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QUARTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 1984

DEPARTAMENTO NACIONAL
I. "PiS ¡SIAI

REVISTA DA PROPRIEDADE

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES

INDUSTRIAL

Rio, 25 de novembto de 1964
Nutifiooçao:
UMa vez decorrido o prazo de recurso previt,,.o pelo artigo 14 da Lei
a: 4.948 de 29-12.61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concer.
:lentes a expedição doa respectivos
certificados dentro do prazo de seg.
alenta dias - na forma do parágrafo
nico do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

N 9 119.317 - Produtos • Fibrosos
Não Tecidos e Proceasas para Produzi-los Rohm & Hate: Company.
No 119.410 - Fita de Tecido sem
Trama - American Visconse Corpo.
ration.
N 9 120.356 - Aperfeiçoamentos
em ou Rerefentes a Motores de Turbina a gas Rolls Royce Limited.
N 9 120 . 640 - Bomba - Classe 5
- ACF Industries Ineorporated.
N9 120.663 - In.stalação Transpor
tadora - Donald Dane Zebley.
N° 120.973 - Sistema de Direção
para Tratores de Esteiras •- Catar
pilar Tractor Co4
N9 121.313 - Dispositivo- para

comandar o engate de acoplamentos

Nu 118.389 - Pirelli Societa Per
Azzioni. - Cumpra a exigência.
N 9 121.008 - Augusto Gardini.
- Cumpra a exigência.
No 121.863 - Siemens Bauunion
Gesellasachft Mit Beschrankter
tung. - Cumpra a exigência.
N 9 121.63 L Siemens Bauunion
Gesellschaft Mit Beschrankter Mat.
tung. - Cumpra a exigência.
N9 123.800 - The Udylite Reseiírch
Oorporation. - Cumpra a exigência.
N9 125.998 - Monsanto Company
- Cumpra a exigência.
N° 126.008 - Monsanto Company
- Cumpra a exigência.
NB. 126.010 - 126.373 - 126.920
- Monsanto Company - Cumpra as
exigências,
1‘1 9 129.595 - Instron 8, A. Indústria e Comércio. - Cumpra a exi.
gência.
N 9 130.676 - Man-Sew Corporation. - Cumpra a exigência.
No 149..535 - S. A, Indústrias
Reunidas F. Matarazzo. Cumpra
a exigência.

N9 397.237 - Imperial - Classe:
50 - Gráfica Imperial Ltda.
Ne 412.309 - Amazonas - Classe:
41 - Antero Pinheiro da Fonseca
Ooriaiderandasa a expressão "ca.
bran" substituída por "tempero à
base de pimentão e urucu".
N° 427.626 - Importadora Me..
trópole Ltda. Classe: 21 - mar.
ca: Metrópole. - Com exclusão de:
alKsticoa para canoa de eseapamen.
to (el. 6 ou mat. prima) alavancas
de câmbio diferenciais engrenagem
e silenciosos (el. 6).
N9 432.279 - Rodaria - Classe:
40 - David Przemyslaw•
No 453.281 - Spasmalther - Classe: 3 - Ther Arznelmittel Goela.
chaft Mit Beschraenkter . Haftung.
N° 461.138 - Ourasanta - Classe:
2 - Compathia Química Industrial

MARCA INDEFERIDA
automaticamente acionados próprio
para
em
particular
veículos
motoriPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N9 366.722 - Ritary - Classe: 8
zados - Fiehtel & Sacha A. G.
DEFERIDO
- Cia. Técnica de Ind. e Comércio
N9 121.484 - Aperfeiçoamentos em
Cotia.
Nu 75.428 - Aperfeiçoamentos em ou reativos a sistema para injetar
Continental Motor
aparêlho pneumático para comando combustível
N9 413.491 - Presidente - Clas.
de portas em veículos de transporte Corporation. •
se: 41 - Irmãos Salton Ltda,
N9 121.514 - Arprfeiçoamentas em
coletivos - Vilgemas Basta. •
N° 416.869 - Paulista - Classe:
Vagões Ferroviários - William Ray,
36 - Casas Paulista Calçados Ltda.
N9 103.155 - Veículos para con. mond O'Oday.
N• 419.019 - Braailona - Classe:
tróle de vias férreas - Material In31
- Brasilona S. A. Indústria da
N
o
121.737
Máquina
de
Fiar
ou
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
dustriel 13. A. e Constructions MecaMateriais de Fricção.
oTrcer provida de fusos acionados
PATENTES
fiques S. A. Renens.
N9 427.625 - Metrópole - Clamei
por diferentes fitas ou cordões do
N° 108.435 - Dispositivo Eelttro tipo sem fim - SKF Kugellager 8 - linportadora Metrópole Ltda.
Rio, 26 de novembro de 1964
Pneumático para a ativação e a de- Fabriken Gesellschaft Mit BeachN° 427.931 - Victor - Classe:
sativação de niveladores para sus- rankter Haftung,
Victorio de Aquino.
Notificação;
!) i:a3cs de veículos - Fábrica Ita.
N:
427.977 - Galiatex - Classe
Uma vez decorrido o prazo de re. 23 - Tecelagem
1 ;:na Magneti Marelli S.P.A.
Gallatex Ltda.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N9 431.208 - Meditação do Jardina
No 113.387 - Novo Filtro para
n:
4.048
de
29-12411
e
mais
dez
dias
Purificação de Água de Piscina - N9 116.110 - Aperfeiçoamentos - para eventuais juntadas de ré. das Oliveiral; - Classe: 32 - Igreja
em torneira de bóia -- Tinsley 8c cursos, e do mesmo não as tendo Presbiteriana Unida de São Paulo,.
Jorge Viana Martina.
Filhos 5. A. Indústria de Artefatos valido nenhum interessado, ficam Nu 431.1% - Jesus Alegria doa
N 9 114.381 - Aperfeiçoamentos de Chumbo e Metalúrgica.
da Cantata - Clame: 32 notificados os requerentes abaixo Homens
relativos ao tratamento de materiais
Igreja
Presbiteriana
Unida de São
texteia - The Caibo Printers.Asso- MODELO OU DESENHO INDUS. mencionados a comparecer a êste Paulo.
Departamento a .tra, de ete,tuarem Ir 432.297 ciation Limited.
TRIAL INDEFERIDO
Lubediesel - classe,
o pagamento da taxa final concer. 47 - Dinalube Lardoline
S. A. InN 9 116.648 - Original Várula Dinentes
a
expedição
doa
respectivos
tecional para Funcionamento com N9 137.727 - Original Configura- certificados dentro do prazo de ses- dústria e Comércio.
Bombas Alternativas - Alvaro da Oto Introduzida em Tijolos para senta dias - na forma do parágrafo No 441.868 - Apoatilss Didáticas
Construções Edison de Almeida
- Classe: 32 - Livraria Nobel ELA,
Silva e Souza,
nico do artigo '134 do Código da N9
Franco,
462.738 Metalvendas - Chia,
Propriedade
Industrial.
N9 118.798 - Mecanismo para
as t 5 - Metalvendas S. A. COM614,
Contrôle de Porta - Lisle William
EXIGÊNCIAS
cio e Representações.
MARCAS DEFERIDAS
Menz1mer.
No 475.037 - Mesejana - Clamei
41 - Egidio da Silva Ramalho.
N.9 113.274 - Válvula Telescópica e
N o 118.898 - Mecanismo para Con
o
N
368.273
Cobalt-W
Classe:
Elemento de Vedação para a Mestró/e de oPrta - Lisle
11 - Indafer Ind. e Comércio de
ma - Martin Barcley Conrad.
ExxoloNcua
Tlenzimer.
Ações e Ferramentas Ltda. - nem
114.458
Vaporizador
para
No
N9 119.0R1 - Ap2rfeiçoamentos em Líquidos
exclusividade
da
expreasão
"Cobalt".
Kiyoshi Kawamoto S. A. oCmirclo e Inddso
Comprerseres de Ar - Werwr Ernst
N9 369.914 - M H.M. - Classe: fri/tomaria
a - no pedido de Desistência
Cumpra a exigência.
Ford i nand Luck.
da
28
M.B.M.
Indnstria
de
Abras'.
116.346 - Pirelli StSleta Per vos Ltda.
procuração hlacrita com n° 01.634.
N9 119.196 - Redutor de Veloci- N9oni.
- Cumpra a exigência.
- Preste esclarecimentoe.
Az i
dade -- Th? Falk CorporatIon.

-
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- As Repartições Púbricas
deverão remeter o expediente
destinado et publicação nos
Jornais, diltriamente, até ds
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até ás
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, d Seção de Redação, das
9 ds 17,30 horas, no máximo
até 72 horas cipós á saída dos
órgãos oficiais.
- 03 originais deverão ser
dactilografados e autnnticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e em endas.
- 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 vencklas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
:Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
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Oezembro

de 1964

As Repartições Pdblical
cfngir.se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e 44
OIRILTOR • GENIAL
iniciddas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a Na
cuspa oa wasánco o* pueuempose
Imana Da caçara oa nataaçÃo
MURILO FERREIRA ALVES
)LORIANO GUIMARÃES meuá de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanta
d
sua aplicação, solicitaram]
DIÁRIO OFICIAL
1 •
usem
os interessados preftS
•
anelo se
' rencialmente cheque ou vala,
Sada* ala puldialdadodS aapadifflidd S Deparldansonte
. postal, emitidos-- a favor da
atlaidOnal eL Propriedade Indu•idal de Iffirdertérie •
d• Indústria s Coirdedle
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento da Imprensa Nacional
- Os suplementos ás edt.
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só sei
fornecerão aos assinantes quø
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FuNaoxkuoa
os solicitarem no ato da asa!'
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- 0 funcionário público feCr$.
600,00,
Semestre
•
.
.
Semestre . .
Cr$ 450,00 deral,
para fazer jus ao des.
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
conto indicado, deverá provar,
Exterior:
-Exterior:
esta condição no ato da assi.
Ano . ... . . . Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- 0 custo de cada exemplait
parte stipericr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiai
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês , e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesma
que findará.
renovação com antecedência ano, e. de Cr$ 1,00, por ano
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
•

EX-PEDIENTE

•

•

Abel da Camara Martina - No
pedido de desistência da procuração
Inscrita com o ne 100.862. - Preste
esclarecimentos.
Companhia Agricola Parnalba No pedido de desistência da procuração inscrita com o n e 100.317. Preste esclarecimentos.
Distribuidora de Materiais para
Construç5ea d Artigo* Sanitários
Diraaco Ltda. - No pedido de desis
tência da procuração inscrita com O
n• 95.005. - Preste esclarecimentos.
Facit S. A. Máquinas de Escritório - No pedido de desistência da
procuraçã °inscrita com o número
98.646. - Preste esclarecimento.
Plastifon S. A. Plásticos e Urivades - No pedido de desistência da
procuração inscrita com o número
75.983. - Preste esclarecimentos.
N° 299.570 - Hermanny
tria e Comércio ."Hic" Ltda.
Cumpra a exigência.
No 427.439 - Metalmecinica S. A.
Indústria e Comércio. - Cumpra a
. exigência.
Na. 432.086 4$2.087 - Produtos
Rocha Químicos e Farmacêuticos
a; A. - Cumpra a exigência.
Ne 466.334 - 3. Paulin!. - Cumpra a exigência.
DIVERSOI
..aamprsa Mercúrio de Marcas e Patentes Ltda. - No pedido de cancelamento da procuração inscrita sob
62.241. - Cancele-se a pra.
(atração n° 62.241.
Catharina Bigler - No pedido de
mandamento da procuração inscri.
sob o n• 83.477. - Cancele-se
procuraçã,o 219 83.477.
IgN 240.150 - Soc. Vinhos /Mico
Uda. - Álli1iiV•46 o processo.

N° 265.223 - Frigorifico Mouran
S. A. Indústria e Comercio - Argui ,
ve-se nos têrmos do art. 192 do Código.
. N 9 401.274 - Indústria' de Garrafas e Artefatos de Madeira Rydien
Ltda. - Arquive-se de acôrdo com
o art. 192 do Código.
N 9 408.868 - Virgillo Fistarol Arquive:..se nos têrmoa do art. 192
do Código.
Ne 423.078 - Frimisa Frigorífico
Minas Gerai S. A. - .Arquive-se
noa térmos do art. 192 do Código.
N 9423.082 - Firmisa Frigorífico
Minas Gerais Sociedade Anônima Arquive-se por falta de cumprimento da exigência.
475.272 - IFAL Instituto
Farmacêutico para América Latina
Administração Participações Propaganda Comércio e Indústria Ltda.
- Arquive-se o processo.

MARCAS DEFERIDAS

Ne 477.444 - Colora Fearit
Classe: 1 - Casa General S. A.
N 9 427.464 - CBE classe: 50 - Comércio e Representações.
Campanha Brasileira de Educação N9 478.923 - Doar - Classe: 3$
- Sem exclusividade isoladamente da - Tecidos Doar Ltda.
figura de mapa do Brasil.
SINAL DE PROPAGANDA
N° 451.994 - Palau° Venezia DEFERIDO
Classe: 34 - Palazzo Venezia Decorações Ltda.
N9 426.798 - Dr. oCrta Zarca Na 452..042 - Komander.- classe: lasse: 1 até 32 - 34 até 50 - Casa
32 Komander Promoção de Ven- asrbosa Preitos de Tecidos Ltda.,
das e Propaganda Ltda. - Com ex- - Art. 121 com exclusão da clama
33.
clusão de órgãos de publicidade.
Ne 453.751 - H. M.- Classe: 16
- Ind. e Com. de Madeiras e F.43. NOME COMERCIAL DEFERIDO
quadems Ltda.
N 9 434.564 - Hiago Reis Leite A.
N 9 434.195 - Souza - Clame' 5 Fibreque - Hiago Reis Leite A 71..
- Serralheria Souza Ltda. •
breque - Art. 109 n9 1.
N° 465.804 - Visomaster - Clas- Ne 452.512 - Sociedade Ornito164
se: 8 - Metalúrgica Wallig S. A. gica Brasileira - Sociedade Omito.
N 9 471.147 - Wurin - Classe: 6 - lógica .Brasileira - Art. 109 n° 4.
Equipamentos e Instalações
TITULO DE ESTABELECIMENTO
triais 'rutin El. A. •
DEFERIDO
N9 474.666 - CTR - Classe: 21
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE - CTR Cia. ranaportes Rodoviárias N9 476.444 n••• Orcal Imóveis Ltda.
- Com exclusão de grades.
PESQUISAS
- Classe: 33 - Ores! Imóvel. Ltda.
N 9 475.023 - 8ufalite - Classe: Art. 117 II* 1.
Rio 26 de novembro de 1964
16 - Condoroil Tintas S. A.
Ne 477.952 - Brasillan Explore?
N° 475.426 - Haity - Classe: 16 Serviços de Guias e Informações Ta.
NoLficaolo:
- Organização Imobiliária Haity /titicas - Classe: 33 - Baili Mi.
•
chael Lynch Mag.
Uma vez decorrido o prazo de re- Ltda. - Com exclusão de moinhos.
Ni
475.473
Relevo
Classe:
46
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
EXIGENCIAS
ne 4.048 de 2942-81 e mala dez dias Fredolino E. Hohendorf.
- para eventuais juntadas de recur- Ne 475.901 - Publioolor - Classe: N° 451.626 - lombal Com. Indússos, e do mesmo não se tendo valido ,11 - Colortec de Tintas S. A. - tria e Agricultura Ltda. - Apre.
nenhum Interessado, ficam notifica- 'Com exclusão de maus para mode- senta Clichê.
dos -os requerentes abaixo meneio- lar.
N9 444.345 - Bozzano S. A. Co.
nados a comparecer a este Dparta.
marcial
Industrial e Importadora.
menta a tiro, de efetuarem o paga- - Ner 478.237 - EsklI - Clame: 16 - Apresente clichê.
Eskil
Indústria
e
Comércio
S.
A.
mento da taxa final concernente a Produtos QuImleos.
expedição &os respetivos certificadoa
DIVERSOS
dentro do prazo de sessenta dias - N° 477.435 -Pitagerica - Classe:
na forma do parágrafo único do ar- 32 - Editora Pitagerica • Ltda. - Ne 428.876 - Sunbeam do Brasil
tigo 134 do Código da Promiedade Com exclusão de música, gravadas Anti Corrosivos S. A. - Aguarde.
ou Impresso.
Industrial.
se termo anterio*
•
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ZXPEOlENTE DO DIVISÃO DE CHAMADA PARA PAGAMENTO N9 147,814 - Serelec Eletrônica
DA TAXA FINAL
MARCAS
Ltda.

uezenibro de 1964 4383
D I VE

Sperry 1:and Corporation, - No
N9 148.006 - José Araújo CarMaria de Louras Souza é convida_ valho.
p:idido dr apostila da Patente de
da a comparecer .a &ate DepartamenPrivilégio de Inveni,ito n° 70.156. No 150.314 - Alves de Almeida, Faça-se apcstda.
iio2(.. de noveinbro de 1904
to a fim de efetuar o pagamento da
No 150.398 - Alberto Carvalho.
Elektrophysikalisclie Anztalt
- Gonçalves & Nunes taxa final da Patente de Mode° de
N9 150.522 - José Novita Filho.
Utilidade têrmo n° 107.387.
nhard
Berg11..us -- No pedido de
Ltda. - Cumpra a exigência.
150.641
Wernwr
Rudolf
SieN9
Apostila
da Patente de Privilégio de
665.926
Textels
Nu
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS bert.
Invenção n o 7r . .310. -- Faça-se apos_
Carotie S A. - Cumpra a exigênDE PATENTE
No 150.730 - Orlando Vivaldi,
tila.
cia
N 0 150.74(1 - Francisco Asais de
N. V. Philipa Glaeilampenfabrie.
flY 57-G-63. - Arquive-se o processo.
Souza.
ken - No pedido de apostila da Pa.„
DIVERSOS
N o 63.188 - Ma.x Fuehrer.
N o 150.880 - Manuel Lopes Fer- tente de Privilégio de Invenção núPeter Litskanov.
No 9o.866
reira dos Santos.
mero 70.311. - Yaças apostila.
IN 201.585 - Dainaler Benz AktiN9 151.000 - Frederico Meyer,
No 114.674 - Vieira & Monteiro.
N° 105.1tá - Munteaatini Soeieta
•ngeselischaft - Revendo o presente,
N9 151.061 - Frederico Meyer.
- Arquive-se o processo.
nada há que deferir uma vez que o Generaie Per L'Industria Mineraria
Nu 151.115 - Frederico Mayer,
registro esta em vigor até 11-9-1967. e Chuniea.
N 9 151.110 - Frederico Meyer.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DZ
N o 109.22') - Sandoz 'S. A.
N o 656.497 - Jesulino Moreira GoN 9 151.148 - Aguinaldo Carvalho
RECEPIÇÁO DE INFORMAÇÃO
N
9
Les
Laboratoires
112.090
mea 8£ Cia. Ltda. - Aguarde-se
de Medeiros.
E EXPEDIÇÃO
Dausse.
prazo.
N o 151.149 - Adelino dos Santos.
o 110.650 - American Machine
TAXA FINAL
N° 151.157 - Hedno Reis.
N 9 465.062 - Ludwig Scherk.
And k'ounary eopipany.
N9 151.185 - Indústria Metalárgi.
Aguardese solução do pedido de
N° 116.851 - Flávio Valia Fer. ca Progrea Ltda.
Rio, 26 de novembro de 1964
transferência.
nandea.
N9 151.703 - Artur Eberhaadt
São convidadas os requerente•
PRORROCACAO DE MARCAS
N o 110.897 - J. M. Voith G.M.B.H S. A, Indliatria e Comércio.
abaixo mencionados a comparecerem
N9 151.704 - Artur Eberhardt S.A. a êste Deparamento a fim de ide.
N 9 118.308 - Lea Usines de Mello.
Indústrias
Reunidas,
Aloquin - Classe:
N 9 120.005 - Manoel Simões.
Nu 352.293
tuarem o pagamento da taxa final
No 151.978 - Ailton Beja,
- Chimica Baruel Ltda. - ProrN° 120.726 - Yoshio Kodama.
dos seguintes processos de marca:
N9 151.980 - Ailton Beja.
rogue-se o registro.
Ventiladores BarN 9 120.908
N° 135.268 - Marca: elevar N 9 151.981 - Antonio Domingos de Comercial e Distribuidora elevar
N. 408.239 - Askania - Classe: nauer S. A.
Jeronáno Romba,
$ - Continental Elektroinduatrie
Ltda.
N 9 121.151 - N. V. Philips'GloeiN, 151.982 - Illnfeitex Indústria e
Aktiengesellschaft Askanla-Werke.
lampeniabrieken,
N 9 147.256 - Titulo: Indústria •
Comércio Ltda.,
- Prorrogue-se o registro até
N 9 121.905 - Adolf Heinz Fritz
N° 151.983 - Enfeitex Indústria e Corn'reio Jequitt - De Dr. Jorge da
L3-31968.
Klasse.
Silva Prado.
Comércio Ltda,
No 414.645 - lndanthren - das.
Ariosto Tanoue,
Nu 123.331
N 9 163.264 - Marca: Fundição
N9 151.990 - Moacyr de Souza
se: 1 - Indanthren WarenzeichenN 9 123.704 - Crederico Marcondes
Bonsucesso - De Fundição Bonau.
Cabral,
Perband e. V. - Prorroguese o re- dos Santos Filho.
N 9 151.995 - Waldomiro Ron- cesso Ltda.
gistro até 19-3-1969.
N 9 124.088 - Aristelina Teixeira
N 9 235.781 - Marca: 12 ,Eugênio
delli.
Magalhães,
N9 410.492 - Lanz - Classe: 7 De Bonadio S. A. Fábrica de
N . 124.380 - Alberto Alt Filho,
N9 152.002 - Eintec Emprê.sa Téc- Louças Santos Eugênio.
geinrich Lanz Aktiengeaellschaft nica
de Assistência Comercial Ltda.
Prorrogue-se o registro até 23-5-68.
N 0 124.608 - Metalrgica São DaN° 236.924 - Marca: Joy Manu..
N° 152.003 - Emtec Eraprésa TécNo 663.609 - Ecortyl - Classe: 3 mião Ltda.
C. H. Boehringer Sohn - Prorro- N . 124.912 - metain.rgica Paulista nica de Asalstência comercial Ltda. racturtng Company.
(5° 383.029 - Marca: Festa - De
N9 152.013 - MetalKrgica PaUlia.
gue-se o registro.
S. A,
Produts Ceres S. A. Indústria e CoN9 126.962 - Idex Indhstria e Co_ ta S. A.
méreio.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE méreio Ltda.
N9 152.019 - Metalúrgica PaulisRECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO
N 9 127.309 - E, I. Du Pont de ta S. A,
DIVERSOS
E EXPEDIÇÃO
N9 152.026 - Moacyr de Souza
Nemours And Company,
Cabral.
N 9 391.893 - Destilaria Dalmore
N° 127.473 - Emillo Vidal.
EXliGENCIAB
N° 152.051 - Eraldo Castagnari. Ltda. - Torno sem efeito o despacho
N 9 128.168 - Pedro Artero Ortega
N 9 152.057 - Metalúrgica Paulista supra.
e Anesio de Godoy.
Rio, 26 de novembro de 1964
S. A.
N9 128.282 - Malharia Nossa SeN9 111.271 - Parke Davis 81 ComN 9 152.497 - Mercearias Produtos ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
nhora da Conceição 5, A.
pany. - Cumpra a exigência.
Alimentícios Ltda.
DE MARCAS
N 9 128.284 - Antoine Alazetta,
N9 152.851 - Metalúrgita Paulista
N9 113.805 - Swindon Tool Com.
No
128.549 - José Alatheus.
pany Limite& - Cumpra a exigen.
S. A.
N. 149.521 - Alumínio do Brasil
No 152.852 - Metalúrgica Paulista S. A.,
bia.
N9 128.583 - Geraldo Rodrigues,
IS, A.
No 262.123 - Equipe Engenharia
N 9 128.637 - Carlos Coffani,
128.5o8 - Lansing Bagnall LiN 9 128.846 .Pest Contrc_ 1 N9 152.855 - J056 Juarez de Cni_ Arquitetura Ltda.
elite& - Cumpra a exigência.
veira.
Limited.
No 277.843 - Virneg Comércio e
N° 146.07 - Metalúrgica Paulista N° 129.176 - LansIng Bagnall LiNo 15262
,8
- HenryJA TI Indústria
Romero
Ltda.
proces_
aequivemse
8, A. - Cumpra a exigência,
Sanson,
mited.
N9 279.120 - Stahl Soc, Distribuí.
N o 146.133 - Amerioo Alves Pe$os,
dora de Autopeças Ltda,
1\1° 129.197 - Gerson Torres de
leira. - Cumpra a exigência.
Andrade - José Carlos Pereira e EXPEDIENTE .DO SERVIÇO DE
N 9 279.475
Francisco Lagrasta.
N 9 150.648 - Antonio Perez Sabin. Francisco Orazio Scortegagna.
RECEPICA O DE INFORMACÃO
No 358.498 - Anita Farguhaer.
- Cumpra a exigência.
No 130.041 - American Cyanamid
EXPEDIÇÃO
N 9 391.916 - Oteeil - Organiza.
No 150.650 - Antonio Feroz Sa- Company,
ção Téenica de Contabilidade e In.
No 131.284 - Erik Laursen,
Rim. - Cumpra a exigência.
EXIGÉNCIAS
formações Ltda.
Nu 150.709 - Carlos Muniz e José
N° 139.873 - S. A. Vinícola e
N 9 4(30.148 - José Lopes Nano.,
Rodrigues. - Cumpra a exigência. Agrícola Sanroquense S,A.V.A.S.
Rio, 2o de novembro de 1964
N 9 407.076 - Libusa Deutsch
No 142.625 - Evangelos Stylianes
No 150.733 - Yutaka Yokoyama.
No 407.759 - Frigorifico do Nor.
Nakelis,
- Cumpra a exigência,
India Tyre &Rubber Company.
N9 142.976 - Alfredo Vito Cruseo I_ Junto a patente de M .,dêlo Induz- deste S. A
N 9 408.588 - Bruno Cestelani
trial n o 5.081. -- Cumpra a exigênN o 143.219
N° 151.656 - Bento Pinto de BarPeretto & Cia.
Cia, Ltda.
ros Filho, - Cumpra a exigência.
eia.
No 143.3M
Meacyr
Soma
No 151.229 - The General Electric Cabral.
No 410.563 - Indústria de Calça.,
C11 A aí_ \ DA PARA PAGAMENTO dos Ortram Ltda.
N9 151.159 - Watt° Pinto de Bar.
N
o
14.864
Sylvio
Borges
Saca_
loa Filho, - Cumpra a exigência
DA TAXA FINAL
N 9 410.936 - "Pisa" Predial Izad
una.
No 151.657 - Bento Pinto de Bar.
pardo 8, A.
N o 146.387 - Theodor
Antonio Carlos Guidugli - A com
as Filho, - Cumpra a exigência.
No 4)1.428 - Indústria e Com‘au
N 9 146.949 - - Pedro Corredor Ra.
No 151,816 - Elpidio Schuls. parecer a êste Departamento a tini cio de Metais Mazlinir Ltda,
man.
de efetuanagam , ntn da taxa ft- N9 411.530 - José Fueoi,
Iumpra a exigência.
ri'
Nu 147.710 - Calino F. ,iteves da nal dd
Nr.v.V.r)
No 152.843 - Yoshihiro Asai. ; N9 411.572
- Ed1tbre. Coroado
téi
:1" 1
-92
Ximpra a exigência.
Silva.
' S. A
P.:XIGFiNCIAS
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N• 411.584 - Comncial e Importadora Barse/ Ltda.
N° 411.603 - Antenor Wildner.
N o 411.609 - Vilson Pereira Dias.
N9 411.624 - Misael Di
N° 411.744 - Chang Jui Ling.
N° 411.747 - Pósto de Serviço Alvorada Ltda.
Ns. 411.760 -- 411.761 --- 411.762
- R.B.D. Engenharia e Comércio
Ltda.
N° 411.817 - Indústria de Artefatos de Couros Três Colinas Ltda.
No 411.821 - João Nocera.
N9 419.000 - Marcial Juncai En.
tensa.
No 422.074 - Primax Administradora Corretora e Comercial S. A.
N° 422.075 - Primax Administradora Corretora e Comercial S. A.
N9 422.077 - Primax Administra..
dora Corretora e Comercial S. A.
N9 422.301 - Indústria Mecânica
Nibra Ltda.
N° 422.562 - Lanches Três PMTas .Ltda.
N° 422.841 - Emprésa de Transporte Coletivo Expresso Santo Anas_
taci° Ltda.
N9 423.064 - Enes Aun & Cia.
Ltda.
N9 428.702 - Ciprons Comércio e
Indústria de Produtos Naturais e
Sintéticos Ltda.
N 432.431 - Mano Vilardo.
439.181 - Sigla 8 .A. Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas.
Ne 447.481 - Albany Importação
't Exportação Ltda.

N9o

N9

454.049 - Sarai Sociedade de
Transações Imobiliárias Ltda.
N9 455.092 - Adgard de Moura.
Danilo Gnecco.
1n1 9 458.138
Choma oCmpanhia
N 0458.629
Hotéis Octavio Moura Andrade.
N9 459.525 - onCdominio do Edi.
ficio Engenho Velho.
N9 461.091 - Indústria e Comércio Lacorte Ltda.
N° 461.622 - Cmopanhia Brasile!.
ra de Estamparia.
N° 462.662 - Comaf Comércio e
Distribuição de Petróleo Ltda.
N9 436.556 - Importex Sociedade
Técnica Importadora e Exportadora
Ltda,
N o 463.557 - Importex Sociedade
Ltda.
N° 463.558 - Importcx Sociedade
Ltda.
N° 463.559 - 1mportex Sociedade
Ltda.
N° 463.580 - Quinfor Química ForramentasImportação e Comércio
mitada.

N9+465.710 - Dr. João Baptietai
N° 451.266 - Qualitaa Indústria
Comércio de Aparelhos leletrdni. Leite Alves.
eco Ltda.
No .;(5V,9 - Francisco Adernar

8

N 9 464.546 - Salim Baquil.
269 464.553 " - N. Trindade.
N° 464.684 - C. L. Carvalho.
N o 464.928 - Sadonis Discos Ltda.
Ravensberg G.M.B.H
N9 464.950
No 464.967 - Indústria de Malhas
Tricarnar Ltda.
N° 465.129 - Indústria de Torrefação Ma/uf Ltda.
N9 465.208 - Lanchas Bonança
Ltda.
N9 465.210 - Representações Raper Ltda.
Números:

465.217 -- 465.218
465.220
465.221 -- 465.222
465.223
465.224 -- 465.225
465.226
465.227
465.228'
465.229
465.230 -- 465.231
465.232
465.233 -- 465.234
465.235
465.236 -- 465.237
465.239
465.240 -- 465.241
465.242
455.243 -- 465.244
465.245
465.246 ,-- 465.247
465.248
465.249 .- 456.250
465.251
N9 463.751 - Roque Martinelli.
465.252
-465.253
465.254
N° 463,825 - Alvorada Estudantil
465.256 -- 465.257
465.258
S. A.
465.259
465.262
465.260
N° 463.919 - Carlos Gomes dos NWIdernar Seyssel.
Santos.
N' 465.266 - Bastos Maty & Cia.
N 9 464.118 - Dr. Jacob Tires.
Ltda.
N9 464.123 - Cicero de Carvalho
N0 465.296 - Indústria Mecânica
Cito.
Barmad Ltda,
N° 464.165 - Salvador Viana e An.,
N9 465.544 - TJltralar Aparelhos
tonto, Marchl.
N° 464.171 - Denver Publicidade e Serviços Ltda.
Ltda.
Na. 465.545 - 465.546 - Uttralar
N9 464.520 - Farmácia Endree Aparelhos e Serviços Ltda.
Ltda.
No 465.617 - Editora Cruz Ltda.
•

de Vasconcelos.
N9 465.874 - Saic Sociedade Miai.
liar da Indústria de Confecções Ltda.
N9 465.877 - J. Gonzalez & Cia.
Ltda.
N9 465.975 - Química e Indw,trial
de Fertilizantes Ltda. - Arquivemse OS processos.

NOTICU.R10
Oposição:
Fruehauf do Brasil S.A. Indúso-ias
de Viaturas - Oposição ao termo número 104.605 - Privilégio de Invenção de Robert L. Morre e Julius L.
Glick.
Indústria e Comércio Pissoli S.A.
- Oposição ao tármo n.° 116.867 Privilégio de Invençâo de Auto Union
G.M.B.H.
Henkel do Brasil S.A. Inde ti jo
Químicas - Oposição ao termo número 122.061 - Privilégio de Invenção de Sundream do Bras!! Anti Corrosivos S.A.
General Electric Company - Oposição ao térrao n.° 123 942 -- NloMo
de Utilidade de Refrigeração Paraná
Sociedade Anônima.
Brasmotor S.A. Empreendimentos e
Participações - Oposição r_o térmo
n.° 123.942 - Modálo de Utilidode
de Refrigeraçâo Paraná S.A.
Coldex Indústria e Comérc o S.A.
- Oposição ao térmo n° 123.992 Modelo de Utilidade de Refrigeração
Paraná S.A.

í)
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MARCAS DEPOSITADAS

I.

Publicação feita da aoórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
num oPrazo de 60 dias para o deferimento do pedido
.
Durante ema prazo poderão apresentar suas opeteções ao Departamento
Iginsional da Progidadada Industrial aqueles que as julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
652.590, de 23-7-1964
Termo
Tecnotoa do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro

Erpy,. T O' X

Termo a.' 652.594. dè 23-7-1964
(Prorrogação)
Koh-l-Noor Spojene novoprurayalova
'znvody, Národal Podnik
Tchescoslováquia

Termo n.0 652.597, de 23-7-1964
Laboratórios Goulart S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÀO1
•

PRORROGAÇÃO

OESOTAL

•

Indústrial3riebefra;
Classe 48
Um produto de toucador (desodorante)

indústria Brasileira
Qame 2
111nbotanotas • reparações quimicaa
inadata na agricultura, na horticultura.
na veterinária e para fias sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
desinfetantese para fins ganiapanha-monas e insetos (de
Omit e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidaa,
etnol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, t.v.~dona de prega* e -hervas dantalias, esterilizante', embrocações para
animais, amara" farinha* de ossos,
fertilizantes, fosfate% formicidas, fumigantes. fungicida, glicose para fins
~trinados, guano, herbicklas. Mund.
fasetlianos, larvicidas, microbidmedicamentos para • animais, aves
polaca óleos desinfetantes e veteri~loa petróleos unitários • &auaís.
ljtatea, papel funiegatório, oba Medieihz paratIcidas, fungicidas e desinfetantes, preparaçam e produtos amen.
atlas, geradcldas, desinfetantes e vete.
amados, raticida", remédios para fins
Veterinários, sabões veterinários e deidnáltantes, sais para fins agricolaa,
bordada& sanitários e veterinát toa,
rtdfatos, superfosfatos, vacinas para
animais e hervaa dedinhu

rz

termo n.0 652.592, de 23-7-1964
(Prorrogaçao)
Pagam S.A. Indústrias Rea-a-l-a
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

.•
Classe 12
Agulhas, agulhas de tricotar, alfinetes,
talfinetes de segurança, alfinete para
lindústria Braáfiii:k
chapéus, botões de tôda espécie e seus
acessórios, botões de pressa°, botões
Classe 3
para calças, botões de colarinros, botões
Um
produto
farmacêutico,
a base de
a
linhos,
botões
de
fantasia,
botões
Par
clorifila, indicado como eolutório
de fios, botões de retrós, botões de te•
antisséptieo
cido, colchetes, dedais, fechos de correr, fechos para roupas e calçado. fiTermo a.° 652.599, de 234-1914
xadores de botões, fixadores para blaCoras, Cremer 4!) 0o.
nas, fivelas, fivelas para ligas e jarreAlemanha
teiras, grampos para chapéus e
Ilhota para rouPes4
Termo n.° 652.595, d 23-7-1964
(Prorrogaçao)
Kurashiki Rayoa Company Limised
Clama 1
japtio
Corantes, tintas, and-ferruginosos, ria
elpelaiente sob a forma de, preparado*
para pintar
•
PRORROGAÇÃO
Termo a" 652.600, de 23-7-1964
jatai Dantas Pereira
Guanabara

(OLUCLOR

STABILCM

KURALON

Classe 46
Abrasiva:, preparados para dar brilha
em rolos, carbureto de 'dica, abrasivo,
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cêra para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparado. para conservar o escorregamento das correias,
mame para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talrerei, preparados para conservar couros
Termo s na, 652.603 a 652.607, de,
23-7-1964
Edo Penahorn
Rio Grande do Sal

MONDIÁLE
Indústria Brasileira

I

• PRORROGAÇÃO

kabistit

PLUMA

Têm° n.• 652.602, de 23-7-1964
José Dantas • Pereira
Guanabarr

Termo n.0 652.598, de 23-7-1964
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S.A
Guariabara

Classe 22
Par adistinguir: frios de lã to novelos
para trabalhos manuais, 'fios de sede 1
am meadas, .fios de seda em novelo*,
Indústria Brasileira
fios de seda em carreteis, fios para tece/agem e para uso comum, fios de alClame 46
godão, fios de linho, fios de canhamo, •
fios de juta, fios de raiai, fios de seda, Abrasivos, preparados para dar brilho
natural, fios de rayon, fios de celulose, em rolos, carbureto de sulca, abrasivo,
01188011£81'
tios plásticos, linhas para coser em car- cera em pó ara lustrar madeira, cera
reteis, linhas em meadas, fiaras' em no. para polir cê:a para conservar e polir
a Brasileira veios, linhas brilhantes, linhas para cos. móveis • assoalhos, composições para
vidraças, preparados para contura, linhas para bordar, linhas para era limpar
servar o escorregamento das coxeias,
Classe 10
che,
linhas
par
tricotagem
Ataduras gerradas
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, Opera limar,
Termo
a.°
652.596,
de
23-7-1964
té rrno n.° 652 . 593, de 23-7-1964
prata, pó para limpar •talreres, prepa(Prorrogação)
(Prorrogação)
rados para conservar couros
Laboratórios Goulart S .A
Pagam S.A. Indústrias Reunidas .
Guanabara
Rio de Janeiro
Tirano n.° 652.601, de 23-7-1044
José Dantas Pereira
. Guanabara

PRORROGAÇÃO

cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cera para conservar a polir
3 veia e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talreres, prepa
rados para conservar couros

PROreGAÇÃO

DESOCIAR

•

classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhada
ma Oda. as fornias e preparos, vidra
cristal para todos os fina, vidro induzMal com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cuba
tas, cadinhos, crintaros, cálices, centre
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es.
carradeinsa. frascos, formas para doces,
fôrma para Méritos, fios de v:dro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros, asamadet.
mantegueiras. pratos, pires. porta
161as, paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refresco., saleiros, tubos, tigelas, travesMIL vaeos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
giraras

Classe 15
Para distingte.... Artefatos de porcelana.
faiança, barro e terra cota louças vidra.
Classe 46
das para uso caseiro, adornos, fins ar. •
Classe 10
Classe 48'
Abrasivos, preparados para dar brilho tiaticos e instalações sanitárias: artefatos
)11E8a:iras, gazes e algodões medicinais Uni produto de toucador (desonorantel am, rntns. carbureto de sdica, abrasivo, de remada para uso caseiro, adorno,
•

Indústria 'Brasileira

)edústria

•Indústria Brasileira
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fias artistiCos alguidares almofariz" cantOneiras, chaveiros, canivetes, chave. para liquida-a:adores e para ,batedeiras soa cestos para correspondência, deseassadetrat barris, bufes. Mas: bacias. renas, cremones. cadinhos. crivos. abai> de frutas .e legumes. guarnições de ma. nhadores. datadora, estojos para desebebedouros, biscoiteiras. bomitoniera fradorks. casainetes, cabos. chaves, .:lia. te.rial plástico para utensiLos e objetos nho, estojos para canetas, estolas - cota
=dela& anheiras. copos, consolo& cal- ves para porcas circulares, chaves cx.- guarnições para bolsas. garfos galerias minas, esquadros, estojos para lapis. esdeirões. cântaros. cadinho& cafres,. quimetriCa. correntes para chaves. cois para cortinas jarros. laminados pias- patos escaldes para papeis, furadores,
cubas campoteiras comedores para aves, checas, chaves para porcas, distintivos. ticos, lancheiras. manteguetras
fitas para máquinas de escrever, grafia
caçarolas, canecas, centro dr meia des- dobradiças, descanso para talheres pra- arinóis, prendedores de toaras punido. tes para laja seiras, goma arábica, gramtos
e
copas,
enxadas,
estetas.
engate&
res para moveis. pires. ,pr.cas pahtet- peadores. lap.N„em gerai. lapiseira; alio
cansa-talheres, escarradeira lanam Filtros. graus, globos. }arra& lardineizas. enfeites de natal. estribos; espátulas ros pás de cos.nha. pedras Pa r..es arti• quinas para apontar lapa, minas para
licoreiros. leiteira& lavatórios maate- atolos de metal para cariciam. eixos gios, protetores para doer:entoa pu. grafites. minas para penas, máquinas da
queiras, moringas, malharas, nichos pi„. expandidor para tubos. estruturas metá- sadores de água para uso doméstico, escrever maquinas
de calcular, adquiri
ris pratos, pilões, pratas p ara orados, ras. .prendedores de papel. suportes porta - copas. porta - niqueis. perta latas. nas de soin.ir,
máquinas
de multiplicar,
buradores. carimbo de Orno. carneiros Lica& acarradeiras, espremedores. espu- porta -documentos placas, rebites mdimata - gotas, porta-tinteiro, oprfa. cariam
pias, pinos. porta-101as. potes porta- madeiras, formões. foices, terso para lhas recipientes, suporte& si:Notes para' boa. porta - tupi&
porta-canetas, portatoalhas. porta-papéis higiênicos rapei- cortar Capim. terrolhos. taras. facões. guardanapos. saleiros, tubas, tigelas cartas, prensas,
prendedores
de papel.
feehaduas,
fruteiras.
funis.
fôrmas
para
tia, saladeira. saleiros. serviços para
tubos para ampolas tubos para serio.
seframos, aerviços para frios. chi e doces, bolos embacias e pudins Ranges. paz. travessas tipos de materia l piás. percevejos para papéis, perfuradores,
Jantar travessas. talhas, taças. toldaa. fivela, furadores. ferramentas cortantes esmeril era pedra. em pó. em risco réguas. raspadeiras de borrões, atenua
para mimeógrafo, tintas • tinteiro"
e perfurantes para marceneiros.- fechos an pasta
vasilhames, vasos sanitários afearas
para atar moer e desgas:ar
de metal, ferraduras, torminhas, fitas ?cholos. adesivos para
taco .. adesivos
"Tê:mo n. 652.611, de 23 -7-64
Classe 6
ae aço. ganchos, guaruções de metal.
(Prorrogação)
Amreedoces de "asa de mentaçâo garfos, ganchos para quadros. grampos aara ladrilhas e adesivos pare azulai°a
S. A. Fábrica Colombo
pi a..maquinas alt cortai ...os bom- para emendas de correta& grad'es para anéis. carretéis para tecelagem e guar
a•aabara
bas de et para pesetramt , os. bombas fogões e geladeiras grelhas. galheteiros. nições de material plástico para Ilidas.
para gasolina, de indo:do • ekttricas. gonzos. grossas garrafas. ilhons. 2.;;; tico, aacoias. saços zagaia% ss vasilha.
"animaria
ales para acondicionamento 'rasos.. id.
betoneiras, broca" elétrica* btrrialaas
lhos. farros. Cimas lâminas P.cormrus
linsuradores de ar: bu.: as quandi par- latas ivas. linuguetas. leiteira& macha- caras, caias a frio e colas naa
eu, outras ciasses para alipiracha. para
te de máquinas, caldeiras a vazais, cai'- dinhas. - molas paar -ortas wartelos, cortumes, para marcineiros, para iams.
ur t
hidráulicos, cavadeiras >Jan., coa- marretas, matrizes, marmitas. maçanetas. teima para vidros, pasta griesiva 03té
morsas,
machetes.
arantegueiras
malhos
traidores- de tórna p.i.m. chumaceiras
'correias, pasta e pedras odre afiar
co aaancsa de antiAriaçao. Coletores navalhas. raptes, puas. pás. picaretas
Termo ri. , 652.608. de 2.3-744
Gesse 4/
de dínamos e motores. compressores, pregos, ponteiros. parafusos porcas
(Prorrogação)
Do;-:rs era irs-sa ck plisaegoislowil
condensadores.. eixos quando parte de pratos. porta-gelo poseras. porta-pâo
Carlos Pereira 1 sio4trias Qu'aal.
maquinara êmbolos quando parta de porta-jblas, paliteiro& canelas puxado.
Térrno
652.612. de 23-74I •
S A.
máquinas, engenho de :irra, engenho res, placas, pregadores. porta-esponjas.
(Prorrogação)
de cana, engrenagens quando parte de penetras, pines, plainas,, perturadeiras.
S A. Paa,.ce Colombo .
máquinas, freios quando parte de má- pires. 'Maças. paneldes. pária -Lug. e
Ci anabara •
garrafas.
passadores
de
roupa.
presiPRORROGAÇÃO
qainas, guinchos de Maça°. guinchos
rastelos, roldanas. ralos. -egadores
•
parai caçambas de arresto, guinchos de lhas.
orbites. reduções, recipientes de metal
PRORROGAÇÃO
transorte atam geradora a emolias. rodiziers. roscas de aço Inoxidável, reO
guindastes. Amadores- de cano Jaus.. gistras de aço inoxidável. registros
"nado arte de ~os a vapor: serras. • serrOres,, sifões. saleiros. *amor&
máquinas de lavar roupa maquinas de lhas. torqueze& trilhos tubos. tubulacostura, maquinas de furar radial e ções. tampões. travadeiras. telas de
horixontat máquinas para o fabrico e arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
IaS
acabamento de latas e outros reciplea• trancas, tramelas, talheres. talhadeiras
tes metálico; uh:pinas borracheiras e tampas para panelas e caldeirões. termaquiam' lés-reis maquinas de tirar rinas. tachos, trans de cosintia . torra.
Classe 41
cortFça,, máquina de limpar a afiar fa- &iras, orinóf,i vasos, vasi/hames, verDoce de texia espécie t sob qualquer
cas, molas aara máquinas. máquinas tas, mandril de expandia freza de
forma
frigorificas, máquinas da rotular, mar- chanfrar, guia de frua de chanfrar.
CIUSSe 46
telas a vaPor, moinho& e mós não ventosas. maletas. Daus para sacos de Sabão, saponáceos, cera para móveis e - Termo n.° 652.613. de 23 -7-64
agricolas, motores de combustão inter- viagem para pastas. balames. cantor
(Prorrogação)
pasta ne-a calçados e pastas
aa, elétricos • a gás. motores para bi- para estojo& colchetes para malas, cra- assoalho
João Gomes Xavier 6 Cia. Ltda.,
liquidas para ?Impem co polimento
vos.
enfeires.
ficho
para
pastas
e
para
t:ideias tr' motocicletas: sentei quando,
São Paulo
-parte de maquinas, palradores de tem mala., passadores de correia& pontai
Tétano a o 652.609, de 23-7-64
torniquetes
e tubos de extensão
rei, ratas Para es trada& sarau aiecani(Prorrogção)
WORROGACÃO
ints, serras hidráulicas. serras de fita,
MoaCyr Coll & Cia. Ltch.
Classe
28
São
Paulo
tõrnos ~iam tdrams de revólver
tansos automaticos, tOrnos verticais, Para diatimanist Artefatos de material
Velas de igniçad para motores. vá/vu- plástas e de calam Reclamara fabri.
caias de material plantara revestimenhm e ventiladores quando parte de
PRORROGAÇA
ININSTRiA aneen.euee
tos confeccionados de substâncias ani
turbinas, tubulações para Caldeiras; mais e anatais: Argola& açucareiros
magaima
Classe 3
armações para Irados. bules. bandeias
ADUZ TQACÂO PUEDAL
1.1n1 prepara.10 farmacêutico indicado
bases para telefones. baldes. bacias. hOi
Classe 11
1
no tratamento do reumatismo
• ANTONIO Dl
Para distinguir' ferragens • ferramentas ma. caixas, carteiras. chapas cabo*
1.
pare
ferramentas
e
utensilios
cruzetas
Alicate& alavancas. arruelas. arrebtta,
Têrmo o.' 652.614. de 23-7-64
argolas,' aldravas, armações de natal. caixas para acondictanamentc de ali(Prorrogação)
CtafSe 33
abridores de latas, arame aparelhos ds mentos. caixas de material atástica uare
W. A. Simões, Dias 6 Cia. Ltda.
Ttuks
dtá e café, assadeiras, açucareiros, apa- baterias, coadores, copos. raneca& co.
Guanabara
relhos para lavatórios, arandelas. *r ea there& conchas. cestas para pá., can
Termo n.9 652 610. de 234-e-I
-braos,lmfadri moladres, alma capas para álbuns e para furos
Ge e tather Limited
ceatos, castiçais para veias
anro/adora de ferramet.• a}as para
PRORROGAÇÃO
Inglaterra
anda/tos, brocas. bigornas. baissla& caixas para guarda de obrei,4 cara.
bandejas, bacias, bomboniares. baldes. des. codores para chá. descansC para
borboletas, baterias, bases de metal bra- prato& copos e copinhos Ir planta
.HYGENTER1UM
çadeiras, bules, bisagià. buchas, bainhe piar sorvetes, caixinhas de p'istict
te-114 um. e. os
• ant
para facas, baterias de casta& calha- para sorvetes, colheriahas oaanhas
tudo is tatua* da pidi sitItt
FORMULA
da pedreiros, cadeados, correrdes. cabi- garfinhos de plástico para vnvetes. for
00ln taa alema • . 3 a 'das, chaves de parafusos. conexifes para minhasde plástico para sa - vetes discos
Classe 17
. • • . . 4, a
laia
aa deitaras per
encanamentos, caixas de metal para embalagens de material piás. ..a embag Dasui..
a nes
portões, colunas, canos, chaves de fel- lagens de material plástico para aarve. Para distinguir: Artigos para escritório
tzt,n."
da. chaves laglêsaz, embaçam canecas. tes.. estalos para alaktos, espumas de almofadas para carimbos. alriv,Ladas pa.
produtos Inseticidas. feamicida& deshs- Mon, esteira& enfeites rara sarau& ri tintas. abridores de Cartas. arquivos
a
CaPOS. cachepots, centro. de mesa, co- Yd.% massas anti-ruidos. ., conrors de borrachas, berços para mataborrews
queteleira; caixas para zondimento de ptatos, leals, formas para does. fita borrachas para colas. b.ochas para de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- Isolantes. lanes. fios de est: tose fachos senhos. cofres canetas. canetas-t nteiro
desenho, cortadores de
canetas
las. chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- para bolsas, facas. guarnuões
Classe 3
dores. cuscuseirós, cabides de metal ções para chupetas • raam4detras quar oapei
;nos, carimbos carimbado Um preparado fartnacêutit iihteado no
, cabos, caixas de ferro, cruzeta; curvaa, nições para por ta - iras. dtra.-rt'sõtli ,res, cola para papel, caiadores, campastratamento da prisão <".: ventre

li
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nem ti.• 652.615, de 23-7-64
Salvador Santoro
Guanabara
Cã tinMdksallts

'9A -BATATINHA

Termo n.° 652.624, *de 23-7-64
(Prorrogação)
Laticínios Sete Lagaõs Ltda.
Minas Gerais

pRORROGAÇAD
mnameateen=eauseenee~ar
II

Classe 41
Batatas fritas

1" e

tUrriT

en.i. •

Tèrma a.° 652.616. de 23-7-64
Edith Leite Guimarães
Guanabara

SOLEIL MODAS
Classe 36
roupas feitas para senhoras e crianças
Tétano a.* 652.617, de 23-7-64
Agfa Aktlengesellschaft
Alemanha

adastat-~
Clame 8
Camara* fotográficas
%mo n.• 652.620, de 23-7-64
Guaracy Goulart de Faria
Guanabara
•

CARNET—' TURISivi0
RIO QUATROOENTio

1111~~~~

Classe 41
Manteiga
Temo a.' 652.625. de 23-7-64
Adelaide Maria Vacam' Paixão
Guanabara.

CASA SANITAS

Clazie 32
&pressão de propaganda

Classe 10
Titulo de estabelecimento

Tértno n.° 652.621. de 23-7-64
(Prorrogação)
.
Transportadora Mantiqueira Ltda.
Sao Paulo

Termo n.° 652.627. de 23-7-64
D. C. Paranhos .8 Cia. ' Ltda.
"GuRnahara
.

PRORROGAÇÃO
Transportabora •

Ltda.

Nome comercial

Sinházinha »
Classe 41
Titulo
armo n.• 652.628, de 23-7-64
Fios do Nonieste Limitada "Finesa"
Pernambuco

(Prorrogação)
Transportadora Mantiqueira Ltda.
São Paulo

Transportadora

Minas

n—ms

PRORROGACC

INDUSTRIA 1111AieltIll•

meato de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.9 652.633, de 23-7-64
Sal Atlãntico Ltda.

São Paulo

sAL ATLÂNTICO LTDA.1
Nane comercial
Termo n.° 652.634, de 23-744
Sal Atlântico Ltda.
São Paulo

chões de raolas disuensas, clivlsões,
visitas, conjuntos para terraços, jardim
e praia, conjuntos de armários e gabaiartes para copa e casinha, camas. cabides. cadeiras giratórias, cadeiras de

vaus, discotecas de madeira. -espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesa'. mesinha, mezinhas
•AININA
para rádio e televisão, mesinhaa para
Classe 41
máquinas de . escrever. móveis para foSal
nógrafos, para Mios e para televisão
molduras para quadros, porta-retratos. . Ténno a.° 652.635. de 23-744

poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
petiz. latas
Termo n.° 652.632, de 23-744
Lanches São João Ltda.
Silo Paulo

SÃO JOÃO
Casa 11
Alcachotras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos pear animais. renhiu
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arioz, ciam aveia, avelãs, azeite, azei

PRORROGAÇÃO

'Céreo n.° 652.623. de 23-7-64
(Prorrogação)
Laticinios Bete Lagems Ltda.

CIA TEPERMAN
DE ESTOFAMENTOS
'LINHA EFICIÊNCIA*

n NOUSTReA 11/11^SILIaltA

Termo n.° 652.622. de 23-7-64

Classe '33
Titulo de estabelecimtnto

vejaa lernet, genebra. gln.
sas para mingaus, molhos, moiam,
nectar„ punch. pimperinun. rhia. mozaarda, mortadela, nós moscada, nosua* de trutas em álcool, vinhos, ver- zes, óleos comestiveis, ostras, oval,
mitth, vinhos espumantes. vinhos qui- nães, piaos. prlinés. pimenta, pós coara
' nadas. whisky
rpiums, pickles, peixes. presuntos, pe.
petit-pois, astilhas, pizzas. pudim
Termos na. 652.630 e 652.631, de
queijos.
rações balanceadas para ardo
.
23-7-64
alatb. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Cia. l'rperrnan de Estofamentos
landuiches, salsicha. salame*, sopas ca.
São Paulo
laradas. sorvetes. sucos de tomates e da
iraras: torradas, tapioca. danaras, talha„
ri-a, tremoços, tonas, tortas para ali.

Classe 17
Para (V:•t:liguir: Móveis e Instalações
para escritório
Classe 40
Para' distinguir: . Móveis era geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para
escritórios: armários para banheiros e
Classe 16
Formas e matrizes para fabricação tfe para- roupas usadas, almofada', acollages e láageotas., lages e lageotas
choados para móveia, bancos, balcões
banquetas. bandejas domiciliara, berTermo n.• 652.626, de 23-7.64
ço'. biombos, cadeiras, carrinhos para
josef Hager
chã e café, conjuntos para dermitórYa.
conjuntos para salad e jac•ar e ala de
Minas Gerais
balanço, caixa de rádios, colchões, col-

PRORROGAÇÃO
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tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha.
café em pó e em grão camarão. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.

caramelos. chocolates. confeitos. cravo,
cereais, cominho, creme de leite. creetts
Indústria Brasileira
*mentidos croquetes, compotas. magica
coalhada. castanha. ~a. condi22
C21133e
mentos para alimentos, colorantes,
Fios em geral
chouriços, dar& doces, doces de frutas. espinafre. cuandu alimentares. em•Térmo n.• 652.629, de 23-7-64
padas, ervilhas, eturovas. extrato de toAdega Dois Primos Ltda.
mate, fartnhai alfmentidas, favas, féSão Paulo
culas, flocos, farelo fermentos, feitio.
hgas, frios, frutas dors naturais e cristalizadas: grfcose, goma de mascar, goe
duras. granulas, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias. berva doce, bem
o NDUSTRIA eltAtiLtoRA
mate. hortaliças, lagostas. %Mn, leite
condensado, leite em p& legumes em
conserva, tentilhãs. ngu1ça. louro. mas
Ias altraentidas, mariscos. manteiga,
Classe 42
Para distin g uir: Aguardentes. ~vi- margarina, marmelada, macarrão, mas
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, INe- sa de tomate. mel e melado, mate, mas-

Dreger. &bade 15 Cia. Ltda..
•
Rio Grande de Sul
rRORROGACIOi

SAIS a ob.
Maestria BnÂncriai
Classe 36
Cakados
nutro n•0 652.636, de 23-7-1964
• .Lise Armarinho Ltda.
Guanabara

USE"
Classe 12
Alfinetes, etc.

Tkmo n.0 652:637, de 23-74964
Hireito Melo Martins
Rio de janeiro

r

DOIS PRIMOS

Clas s,. 41
Manteiga

Ouse 41

-

Biscoitos dosec elas zR8seR.cM. .M Biscoitos doces e salgados, biscoitos
amanteigados, biscoitos chamagnes,
litos de biscoitos, enfies biscoitos

ging

4388 Cuarta-feIra
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Termo n.° 652.638, de 23-7-1964
Confecções Victoria Ltda.
Minas Gerais

orARIO OFICIAL (Seção IR)
'armo n.° 652.645, de 23-71984
Trivellato S . A . Engenharia, Indústria
e Comércio
São Paulo

RE V OL Ar ECÇ
Classe 36
Artigos de vestuário de hada espécie
Termo n.° 652.639, de 23-7-1964
Hermogenio Luiz Emerich
Minas Gerais

.Classe 36
Meias
Termo na 652.640, de ,23-74964
Aage Vest
São Paulo

Classe 50
Impressos para uso em: Cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas pra
missórias, papel de correspondência e
recibos. Impressos em cartazes, placas,tabuletas e velculos. Bilhetes impressos
Termos as. 652.646 a 652.653, de
23-7-1964
Trivellato S .A. Engenharia, Indústria
e Comércio
São Paulo

4"ra0p,
FICVIEILLATIP •
• IND. BRASILEIRA

"CONCRETO BLINDADO.-

Classe 7
Totalidade das artigos da classe
Classe 5
Totalidade dos artigos da classe
Classe 16
Classe 8
Estruturas em gaia' e lages de uso em
Totalidade dos artigos da classe
construçáo
Classe 11
Totalidade dos artigos da classe
Têrmo
652.641, de 23-7-1964
Classe 21
Aage Vest
Classe 31
São Paulo
Adesivos de vedação, anéis pana adm.
Oca argolas para vedaçâo arruelas
para vedação; barracas d ecampanha
.rgawatex="3222"2"aiwap. betumes para vedação, buchas para vedaçao. bujão (ralha para tarraxa); cal)" canaletas, cimento refratário para
Classe 16
revestimento.de caldeiras; cordas, corMateriais e artigos de uso exclusiva- déis, cordões, correias de transraissão
mente em construções
de teala espécie; enxárcias. esferas para
vençam Milhos para amarradios, forTêrmo n.0 652.642, de 23-1-1964
ros para vedaçao; lonas, lonas para
(Prorrogação)
freios de veículos; manguieras, massas
Edmundo Arthur Lamb 6 Companhia para vedaçaci, molas para vedação; eu.
Rio Grande do Sul
thas, teunções para vedação (fim não
medicinal), tesdas, tira para vedação,
tabas Para vedaald, tubulações para
vedação; válvulas para vedação
Classe 6
Totalidade dos artigos da classe
. Clame 39
Pneus e acmaraapse . .a.
Pneus e cantaras para veiculos
ND. aRaeLENIA

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica
Termo a.0 652.643, de 23-7-1964
Aage Veste
São Paulo

tO SIGNO DA EXCELÉNCIA'

nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
inesinhas, mesinhas para rádio e televisão, ihesinhas para televisão, molduras
para .quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás,. sofás-camas, travesseiros
vitrines •
Classe 49
rogos, brinquedo., artigos desportiaus e
passatempos. a saber: álbuns pára re.
cortar e armar aviões, autombv.is
aros, argolas, beicinhos, bonecas, bone
cos. baralhos de cartas, bolas - para
todos os esportes, brinquedos em tornade animais, balões de brinquedo, bilha
res.• brinquedos mecânicos. brinquedo,
em forma de instrumentos musicai*
brinquedos em forma de armar, bnn
quedos de borracha com ou sem asso
alo, carrinhos. carrocinhas caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para lato casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e et
velopes com folha., para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
engenhos de guerra de brinquedo. ferrinhos de engomar. ferramentas para
crianças, figurar de aves e animais.
figuras para jôgo de xadrez. togões e
fogáozinros de brinquedos, jogos *
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisas para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para, pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para hos. para esgrima,
para pular. clavinas para tiro ar, alvo.
copos de dados. caixinhas de masical
dados, tardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
para jogador de soco, máscaras carna.
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta. de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins. patinetes piões. petecas,
platiuetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelocais de brinquedo, pistolas de atirar
tas, pianos e outros instrumentos musi
(lesas, ' papagaios de papel, .panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar.
raquetes, redes de pesca, redes - para
jogos. rodas ele roletas, revólver de'
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos. tacos de bilhar,
tambores- para crianças, tamburéus,
tamboretes. tais de mesa. trens e vias
térreas para brinqwdos varas para

de rádios, colchões, colchões de molaf
dispensas, divisões, divans, diacotecaa
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas
mesmas, mesinhas para rádio e televi
sZu, mesinhas para televisáo, moldurat
para quadros, porta-retratos, poltronas
pouron.is-camas, prateleiras, porta-cha
pus. sofás, solas-camas, travesseiros é
vitrines
Têrcio n. 0 652.657, de 23-7-64
Industrial de Calçados Big -Pioe Una,
•
Rio de ) a•eiro

gium
Classe 50
Fabricaçad de calçados em geral
Termo na 652.658, de 23-7-64
Mercearia Mire a Ltda.
Rio ie !aleiro

e C.11..s.. 50
Marca
Têrmo n.° 652 .659, de 23-7-64
'lucopai" Indá tn e Comércio dl.
Géneros Alimenticlos Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 50
Gêneros alimeuttclos em geral
Térmo n.• 652.660, de 23-744
Toei Cordeiro Ilifencieg

EDIFÍCIO IBIS

Classe 48
Têrmo a.• 652.656, de 23-7-1964
Um procmco para fixar, dar brilho
Térmos as. 652.654 e 652.655, de Continental, Indústria e Comércio de
amaciar os cabelos _
23-71964
Móveis e Estofados Ltda.
Continental, Indústria e Comércio de
'nino na 652.661, de 23-7-64
Rio de Janeiro
Móveis • Estofados Ltda.
Construtora Santa Isabel Ltda.
Rio de janeiro •
Goanabara

GELÉ

Classe 40
Móveis em geral de meça. vidro, de
aça, madeira, estofados ou não, Inclusive móveis ara escritórios: Armários
Clame 16
armários para banheiro e para roupas
Frase de propaganda
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancas. balcões, banquetas,
Tétano a.° 652.4, de 73-7-1964
Aage Vest
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Sc
S Paulr
cadeiras, carrinhos para chã e café
conjuntos para dormiarlos, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
IND. BRASILEIRA
cap a e cosi/lha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões. colchões de molas
Classe 16
Telhaaas, talhas, crapas de coberturas dispensas. divisões. divans, ciiscotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanie coberturas, para construções

SHEDMAX"

Dezemora ae 12,04

FORTALEZA •
INDOSTRIA BRASILEIRA'
Canse
Classe 33
Móveis em geral de metal, vidro, de
Titulb
aço, madeira, estofados ou não, inclu'firmo n. °652.662, de 23-7-64
sive móveis ara escritórios: Armários
Fortaleza S. A. Investimentos
armários para banheiro e para roupas
São Paulo
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para .chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sela de jantas e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Classe 50
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinba, camas. cabide*, cadeiras Para distinguir: Os impressos de
exclusivo da requerente
giratórias, cadeiras de balanço, caixa

Quarta-feira 2
Virmo n. 632.663. de 23 7-64
Plast-Aib — Plásticos Ribeirão Preto
Ltda.
São Paulo
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Tinos as. 632.665 e 652.666, de
23-7-64
• Irmãos Piazza 1 ida.
. São Paulo

cartas de logar. chocalhos, caneleira:
lermos mis. 6.52.671 .. 652.672, de
para esporte. cartêes para lâto, casi
23-7-64
nina de brinquedo, casinhas de armar, luurrésa• de Bebidas Sameiro Ltda.
Guanabara
cadeiras de bfiriquedo. carteiras e en
velopes com tõlhas para recortar e
armar.,calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós, espinTNIX1STRIA BRASILEIRA
gardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquínhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, terClasse 42
rinhos de engomar, ferramentas para
Artigos da classe
crianças, figuras de aves e animais,
Classe 43
figuras''
para gigo de xadrez fogões e
Artigos da classe
fognozinros de brinquedos, jogos de
Tênno a.° 652 E73, de 23-7-64
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
Casa Liebet Essências S. A.
ganchos para pesca, guizos para crian.Cdanabara
ças, halterea, anzóis, Iscai artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carris
valescas, mesas de bi!har, de campista
de roleta, de xadrez, mobilias dt brin.
quedo, miniaturas de ctensilios domas.
Nome comercial
tkos, patins, patinetes piõec, petecas,
plarquetas para ginastica, pecas de
I ènno a.* 62.674, de 23-7-64.
jogos de damas, dominó e xadrez, peloCasa Licher Essências S. A.
tas, pianos e outros instrumentos musiGuanabara
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel. panelinhas.
quebra-cabeças em forma de Ormar,
raquetes. rez4es de pesca, redes para
jogos. rodas de 'roletas, revólver de
INDOSTR/A BRASILEMA
brinquedo. soldadinhos de chumbo, tableiros para logos, tacos de bilhar.
•
Classe 48
tambores para crianças, tamburéua.
Artigos
da clame
tamboretes, tênis de mesa. trens e vias
férreas para brinquedos, varas para
Térzao n.° 652.675, de 23-7-64
pesca, vagonetes e zepelins
Banco Moreira Gomes. S. A.
,Pará
Têrmo n. 9 652.667, de 23-7-64
Emprésa de Transportes de Gasolina
Picorelli Ltda.
-- Minas Gerai,

SOMO

PLAST-RIB
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
slástico e de nylon: Recipientes fabrilados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
siais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para . óculos, bules, bandejas
bases para tele rvnes, baldes. bacias, boi
las, caixas, carteiras chapas, cabo,
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali
alentos, caixas de material plástico !--ara
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesti....
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cru:.
choa, coadores para chá, descanso pua
pratos, copos e copinhos de olâsfcrea
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinlms
garfinhos de plástico para sorvete/. kirminhas de plástico para sorvetes, dize,/
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para traveta estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para ia.tomóveia, massas anti-ruídos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras gua r
-niçõesparotblc,gunições
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Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de toda especie, cutelaria em geral
e outros a-tigos de metal, não incluidos em outras classes: alicates, andnhos, alavancas, arrebites, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal.
abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chã e café, assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões, arpões de carregar, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bomboateres, bidões para animais, bebedouro.
bolas de aço, colreres para pedreiros,
cadeados, correntes, cabides. chaves cremones, chaves de parafusos, conexões
para• encanamentos, caixas de metal para portões, colunas, canos de metal,
chaves de fenda, calltas, copos, cachepois, copos, centro de mesa. coquetelelras, caixas para acondicionamento de
alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras,' conchas, cuscuzeiros. coadores, colheres, cavadeiras, descansos
carretaras, cabos de metal, calibtadores,
camisa, para cilindros e dobradiças, enxadas, esferas, engates, esgsichos, et:feitas para arreios e enfeites de metal

para liquidificadores e para batedeiras para automoveia estribás, eapumadeiral

CASA LIEBER
ESSÊNCIAS S. A,

LIEBER

BANCO MOREIRA:
COMES S. A,

de frutas e legumes, guarnições de ma- extensões, espalhador para mictorics
terial plástico para ctensilios e objetos enxos, esporas. engrenagens. formões
guarnições para bolsas, garfos, galerias ferros de cortar capim, ferrolhos, facas,
para cortinas, jarros, laminados, plás- facões, ferraduras, Suais, formas para
Nome comercial
ticos, lancheiras, matitegueiras, malas, ferros para malas e pastas. freios (paoritaóis, pendedores de roupas, puxado- ra animais), guarnição de metal para
Têrmo n.9 ,652.676. de 23,7-64
Classe 33
res para móveis, pires, pratas, palitei. máquinas, guarnição de metal para ba3ai.co de Desenvolvimento do Betadd
Titulo
de
estabelecimento
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti- nheiros e bides, grosas, grampos para
de Santa Catarina S. A.
gos, protetoes para documentos, pu- andaimes, jarras, limas, laminas para
Guanabara
Têroso n.° 652.668, de 23-7-64
xadores de agua para uso doméstico barbear, latas delixoletras e numerou
A. Lucas
porta-copos, porta-niquela, porta-notas, de metal, machadinhas, molas para porGuanabara
porta-documentos, placas, rebites, rodi- tas, martelos, marretas, marmitas, maBANCO DE
nhas, recipientes, suportes suportes para
,,SEM
SAIR
DE
CASA.
DBSENVOLVIMEirEe
canetarts, molas' de vae e vem; molas
SEM ESPERA..."
guardanapos. saleiros tubos, tigelas, para cadeiras giratórias, mancais liara
DO ESTADO DE
E...
tubos para ampolas, tubos para serin- rodas, martelos para cozinha, roldanas,
gas, travessas, tipos de material pisa- ralos para pias, regadores, raladores.
PACILMENTE...
SANTA CATARINA t. Atin
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhanroat PODE COMPRAR A PRAZO
rosetas, retentores, todas em bandagem.
Nome comercial
:nes para acondicionamento, vezos, x1-• 'erras, serrotes, sacarólhas, sachos, serNAS LOJAS DA CADEIA 11.Ps
caras, colas a frio e colat não inckidas viços de metal para chã e café, supor.
Tèrmo n.• 652.677, de 23-7- 64
em outras classes, para borracha, para
Classe 32
Splendid Artefatos de Couros Ltda.:
ales, tesouras, talhadeiras, otrqueg
tez,
cortumes, para marcinciros, para sapa- sas, tenzaes. Cavadeiras, telas de aroFrase de propagands
Guanabara
teiros, para vidros, pasta adesiva pare me. torneiras, trincos, tubos para enca23-741
652.669,
de
Tirm
on.
9
correias, pasta e pedras pesa aliar namentos, trilhos para portas de corres.
A. Lucas
rebolos, adesivos para tacos, adesivos taças, travessas, tambores, talhadeiras,
Guanabara
para ladrilros e adesivos para imulejos, tranquetas, bichos, terminais para barra
anéis, carretéis par tecelagem e guar- de tensão, trilhos para elevadores. .tuarcões de material plástico para indús- hos de aço soldados sem costura, tantria geral de plásticos
ques de metal, uniões, vasos, vasilhames e verruma.
Urrar) n. • 652.664, 423-7-64
Classe 49
Cidar — Representação, Administração
Classe 32
Classes: 33 e 35
todos os esportes, brinquedos em forma
e .rmJrcio Ltda.
Xrtigos da classe
Titulo de estabelecimelte
de animais, balões de brinquedo, bilhajogos, brinquedos, artigos desportivos t
Tèrmo n. • 562.670. de 23-7--g.""".
23-764
652.678.
de
?bruto
n
passatempos. a saber: álbuns para te- Pinprêsa de Bebidas Same ri Ltda.
CIDAR — REPRESENTAÇÃO.
Osmar dos Santol -Moreira
cortar e armar aviões, autanifivels,
Guanabara
Guanabara
ADM INISTRAÇÃO Z
res, brinquedos mecanicos, brinquedos
aros,
argolas,
bercinhos,
bonecas,
boneC OMÉRCIO LTDA.
DR BEBIDA!
cos. baralhos de cartas, bolas para - EMPRES A
em forma de instrumentos musicais,
BAMBU() LTDA.
brinquedos em forma de armar, brin.
Class:si 17 ,e 33
auedos de borracha com ou sem amo,
Titulo de estalieleciment9
tvome comercia:
I vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
Lumercistl
N

Empresa de Transportei
\PICORELLI

UP

SPLEND111
ARTEFATOS DE COUÉ
'CASA osmitiÇ
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Termo n.o 652.7112, de 23-7-1964
Georgzs 1). Zaneniri
.Kío pe janeiro

Tinno re, 652.682, de 23-7-64
• (Prorrogação)
Aktiebolaget Electrolux
Suécia
•.. • asa

twid• noa PLICTROLUI

Preparados para a prevenção de ter
rugem e corrosão em maquinaria e bãrias superfícies metálicas, que poderão
ter ou não qualidades de lubrificação

RA At
GEI!

Estados Unidos da América

D'ESPAGNE

Terri:o n.° , 652 .703, de 23-7-1964
A. Castro Imressos Papéis
Guanabara

Gráfica Severina
Classes: 33. 38 e 50
Titulo.,

Estados Unidos da Atnerca

REl44-10P3

Classe 6
Transportadores por gravidade ativados a ar. para materiais pulverulentos
secos, e partes e acessórios para os

Classe 33

mesmos

velopes feitos de pape nrtão, carto-

e outros artefatos de papel
Termo n.9 652.684. de 23-7-64
Standard OU Company
Estados Unidos da América

lina

FRUTOL

Classe 2
Termo a.° 652.704. de 23.-7-1964
Produtos agricolaa
Diplome: Comércio e Exportação Ltda.
Temo n. 9 652.685, de 23-7-64
Guanabara
(Prorrogação)
Galega Louis Branch £, ?fere S. A.
Suiça

Diplomex Cómercio
e Exportação Ltda.
Nome Comercial
Termo n .9 652.705, de 23-7-1964
Aluisio Ferreira Flórea
Guanabara

VIP

Classe 29
Vassouras, escovas e flanelas.

141
55130ZW.

Terem n.° 652 683, de 23-7-64a.
(Prorrogação)
Sperry Rand Corputation

ClaiSe 1
Verniz para vitrificação de assoalros e
pisos

()MEGA

Têrcno a. 652.689. de 23-764

Canloricin
França

O. 13A. O
Classe 48
Piodutos de -3-• perfumaria, cosméticos.
produtos e anis para banhos

CASA COELHO
DE MÁQUINAS.
Classes: 6 e 31 •
Titalo de estabelecoea ts

,matma.
Terno ri.° 652.681. de 21-7-64
. &sal inalado Edifício s.11....s %net
.Guanabara

• lEDiFICIO

AMES RIMET.

Intui° de eetabeledmento

Café Galo da Serra,
Classe 41
Café era grão, torrado e moldo
Termo n.° 652.695, te 23-7-1964
(Prorrogação)
Leonor Lima Costa
Ceará

&ato

ORCHEX

Termo 11.9 652.696, de 23-7-1964
44 Auto Peças Ltdai
Guanabara

Classe 2
Produtos agricolas
Termo n.s '652.69.1, de 23-7-1984
(Trorrogação)
Brandão, Gomes & Companhia

Indústria Brasileira

Classe 8

Portugal

Classe 41

Classe 21
Veicialos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores
Termos as. 652.697 e 852.698, ti;
23-7-1964(
Fábrica ed Discos Rozenblit Ltda. São Paulo

i (; R lí 0 I. A
S AMBA

Gnartabara

Classe 33
; Titulo de estabelezinwsten
Termo O' 652.680 de 23-7-64
I. Siara Máquina!
Guanabara

Termo n.° 652.694, de 23-7-1964
Nasser Pedrosa Feliz
• Minas Gerais

Café em grão, torrado a moldo

1 ermo n.9 652 679. de 23-7-64
Condomini. do Erlificio Ipu

res,

Classe 48
Aguas para toucador •

Termo a. 652 690. de 23-7-64
Standard 011 Company .
Estados Unidos da América

Amrelhos contadores e para a cmakinetragam esportiva •
Termo n.° 652.686, de 23-7-64
(Prorrogação)
Raça; 8. p. A.
Martini
Itália

EDIFICIO

Termo n.o 652.693, de 23-7-1964
(Prorrogação)
Société Lanvin Paéuma
,Fran,aiu

Termo n. 652.688, de 23-7-64
(Prorrogação)
Fuller Company

Classes: 6, 6 e 46
Expressão de prJpaganda

VERNIZ ~ACAME

Dezembro de 1964

•

Cl.". 8

Classe 41

Cideosc ognestiveis conservas de peixe

espécie de conservas
alimentares
Termo n.0 652.692, de 23-7-1964
(Prorrogação)
Vitor Guedes — Indústria e Comércio.
. .R .L .
Aguardente ma z .iperitIvos bagacet
Po-tugal
ra. batidas. ,hrandi. bitter cachaca. cer
e tdda a

Discos fonográficos grayaimai
Classes: 8 e 32
•Titulo
Termo tIP 652.701, de 23-7-1964
Theofrasto da Prata Lisb8a e Lula
Neves Quadros .
Guanabara

velas, cidra ronharne. extrato de mal
te permentado fernet genebra 'seno

qin oinger. kirsch. kumrnel tico.
tes tnarasguitabos. flector. p perment
ponches. rum. sucos de frutas com
Anhos vodka e whisky

CA 0

Ternas ri. 652.687. de 23-7-64
Refining Company
Ashland 011
Estados Unidos da América

'TECTYÉ
. •

- Classe 1

Clame 41
Frutas secas e verdes

Classe lã
Aros para gnardanapoi dc papel
'alucinados, Albtms (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, babões (exceto para brinquedos) blocos para
torrespondência. blocos Para cálculos.
blocos para anotações, bobinas brocha-

•
tatiarta-teira 2
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nue não impressas, cadernos de escre
Termo n.9 652.709, de 24-7-64
ver, capas par adocumentos carteiras
Pastelaria Glória Ltda.
o Paulo • . .
caixas de papelao, cadernetas, cadernos. caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões [adices. confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco mira desenho, cadernos
Classe 41
escolares, cartões em branco, cartuchos
Pastéis •
de cartolina, crapaa planográficam cadernos de lenibrança, carretéis, de pes.
Unam as. 652.710 e 652.711, de
pelão, envelopes. envólucros para cha24-744
rutos de papel, encadernação de Papel "Majer Zemel S. A. — Indústria e
Comércio"
ou papelão, etiquetas, f011ias indicas.
São Paulo
falhas de celulose. guardanapos. livros
mio impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
"ZUM
de papel transparente; tratos, papeliInd.
limaileire
nhos. papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão. papéis em branco
Classe 36
para impressão. papéis fantasia, menos Artigos de vestuário de tõda sorte
par Narrar, paredes, pape) almaço com
Classe 36
ou sem pauta papel trepou, papel' de Artigos de vestuário de t6da sorte•
seda, papel impermeável, papel em boTermo a.° 652.712, de 24-7-64
bina para impressão, papel encerado.
pair I higiénico. papel =per:imã:el. Agencia de Despachos "Soberana" Lula.
São Paulo
para copiar papel para desenhos. papei para embrulho impermeabiliza&
papel para encadernar, papo para es' 1%1 CIA DE DESPACHOS
crever, papei para imprimir, papel parafina para embrulhos, papei celofane,
papei celulose, papel de anho papel
II SOBER.ANA" LTDA.
absorvente papei para .embrulhar tabaco. papelão. recimentes de papel. tosetas de papel. rótulos de papes rolos
Nome civil
de papel transparente. sacos de papei.
serpentinam tubos postais de cardo.
Termo n.9 652.711. de 24-7-64
tubetes de anel
Penedo — Imóveis e Incorporações
S. A.
Termo a.* 652.700, de 23-7-1964
São Paula
Theofrasto da Prata Lisboa e Luis
Neves Quadro.
Guanabara
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alentos para alimentos, colorantes
amuamo, dendê. doma. doces de tru
O& espinafre, essências ahmentares, em
padas, ervilhas, earrovas estrato de tu
mate. farinhas alimenticias lavas ta
calas, flocos tareio. fermentos leilão
s frios trutas adem naturais. e era.
saldadas gricose. goma de mascar, ger
duras, grânulos. grão de bico, gelaram
goiabada. geléias, Nova doca berva
mate, hortaliças, lagostas, lingual. Leite
condensado. leite em pá, kguares em
conserva, lentilhas, linguiça, 'louro. mas
Sas allmenticias. mariscos- alanfekle
margarina, marmehida macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, mas
$as para 'mingaus. molhos.' siolusom
mansarda, mortadela, nós moscada. ,o.
ara, óleos comestivels, ostras, ovas,
pães piaos, prlinés pimenta, pós para
pudins, ptckles, peixes, presuntos, pa
tês, petit-pois, pstllhas,, plataa. pinho".
Muitos. rações balanceadas .para animeis requeijões, sai,' sagu, sardinhas
sandulches, salsichas, saiam" sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e :te
frotas; torradas. tapioca. Minaras talha.
tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves vargies
toucinho e vinagre

parcialmente Preparado. cinseato Olt•
calmo. cobaito bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho banto oa
parcialmente trabalhada ferro em bento,
em barra, ferro manganês berro velho,
gusa em bruta ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa mrileivel
einuras de metal, lata em falha, tato
em tõlha. latão em chapas. !rirão em
eergallsões, ligas metálicas, baralhas
magnésio, manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampacbs,
metam para solda. niquel sinto
Termo n.9 652 . 717, de 24-7-64
Previsiona Luta.
São Paulo

Termo a' 652.714. de 24-7-64
Fred Transportes Ltda.
São Paulo

BRASILIAN TRITIT
Ind..3.4metleira

No ,

- PR

RD

Classe 50
'
Cartazes impressos, literais de propaganda., cheques, clichês, cartões termos
plástico& de identidade, etiquetas impressas, fitaras,. Rabiaras impressas.
notas promissórias, recibos e rótulos

4 I n NI/MIN/gera
Classe 3é
Administr.p;áo c:e seguros, prevenM 4
acidentes e consultoria juridi.al
Termo
652.719, de 24-7;6'1
Brasillan Fruir Prodptos Alinsenticloa
Ltda
São Paulo

Classe 41

Aoutaces, abacaxis, ameixas, bananas.

caqui, caju cereja carambolas figo

manga mamilo, laranja, tangerinas, me.

lindas, pesaegoa pisa maça a melão,
alface, agrião, corive-saanteiga. repolho,
espinafre. almeirão, ameiga, cenounrs,
couve-flor e escarola

Termo tr• 652.720 de 24-7-64 " In •
Impromica Indústria Isolante de Pra
Termo n.9 652.7/6 de 24-7-64
,tutos de Mi. • Ltda.
i Campar:Na de Tecidas São Paulo S. A
São Paulo
São Paulo

Ind. »raot1e.te\

Casses: 17. 38 e 50
' Titulo de Estabelecimento
Termo ti..* 652.706, de 24-7-64
Depósito de Meias Arco Iria Ltda
São Paulo

ARCO IRIS

Clas:.4e 36
Meias

Termo a° 652.707, de 24 -7-64
Comércio de Meias Arouctie Ltda.
São Paulo
'AROMES

Clasze 36
Meias
Tercem ix.9 652.708. de 24-7-64
Catçados A‘•-i -tiriai Ltda.
São Paulo

Casse 15
Para distinguir: artefato& de porcelana.
Clame 8
barro e terra cota. louças vidradas para
As.
Aparelhos e utensillos de ilumbagio.
ess.\)
t130 caseiro,, adornos. fins artísticos e
de aqueckneuto. de meça°., de rehdger
Instalações sanitárias: Artefatos de aração, de secagem e de ventilação. for.
r:maca para aso cueiro., adornos e fins
aos létricos para fins industriais elea
artisticos: Alguidares., almofarizes, utrodCia para bruna elétricos lâmpada,
nheiro'. copos, caldeires.. cântaros, cade tôda espécie. notadamente Limpada,
sadeiras. bombonieres. bules. barris. ba ,
hicandescentu. /limpadas de arco, Limdiabos, cofres cubas. campineiras. despadas lumineacentes fardis: aparelhos et
cansa-talheres. escarradeiras. filtros. for-1
Instrumentos de salvamento, exthitOtel
mas, graus, globos. Jarras licoreiros lade incêndio: aparelkos. Instrumentos e
vatórios tnantegteiras, moringas,, nicho.
utensílios de física. de gabem éticos,
piem perdes. pilem pratos para emaOuse 23
geodésicos, eletrotecnIcos, de
deiras serviço& para frios, chã e jantar. Pi.ra thatinguir, Fedam em feral_ te. de
de contraia e
travessas, talhas. dietas vasos, vasos -idem para orefecções es gond para cos,sinalizaçào.
instrumentos
de medição. aparelhos
sanitários e ideara&
speçarias e para artigos de cama r para telegrafia • telefonia
usa: Algodão alpaca ulmo ce do, instalaçtles telefónicas cama e sem
Termo a.° 652.715, de 24-7-64
de lã em peças, luta. lersel linha nidon. manuais e semi-automiticas,aubacniticas
Instalação&
Cerealista Santo Antônio de Pádua Um caroá. casimiras., fazendas e naddos
tclearalIa de freritteacia mu:1W,
Ltda.
pico-paco. permilas ramal ama seda Para
para telefonia a alta freg/Cenela e Ida
natural. teclo& plásticos, teeldos Imper. transmissão de Imagens, telégrafos
São Paulo
ela
amsfreis e tecidos de Outte couro, paias, te/e-Impressores, telefones para
veludos
as pessoas atacadas de surde& acenda
SANTO ANUI/CIO D2 rira
rios para radtrxcenunicação e aer.44
Termo a., 652.718. de 24-744
ZNDIPATRIA BRASIumia
Ipa/ — Campanida Parillata de Asas paraCas, instrumentos de ~Mio
trica, transformadores, soladamente
Laminadas
transformadores da am"110. peadas dg
São
Paula
medição. contadores, contadora de égua
C1333e 41 •
Alcachofras. aletria, alho aspara."
e de cubro. Neide& comMaWkwes de IS
açúcar, alimentos paar animais, amido
e de vapor, analisadores do els 6
amêndoas, ameixas amendoim, araruta
maça. lastahrçan de segurança e
crus atum, aveia, avelãs azeite, avo.
regulagens para caldetras, pheknettut.
tonaa banha, bacalhau. batatas balas
calloriraetros, aparelhos de i1tutilna00.
Classe 5
•
:ascoitos. bombons. bolachas. baunilha AçO em bento aço preparado aço elètro-taaãs, para-ralos avisadoms da
;até em pó e em grão. camarão. canela doce, aço parai tipos'. aço fundido. aço policia e de Incendi" instaladies de
mi pau e em pó. cama carnes. dá oarcialarente trabalhado. aço aelo, aço costa* ek rondas, tele-Indicadores.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo refinae a. brame. hronae em lauto ma cammdahas, material de isolamento. de
cereais, cominho, creme de leite, cremes parcialmente trabalhado, berma de linhas e de montagem para circuito*
alimentícios croquetes, compotas., can- manganês, bronze em p6 bronze em Werke*, cabos. bobinas Pupin, tubos
gim, coa1/1:4i castanha,.cebola, condi. barra, em fio, chumbo em bruto ou de canalização, fios para tubos, contaa

•

lnjettaileirs

Classe 36
Catçados para homens, senhoras e
crianças

_77:1

4392

tos, resistências, hisiveis, ralés, interruptores, saletas, quadros de distribuiçao e
de contagem, pilhas, acumuladores, microfones, bobinas, aparelhos .elétricos
para o uso em teatros, aparelhos de
projeção, válvulas de descarga, vaiais
las amplificadoras e retificadoras, válvulas geradoras, tubos de válvula, registrador de horas, aparelhoa de corar&
k do tempo de trabalho, sirenes, osciló.
grafas, aparelhos de projeção para asiradas de ferro, instalações de engate,
aparelhos para imprimir bilhetes, resistências elétricas, notadamente em fio ou
tarvão; bobinas de reatância, retificadores, escavas de adição de corrente
Têrmo n.° 652.721, de 24-7-64
Antonio Alves Ferreira
'araná

MOIRO

rtninialeir
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gos, protetoes para documentos, paxadotes de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-docamentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, atearas, colas a frio e colas não hackidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pnsta ad., siva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indttsiria geral de plásticos
Têrmo n.° 652.724, de 24-7-64
Mecânica Racing Ltda.
São Paulo

lápis; elásticos (falsas de borracha tas
forma de fita), anéis de borracha (exceto os incluiveis em outras clames);
protetores de pontas de 'lápis de tdda
espécie; olusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pêsos para papel; raspadores;
estajos para desenhos; réguas; esquadros: tábuas ou manchas atra desenhos;
gramo" para papel e tachas; papel carbono; papel estendi; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires paras
t.nta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para escrever (exceto tintas para pintura de casas, tetos e paredes e exceto tinta& de cal)
Tênno n.9 652.729, de 24-744
Lanches Agua. Branca Ltda.
São Paulo

'mo tal 652.734, de 24-744
Ramificado,* e Confeitaria "Gomei
• Ltda.
São Paulo

ilnefgafleira
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimentícias
panificadas, notadamente, pães, biscoitos; bolachas, broas bolos roscam doou
e confeitos
Têm° n.° 652.735 de 24-7-64
&min Mane El Charra
São Paulo

I nenr2ffitira l

AGUA BRANCA .

'RACING

•
Classe 36
Agasalros feitos de peles naturais cia
artificiais, boinaà; anáguas, aventai&
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, combinações; calçados, cacIsecois, camisolas, capacetes,
capas, casacos, casacões, capotes, cal»
ças, calça-salas, chinelos, cintos, cintas,
Camisas, camisetas, Calcetes, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, sc.
'alinhos, cueiros, chapéus, dolmans,
echarpea, estolas, fardamentos, gorros;
galochas, gravatas, guarda-pó, impermeáveis, jaquetas, lenços, leques, leoa.
Classe 41
çaria, ligas, librés, lingeries, mantas, peCamarão e sanduiches de camarão
las. paletós, pantu!as, pijamas, pele-mire, punhos, peitos e peitilhos para
Tèrmo n.9 652.731, de 24-7-64
Cl.. de Fogos' Biagino Cialeffi S. A. camisas, pelerines, polainas, ponches,
putiovers. 'quinamos, quepii, regalos,
Slio Paulo '
robe de chambre, roupas de brim para
o trabalho, roupas feitas para crianças,
roupões de banro, saias, sapatos, sanadias, solidéos, shorts, akar, sungas,
suéteres, suspensórios sectiens, sobretudos, trajes, ternos, toucas, atletas turbantes, uniformes, uniformes para emgregadas, vestidos, xales
Têm> n.9 652.736, de 24-7-64
Raul Vaiada° Furquim e Bernard!~
Alberto Weffort
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 32
Programas radiofónicos de televisão e
Inct. Brasileira
Classe 41
circo
Lanches
de
queijo,
presunto, salame,
0.
Classe 50
salsicha,
mortadela,
churrascos e elite
652.277, de 24-7-64
• Tênno
Impressos
Carvalho Meira S. A. Comercial e
Tênno n.° 652.730 de 24-7-64
Industrial
Tê= on.9 652.725, de 24-7-64
Arnold Frank Archibald de Krooa
São Paub
Panificadora Flõr do Campo Belo Ltda.
São Paulo
São Pal,lo
OURA À
_
TRIO
CUIM(
ri3OR DO
Ind, Brasileira
QUE ASSEGURA.

rn .

Classe 11
Fechauras
Tèrmo n.9 652.723, de 24-744
Indústria e Comércio de Plásticos
"Ibirá" Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos
Têrmo n.9 652.726, de 24-7-64
Joaquim Costas
São Pauto

DECIDI
CONTABILIDADE 3

ássumros rIscus'

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material, plástico, revestirnen.
toa confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas
base. para teléones, baldes, bacias, boi.
sai, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilloa, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores. coas, canecas tolheres, conchas, cestas para pão, cesti.
nbas capas para álbuns e para livras
ealices, cestos. castiçais para velas.
Caixas para guarda de objetos anuahos, coadores para chá. descanso „Aura
pratos, copos e copinlios de plásaira.
para sorvetes, caixinhas de Mala,
para sorvetes, colherinhas, pas:nbas
garfinhos de plástico para sorvetes !arminhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material plástico embalagens de material Plástico pata sorva.
UB estojos para objetos, espumas de
Ilylon. esteiras, enfeites para automóVais, massas anti-ruidos, scoadores de
pratos. funis, formas para doces. fitas
volantes, filmes, fios de celulose. fechos
Para bolsas, facas, guarnições. guarninau para chupetas e mamadeiras, quer.
lições para porta-blocos, guarnições
gera liquidificadores e para batedeiras
frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições
para bolsas, garfos, galerias
os
ra cortinas, jarros, laminados, piá*.
lancheiras, mantegueiras, Inalas,
nrinils, pendedores de roupas, puxadolb para móveis, pires, pratos, paliteipás de casinha, pedras pomes, arti-

4.

.

• Classes 33 e 50
Titulo
Têrmo 1.° 652.72Z, de 24-7-64
Rádio Buriti de Macena Ltda.
•
São Paulo
BURITI DE
DRMENA

Injgelleira

Ind. Brasileira'
Classe 32
Programas radiofônicos
Têrmo n.9 652.728. de 24-7-64

Industrial e Comercial Importadora
I. N. C. Ltda.
São Paulo

I•nfiglItt eira
• Classe 17
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
c& e para copiar; as mesmas três qualidades de lápis com a mina móvel; graRies ou minas comuns, de cair e para
copiar; giz para desenho e giz para
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
para desenhar (exceto o incluivel em
outras classes); porta-giz; lápis de lousa; lapiseiras, craións e craions artísticos; canetas, canetas-tinteiro, penas para canetas-tinteiro e penas comuns para eazaarer (exceto aa de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; secadores de penas; caixas para penas:
tinteiros; data-borrão: bo-rachas de safar de fada espécie para tinta P oura

Classe 18
Fogos de artificio, pólvora e dinamite
Tann° na 652.732. de 24-7-64
Frio-Polar Refrigeração Ltda.
São Paulo

neiSig/Stfelre
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de ar refrigerado e de ar condicionado, geladeiras,
refrigeradores, congeladores e cãmara&
frigorificas
Urino n.9 652.733, de 24-7-64
"Tietê" — Indtistria, Comércio e Representações Ltda.
S ão Pr lo

TUIM
r
LInd.
nrasilelra
Classe 50
O timbre de todos os
Para distinguir:
„;
n.o ,.-Imercials

Classe 21
Para distinguir: Veiculo& e suas parta
integrantes: Aros para bicicletas. 1110$3
móveis, auto-caminhões, aviões, ame•
tecedores, alavancas de cambio, barca
braga.", braços ara veiculo" bid.eas
tas, carrinhos de mão e carretas, cama
ãonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadoreek carros, cairoças, carroce:ia& chassis, chitas cir.
miares para veiculo., cubos de veicula
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculo& direção, desta,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
veios, fronteiras para veicu/os. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos,, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. paraties.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veiculos, selins, tricicles tirantes para veiculo& vagões. velocipedea, varetas de controle do alogador e
acelerador. tróleis. troleibus. varaes áe
carros, toletes para carros

•

cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpee, fantasias, fardas 'sara militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 3.
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laqcea,
Substancias e preparações quimkas luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
para serem usadas exclusivamente na omitis, mantas, mandrião, mantlhas, pamedicina ou na farmácia
letós, palas, penboar, pulover, peleriims,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pa.
Termo n. 0 652.738, de 24-7-1964
nlsos, perneiras, quimonos, regalos,
Manoel Valladares Alvares
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
Sào Paulo
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sotas& :horta, sungas, atolas ou slacks,
tuia, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térmo n.° 652.737, de 24-7-1964
Farmác:a Brasilar Ltda.
•
São Paulo

plasS-Sapt05
amnooPaulo

•
Classe 33
Titulo de Estabekcimento

Termo n.0 652.744, de 24-74964
Sc- Paulo

Ténno n° 652.739, de 24-7-1984
Antonio luares emulo
São .Paulo

pfigusin..

11310VELLIDIA.
5antos-Dat•te
moo PauL0

Nome Comercial

Classe 33
.
Titulo de Estabelecimento
Termo a.° 652.740, ctç 24-7-1964
Antonio Jures Canuto
São Paulb

ao aulo
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Tárraci no 652.741, de 24-7-1964
Antonio luares Canoto
São Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n. 0 652.742, de 24-7-1964
Industrial de Tecidos Miranyl Ltda.
São Paulo

•

§rtãiiirea

Termo

652.747, de 24-7-1964

&olmos: — ImportaçÃo e Exportação
Limitada
São Paulo

.9) 11•SIMPIII
Classe 5
Aço em cauto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, an fio, chumbo em bruto ou
pardalmente preparado, cimento me.
!Mico. cobalto, bruto 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,
laminas de metal, lata em taba, latão
em fõlha, latão em chapas. lato em
vergalhas& ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco
Termo n.° 652.748, de 24-7-1964
"Tecnoluvas" redil e Material de
Proteçáo Industrial Ltda.
São Paulo

Classe 23
Tecidos de 'mira
Termo n.° 652.743, de 24-7-1964
Industrial de Tecidos Miranyl Ltda.
São Paulo

TECNOLUVAS
IND. BRASILEIRA

,gsyroniuri%
Classe 23
Titulo
Termo n.° 652.745, de 24-74964
Indústria de Meias "Sco-Tex" Ltda.
São Pir!lri.

gne,eatleira
Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: 4gasalhos,
a,s.
tais, alparcatas, anáguas. blusas.
botinas, blusões, boinas, bababonés, capacetes, cartolas, carataças, casação, coletes, capus, chale&

Dezembro
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Glasse 3o
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouro& bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cinto
cintas, combinações, carpinhos, calcas,
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó& achar.
pez. fantasias, fardas pa na militares, colegiais; fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de 'ingeria, raquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, inantõs. meias,
amiba, mantas, mandrião, manilhas, paletó& palas, penhoar, Mover, pelerinas,

de 1964 4393.

acuam, ponches. polainas. pomas, pu. telhas, tacos, tubos de ventilação, ta*
cibos, perneiras, quimonos, regalos, qui de cimento, vigas, vigamentos 41
vitrós
roi,' de .chambre, roupão, sobretudos,
sueteres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
'Éermo 11.0 652.751, de 24-7-1964
adere toucas, turbantes, ternos, uniMetalúrgica Eros& Ltda.
sormes e vestidos
•
São Paulo
Urnas n.0 652.749, de 24-7-1964
Indústria de Móveis Tremembé Ltda.
Saci Paulo

"BROSSID1

IND. BRASILEIRA .

I

TREMEMBE
IND. BRSILEIRA
A
...~.~,~

Classe 40
Para distinguir: Moveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, ~fados ou não, inclusive moveis paca escritorio. Armários, armarlos para bis
abalroa e para roupas usadas. almofadas, acolchoados para moveis, bancos
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaret. berços, biombos, cadeiras, carrirhos
para chá e café, conjuntos para .lor:unários, conjuntos para sala de jan.
tar e sala de visitas, co'firuntos para
terraços, jardim e prairs, conluntos
armarios e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras gira.
todas. cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dia
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, esprgeuiçadeiras, guarda -rou
pai. estantes„ mesas, mesinhas mesi.
abas para rádio e televisão, mesinba
para máquinas de escrever, móveis para fonoárafos, para rádios e para te
'avido, molduras para quadros Lelrta.
retratos, poltronas. poltronas-camas. pra.
teleiras. prota-chapeus, solas, sotas. ca .
ma, travesseiros vitrines
Termo si.° 652.750, de 24-7-1984
Indústria de Revestimentos Butantã
limitada
São Paulo

BUTANTA
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru,
ches e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas. cimento. cal, cré. chapas
isolantes caibras, caixilhos; coluna.?
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua.
MUS de descarga para etixos. edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama.
Ias 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 -astültico, produtos para
terror Impermeabiliza:is as Atrgamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betudiinosos, impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. Naus para pavimentação. aças ornamentais; de cimento ou gesso ara tetos, e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundido. aç
parcialmente trabalhado, aço pálio, a
refinado, bronze, bronze em bruto
parcialmente trabalhado, bronze
manganês, bronze em pó, bronze
barra, em fio, chumbo em bruto a
parcialmente preparado, cimento II
tálico, cobalto, bruto ou parcialmeni
trabalhado. couraças, estanho bruto
pardaimente trabalhado, ferro era bru
bruto ou parcialmente trabalhado, f
em barra, ferro manganês, ferro velha
gusa em bruto ou parcialmente &abai
lhado, gusa temperado, gusa maleilvel,
laminas de metal, lata em fúlhe„ hal(
em tolhe, latão em chapas, latão eal
vergalhões, liga metálica, limalhaa
magnésio, manganês, metais não Cal"tilados ou • parcialmente trabalhado 2e,
tala em massa, metais estampado:,
metais para solda, inclua ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

1L,

Termo n.° 652.752, de 24-7-1964
• Confecções Aarãotex Ltda.
São Paulo

V. MI:
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
4ventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douro& bonés, capacetes. cartolas, cara.
ouças, caução, coletes, capas. chateai
cartecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calcas,
'de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
',cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, s orrui. logos de 'ingeri& laquetas.
luvas, ligas, lenços. mantéis. meias,
maiôs, mantas, mandrião, inantlhas,
'Mós, palas, penboar, pulover. pelerinos,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pa.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sue teres. aborta. sungas, atolas ou alados,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo tx" 652.753, de. 24-7-1964
Cia. Automóvels de Miguelópolis
São Paulo
'MIGU

ELOPOLIV •

RD. BRAMEORA
Clarse 21
Para distinguir: Veicu/os e suas partes
Integrantes: Aros para bibidetas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cãmbio, braços,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, catei.
•

'Norn
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olsonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos. cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicuios, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e rara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, gu'dão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
todas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões. velocipedoo varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaos de
carros, toletes para carros

MÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.0 652.757, de 24-7-1964
Expresso Eletrônico Ltda.
São Paulo

Termo a.• 652.768, de 24-7-1964

Termos as. 652.774 e 652.775, de

Polemiza Cosméticos I.imitada

Marcai Vinitius de Albuquerque Melle

'ELETRÔNICO'

Termo n.° 652.758, de 24-7-1961
Gráfica '' Lualves" Ltda.
SÉ:o Paulo

GRAFICI
LUILLIZS

"VEST-CAR"

Termos as. 852.759 a 652.761 e
652.765 a 652.766, de 24-7-1964
Tipografia Lucca Ltda.

'IND. BRASILEIRA

São Paulo

indi,t3tria Brasileíra,
Classe 50
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe

POUNUA C0SI1ETICOS
ea2PIM *Meio

Limitada

Térmo n. o 652.776, de 24-7-1961
Wilson José Martins e Eronita Marli
Martins
Rio Grande do Sul

Classe 48
Artigos de perfumaria e cosméticos
Termo n. o 652.770, de 24-7-1964
A. Winckler
Rio Grande do Sul

t‘-')"*(11C
Indústria Brasileira
Classe 36

Ind.ggaleira ;

(In1,53graiteiro
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, autoClasse 5(}
móveis, auto-caminhões, aviões, amorArtigos da classe
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Classe 50
breques, braços para veiculos, bicicleArtigos
da classe
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
Classe 38
carros, tratores, carros-berços, carros
Artigos da classe
tanques, carros-irrigadores, carros, carClasse 32
-.7109ft3'oças, carocerlas, chassis. chapas cirArtigos da classe
culares para veículos, ccbos de veículos
Classe 38
Carrinhos para máquinas de escrever Paca e seus artefatos; livros em branco
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, eleTermo a.9 652.762, de 24-7 1964
vadores para passageiros e para carga, Comércio e Reresentações “Abamar"
engates para carros, eixos de direção,
Limitada
freios, fronteiras para veículos. guidão
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
ABAJUR
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicleClasse 35
tas,t reboques, radiadores para veículos,
Couros
e
eles
preparados ou não
rodas para veiculos, selins, triciclos, tirantes para veiculos vagões, srlocipe
na.
652.763
e 652.764, de
Termos
des, varetas de controle do afogador e
24-7.1964
lacet.irador, tróleis, troleibus, varaes de
Gráfica Lualves Ltda,
carros, toletes para carros
São Paulo
Classe 21

Guanabara

giftwatrkm

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas, envelopes, faturas,
notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
:mpressos

Classes: 33, 36, 38 e 50
Insígnia

Term on.0 652.755. de 24-7-1964

24-7-1961

Stio Paulo

Termo n.9 652.754, de 24-7-1964
Auto Peças "Vest-Car" Ltda.
São Paulo

Roltravic Comercial de Rolamentos

Dezembro de 1964

Classe 50
Para assinalar o timbre da socTedade
a ser aplicada em seus papéis de correspondência e impressos em geral. Papéis de cartas, envelopes, contratos, recibos, cheques, notas, faturas, duplicatas, cartões comerciais e de visitas
Termo a.° 652.771, de 24-7.1964
Marilio Santos Fonseca
. Guanabara

Classe 25
Artigos da classe
Termo n.0 652.772, de 24-7-1964
Walter José de Carvalho
Guanabarr

bkràiavs

Ind. Brasileira

Calçado, ara homens, senhoras e
crianças
Termo n.° 652.777, de 24-7-1984
Abril — Indústria e Comércio Ltda
São Paulo
ABRIL—INDISTRIA
E C altRCIO LTDA.
Nome Comercial
Termos as. 652.778 e 652.779, de
24-7-1964
Abril — 1 ndústria e Comércio Lida
São Paulo

Lr—X
'

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Veículos em geral e suas artes
Integrantes, inclusive tratores
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes dl
máquina, para todos os fina industriada

Máquinas de rosquear, serras meditai
:as motores elétricos. alternadores, fie
ramentas e placas pare tornos, gere
dores, plainas, máquinas de Furar e eia
irar, tornos mecânicos, prensas meditai
Termo n.9 652.767, de 24-7-1964
ceia máquinas amassadeiras, misturado
WP. BRASILEIRA
"Tipoora
Ltela
de barro, máq uina compressora. rnáqui
Classe 33
S
nas adatadas na copnstrução e conser
insignia Comerciai
— vacno de escudas. mineração. corte a
Termo n.° 652.773, de 24-7-1964
qr1ejra, movimento de terra. carrete
Casse 6
‘nd. Draialoira
Marcus Vinitius de Albuquerque Mello e outros fins industriais. elevadora. má
Rolamentos
quinas desempalhadoras, descascacioraa
Guanabara
Ténto o."' 652.756, de 24-7-1964
ensacadoras brunidoras, classifIcadorat
Classe
38
tr:boratór'D "0.Iontomed" Indil.stria e
ventiladoras. rnoinhoa para cereaft
Papel e seus artefatos, livros Hm branco
Comércio Ltda.
máquinas seradoras. trituradoras.
verizadoras Fresas, oolitrizes, trance
SÁ() Paulo
Termo O.° 852.769. de 24-7-1964
tesouras
mecânicas, tuplas, máquinas dt
Geraldo M, 7iant,
abrir chavetas marteletes, ventiladores
-!'
exaustores para bolas, bombas centri • :Np. BRAS"
fugas. rotativas. de deslocamento e e
IPMCWSTA.
pistão para todos os fins, arietes,
Classe 3
cidras e turbinas, inietores para cal
'Classe 13
P :"N frà:::Igult a tofallclzide dos artigos
Classe 33
&Iras. válvalas e transportadores cu
Timo de Estabeie mento
"ac1m classe
Titulo rl e EstabelecItNano
tonificas de alta e baixa pressão
São Paulo

"ROLTRAVIG"

Classe 17
Artigos na classe
Classe 32
Artigos na classe

..aLizaçso

. 00ONTO MED

meã
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prensas hidráulicas, martelos mecausicos
ti máquinas amadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usisag ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias. espuladelras, torcedeiraa
naeadeiraa rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressào. dínamos
e receptáculos

Té.rmo op• 652.784, de 24-7-1964
Irmão
lormt Abdalla
São Paulo

Urino n. 9 652.780, de 24-7-1964
Scrivania Móveis ara Escritório Ltda.
SIM Paulo

Tèrmo n.° 652.785, de 24-7-1964
Janelse, Livros luridicos Ltda.
São Paulo

't A 12
Classe 41
Arroz, fubá( farinah de snancnoca

JARELSRI LIVROS
I nanicos LTDA
Nome Comercial
Tèrmo n. 9 652.786, de 24-7-1964
Isa else, Livros Jurídicos Ltda.
S7a
Classe 10 .
Para distinguir móveis em geral de metais, vidro ou madeira, estofados ou não,
armários, almofadas, acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas, berços, biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços, jardim e praia, castas,
cabides, caixas de rádios, colchões, dispensas. conjuntos de armários e gabinetes para copa e cozinha, divisões, dlvens, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas para máquinas de escrever, mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para quadros, porta retratos, poltronas, prateleiras, porta chapéus, vitrines e travesseiros
Termo n. o 652.781, de 24-7-1964
eLnificio Kurashiki do Brasil S .A .
Rio Grande do Sul

.1 AR ELSTà
Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, agendas,
anuárlot albuns impressos, boletins, ca•
tálogos, edições impressas, folhetos, tornais, livros, ublicaçaes, revistas, orgaos
de publicidade em geral, programas ra•
dufonicos e rádio-televisionados, aças
teatral, e cinematográficas, programas
circenses
Tèrmo n. s 652.787, de 2it.7,1964
Ioda:arta e Comércio Pianoforte Ltda.
São Paulo

IANOPORT2
Incbletria Brasileira

amêndoas. ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, cangas. coalhada, castanha, cebola, cond.
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, cucavas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas. flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e mis
NU alimentícias, mariscos, manteiga
talizadas; gricose. gama de mascar, gormate, hortaliças, lagostas, lingtms, lette
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masmargarina, marmelada, macarrão, mas
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
ia de tomate, mel e melado, mate. mas
11.33 para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
p g es. plaos. prlinés, p imenta, p63 Para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para antena:s. requeijões, sal, siam, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, támaras, talha.
lana tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torreies,
toucinho e vinagre
rirmo n. 9 652.790, de 24-74s
Prorrogação)
&utak, Inc.
Estados Unidos 'a América

Dezembro de '1964 439!
Têrtno n. 652.793, de 21 7-b4
(Proorogação)
Winthrop Products Inc.
Estadas Lin:dos da Amérita

TRABEL
Cla.,e .3
Microbicida
Têm() n.' 652.791. de 24-7.
(Prorrogação)
Winthrop Products Inc.
1...7, ;tmlos LEI:Jon

RUGANAL
Classe 3
Regulador neuro-vegetativo

Termo n.° 652.795, de 24-7-64
Co t gate Palmolive Company
Estados Unidos da América

ativa geetizo
indústria

Classe 3
Substancias quanicas, produtos e prepa
rados para serem usados na medicina
ou na farmácia, a saber: alcoolato&
bálsamos, beberagens medicinais, -cápsulas medicinais, comprimidos medica
nais, condoa emplastros medicinaia
fartificantes, laxantes, lombrigueiros:
pós medicinais, ólroa medicinais.- pomadas, tinturas e xaropes
Tèreo a.° 652.796 de 24-7-64
°sigam Palmolive Company
Estados Unidos da América .

Classe 9
Fabricação e compra e venda de pianos
e suas partes integrantes
g

Térmo n. o 652.788, de 24-7-1964
(Prorrogação)
Faianças "Vimarge" Limitada
São Paulo

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, ca•
chamo. juta, lã, nylon, fios plásticos
lios de seda natural e rayon, para tecelagem, para bordar, para costura. tri'viagem e para croché, fios e lnhas de
boda especie, fios e linhas para pesca.
linhadas de aço para pesca

PRORBOOAÇZO
V/MAROX

Indústria Brasil

eir^*

Brasileira

eka

Indústria Ehisibía
Classe 10
Máquinas e aparelhos para lavar, secar,
esterilizar e passar, para uso de hospitais

Classe 3
Substâncias quirnica.s, produtos e premi.
rados para serem usados na medicina
ou na farmácia, a saber: alcoolato*,
bálsamos, beberagens medicinais, cáps
sulas medicinais, comprimidos
nais, colirlos, emplastros medicinais,
fartifican tes. laxantes, lombrigueiros:
pós medicinais, óleos medicinais, poma.
das, tinturas e xaropes

Tênno a.° 652.791, de 247-64
Classe 15
(Prorrogação)
Para distinguir; Artetatoi de louça, barWinthrop Products Inc.
ro e terracota, arte 4atos de porcelana.
Estados Unidos da América
louças sanitarias; alguidares, almofarizes, assadeiras, bidets, bebedouros, baTermo n.9 652.797, de 24-7-64
cias, bandejas, biscoiteiras, bombonieOcian — Organização Construtora a
Termo n. o 652.782, de 24-7-1964
res, bules, banheiros, copos, caldeirões.
Incorporadora Andraus Ltda.
Representações de Máquinas cadinho, cachepots. castiçais, canecas,
EP V S
São Paulo
Limitada
caçarolas, comedores para aves, coima
São Psuln
cubas, compoteiras descansa-talheres. eacarradeiras, filtros, formas, gruas, friClasse 3
gideiras, formas, glocos, jarras, licorel12 A
ros lavatorios, leiteiras, snantegueiras, Preparamsas para iso no tratamento de
dermatoses
moringas, pires, panelas, pipos, potes,
pratos para ornatos, pilões pias, portaTèmno
n.9
652.792, de 24-744
Ilátjuina3 para fahrica‘,..0 de produtos joias, sopeiras, saladeiras, serviços pa(Prorrogação)
Classe 33
alimentícios
ra refrescos, serviços para frios, cha e
Winthrop Products Inc.
Titulo
Jantar. travessas, talhas, tijelas, vasos,
Tèrmo n.° 652.783, de 24-7-1964
Peados Unidos da América
vasos sanitários, :ficaras
Térmo ra° 652.798. de 24-7-64 t
Churrascaria e Pizzaria "Gruta do
Inter-Continental Produtos Formados
Paraiso" Ltda.
Urras) n.° 652.789, de 24-7-1964
ticos do Brasil Ltda.
São Paulo
.sat
nderson, Clayton & Ci., S . A .
São Paulo
Indústria e Comércio
São Paul

FISODURM

Edifício,
Martifk

flAVOCAINL:

GRUTA ro PARAIS°

9".11°

Br881 3.TB

Classe 41
Pizzas, churrascos, pastéis, tortas,
empadas e lanches, (refeições
prontas)

'Intet-Coátinenta)

Classe 3
INDUSTRIA BRASILEIRA
Anestésicos, analgésicos, anomnos, saporiferos, sedativos, hipnóticos, antipruClasse 41
Clame 6
Alcachofras, aletria, alho. aspargos. riginoisos e preparações para aliviar a Máquinas e equipamentos industrist•
dor em geral
alimento" paar animais, amido,
para a indústria farmaciutl*A7

s
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Têrozo n.° 652.799, de 24-7-64
Giovanni Fiaal
São Pauki

kde alta-fidelidade, amplificadores de som.
sckshinas, bobinas pára sadios e televisões, aparelhos para controle de sons.
chaves de tomadas, chaves automáticas,
chaves para antenas, e fios terracomutadores. condensadores, aparelhas de
comunicação Interna "h scos gravaros.
chaves de ondas, chaves de alavancas,
chaves elétricas, chassis para sadios,
diais, aparehos de intercomunicação.
aparelhos de !requencia modulada, fonografos, fios para eletricidades e fios
terra, fusivels, fitas magnéticas, geradores, automáticos, gtradores estaticos e
eletronicos de alta frequência que hml cionam com válvulas, interruptores,
Mons permanentes para rádios, gravadores de fitas, gravadores de discos, aparelhos luminosos, lampadas. Isoladora ch
radico, máquinas falante, Pilha secas
Classe 41
Chouuritio, carnes, gorduras, liguiças, elétricas, plugs. Pick-ups. para-rarios
mortadelas: presuntos paios sa:sichas e potencioõmetros, escalas de video, resissalames
tências elétricas, aparelhos, receptores
de sons, sadios, relays. redutores, radíoTêrmo n.° 652.80, de 24-7-64
fonografas, reostatos. radios para auto
Frigorifico São Miguel Ltda.
moveis,
sadios receptores reatores para
São Paulo
luz fluorescentes, rEls conjugados •ou
não com fonógrafos, soquetes, sincroni.
zadores, selecionadores aarelhos de televisão, tomadas, ou não, aparelhos pa.
ra telégra‘os sem fio, transformalores
para rádios e televisões, tomadas de
corrente, aparelhos transistores, aparelhos de transmissão e recepção de sans
• válvulas para rádio e telepisões

adir
classe 41
Chuoriço, carnes, gorduras, linguiças,
mortadelas presuntos, paios, salsichas e
salames
Tênia) p.° 652.801, de 24-7-64
Sobrecil — Sociedade Brasileira de Engenharia e Construções S. A.
São Paulo

Indústria Brasiteira
Classe 50
Artigos não incluídos em outras classes,
a saber: etiquetas, envelopes, rótulos,
faturas, notas e impressos comerciais em
geral, usados na atividade 'da requerente, que tem o ramo de pretação de serviços profissionais de engenharia, compreendendo projetos, administraão e fiscalização de construções em geral e
especialmente industriais e trabalhog
corre/atos
Termo n.° 652.805, de 24-7-64
Reitel — Representações e Instalações
Técnicas Ltda.
Guanabara

REITEL
tbriSTRIA BRASILMIA
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletrIcos e e/etron:cos: alto-falantes. antenas, agulhas para fonografos, aparelhos

servas alimentos, estufas para secar rou. 1 Papel e

pe4 ferros elétricos de engomas e de

soldar, filtros de água. fogareiros eletricos, 'ogões, galvanómetros,
hidrõmetros, Indicidores automáticos de
uivei de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefó
nicos, interruptores. irradiadores, lampa:tas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de radio, refrigeradores, redis,
relógios, nonatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, vályclas para aparelhos de
te:coisa°, ventiladores e voltImetros
Classe 11
Torres de aço, torres de ferro, torres
metálicas
nano n.° 652,807. de 24-744
Sty:lanos Papadopoulos
•
Guanabara

e,•," k'!1,
e -reci-ptaiii:05
b

4.•

•

Baterias, bobinas, buzinas, faróis, interruptores, indicadores de direção, limpadores de parabrisa, i a• mapa,las, calços.
aparelhasdistribuidores . válvulas, filtros de ó'eo, limpadores de ar, retentores elétricos, radiadores, grupos geradores de luz acionados eletricaménte.
grupos de bomba c/água acionados eletricamente, dínamos, filtros de ar, medidores de tempo, relógios, sifões, tacõ•
metros e taxímetros
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha. artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não Incluidos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador buchas,
buchas para jurado, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadetias, bocais, bases para telefones. borrachas para carrinhos Industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de barracha para rédeas. cochira
de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, rabos para
fertatnentas. chuveiros. calços de boa*
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, capsulas de borracha
Classes: 35 e 36
para centro de mesa. calços de borraTítulo de estabelecimento
cha para máquinas, copos de borracha
para irmos, dedeiras, desentupideiras,
Termos as. 652.810 a 652 . 814, de
24-7-64
discos de mesa. descansa para pratos,
Temo n.° 652.806. de 24-7-64
Borghoff S. A. — Comércio e Técnica encostos, êmbolos, esgua.aus estrados,
Sty:ianos Papadopoulos
de Máquinas, Motorrs e Equipamentos esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, tios de borracha lisos.
Guanabara
Guanabara
formas -de borracha. guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, Ambas da
PRORROGACÁO
bofracha para degraus, listas de borras
de borracha. manoplas. ~Anatas, protetores para para-lamas. orate:ares de
para-choques, pedal do acelerador, pe.
dai de partida, pema para businae,
Indústria Brasileira
pratinhos pneumáticos, ponzas de bot.INDÜSTRIA BRASILEIRA
racha para bengalas e encetas, rodai
massiças, rodizios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móClasse 6
Classe 36
veis, sanfonas de vácuo, suportes da
Calçados para homens, senhoras e
Para distinguir: Máquinas e partes de motor, sapatas do pedal de °saque, secrianças
máquinas para todos os fins industriais: sembalo e isolador, suportes, semi-Máquinas de rosquear. 'serras mecâniTêrmos as. 652.808 e 652.809, de cas, motores elétricos, alternadores, fet- pneumáticos. suportes de cambio, sanfonas de partida, saltos, soías e solados.
24-7-64
ramentas e placas para tornos, gera- da borracha. surdinas de borracha para
Piramide Indústria e Comércio Ltda. dores, plainas, máquinas de furar e cen- aplicação aos fios telegráficos e telefótrar, tornos mecânicos, prensas mecâni- nicos, travadores de porta, tigelas.
Minas Gerais
cas- máqu inas, amassadeiras, misturador tubos, tampas de borracha para contas
de barro, máquina compressora máqui- gotas, tinas de borracha para elaboração
nas adatadas na copnstrução e conserde substâncias quirnicas
vação de estradas, mineraçãO corte de
Classe 47
madeira, movimento de terra, carretos Lubrificantes, combustíveis, graxas,
e outros fins Industriais, elevadora. má- Lubrificantes.
combustíveis. - graxas,
1NDÜSTRIA BRASILEIRA
quinas desempalhadoras. descascadoras. óleo de freio, gasolina
e alcool-motor
ensacadoras, brunkloras, classificadoras.
Classe 14
ventiladoras,
moinhos
para
cereais,
Classe $
Ampólas de vidro, bacias de vidro ou
Para distinguir: Acendedores elétricos. máquinas secadoras, trituradoras, pul- de cristal, balões de vidro, bastões de
verizadoras,
fresan
politrizes,
manchas,
alarmas elétricos, alto"-falantes, ampevidro, bicos de vidro, bufetes de vidro,
rimetras, amplificadores para rádios, tesouras mecânicas, Moias, máquinas de cainhos e viro, caixas de vidro ou de
abrir
chavetas,
marteletes,
ventiladores.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
crstal, •cálices de vidro ou de cristal.
televisão, aparelhos de ventilação para exaustores para forjas. bombas centrí- cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
fugas,
rotativas,
de
deslocamento
e
a
edifícios, aparelhos elétricos para ba- pistão para todos os fins.
aderes, cal- 'heras de vidro ou de cristal, conta-gonho, aparelhos eletrodinâmicos, apa- deiras e turbinas. injetorespara
tas de vidro, copos de vidro ou de crisrelhos para barbear, aparelhos para ins- deiras, válvulas e transporta" dorescaltal. cristalizadores de vidro, destilado-aitalações telefônicas, aparelhos para on- tomáticos de alta e baixa pressão res de vidro, esferas de vidro, espátudular ou secar cabelos. aparelhos para prensas hidráulicas, martelos mecânicos las de vidro, frascos de vidro ou de
pasteurização de leite, aparelhos para e máquinas amadoras, máquinas opera- cristal, funil de vidro, garrafas de vitorrar pão, aquecedores elétricos, aspi- trizes. rotativas ou cortadoras para usi- dro ou de cristal, lâminas de vidro, laradores de pó, benjamins, bobinas
nar ferro, aço e bronze, máquinas para vadores de vidro ou de cristal, mamatricas, caixas de derivação, campainhas Indústrias de tecidos, teares. urdideiras. deiras'cle vidro, moldes de vidro, pipetas
elétricas, comutadores, condensadores encanatórias, espuladeiras, torcedeiras, de vidro, pessetas de vidro, provetas de
elétrizos, conectores, enceradeiras. es- emadeiras, rolos e roletas, brunidores vidro, retortas de vidro, torneiras de
tufas de aquecimento, estufas para con- para cereais, máquinas para fabricar vidro, trompas de vidro, tubos de vidro, vidro comum, vidro com composições especiais, vidro com telas de metal, vidro cristal, vidro industrial. vi.'
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,06
dro laminado, vidro trabalhado
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