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REVISTA DA PROPRIEDADE
• INDUSTRIAL

corticala eateroldea. - Akeitboiaget
Leo.
N.' 121.223 - Bocal de fenda tara
ga para fabricar telhai ou chapai
por meio de materiais sintéticos termoplásticos - A. Iiagedorn & 0.5
Aktiengesellschaft.
N.9 121.224 - Processo para pra.
pareçam de alcollboranas - Roesse/
Delal.
N.9 121.334 - Apeileiçoamentos em
ou relacionados com o tubo de rale
contendo um anodo rotativo - N.
V. Philips Gloellampenfabrieken.
N.9 121.337 - Aperfeiçoamentos
relativos a remoção de gás sulfl.
drioo - North Western Gas Soará
e The Clayton Anilina 0.9 Limited.
N.9 121.387 - Dispositivo para o
acionamento de rolos elimentadoree
em máquinas de trabalho ou des.
beatamente de couro - Strojosvit
Narodni Podnik
N.9 121,396 - Processei para a pra.
partição de ácido P mono cloro meti/ benzoico - chemische Werke
witten Ciasellinhaft Mit Bei:obrar*.
ter Haitung.
N. 121.491 - Processo para a fabricação de esteres carboxilicos
éteres hidroximetflicos polifuncsionals
- Badische Anilin Soda Febra
Aktiengesellschaft.
N.9 121.505 - Desidrogenação de
hidrocarbonetos alhfáticos - Alr PrOduots and Clumicals Inc.
N.9 121.628 - Processo para a ta.
bricaçâo de nevo éter - Ciba Soe
eiaté Anonyme.
N.9 121.685 - Processo para a prose
paração de um derivado de cefaloas
poriati - National Research DevelopmentCorp.
N.9 121.732 - Películas insolúveis
em água - Miles Laboratories Inc.
N.9 121.774 - Processo peia a preparação de compostos 2 piridónicoe.
- Wallace Tiernan Incorporated.
N.9 121.882 - Copolimero,s seg.
mentados contendo fluor e processo
de ,sua fabricação - Minneeote %lining and Manufacturing
N.9 124.283 - Apa.elho ,ara rotular garrafas e recipientes cilia.
drioos - Mário Helene.
N.9 124.324 - Aperfeiçoamentos em
molde, para moldagem a vácuo -George% Upraan Ebel.

de Ação Rápida do requerente -- N.9 90.883 - Processo de produzir
Senhor Diretor-Geral cio Orildes - Medeiros.
negro de fumo - Cabot Corp.
N. 97.533 -- Processo de fazer proD.N.P.I.
Nego deferimento ao pedido de duto
de condensação de uréia forreconsideração de 41s. 19, para o maldeido
e produto dai resultante.
Determino vossas providências fim de manter o despacho conces- - The Bordei
0.9.
no sentido de serem baixadas ins- sivo do registro do modèlo de UtiN.9 102.899 - Processo de fabritruções para que, no exame e deli- lidade, por isto que não foi cumpacho pos processos em curso nes- pildo o artigo 196 - Letra "B" cação de esteres de ácido tiofosfórico - Parbenfabriken Bayer Aktlente Departamento, seja obedecida, do C.P.I.
gesellschaft.
rigorosamente, k Ordem cronológiN. 9 111.881 - Preparação de B
Pierre Michel - no pedido de lactonas
ca de entrada em Cada seção, veLepetlt S.P.A.
N. 113.716 - Processo quimico dada s. concessão de prioridades indeferimento do térmo 99 019:
Design 0.9 Inc.
sob quaiquei pretexto, até poste- privilégio de invenção - Novo Scientific
Produto de Revestimento, o seu N.9 113.753 - Processo para farior regulamentação.
de Fabricação e as suas bricação de calçados - Bata LimiASS; Eduardo Portella Neto - Processo
ted.
Aplicações
Secretário da Indústria.
N.9 114.350 - Recoihedor de rouNego provimento ao pedido de pas Para lavar - Gianni Pavaretto.
DECISÕES DO SR, SECRETARIO reconsidoraeão de fls. 27, para o
N.9 117.841 - composições comDA INDÜSTRIA
fim de manter o despacho que Ini- bustíveis para motor - Ehtyl Clorp.
cialmente indeferiu o pedido de N.9 118.018 - Pelicula polimérioa
.essociação Brasileira dos Agen- registro do privilégio de invenção,. -. E. I. Du Pont de Nemours and
tes da Propriedade Industrial
a vista do laudo técnico expendi- 0.9.
N.9 119.475 - Processo para pre- propondo seja do.
parar fibras têxteis polioleffnicas tinrestabelecido o extinto Conselho
alvela - Montecatini Societá GeneMaquinas Agrícolas Romi S-A - rale
de Recursos dá Propriedade Inper 15Indu,stria Mineraria e Chidustriai - processo DNPI - na pedido de deferimento do 'tkr- mica.
G. 1.979 de 1984 - O Sr. Secre- mo - 105 149: privilégio de 111;
N. 120.054 - Processo para fatário da Indústria exarou o se- vença° - Caixa de Mudança de bricar ácido silício° de particulas fiVelocidade
do
requerente
guinte despoeho - Aguarde-se no
nas- Veb S'arbenfabrik Wolfen.
N.9120 087 - Mistura gasosa com
D.N.P.I., a constituição da Co- reconsideração de fls. 21 manten-bustívelparo çãcmeatis
Nego deferimento ao pedido de
missão, a qual deverá ser apre- Samuel Harry Write.
sentada a presente sugestão, pir Matcucci & Amádio Ltda.
120.127
Composição
comN.9
estudo.
do o despacho que inicialmente preendendo
uma dispersão de um
ABS; Eduardo Portela Netto - deferiu este privilégio de inven- óxido num metal e processo para
Secretarie da Ilidústria.
ção, tendo em vista o laudo técni- prepará-la - E. 1. Du Pont de Nemours and 0.9.
Em 24 de novembro de 1964.
co expendido.
N.9 120.333 - Máquina de cinEXPEDIENTE DO DIRETOR
tura com dispositivo de transprrte
EXPEDIENTE DO DIRETOR,
DA DIVISÃO DE PATENTES
superior - G. M. Piai! A.G.
GERAL
N.9 120.579 - Processo para tingir têxteis - Ciba Sooiété Anonyme.
Dia 30 de novembro de 1964
EXIGENCIAS
N.9 120.621 - Processo para preparar 2 metil 3 clororaetil 6 cimo
Notificação:
Rio 30 de novembro de 1964.
sulfamil 3,4 Dl hidro 1,2,4 benzotiadiazino 1,1 dióxido Abbott LaUma vez decorrido o, prazo de re- boratoris.
Térme: 420 621: Irolüstria e
previsto pelo artigo 14 da Lei
Comércio %norte Ei-A prelimi- curso
4.048, de 29-12-61 e mais dçz dias
N. 120.845 - Processo para prenarmente e,.ee , ote novos exem- n.9
para
eventuais juntadas de'recur- parar uma composição liquida dep lares na cia,see 41.
sos, e do mesmo não se tendo valido tergente - Shell Internationale ReModelos de u'iliclade deferidos
nenhum interessado, ficam notifica- N.9 120.757 - Processo para preEXPEDikivi . e' CO DIRETOR GE- dos os requerentes abaixo mencio- paração de esteres do ácido tiofosN.9 118.743- Original régua peRAL RE T IFICADO POR TER SAI- nados a comparecer a &te Depar- fanico e composições fraguicidas
mento, a fim de efetuarem o paga- obtidas com ésses esteres Par- diátrica - Olavo Lizatosa.
DO COM INCORREÇÕES
N.9 116.876 - Novo tipo de coomento da taxa final concernente
benfabriken :Ryer Aktiengesellschaft.
feesionirio desmontável com tela
expedição dos respectivos certificados
para
pra-.
120.960
N.Q
RECONS1DEIZAÇA0 DE
antisséptica
Eliseu de Drumond
dentro do prazo de sessenta dias paraçáo de dispersões pigmentares Aguiar Júnior.
na forma do parágrafo, único do ar- aquosas
DESPACHO
estáveis - Ciba Société N.9 121.791 - Nevo modelo de limtigo 134 do Código da Propriedade
Anonyme.
Industrial.
pador de vasos sanitários - AméRio 30 de novembro de 19604.
lia Rebelo da Costa Machado.
N.9 120.91,3 Procesm) para a ia- N.9 123.376 - N8vo lampião a gás
Controles Automaticos Sermar
Privilégios de invenção deferidos
bricaçáo de novos corantes espeoial- - George Verónica e Florestam
Ltda - no pedido de reconsidemente para uso em fotografia colo- Guilherme Caseie.
ração do despacho de deferimen- N.9 87.828 - Aperfeiçoamentos re- rida.
Giba societe Anonynie.
N.9 124.330 -- Elirninador de cato do lérmo - 98 950: modal° de lativos a máquinas de lavanderia - N. 121 158 - Processo para a losidades - Eletrometalúrgica Poprodução de esteres de hormónios Net Ltda.
utilidade - para - Interruptor& Hoover Limited.
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As Repartiçõer. Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até da
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclainações . pertirlentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Segin de Redação, das
9 ds 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a 8akla dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografatios e outenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e ertendas.
- .'Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época,, por seis meses .ou um ano.
-- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

•WXPEDIENTE
DEPARTANIRNTO DE IMPRENSA NACIONAL •
,

DIRKTOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO FREIRA

mutpLo -.FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL
aaçao to asço da pai, miado do aapadtanta do Ompartarnant•
Nacional ifil'Proprhodada Industrial do Ministério
da Indéatria a Comércio

Impresso ass oficias* do Depariamentb de ier.prenaa Nadem,

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

parte superhy do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.

' 14.9 112.280 - Suporte para mastro em telhado - Roberto Céspedes
Lopes. .
N.9 113.284- Elemento autsimafica de comando para operações de
mtquinas de lavar roupa e similares - Alwin Rath..

N.9 118.3ee - Societa Chimica Dell
Aplana S.P.A. - Satisfaça exigência.
N. 124.193 - Flora Murari - Satisfaça exigência. H.9 92.925 - Irmãos Montavam &
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 104.483 - Luiz Pires Corrêa
- Satisfaça exigência.
N. 105.493 - Ciba Société Anonyme - Satisfaça exigência.
N. 112.364 - Lima Oliveira 81
Cia. Ltda. - Satisfaça exigfticia.
N.9.113.478 - plásticos Hevea Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.9 115.726 - The Upjohn 0.9 Satisfaça exigência.
N.9 125.735 - Isidoro Rivolta Satisfaça exigência.
N.9 128.417 - Francis J. Pigarra
- Satisfaça exigência.
N.9 134.476 Henrique Bluhra Filho
- satisfaça caio:meia.
N.9 141.538 - Francisco Baptista
Ferreira - Satisfaça exigência.
N.v 149.848 - Irmãos D'Elia Ltda.
- !Satisfaça exigência.

N.9 86:652 - N6vo jógo - Adolfo
Feres Martinez.
N. 97.811 - Nova tampa adaptável a copos - Andras Turak.

N.9 114.728- Granada de mito
aperfeiçoada -icarl Leitner.

Desistência de processos

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os a5sinan-

les providenciar a respectiva
renovaciin com antecedência
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

Exigências

Pnivilégios de incenda indeferidos

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Copilo/ e interior:
Semestre . . . Cr$ 600,00 Semestre' . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano .
Ano
Cr$ 1.000,00

DesarquivameiCto de processos

11.9 113.867 - Processo de produção de ferro-fiquei - Instituto de
Pe.squIsas Tecnológicas.
N.9 118.074 - Um aparelho ma-

casas os saçao SE ulowOo
FLORIANO GUIMARÃES

cássias tio soarei/16o

N. 124.376 - Regulador de fluxo "Aparelho para transferência de dapara fluidos - Ardonplast Indústria dos seletivos)". - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
de Aparelhos Cirúrgicos Ltda.

nipulador de gasolina e Outros ligados Jasef Moram.

Dezembro * de 1964

F. Hoffmann La Rocha & Cie.
Bociété Anonyme (declara a desistência do térmo n.9 105.075 priv.
Diversos
invenção para "Processo para r. preparação de derivados de indolo qui- N. 145.856 - Granalha de Aço
nolisinss") Adote-se a desistên- Ltda. - Arquive-se.
cia e arquive-se.
N.9 84.391 - José Militão CamaCiba. Société Anonyme (declara a cho Ornaste - Contado a desamai_
desistência do tèrmo n.9 105.494 pri- vamento.
vilégio de invenção para "Processo N.9 119.054 - Fernando Augusto
da Silva Machado - Deusrquive-se
para a fabricação de novos benzi- Aste
térmo.
midazols") - Anote-se a desistên120.239 - Ludwig Gruber e

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão as assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e de
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe
-rencialmtechquovale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos as
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionório público Ie.
deral, para jazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada eaemplar.
atrasado dos órgãos oficiais,
será, na venda avulso, acresci
do de Cr's se do mesmo
ano, e de CO 1.00, por ano
decorrido.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E sEgots REPUBLICADO

N.9 118.348 - Dr Bana Beer
Emma Weber Horisberger - Saila'faça exigência.
N. 129.668 - Carl Reina Bar.
Dia 30 de novembro de 1964
miller - Satisfaça exigênckt.
Notificação:
14.9 130.140 - Eastraan Kodak C.
Uma vez decorrido o prazo de re- - Satisfaça exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
EXPEDIENTE DA SEÇAO
n.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
DE INTERFERÊNCIA
- para eventuais juntadas cle recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum inceressado, ficam notificaDia 30 de novembro de 1964
dos os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste DeparNotificação:
mento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
Uma vez decorrido o prazo de -re•
expedição dos respectivos certificados curso previsto pelo artigo 14 da Lei
dentro do prazo de sessenta dias • s- n.9 4.048, de 29-12-61 e moas dez dias
na forma do parágrafo único do ar- - para eventuais juntadas de recurtigo 134 do Código da Propriedade sos, e do mesmo não se tendo valido
Industrial.
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo meneioDesarquivamento de processos
nados a comparecer a êste Deparmento, a fim de efetuarsm o pagaAugusto Gardini (no pedido de mento da taxa final concernente
restauração no térnao n.9 104.854 - expedição dos respectivos certificados
priv. invenção). - Concedo o de- dentro do prazo de sessenta dias sarquivamento.
na forma do parágrafo único do arGuilherme Frederico sanar (no tigo 134 do Código da propriedade
pedido de restauração no Mimo nú- Industrial.
mero 112.186 - priv. invenção). Marcas deferidas
Concedo o desarquivaxaento.
Privilégios de Invenção deferidos
N.9 112.938 - Uma solução -eve'adora aeletrolitica estável e processo
para produZir' depósitos formadores
de imagem usando a mesma - Minnesota Mining and Manufacturing
C.9.
11.9 108.834 - Vedação em forma
de fundo - Heinrich Hunel.
N.9 123.043 - Miro aparelho de
&tiragem, - Société RhoWaceta.

N.9
cia e arquive-se.
Plinto BinceM - Concedo o deearF. Hoffraan La 'Rocha & Cia. So- quivamc go.
Moriao industrial deferido
ciété Anonyme (declara a desistên- N. 13's .921 - Olavo Silveira Pereira - Concedo o dasarquivamento. N. 132.879 - Aeronave - Bell
cia do termo n•9 118.849 priv.
Aerospeee Corp.
venças) para «Processo para a fabricação de derivados de hidrazina")
Oposição
e
arquiveExigências
- Anote-se a desistènoia

se o prOCK10.
Sindicai() da Indústria de Vidros N.9 112.935 - Cofie Cia.
Fle Cristais Planos e Ocos no EEtado brocemente 3, conglomerados deS.A.
Internacional Busineas Machines de
São
Paulo
(oposição
ao
tèrnio
Industrial
y
Corp. (declara a desistência dr* térComercial - Satisfaça
mo si.9 152.721 priv. Invenção para ti.9117.278).

N. 233.685 - Emblemática - Dia
tribuidora de Bebidas Vara Cria
Ltda. - Cl. 42.
N.9 384.37k - Rural - Willys Ma
•
tora Inc. - Cl. 21.
14.9 408.572 - Ipanema - Comp
de Cimento Ipanema - Cl. 5.
14.9 412.200 - Luzidor - Ade
Vargas - Cl. 48.
14.9 412.319 - ZM - Szlama Znmel - Cl.. 36.
N. 413.351 - 1Viontese - Confeitaria Montese Ltda. - Cl. 42.
N. 415.416 - Royal Cuba - Costa Penna & Cia. - Cl. 44.
14.9 418.354 - Rotoprint Rotoprint Embalagers Ltda. - Classe 38 (com excluo de mata nor•
rã o) .
N.v 418.712 - Lorenil - Remdct.1 Labora, t1":o F 31m:1volt:4-eu
P. A. - Cl. 3.
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N.9 420.959 - Wendalube e Comércio le Lubrificantes We.ndalube Ltda. - Cl. 47,
Na 421.048 - Wadelln Cyrlllo
Islothe Indústria e Comércio S.A.
- Cl. 3.
N. 421.167 - Valgus - Soe Industrial de Material Elétrico VOlgus
Ltda. - Cl. 8.
N.9 421.210 - Congonhas - Soc.
Comercial Congonhas Ltda. - Classe 11.
N. 422.860 - San Mar - Comércio e Indústria de Materiais para
' Construçáo e Produtos Metalúrgicos
Ltda. - Cl. 5.
N. 423.366 - Gesatop - J. R.
Geigy S.A. - Cl. 2.
N.9 424.127 - Tranamecanica Transmecânica S.A. Ind. de Máquinas - Cl. 6.
N. 424.452 - Gobdwill - Alfredo
Idonteverde - Cl. 6.
N. 424.843 - Prolabor - Prosabor Representações Gerais Ltda. Cl. 41.
N. 425.591 - Carnet Regina Dr. Guido Clttadini - Cl. 10.
N.9 423.121 - Comioln Lare
Laboratórios Reunklos S.A. - Ciasae 3.
N.9 428.493 - Silverstream Rembradt Tobacco Corp. Overseas
Limited - Cl. 44.
N.9 428.537 - Luiz XV - Alves
de Almeida - Cl. 48.
N.9 428.561 - InmelInmel Indústria Nacional MecanFca Ltda. Cl. 21. (com exclusão de caixa de
direção e câmbio).
Na 428.589 - RIR - Rib Comércio e Indústria Ltda. - Cl. 48.
N.9 428.625 - Feros - Fergaa
Comércio e Indústria S.A. - Classe 5.
Na 428.639 - Senator - Werner
& Pfleiderer - Cl. 6 (considerandose como fornalha o que foi reivindicado como fornos.
N.9 428.848 - Carinto - Ind. e
Comércio de Doces Carinto Ltda
-- Cl. 41.
14.9 428.871 - IITM - H. Theo
Moller Importadora S.A. - Cl. 8.
N.9 428.955 - Big Boy - Barmak
Importação Comércio e Representações Ltda. (v1. 6 (com exclusão de
linotipo, cortinas automáticas e considerando-se como máquinas o que
foi reivindicado como aparelhos).
41.pb49417R1GbSH4) IlLx0400ç ajfioe
N.9 428.962 - Bosajoin - Brasil
Oiticica S.A. - Cl. 1,
14.9 428.963 - Bosaiest - Brasil
Oiticica S.A. - Cl. 1.
14.9 428.984 - Bosaweld - Brasil
Oiticica S.A. - Cl. 1.
N.9 428.985 - Bosamold - Brasil
Oiticica S.A. - Cl. 1.
14.9 428.987 - Retorno,- Ind e
Com. de Móveis Retorno Ltda. 01. 40.
N. 429.225 - Lapa - Metalúr
gica Lapa Ltda. - Cl. 11.
N.9 429.329 - Bosaset - Brasil
Oiticica S.A. - Cl. 1.
14.9 429.562 - Banana Especial
Leitoles - Celso Leitolis - Cl. 41.
N.9 429.573 - Casa Mesquita Anibal de Carfalho Mesquita - Cl.
10 (com exclusão do uso da cõr
vermelha na figura de cruz constante do clichê de acôrdo com o artigo 114 do Código.
N.9 429.601 -- Império - O Império das Miudezas S.A. - Cl. 1.
14.9 430.258 - Cubo - Produtos
• Químicos Farmac..euticos e Dietéticos
Lochard Ltda. - Cl. 41.
Na 430.293-- Sura .)1 - Diversas,
Química Ltda. - Cl. 28.
N.9 430.307 - Debrisa Gasparian S.A. - Cl. 23.
14. 9 449.808 - Pnetunistura - Ventiladores Bernauer S.A. - Cl. 8.
/4.9 452.577 -- Una -- Sociedade
Comercial de • Máquinas Etna Ltda.
- Cl. 21,
NP 458.978 - Cofelant - Cotelarn Ind. e Com. de Ferros Laminados Ltda. - Cl. 5.
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14.9 484.594 - Emblemática Mead Johnson 0.9 - 01. 41.
14. 9 464.670 - Vasta() - Vaz
Representações Indústria e Comércio
Ltda. - Cl. 6.
N.9 464.871 - Permaco Balas Nicholas International Limited Cl. 2.
14.9 464.878 - Shangri La- Indústrias Nogueira & Filho 1,tda. Cl. 41.
N. 464.686 - Azes do _Romance
- Distribuidora de Publicações Ltda.
DPL - Cl. 32.
14. 9 464.60- Pastificio Katuama
- Pastificio Xatuama Ltda. - Classe 41.
14.9 464.690 - Lutoral - Syntex
Corp. - Cl. 3.
14.9 464.700 - Campestre - Cia.
Açucareira de Penápolis - Cl. 41.
14. 9 484.900 - Um candang una
Belaoap - Producões Cinematográficas Herbert de -Iticher% S.A. Cl. 32.
N.9 472.319 - Ma Criffe - (Maleta Scarp - Cl. 48.
14.9 473.207 - Anglhasbon
Laboratórios Hosbon S.A. - 01. 3.

Dezembro dei964 4423

14.9 430.303 - fitlochry - Z. Rezende - 01.
14.9 430.398 - Lothian - 34 Razende
01, 42.

N. 429.810 - Lojas Riachuelo Cie,. Distribuidora de Tecidos Ria.
cinzelo - Clames: 12 - 22 - 23 24 - 31 - 3
38 - 37 (artigo
117, n.9 1).
&doê/leias
14.9 429.611 Lojas Riachuelo Cia. Distribuidora de
Ria.
17.9 420.099
Magnaton =Aio chueld - Classes: 12 - Tecidos
22 - 23
Sati,sfaça exigência.
24 - 34- 38 - 37 tarego
14.9 421.767 - Concerdia .Ciar 117, ri,31
1)
Imóveis - Satisfaça exigência.
14.9 429.612 - Lojas Rlachirelo
14.9 421.968 - Taberna do Leme
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria.
Ltda. - Satisfaça exigência.
14.9 464.695 - 464.896 - 484.697 chuelo - Classes: 12 - 22 - 23
- 464.698 - Cia. Mecânica e Im- 24 - 31 - 34 - 36 - 37 (.artigo
portadora de São Paulo - Satis- 117, n.9 1).
faça exigência.
N.9 429.614 - Lojas Riaahuelo N.9 473.778 - Odair Dinato & Cia. Cia. Distribuidora de tecidos R ia- Satisfaça exigência.
chuelo - Classes:- 12 - 22 - 23 24 - 31 - 34 - 38 - 37 (artigo
117, n.9 1).
Diversos
•
14.9 430.562 - Multilex - Older(.9 373.430 - Torrefação vapifal mar Rufino Dlenner - Cl. 33 (art,
Ltda. - Aguarde-se.
117,' n.9 1).
N.9 414.984 - José Teitaroit 14.9 448.451 - Orban Organização
Aguarde-se.
14.9 427.822 - Alceu Toledo \MioN.9 419.331 - Lanches Europeus
so & C1. Lt,da. - Aguarde-se.
Ltda. - Aguarde-se,
14.9 427.901 - 427.962 - S. M.
N.9 419.491 a- Servus Comércio e Neiva - Aguarde-se.
Representações Ltda. - Aguarde-se.
Sinal de propaganda deferido
N.9 428.497 - Jerbn. ymo Gadeiha
N.9 421.044 - Cyrillo Motha Ine Comércio S.A. - Aguar- de Oliveira França - Aguarde-se.
14.9 464.848 - JAF - Emprêsa dústria
14.9 428.499 - Instituto Profissiode-se.
Mineira Automobilística Ltda. - CL ,N,9 421.068 - Laboratórios Enna nal São José - Aguarde-se.
33 (art. 121).
N.9 428.555 - António Combino°
S.A. - Aguarde-se.
•
& Filho& Ltda. - Aguarde-se. .
14.
9
Renato
Paulo
Toni
421.904 Insignyt deferida
42aa231 - Produtos Quimicos
- Aguarde-se.
E.au.ri Ltda. - Aguarde-se.
•
14.9
424.448
Alfredo
Mordeverde
14.9 429.392 - Ripai Ltda. Ind.
14.9 414.186 - 9 - Social es.A.
e Comércio - Aguarde-se.
Soo. Comercial Industrial Adminis- - 14.Aguarde-se.
9
424.512
Alfredo
Monteverde
tradora e Locadora - Cl. 16 - 33 - Aguarde-se.
14.9 429.435 - panificadora A Ve(art. 114).
Ltda. - Aguarde-se.
14.9 414.398 • - Libera- Libera - 14.9 424.512 - The West Highland lhaN.9Vencedora
430.194 - Damo S.A. Ind.
Organização Econômica Contábil
Contábil Ju- Blanding C.9 - Aguarde-se. e
Comj
.C.-xport.
e Import. - Aguarrídica Ltda. - CL 33 (art. 114).
14.9 424.835 - Américo Sarubbl - de-se.
11.9 426.580 - Equiplan - Equi- Aguarde-se.
14.9 430.158 - 430.159 - 430.160
14.9 425.569 - Múmia Material
piau Engenharia Química e Indus- 430.162 - 430.163 - 430.186 trial Prbjetos - Cl. 33 (art. 114). Plástico S.A. - ,Aguarde-se.
430.168 - 430.169 - 430.176 -a
14.9 428.558 - E .- Carlos da
N.9 425.583 - Agrolândia S.A. - 430.182 - 430.186 Silva Calçada - 01. 33 (com exclu- Apicultura e Pecuária - Aguarde- 430.177
430.188 - 430.189 -a 430.182
são da cl. 25 de acõrdo com o ar- -se.
430.195 - 430.1900 - 430.201 .tigo 114).
N.# 427.205 -- Rotoprbat Embala- Frigorífico Santo 'António -S.A. Aguardem-se.
gens Ltda. - Aguarde-se.
Frase de propaganda deferida
Bandeirante - Miguel Barbier1 N.9 430.336 - 430.337 - Cia. BraCl. 16 (Dit. 117, n.9 1).
de Metal& - Aguarde-se.
• N.9 426.282- Anos de vida na
N.9 484.704 - Gine Suais - Cia. sileira
N.9 431.821 - Ind. de Camisas
confiança e preferência do público Cinematográfica Serrador - Oh 33
Cortefiel Ltda. - Aguarde-se.
- Tecidas Pereira Queiroz S.A. - (art. 117, n.9 1).
N.9 470.244 - Ayres Campos
•
Cl. 23 (art. 121).
N.9 464.893 - Feira dos Pneus - Aguarde-se.
Fernandes & Santos Ltda. - Cl. 33
Nome comercial deferido
- 39 (art. 117, n.9 1).
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO JIIRIDICA
..484.665
Souto
de
Oliveira
N.9
Marcas indeferida*
84 Cia. Ltda. - Souto de Oliveira
Caducidade de afiarem
& Cia. Ltda. (art. 109, n.9 8).
.14.9 428.687 - Oliveirense - AloiTítulo de estabelecimento deferido sio Etevaldo Gonçalves - 01. 41.
The Singer Manufacturing Coma
N.9 364.685 - Lanches Bambi
14.9 428.938 - Cooperativa - Copany (declara a caducidade na mar.
Louis Sader - Cl. 41 (art. 117, nú- operativa Mista dos Servidores Púca Sinter Metal ri.' 201.515 de Soo.
mero 1).
blicos do Estado da Paraíba Ltda. de
14.9 386.487 - Polli Indústria de - CL 41.
Sinterizaçáo de Metais Sinter
Metal Ltda.). - Face à prova e
Cadeiras e Acessórios para Barbei14.9 428.999 - Presidente Pruden- ao silêncio da titular declaro, caduco
ros - Anua Sassone Corsi - Ciaste -a Rádio Comercial de presidente o presente registro .
aes 8 - 40 (art. 117, n.9 1).
Laboratório Londrifarma Ltda. N.9 424.113 - Churrascaria Vera Prudente Ltda., - Cl. 32.
N.9 429.555 - Vinho Branco de (declara a caducidade na marca
Cruz - Paulo Boettcher & Cia. Limitada - Cl. 41 (art. 11, n.9 1)- Mesa Francês - Cooperativa Viti- Relaxin. n.9 214.009, de Lab. BioN.9 424.413 - - Gerardo Vinícola Sarandiense Ltda. -- Clas- galeno "Ltda.). - Face á prova o
ao silêncio da titular declaro caduco
Frankel e Peter Frankel - Classes se 42.
41 - 42 - 43 (art. 117, n.9 1).
N.9 428.811 - Cutelaria Brasil - O presente registro.
14.9 279.043 - D'Ouro - Coop. TiMano Tumiati - Cl. 11 (artigo
Vinícola Santo António Ltda. - 117, n.9 1).
rxigéncias
Cl. 42.
14.9 429.389 - Organizaçi•a Comer24.0 381.822 - Trai/mobile - Ofi- cial Lisboa - José Correzola Jr. 14.9 473.4114- Elison Tecidos Lia
cinas Reunidas Ernesto Trivellato Cl. 33 - 50 (art. 117, na I).
atitude. - Satisfaça exigência.
S.A. - CI. 21.
14.9 429.574 - Sapataria Illór do
N.9 412.650 - . Novocafe - .Percy Andarai - António Pereira - Cl.
Diversos
Manoel Fernandes - Cl. 41.
•
36 (art. 117, n.9 1
N.9 414.828 - Sirvas - José BaLevar Brothers Port Sunlight
N.9 429.607 - Lajas Riachuelo logh - Cl. 11.
(no pedido de prorrogação na
14. 9 420.327 Sonafer - Sonata (lia. Distribuidora de Tecidos . Ria- mited
patente
mod. ind. n.9
Soc. Nacional de Ferros e Ferra- chuelo - Classess 12 - 22 - 23 - Prórrogue-se com o art.1.231).
42.
24 - 31 - 34 - 36 - 37 (artigo
mentas Ltda. - Cl. 11.
The
Gillette
Safety
Ratar
Cl,'
ol
14. 9 420.975 - Suprapan - Far- 117, n.9 1).
Brasil (no pedido de prorrogação na
N.9 429.608 - Lojas Riachuelo - patente mod. ind. n.9 1.232). benfabriken Bayer Aktiengesellschaft
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- Prorrogue-se com O art. 42.
- Cl. 24.
chuelo - Classes: 12 - 22 - 23 The SMger Manufacturing 0.9 (no
N.0 424.433 - Durban's Labora- 24 - 31 - 34 -- 38 - 37 (artigo pedido de prorrogação na patente
tório Especifarmar S.A. - Cl. 48. 117, n.9 D.
mod. Ind. 1.230). - Prorrogue-se
14.9 424.680 - Cinescope - Mau14.9 429.609 -- Lojas Riachuelo - com o art. 42.
ro Ferreira - Cl. 32.
14.9 425.426 - Cemar - Cariar Cia. Distribuidora de Tecidos Ria/Mover Limited (no pedido de
chuelo - Classes: 12 - 22 - 23 - prorrogação na patente mod. ind.
Ferragens S.A. - Cl. 11.
37
(artigo
n.9
24
31
34
36
1.896) - Prorrogue-se com o ar.
426.247
Novauminha
N.9
ligo 42.
117, n.9 1).
Ralo Scomparin - Cl. 42.
ONEW

-

•
•
N. 389.648 - Jaca •L Francisco
124ávels de -Aço Fiel S.A. (no pedido de prorrogação na patente mo- Itajahy & Cia. - classe 46 - Com
delo industrial n.9' 3.160) Pior- elclusãO de sabão artigo afins com
rogue-se com o art. 42.
Fábricas Germade S.A. (no pe- velas.
Yung
N. 410.874 - Budlia
dido de prorrogação na patente mo. délo industrial n.9 3,161) - Pror- Zeng Indústria e Comércio S.A.
rogue-se com o art. 42.
- classe 1 - Unia vez-que a re. • Fábricas Germade S.A. (no pe- querente já possue marca idêntica,
dido de prorrogação na patente nu- para a classe ,3.
'
• mero 3.161). - Prorrogue-se com o
N. 414.867 - Ferroin - Produ:
• art. 42.
Colgate Palmolive .C.9 (no pedido tos Químicos Teco Ltda.
de prorrogação na patente mod. In- se 46.
duotriaI n.9 3.345). - Prorrogue-se
N. 426.029 - Martino - Cia.
com o art. 42.
de Tintas e Vernizes R. MonteTelefonaktiebolaget L. M. Enes- sano - classe 1.
son (no pedido de prorrogação na
N. 426.28ii - Herbamatic - Sopatente rapd. ind.' n.9 3.347). clete Anon yme Pour La PromoProrrogue-se com- o art. 42.
The Parker Pen 0.9 (no pedido tion de Techniques Nouvelles.
de prorrogação na patente mod. ind.
N. 438.953 - Swiss - J. & P.
, n.9 3.348). - Prorogue-ee com o Coats Limited - classe 22.
art. 42.
N. 468.890 - Gergeoliva - S.A.
Johnson Bronze C.9 (no pedido de
prorrogação na patente mod. Indus- Indústrias Reunidas F. liatarazzo
trial n.9 3.349). - Prorrogue-se com - classe 41.
o art.. 42.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
• S.A. de Perfumado J. & E.
• DEFERIDO
Atkinson (no pedido de prorrogaN. 419.202 - Mecânica Irval ção na patente mod. ind. n.9 3.359)..
- Prorrogue-se com o art. 42.
Gabriel Valentini - classes 6 - 7
Ceu Schuler Rernião (no pedido - 33.
.
de prorrogoção na patente mod. industrial n•9 3.330). - Prorrogue-se
MARCAS INDEFERIDAS
com o art. 42.
•Ceu Schuler Remião (no pedido • N. 365.285 - Satélite - Casa
de prorrogação na patente4i°d. in- Mattos Papelaria c Livra. ria S.A.
dustrial n.9 3.379). - Prorrogue-se - classe 38.
com o art. 42.
N. 406.097 - Paulista de OuriCeu Schuler Remião (no pedido
de prorrogação na patente mod. in- nhos -- S. Sampaio & Cia. Ltda.
dustrial n.9 3.381). - Prorogue-se - classe 41.
vom o art. 42.
N. 413.673- A Hcira li - EdiCu
e Schuler Remião (no pedido
de prorrogação na patente mod. in- tora Monterrey Ltda. - classa 32
dustrial n•9 3.383). - Prorrogue-se
N. 413.812 -- S.J. Textil com o art. 42.
S.J. S.A. Indústria e Comércio Cm Schuler Remião (no . pedido
N.° 413.968 -- Prazer da V i da de prorrogação na patente mod. In- Altamiro Nunes Augusto -• ciasdustrial n.9 3.384). - Prorrogue-se se 42.
,
com o art. 42.
N
.
414.838
Vigor
Fernando
Abdibes Pereira. Chagas (no pedido de prorrogação na patente mo- Altério & Cia. Ltda. Fábrica de
delo industrial n.9 .3.445). - Pror- Biscoitos São Luiz - classe 41.
rogue-se com o art. 42.
-do Brasil - Editora e Publicitária
João Maria Rodrignes Vaz de MaN. 414.840 - Roteiro Turístico
dundra. Dano (no pedido de prorro- Pernambuco Ltda. - classe 32.
gação na patente mod. ind. número
N. 414.847-- Café Canelinha 3.465). - Prorrogue-se com o artiAda Medeiros de Moraes - ciasgo 42.
Standard Brands Incorporated (no 83 41.
ped.do de restauração 'na patente
de priv. Invenção n.9 55.586). Concedo a restauração com o art.
206.
estimo Patelli (no" pedido de res_ tauração na patente de priv. invenaão o.9 58.639), - Concedo a
restauraçao para o art. 206.
EXPEDIENTE bo DIRETOR DA

•
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Gino Flex - OrN. 414.872
tho Pharmaceutical Corp. - elas80
. 10.
F.sigeSa •
N. 415.406 - Engesa
Engenharia de Construções e Saneamentos Ltda. - classe 16.
N. 419.509 - Padaria e Cordelteria Vila Palmira 'Ltda. - Vila
Palmeiqo -- classe 41.
N. 419.932 - Firenze - Virgilio
Pisai -- classe 40.
N. 425.527- - Sorocaba - Cerealista Sorocaba Ltda. L- elasrealista Sorocaba Ltda. - classe •"1.
502 - Miami Beach "
classe 30.
N. 413.968
Prazer da Vida S.A. Moinho antiste, Indústrias
Gerais'-,_classe 23.
•
N. 426012 - Durmabem - Alfredo Monteverde - classe 40.
Se 41. .
N. 427.558 - São José - Fiação e Tecelagem São José S.A.
'
classe 23.
N. 427.808 - R. 381 - Quimiofarma Ltda. - classe 3. .
N. 432.589 - Supercaixa - Supercaixa Ltda. - classe 38.
N. 451.130 - Produtora - Produtora Representações Cereais Limitada -- classe 41.
N. 461.842 - Charão - Indústria e Comércio Pintura Japonêsa
Charão Ltda. - classe 15.'
N, 472.915 - Transistor Casa do Transistor de Rádios Ltda.
- classe 40.
N. 476.742 - Pagador - Cia.
Universal de Administração de
Bens - classe 30.
.N, 476.745 - Utilidade - Cia.
Universal de Administração de
Bens - classe 50.

•

Notificação:
'Uma vez decorrido o prazo de re-

curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e liais Dez
Dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo nác, se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixa.
mencionados a comparecer a êste
Departamento, a fim de efetuarem
o pagamento da telt: final ',:tr.cernerites a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo do
Sessenta Dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
, MARCAS DEFERIDAS
N. 217.400 - Raincharm - Con
teeçães Raincharra Ltda. 30.

. N. 338.179 - Pilkington Bre.
thers Limited - Satisfaça exigéna
cia...
N. 339.853 - Metalúrgica Hen.,
der Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 431.351 - Imp. Exp. Braswcy. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 399.684 - Ordene Indústria
Comércio e Planejamentos S.A,
Satisfaça exigência.
NOTICIARIO
•

Retificações

Joseph• - Baneroft
& - Sor18_,
Co. - .declara a desistência da
oposição apresentada ao termo mlmero 582.679 - marca: Vinalon
de. Ancora Cia. de Indústria e Comércio
e não apresentando opes
sição ao referido têrmo, conforme publicação em 27 de outubro de 1964.
Termo n9 136.149 - privilégio, do

Invenção para - Revestimento emol..

dagem de materiais silicosos com
poli-epoxidas sililadas 'e processos para preparar as mesmas - requereu-

te - Dow Corning Ccaparatiin

pontos publicados' em 17 de novembro
de 1964 e retificação em 25 de' no-

vembro de 1961.

Os pontos publicados em dezoito
de novembro de 1964 - ficam retifie.
cados - Por terem saldo com incor- •
reveles.
Termo n9 95.094 - Processo e eletrodo -para soldar com arco elétrico
- privilégio de invenção - reque-

rente - The British Oxygen Compa.
ny Limited - data depositada para

a- dezenove de junho de 1957.
Termo no 95.493 - privilégio de
Invenção - Processo para- -preparar uma composição apropriada para
inibir o crescimento de fungos e artigos industriais preparad" de acdta
do com o mesmo - requerente

Wisconsin Aliunmi Ftesearch Foundation - Fica retificado o inicio do
primeiro ponto - 1 - Um processa

N.' 476-.746 - Consumo - Cia. para preparar uma composição aproUniversal de Administração de priada para inibir o crescimento do
fungos, caracterizado pelo fato de se
Bens - classe 50.
incorporarem desde cerca de 5 --

LEI DO INQUILINAT

SUBSTITUTO _

DIA 30 DE NOVEMBRO DE.1964.

EXIGÊNCIAS

LEI N . 4.491 •-. -° DE 25-11-1964
-., •
DIVULGAÇÃO

N.° 9.26

* PREÇO CR$ 150.00

A VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: - Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

até cerca de 99%, por peso, de triacetina. num veiculo inerte contende
material actdico - etc, etc. etc. •
resino n9 111.856 -- de
Invenção -- Correntes para sistemas
de transportadores - requerente Dona
l - Mayer King - Para total
de três ponps.
Termo n9 120.886 - modêlo - de
utilidade - Tampa de segurança pa- .
rec;piente - requerentes José de
Portelada Neto e Urvald de
Sá Pereira, - Fica retificado o Inicio do ponta - 1 - Tampa de seguran- a para recipiente, constituida de
urna tampa (chapinha) metálica ou
de outro qualquer material adequado,
abaulada e, caracterizada por posetc. etc. etc.
•
Termo n9 122.048 - privilégio de
i,arn-ãe - Processo para produção
de compostos do ácido fenil-etil-bena,
mica - requerente - Merck & Co,
Inc. - para total . de 19 pontos reivindicados.
nrrao no 123.817 - modelo de
utilidade: Dispositivo para acondicionamento e distribuição de prodptos medicinais e outros - reederen.-:
te - Horst - Marcus •••
local para - Es'ado de São Paulo.
' Térmo n9 122.972. - privilégio tic
invenção - Polianidas derivadas de circlohezanobis omerilamina) .requerente: Eastman -Kodak CompaInicio do ponto fica retificado
ny
"Tm processo para preparar
1

•
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uma pollamida linear, altamente po- Ventilador , Reversivel de Fluxo reção visada de rotaçâo da lâmina em que a lâmina de corte sete >res.
alma da bigorna e em Q113 realizas a
limérica, fundindo acima de 1509 O Axial - requerente - General &Obre o disco.
Finalmente, a ilepositante - etivaide ação de corte em cooperasão som a
• caracterizado pelo fato - etc. Electric Company - pontos publide acôrdo com a Convenção In- bigorna.
etc.
cados em Dezenove de, Novembro °a,
ternacional • e de conformidade coin e Total de 13 pontos.
123.785
modèlo
de
de
1964.
Termo n9
o artigo 21 do Código de Propriedautilidade - Uma plataforma para
de Industrial, a prioridade do corReivindica-se bs benefíc i os da ConTermo N. 127 575: modelo
ser mantida em rotação conjugada
respondente pedido, de p ositado na venção Internacional, de 'acôrdo coai
com um dispositivo reIletor produzi:, utilidade: Novo Varal Eseamotea- Repartição de Patentes da Holanda o art. 21 do Código da ?roprt a ade
do Seqüência movimentada - reque- vel de Estender Roupas para fora' em 16 de abril de 1957, sob t
Industrial em razão do depósito -Osrente - Erik Victor Eirdl Rober das Janelas de Prédios de Aparta- ro 216.410.
te pedido 'efetuado orig.narian nte
••
Christensen • - Inicio do primeiro mentos - para o nome do regueno Departamento de Pidenit
Urn total de 11 pontos.
ponto fica retificado - Uma plata- rente - Cláudio Dei Fava - ponUnião Sul-Africana em 2 de 'a aio
forma para ser mantida em rotação tos em 19.11.1964.
de 1960 sob o n9 1.773-60.
conjugada com um dispositivo refle• ' TERMO N9 128.31'
Termo N. 139 089 - privilégio
tor produzindo seqüência movimentada - constituida por uma lâ- de invenção --- Aperfeiçoamentos
TERMO N 9 138.28
— Em 13 de abril de 1961
mina de preferência - • etc, etc. etc. na Fabricação de Tampas MetaDer
bely
Requerente:
C.
Van
Vamo n9 126.014 - privilégio de licas Rosqueadas para Reciplen- N. V., Maasland, liolanôa. - Em 23 d enovembro de 1981
invenção - Processo e dispositivo eleleny Lida - Indústria 'e CoPonto característico: "Arados para
para reprodução termográfica - re- tes - requerente - Metaurgica terra vegetal" - Privilégio de InRequerente: Martiniano Rinaidi querente - Niinnesota Mining and mércio pontos publicados em venção.
São Paulo.
Manufacturing Company - Inicio do 19 de novembro de 1964,
19 - Um agregado lavrador de terprimeiro ponto fica retificado: 1 Titulo: óôvu tipo de salto alto oaum processo para a reprodução ter- RETIFICAÇÃO D E OPOSIÇÃO ra vegetal para teu ande • caracteri- ra sapttos de - Modêla de Utilizado pelo fato de que, pelo manos dade.
onográfica de um original gráfico que
absorve diferencialmente a energia PUBLICADA EM 20 DE OUTUBRO urna parte de superfície do , agregado
1 ? Nôvo tipo de salto alto sare
DE 1964.
é formada por barras de 'aço rara
radiante, em uma folha de cópia senmola, dispostas adjacentes umu - ãe sapatos de senhoras" censtitindo e
sível ao calor, caracterizado - etc.
caracterizado por um núcleo metáMetalurgica Wallig
•
etc.
- no *outras.
lico dotado de uma multiplicidade
processo de numero: 44.958
Finalmente, a depositante reirindi. de
de
aneleres,
saliências projeções
Têrmo N. 126 703: privilégio de 1964 apresentou uma replica ca de acôrdo com a Cone enção Incomprimento le diámetio
invenção. Um Dispositivo de Cir- as apoaiçào feita ao termo 631 748 ternacional e de confortnidade com de
e que termina na extremidacuito para indicer, num Sistema L- marca: Flamatic: e não apre- A artigo 21 do Código clO Proprieda- ri.entes
de inferior, ccnfogurando a extrunide Telefone Automático, a um As- sentou oposição conforme publi- sle Industrial, a prioridade do cor- dade do salte de sapato; pelo tato
respondente pedido, depositado na de 'sObre o núcleo ser inces:lado por
sinante que Chama, que há • uni cado em 20 de outubro de 1964.
Repartiçoi de Patentes da Holanda, processos usais, por meio de injeção
Obstáculo para a Estabelecime nem 14 de abril de 1960, sob o núme- de plástico pu mesmo de metal marequerente
Ligação
ro 250.607.
to de uma
cio o corpo do salto proprianente
L.M. ErlTelefonaktiebolaget:
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
dito, podendo sôbre este ser tio icaUm total de 44 pontoe.
Para
a
data
depositada
esson -da ou não uma capa revastidoea de
—
.em 10 de feverei ro de 1981.
couro ou pintura adeceiadas;._tielo
~MO N9 128.c97
fato da parte inferior do núcleo ser
TERMO 119 128.369
Termo N. 127 086: priviléio de
dotado -ale perfuração' central onde
Ihn 4 de abril de 3960 .
invenção: Processo de Torref as
se encaixa um pino suporte de capa
Em 2 de maio de .961 •
para
torrar
e
(elo - Especialment
.
de sola.
Clutch
Requerente:
Twin
Disc
.
Similares
e
MáCafé. Cacau e
Nome de Requerente: Soeledadc
Company
Estados
Unidos
da
AméTotal
de
2
pontos.
quina para Torrar -- requerente rica.
de Comércio e Refrigeração Springer
Osswal..
' Ltda. - Rio Grande do Sul.
- liana Titulo; Oonversor de torque hi- •Nome da Invenção: ',Purificador
TIMM° 19 139.36e
Termo N. 127 224: modelo de dráulico - Privilégio de Invenção.' de Ar". - Modelo de Utilidade
utilidade: Novo Aaparelho
19 - Purificador cte ar carecteri19 - UM conversar da torque. hide novembro øe ,19G1
zador e Testador de Bobinas. Con- dráulico, do tipo do caixa giratorin zado por unia caixa com una piano
densadores e Velas requerente - e de es t ágio simples, -caracterizado inclinado no qual se acha a grade de
Requerente: Peng Tu . - Elo Pau/
Industrial e Mercantil Robin Ltda por incluir' um • impulse , provide de salda de ar p ura, dita caixa eOlien- lo.
do
uni
ventilador,
elétrico,
um
filtro
Minhas, Ima turbina provida de
Termo Ne 127 267: privilégio de lâminas
Aperfeiçoamentos em ais
e primeiro e segondo esta- a carvão atividade e uni retento: de
invenção: eperfeiçoamento em ou toras providos de lâminas, dispostos gorduras.
dedeiras - Modelo de Utilidade.
Total de 5 pontoe.
Relativos a Dispositivos Destina- para formar um circuito de, liquido
1 9 — "Aperfeiçoamento am andso
dos a usoemCombinação com um teroldal, sendo o impulstr. a o Sedeiras", constituído por u,sual a. deTombor de- Registro Magnético gundo estator localizados na parte
deira- configuraria por dois "Ir tu
• TERMO N9 130.zta
de salda do cireusto com as
Rotativo - requerente N.V. de fluxodas
Ibulares, invertidos - 2 - e - •n•
e
lâminas
do
primeiro
essaldas
Interligados ,por eixos - - situaPhilips' Oloellampenfabrieken - tator estando dispostas muito próEm 2 de maio de 190i.
dos nos laterais de &usa hastes .on•
Total para Cinco Pontos Reivin- ximas das entradas das leminas do
tatteantes, tendo assento
4dicados.
impulsor e sendo a turbina e o pri- Requerente: Fraudo Bemard Bar 'pano
ou matenal conveniente e cujai
estator
localizados
na.
parte
rias
União
Sul
AfriCen.41.
meiro
Termo N. 128 222: para Privi- do fluxo de entrada do circuito, com Titulo: “Tescura hidrãulica para pernas se dobram para. baixo eis
„ légio de InVenção: Processo de Tu-' as saídas das lâminas da turbina poda e corte" - Patente de Inven- ângulo adequado configurando as
pernas - - do aparelao que ter.
bricação de Camurça, Pelúcia e Ve- dispostas bem próximo das-entradas ção.
minam em rodízios - 5 , canhota,
ludo Artificiais Aperfeiçoados - das bina.rias do primeiro %fator.
rleado
por sei dotado landiatamenSul Africana - Priva.'810
requerente - Revestimento In- sendo as saídas e • entradeo das lâ- deUnião
te acima dos rodízios de em grandi
Invenção.
c
as
do
impulsor
e
da
turbina
minas
dustrial irloestécnica Ltda.
aro circular, tubular - 1 -, gut
saídas e entradas das lâminas do
Reivindicação
Termo N 128 271: privilégio de primeiro
Inscreve no seu interior, tdda a eta
lese
do
segundo
estatores
19 - um cabeçote de corte tendo dedeira preso aos pés da. me. mi
1nVen ra-io Base Estabelesida de pectivamente ' ligadas por passagens
Arado para ssr Usado para fazer desprovidas de lâminas, interna e urna lâmina de • corte, uma bigorna por meio de encaixes ou "cieis" mepara cooperar com a lânCr.e, 'de cor. tálicos - 8 - o que permite a -sul
uma Valeta Circular para Fertili- exte:na, em foima de
te e montada deslizantemeitte no CA- rápida retirada" ou colocação,
pação -• requerente - Shinjiro
"' - ` - 1 de 22 pontos'.
beçO1e; um cilindro hidrátilico servo
Total de 2 pontos.
Takakita.
solidária com' a ctbeçotc de ente;
•
CI1L'ldrO
um
pistão
servo
dentro
do'
Têrma N 131 825: modêlo de
irEttMo N9 128.160
cooperando
e
e
com
ele
hidráulico
t
utilidade" Nova Disposição ConsTramo 119 139 625
solidário com a bigorna; meios de
trutiva em Letras paraanunclose
52n. 6, de abril de MB •
,
a
:nua
pos4ão
pre-dispor
a"
bi
g
orna
Sim 4 de junho de 1961
••
Luminosos e Outras - requ'erera
inicial afastada da l'am.na de .-corte;
Requerente: C. Van • Der Lely um cilindro hidráulico mestre eteis
te - para - Paulo ' Ramos.
ó. V., Maasland Holanda.
Privilégio de InvençãO
área de seção transversal é molar
PPontos característicos ee "Dispo- que 'o cilindro hidráulico servo, .e. li- para calçado-, plásticos".
Os 'pontos acima mencionados
foram publicados com. incorreções sitivo para espalhar material granu- gado a • este; um pistão mestre senouendeleidan, estabeleoide
no Boleto?' do dia - Desoito de lar ou pulverulento" - privilégio de to do cilindro hidráulico-mestrs pa- naKevork
cidade de'São Paulo. - Prif116Invenção,
ra ai cooperar e tendo um desloca- sio d eInvenção.
novembro de 1964.
•
19 - Dispositivo para espalhar mento volumétrico no cilindro naza:re
Têrmo e2 113 197: modelo de mater.al,
19 - Palmilha para calçados plásprovido de um lecidpiente da mesma ordem que o deasiocainenutilidade: Ncvo Modêlo de Adap- e um disco ejetor, caracterizado pelo to volumétrico do pistão servo den- ticos, caracterizada por octnpreeridar
tador dera Mangueiras -- regue- fato do disco ejetor leva:, pelo me- tro do ciPaaro hidráulico aervo. Non- incialmertte uma placa plana, feita
-rente: Cia. Ransen Industrial - nos, uma lâmina vurvada tconal vis- de ó fluído hilráulico cc ciliadrc também em material plástico e na
ponteia'', pub l icados em - Dezeno- to numa direção perpendicular ao mestre . é deslocado Pelo P istão mes configuração usual, placa esta pro-trepaocilndrsevoafid vida, ezn sua face inferna de ama
disco) que se • estende, .peio menos,
ve de novembro de 1964.
parcialmente para. além do dteco deslocar • o pistão serve e bapana aba ortogonal contornando-a InteiTermo N. 126 645: Privilégio de sendo a curvatura dirgob etn "a- contra a ação dos meios de pré-dis- ramente, com delimitaçao de' uma
grande área central esta sendo eubcif posição à timo onsição de. .-arte
Invenção: Aperfeiçoamento' em- tido para trás com referenaa
1 '

,t
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- TERMO N9 129 174
dividida, por uma ou mais_ travatsaas
divisórias, de quaisquer inclina:kr
em duas ou mais -áreas parciais.
Em 25,d emalo de 1981
Seguem-se mais 2 pontos oaracteRequerente: Haas, Rimai() & _01a.
réatioos.
.Ltda. — Rio Grande do SUL
•••••n•nn••n•
•
Titulo: Mau modelo de ornaarenTERMO N9 142.84
tação para botas. — Motêlo Industrial.
Dep. em 13 de julho de 1962.
Patente de Modêlo de UtillOade-.
Titulo; Novas daposiçõea conietrutdvas em dispositivo aerificMi. para
torneiras registros e similares.
Artefatos de Metal
. Requerente:
Deca .S. A. -a- São ?aula •
19 — "Novas dispoações construtivas em dispositivo aeriacador para
torneiras, registros e similares" cue
te conatitui pelo corpo cialudrico. cio
aerificador dotado" supertakmente • em
menor diâmetro de afisc
• a externa de
adaptação ao bico da torroira, • sendo
logo abaixo dessa otsca a a,barturas ou janelas laterais ae entrada
do ar, é caracterizadas ..seene'almente pelo fato do elemento, que
• procede
a montagem e rixaçãa de
•
disco • superior perfurado aue forma
o primeiro ponto de .obstrage à coluna:liquida, compreender unia aeÇa
anular de Perfil especia s de riuterial plástico ou equivalente de bal.
Xo coeficiente de deformação, leMentet anular êsse, dotado em suas
paredes -externa s inferiores de - um
rebaixo circundante livre para apoia
e ajuste :Ateimo na extremidade superior .do corpo cilíndrico, e em suas
paredes internas de um .0attro cebal. 'to eircundante •onde se e.r.caixa por
pressão o -disco- eunerioe perfurado que tem fixo- à- núcleo (ventura ; -pelo fato ainda -cio elemento
anulai', • abaixo da disco ^ ai9,51:de
.das- paredes internas do carpa cilíndrico, -ter proaeção circundante que
envolve a câmara de caixa presrão
-•• e de alta -turbulência cuja extremidade inferior situa-se na altura , Cm
aberturas ou janelas; pelo fato- ainda dessa projeção ter R ua,s paredes
externas em relação às paredes do
corpo cilíndrico, e as paredes internas voltadas, para a câmara de faixa pressão, dotadas de pelas próprios., as primeiras em petfil de "S"
alongado côncavo superiormense 4
convexo inferiormente, e as seaundas em perfil curvo reentrante qutse nivela com a face inferior dc
disco perfurado.
Total de 2 pontos.

Dezembro' de 1954

(Seç'áo III)

• TERMO No 149.613
apresentar na parte superior de contato com o solo, Unia série de pequenos sulcos paralelos e equidistanDep. em 8 de jarieso de Igt13
tes, e lateralmente, de' ambos os lados da roda, logo abaixo de urna
latente - de Desenho 1ndusts .
faixa formada por frizos circulares
Título; Níaso desenho ornam reta.,
dispostos ein circulo concéntrico, uma aplicável a pastas dentifricias,
seqüancta de hexágonos cavados
Requereates: José Maria Laberde
Total de 2 'pontos.
Rodrigues e Angel Guinem Pica —
São Paulo,
TERMO N9 149.3b1
Em- 27 de maio de 1963

Modal° Induizial "óôvo modèlo de
•ainquedo", — São Paula.
Brinquedos Beija-flor S. A. In
dústria_ e Comércio firma brasliel
ia, industrial e comercial, estabeleci19 — Nôvo modêlo de ornamenta- da em São Paulo.
,a
ção para botas caracte.Ozado pela
aplicação de desenha; ornarnentait
na palmilha do calçado, ;fitos lesenhoss 'podendo ser obtidos por ceiferentes processos, como estampagem
em alto ou baixo relévo, à quente ou
a frio. a
• ,
Total de 2 pontos.
(Desenho Industrial)

TERMO N9 130.n91
Em 16 de junho de latil

.

Requerente: Indústria Pralaapart
S. A. — Estado do Rlo de Jane.ro.
Titulo: Ura nôvo modo de malllot.
Modelo Industrial.
.lefia, g

19„ — Um atôvo modêlo de Maalot
caraterizado configuração ou
forma do docete, ser cot:domado am
tôda sua extensão, por \tuna gua-niçáo do tecido superposta em folna
de tira, tendo corno ar:emate um
laço na parta Inferior do decote.
Total de 2 pontos.

NeAto mociè10 de brinqaedo.
de material plástico flexlvel ou não
caracterizado por representar um indigenazinho, com corpo eseto, aernas juntas e pés voltados para nente, apenas vestido com ama sanga
ou saiote obtido com salAndlas nc
formato de penas, e tendo o preço
direito dobrado em ângulo reto c na
mao uma caça ou boneco- branço
esquerdo levemente dobrado tende
nesta mão um arco e ral as ficam
sendo finalmente t cabeça de tamanho desproporcional ao do corpo •
com saliências formando caaelco
franjados cobrindo-a totalmen n.e • e
com anuncia lateral no formate de
pena voltada para o alta.
Segue mais um ponto earacwistico.

19 — "Miro desenho amamenta •
aplicável a pastas dentifríciasr , que
se caracteriza essenciaimente .selc
fato do cartucho acondie J onadi da
pasta ser dotadd externamente de
três zonas de côres distintaa dura
buidas piaralelamente no sentado
transversal, circundando totalm •nte
o cartucho; pelo fato ainia da aona
anterior se! de Mr rosa: da zona 'ntermediária de côr branca: t da zo
. pelo fato-natrzei•dcôv
ainda destas três zonas possui: em
cada. qual, uni pequeno simulo de
dlerentes diâmetros e de posiebes
entre si, não concordantes, seno o
círculo da zona anterior ao cós' e anca; o da zona intermediária de eôr
rosa, e o da zona trazeira ds côr
também, branca, e finalmente pelo
fato desta combinação de côres ser
extensiva- à própria pasta miada
no interior do cartucho, ge anda assim três zonas nas mesmas to aodades nas mesmas proponõep
, Total de 2 pontos.
—
TERMO No 149.946
Em 18 de junho de 1963

Eastman Kodak Cempans
tados Unidos da América
Título: óôvo modelo da cai-aura
-TERMO N9 129.623
Em 28 de maio de 1983
tfotográfioo — Patente de Modelo
Em- 31 de maio de 1961
TERMO No 149.23a
Requerente: Lojas Kii.as Decora- Industrial.
ções Ltda. — Estado da Guanaeara
Requerente: Zilela Ribeiro — EsTítulo: Nova oonfiguraçáo srnaEm 20 de maio de 1963
tado da Guanabara.
mental introduzida em persianas —
Modal,"
Industrial.
Requerente: Minufatura de ArteTitulo: Fraldas gemina.dus
fatos de Borracha Nogani. S. A. —
dai° Industrial.
São Paulo.
"IWKW10 de roi' de borracha para veículos pra-- pare
criança".
TOR1V10 No 149.434

•-

19 sa- Fraldas geminadas, caracterizadas por se poderem usae era
ou separadamente, 'em qne a
Junto ou
que se usa knediatamente sobra c
çorp o da criança é - menor que a cuque se usa sõbee a primeira
Total de 9 pontos.

19 — "Nova configuração ornamental introduzida em persianas?
caracterizada por consistir subs'ancialmente era aplicacaies • Abei, ai
lâminas (1) que constituem Nas eerdanas, de elementos ornamentai:
(2) variados, sOnples ou cumpra:tos
coloridos ou nen, porém cantra-stantes com a eõr das ditas lâminas, numa ou em ambas as faces. utiijzando (malquer procesos de eprodução
Reivpulicação
usual, composto de um elemento sim— Madé/o de roda de borracha ples repetido ou constituindo autênPara veículos próprios para erten- tico quadro.
Total de 2 pontos.
toai roda esta que se caracteriza por

›Tõvo modélo de câmara sotogaefi
ca, caracterizado pelo tate de ecenpreender um. corpo principa de secção retangular e de eanflearacec em
forma • de tronco de prairae e e 'aesentando, na sua face (v ertei:a e
em ligeiro rebaixo ume ellaneaec
de configuração tronco-parareidal recortada na Parte superior a 'dos lados, inala ou menos, em fo-ma ri ç L
, Seguem-se Os pontas de a ate 4.
Pr:oriciade: Estados Unida : de
América, em 14 de fevere'ro de teCat
sob o no 73.572.

TERMO N9 149.947
• Em 18 de junho de ele63
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TERMO N9 149.G.I9
Em 29 de janeiro ae 19C3

Requerente: Meridion.3.1 S. A. —
.•
Eaetanan Kodak Conipapy — Es- Comercio e Indústria — Seto Pa tio
tados Unidos cia América.
Titulo: Nau. ornament.eão apu.
Titulo: NU° modelo de (estojo pa- cada a cabos de tireheree e bodiete
bauceias. — Moo It.duserieá.
ra ',máquina fotográlica Pedenet
de- Moeteee

. •

tar .con.stituido pela cotneasiçtle de
dois corpos geométricos seedo gut o
pr.meiro, opaco, é urna eupeeficie
Em 5 de março te 1963
quádrica particularizada ptla
Requereálte: e eeou-e 1. )-ea — Lo bole
de urna feeha e.stilizada de mo-caldei/:ju,_• do a se assemelhar ao pedesta: de
elatio: ddeuvu e oáágánei tuteie.° D. um cálice, sendo que à sua sase eue
cabo cie chave
— Patente perlar é adaptado um coroo tremoae Mode.° enaue ia' . •
cônico transparente e de conleidade
matemat.camente previste, c:e modo
as bases melores de amboa serem
coincidente%
Segue a redação dos P ontos 2 e 3.'
TERMO N 0 4e5

•

TERMO N9 150.478
Em 4' de. j'unio de 1963

Nóvo modelo de ' estojo para
máquina fotográfica, caracterdadc
pelo fato de compreender tem corpo
princpal mais ou menos, dra folme
de tronco de pirâmide de secção
drarágular a um de cujos bordas se
articula, por meio de unia cempeten
te charneira, um corpo acessõr i e em
forma de caixa paraletepipz:eice
aberta em dois lado- milhos e em
coopera com um outro Jocpo de for
mato análogo solidário com ou aiticulado à referida prinawa paire.
Seguem-se as pontos de e ate 4
Estados
Prioridade:
l en:dos do
América, em 20 de fevere,r0 de 163
sob o n o 73.659...
.
19 —

Tramo N9 149 9et,
Em 18 de junho de e3963
•launlop Rubber , dompany Limieed
— Inglaterra.
Titulo: NOvo modelo de rastro' para
pneumático — . Patente de elooelo
Industrial.

19 — Nôvo e original gloriei° de
cabo de chtive de fenda, cazaetedeado esesnc.almente por ume eegifec
superior esférica de poios achatados
ou de configuração elipeoiciee • om a
sumidade levemente - reedrvada c.a
plana, tare constitui a' empunhadura
do cabo.
•
Total de 4 pontos.

19 — 'Nova ornamentação apdcada a cabos de talheres e borda de
ba.xelas", caracterizada por um i riso alongado, na fôrma de reo.aixe.
côncavo, que se inicia nas" adjacências da ponta do cabo, dto reesixe
alargando um pouco em eireçãe e
parte dianteira, para — riam ponto
situado ma.s ou menos a 3/4 dc
TERMO N9 e50.472
comprimento total, estender-se 'vem
tôda a largura do cabo, encobrindoEra 4 de *julho de t963
o por um conjunto de cn r veturae em
Itc'querente: 'adio GOnik — Peitarelevo sôbre o fundo Reei , emente
granulado, curvaturas estas que, em do da Guanabara.
Titulo: nova forma OU 0C.C4figUca
número de três, se .deseue eivem 0.c
dito rebaixo lateral, sentiu duas -d. ção de bsnaga para deneifriciea t
radas ,para a esquerda uma em -en- amamos, — Medeio ind
tido quase reto, com tenlencia ,are
e direta, seguindo-se, em eireçã e da
parte dianteira, duas cumatures em
fôrma de letra -"C", das quais ema
menor, dentro da maio-', existind
ainda ao lado esquerdo, outra dr:va
tura diminuta, bastante reta, renal;
zando com' ela o conpinko en1 eiee o
continuando o cabo com eupereici,
Total de' 2 pontos.

Requerente: Paulo Feereira teeeto
— Sao Paulo.
Titulo: New° modelei de peltrona
anatómica. — Modelo eneustriae.
•

10 — Nõvo model o de noterona
anatómica caractererizado Pelo 'fele
de se apresentar constituulos e mn
placa- delgada de espe.ssura untterme, dobrada na sua ree Ao media
segundo um abaulamento C xtenorlzado, de modo a formar o aesereo e
encosto, sendo os mesmos de -p-e•
sentnção em relevo anatômico.
Total de 3 pontos.
•
TER1V10 N9 150.477
Em 4 . de julho de 1.563 -

.TERMO.N9 150.010
• Em 20 de junho de: -963

Requerente: Paulo Ferroe" p.ntu

— São Paulo.

Requerente: .Fábrica da Filó 9 A.
Tliulo: nevo modelo la base yenfirma brasileira.
19 — Nova fórma tal configueaçãc
Ponto caracterist:to de: Neevo mo- de bisnaga para, dentifric ,o3 e xeálo tagonal para poltronas em gerai
delo de renda", (patente de medeie gos, caracterizado pelo fate de :em- Modelo Induserial.
industrial).
preender uma parte de enrpo euba.
tancialmente troncônica euja Use
e
maior se estende na, forma dd ema
massa substancialmente semi-ca f reca e sendo prevista na e ase menor
1017
gardeee
do corpo troncônieo vm bico de lisee:reed,
tribuição rosqueado que f" !emale
4.0
Per meio de uma tamp a toureie&
P.? Pr
'destacável.
Segue-se o ponto caracteristico de
n9 2.
Nôvo modelo de renda, cuici!undo
e contórno reto da beira 1 a superior
NO 150 475
são feitos, de preferência, com do:
de e nelon", ao passo que o deserrhe
Em 4 de julho de '063
própriamente dito é feito, de preRequereute:
Abrahana Salotoon
ferência de to e "rayon" ou vtecose
opaco, tudo em branco ou em eor Politan.ski — São Paulo
Título: Neevo modelo de ootão or• 19 — Nevo modelo de rastro para caracterizado pelo fato de ser erma
pneumático caracterizada pelo Mc eituido por uma tira limitada ao namentai para painéis veice.os
de apresentar. na sua zona centeal alto por um fio duplo e reto 3 em — Modelo Industrial.
' deis sulcos em si gue-zegue de lador baixo por unia, série de aecos oro19 — lee -vn imiti% de tase nentodo'. substanc; almente. temais entre vidos suceesivamente de 3 . 6 'e cos
dagonal erra poltronas ,, xn Zeld
.si e paralelo,' dois a dele segedeos que são separados uns doe censo.
caracterizado pelo fato de se ,,pre.
cada qual do lado da ombreire de por 4 laçadas, tira essa rere é ec masentar constituído por um g ne. c miontem= correspondentes seiras; CM da por uma sucessão de Veres Nexazieue-zneee hem ma , 0 1•,C09 1 3 alie netaladas que se num por dmoos
&len central . com nbertu e e ineeena
eor
Os S11 / ^0• "entrais e cons etui dn • d, lados a rosaceas ligadas entre
1 gieremente conl facada pua• 8 'e)
O le
cepção do eixo da pole reae sendo
lado, — p ara lelos 9.0q dos referdo arco, abatido', coniento C.3se
que as paredes externas aneeseneem
sulco" centrais — mas, dienoetoe r19 mado, em paralelo por ur fio AI
uma ramitinação penta gonal le 'eupares em rio!s coniprimentoe difeeen- (lidado, cuias ondulações apre , en
portee de eecção trapczn lda) • qUe
tem centralmente um pente, mais oe
betão ema- descendem • gradativamente pare C
menos cireneu': tude selsean .ai
Seguem-se' os' pontos e e 3.
1 9 — NU° modélo De
sentido inferior.
mente ermo de scrito e rovresennid(
mentel para painéis de vP iCulos caPriorldade: Inglaterra. etn 23 de no deeerho anexo.
Total de 3 pontos.
aCterizados pelo fato de se apreeenUm ponto.
fevereiro de 1963 sob o no 910 2C9.
•

mmo

•
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS"

Termos

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE OU1LIÚ0 DE 1964 -

Marcas -- Classes'

Registros

•

TCrIllOS

464.098
464,099
464.596
464.305
464.886
464.888
464.951
464.957
'465.337
465.609
465.661
465.792
465.793
465.794
465.796
466.077
466.097
466.101
466.103
466.184
466.356
466.463
466.471
466.680
466.679
466.681
466.682
466.750
466.928
467.146
467.239
467.250
467.251
467.253
467.453
467.454
467.455
468.262
468.370
468.371
468.395
468.606
468.896
468.963
469.123
469.127
469.139
469.142
469.143
469.145
469.150
469.153
469.154
469.155
469.157
469.177
469.519.

" Marcas

Classes

S:povOd -- 17
8
Sipownd
1
Nobex
Silva -- 41
C) Rei dos Ouros -- 38
Laranja -- 38
Niluldan
1
8x4 -'18
48
Café Zimmeramann -- 41
Roc
50Exacta -- 38
Neodd -- 2
Neocid - 2
Neocid -- 2
Casa 1411pert -- 1, 2, 4, 16, 31, 46,-47
Benfiur -- 41
Renaux -- 23
H. Stern - 13
4
H. , Stern
Algodão York
10
Recograf -- 17
Trigrano -- 2 .
São Francisco -- 46
Tratoria
Tratada -- 41
Trataria -- 43
Tratoria Carpi -- 41, 42, 43
Krafit -- 16
Irbi
.6
10
Cornet -- 60
Testicith -- 3
Hotel Iguaçu 41/4
Hotel Iguaçu -- 41/4
33
FlUho Ouro Verde
Bakaids --. 47
Kadueus
47
Mundurucus -- 47
TEn-enos -- 41
Meg -- 37
Meg -- 36
Isocrete -- 16
Casa Taroba -- 34
Moinho Matarazzo -- 41
Copeira -- 41
Blindex -- 5
Blindex
9•
Blindex -- 26
Blindex -- 30
Blindex -- 31
Mudez 34
Blindex'- 39
Blindex -- 43
1
Blindex -- 44
Blindex -- 45
Blindex -- 47
Condender
31
O Informador Legal -- 32

1

Registros
389.521
399.405
399.620
405.032
406.445
109.140
411.039
411.111
411.874 .
412.397
412.608
442.625
412.694
412.734
412.764
412765
412.766
412.767
412.768
412.769
412.771
412.773
414.026
416.103
424.200
425.193
425.194
425.220
425.705

- 306.443
306.444
306.446
306.445
306.447
306.448
306.449
306.450
306.451
306.452
306.453
306.454
306.455
306.456
306.457
306.458
306.459
306.460
306.461
306,462
306.463
306.464
306.465
306.466
306.467
306.468
306.469.
306.470
306.471
306.472
306.472
306.474
306.475
306.476
306.477
306.478
306.479
306.480
306.481
306.482
306.483
306.484
306.485
306,486
306 487
306.488
306.489
306.490
306.491
306.492
306.493
306.494
306.495
306.496
306.497
306.498
306.499

, 432.325
435.810
• 437.933
440.425
441.278
441.339
441.570
447.287
453.722
453.866
457.373
458.141
463.300
463.824
464.073.
464.637
465.100
465.394
465:556
465.824
465.899
457.184
468.042
468.605
468.607
468.608
468.622
468.682
468.684
468.779
469.077.
469.267
469.298
469.308
469.313
469.314
469.773
469.774
469.776
470.295
470.339.
470.53/
470.800
470.801
470.802
470.80.
471.55:
471.6(16
471.60;

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 16DE OUTUBRO áF. 1(:64

Termos

146.605
146.607
157.755
290.958
315.382
318.178
387.112

Marcas -- Classes

Bekolin' - 1
Beckolin - 1
Newtailon - 36
Ind. e Comércio Hansa - r gr"
Gotocalcio - 3
Produtos Ital etc. - 41
Etil etc. - 33.11, 16, 28

Registros

306. 5 0
-306.501
3Ct.502
.71-

3C6 .5.

I

306.507
Remma S
306.508
Morrao Kuarup -- 42
306.509
América do Sul -- 50
306.510
Devex -- 6
306.511
Panificadora C)scarino -- 41, 42, 43
306.512
Fazendas do jordão -- 41
306.513
Ana 'Cintra
41
306.514
Laser
41
306.515
Correio Sindical
32
306.516
Zilio -- 46
306.517
16, 8, 33
Nativa Construções
1
306.518
Mulux
306.519
LÀ '
3
306,520
Hering
9
306.521
1
NnuhÁl
306.522
Dundrol
1
306.523
Fundrod
1
306.524
Machol
1
306.525
1,
Machod
306,526
• 1
Corlav
306.527
Corkoat.
306.528
Machosel
1
306.529
17
Speedry
306.530
Baurner . ' 10
306.531
32
A Lidera de Ouro
306.532
3 •
Robwdsal
306.533
3.
Extentabs
306.531
28
Solina
Rd da Voz.- 6, 8,9, 11, 14, 15, 17,21, 25, 26, 27,
• 28, 32, 33, 34, 35,38, 39, 40, 49, 50
• 306.535
Batnner
8
306.536
Marco -- 41
306.537
Ethocon -- 48
306.538
Channna
.48
305.539'
Ajax
33'
306.540
Transportadora Ra Ltda. -- 33
306.541
Rand's - 7- 48
306.542
Edificio'Mont Mane '3
306.543
'Belacap
21
306.544
Navargen - 3
306.545
Bentina -- 36
306.546
TornPress
11,
306.547
Sughnoto
23
306.548
Alvorada -- 7
306.549
Fibralana
36
306.550
N.1S. Propaganda
32, 33
306.551
Flamagas
11
306.552
Ropabran -- 46.
306.553
Gaininar --.3
306.554
Ana_ 21, 33
306.555
Edificio Sabres
'33
306.556
'Periquito -- 1
35.557
Nimwpan -- 3
305.558
Casa Taroba
28
306.559
Casa Taroba 36
305.560
Casa Taroba
39
306.5M
499 . F--- 23.
306.5,2
Dopet2x
16
306.563
Sparlack
16
306.564
Praxedis Eknitigue -- 36
306.565
Londoo Studio
33
306.566
Dali
36
306.567
Magc •-- 41
306.568
Vidave -- 41
306.569
Eletrocap
8
306.570
Ign -- 1
306.571
A Registradora -- 33
306.572
A. Registradora Patentes -- 33
306.573
11
Orsiguer
306.574
Patnck -- 8
306.575
Evereddy -- 8
306.576
Aáedipaé 2 10
'306.577
Eucatex Frasado . Alto Rd2vo -- 16
306.578
Eacatex',Frasado Alto Relevo
16
306.579
Eacatex Lapidado -- 16
306.580
Eucatex Plissado -- 16
306.581
Aéreo Ráp'do Transportes etc. -- NC
306.582
Brahmar - 41
306.583
Braharnsa --- 41
306.584
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 19 DE OUTUBRO DE 1964

Termos

Marcas 2-- Classes

Everest -= 33
Todarte - 49
Schwarz -= 3
l'etTarmante
56
A Forja Artistica --,16
Playprint -- 38
.
Motorrtec Ind. e Com. S. A. - 6, 7, 8, 10, 11,
17, 21, 39
Motortex --. 6
394.776
M. Motortex -- 6, 8, 11, 21, 39
394.777
Mirandense
8
397.428
Johnson 8 Johnson -- 37
397.735
Favorita - 38
400.885
Montana -- 41
404.274
Carlberg - 42
404.861
King Kong -- 6
410.826
Paraiso -- 40
411.463
Int. Brasileiro Geriatria -- 33 411.581
Opera -- 36
411.611
Sdea -- 44
411.980
Afita -- 16
411.985
Expresso Joinvilense Ltda.
NC
412.220
Ura Nacional de Utilidades -- 6, 8, 11, 15,
412.243
26. 28, 31, 34,-35, 40
Feira Nacional de Utilidades - 6, 8, 11, 15,
112.245
26, 28, 31, 34, 35, 40
•
Feira Nacional - de Utilidades - 6, 8, 11, 15,
412.246
26, 28, 31, 34, 35, 40
Pacaernbu -- II
412.384
Sta -- 50
412.519
Brasilandia - 32
412.621
Kovo -- 17
413.190
Adast -- 6
418.865
Ardea -- 28
425.273
Naufal -- 28
427.185
Você e os Fatos Inter -- 32
432.951
1
Verry Brothers ,
436.114
Erublemãtica - 17
438.636
Petrcdauto Lavam Clientes Agradou -- 3, 11,- 21,
450.106
33, 39, 47
Párolauto Lavorit , Clientes Agradou -- 8. 11-_21,
450.107
33, 39, 47
Nos Netos Operando etc. - 8, 11,21, 33, 39, 47
450.113
Desprezar o Tratamento etc. -= 8:11. 21, 33, 39,47
450.118
Silsmaar - 36
456.898
Lar de Lida -- 33
459.400
Bovlforte - 41
459.451
Marcosa -- -50
460.239
DF
- 32
160.500
1
Enchantee -- 36
461.123
Clarrocerias Esteves - 21
462.108
Alto Fcafezal -- 21
462.109
Mfredinho -- 7
462.114
Alfredbaho -- 26
462.115
AlfredInho -- 29
462.116
Alfredinho -- 38,
162.117
Alfredinho -- 46
462.118
Costela de Adão -- 41
162.952
164.038
954 -- 49
Super Invicap -- 31
164.442
165.153. F1Aka -- 42
Visonaagic -- 50
165.368
Fospenso - .2
165.526
Fospersa -- 2
65.527
gerfosfat -- 2
65.528
Perfos -- 2
465.529
Ida Matão, -- 11
165.626
Chequ:s de Viagem L, 33 . e 50.
'!65.694
Cheques de Viagem etc. -- 33 c 50
-65.696
Nlisorande -- 8
66.344
Sio NUguel -- 40
66. 4O(
Claa da Fórça - 41
66.40;
Dupleue -- 32
a56.552
Colturato - 36
166.801
3
Emblematic A
467.495
Macassel - 36
467.838
Banco da Lavoura do Brasil - 33
467.817
Subama -- 23
468.355
Sertanejo.
46
468.935
131index -- 50
469.160
Quarteto Ilarnaonia -- 33
469.299
Melfo -- 8
469.100
Presswitch -- 8
469.338

289.142
355.387
358.334
369.066
387.603
388.340
394.775

Registros

306.585
306.586
306.587
306.588
306.589
'306.590,
306.591
306.592
306.593
306.594
306.595
306.596
305.597
306.598
306.599
306.600
306.601
306.602
306.603
306.604
306.605 ,
306.606
306.607
306.608
306.609
_305.610
306.611
306.612
• 306.613
306.614
306.615
306.616
-306,617
306:618
-306.619
306.620
306.621
306.622
306.623
306.624
306.625
306.626
306.627
306.628
306.629
306.630
306.631
306.632
306.633
306.634
306.635
306.636
306.637
306.528
306.639
306.640
306.641
306.642
306.643
306.644
306.645
306.646
306.647
306.648
306.649
306.650
306.651
306.652
306.653 .
-306.654
306.654
306.656
305.657
306.658 306.659
306.660
306.661 -
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 19 DE OUTUBRO DE 1964 •

Termos

469.341
469.342
469.346
469.350
470.102
470.103
• 471.354

MarcasClasses
--

Registros

.11,çcm Egangg

-- 50
Aços Plartgg -- 32
Hubbell --.8
amma Madne -- 8
Afeto -- 48
Metropoole -- 48
6
Klber

306.662
306.663
306.664
306.665
306.666
306.667
306.668

CERTIFICADOS -EXPEDIDOS EM 20 DE OUTUBRO DE 1964

Termos' _

591.414
603.667
603.668
608.910
620.125
632.603
636.202
636.832
637.358
638.374
639.303
640.841
643.673
646.234
647.731
648.413
648.684
649.488
649.615
651.830
652.642
653.519
653.986
654.305
654.306
654.317
654.318
654.577
657.915

Marcas

Tèrtrios

Marcas

306.669
306.670
306.671
306.672
306.673
306.674
306.675
306.676
306.677
306.678
306.679
306.680
306.681
306.682
306.683
306.684
306.685
306.686
306.687
306.688
306.689
306.690
306.691
306.692
306.693
306.694
306.695
306.696
306.697

657.917
659.555
659.751
659.808
659.936
659.938
659.946
660.671
661.21$
661.216
661.217
661.260
661.277,
661.278
661.344
661.372
661.648
661.661
661.662
661.687
661.726
661.754
661.773
661.912
661.913
661.919
661.920
661.921
661.923

305.698
-306.699
306.700'
306.701
306.702
306.703
306.704
306.705
306.706
306.707
306.708
306.709
306.710
306.711
306.712
306.713
306.714
306.715
306.716
306.717
306.718
306.719
306.720
306.721
306.722
306.723
306.724
306.725
306.726
•

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 20 DE OUTUBRO DE 1964

Têrmos I

233.799
277.723
376.974
398.473
385.651
400.047
400.678
403.840
404.979
406.281
409.605
411.018
411.715
411.836
412.053
412.176
412.641

Marcas -- Çaasses

P-36
36 J
Mundial -- 21
Clark -- 6
Metricilina -- 2
Hacel -- 8
Liquegas -- 8 e 47
r
.Ergarnicina -- 3
Tacol - 1
Interplastic -- 49
King -- 41
Dfichols Incorporated - 19
Meao Opolita - 4
ElIck River -- 8
Genova. et -- NC
Martini A Marca Mundial- -- 49
Pirilante -- 30 e 36
Toledo -- 21 '
wwwwww ...„,..

Reg'stroa

306.783
306.784
306.785
306.786
306.787
306.788
306.789
306.790
306.7911
306.792
306.793
306.794
306.795
306.796
306.797
306.798
306.799
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412..088
412.322
412.333
417.358
412.359
412.417
412.664
412.665
412.702
412.774
412.775
412.804
412.881
412.929
412.937
413.004
413.008
413.293
413.355
413.359
413.361
413.362
413.524
413.528
413.651
413.856
413.857
414.120
414.260
423.478
423.460
424.912
425.694
425.732
430.627
437.763

Reg'stros

Marcas - C/asses

Termos

306.880
306.881
306.882
306.883
306.884
306.885
306.886
306.887
306.888
306.889
305.890
336.891
106.892
305.893
3)6.894
306.895
306.896
306.897
306.888
306.899
306.900
3)6.901
306.902
306.903
306.904
306.905
306.906
306.907
306.908
306.909
306.910
306.911
306.912
3)6.913
306.914
306.915

Bucodente -- 48
Club -- 44
&lindo Marechal de Ferro -- 33
Sotage Sociedade de Terrplenagen -- 33
Sotege -- 16 e 33
Wennidor -- 3
Cul) Brasileiro -- 12
°ui) Brasileiro -- 43
Carbocalcio -- 1
Perecem -- 1
Acocem :ir 1
Congu'stador
36
Itakap -- 36
Fubá Malta -- 41
Angelica - 36
Deposito Primus -- 33
Propam1da -- 3
.32
Takmnan da Felicidade
Cerveja Gazapina -- 42
Fundoil
4
Fundrol
4
Machol
4
Durakne
1
\Wax -- 3
Wfido America -- 33
•
8
3B
3B
11
Lempgo
6
E Um Produtos Horst -- 1
Permaving -- 36
Pervinc -- 36
Sgb -- 32 e 33
Sargen -- 50
Lander -- 48
Prontec Pro Socorro -- 33
Agenc'a Maritima -- 33

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 21 DE OUTUBRO DE 1964
•
Termos

(p61.924
661.927
661.928
(61.929
661.930 /
661.945
661.946
661.948
661.949
661.950
661.951
661.952
661.970
661.976
662.039
662.169
662.170
662.182
662.183
662.229
662.232
662.240
662.241
662.310
662.397
662.410
-662.430
662.431

Marcas

Termos

306.727
306.728
306,729
306.730
306.731
306.732
306.733
306.734
306.735
306.736
3)6.737
306.738
306.739
306.740
306.741
306.742
306.743
306.744
306.745
306.746
306.747
306.748
306.749
306:750
306.751
306.752
306.753
306.754

662.470
662.523
662.645
662.646
662.663
662.664
662.665
662.666
662.667
662.668
662.669
662.670
662.697
662.805
662.967
663.041
663.W2
663.081
663.090
663.092
663.150
663.151
663.152
663.193
663.189
663.190
663.191
'663.193

Marcas

1

306.755
306.756
306.757
306.758
306.759
306.760
306.761
306.762
306.763
336.764
306.765
306.766
306.767
306.768
306.769
306.770
306.771
306.772
306.773
306.774
306.775
306.776
306.777
306.778
306.779
306.780
106.781
306.782
1

Marcas - 'Classes

Termos

412.645
413.986
415.243
415.617
415.618
425.677
426.142
426.152
429.284
429.285
429.287
429.288
429.289
430.830
430.831
431.036
432.652
539.680
439.854
441.102
442.247
445.805
445.808
445.810
446.399
446.4)0
448.073
457.556
459.613
460.395
461.018
462.750
463.048
463.818
464.318
464.319
464.884
465.116
464.308
465.398
465.517
465.530
465.743
466.040
466.394
466.507
466.624
467.116
467.117
467.118
467.194
468.238
468.649
468.747
469.152
469.594
469.595
469.598
469.602
470.337
470,342
470.412
470.415
470.670
470.844
470.846
470.847
470.962
470.987
470.993
471.348
471.706
275
318.245
366.545
404.892
411.252
411.280
411.859
411.990

Toledo -- 6
-Nunck Brnrirel -- 6
Faproco -- 48
Tcermaline -- 36
Arcturus
36
Ceratti -- 41
Theodor
-- 7
Theodor Wille - 31
Calux
31
,
Calux -- 34
Wux -- 22
Calux - 37
(0aux
24
Dobo -- 31
Dobo -- 8
Letro PlasCc -- 25
Grende Jornal Fluminense Ltda. -- 33 e 32 ....
Itt -- 50
Caramac -- 41
Neter -- 3 e 6
Matic -- 20
Brascoeanka -- 8
Brasoceanka
5
Brasoceanica -- 1
FlaMngo -- 18'
FaMngo -- 20
Edifico 21 de Abril -- 33
Os M'sterios da Esp'onagem -- 32
•
Cajueiro - 41
Iraúna - 37
Cruzador - 41
Fes.ta Esportiva Varzeana - 42
Aguarela - 40
Swaya - 32
Doce Vida - 32
Doce Vita - 32
Apo:o - 10
Minas e Pedreiras - 32
Ltdgres - 14
Integrafica - 50
Jotaka - 32
Pernanfos "- 2
Europrene Cis - 28
Edifício Monte Sinai - 33
Quata Rancharia - 41
Wireless - 36
ArW Construção e Admi - 16, 33 e 50
Romanticos de Cuba Os Sete Velhinhos - ,8,'.
Violinos Mágicos - 8
Lhp - 16
Emb!emático - 11, 15, 16 e 33
Usinauto - 21
Couraça - 11
BlincleX L- 42
Pellegrino - 39
Pellcgrino
47
Pellegrino - 46
Pellegrino - 6
De Braços Abertos etc -- 33
Credi Cisne - 12. 15, 33, 37 e 48
Morbest -- 21
Voltamp Sakini - 36
Same'lo - 35
• Samello - 39
Samello - 1
Tapajós - 6 Betnelan - 3
OrabiLx - 3
Nova 13 , 9 Cesta de Natl Titanus - 26, 27,
32 e 50
Tutoia - 47
Fabrica, ;de Laminas - 4, , 26, 17, 40
Locomotiva .- 46
Tupan -r 36.
Prosp • tal - 10
Setrocaina - 3
Motorit.. - 11
Fchricio Camp'nas - 33
South American Toms -- 33
21"

Reg'stros

1

•
306.800
306.801
306.802
306.803
306.804
336.805
306.806
306.807
306.808
306.809
306,810
306.811
306.812
306.813
306.814
3)6.815
306.816
306.817
306.818
306.819
306.820
306.821
306.822
306.823
306.824
306.825
306.826
306.827
306.828
306.829
306.830
306.831
306.832
306.833
306.834
306.835
3)6.836
306.837
306.838
306.839
305.840
306.811
306.842
306.843
306.844
336.845
335.846
306.847
306.848
306.849
306.850
306.851,
306.852
306.853
306.854
306.855
306.856
306.857
306.858
306.859
306.860
306.861
306.862
306.863
306.864
306.865
305.866
306.867
305.868
306.869
306.870
306.871
306.872
306.873
306.874
306.875
306.876
315.877
3^6.878
306.879
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Publicação feita da satirdo convo art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará a
eiNie prazo poderão aprezantar suas oposii3ez ao Departamento
aratdoital da Piopeledade Industriai aqueles que se Jatarem prejudicados com a concessão do registro requerido

o prazo de 60 dias para o deferin3ento do pedido. Durauta

Termo nft 653.105, de 27-7-1964

Laboratório Phymatosan S.A.
Guanabara
'

PRORROGAM

'PHYMA-sEx

n
I Têrmo n.° 653.109, de 27-7-1964
Ferralco — Esquadrias Metálicas Ltda.
São Paulo

• Termo n.i 653.114, de 27-7-1964
Antenas Coletivas paia Rádio e
TV. I Ma.
Guanaakra

Termo n.' 653.117, de 27-7.1964
Comercio e Indústria Iretama • S ?Ao
Guanabara

IRADE 1.300

FERRALGO
INDUSTRIA BRASILEIRA'

Classe 1
Substagncias e preparações quimical
usadas nas indstrias, na çotografia e nas
Classe 8
análises químicas; substâncias e- prepa
Antenas
coletivas
para
rádio
e
televisão
PCNITtIA BRABILBIZ
rações quimicas anti-Corrosivas e
Termo n.• 653.110, de 27-7-1964
anti-oxidantes
Termo n.° 653.115, de 27-7-1964
Importação, Exportação e Representajabsco
Pump
Company
Indústria
e
Comércio
ções
—
Classe 3
Termo n.€1 653.118, de 27-7-1964
Limitada
Uma especialidade farmacêutica, destiEstados Unidos da América
Comércio e Indústria Iretama S.A4
nada a ser usada como ai:til:éneo
São Paulo
Guanabara
'Ramo n.• 653.106, de 27-7-1964
IMPORTAM. EXPORTAM E
Auto Pacto Vila Guilherme Ltda.
REPRESENTAÇOES poij-CEL
Silo Paulo
INDaS7R14 E CoAÉRCIO LroA.
Classe 6
Classe 1
Motores elétricos, torcideiras, binadel- SubstIancias e preparações quinai
tas, meiadeiras, máquinasp ara bran- usadas nas indstrias, na fotografia e 11111
Nome Comercial
quear tecidos, torcedeiras. máquinas téc. ãnálises quimicas; substancias e PM*
samitstaa
teia, motores, macacos, moinros, bombas
rações químicas anti-corrosivas e
Termo n.9 653.111, de 27-7-1961
anti-oxidantes
Importação, Exportação e Representa- para água, bombas de ar, bombas para
ções — Poli-Cel Indústria e Comércio fins industriais, abanadores de cereais,
Termo n. • 653.119, de 27-7-64
máquinas para beneficiar algodão, café
Limitada
Classe 47
e cereais, aparelhos distribuidores de Comércio e Indústria Iretama B. A
São Paulo,
Guanabara
Unta, prensas industriais, tornos, comOhm de qualquer espécie para Ouraipressores. máquinas para enfardar !Re~cio. aquecimento e lubriticaclio. -Pe. t
edito refinado, semi-refinado e aia r
bolos e mandris (parte de máquinas).
velas de ignição para automóveis, câmrefinado, com ou sem a mistura di
bios, tanque, de gasolina, varetas de
óleos minerais„ animais ou veçoaais.
• • • ••
contrõle do Kagador e acelerador, arpara a iluminadio. aquecimento lubri.
Classe 1
mações, suportes de parabrisas e portas Substâncias e preparações químicas unia
fiação ou combustão. e graxas. Prolaterais
dutos e óleos combustiveis provenidas nas indústrias, na fotografia e nas
Classe 35
entes de petróleo
amibas guindam; substâncias e Pre•
Couros e peles
Termo n.• 653.116, de 27-7-1964
parações qui:nicas and-corrosivas e anda
L'Oreal
Térmo n.° 653.107, de 27-7-1964
oxidantes
Termo n.5 653.112. de 27-7-1964
Comércio de Sal Branac de Neve Ltda.
França
Antenor Lopes de Oliveira
Tèrmo n.° 653.120, de 27-7-64
São Paulo
Magnesita g . A.
Rio de laneire
Minas Gerais

indústria Brasileira)

Classe 11
Esquadrias e artefatos de ferro

IROX1-122;

VILA GUILHERME

IROXr160),

POLI-GEL.

sIt

afaga • cum.

PROVIDÊNCIA
WOUSTRIA BRASILEIRA
• Classe 42
Aguardente de cana

„G,
NCV'
--

Termo n.° 653.113, de 27-74964
Confeitaria Melindrosa Ltda.,
'Guanabara

111•VOIRIA

Classe 41
Sal grosso, moldo e refinado
Trino na 653.108, de 27-7-1964
?e-raldo — Esquadrias Metálicas Ltda.
• São Paulo
FERRALCO-ESQUADRIAS
METÁLICAS LTDA.

oNnie

Comercial

Classe 41
Biscoitos; doces. bombons, bolacnas, caramelos, croqu?tes. compotas, doces de
frutas, empadas, pão comum, pão de
forma, pão de R sanduiches e sorvetes

MO DER ATO

•

ilasse 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colónia. figne de toucador, água de beleza, água de guina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e ialdcfn Para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos. fixadores,
de penteadoa, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evaneseente, cremes gor\duroaoa • pomada' para limpeza da
pele • "maquillage". depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arras
e talco perfumado ou alo, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabat, e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfuene: escavas para dentes, cabelos, unhas,
e aios: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta,
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula: glicerina perfumada para os
:abalos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos parti a pele

-

ftn • E3';

Classe 16
Produtos refratários (argamassas, Rd.
coa de. concreto, chmentos, manas, peça'
especiais e tijolos) e Isolamentos
térmicos
Térnso n.1 653.121 de 27-7-69
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

BONSAZON,
Classe 41
Substancias ~enleias e eco PrelaW
ruim Ingredientes de alimentos. Has
sé,ncias alimenticias
11
Térmo il.* 653.122, de 27-7-64

Smith Klitie 5 French Laboratoriais
Estados Unidos da América

CONTAC,

Classe 3
Desconaestinonantes nasais usados
via oral

4432- Sexta-feira 4
Termo /3.° 653.123. de 27-7-64
Fortuna Foundations, Inc.
Estados Unidos da Arnéricr

FORTUNA
Classe 36
Untas, modeladores, espartilhos, corpinhos coletes e soutiens
Termo a° 653.124, de 27-7-64
'a-dische Anilin-Ô Soda-Fabrie
Aktiengesellschaft
Alemanha

ULTRAFHOR
Classe 1 /
Produtos qumicos como auxiliares ou
adjuvantes par a indústria taxei;
avivadores óticos
nano n.• 653.125, de 28-744
Forpreits de Propaganda Plamart Ltda.
Guanabara
Classe 24
Para distinguir artefatos de algodão,
linho, seda e outras fibras, como abaulas, bandeiras e bancfeirdas
Termo n.° 653.125, de
as
• nano zi.• 653.126, de 28-7-64
Sebastião Nunes da Rocha
Guanabara

LIST
Classes: 32. 33 e 50
Informações em geral e educativas. nolidas, programas radiofónicos, publicidade em geral e bmpressos
.

Termo na 653.128. de 28-7-64
Solama Kaplan Grostein
São Paulo

VIDA MANSA
iindliatria Brasileira
Classe 40
Para mainguir: Poltronas, ca.... metálicas e de madeira
Termo n.° 653.127, de 28-7-64
Gabriel Zellaui
Sào Paulo •

JIARIO OFICIAL (Seção III)
tos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculds, bules. bandejas.
bases para teleones, baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras chapas. cabos
para, ferramentas e utensilioa cruzetas
caixas para acondisionameato de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, colheres: conchaa scestas para pão. cesta
abas capas para álbuns e para livra
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos crtu.
chos, cqadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plastoso
para sorvetes. caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, turminhas de plástico para sorvetes, disços
embreagens de material plásdco embalagens de material plástico' para sorvetes estojos para 'objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas ant-ruidos, escoadores de
.pratos, funis, formas para doces.lisa
isolantes, filmes. ((os de celulose. le.ciass
para bolsas, facas, guarnições; guarniçõea para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos. wuarnições
para liquidificadores e para aatecleiras
de frutas . e legumes. guarnisões de rire ial p:a • tico para cteusilios e objetos
guarnikões para bolsas. garfos galerias
para cortinas, jarros. laminados pla.s.
tkos. lancheiras. mantegueiras, :ralas
orinõis. pendedores de roupss puxadorer paro móveis, pires, pra:os paliteiros. pás de casinha. 'pedras nomea artsgos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
gaa, travessas, tipos de material plástico, -sacolas, sacos, saquinho:, vasilha
mes para acondicionamento. "vasos, xi
caras, colas a frio e colas aio incidida:
era outras classes, para borracha para
costumes. Para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva 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 oara indústria geral de plásticos
Classe 17Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas; abridores de -cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas' para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, caricabadorei, cola para papel,
coiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadora. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas.

esq:mame. ~jos para lápis, espetos:
estiletes para papéis, furadores, fassj
para máquinas de atrever, grassai

para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, miau para
grafam, minas para penas. máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquiCiasses: 33 e 25
nas de somar. máquinas de multiplicar.
Titulo
réguas. raspadeiras de borrões. stencils
'Armai as. 653.128 e 653.130, de percevejos para papéis. perfuradores,
28-7-64
mata-gatos porta-tinteiros, porta-carita-.
— Indústria e Consérdo de bos, porta-lápis, poeta-canetas, portaPlásticos Ltda.
cartas, prensa. prendedores de papéis,
São Paulo
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

•

T4nso a.• 653.132, de 28-7-64
Móveis de Estilo e Decorações
"A. J. E." Ltda,
São Paulo

•
lt• J. r.
trultistha Brasileira'
Classe 40
Móveis era geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupa s
usadas, almo ladas, acolchoados para
móveis, banos, balcões. banquetas,
bandejas. domiciliares. berços. biombos,
cadeiras, carrciphos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchaes, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras: escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão: molduras
para quadros. porta-retratos, poltronas
poltronas-cama., prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 653.133, de 28-7-64
Staub S. A. Eletrônica, Comércio e
Indústria
São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Componentes e ...ase&
rios eletrônicos. componentes de Pilo.
toca-discos, televisores. kits de TV,
gramofones portátela, tais como: fanoIas. rádio-fonógrafos do tipo Hi-Pi e
estéreo e outros aparelhos de reprodirçao de som,
Tarmos as. 653.136 a 653.137. de
28-7-64
Viscount — Indústria e Comércio Lida
São Paulo

Dezembro de 1964
mentos, miau de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, com
Iberas conchas, cestas para pio, c.estld
abas capas para álbuns e para lisrog
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetai, atas.
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e apinhas de Plásloco
para sorvetes, caixinhas de plásaat
para sorvetes, caminhas, patinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, fot.
minhas de plástico para sorvetes. discai
embreagens de material 'plástico ersbas
'agem de material plástico para sorves
tea estojos para objetos, espanta de
nylon, esteiras, enfeites para autontós
veta, massas anti-ruidos, escoadores da
pratos, funis, formas para doce., fitei
isolantes, filmes, fios de celulose, fecha
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, par.
ajções para porta-blocos, guarniçõell
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de sia.
arai plástico para canalha cbjetoa
guarnições para bolsara garfos, galerias,
para cortinas, jarros, laminados, piás*
ticos, lancheiras, mantegueiras, aulas,
orinhis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, palitei.
raia pás de cosinha, pedras pomes, artis
gos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rode.
nhas. recipientes, suportes suportes pura
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, s aquinhos, vasilha.
mes para acondicionamento, vasos, xis
caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta 'e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivas
para ladrilros e adesivos para azulejas,
anéis, carretéis par tecelagem e zum.
nições de material plástico para indúss
tria geral de plásticos
Têtrnos ns. 653.138 a 653.140, de

28-7-64

Ar-Flex Brasileira S. A. Móveis
Estofados

Ringofiex • INDÚSTRIA

()EIXO
indlletria Brasil

BRASILEIRA

. Classe +)

Memels em geral de metal, vidro, dr
a ., madeira, estofados ou ato, 'inclusive ia6veis ara meritórios: Armários
armários para banheiro e para roupa,
usadas, almotadas, acolchoados pari
móveis, bancos, balcões baqueta'
bandejas. domiciliara. berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de "visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha. camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, catas
de rádios, colchões. colchões -de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas.
mesinhas. mesinhas para rádio e televfçào mezinhas p ara televisão, moldura›'
dar 1 quadros. porta-retratos. poltronas.

Classe ,17
Para distinguir: óleos lubriticantes
Classe 36
Para distinguir calçados. plásticos, ca lçados em geral: Alpercatas. botim botinas, chinelos, galochas, polainas. perneiras, sandálias, sapatos, sapatos desportivos, tamancos
•Classe 1
Para distinguir: soda cáustica
Classe 28
Para distinguir: Artefatos cie material'
Térmo n.• 653.130, de 28-7-64
plástico e de nvion: Recipientes fabri(NIARIPLA8T
Maryolast
Indúsáa e Comércio -ie cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias aniPlásticos Ltda.
andirl atria Brotai eira'
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
Sào Paulo
armações para Óculos, bules, bandejas.
Ciaste 28
bases para televises, baldei, bacias, bolClasse 36
sas, caixas, carteiras chapas, cabos poltronas-camas. prateleiras, porta-cha
Para distinguir: Artefatos ae
Para
distinguir:
Sandálias
de
plásticos
para ferramentas e utensílios, cruzetas, péus. sofás, sofás-camas, trac-espciro, e
plástico e de nylon: Recipientes fabri• calcadna em geral
vitrines
caixas para acondicionamento de alicados de material plástico, revestiam-

te.ratzraxcli
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Classe 8
Meça°, algodáo hidrófilo, alicates, necaa, centro de. vou, descansa-talhePara distinguir: Aparelho dispositivos amalgamas, aparadores, aparadores pa- res, escarradcins dirmas, "ascos fil- de material plástico, revestimentos coa.
¡sara cadeiras giratórias e oscilatórias ra Sias médicos e clrargicos, aparelho tros; graus, globo., jarras, furai, jardi- leccionados de substâncias animais, miGerais ou vegetais; armações para ócts.
(...lasse 11
para massagens, aparelhos de presslo neiras, Écoreiros leiteiras, lavatórios.
Ferragens'. ferramentas de elida esp*. arterial, aparelhos de diatermia, apare- mantegueiras, Ax.ningas, . molheiras, ni- las bules, bandejas, argolas,- açucarei.
ele, cutelaria em geral e outros artigos lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de chos, pires, pratos, pilões, pratos pa- roa, bases para telefones oaldes, bar
da metal aio incluidos em outras das. raios X. aparelhar de infra- vermelho, ra ornatos, pias, pinos, porta-jóias, po- cias, bolsas, carteiras, cba i ‘as. cabos
blies, argohts, armações de metal, abri- aparelhas de surdos, assentos para as- tes, porta-toalras, porta-papéis higiêni- para ferramentas, e utensilios, cruzetas
dores de latas. arrames lisos ou farpa- armos. ataduras, balanças para clini- cos, sopeiras, saladeiras, :aleiras, servi- caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de materid
Ui: Alicates aldrava', arruelas, arre- ca infantil, bisturis, cadeiras Pa
ra cli- ços para refrescos, serviços para kloa, Plástico para baterias, acres, coposi
do& aparelhos de chã e café. assadei- nica médica, cakadores, cambraia hichá e jantar, travessas, telhas, taças, ticanecas, colheres conchas, cestos pas
ra& açucareiros, brocas, bigornas, bai- drófila, canu:as, catout. cera laminada, gelas, vasilhames,
is, vaso, sanitá- ri pão
cestinhas, capaz para álbuns
xelas, bandejai, bacias, baldes, bombo- cèra para incrustação e articulação, cinrias e xicaras
c:álices, cestos, castiçais para velas, cai.
m:leres bules, colheres' para pedreiros. tas para fina clinicas, cêra colante, chiClasse 1•
tamisas para cilindros e trilhos, cadea fras umbelicals, colheres. cortantes, com- Para d.stinguir: Materiais Le ga constru- aas plásticas para guardar obietos, dea
doa, correntes. cabides, caixas de metal pressas de tecidos, contagotas, costPto- ções e decorações: Argamassas, argila casso para . pratos, copos e capinhos de
para °dila, colunas, chaves, crentones, mos, curativos cirlirgicos, cureta& des- areia, azulejos batentes, balaustres, blo- plástico, caixinhas de plástico para sob
chaves de araStmos, conexões para mo tes artificiais, dentadura', depressores, cos de cimento, blocas ara pavimenta- vetes, colherinhas, gartinhoa forminhas
casamentos, canos de metal, chaves de dilatadores, dinametrás, drenas. duchas . Oto, calha& cimento, cal, cré, chupas dê plástico, discos de mesa, ea rojoa pa.
fenda, chaves inglezas, cabeçOes. cana' vaginais, elevadores, estojos higiênicos isolantes, caibrai, caixilhos, colunas, ri óculos embalagens de material , pião
'cai, copos, cachepota. centro de mesa. e espartilhos, especulo: vaginais, espon- chapas para coberturas, caixas dágua. tico, estojos para objetos, coutam di
ccqueteleiras, caixas para acondiciona jas çhnicas, estojos de bolso, para ins- caixas para cobertuas, caixas dágna. naylon, esteiras enfeites para aulas&
mento de alimentos, caldeirões, caçara trumentos cirúrgicos, estufas, espatulaa, ca.xas de descarga para casos, edifica- vela, massas anti-ruidos, escoadores de
las. craleiras, cafeteiras, dobradiças, malacia& escalpelos cirúrgicos, rasai- ções remoidadas, estuga& ennalsao de pratos. 'unia, formas par.' doces fitam
taxada& esferas, engates, enfeites para pelos, escopros, estetoscópios, extrato- base asfáltico, estacas, esquadrias estru- :Boiantes, filmes, fios de celulose, téchas
arreios, de metal pdra automóveis, es- r% escavadores, feltros para estaplas. turas metálicas para construções, Iam- para bolsas, facas, guarnições de ama,
tribos, formões, espumadeiras, foices. ma, fios de 'linho, para feridas, facas, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas guarnições para liquidificadores e pare
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- ganchos para músculos, celafõmetros, de junçaa lages, lageotas. laateria) Isco batedeiras, guarnições de material plass
cas. facões, frigideiras, cilindros para gases, godovias, goivas gês" gram- Imite contra frio e calor, manilhas, mas- tico para utensilloa e obtet.m galeriae
laminaçÃo. ganchos, guarnições de me pos para suturas. guta-parcha. Mater& sas par revestimentos de paredes, ma- para cortinas, laminados paisticos,
tal, garfos, ganchos para .quadros. metro, ideal base. irrigadores. instru- deiras para construções, mosaicos, pro- cheiras. mantegneiras, mala& puxadores,
gramas para emendas de correias, lima, mentos cirurgicos para operações, liga- dutos de base asfált.co produtos para para móveis, pedras pomes artificiais,
s, licoreiros, latas de lixo, jarras, dura' de canhamo, liquido* e pós para tornar impermeabnizantes as argamas- pulseiras para relógios, protetores pari
machadinhas, molas para portas de cor. limpeza e polimento, lixa, luvas e de- sas de cimento e cai, hidráulica, padre. docuntestos, placas, rebites, ratinhas, rei
ser, martelos, marretas, matrizes, mar deiras de borracha para hospitais. limas gulho, produtos betuminosos, trupennea- dolentes, suportes, saleiro cubos, dia*
las, tubos para seringas, trav-sms. vs.
adia& navalbas, puas, pás, picaretas para osso, lancetas massas plástica*
liquidos ou sob outras formas
pregos, picões. ponteiras. parafusais para fins odontológicos, máscaras para para revestimentos e outros como nas abalam vasos, xícaras, colas a frtoi
porcas, pratos, portai/No, porta -pâo anestesia, mesas de operações, meias construções pernanas, placas para pa- para borracha ou vidros, Puta adesiva
porta-Jóias. paliteiros, panelas, rasteias contra varizes, mesas. para .-curativos. vimentação, peças ornamentais de ci- para correias, pasta e pedras para afiar.
roldanas, ralos para pias, regadores ossos. ponta de gutá-percha para obta- mento ou gesso para tetos, e paredes esmeril, rebolos, adesivos para tacos,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te rações de canais, porcelada. protetores papel para forrar casas, massas and e ladrilhos, e colas usadas nas ilidi*.
louras, alindaras. torquezas. trilhos para seios, pincéis para garganta pinças -uidos para uso nas construções.
mas'
Partrilhos para elevadores. tenazes. trava. anatõmicas alceio de .aço. protetores. lucras portas, portões, pisos, soleiras
Classe 31
dores, telas de arame, tubos para mica porta amalgamas, rolos drúrgicos de ,ara portas. tijolos, tubas de concreto Tendas, amas, correias de toda tapa.
aumento& trincai, trilhos para poro lã de pau, ruge para danaste dentário -alba,
tacos, tubos de ventilaçáo. tais- cie, cordoalha e *barbante. Materiali
de correr. taças, molas para portas. retroscOplo baga' inalas; sarjadeiras, lues de cimento
v.gas. vigamentos e de vedação e mangueiras a saber: anéis
de vedaçeo. arruelas de borracha, da
sandaraca. seda r a ram paFtrnaturas,
vi trás
Tareio na' 653.141, de 28-7-64
Indústria de Calçados Milan Ltd.
São Paulo

CREAÇÕES GIUSEPPE
Ineaetria Braeilaira
Classe 36
Para, distinguir "calçados ('rn aer'a :

)ercatas, botas, botinas, botinh,:s, ch'nba! galochas, polainas, perneiras, :aa

dalica s. ..loaros, sapatas 1 -r.porta
tamancos
Ino

653.142. de 28-7 64
Sergio Puser
São Paulo
•
a."
ti.'

Indtiatria Brasileira
Classe 46
Detergente

.

1 4.,1110.5

ns.

653.143 a 653 a -a),

ti.'

28-7-64
Super Lojas Arapuã S. A.

São Paulo

arapuã
lhduatria Brasileira
Classe
Para distinauir: Abalr:a linguas atar
bocas. adenótomos, ap a'adores agra
fos agrafos para OSS
acmIhns pira

sacos para galo e bolsas para água

4

•

cortiça de couro e de fibra vulcaniza-

Cla.se 18
da,harba
nt e de amianto e de algodão,
quente, sondas, seringas para !vagens
espoletas, espoletas elétricas, barracas de campanha, betume para vie inieções. serras. saras para raquioto- Dinamites,
mia: tarai:ales higiênicos preservativos, espoletas de percussão, fulminantes. (es- draceiros, bolas para válvulas, buchas,
rira-leite. termainetrc.i. tesouras; trepa. poletas, pólvora, para minas, pólvora draikis de borracha para potes, cordas
aos, toalhas higiénicas ventosas, eco= para caças, estopins, capsulas para ar- de lgodão, correias de transmissão, cox.
mas de fogo, cartuchos de dinamite, das de algodão, correias de transmissão,
isolante Para bas odontológicos
cápsulas de papel para fulminantes. cabos, calabres. cordoalhas. &atraem
Classe .14
cartuchos de papel para munições, pe- mas, entardas, flanges, gachetas de ali
Vidro (amura laminado. trabalhado tardos, projetos, torpedos, fogos ae ar- godáo, anulares, de asbestos, de corda,
am talas as tormas e preparos, vidro tifícios, como sejam, bengalas, benga- de arame, de borracha, de couro, de
artata para raios as fins. vidro Inclua
bombas, buscapés, eapantalc.ras. estipa, de folhas e de plambagina
riaJ,aan telas de metal ou compom espigas, estrelas estra nhas. foguetes tas para vedação, liquido. de rechear
,aiea especiais. ampolas. aquários, as Japis de fogo, morteiros, pipocas, P isto- madeira, lona, suangotes, maneiras,
sadei:as. .1 I metalizes. bandejas cube- las, pistolões, rodinhas, tragues, rojões massas para calafetar, massas para vitas cadinhos cântaros, cálices, centro
e chuveiros
dros, mo/as par vedçáo, anos &atino
ir mesa ...ápsulas copos, espelhos, asdos, rolhas, tampões, tubos de lato,
Classe 26 .
airradeiras frascos, formas para doces Artefatos de madeira em geral; Algotubos de tubulações para vedação,
aorma para ftarnos fias de vidro. ase las. algudares, armações para balcões
-uniam de bordo e de !auges
Classe 35
ratas gel ratões, graus, globos, baste. e para vitrines, artefatos de madeira
iarros ,,i rcllneiras licoreiros, mamadei- para caixas, tapume. bandejas, barri& Couro. e peles preparadas ou não, caras naiategueiras pratos, pires, porta. baldes, batedores de carne, caixas, cai- murças, couros, vaquetas, pelicas e artalas aaliteiros potes, pendentes, oe xões, caixotes, cavaletes. cunha& cru- tefatos dos mesmos: Almofadas de coo.
testais saladeiras, serviços para re zetas, cuba& caçamba, colheres, cestas roa, arreios, bolsas, carteiras, caixas
frescos saleiros. tuaos. tigelas, traves- para pães cepos para casinha, cabas chicotes de couro, carneiras, capas para
sas vasos. vasilhames, vidro para vi park, ferramentas, cantoneiras, engra- álbuns e para livros, embalagens de
araças vidro para relégicis, varetas dados. estrados. esterinlias, estolas, ex- couro, estojos, guarnições de cocro para
aidros para conta-gotas, vidro para aremedeiras, embalagens de madeira, automóvel,, guarnições para pocta-bloautom6aeis e para para-brisas e
c3cada formas, gaiolas, guarnições coe, malas, maletas, porta-notas, poeta.
aara porta-blocos, guarnições para coe- chaves, porta-niquela pastas, pulseiras
Mcaras
tinas, guarnições de madeiras para de couro, rédeas, selins, sacos para via.
Classe 15
Para distinguri: Artefatos de porcela- utensílios domésticos, grfos. malas de gem, escolar, saltos; solas e sedados,
tirantes para arreios e valises
na, cerilmica, faiança, barro e terraco- madeira, palito., pratos pipas, pinos,
Classe 39
ta, louças vidradas para uso caseiro, puxadores, prendedores de roupas, peadórnos, fins artisticos c instalações sa- iestais monogramas, palito& pasialtaa. Para distinguir: Artefatos de borracha.
nitárias artefatos de cerâmica para uso garqnhos e colheres para sorvetes, pis- borracha, artefatos de borracha pare
caseiro, adOrnos e fins artisticos: algui- tiros oara dentes, alba= de passar sau- veiculo& artefatos de borracha não bt.
dares, almofarizea. asaadeiras, barris, nas. táboas de carne, saneia torneiras. &Idos em antas classes: Arruelas, ou
bules, bidês, bacias bebedouros. biscoi- tambores, tampas, suporte, de madeira golas. amortecedores. Intentos para ca.
deites. borrachas para aros, batentes de
teiras. hombonieres bandeia' banheirodinba. rolos rosários e vasos
cofre, buchas de estabilisador, bucha&
ras, toma:ata, caldeirWs. cânta•
Classe 28
ros, trod;:iilos, cofres tubas, computei- Para distinguir: Artefatos de material buchas para fumelo, batente de porta
ras enrrt drres Rua aves, caçarolas, ca- pléatiro e sylon. recipientes iabr.cados batente de rbsi gsig, bicos para mamadel.
ran braçadefras. bocais, bases para te.
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Lieumbrc de 1934

Termo n.o 653.162, de 28-7-1961
lebres, borrachas para carrinhos Indus- goiabada, gorduras, grão de bico, ela- domésticos, patins, patinetes, piões, peIfon Imóveis Ltda.
triai:a borracha para amortecedores, &s, glicose, gelatinas, grânulos, línguas, tecas, peças de jogos de damas, &jaRio de janeiro
bainhas de borracha para rédeas, cochina linguiças, leite, lombo, lombo, leite con- quetas para ginásticas; peças de jogos,
de motor, câmaras de ar, chupetas cor- densado, leite em pó, legumes, lentilhas, de dominó e xadrez, pelotas, pianos e
dões massiços de borracha, cabos para lagostas, mel, marmelada, mortadelas, outros instrumentos musicais de brinferramentas, chuveiros, calços de bor- manteiga, mostarda, Mariscos, moluscos, quedos, pistolas de atirar flexas, pagaracha, chapas e centros de mesa. cor- molhos, margarina, massas alimenticias gaios de Papel, panelinhas, quebra-cadas de borracha. cápsulas de borracha e de tomate, melado, milho, noz-mosca- beça em afana de armar, raquetes, reNome Comercial
para centro de mesa, calços de borra- da, óleos comestíveis, ostras, paios, pes- des de pesca, redes para jogos, rodas
cha para máquinas, copos de borracha segadas peixes, pescados, panetones, de roleta, revólver de brinquedo, soldaTann° n." 653.163, de 28-74964
sara freios, dedeiras, desestupideiras, pasta de amendoim, pikles, patês, pas- dinhas de chumbo, taboleiros para joIfon Imóveis Ltda.
finos de mesa, desaanso para pratos. tilhas, pó para pudins, ralinés, pães,
Rio de Janeiro
encostos, êmbolos, esguichos._ estrados, pães de fórma, pimenta, presuntos, pol- gos, tacos de bilhar, tambores para cri
esponjas de borracha em quebrajacb vilho, queijos, quisera de milho, rações anças, tamburécs, tamboretes, tenis da
oara torneiras, fios de borracha lisos. balanceadas, requeijão, rôscas, sagu, mesa, trens e vias férreas para brinquedos, varas para pesca, varas para
fórmas de borracha, guarnições para tadas, sucos de trutas, salsichas, sal,
soltar, vagonetes e zepelins'
móveis. guarnições de borracha para toucinho, tremoços, trigo torrões, torautomóveis. guarnições para veiculos,
radas, tâmaras, tapiocas, vinagre
Ta'r-mo
653.'t57, de 28-7-64
Lancheiras para escolares, lâminas de
Classe 48
-S. A. Fábrica Leite 6 Alves Industrial
Indústria Brasileira,
borracha para degraus, listas de borrade Fumos '
:ha para janelas e para 'portas, lençóis Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
água de colônia, água de toucade borracha, manoplas. maçanetas. pra- tratos,
Bahia
Classe R.
;abras para para-lamas, pratetores de das, água de- beleza. água de quina.
água
de
rosas,
água
de
alfazema,
água
Artigos da cias—
para-cholues. pedal de acelerador, pepara
barba,
loções
e
tônicos
para
os
dal de partida. pesas ?ara businas,
Termo tas 653.164, de 28-7-1984
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- cabelos e para a pele, brilhantina, bara
Feizenssvalb jóias Ltda.
racha para bengalas e muletas, rodas dclina, "batons", cosméticos fixadores,
Indústria
Brasileira
massiças, rodizios, revestimentos de de penteados. petróleos. óleos para os
Guanabara
borracha, rodas de borracha para mó- cabelos, crema evanescente. cremes gon
dubsos
e
pomadas
para
limpeza
da
veis. sanfonas de vácuo, suportes de
Classe 44
motor. sapatas do pedal de breque, se» pele e "maquillage" depilatórios. desoArtigos da- classe
seenbaio e " isoladores, suportes, semi- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Felzenswah
não, lápis para
pneumáticos, suportes de aaambio, san- s talco perfumado ou preparados
para
Têrmo n.9 653.158, de 28-7-64
fonas de partida, saltos, solas e -solados pestana e soLrancelha s,
de borracha. surdinas de borracha para embelezar cílios e olhos. carmim para S. A. Fábrica Lcit 5 Alves Industrial
Nome -Comercial
de Fumos
aplicação aos fios telegráfizos 'e telefô- o rosto e para os lábios, sabão e creme
_nicas, travadores de porta, tijelas, para barbear. sabão liquido perfumado
;ramas nal 653.165, de 28-7.1964
Sabia
tubos, tampas de borracha para conta- ou não. sabonetes, dentifrícios em pó,
rais snswalb jóias Ltda.
pasta
ou
líquido;
sais
perfumados
para
sotas, tinas de borracha para elaborarão
Guanabara
banhos;
pentes.
vaporizadores
de
perfude substâncias quimicas
me: escôvas para dentes, cabelos, anhas,
Classe 40
e clMs; dum de louro, sagainha perfuMóveis em geral de metal, vidro, de mado, preparados em pó, pasta, ligaiaço, madeira, estofados ou riam inclu- dissolventes e vernizes, removedores da
sive móveis ara escritórios: Armários, da e tijolos para o tratamento das unhas
armários para banheiro e para roupas cuticula; glicerina perfumada para os
Indústria 'Brasileira
usadas, almo sacias, acolchoados para cabelos e preparados para descolorii
móveis, bancos, balcões, banquetas, unhas, cílios e pintas ou sinais artifiClasse 13
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
ciais, óleos para a pele
Artigos da classe
cadeiras, caminhos para chá e café
Classe 49
conjuntos para dormitórios, conjuntos Jogos,- brinquedos, artigos desportivos e
Termo n.9 653.166, de 28-7-1964 .
para sala de jantar e sala de .visitas.
‘Produtos Roera QUiMiCO3
saber: álbuns para rea
passatempos,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Farmacêuticos S.A.
e armar, aviões, automóveis, aros
cortar
conjuntos de armários e gabinetes para argolas, bercinhos, bonecas, bonecos,
. Guanabara
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Classe
44
baralhos
de
cartas,
bolas,
para
todos
os
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Artigos da classe
brinquedos em forma de ani
da rádios, colebões, colchões de molas esportes,
mais,
balões
de
brinquedo,
bilhares,
dispensas, divisões, divans, _discotecas,
Termo il .° 653:159. de 28-7-1964
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- brinqcedps mecânicos, brinquedos em Banco Nacional de São Paulo S.A.
forma
de,
instrumentos
musicais,
brinnhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Guanabara
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- quedos em aorma de armar. brinquedsa
iNDústRia OrtAntilIA
am
forma
de
ferramentas,
brinquedos
em
são, mesinha., para televisão, molduras
forma
de
máquinas,
brinquedos
de
corda
Classe 3
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Preparação hipnótica e sedativa
BANCO NACIONAL
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- e brinquedos de borracha com ou se:n
D.E SÃO PAULO 5?
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e assovio, carrinhos, carrocinhas, cama
Termo n.° 653.167, de 28-7-1964
nhões, cartas de jogar, chocalhos, cavitrines
American Cyanamid Company
neleiras
para
esportes,
cartões
para
bato,
Classe 41
Nome Comercial
casinhas
de
brinquedo,
casinhas
de
arEstados Unidos da América
'Para distinguir Alimentação para aves
nano n. s 653.160, de 28-7-1964
e animais, arroz, amendoas, araruta, mar, cadeiras de bsInquedo, carteiras e
envelopes
com
Saibas
Para
recortar
e
Banco Nacional .de São Paulo S.A.
alpiste avela, amido, ameixas, azeites.
Guanabara
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas, armar, calçados para bonecos, cordas
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha, para pular. clavinas para tiro ao alvo.
bombons, biscoitos, bolachas, batatas, copos de dados, caixinhas de música
Classe 2
bananada, bolos, bacalhau, banha, ca- dados, dardos, discos, dominós, espioSubstâncias e preparaçaes veterinárias
sardas
de
brinquedo,
espingardas
de
nela chouriço, . "chocolate, caramelos.
coalhada camarão, canas, carne de ba- vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
Termo n.0 653.168, de 28-7--1964
go, açucar, café, cravo canela cebola engenhos e guerra de brinquedo, ferrir
Shsller Manufacturing Corporauoa
alho, azeite, banra, massas alimentícias nhos de engomar, ferramentas para criEstados Unidos da Ibérica
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas, anças, figuras de aves e, animais. fiClasse
50
Creme de leite, creme de mana, condi- guras para jógo de xadrez, fogões c,
Artigos da classe
mentos, crustaceos, chá, cravo, caré, fagõesinhos de brinqcedo, jogos de futebol
de
mesa,
joaaherias
para
esporte,
cangica, charque, cbcos, castanhas, coTermo n.° 653.161, de 28-71964
minho, cangiquinha, conservas alimen- ganchos para pesca, guizos para criao Banco Nacional de Sáo Paulo S.A.
tícias, doces, doce de banana, doce .de ças, halteres, taa&s, iscas artificiais para
Guanabara
drops, extrato para doces, de pesca, 'jogos de damas, jogos de dotomate: e de carne, ervilhas, "enxova. minó, jogos de raquete, linhas para
erva-doce, 'essennclas para balas, para pesca, luvas para boa, para espalmas,
doces e para alimentos, figada, • frutas, para jogador de pala, para jogador de
.14 4-11ELLER
frutas secas, em caldas, cristalizadas e soco, máscaras carnavalescas, mesas de
. de campista, de roleta, de zaorizpotas, féculas, figos, flocos, fermento. farinhas, fava, farelo, fubá, gomas drez. mobilias de brinquedo, miniaturas
Classe 21
Classe 33
de mascar, geléias, geléias de mocotó. de máquinas, miniaturas de utensílios
Partes integrantes de veicukse R MOSOR
Insígnia Comercial

Non tméveis Ltdal,
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Térmo n. 0 '653.169, de 28-7-1964
Chesebrough-Pond's Inc.
Estados Unidos da América

'

LORD CHESELINE
classe

Para distinguir: Perfumes. essencias. ex.
tratos, água de colónia. água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e *maquillage” depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de 'arroz
• talco perfumado ou não, dtpis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar calos e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó,
paga ou liquido; sais perfumados para
bombos, pentes, vaporizadores de perfis.
banhos, pentes, vaporizadores de perfue dlios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticulai glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou Sinais adiadais.' óleos para a pele
Termo na 653.170, de 28-7-1964
(Prorrogação)
- 11 .J-loçfmann-La Rocre &Cie. S.A.
t kr:-WojEriann-La

Rocha 6 Co.
Aktrbagesellschaft)
Suíça-,

pieur
Triat~
13xesileSs•
Classe 3
dedicamentos, produtos quimicos para
fina medicinais, preparados e drogas
farmacêuticas.
Tênno a.° 653.171, de 28-7-1964
(Prorrogação)
The Borden Company
Estados Unidos da América

Tênno n.° 653.173. de 28-7-1964
ioerque
Sociedde Ecttara Rio Guanabara S.A. Utilidades Escolares
Comércio e Indústria
Guanabara

SOERGUE - Sociedade editora
Rio-aunara S/A

4.1

Corbestos
kdústria Bniaileira

it._

SOERGU

E

P

Classe 32

Uma publicação impressa
Termo a.0 653.175, de 28-7-1964
Soergue — Sociedde Editeira Rio Guanabara S . A . Utilidades Escolares
Comércio e Indústria •
Guanabara

Classe 4
Amianto em bruto ou parcialmente
preparado
Classe 21
Artigos da classe

Termos na. 653.183 a 853.185, de
28-7-1964
Indústria Paulista de Cortiças S.A.
São Paulo

... •

sOERGUE • -:s.. - \ Nasceu Pobri,
ficou' ?'°'
Classes: 32 g 33
Titulo
Tarmo 8. 9 653.176, de 28-7-1964
Tratepa — Tratamento Técnico de

Papéis Ltda..
São Pais'

IL

etoz"

,Çn9

4R,' ,`P
Çh

Classes: 1, 28, 13 e 38
Titulo de Estabelecimento
Termo o.° 653.177, de 28-7-1964
Tra gi• n* — Tratamento Técai ,i^ de
Papéis Ltda.
São Paulo

Utilidades t miares.

TRATEPA - Tratamento

Comércio e Indústria

Tecnico de Papeis Ltda:

Nome Comercial

Termoi as. 653.178 a 653.180, de
28-7-1964
Tratepa — Tratamento Técnico de
Papéis Ltda,
São Paulo

usadas, almoktdas, acolchoados para
móv.tis, bancos, balcões, banquetas,
ban ,idas, domiciliares. be rços , biombos
cadeiras, carrrinhos para chá e caN
conjuntos para dormitórios. conjunto*
para sala de jantar e sala de visitai,
cc,aluntos para terraços. jardim e praia,
cti-,Sa e casinha, camas, cabides, cadeira*
cot:autos de armários e gabinetes para
gratór.as, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivana.
,Indústria, Brasileirit
dias, estantes, guarda-roupas, mesas,
mezinhas, mesinhas para radio e televiClasse 1
Papel quimicamente impregnado usado são, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
usado na indúsrla de juntas
poltronas-camas, prateleiras, pgrta-cha.
Classe 28
Laminas quimicamente preparadas para pétis. sofás, sofás-camas, travesseiros 41
vitrines
uso na indústria de metal de vedação;
laminas impregnadas quimicamente e
Térrno
n.o
653.188, de 28-7-1961
Icinas plásticas
Cooperativa dos Babassueiros de /
Classe 31 .
Onorte-Goiano de ResponsaMaterial de vedação e junta
Classes: 32 e 33
bilidade Ltda.
PublicaçOes impressas em geral, progra- Termos na. 653.181 e 653.182, de
Goiás mas radiofónicos teatrais, d etelevisão
28-7-1964
e ¡gano& educacionais
_
Indústria Paulista de Cortiaa.• R-A.
São Paulo
Têrmo n.o 653.174, de 28-7-1964
acerque — Sociedde Editóra Rio Guanabara S.A. Utilidades Escolares
Comércio e Indústria
Guanabara
ermo a.• 653.172, de 28-7-1964'
Soerque — Sociedde Editõra Rio Guanabara S . A . Utilidades Escolares
Comércio e Indústria.
Çsuanabara

CASCOREZ
Classe 1
Resinas sintéticas e matéria plástica e
substancias para o p eparado das
•
mesmas
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Nome Comercia'

...lasse 41
Artigos da classa

Premi:uiva Cinematográficas Gualret
Limitada

Produções Cineinatogrática§
QUAIRA LTDA.,

Classe 1
Papel quimicamentc . impregnada usado
na indóitita .
Classe 31
Material de vedação e junta
Classe 38
Papel, cartolina e papelão preparados .
para fabricação de juntas
Termo a.• 653.186, de 28-7-1964
Mecanica Reunida. Ltda.
Rio Grande do Sul

Reunida
Classe 11
c.. texceto
Ferramentas de tilda espe.
quando partes de máquinas), teveamentas e cutelaria em geral. Pequenos
artigos de qualquer metal quando não
de outras classes
Termo n.° 653.187, de 28-7,10,-5
Móveis Rosago Ltda.
Santa Catarina

-

Têrmo tro 653.189, de 28-7-1964

Pararia
Nome Comercial
Termo n.• 653.190. de 28-7-1964
Mineração 3-K Ltda.
Santa Catarina

Mineração
3 - K ,Ltda.,
Nome Comercial
Térmo a.° 653.191, de 28-7-1964
Siderargica Guaira S.A.
•
Paraná

Siderurgica
Guaira S. X,
Nome

Comercial

Tarmo o! 653.192, de 287-1964
-Flor dos Tecidos Guanabara Ltda.,
Guanabara

Flor dos Tecidos
GUANABARA,

aasse 40
'Indústria Bradistrai,
Móveis em geral de metii, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. incluclasse 23
sive móveis ara escritórios: Armários, Tecidos da algodao, de dinhamo,
armários para banheiro e para roupas
Juta, de linho c 'e 14
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4436 Sexta-feira 4
Tármo a.° 653.193, de 28-74964
Salão de Barbeiro Miragem Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 48
pó de arroz, creme de barbear,
brilhantina, óleo perfumado, nabonete,
talco, rouge e baton
Loções,

Termo. n.0 653.194, de 28-7-1964
Café e Restaurante Travassos Ltda.
Guanabara

ças, camisas, camisolas, camisetas,
Termo a.° 653.201. de 28-7-1964
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Inducitrus — Indústria de Sucos S.A.
saia.i, casacos, chnelos, dommos, rechar.
Rio Grande do Sul
tantasias, tardas para militares. cotraldas. •gaiochas, jrax atos. goras jugos de aOgerie. laquetas. Laguna.
/NDUCITk US
u n.as, tio ab. lenços, aht. litõS. meias,
awas,
:II Laias. pa- Indústria Ge JUCos, S. A.
:LOC
peoiluar, puiener, palermas,
peugas. poriNhes, ?c:vamos, pijamas, pu.
Nome
Lida
anos.
peg Iltu db.
quath..,11.).5. regalos.
robe ele emainbri.. roupau, .iooretuuos.
suspenso, JUS. saldeis de aduno, andallas.
.)ui.teres. suorts Nunjas. stola
u siacks,
iuier, toucas n_roautes, t:eruos, uni
torinee e vestidos

Termon. 653.209, de 28-7-1964
Brriziio Automóveis Ltda.

LTDA.

Termo n" 653.196, de 28-7-1964
Açougue Bela Vigi Ltda.
Guanabara

Brasileirak
Classe a
Artigos da classe •

Classe 32
Insígnia Comercial
Têm° n.° 653.211, de 28.7 - 1964
Arthur Montenegro
Guanabara

Termo n.° 653.200, de 28-7-1964
Usina Santa Eugênia S
Guanabara

Classe 33
Compra, venda e troca de veiculas em
geral

Termo n.i) 653,195, de 28-7-1964
Bar e Restaurante Flor de Deodoro
Limitada
Guanabara

Classe 42
Aguardente, cervejas, conhaque,
vermoute, rum e vinhos

C.OMB ATE

71

Nome Comercial

Flor de Deodoro
,INDUSTRIA BRASILEIRA

PRORROGAW

Tèrmo n.° 653.199, de 28-7-1964
Mauricio Eisentein Szmaragcl
Rio cie janeiro

Indústria Brasileira

•

Tino n.° 653.209, de 28-74964
Combate S.A. Comércio e Indústria
São Paulo

Termo n.° 653.210, de 28-7-19e
Partenon Publicidade Ltda.
• • Guanabara

Classe 36
titulo

jj1"42414°4 ENAR
Classe 41
Arrob, feijão, farinha de mesa, massas
alimentícias, gorduras, banha, bacalhau,
carnes, lombo, toucinho, empadas, pastéis e refeições preparadas e
empacotadas

Dezembro de 1964

ninas ns. 653.205 e 653.206, de
28-7-1964
Isnard Cia,
&
S.A.
Comércio e
Indúst. ia
São Paulo

Chs.se 50
Impressos em gerai. anuncias impressos,
ações, apólices, bilhetes, bilhetes de
sorteio cheques, cartões comerciais e 'de
visitas, duplicatas debêntures enveloes,
faturas folhinhas, letras de câmbio, nota,. fiscais, notas promissórias, papéis
de correspondência, passagens, publicidade e propaganda em geral e recibos

PR ORR OGA Ç

P

til10 51

Termo n 653.202, de 28-7-1964
Inducitrus — Indústria de Sucos S .A
Rio Grande do Sul

Classe 32
Programa infantil de televisão e rádio
revistas e álbuns infantis
115 IMASLEIIRA

Termo n' 653.212, de 28-7-1964
José Gomes Hernandes
São Paulo

Classa 40
Artigos da classe

(1.21.404

Classe 17

Artigos da" classe
Termo n.° 653.207, de 28-7-1964
Malharia Açucena Ltda.
São Paulo

ndtistria Brasileira

o

Classe 41
Classe 41
Carnes frescas, toucinhos, lombos, paios Sucos de .utas e legumes: em pó, em
mortadelas e presuntso
tabletes e de forma líquida. Doces e
compotas de frutas. Legumes e frutas
nrmos na. 653.197 e 653.198, de
em conserva
28.7.1964
Térmo a.° 653.203, de 28-7-1964
Mia Novaes do Nascimento
José Gomes Hernander
Guanabara
Sáo Paulo

PHORROGAÇâO
MALHARIA
AÇUCENA ITDA,

Ciasse 8
Rádios

Termo n ° 653.213. de 28.7 - 1964
José Gomes Hernandes
São Paulo

t
Nome Comercial

4**St:b

prorrogaçac,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
é roupas feitas em geral: Ages:gim
bventais. alparcatas. ankguas, blusas,
ilouros, bonés,

Termo a.• 653.208, de 28-7-1964
Malharia Açucena Ltda.
São Paulo

MALHARIA AÇUCENA

capacetes. cartolas. cara.

puças. casição. coletes, capas. chatas

cacbecols, calçados, chapéus. cinto&
Cintas, combinações, carpinhos. calças.
lie senhoras e de crlarkas, calções, cal.

Classe 8
Rádios

Classe 36
Artigos da classe

Clsse

124clios
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Sexta-feira 4
Tirmo a.° 653.214, de 28-7-19434
José Gomes Hernandes
São Paulo

Classe 21
!Buchas (integrantes de automóvel mas
não do motor) pinos de manga de eixo
para chassis de veículos
Classe 31

I Arwelas para vedação e buchas para
vedação
-- • -Tênno n. 0 653.222, de 28-7-64
Irmãos Santiago Cia. Ltda.
Minas Gerais .

Classe 8
Rádios

N:çe.
• •

Cla-sse 42
. -Aguardente de cana

gr
.3

Nata

da Owast

Classe 8
Ráaios

Classe 16
Portas metálicas

Têrmo n.9 653.222, de 28-7-64
Momig — Móveis Minas Gerais Ltda.
' Minas Gerais
•

Ural° n. 9 653.225, de 28-7-64
Irmãos Santiago 5 Cia. Ltda.
Minas Gerais

g
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo a.° 653.226, de 28-7454

Irmãos Santiago Co C2a. Ltda.
Minas Gerais

Sào Paulo

WOLCOXIXPLa
indústria Brasileira

Januaria de Parecatu
Classe 42
Aguardente de cana

Inglaterra

Cerâmica das Flores Ltda.
Rio de janeiro

ROTOTAG
Classe IS
Cesse 28
•
„ - -"
-h;j;:a.
Colchetes-mar e mdores de plásticos, apli- Para distinguir: Artelatos
cáveis às orelhas do gado vacum, bovi- barros e terra cota. tailban ovrinslas.
no, sumo e semelhantes, para identificá-lo bebedonros. jarras, aruin:iares V 3 çni.
xicaras, pires. L,
I. ti a•
orai,
Termo n.° 653.230, de 28-7-64
pilões, fjjkoa. cofres. ...omedore tiara
Grunrlfoss Bjerringbro Pumpefabrik aves,--Pôtes. caçarolas, p ratos paro orS. A.
namentos, copos. taças, sopeiras caldeirões Canecas, bules, leiteiras, tildas tundas, formas, frigideiras nssadein 4 aimofarizes, cadinhis, pias. oscarrarte7ras,
vasos sanitários. bidets. h, nheiros e lavatórios, cubas. globos, nanteguetras,
porta jóias, saladeiras, saleiros. ir.rdiaclima, serviços de chã, cate e para
•
filasse 6
Bombas para abastecimento de gua, fins jantar, centro de mesas, molheiras suindustriais, para óleo combustível e portes de ceramica pára resistências elépara fins hidráulicos; compressores de tricas destinadas a fogões. logareiros e
aquecedores
ar, partes integrantes das bombas acima
mencionadas, a saber: válvulas, dis-

positivos reguladores e controladores e
aparelhos automáticos para serem usados em combinação com bombas e

Tênno n.• 653.234, de 28.7-61
Cerâmica das Flores Ltda.
São Paulo

mesmas
Te'rmo n.° 653.231, de 28-7-64
Companhia de Canetas Compactor
Rio de Janeiro

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica
porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para uso mamo, adeorno.
INDUSTRIA BRASILEIRA
fins Industriais e artisitcos, Inclusive
Classe 17
instalações unitárias, adobes, adórnos,
Canetas-tinteiro
aparélhos de jantar, almoço, sobremesa,
e café, artigos de louça, bacias de
Têrmo n.° 653.232, de 283-64 — chã
latrina, balaustres para jardins, banCerâmica das Flores Ltda.
deiras de porcelana para candiekroa,
Rio de Janeiro
banheiras, bilhas para vinhos, botelha&
botijas, bules, bidés. oaCodas Pa ra malho, canos de barro para fogão, colunas para jardina, olearas canecas, coaspotelras, confeiteiras, culpa, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, funis, frigideiras de barro, globos, jarros, jardineiras para lanhe. lava dedos, mantegueiras. molheir a. Pe•
destais dr lâmpadas pires, porta-facas,
potes, pratos. puxadores. receptáculos,
saladeiras, saleiros, serviços de chã e
cafs, tabedetas. terrinas, tubos. urinót&
vasilhas e vasos

CARGA TRIPLEX

—
Tênno n.° 653.235, de 28-7-64
Térmo n 9 653.227, de 28-7-64
Cume 15
Ney Pereira Tinoco — Fernando ManIrmãos Santiago 5 Cia. Ltda.
Para distinguir; Abaixa luzes de iam
dartno e Rodolpho Barros Correta
Minas Gerais
pião. abajures de porcelana, adobe&
Rio de Janeiro
sdornos, apanha moscas de vidro, aparelhos de oluça para sobremesa artgioe
PLANtC
de louça para uso caseiro, bacias de
latrina. balaustres de cerlimica. botijas.
Assessoria de Empresas I
bules. caçoilas para molho, candieiros
de louça. compoteiras de faina, confeiLiasse 3.s
teiras. cubos de porcelana. faiança para
Classe 42
Sociedade civil
uso caseiro, frigideiras de louça e de
Aguardente de cana .
barro, funis de barro. faiança e louça
• n.o 653.236, de 28-7-64
garra tas de Estanca, louça e porcelana • Termo
Te-ano n. 9 651.228.. de 28 7-64
Tostítuto Fleming S. A.
globos
de
porcelana,
jardineiras
de
ce•
G-ania Sossêqo Lida
Rio de Janeiro
râmica para jardins, lava dedos de tale
sa, louça de barro, de cerâmica, tabaça. porcelana, comum, mantegueiras, molheiras potes de barro, de cerámica
-

Caninha de Luxo
Paracatu

Classe 6
Buchas (peças integrantrn de máquinas) ferr p mentas de fixação acionadas
à pólvora (peças para máquinas), ferramentas manuais de fixação (peças
integrantes de máquinas), pinos de aço
(peças integrantes de máquinas), pinos
de molas (peças inteqra-ites d ,? máquinas), taruios (peças :wenrantes de
máquinas)
Clasre 11
Arruelas de metal. Ferrammatas manuais
de fixação, pinos de aço, nino de susNDÜSTRI Bn v*.riRA
pensão, tarugos tiara peça de máquinas
Classe 16
Tarugos de metal ora rsredes
Classe 19
Classe 18
Am,-”tis vivos, inclusive aves e ovus

I SOSSEGO

Cartuchos à pólvora (exp'osivos)

Têrmo o.° 653,233, de 28 ; -61

Cutiabert Brierley

bombeamentos; máquinas-ferramentas
Tèrmo n.° 653.223, de 28-7-64
Siem Indústria e Comércio de Metais aparelhos para controle automático das
Lida

Classe 40
Insignia comercial
Têrtuos ns. 653.216 a 653 . 221, de
28-7-64
Mercadora S. A. Indústria e Comércio

Tirmo n. 653.2290, de 28-7-64

GRUNDFOSS

Termo n.° 653 .215, de 28-7-1964
José Gomes Hernandes
São Paulo

O
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em geral

faiança e de porcelana. puxadores, receptaculos, retratos em tetra cota, sala-

deiras. saleiros, sanitários, seriam, Cabotetas, terrinas, tubos, urinós de cama,

Instituto
%ming b. A.

vidraça, de louça, vareta.. vasilhas e
MOO

Nome comercial

4

.A . P.!0 OFICIAL (Seção Ho

44:13 Sexta-letra 4
Termo n.° 653.237. de 28-7-64
C.reci Pintura Ltda.
Guanabara

Termo • n.° 653.240. de 28-7-44
Sy/vio 13randon Schiller
Guanabara

uezembro de 1964

Tênue ti.° 653.246, de 28-7-1964
Camisaria e Sapataria Contem Ltda.
Guanabara

1R02110GAÇXO

(REOPINTURA
Class& 1
Absorventes, acetona, ácidos. 8+,4u:is
agentes quimicos para o tratamento 'i.
loração de fibras, tecidos, couros e celulose. água 'mi. álcool. albumina. ant•
tinas, alumen, alvaiade. alrel•;n*es
dustriats, alumiai° em Pó =miam
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidante-, anti-corrosivos, anti-detonan.
te* • azotatos, água acidulada para
acumuladores, --água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanizaçao, benzina, benzo', betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalisadora& celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio, cloro, corrosiVos, cromatos, corantes. creo
*noa; descorantes, desincrustantes,
solventes; emulsões fotográficas. unto
fre, *ter, esmaltes esfereato s; leoa
' aensibilizados para fotografias. rdxadores, formal. Josfatos industriais. fósforos industriais fluoretos; galvanizadc,
res, gelatina para fotografias e pintura,
giz., glicerina; hidratos, hidrosultitost
impermea bilizantes roduretom locas;

•
•

ARDIM ItEDfilI011
Liasse 33
Titulo
Têrmo n.° 653.242, de 28-7-1964
Erapreaa de San:am p:a, e
Escon
Construções Ltda.
Guanabara

ESC

Classe Jo
Camisas 'e sapatos para crianças,
senhoras e homens
Tê:mo n.r 653.247, de 28-7-1964
Coinal — Comércio e Indústria de
1).---,A.,tos Alimentícios Ltda,
Guanabara

Têrmo
653.250, de 28-7-1961
Editóra de Livros e Gráfica Olhe*
Belmont Produções S.A.
Guanabara
Nome Comercial
Terraos as, 653.251 a 653.254, de
28-7-1964
EditóÓra de Livros e Gráfica Offset
11 -4mont Produções S.A.
Guanabara

latral-AMONT,,
...lasse 32
Revistas, etc..
Classe 32
Gráfica, etc.
Classe 38
Papel e seus artefato'
Classe 50
Impressos e cartazes em geral

Classe

'Alcachofras. aletria, alho. aspargos,
arpítor, alimentos paar animais. amidl.
Têrmo n.• 653.255, de 28-7-1961
amitidoa‘ ameixas. amendotra, araruta
indústria Brasileira
W. Koreska
atroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azeiAustritt
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons, bolachas. baunilha
Classe 16
café em pó e em grão. catnafao. canela
Par. uisnnguir: Materiais para toustrn• em pau e em pó, cacau. Carnes O.k.,
?lies é decorações: Argamassas. argila caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
veia. azutetos, gatentes. balaustres, blo- cereaia,,cominho. creme de leite, cremes
os de cimento,- bloros para pavimenta. alinienticios croquetes, compotas, can; ao. calhas, - cimento, cal, cré, chapas 4 ica coalhada, castanha, cebola, condi,solax.tes, caibros,- caixilhos: colunas: mentos para alimentos, colorantes
..ha-as para coberturas, caixas agua. chouriços. dendê, doCes, doces de fru
zda.xas para coberturas, caixas dágua. tas. espinafre. essências alimentares, emastaas de descarga pãra etixos, edifica- padas, ervilhas, enzovaa, extrato de toâes premoldadas, estuque, emulsoo . de mate, farinhas alimenticias, favas, fã
Jaaa ailialtico. estacas, esquadrias, estru- cuias, flocos. farelo, fermentos, feilita
massas para pintura, magnésio, Met Arab. metálicas para construções, lama- figos trios, trutas sêcas naturais e crismulo; nitratos. neutralizadores, nitroce- me tlis Jactat ladrilhos, lambris, luvas talizadas; gricose. goma de mascar. gor
1111100, lageS, iageotas, material iso- duras, gránulos, grão de bico. gelatina
ltdose: óxidos, oxidantes, óleos para de
lante
contra trio e calor, manilhas, mas- goiabada. geléias, herva doce, herve
pintura. Sleo de linhaça; produtos quá- sas para
revestimentos de paredes, mahortaliças, lagOstas, linguos, leite
Classe 17
micos para impressão, potassa indus- deiras para construções, mosaicos, pro- mate,
condensado, leite em pó, legumes em Papéis para cópia de tóda espécie, ta
trial, papéis emulsionáveis para a
dutos de base asrúltico. produtos para
lentilhas, linguiça, louro, aias. clusive papel carbono; fitas para má
tografia, papéis de turnesol, papéis he- tornar impermeabilizantes as argamas- cor.serva,
sai
alimenticias,
mariscos, manteiga quina de escrever . chapas perfurada
liograficas e beliocopistas, películas sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- margarina. marmetacia,
macarrão, maspara transferir desenhos e letras e
senslveis. papéis para fotografia e aná- gulho, produtos betuminosos, impermea- sa de tomate. me: e melado, mate. masalgarismos
lises de laboratório, pigmentos, potassa. bilizantes líquidos ou sob outras formas sas para mingaus, molhos. moluscos
pós- :metálicos para a composto° de para revestimentos e outros como nas mostarda, mortadela, nós moscada, ia.
Urra° tà-') 653.256, de 28-7-1964
tintas, preparações para fotografias construções, persianas, placas para pa- zes, óleos com estiveis, ostras, ovas,
Cinetel S.A. Cinema e Televisão
produtos para niquelar, pratear e cro- vimentaçáo. eças —ornamentais de ci, Guanabara
piaos. prtinés, pimenta, pós para
mar, prodraos para diluir tintas prossia. mento ou gesso ara tetos e paredes, pudins, picktel. peixes, presuntos. pato; eeattvos. removedores. reveladores; papel para forrar casas; massas anti- tês petit-pois, astilhas, pizzas. pudins:.
sabão neutro, sais, salicilatoi, secantes rcidos para uso nas construções, par- queijos rações balanceadas para "anãsilicatos, soda cáustica, soluções Çlli- quetas, portas, portões, pisos, soleiras. mais, requeijões, sal, sagn. sardinhas
mieis de uso industrial, solventes, sul- para portas, tijolos tubos de concreto, sanduiches. salsichas. Balames, sopas enfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas telhas, tacos, tubos de ventilação, Mn-. latadas, sorvetes, sucos de tomates de
ou pasto ias para madeira, ferro, pare- ques de cimento, vigas, vigamentos e frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhe,
rias, tremoços, tortas, tortas para alides. contrações, decorações, couros, tevitrás
mento de animais e aves, torrões,
cidos, fibras, celulose, barcos e vettoucinho e vinagre
Tênno n.° 653.243, de 28-7-1964
t culos. talco industrial. thiner,
Nome Comercial
Alfa Importação e 'Exportaçã.o Ltda.
Termo
a.°
653.2.48,
de
28-7-1964
Xertno a.• 653.241, da 28-7-64
Guanabara
Têrnao a.° 653.257, de 28-7-1981
Padati- • Confeitaria Argus. Tida.
Pereira Wilson .5 Cia. Ltda.
Yázigl
Guanabara
São Paulo
Guanabara

CINETEL
Cinema e Tetevisao

AR
Classe 4
Minérios
Têrmo a, 653.244, de 28-7-1964
Roupas Atrações Ltda.
Guanabara

S

Classe -.Massas, etc.
Termo n.° 653.249, de 28 - 7- 1964
Tra”ennisica S.A. — Distribuidora de
Música Funcional

MÚSICA FUNCIONAL
INDISSTRIA BRASILEIRA

Anat rama
I ndústria

Brasileir.

Classe 49
todos os esportes brinquedos em tonna
de animais. balões de brin q uedo, bilha.
Jogos. hrtnquedos, artigos desportivos e
passatempos. a saber: álbuns Dura re-

cortar e armar aviões. • ato móveis,

...lasses: 8 e 1 1
Artigos das classes

•
Classe 8
. res. brinquedos mecânicos. brinquedos
Pitas e discos gravados: alto-falantes aros, argolas, bercinhos bonecas. bone.
microfones, apar ghos receptores e ( cos. baralhos de cartas bnias para
Classe 36
Vestuário de anda sorte. inclusive de transmissores; instrumentos de precisão em forma de Instrumentos musicais,
esporte e para crianças
e cientificai
I brinquedos em forma de armar. Uni-

Sexta-feira 4
quedas de borracha com ou sem asso.
vis, carrinhos. carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar. chocalhos. caneleiras
para esporte, cartões para lato, casinhas de brinquedo, casinhas. de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhaa 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, espingardas de brpinqueda espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos de guerra de brinquedo, ler' rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais.
amuas para jógo de xadrez, fogões e
fogáozinros de brinquedos, logos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisas para criara
\ ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete. linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima,
para jogador de soco, mascaras caras
valescaa, mesas de bilhar, de campista
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo, miniaturas 'de ctensillos domes.
ticos, patins. patinetes piões, petecas,
p/arquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelopiano e outros instrumentos miaicais de brinquedo, pistolas de atirar
Boas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquete; redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. aoldadinhos de chumbo, taMelros para jogas, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tambtuéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viaslemas para brinquedo', varas para
pesca, -vagonetes e zepelins
Térmo n.°, 653.258, de 28-7-1964
C.érar
Sáo Paulo

COrporatirta
Indústria Brasa
Classe 49
Jogos. brinquedo' artigos desportivos e
passatempos. a saber: álbuns para recortar e armar aviões, autorztóvris.
aros. argolas, bercinhos. bonecas, boneco.. baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo. 'bilha.
rei. brinquedos mecánicas, brinquedos
em forma de instrumentcis musicais.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem amovio. carrinhos. carrocinhas: caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para ?aparte. cartões para lato. coi.
abas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras, de brinquedo, carteiras e tr..
velooes com ferlhas para recortar e
armar. calcados para bonecas, cordas
engenhos de guerra de brinquedo. fer-

rinhos de engomar. ferramentas para
crianças. ficiuras de aves e animais
figuras para iticio de Xadrez, fogões e
raoãozinros de brinquedos, logos de
t p rebol de meu joelheiras para esporte
n,lirhos para pesca. guisos para criam,
....as halteres anzóis, iscas artificiais
para pesca. logos de damas. logos de
d o minó lon os de raquete. linhas para
.nesca, luvas para boa. para esgrima
mera milar, clavinas p ara tiro ar alvo
copos de dados. caixinhas de música.
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dados, fardos, discos, dominós espia
gardaa de brpinquedo. espingardas dc,
vento, estaquinhas para Jogar. enigmas,
para jogador de soco, máscaras cama.
valescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brio.

quedo. miniaturas de utensílios domesticos, patins. patinetes, piões. petecas,
plarmetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelocais . de brinquedo, pistolas de atirar
tas, pianos e outros instrumentos unificam, papagaios de • papel, panelinhas,
quebra-cabeças em torma de armar,
raquete& redes de pesca, redes para
log os. rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de cbumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburtus,

tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos. varas para
Têrmo n.° 653.259, de 28-7-1%4
Cézar Yázigi
Sâo Paulo

Homem Visível
INDUSTRIA BRASILEIRA

. Termo n.' 653.260, de • 28-7-64
Cézar • Yázigi
Sio Paulo
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deiras, máquinas amassadelras, máquinas
dmassadeiras de concreto e barro. mt•
4ulnas de abrir chavetas, máquinas
afindoras para ferramentas de corte,

maquinas para arqueação de embala.

Mulher Msfvel
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe '49

logos. brinquedos, artigos desportivos e

passatempos, a saber: álbuns para re
cortar e armar. aviões, automóveis
aros. argolas, baronias& bonecas, boa:cos. baralhos de cartas, bolai- para
todos os esportes, brinquedos em forma
de-animais. balões de brinquedo. bilha.
rei, brinquedos • maca:ecoe, brinquedos
em forma ** de 'Instrumentos MUSICAIS
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asa,
via carrinhos, carrocinhas, caminhões.
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte cartões para- lóto, casinhas de brinquedo. casinhas de armar
cadeiras de brinquedo. carteiras e tavelem: com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonacos„ cordas
para pular. clavinas para _tiro eo alvo
copos de dados, caixinhas de atrisica.
dados, dardos, discos, dominós, tuia
gardas de brinquedo, e spingardas de
vento.. estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra • de brinquedo 'ter
Nabos de engomar, ferramentas mire
crian,as figuras de aves e amimas,
figuras pa a lógo de xadrez. • fogões e
fogiozi-lios de taarquedals, jogos de
futebol de mesa, toalheiro para aspo te,
ganchos para a ..c.a. guiso" para criaaças. na.arrs lo sós. iscas 'Mihail.'"
para pesca. jogos de dum_ Jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para enrima.
para jogador de soco, máscaras carasvalemo, mesas de bilhar, de esetplata.

gens e volumes. máquinas Para afiar,

máquinas para ajustar, Máquinas, para
ajustar, máquinas de atarrachar batedeiras, bielas, braços, burrinhos, bioco
de motores, brOnzinas, blocos, barras,
bombas de ar comprimido, bom:ias lua
brificantes, bombas de circulação: (bom.
bas de combustivel para motores, bombas de água e gazaina Para au0m6..
veia, bombas hidráulicas, bombas cana
adagas, rotativas de deslocamento e a
pistão, bombas elétricas, bombas -para
• quidos, para preasão hidráulica e para compressões, bombas elétricas para
pneumáticos, brunidorea para cereya,
máquinas, batedeiras, milquatas brunido.
res, máquinas para bordar, máquinas
betoneiras. -cruzetas, cilindros, cambial,
cabeçotes, camisas, cariar de embreagens. cariar de motor, carteias; coma*
tadores, cubos de placo de embreagens,
culatras de cilindro do motor, ulula
de lubrificaçáo, carburadores cabeçotes
do ailindro, coram, cadelas corantes
para entalhar, cardos& bombas de "'óleo,
máciu*.nas para cortar kio.s, camisas para cilindros e trilhos, máquinas catado.
ras, caldeiras, máquinas de costura,
quinas adaptadas .nas construções e con.
servaçáo de estradas, corte de madeiras
e carretos, máquinas para acertar e mor
mirre e legumes, máquinas classificada
ma. máquinas de centrar, Máquinas para
cortar, maquinas conipreastwas, carrete;
máquinas cravadeiras, carneiro hidtávo
lince, máquinas para fabricar anhá"
máquinas para fabricar cigarros, máquinas para toirar cortiça, diatribuidores de,._
gazolinm dispositvos de arranque Me. —
rendai, dispositivos de gateei) elétrica
para motores, dínamos, fragas, desnata.

Classe 49
fogos, brinquedos, artigos desportivo" e
passatempos. a saber: Aibuns oara recortar é anilar aviões, automóveis,
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos. baralhos de cartas bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, .balões de brinquedo, bilha.
rés, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de Instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, bela..
quedas de borracha com ou sem asso- de roleta, de xadrez, mobilias de brin- deiraa para manteiga. deafibradores de
aio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, quedo
miniaturas de utensílio' domés- cana e forragem, máquinas desempalra.
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras ticos, patins.
patinetes, piões. petecas. dores, máquinas debulhadoras, descasca.
para esporte, cartões para lato, casi- planquetas para
ginástica.
de dores, máquinas distribuidoras de coo.
nhas de brinquedo, camilhas de arniar, jogos de damas dominó
pelo. ereto e barro, espuladeiras, eixos Ia
e xadrez,
pelocadeiras de brinquedo, carteiras e en- ta& planos e out•as instrumentos
musivelopes com fõllsas para recortar e cais de brinquedo,. pistolas de atirar direção eixos de transmita°. embream
armar, calçados para bonecas, cordas Soa& papagaie:a de papel panelinhas gens, engraxadores centrifugo. para forpara pular, clatunas para tiro ao alvo, quebra-cabeças em , forma de arear jas, engenhos de cana, e:rpm:deito
copos de dados, caixinhas de música, raquetes redes de pesca, redes para para manteiga, engrenagens para Mana
cais, engrenagens de chemalheirak em.
dados, dardos, discos, dominós.
Jogee, rodas de roietas, revólver de
godas .de brpinquedo, espingardas de brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- grenagens para eixos de manivelas. envento. estaquinhas para jogar, enigmas. boieiros para 'jogos, tacos de bilhar. grenagens de parafusos lielb fim, en91,
engenhos de guerra de brinquedo, fer- tambores para crianças, umburéus, nagtens de &seri/a:10o, engrenagens mui.
rinhos de engomar, ferramentas para férreo para brinquedo', varas peta tiplicadgras, elevadores hidráuliciis.
criança; figuras de' aves e anil:faia tamboretes, tênis de /neta, imas e vigi exaustores .,para forjas, esmeris, espia;
pesca, vagonetes e eepelins ' las, máquinas eneanatorlas máquinas
figuras para jógo de...xadrez, fogões e
er.sacadoras, elevadoras, mócioloas
fogãozinros de brinquedos, jogos de
esculpir, diatragnaas, engrenagens de
nino n.° 653.261, de 28-7-64
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
comando das válvulas, máquinas eme&
(Porrogação)
ganchos para pesca, guiso* para crianWanderer-Werke A. G.
lhadora, máquinas estareirat, eixos de
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
comando, engrenagens para eixos de
para pesca, jogos de damas, jogos de
República Federal Alem
comando das válvulas e para eixo de
dotabió, jogos de raquete, linhas para
nanivelas, máquinas de estampar, máqut.
pesca, luvas para boi, para esgrima,
PRORROGAÇÃO
nas de esticar, máquinas Para escavar.
para jogador de soco, máscaras cansaaár de terra, máquinas de ex .:adio de
valescas, mesas de bilhar, de campista.
Óleos filtros pás: limpeza do motor,
de roleta, de xadrez, mobilias de brio-filtnaCpara óleo, foles ie rorjas, ç'eras,
quedo, miniaturas de utensílios domésh
eia, fornalhas para :auttliçau fundei.
Classe
6
ticos, patins, patinete* piões, petecas.
plarquetas para ginástica, peças de Para distinguir: Máquinas para Urdas- -ae forjas. forja& máquinas para furar
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo- irias texteola em geral, máquinas e suas e centrar, fornalhas rara tratamentos
ias. Pianos e outros instrumentos musi- partes integrantes para fins industriais, tennicos, máquinas de fabricar papel,
cais de brinquedo, pistolas de atirar maquinas de precisão, máquinas opera- máquinas para fabrico 10 fumo, miau&
Rezas, papagaios de papel. panelinhas. trizes, motores e suas partes, peças as" nas para fabricar gelo, ailçuinas para
quebra-cabeças em forma de armar, ri veiculo& alavancas, alternadores, guindastes, geradores para corrente conraquetes, redes de pesca, • redes "para aceleradores, anéis de ,pistila anéis de tinua e alternada, geradores de eletrifogos. rodas de roletas, revólver de tro-quimicos, aparêlhos para reeepçáo cidade, gazeificadores de liquidoe combrinquedo. soldadinhos de chumbo, ta. pistilo, anéis de edens para rolamen- bustíveis, guincho& injetores para car.
bleiros para logos, tacos de bilhar, to., anéis de óleo, anéis para facilitar buradores, máquinas de impress3o, Nata
tambores para crianças, tamburéo. o arranque dos motores, anéis de seri- noa, Industriais (fornalhas), máquinal
tamboretes. tênis de mesa, trens e vias' mento, autolubrificadores, adotes, apa- insufladoras, máquinas lltaadoras,
férreas para brinquedos, varas para motores a explodo, máquinas ama ro- quinas de lavar vasilhames em geral,i
relhos para mistura de combustivets de maquinas para falxicaçâo de bebidaa
vagada: a saptioSea •exad
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refrigerantes, de águas gaselficadorais
máquina:1 de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas
'e liquides, máquinas para colagem dos
rótulos em vasilhames, máulnas para
fermentai e misturar xtmurts. inatas universzds para condutos d'água de motores e máquinas lana iadoras a frio e
a guent( para aços e oia,rr... metais.
lançadeiras, lubri ficadores cent. itugos,
maquinas de lavar ' pratos e Po-mas, máquirins ixadoras. macacos e manLais
Termo n." 653.262, de 28-7-64
(Porrogação)
Nk'anderer-Werice A. -G.
República Federal iVe1111
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~agir, máquinas aiveladoras de terra.
^amainai perfuradoras para a agricuiira. máquinas de plantar. motochae
aias, máquinas regadeiras. máquinas de

caixas de papelão, *cadernetas, cadernos, caixas de carrilo, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões cOnlercials, cartões indicas. confeti, carroçar, de semear. para sulfatar, de tolina, cadernos de papel melimetracto
toaquir, de triturar, de esfarelar terra, e em branco para desenho, caderno'

para irrigaçao, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizas desinfetante., para Jdubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
-ortar iu•vores. para espalhar, para ca
pinar, maquinas combinadas para seaxar e culturar. de desbanar para en
suar. máquinas e moinhos para torral geas, -maquinas Loscadoras, ordenaiorer mecânicos, raladores mecanicos co.
lachadeiras. semeadeiras, segadeiraa
Ias compressores, para a agrimilt,a-a,
socadores de terra. tosadores de gra
ma, tratores cgr:colas. válvulas para
máquinas agricolas

Clases -6
Máquinas e utenalios para serem usa.
motor de partida. terminal &mira dc
eixo, do bendiz. dinamos &ident, cole.
tora de arranco. aros, carburadores
correntes de distribuição. coroas, carburadores. caixas de cambio, engrena'. tens, embreagem. tuntas universais
partidas. pistões. freios. caixa de eusdança caixa de movimento central,
lares de esferas para _ctireçao e movimento centraL engrenagem para imapimento central. triliões livres dentadas
, para'. cabos, rolamentos. carburadores.
pinhões. macacos. alavanca para suspender veiculos, gatilho de partida de
- 1r funcionamento de engrenagem de veloddade do veiculo. engrenagem para
eixo e manivelas. aliinentadar para rarixtradOrd:. anéis de poitão. anéis da ea.
>feras para rolamentos. anéis de alem
anéis, auto lubrificadores. agulhas de
regulagem do carburador. bucha& barzinhos e lasufladores do ar. bombas bsbrificadoies. bombas de articulação de
conibusti vil para momices. Moco* de
motores. bielas. Palancins. cabeçotes. cilindros. comutadores Mitra de' cilia.
+Iro do Motor. caixas de lubrificação.
compressores. condensadores. cremam!.
ma cruzetas. dispsiotvo de arrisque
diaamos, dispositivt para ignição elé.
trica para motores, engrenagem, earemoem de cremalheiras. eixos embolas': hinos, geradores, lubrificadores
ceatri lu gol. motores. motores de canbastão, mancais, mancais de Metas
macOdoa de rosca, magnetos pis:a moto
ris. mecanismo impulsionador de .dite
reacial. 'pista° pinhões. redutores. ras
das. dentadas, segmentos do pistics
paradores de graxa. trusformadores.
viratirequins. separadores. velas de
apisoo.. volantes. (raios, hidrauticos e
freios de . ar para veiculam carburado
• • em. miaus de , segmento. bombas para
fiem cruzetas, cambio, cartel de em
breagem. cárter do moor.-comutadores
dos exclusivamente as agricultara e
horticultura a saber: arados abridor,'
de sulcos. adubadeiras. ancinhos 'medi
Ricos e empithadores combinados
arrancadores atecanicos para agricultura. batedeiras rara cereais, bombas
para adubar. cethsclenus, carpidoras.
ceifados para alba charruas para amei.
culutura. Cultivadores debulhadoras
destocadores, desentegradores. anaaqa.
dores para a agricultura. escarrificado.
.raa, ..eachovadeiras, tacaa para &qui-

agricolas. torradeiras, gadanhes,
garras para Irado. grades de discos
on dentes. +máquinas batedeiras para
agricultura. ' máquinas bnietifagas.
cadmia vaporizadoras. Maquinam de

• Termo n.° 653.263, de 28-7-64
• (Prorrogação)
Matra-Werke G.m.b.H.
República Federal Alemã
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escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, tropas planográficas, ca.
demos de lembrança, carretéis de pa•
palão, envelopes. envólucros para da,
ratos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fôlhas índices,
bilhas de celulose. guardanapos, livros
não impres'sos, livros fiscais: livros de
contabilidade: inata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão papéis em branco
para impressão, papéis fantasia. menos
Par gorrat. paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, patiel de'
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressa() papel encerado,
palel higiénico, papel impermeáxel,
para copiar papei para desenhos.. papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. papei para etcravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabato.. papelão, recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papel, raios
de papel transparente. sacos de papel.
ser pentinas: tubos postais, de cartão,
tubetes de pape,
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns Imprea
soa cartazes, catálogos. _jornais naco
nais e estrangeiros. publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão. !ornais, programas radioftmi.
cos. peças teatrais e c..nematográficas
e revistas Impressas
Termo n.° 653.266, de 28.7-64
(Prorrogação)
Sherain-Williams do Brasil S. A. —
Tintas e Vernizes
'São Paulo

.

oull

:

Classe _4
Para distinguir: Feiragena e tez:ramal
tas de táda a espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal rigsl inclui.
dos em outras -classes: alicates, alfait.
gel. alavancas. arruelas argolas, aidravas. armações de metal abridoies
de lata, aramcs lisos ou tarpai .ss, aparelhos de chã e café, assadeiras açucareiro'. -brocas, bigornas. baladas. bandeias, bacias, baldes. bomboalerea bolas colheres para pedreiroa cadeados
correntes, cabides, ciavas creniones
chaves de ara tuaos. conexões para encanamentos. caixas de matal para porde lico, garrai, machadinhas, molas para
PRORROGACAO
portas. martalos, marretas, matrizes
marmita& navalhas, navalhas para bar.
bear. pdas. Motes pregos oir.sretas
porcas, pararmos pratos, porta gila.
Classe I'
posetras, porta p•to aorta lóias. porta Tintas. esmaltes, vernizes, secante, e
trios, paliteiros panelas, rasteies, rol
dissolventes
danas. ralos para atas ,..bites e rega
dores. raladores serras. Trrotes, are_ar
Termo a.° 653.267, de 28-7-64
(Prorrogação)
rõlbas. tesouras. calhadeiras, torguesas
tenazes. trava jeiras teias de arame tor- Sherv.in-Williarns do Brasil S. A. —
Tintas e, Vernizes
neiras. trincos. tubos para anca:miraSão Paulo
tos trilhos .ara portar de correr, ra
ças. travessas vasos. vat!flir.111C: C
. verrumas
PRORROGAÇÃO

.
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. dores de carta& arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para.

colai, brochas para desenho, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para

desenho, cortadores de papel, carbonos,
rarknbos, carimbadores, cola para papd,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhar,'
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis. espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas. de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, triaquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas dm
escrever, máquinas de calcular, macia&
nas de somar, máquinas de multiplicar.
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
percevejos para papéis, perfuradores,

mata-gatos, porta-tinteiroa, porta-carita.
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Tèrmo a.' 653.268. de 28-744
anatai S. A. Csnema e Televisão
Guanabara

-

CINETEL
Indústria Brasileira
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressas cartazes, catálogos, jornais nacionais c estrangeiros. publicações impressas revista. Propaganda em rádio,

televisào, jornais, programas radiotemi-

coa, peças teatrais e coematográficaa
e revistas imprensa
Termo n.° 653.270. de 28-7:64
"Sipal — Sociedade Industrial de Produtos Agro-Pecuários Ltcia."
Santa Catarina
SIPAL
SOCIEDADE'
INDUSTRIAL DE PRODUTOS

AGRO-PECUÁRIOS L TD A .
Nome comercial
Têrmo n.° 653 . 272, de 28 -7-64
Produtos Vicenne Ltda.
Manas Gerais

Têrtnos os. 653.264 e 653.265. de
28 - 7 - 64

Companhia Industrial Celulose e Rio.,1
Guaiba — Ceiupa
Rio Grande do .99i •

CLAUD!A
indústria Brasileira
çsr $a

Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns tesa branco) áibun.
para retratos e autógrafos. balões (es
teto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotaçaes, bobinas brochu ras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos..carteiraa,

• -as . AZUL
Classe 1
Tinta a óleo lustrosa para exterior,
VER

Termo n.9 653.269. de 28-7-64
Wanderer-Werice Aktiengesellschafc
Koln.
q cs ptiblica Federal A!en..-1

Classe 48
Para dist, num! Perfumes. essncias. •it tratos Agua de .coltinia. água de toucado,, água de beleza água de quina.
igua de roças água de alfazema Agua
"ara ha-ba loções e tônicos pare os
cabelos e para a nele, brilhantina baniolina. "batons" comem cos. fixadores
ie penteados petróleos, óleos "are 0S
17
Artigos para estriii,rio. al matadas od-a , -*anelos creme evanescente cremes 40rcladral503, atinei:Idris para tintas. abei- :ft:rosem e pomada ., para limpeza
,
da pc-

CONTITRONICC1.-!“e
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3e e "asaquilagei. deidlatórios, desoda
rantes, vinagre aromático, pó de arma
• talco perfumado ou ao. Moia talira
pestana e sobrancelhas, preparadmi para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os Mi" Baba° e creme
para barbear, sabão ligado palmeado
ou aio, sabonetes, dentifridoa em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de padu.
me; escõvas para dentes, cabelos. unhas,
• dlios; rum de louro, saqutribc perfu.
mado. preparados em pó, pasta. aquiia e tijolos para o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, ranove.lores da
cuticular; gl.cerma perfumada para a
as cabelos e preparados para descolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artilidais, óleos para a pele
Têm° n.' 653 . 271, de 28-7-64
Produtos Vicenne Ltda.
Minas Gerais
PRORROGick

FERROCENi
Industria Brasileira
•

Casse 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das anemias em geral
Têrnao n.• 653.274. de 28-7-64
Produtos Vicenne Ltda.
Minas Gerais

Urino
653.275, de 28-7-64
Casa Sano S. A. Indústria e Comérdo
Guanabara

Nome comercial
Tèrmo n.° 653.276, de 28-7-64
Indúsarias
Indústrias Alimenticias Beira-Alta S. A.
Guanabara
•

Industrias Annienticias

Utile

QUIN011111ÉtANITAS
1110SAMOS dallSIZIS
tio MULC
lassaras. Sua: afr..

USAen iMOULL;ORA P1 611I92Ros

Térmo n.° 653.282, de 28-7-64
(Prorrogação)
gociété Cobra.
França
10BRA
'Classe 1
Produtos para a impregnaçáo de madeira
nano n.' 653.283. de 28-7-64
(Prorrogação)
Editora "O Observador" S. A.
Guanabara

ndustria Brasileira

Termo a.° 653.773, de 28-7-64
Produtos Vicenne Ltda.
Minas Gerais

PRORROGACÃO

Classe 3
Termo n.° 653.288, de 28-7-1964
, Tork Time Controla, Inc.
Estados Unidos da América

Nome comercial

enoaaocacia

MASCO - AMARELO

Têrmo st.° 653.287, de 28-7-1964
Park*, Davis
Comany
Estados Unidos da América

Um roctuto de ação sedativa béqulea

Termo ci.° 60.277, de 28-7-64
(Prorrogação)
Voa. Hugo Gaertner
Falhos Ltda.
Rio Grande do Sul

OM

$
Classe 45
Artigos da classe

Urano n.° 653.281, ode 28-7-64
(Prorrogação)
Una-- p eguladora de Sinistros tida
Guanabara

Nome comercial

MARR

Aram oca saelaaauaa slomm;

RENALE1'S

PASTA E. k. O.

Classe,,
pasta para ser usada com qualquer
tipo de eletrocardiôgrafo

r oo. mia

Classe 3
Artigos da classe

Beira - Alta S. A.

AIARRON

Térmo n.° 653.285, de 28-7-64
(Proeogação) •
Colgate-Palmolive CoMpany
Estados Unidos da Ainé-ica

MIZE=7

•

PRORROGACÁO

I

PRORROGAM

CASA SANO S. A.
INDÚSTRIA
COMÉRCIO

AMARELO BRANCO

-

Taxam a.' 653.280, de 28-7-64
(Prorrogação)
Laboratórios Humanitas S. A •
Sào Paulo

dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparadas para descolorir
unhas, ditos e pintas ou sinais arta
dais, óleos para a peie

Oezembro de '190* `WH

'

Classe 8
Interruptores oia comutadores elétticoll
ou elétsicamente operados, relógio
para operar interruptores ou comutado.
rea elétricos e células, aensivels àluil
para operar tais interruptores

comutadores

a." 853.289, de 211-7-1964
(Prorroga00)
Branda° 6 Conipanhia, Limitada

Tino

Portugal-

O OBSERVADOR
COMERCIAL . E1SUTR1AL

nasce 32
Uma
revista
mensal
sôbre comércio o
Um preparado farmacêutico indicado
Indústria
como purgativo na prisão de ventre
Têrmo n.° 653.284. de 28-7-64
Têrmo a.° 653.278, de 28-7-64
(Prorrogação)
T.aboratbriat Biosintética S. A.
Editora "O Observador" S. A.
São Paulo
Guanabara
Classe

dum 41
Azeite
Térino n.• 653.290, de 28.7.196e
• M. Alves, Calçado,
Guanabara
•

............

ZITICeCe
classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos. água de colônia. água de toucador. água de beleza, água de quina.
Lins de roaas.'água de alfazema água
para barba. tocata e tónicos para os
:abetos e para a pele. brilhantina, bandolina. batons'. cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes zoe.
+imolam e pomadas para limpeza da
Pele • "maquillage" depilatórios desodorantes, vinagre aromático. pé de arroz
e talco perfumado ou não. 1.4pis para
reatana e acabranceihas, preparado% para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto * Para oi.lábios. sabão e creme
Para barbear, sabá() liquido oerfurnado
ou não. sabonetes. dentifricios em Pó
pasta ou liquido; sais perfumados afira
banhas. Pentes. vaporizadores ar perfume: escOvas para dentes. cabelos Inibas
e dica dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. ligai& e tijolos para o tratamento das unhas

O OBSERVADOR

41j

~AMO tALTARY

Indústria

PRORROOACIA

Brasileira

nassa 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das funções hepáticas
Têrmo n.° 653.279. de 28-7-64
(Prorrogação)
S. A. Fábrica Colomb,
Guanabara

Classe 32
Revista mensal
Têm° n.° 653.286, de 28-7-64
Kellogg Company
Estados Unidos da América

ORQUIDE-à
NOOST Roi

efeAsn.ence

Game 36
Calçados
Térrno n.° 653.291, de 28-?-1964

PRORROGAÇÃO

Alvamar Comércio e

Reprelentadies

Limitada
Guanabar

Ativantar
Classe 41
Do,:e% em massa. como selam ww.
bada, bananacia, pêssego, laraniad.1
doces de outras frutas; doces em coem
pata, em pasta, em geléia e doces cnis•
talizacloa em tabletes: frutas secar e
cristalizare-

Ousei
Subitandas • preparações química

Classe 41

sarnentos cerealíferos pronto'. para

usadas. nu laddaalaa, na roteara% 411
mo mates guiados. Substioctas
preparaçamt

quImIcas watt-corrosivas d

aatl-osidaatea
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Termo n.o 653.292, de 28-74964
Arthur Montenegro
Guanabara

incitiftria Brasileira
Classe 8
Discos gravados
Termo a.° 653293. de 28-7-1964
Mazifil — Materiais de Construções
Silva Pilros Ltda.
Ganabara

Classe 13
Joalli...ria e artigos de metais preciosos.
semi-preciosos e suas imitações, usados
como adõrnos e não incluídos em outras
classes; pedras preciosas trabalradas e
suas imitações, relógios e canetas
Termo n.9 653.299, de 28-7-1964
Edson Honorato Rodrigues
Goiás

Pelado das Joias
Classes: 13, 33 e 50
Título
Termo n.9 653.300, ed 28-7-1964
Edson Honorato Rodrigues
Goiás

Casa das Joias

Tê:mo a-0 653.308, de 29-7-1964
Indústrias Reunidas Polyvideo Ltda.
São Paulo
. /LD ELEVO

.

Classe 8
Aparelhos de televisão

r OTLIáRlu
Casse 8:
Aparelhos *de tefevisáo
Termo n.9 653.310, de 29-7-1964
Encerolustee SA. Eletro Indústria
- Nome Comercial

Classes: 13, 33 e 50
Titulo

CER'OL'USTRE Sol
ELETRO INDUSTRI1

Classe 16
Materiais de construções em geral

Termos ns. 6:53.3G.1 a '653.304, de
28-7-1964
Real Auto Peças Ltda.
Minas Gerais

São Paulo

EN

Termo n.° 653.311, de 29-7-1964
Encerolustre S .A. Eletro Indústria
São Paulo

•

ENCEROLUME
Brasileica
Classe 50"
Impressos em geral

Classe 32
AlmanaqUes, anuários, álbuns impres
IIDS, cartazes, catálogos. tornais nac
das revista. Propaganda em' rádit
televisão. jornais. programas radiofônicos, peças *catraia e c nenratográticas
uais e estiangeiros, publicações mores,
e ivistas impressas
Termo a.° 653.295, de 28-7-1964
Ed.tóra Brasileira de Livros e Revistas
"Edibrás" Ltda.
Guanabara

'SUSPIRO'
Classe 32
Jornais, revistas, álbuns, programas radiofóónicos, programas de televisão e
publicações - em geral
: Tèrmos as. 653.296 a 653.298. de
28-7-1964
Edson Honorato Rodrigues
Goiás
a

A.

JOIA

Termo n.9 653.312, de 29-7-1964
"Editõra Júpiter Ltda."
São Paulo
s.:lasses:
e 5(
. Titu'o
Classes: 33 e 50
Titulo
Classes: 33 e 5O
Título
Classes: 33 e 50
Titulo

—
Termo n.° 653.305, de 29-7-1964
Companhia Agro Mercantil Guapuruvú
São Paulo
GUAPUR
- UVÜ

Lasse '41
alimenticios da agricturwa e
pecuária
Têrmo n.9 60.306, de 29-7-1964
Agro Mercantil Marimbá S.A.
São Paulo

O TESOURO
INR/NTI
Ind. Bras leira
Classe 32
Jornais, revistas, publicações, peças
teatrais e de cinema
Termo o.° 653.313, de 29-8-1964
Fernando Augusto
São Paulo

FA,DRIU.
. DE .BISCOITOS
"f0YO-ROSA"
FERNANDO AUGUSTO
Classe 41
Biscoitos
Térmo n.° 653.315. de 29-7-1964
Carlos Frazão
•
ção Pante

MAR
13
__IU

Classe 41
Produtos alimentícios da agricultura e
pecuária

Indústria •Brasileira

Urino n.o 653.307, de 29-7-1964
Brasil Atlantic — Indústria e Comércio'
de Pesca Ltda.
Classe 50
São Paulo
..Impressos em geral: papel para corres.podnência, cheques; notas promissórias.
duplicatas, cartões comerciais e de visitas, impressos de contabilidade e escrituração em geral, envelopes e outros
BRASIL ATLANTICO
artigos da classe
Classe 33 .
Class2 41
Serviços de assistência técnica e. consertos de jólas, relógios e canetas; conter- Produtos da indústria da esca e ' Peixes
' • e mariscos enlatados ou em conservas
tos de joalheria em geral

TOTO-ROSA
raNANDO AUGUSTO
ind. Brasileira

Termo n.° 653.309, de 29-7-1984
Indústrias Reunidas Polyvideo Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

Termo n.° 053.294, de 28-7-1964
Propaganda Planejamento Técnico
S.A. "Propasa"
Guanabara

Termo n.o 653.314, de -29-7-1964
• Fernando augusto
São 'Paulo
-

/BR O LI IOXEtit to
Imã Jrasileirs

Classe 21
Artigos da classe

-

Classe 41
Biscoitos
Têrmo n.• 653.316, de 29-7-1964
Perfumaria Patrícia Ltda.
São Paulo

LITAIIIMeír;¡
Classe 48
Artigos da classe
Térmo n.° 653.317, de 29-7-1964
Bijouterias La Pais Ltda.
São Paulo

LA_PAN
Ind. Brasileira -.
Classe 13
Artigos da classe
Tèrrao n.o 653.318, de 29-7-1964
Pesto de Gazolina Indiana Ltda
São Paulo

I gpu

sileira
Ind. Bra"
Classe 50
Impressos
Térmo a.° 853.319. de 29-7-1964
Engenharia Comércio Sio Paulo 11.A.
São Paulo

vRINEWount
Classe 33
Condomínios, administração de imóvel
e apartamentos
Termo n.0 653.320, de 29-7-1964
Ciatel Indústria, Comércio de Tubas
e Estofamentos Ltda,
São Paulo

CIL_Ttl4.

Y nd.

orami,eira

Classe 40
Para distinguir: Armários,' assentos,
aparadores, acolchoados, almofadas, bt.
ambos. berços para crianças, hitt-zinhos
residenciais, balcõesi.bufets, banquetas,
bancos, camas, cadeiras, crlado-mudos
Cristaleiras. conjuntos de copa e aninha, cadeiras de preguiça, cadeiras giratórias, colchões de molas, carrinhcz
de chá, cabias e móveisp ara aparelho'
radiofónicos e televisores, camiseira
canapés, catres, cômodas, cochins,
pensas, dormitórios, divans, descansa
para guarda-chuva, discotecas de madeira. etagers, escrivaninras, estantes,
estrados de camas, enxergões escail•
nhos, guarda roupas, guarda comida,
lavatórios, mesas, móveis para jardins.
mesas de centro, mesinhas, móveis estai
fados. mesas de toucador, móveis para
terraços, oratórios, penteadeiras, porta
chapéus, prateleiras, poltronas, porta
vasos, 'sofás, sapateiras, salas de visita,
salas de jantar, sofás-camas, travesseiros e toiletes
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•

Termo n.° 653.321, de 29-7-1964
José Gonçalves Novo
Classes: 41, 42, 43 e 44
" São Paulo

BAR E MERCEARIA.
JARDIM
DA MARTA
•
Titulo
Termo n.9 653.322, de 29-7-1964
Engenharia e Construções Plinto Ltda.
São Paulo

LIndniMileirC
Classe 16
Paia distinguir: Materiais para constai-,
ções e decorações: Argamassas,' argiia.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, b.ocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas clágua,
carias para coberturas, caixas dágua,caixas de descarga para etixos. edificastaes premoidadas, estaque, emula:ia de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas, para 'construções, lamelas de metàe'ladrilhos, lambris. luvas
de junção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, masSM para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proa
dutos de base asáltico, produtos para
tornar irapermeabilizantes as argamassas de •cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
. para revestimentos e . outros como nas
construções. Persianas, placas para pavimentação, aças ornamentala de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas àntircidos para uso nas construções, parquetas, portas, podões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de Concreto,
telhes, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 653.323, de 29-7-1964
Julio Pinto de Almeida
Sào Paulo .

PUBLIC I DA DE
REPRESE mrnozs

. amuo

Classe 32
PubliCidade

•

• Termos ns. 653.324, 653.325 e
653.395, de 29-7-1964
wAg uabranca Interiores" S.A. Artefatos de Madeira
São Paulo

AM/ABRAM.,
NITRI ORES
I nd.

Brasileira_

Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal. vegetal ou mineral, ern bruto oc
paacialmente p reparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, adilar ° em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnailba e aricuri, crina
de cavalo, crina em- geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais,. esbato. ervas
medicinais. ' extratos oleosos. .!s topas
enxofre, fiSlhas, fibras vegetais, flores
secas, g rafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, - liquidas de planta, latex em bruto ou parcia1mente
areparados, minérios, metálicos. melei-

ras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas.
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes soliclificadores, gelatina, giz; dirados, plumbagina • em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedrai britadas, piche era bruto, pedra, calcária,
plantas meàlcinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos textels. silício,
seivas, talco em bruto. xisto, xisto
betuminoso e silicato
• Classe '26
Artefatos de cadeira era geral: Argo
las, algudares. armações para balcões
e para vitrines, artetatos de madeira
para caixas, tapume, bandejas, barris.
baldes, batedores de carne, caixas, cal:
xaes, caixotes, cavaletes, cunhas. cruzetas, cubas. caçamba, colheres, cestos
para pâes. cepos' para • . cosintia. cabo:
para ferramentas, cantoneiras, angradados estrados. esterinhas, estofos, eaescada, formas. gaiolas,, guarnições
para porta;blocos, guarnições para cor:
tinas, guarnições de madeiras para
utensillos domésticos, grfos. malas de
madeira. palitos, pratos pipas, pinos.
puxadores. prendedores de- roupas, pedemais monogramas, palitos, pasinhaa.
gar‘inhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes. táboas de passar rou
pas. táboas de carne. tonéis, torneiras.
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodinha, rolos, rosários e vasos
nassa 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madmaa, estofados ou não, inclusive . móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro , e para roupas
usadas, almo ciadas, acolchoados . para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e café

conjuntos para dormitórios, conjuntos

para sala de jantar e saia .de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia..
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televia
são, mesinhas. para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas', travesseiros e
vitrines
Termo n.9 653.326, de 29-7-1964
"Badalo Materiais para Construção •
Limitada
São Paulo

Ind/.141112ileirs Classe 16
Para distinguir: Materiais para construçtes e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, gatentes, balaustres, b;o:
cos de cimento. bioros para pavimentação calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapaa para coberturas. caixas dágna,
caixas para coberturas, caixas dáq sa.
caixas de descarga para etiros, edificações premoidadas, estuque. -emulsoo de
ease asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal., ladrilhos, lambris, luvas
de junção, iages, lageotas, • material Isolante contra frio e calor, manilhas, mas:
sas para revestimentos de paredes. ma
leiras para, construções. mosaicos. produtos de base as cáltico, produtos para
ermeabilizantes as argamas
tornar iMp

sas de cimento e cal, hidráulica, pedre••
gulho, produtos betuminosos. Impermeabilizantes liqu1dos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas salsa pavimentação, aças ornameno..s de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas anta:
saldos para uso nas construções, parqUetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. • vigas. 'vigamentos e
vitrós
Termo n.0 653.327, de 29-7-1964
Nobile Vitalba
'
São Paulo

Termo ra° 653.331, de 29-7-na1
Angc:a • Nobile • Vitalba
São Paulo

DERIVADOS E
ALIUENTOS DCA'
TNDUSTRIA E
'COMERCIO
Classe 41
Produtos alimentícios
Terra) n.9 653.332, de 29-7-1964
Angela Nobile Vitalba
São Paulo

D A

Ind. , Brasileir rã>
•

.
Classe 41
Alsachofras. aletria, -alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido
amêndoas. ameixaa amendoim,. araruta
arroz, atuns, aveia. avelãs, azeite. azeitunas, banha, bacalhaU, batatas. balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em -pó e em grão. camarão, canela
era pau e em pó. cacau, cacces.
caramelos, chocolates, conteitos, cravo
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
goiabada. -geléias, herva doce, herva
duras, grânulos. grão de bico, gelatina.
condensado, leite eni pó. legumes ens
gaza coaihada, castanha, cebola. condiMentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de (eu'
tas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, fé
cuias. flocos. farelo, • fermentos, feijãa
figos, frios, trutas secas naturais e 'cria.
talzadas; gricose. goma de mascar, gora
conserva.- lentilhas..iinguiça, louro, mas
sas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada,' macarrão, mas.
ra 'de tomate, mel e melado, mate, mas:
sas Para mingaus, molhos, moluscos
rticararda, mortadela, nós moscada, nous, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pãas. piaos. prlinés. pimenta, pós para
Mins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeilões, sal, saga. sardinhas.
kincluiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes,' sucos de tomates e :."e
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para
cnento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

EIRASILEIR-Al

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açacar. alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. aze:. gr \
tunas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas.' baunilha,
café em p6 e em grão. camarão. canela.
em pau e era pó. cacau, carnes, chá,
carianelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes,. compotas, cart.
pica. coalhada, castanha, cebola, condicientes para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, ensovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cris.
talizadas; gricose. goiva de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
gaiabada, geléias, herva doce. becos
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite ern pó, legumes em
cunserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
Termo n.° 653.328, de 29-7-1964
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
Empório Ouro Branco Ltda.
margarina, marmelada, macarrão, masSão Psulo
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, noI RURR 18¥29
zes; óleos comestíveis. ostras, Ovas,
;alta, pios, arlinés, p imenta, pós para
Glasse 50
pudins. pickies, peixes, presuntos. pa• Impressos
tês, petit-pois. punhas, pizzas, pudins;
Termo n.° 653.329, de 29-7-1964
queijos, :ações balanceadas para ant.
Leonel Lusitano de França Andrade mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sar,duiches, salsichas, salames. sopas crilatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
• I MOBI LIARIA
frutas; torradas, tapioca. tàmaras, talha,,
TORRE DE BEIJEIS
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Classes: 33 e 50
toucinho e vinagre
Administração de bens, compra e venda
de imóveis, lotearnentos e irarem • Termo n.o 653.333, da 29-7-1964
SebastiãoRodrigues da Silva
Termo n.9 653.330, de 29-7-1964
,, São Paulo •
Mercantil Cerealista Tibro Ltda.
São Paula
•
AÇO E
, Á ADEM()
MERCANTIL .
.
•
rasuetra
CEREALISTA'
Classe
32
TIERO LTDA.
Pr ogramas radiofónicos de televisão ft
Nome Comercial
circo

4444

Termo n.o 653.334, de 29-7-1964
Bà e Lanches Mirandelense Ltda.
São Paulo

mInsioutzu

Ind. brasileirt,
ImpseSsos
.

•

correspondencia. bloco, para cálculos
blocos para anotaçaes pobinas brochtiras não impressas, cadernos de escrever, capas par adosumentos, cárteiras
--aoca.s de papelão cadernetas, cader
aos caixas de carrão. caixas para Pa
pelaria, ea'rTõt' de viscas cartões co
cnecid.s. cartões ‘,‘"2‘.1:ces corifeu, cartolina. cadernos de papel Melimetrado
em branco para desenho. cadernos
:seciares. cartões em branco. cartuchos

Termo n.° 653.335, de 29-7-1964
"Indartep" Comércio e Reprasantaçõas de cartolina. crapas planográficas, caLimitada
dernos de lembrança, ,• carretéis de pa
pelacs snveiopes envólucros para zba,
Sso P

INDARTEP
• Ind. Brasileira
Classe lb
Armps e mutações de guerra e caça'
Alfanges, arpões, balas, baionetas. canhões, carabinas chumbo para caça,
cartuchos. dinamite espoletas, explosivos, espingardas. fusis, fogos de artififido% metralhadoras, pistolas, pólvora.
punhal e revólver
Termo n.9 653.336, de 29-7-1964
Lopedo Auto Peças Ltda.
São Paulo

mulos de papel, encadernação de pdpe;
ou papelão. etiquetas, tôlhas 'adices.
tõlhas ,cle celulose. guardanapos. livros
não impressos livros tiscals; livros de

coatabilidadei mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos papel,
nhos, papeis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão •papeis em branco
para impressão. papeis fantasia. menos
par 'Narrar. paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepon. papel de
seda. papel impermeável, papel em no
bina para impressão papel encerado.
palal higiénico, papei imperineáxel
para copiar papei para desenhos. papel para embrulho impertneabdizadc
papel para encadernai, aapei Para es.

devei. papei p ara imprimir. papei parafina p ara embrulhos. pa pei celofane.
papel celulose, papel de . lobo, papel
absorvente, p apel para embrulhar tabaco. papeias.. recipientes k papei. roClasse 21
Para distinguir: Velculos e suas Pare. setas .de papel, rótulos k papei rolos
Integrantes . aros ara bicicletas, auto de papel transparente. imcos de papei.
móveis, auto caminhões, aviões, aiaor- Mmentinas: tubos postais, de cartão.
tubetes de pape,
tecedcres, alaSancas de cámbio, barcos
brbue ara Velculos. bicicletas carrinhos
Têrmo n. o 653.339, de 29-7-1964
de mão e carretas. caminhonetes. car• Engenharia Coméitio São Paulo S.A
rol ambulantes. caminhões, carros. rra.
São P.:11 tores, carros-berços carros-tanques, cari
ros-irrigadores, carros. carroças, carroCIDADE MINI
carias% chassis, chapas circulares para
Praia-Grande velculias, cubos de veicules, carrinhos
Est. S.Paulo
velocipedes, varetas de contróle dr. afogador e acelerador, tróleis, troleihin va.
Classç
raes de carros, troletes para carros
Titulo
para máquinas de escrever. corrediços
Têrmo n.o 653.340. de 29-7-1964
para veiculo% direção. desligadeiras es.
Droga Nacional' Ltda
tribos, escadas rolantes, elevadores' pa.
São Paulo
ra- passageiros e pare cargas. engates
para carros eixos de direção. freios
fronteiras para veiculos, guidao. 'oco
NACIONAD
Ind. Brasilein
motivas, lanchas, motociclos, molas. mo
kicicletas, motocargas, moto (urgões.
manivelas, navios. ónibus_ para-choImpressos
qUe. para-lamas. para-brtsas, pedais.
pantões, iodas para bicicletas, salsa
Têrmo n.° 653.341, de 29.7-1964
para bicicletas. reboques. radiadores paIndústria
rir' Argarn ,, ssa Porlenza E. da.
veículos,
rodas
para
veicu'os
salina
ra
o
tricicles, tirantes para veiculos, vagões

LOPEDO
Ind. brasileira
.
.

Termo n.° 653.337, de 29-7-1964
Avelino Izzl
São Paulo

ODBFIS —

CONTABILIDADE
DESPACHOS E
FISCAL
.

Classes s,
Titulo

Termo n.9 653.338, de 29-7-1964
Gráfica Nova Belém Ltda.
São Paulo

f NOVA BEDBM
Ind.-brastleir,

•
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Classe Ri
Aros para guardana pos de pape.
aglutinados. álbuns (em branco). álbum
P* ra retratos e autógrafos. balões (ex.
para
teto para brinquedos) blocos

MASSAFOR
nel

ort.

gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antirddos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, 'pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrais
Termo n.9 653.342, de 29-7-1964
Coteninga S.A. Tecidos
Sãj- Pau lo

Classe 23
, Tecidos
Termo n.° 653,343,- de 29-7-1964
Eletrônica Nipon
São Paulo

nhonetes,. carros a-abulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanque", carrOsirrigadores, cairos, car-

roças. careeerias, chassis, chapas drcuiaies para veies:os, cebos de veiculo,
carpi aos para máqu ..;:as de escrever
corre,,iços, para veiados, direção, desltgadei.as, estribos, escadas folantes, ele-

valo. es para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, !Tonteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, mola,,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas, reboques, radiadores para velculos,
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões, velocípede; varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.o 653.346, de 29-7-1961
Guilhermo Ewino
São Paulo

Nipom

Ind. Brasileire
Classe h
Para distinguir: Acendedores elétricos
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe

rimetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de -iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos ' elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa.
relhos para barbear, aparelhos para hasr
talações telefônicas, aparelhos para ondular ' ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas ele.
tricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores. condensadores
-elétricos, cortadores, enceradeiras, estufas 'de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas-para secar roupas, ferros elétricos de engomar • de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, Szigões, tõrnos. galvanômetros,
hidreimetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores iam-

padas, Squidificadores, manômetro», microfones, pick-ups. pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, tertuosta.
tos tomadas. transformadores, salvulas
,para rádio, válvdas para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltitnetros •
Termo n. 9 653.344, de 29-7-t%4

Classe 28
Massa plástica usada para consertos di
diversos artigos
Termo ni.° 653.347, de 29-7-1964
'Nisto Souza Ltda,
São Paulo

SOMzi
Ind. brasileira
Classe 47
Para distinguir: Alcool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação, lubrificantes, óleos combustíveis, óleos para
freios, óleos lubrificantes, óleos para
iluminação e para geração de- fõrça, petróleo, querosene

Têrmo n.° 653.348, de 29-7-1964
Auto Mecânica Único Ltda.
Sio-Paulo
•
UNICO
&nd. Brasileira

Irmãos Motta Ltda

01.4

1.
Para distingsis: Materiais para coasism•
ora e decorações: Argamassas. argila.
areia. azuleios. gatentes. balaustres. blo
cos de cimento. bloros para pavimentação, calhas. cimento, cal, cré, chapas
iso!antes, caibros. caixilhos: colunas;
chapas para coberturas. caixas (Uva
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de Metal. ladrilhos lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas. material isolante contra frio e calor manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções mosaicos, p rodutos de base as'altico, produtos para
tornar impermerb l lizan r ?, aramas
sas de cimento e cal, hidráulica, padre

Classe 5s
impressos
6961-L-6Z ali '6f, £ • £59 e.'11

Billings Park S.C.
S n n P ais)

BILLINGS PARK
Ind. Brasileira

Iad. Preallelre

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas parte
integrantes: Aros para bihicletas auto
móveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para ve ículos, Wideenrr inhos de mio e carretas. [anil.

'11
Tape-asas em geraL
Para ditsingun
anúncios . ipip es%os ações, apólices, bilhetes, bilhetes' ds sorteio, chefues, car-.

tões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes, faturas, folhi
nhas, letras de câmbio, notas (iscais,
notas promissórias, papeis de.correspon.
dada, passagens, publicidade e pro- paganda em geral; recibo,
•

•

Sta-Wra 4
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•

Tèrino n.° 653.350, de 29-7-1964
Farmácia Santa Eulália Ltda.
Sáo Paulo

Termo re° 653.354, de 29-i 164
Korios Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

,STA:EUgLIA
:lasse 3
Substâncias qui:a:coa, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n. 653.351, de 29-7-1964
Csmércio de jóias Anum Ltda.
•
São Paulo

táNANNZA
Classe 13
Abotoaduras para punhos. águas ma.
tinhas lapidadas, alfinetes para adorna:
amuados. de metal precioso, semi.
precioso ou suas imitações, anéis de
adorno. balangandans, berloques. brita
opa. broches, colares, contas de metais
ou pedras sedosas ou sarai-sedosas e
mas imitações usadas como aduano/
os na confecção de bijouterias., correu
to de uso individual ara adorno. &•
anates Lapidados esmeraldas lapidadas.
a.edálhas com santo, pulse*fas safiras
apiada., toptir,a lapidados, turmatinm
lapidadas e turquesas lapidadas
Termo 11.0 653.352, de 29-74964
Confecções Ssiom Ltda.
Sâo Paulo

STIOM
Mu. BRASILEIRA

IND.. BRASILEIRA

4I1

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
aventais, alparcatas, anáguas,. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros...bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, csrpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cai
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias, fardas Para militares,
fraldaa, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laguês,
IMOS, ligas. lenços. mantos, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós. palas, penhoar, pulam. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nbos, perneiras, quinionos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudas,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sue teres, Morte, sungas, atolas ou slacks,
Lutes, toucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestidos

Tênno o.9 653.360,

tetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, pesas para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
masslças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de -borracha para móveis; sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaio 'e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borrachn para conta.
gotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quimicas

MINN

irmdos Franco •
Mn • A ll• Ungth • Mma ft MOMO 'MITA • 111. P.

Classe' 42
Aguardente de cana

Temo n.° 653.356, de 29-7-1964
Francisco Kayatt

Termo a. 9 653.361, de 29-7.64
— Indústria e Comércio da
Móveis e Estofados Ltda,
São Paulo

MACKENZIE
1 AUTOMOVEIS

Drat41"1Classe 40
Móveis em ger.' de metal, vidra, tri
aço, madeira, estofados ou não, inclua
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almocadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombo*,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de mola@
dispensas, divisões, divans, discoteraa,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani•
abas, estantes, guarda-roupas. mesas,
mesinhas, mesinhas para radio • televisão, meirinhas para televisão, molduras
para quadros, r, wta-rellistos. Poltrona"
poltronas-camas prateleiras, portauclia•
péus, sofás. safas-camas, travesseiros
vitrines

dasses: 6, 21 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 653.357, de 29-7-1964
Indústria de Máquinas Welba Ltda,

Istosl• RIA DE MÁQufiviits

Termo n.o. 653,355, de 29.7-1964
i indústria São Paulo de Artefatos de
Borracha Ltda.
São Paulo

Termo n.0 653 .353, de- 29-7-1964
Loja de Calcados Deborah Ltda.

1DEBORAH
BRASILEIRA

36
Calcnc;ns

SÃO PAULO
IIND. BRASILEIRA
Classe 39
•
Iara distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculas, artefatos de borracha não incluídos em cotas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas.
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos indus.
Wats, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para balai, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embolas, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, =miopias, maçaneta', pro-

Nome Comercial
. Termo n.o 653.358, de 29-7-1964
Orleans — Distribuidora de Lubrificantes Ltda.
São Paulo
•

Ind?Realreras

Termo n.° 653.362, de 29-7.64
Induaço IncNistria e Comércio de
ProdutokEletrometaldrgicos Ltda.
São Paulo

leira

Classe 47
Combustíveis. lubrificantes, substancias
e produtos destinados à iluminadlo e
ao aquecimento: Álcool motor, carvão
a gás, halrocarboretos, gás metano, bis.
taao e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos, gasolina, graxas. lubrificantez, óleos destinados h iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
Termo n.o 853.359, "de 29-7.1964
Editem Primos Ltda.
São Paulo

PaIMOS

Ind. rftet1eir.
Classe 32
Alma onques, apuados, álbuns Impressos, cartazes. catálogos, jornais nadoriais e estrangeiros. publicações Impressas. revista. Propaganda em rádio
televisão. tornais. programas radiofõni.
'-os, peças teatrais e enematoodkas
e revistas impressas

ao Gude

• Pme
N . Geo Img.
Ida • engarrafada per
AMNsna. AYI

PP

LTDA,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalos
aventais alparcatas, anáguas. blusas,
imas. botinas, blusões, boinas. baSadourar. bonés. caoacetes. cartolas. cara.
puças. casaçáo, aoletes, capas, chatas.
cachecols, calçadus, chapéus, cintos.
cintas. -cambinaçaes. caminhas, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, ,camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
mias, casacos, chinelos, dominós, acharpais fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de 'ingeria, jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, manha*, meias.
maiôs. mantas. mandriao, mantlhas, paletós, palas. penhoar, pulavas, pelerinaa,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhoa, perneiras. quienonos, regalos.
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
iueteres, aborta. sungas. atolas ou alado.
lidar, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

de 29-7-61

Irmãos Franco
ã Paulo
Sc

"INDUAÇO
•

IND. BRASILEIRA

Classe 3
Aço em bruto, aço preparado, aço

doce, aço para tipos, aço fundido. aço

parcialnteate trabalhada, aço pálio, aço

refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de

manganês, bronze em pd. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcia/mente preparado, cimento me.
teco, cobalto, bruto co parcialmente
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
brigo ou prcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou pardalmente Caba.
guia temperado, gusa maleável,
Minaz de metal, lata em falha. latão
em folha, latão em chapa:. latão em
vergalhe" liga metálica,
niagutzio, mangado, metais do taba.
&doa ou parcialmente trabalhado, me.
tato mu mama, metido @atempado',
metais para solda, niquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em 161haz
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Terra° ia.° 653.315, de 29-7-61
Fanc14.1rancesco
aaa i'utilu

Vamo a. 653.371, de 29-7-64 I
Termo n.' 653.363. de 29 :7-64
Fama') — Fábrica de Maquinas Opa- Init'stria Eletrce Médica "Nebulaspir"
Ltda.
ratrizes Ltda.
Siso Paisto
São Paulo

IPAMOP
and. Brasileira
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WARVESTER .,
RADIO E
TELEVILTO

'IneBgefiletin

Ind.

Brasilelia

ILasse o
Para distinguir tornos e suas partes
Radios e aparentss de taldv.são
Integrantes
-- - Termo n.° 653.376, de 29-7-64
Têrtno n.° 653.372, de 29-7-64
Itaquera • Ciacrnatogrática Ltda.
Tênmo n.° 653.364, de 29-7-64
Spal — Comércio e Indústria de Metais
aao taluiti
Sul América Representações e Comércio
Ltda.
Ltda.
São Paulo
São Paulo
rril2UNW4,,
Classe

PAMERIA

Classe 50
Impressos

sge,
nd. brasileira
•

Classe 5 Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
Têrmo a.° 653.365, de 29-7-64
bronze, bronze em bruto ou
Indústria e Comércio de Artefatos de refinado,
parcialmente
trabalhado, bronze de
Metais e Plásticos Novarte Ltda.
manganês. bronze em p6. bronze era
São Paulo
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Classe 28
gusa orn bruto ou parcialmente trabaArtefatos de material plástico
Usado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
Tércno a.° 653.366. de 29-744
em falha, latão em chapas, latão em
Construtora Bras-Nipo Ltda.
vergalhões, ligas' metálicas, • limalhas.
^ São Paulo
magnésio, manganês, *metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados.,meBus4iIpó
tais em massa, metais estampados.
(ind. Brasileira
metais para solda, miquel, zinco
Classes: 8 e 40
Titulo de estabelecimento

1índN.91intbirs

Classe 16
Areia, cal, cimento e iiick/os
Téamo is.° 653.367, de 294-64
M. H. F. Comercial de Parafusos e
Ferragens Ltda.
São Paulo
MeRaP,

Ind. zrasileira.
• •
•

Classe 11
Ferragens e parafino&
Termo n.° 653.368. de 29-7-64
Comercial Casnesba Ltda.
São Paulo

Classe 37
Roupas bisaras, para sarna e mesa:

Acolchoados para camas. colchas, ca.

Termo a.* 653.373, de 29-7-64
Assoji Auto Peças Indústria Ltda.
São Paulo
•

LED=
Ind. brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e 3nas Partes
intagrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,: carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, abalais, chapas cia
aziares para veiados cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos direção daligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele
vedares para passageiros e para carga.
engata para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos. guidão
bcomocivas, !anchas, motociclos, molas.

bancam esfregões fronhas. suardaaa.
pois jogos bordados, logos de toalhas.
motocargas, moto furgões,
felKeds. =atas para camas, panos para Iháotocicletas,
rr.anivelaa,
navios,
ónibus, para-choques
casinha a panos de pratos. toalhas de
para-brisas, pedais, pantões,
rosto. e banho. toalhas de meu, boa. para-lamas
lhas para Matar, toalhas para chã e radas para bicicletas, ratos para biciclereboques, radiadores para veiculos
café, toalhas para banquetas, guand- tas,
rodas para veictdos, selins, tricicles, tipara
cama
e
mesa
toallanhas
çam
rar.tes para veiculos vagões, velocipe(cobre pão)
dei, varetas. de controle do afogador e
acoderador, tróleis, troleibus, varaes de
'ninas na. 653.369 e 653.370, de
carros. toletes para carros
29-744
'Rosa de Freitas Soara"
Têroio- a. 653.374, de 29-7-64
São Paulo
Wilson Barbosa Alvarenga
São Paulo
1TOTOCAL•
Ind. Branileira
£17 O blECANICÀ
Classe 1
Produto: químicos Industriais
Casse 16
Materiais para construção e decoração

Ind. =anileira

ALVARENGA

Classe 21

•

Peças para veiculo,

Classe 8
Fiknes cinematográficos
Termo a. 653.377, de 29-7-64
Assoji Auto Peças Indústria Ltda.
São Paulo

ASSOJI
Ind. Brasileira
Classe 39
Para distinguir: Artetatos se borracha.
borracha. artetatos de oorracba para
veiculos. artetatos de borrazha não tecluidos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores. assentos para cadeira& borrachas para ara Intentes de
cofre, bucha de estabilizara* buchas,
buchas para ítunelo batente de porta
Utente de chassis. bicos para mamadeiras. braçadeiras, bocais. oases para telefones. borrachas para carrinhos ',adua
triais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha vara redras. cocado)
de motor. câmaras de ar, chupetas, cor-,
does massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, caias de borracha, chapas e centros de mesa, coa
das. de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para maquinai, copos de borracha
para tratos dedeiras. deaeniupaletras,
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
espontas de borracha em quebra jacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
autamdveis, guarnições para veiculeis.
lancheiras para escolares. Ominas de
borracha para degraus, listas de borracha para Janelas e para portas tençõss
de borracha, manoplas, maçanetas protetores para para-lamas. otoreteres
para-choques, pedal do acelerador. pada) de partida, pema para businaa
pratinhos pneumáticos, ponms de borraçtta para bengalas e muletas. rodas
massiças rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para amoveta, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaio e tsolador, suportes, semi-

pneumáticos. suportes de cambio, sanfonas de parttda, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de Sorracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tigelas
ttitioa tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substàncias quinilcas
Tértno n. 653.378, de 29-7-64
Confecções Marquês Ltda.
São Paulo
•

In5

gPEP1ejra
Classe 36 •
Para distinguir: Artigos de arguidos
e roupas feitas em geral: Agasalhas
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.

auras, botinas, blusões, boinas,. baba.
dc .uros, boas. capacetes, cartolas. cara.
paaas; casaçãu, comes, capas, chaica
..achecols, calçados, chapéus, cintos,
:untas, cdmbinações. carpinhos. calças,
ae senhoras e de crianças calções. calçar. camisas,camisolas, camisetas,
cuecas, certiulas. , colarinhos, cueiros,
sa ,as, casacos, chinelos, doamos, echar.
pes matavas, tardas para militares, coieutam. traldas, galochas, gravatas, gorros, logos de langerie. Jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantes, metas,
niaaSs. mantas, mandrião, manilhas, paleta. paias penhoar, pulover, pelerinas,
peugas.. ponches. polainas, pijamas, pu„
nhos, perueaas, quanonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suapen.sorios, saidas de banho, sandálias,
suciares, aborta, sungaa, atolas ou slacics,
tu.er, toucas, - turbantes, ternos, uni-•
formes e vestidos
Termo a.n 653.379, de 29-7-64
Rádio e Televisão Cyntv Ltda.
•
São Paulo
CUTV

-Ind. Brasiletra
•
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétrtcos.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe~atros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para.
edificios, aparelhos elétricos para baa
talo aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão. aqtkecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, carias de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadora
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. sogões, fOrnos, .galvanórnetros,
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefónicos. interruptores, irradiadores, lâmpadas. liquidificadores, manõmetros. microfones, pick-ups. pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, reista,
relógios. reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores. válvulas
para rádio, vaiadas para apare ilsos de
televisão, ventiladores e voltimetros
Termo n.° 653.380, de 29-7-64
Comércio Indústria Representações
Importação e Exportação "Cril"
Ltda.
São Paulo
CRID-MATIC
nran3aelra
Classe io
Para d stingiur: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes. balaustres, !Ao
:os de cimento, blosos ara pavimenta.
:ao. calhas atinem°. cal. cré. chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas aara coberturas caixas dama.,
caixas para cebertuas, caixas dágua,
ca.xas de dscarga Para etixos, edificaPões ranoldadas, eshiqeu, emulsão de
base ashiltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas da metal ladrilhos, lambris, luvas
de junção !ages lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas , massas par • revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pra.

dutos de base asfált.co, produtos para
tornar tmpermeabilizantes .as argamassas de cimento e cal. hidráulica, padrebilizantes. bquidos ou sob outras formai
para revestimentos e outros como nas
cunstru ões pers.anas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
papei para forrar rasas, mansas anuruidus para uso nas construções, parquetas- portas, portões, pisos, goleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha. tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. v.gas, vigamentos e
vitrien

t

Termo n.9 653.381, de 29-7-64
Bar e Lanches Marquês Ltda.
São Paulo

Ind3.45tIftheirs'
Classe 50
Impressos
Termo a.* 653.382, de 29-7-64
*Paias" Canérdo e Representações
Ltda,
Sio Paulo

Ind.PAGES
•
nranileira ("Ume 22
Para distingliir: Fios d ealgodao, caahrtmo, juta. 15 nylon, fiai plásticos, fios
de atda natural e rayon, para teceisgem e para crochê; fios e linhas de toda
rapada. fios e linhas para paca. Unhadas de aço para pema
Termo a.° 653.383, • de 29-744
Bar e Lanches Kansas e Orleans Ltda.
São Paulo

zuns E
&Mo

Brani3Cgs

em barra, ferro manganês, ferro velho;
gusa em bruto ou pardalmente CabaUsado, gusa temperado, gusa maleável;
laminas de metal, lata an fólha, latão
em. folha, latão em chapas, latão em
vergalhou. ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para *falda, ablua zinco

Urino a: 653.396, de 29-744
CaserAinna Ltda.
R.vaná

Termo it.° 653.386, de 29:744
Gino José Tessarolo

Tétano a.° 653.397, de 29-7-64
Maracanã Automóveis Ltda,
Paraná

Ind. JIA-aleira
Classe 32
Alindnaoues. anuários. áibuns impressos cartazes, catálogos. jornais nadoias revista. Propaganda em rádio.
t^levIsão. Jornais, programas radiofônicos, pecas teatrais e c nematográficar
nais e estrangeiros. publicações ',apraze revistas impressas
Termo n. 653.385, de 29-7-64
Carbonofio Indústria e Comércio de
Ferro e Aço Ltda.
São Paulo

InitnetNICeira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço oara tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado bronze de
manganes: bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. coura,,,as, estanho banto ou
parcialmente trabalhado, ferro an bruto.

Salgueiro Produtos
de Petróleo Ltda.

farmAcia Casotarma
Classes: 3 e 48
Titulo

Nome comercial

—

Termo n.° 653.40u, de 29-7-64
Patinho Auto Peças
Pernambuco

Maraceei Automóveis'

C REAÇOESAIARA
i NDUSTRI
E

eETINHO
AUTO PEÇAS)
ITDA

Classe 21
Titulo

~CIO

Classe 35
Bolsas de couro

no°

•

Termo n. 9 653.403, de 29-7-64
Sialgueiro Produtos de Petróleo Ltda.
Pernambuco

São Paulo

a.° 653.388, de 29-7-64

Paulo Baumblatt
Guanabara

.DISTEC - Distribuidora

de Valores

Termo a.° 653.398, de 29-7-64
Indústria e Comércio Riacho do Navio
Ltda.
Pernambuco

Termo n.9 653.407, de 29-7-64
Patinho Auto Peças Ltda.
Perrambuco

(Indústria e Comórclí
Riacho do Navio Lida
Nane comercial

amuá; da
e estalel
ecimento
Termos na. 653.389 e 653.390, de
29-744.
Paulo Baumblatt
Guanabara

Urinou. 653.399, de 29-7.64
Joel Chairoval
. Pernambuco

Classes: 6, 11 e 21

ELITEse- RVIOU

Titulo
Termo n.° 653.408, de 29-7-64
Cia. de Representações e Negócios
Prornocionais
Rio Grande do Sul

Classes: 8 e 33
Titulo
Térreo a.° 653.400, de 29-7-64
Santos da Silva
. Pernambuco

Classe 50
Artigos da classe
Classe 33
Insígnia comercial

Termo n.° 653.391, de 29-7.44
Classe 41
Tirivoz — Inter-Comunicadoras Ltda.
Lanches de: queijo, salame, mortadela.
Guanabara
churrascos, presunto, alite e salsichas
Termo n.9 653.384, de 29-744
. Fast — 'Propaganda S. A.
São Paulo

Dezembro de 19b4 41:41
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p

Papelaria Mia
Classes: 17. 32 e 38

Titulo

.1

s.

Termo. n. 0 653.491, de 29-7-64
Raiári Ltda.
;Pernambuco

rRIVOX1
alDúnirain ~afia
Classe 8
Aparelhos de comunicações
Tèrmo n.9 653.394, de 29.444
Laboratório Lutécia S. A.
Guanabara

RAIARI . LTN.
Nome âún
. areia!
Termo n. '653.402, de 29-7-64
Sobrita Ltda.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

SOBRITA LTDA.

PANUTRINA
Laboratório Latéc:ia
Rio de

a A.

Janeirc

industria Brasileira

Nome comercial
Tétanos as. 653.404 e 653.405. rt•
29-7-64
Edgar Cavalcante Filhos 8 Cia, Ltda.
Pernacnbucob.

Classe 3Artigos da classe
Termo 1. 0 653.395, de 29-7-64
Mecânica Erwagen Limitada
Paraná

Mecanica &riam
Classes: 8; 33 e 47
Classes: 6. 11, 21. 33 e
Titulo

r

-Titulo
Classe 8
Baterias de acumuladores

Grande Har a' liandrio
Termoló•PrImios na
lera, Com Impostos
Pagos
lasses: 33, 36 e 37
• Frase de propaganda
Termo n.° 663.409, de 29-7-64
Cia. de Representações e Negócios
Promodortais
Rio Grande do Sul
c

Prêndos na Hora, Com
Impostos Pagos-Grande
Karel Unário Termoló

s

Classes: 33. 36 e 37
Frase de propaganda
Termo n.9 653.410, de 29-7-64
Cia. de Representações e Negócioe
Prnmocionais
Rio Grande do Sul

Termolâ•Primios ea
Hera Com Impostos
Pagos
Classes: 33, 36 e 37
Frase de propaganda

.
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°membro de 1954

TIPe

saias, casaco& chinelo& dominós, achar. polainas, pijamas, punhos, perneira.,
pai, fantasias, fardas para militares, ' co. quiatonos, regalos. robe de chambru,
'caiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- roupão, sobretudos, salsa, suspensorio&
ros. jogos de angarie, jaquetas, laqués, lei, sungas, stcdas, soutiens, ataca&
luvas, ligas, lenços, manhas, meias, tater, toucas, turbantes, ternos, niformes
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pa- salda de banho, andana& sweater, chordutos de base asSáltico, produtos ,tara letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
e vestidos
itt~ftiorimeteenteememeeeemea
tornar impermeabilizantes as argamas- peugas, ponches, polainas, pijamas. pa.
Termos ns. 653.425 e 653.426, de
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- nhos, perneiras, quimonos. regalos.
29-7-64
gulho, produtos betuminosos. impertnea- robe de chambre, roupão. sobretudos.
Classes: 32, 33 e 50
q uificio Inglez S. A.
bilizantes líquidos ou sob outra* formas suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Frase de propaganda
São Paulo
para revestimentos e outros como nas tudesca. aborta, sungas, atolas ou alada,
Mamo' as. 653.412 e 653.413, de
construções, persianas. placas para pa- tales, toucas. turbantes, ternos, uni29-7-64
formes e vestidos
vimeritação, coe ornamentais de " ciClasse 24
Cia. Roigrandense de Publicidade
mento ou gesso ara tetos e paredes,
CORRIEDALEJV.P.
Grande do Sul
papel para 1orrar casas, massas min- Alamares. atacadores para espia:iam: Indastria Brasileira
rcidob para uso nas construções, par- • calçados, ataduras de algodão para
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras. nata, bandeiras, bordados, braçadeiras.
Ciasse 3ô
para portas, tijolos tubos de concreto. borlas, cadeados, capas para móveis e
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- diversos fins, exceto P ara Bus inedick• Para distinguir: Artigos de vestuarlos,
Rue& de cimento, vigas, vigamentos e festa& feltro para órgão, Rum galar. e roupas feitas em geral: Agasalhos.
deres, lamparinas, mochilas, mosquete'. aventais, alparcatas, -anáguas, blusas,
vitrós
roa, nesgas. Caabreiras e enchimento: botas, botinas, blusões boinas babas
Tármo n.° 653.416, de 29-764
para roupas de homens e senhoras, douras, bonés, capacetes, cartolas, caraDr. Paulo Carga
panos para en'eites de móveis, não puças, casacão, coletes, capas, abule&
São Paulo
batendo parte dos mesmos, palmilhas, cacrecobt. calçados, chapéus, anta&
passamares, pavios, rédeas, rendas, re- cinta* combinações, corpinhos atam
Classe 32
INSTITUTO- Me
des, sacas. iinhaninhas para vestido*. de senhoras e de crianças, calções, calÁlbuns, almanaques e livros impressos.
GINECOLOGIA PREVENTIVA telas, tampos para almofadas, não ia. ças camisas, camisolas, camisetas,
folhetins jornais e suas peça*, abai
parte de móveis, artigos esta cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros;
egs de rádio, jornas, revistas e de
"CHECK-UP OINECOLOGICO rendoincluidos
em outras clames
saias, casacos, chinelos, dominó', achar.
te/avido, panfletoa, peças teatrais e n Sao Paulo- Capital
Pcs. Sautasas , fardas para militares
Classe 34
• 'de televisão, revistas e suas teças:
legials, fraldas, galochas, gravata& gori
cinematográficas. programas de radio
-Para distinguir as seguintes artigos: cos. jogos de angarie, jaquetas. 'aqui&
Classe 50
Cortinados, cortinas, capachos, encera- matóa, mantas, mandrião, mantilhas, paCartazes impressos, cartões tenmosplás.
dos, estradas, linóleos, oleados, passa- luva& ligas, lenços, mantes. melas
classe 33
ticos de identidade, etiqutas impressas,
deiras, panos para assoalhos, paredes e
Título
faturas, folhinhas Impressas, libais de
. ;dó', palas. penhoar, pulovir, pelara=
tapetes
propaganda, notas promissórias, recibos
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia
Classe
37
Tèrmo rt.9 653.417/ de 29-7-64
e rótulos
Roupas brancas, para cama e mesa: nhos. perneaas. qutmonos, regalou,
Carvalho Hirsch Ltda,
Acolchoados para cama& colchas, co- robe de chambre, routião, sobretudo,,
São Paulo
Taninos as. 653.413 e. 653.415, de
bertores,
esfregões. fronhas, guardana- suspensórios,. saldas de banho, sandálias
29-7-64
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, meteres, shorts, sungas, tolas, ou aladas
Comercial Paulista de Vidros Planor
lençóis, mantas para camas, panos Pata tales, toucas, turbantes ternos, uniforme"
S.A
-RAINBOW
e vestidos
caminha e panoe de pratos, toalhas de
! tndlistria Brasileira
lo Paulo
rosto e banho, toalhas de mesa, toaClame 23
;
lhas para jantar, toalhas para chá e Tecidos em geral, tecidos para soafate.
café, toalhas para banquetas, guarni- çams em geral, para tapeçarias e parei
Classe 22
Para distinguir: Pica em getinnl: ções para cama e mesa, toalluahas artigos de cana e mesa: algodão,
tecelagem e" para uso comum. u
(cobre pão)
ca. ~amo, cetim, caro!. casimiras,
para costura, bordados e tricotagent.
lersey1 linho, aylom paco-paco, perca.
.!
%mos
na.
653.423
e
653.424,
de
rio. de algodão, fios de anho, cIalts:
Ia&
rasai, ralas, seda natural, tecido'
29-7-64
ma e juta, fios de seda natural. ralo=
plástico' teddat imperineãveis e tecitangido Inglez S. A.
e Me de lã para tecelagem para bordos de pano couro e veludos
São Paulo
dar. para . ~tura.
.
tricotagan e para
crodtet. %h plástico., fios de cainha.
Tênno n. 653.427, de 29-7-64,
se. Linhas para pesca
ANGLEZ.- V.P. AO-a...ale Artefatos de Alundnio Ltda.
Sáo Paulo
Indtistria Braelle4,. n
Termos; as. 643.418 a 653.422, de
29-7-64
.
Tecidos Buri S. 'A.
u:r1 R IP
is ti ri as
São 2Paulo
Classe 23
Classe 14
rije
I ndustria Brasileira
Para distinguir: Teddos em geral, teciPara distinguir: Vidros comuns, laminados para confecções em geral, para taAREJ10
das ou trabalharos, vidro cristal, vidro
peçaria e para artigos de cama e maae.
Industrial, objetos de adornos, de vidro.
Classe 11
algodão, alpaca, cunham cetim. caroá. Para distinguir ferragens e ferramentas
Pldro instilhável e inquebrável, para tocasimiras, fazendas e tecidos de lã em Ailcates, alavanca*. arrue/as. arrebitei
Classe 23
dos os fins, planos. curvos ou de qual.
para vidraças. placas. blocos de vidro Para distinguir: Tecidos em geral. te- peças, juta, jersey. anho, nyloa, peco- argolas. aldraves. armações de metal.
salpica e coloridos, tubos e globos de cidos para confecções em gaza para peco. perca/ina. raial, rayon. seda na- abridores de latas arame, aparelhos de
;vidro, espelhos, hastes, patetas e cuba- tapeçarias e para artigos de cama e tural. tecidos plásticos, tecidos imper- chá e café, assadeiras, açucareiros. apameáveis e tecidos, de pano couro.
relhos para lavatórios, arandelas, arestas de vidro, ampolas, tubos, almofari- mesa: Algodão alpaca, cainham cetim,
veladas
tas, aros. almoiadarisea, amoladores.
zes topos, cadinhos, garrafas, frasaal, atroa, casemints, fazendas e tecido" de
amoladores de ferramentas, alças para
Clame -36
graus, mamadeiras, Ramas pura fornos, lã em peças, juta, fersey.- linho, nylon,
brocas, bigornas. baixam
assadeiras, compotelms, saladeira, jardi- pacapaco, percaline, rant', revoa, seda Para distinguir: Artigos de autuaria ancinhos, bacias,
bombonierea balde*.
neira, porta-jóias, clutaros, cálices, pra- natural, tecidos :ataco& teddos im- e roupas feitas as geral. Agasalhos. bandejas,
borboletas,
tatedas.
bases de metal. bra
aventais,
alpercatas,
anagua&
blusas
tas, xicaras, Wel" bandeijas, plres, 11- alimentidos ~et" ncenrinta* nan bules.
bisagra.
bucha", bainha
çackiras.
**TUIM
ap
MU=
%quimo,
botas,
botina.,
blusões,
boinas.
baba
em=
aiia
-aireiros. vasos, serviços para reflespara facas, baterias de cozinha. colhe'
tos, taças, vasilhames, mantegudras, pennedalizantes e tecidos de pano couro doures, bonés, capacetes, cartolas eira- de pedreiros. cadeados. correntes. cabipuças, casacão, .colete& capas, chatim
e vestldos
.
cápsulas, pendentes e garrafas térmiau
cachecol& calçado& chapam ditos, da de& chaves de parafusos. conexões para
Clame 16
Classe 36
encanamentos, caixas de metal pare
Para distinguir: Materiais para contra Para distinguir: Artigos de vestuários ta& combinações. corpinhos. calam de portões, colunas. canos chaves de..fencões e decorações: Argamassas, argila e roupas feitas em geral: Agasalhos, senhoras e de crianças, calções, calça" da. chaves inglésas. cabeções. canecas.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- aventais, alparcatas, anágua*, blusas. camisolas, camisetas. cuecas. manias copos, cachepots, centro de mesa, ao- cos de cimento, bloros para pavimenta- botas, botinas. blusões. Minas, baba- colarinho*, cueiro& casacos, chinelos, queteleiras caixas cara condimento de
(Ao calhas, cimento, cal a4. chame douros, bonés, capacetes, cartolas. cara- dominas, echarpes. fantasias, fardas. pa- alimentos, cadeados, caldeirões caçaraisolantes, caibros, cai:Ilhoas colunas: puças. casaçao, coletes, capas, abaleis ra militares e colegiais. fraldas. galo- tas. chaleiras. cafeteiras, conchas. coachapas para coberturas. caixas Mau& cachecol*. calçados, chapéus, cintos, chas, gravatas, gorros, logos de auge- dores. casca:tetro& cabides de metal.
caixas para Coberturas, caixas Matas cintas, combinações, carpinhos, calças. de, jaqueta* leques, luvas, ligas, len- cabos, caixas de ferro, cru zetas. curvas.
caixas de descarga para afixo,. edifica- de senhoras e de crianças. calções, cal- ços, =Mac melas, maiôs, manias, man- cantoneira& chaveiros, canivetes, chaveções premoldadas, estuque. emulsoo t1e ças, camisas, camisolas, camisetas, da, mantilhas, palmos, pelas, penho- vens& cremones, cadinhos. crivos. chanbrite Wein>, estacas, esquadrias, estru- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, ra, penas, pulover, pderiaae, ponche*, fradores, cassinetes, cabos, chave& citaTermo n.9 653.411, de 29-744
Cia. Riograndense de Pealicidade
Rio Grande do Sul
• .

turas metálicas para construções, lamelas de metal, Ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lapas lageotas, mata ial isolante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pro-

$exta-felra 4
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ves para porcas cima/ares. abava tos- ros, jogos de !ingeria. jaqueta& laMsé&
luvas. figas, lenços, mantem, meias,
quiadela.. correntes para chaves, asnialbs, mantas, mandrillo, mantlhas, papara
porcas.
distintivos,
chdes, chaves
dobradiças, descanab,Ipara folheies. pra- letós, palas, penha" pulover, pelerinas,
to. e copos. enxadas...esfera& engates peugas, ponches. polainas. pijamas. pu.
enfeites de. metal, estribos. espátula& °hos. perneiras, quimanos regalos,
estojos de metal para carimbos, eixos, robe de chambre, impila sobretudos,
expandidos para tubos, estruturas metá- suspensórios.. saldas de banho, sandálias.
lica& escarradelras, espremedores espia- meteres. 'horta. sungas. Molas ou dados,
madeiras, fumiões, foice& ferro para tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
cortar capim. ferrolhos. faca& facões,
Classe 39
'
fechaduas, fruteiras, funis, farinas para
doces bolos, inibidas e pudins. Unges. Para distinguir: Artefatos de borracha,
fivela. furadores. ferramentas cortantes borracha, artefatos. de borracha Ora
• perfuranta para marcaneiros, fechos veículos, artefatos de borracha alo iade metal. ferraduras, formlnhas, fitas cluidos era outaa classes: Arruelas, arde aço. gancho& guanições de metal. golas, amortecedores, assentos para cagarfos, ganchos para quadros, grampos deiras. borrachas para aros, batentes de
para emenda de correia& grades para cofre, buchas de estabilizador, buchas.
fogões e geladeira', grelhas. galheteiros. buchas para jumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos paia mamadeigramas, garrafas. aos"
=arra, limas, lâminas licoreiros, ras, braçadeiras, bocais, bases para telata Ivas. linuguetas. leiteiras mac.his, lefones, borrachas para carrinhosVpdusdiabas, molas miar portas. martelos, Ciais, borracha para amortecedores,
marretas. matrizes, marmita& maçanetas. bainhas de borracha para rédeas. cochlm
'morsa& machetes, raanteguetra& rnalhôt, de motor, cerraras de ar, chupetas cornavalhas. afales, puas. pás, picaretas. dões massiços de borracha, cabos para
pregos, ponteiros, parafusos. porcas. ferramentas, chuveiros, calços de borpratos. ' porta-gélo, polaina. porta-pão, racha, chapas e centros de Opa, corPorta-101ml. Paliteiros. panela& puxado- das de borracha; cápsulas de borracha
r" placas, pregadores. porta-eaPolgall para centro de mesa, calços de borrapeneiras. pinos, plainas, perfuradetras cha para máquinas, copos de borracha
pires. pinças. pante" porta-co pos e para freios, dedeiras, desentupideiras.
garrafas. passadores de roupa. prai- discos de mesa, descanso para pratos.
lha& rasteias, roldanas, ralos, regadores. encostos, émbolos, esguichos. estrados,
rebites. reduções. recipientes de metal, esponjas de borracha em quebra jacto
radiai" roscas de aço inoxidável ta- para torneiras, Elos de borracha lisos,
moras de aço inoxidável. registros. fôrmas de borracha, guarnições para
serras. "arrotes. &Iões. saldais. acarta- móveis, guarnições de borracha para
lhas, 'arquem% Cilha, tubos, tabula- automóveis, guarnições para veleulos,
ções. tampões. bavadelras. telas de lancheiras para escolares, laminas de
arame, trincos. ta ;as, travessas, tesouras. borracha para degraus, listas de borratrancas, tramelas, talheres talhadeira& cha para janelas e para portas, lençóis
tampas para panelas e cakleirões, ter- de borracha. manoplas, maçanetas, prorinas, tachos, trens de cozinha, torra- tetores para para-lamas, protetores de
deiras. orla:Sia. vasos. vasilhames. ver- para-choques, pedal de acelerador, pemes, mandril de expando. freza de dal de partida, peras para businas.

para bolsas, facas, guarnições, guarniçõea para chupeta e mamadeiras, girar:lições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras,
orinhis, peadedores de roupas, puxadores para móveis; pires, pratos, paliteiro., pás de casinha, pedras.. pomes, artigo& protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquelai, porta-lota&
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros tuins, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, saca, saquinhos, vasilhames , para acondicionamento, vasos, xícaras, oblas a frio e colas não ascIddas
em outras clames, para borracha, para
sortuma, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para

chanfrar, guia • de freia de chanfrar, pratinhos, pneumático; pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas

ventosas% maletas, baus para tacos de
viagem. para pastas, banam, cantos
para anojo& colchetes para mal" eravos, enfeites. fécho Ima pastas e Para
malas. amadora de correia& ponte!.
ra& prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de tateado

massiças, rodlzios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapata" do pedal de breque, seaeorbilio e Isoladores, suportes. semipneumáticos, suportes de dinabio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
Tértno a. 653.428. de 29-744
de borracha, surdinas de borracha para
Provecta — Promoções e Vendas-Ltda. aplicaçao aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta. tijelas,
Silo Paulo
tubos, tampas *de boriacha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
PROVBCTA—PROMOÇUts
de substancias químicas
Casse 2b
VENDAS 'LTDA.,
Para distinguir: Artefatos de material
plásticd e de nylon: Recipientes fabricada de material plástico, revestimenNome comercial
tos confeccionados de substancias 'animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Térnms na. 653.429 a 653.431, de
armações para óculos, bules, bandeia*
29„7-64
PUCCi S. A. — Artefatos de Borracha bases para tele tones. baldes, bacia, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
São Paulo
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
I 2) ti a
baterias, coadores, coas, canecas. .oIndústria Brasileira
lheres. conchas, cestas para pito. ceitinhaa capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, emaçais para vetas.
Classe 36
Pira distinguir: Artigos de vestuárbs caixas para guarda de objetos.' crtu• rni_pas feitas eu= geral: kdass!lin., chos, coadores para chá, descamo ara
=ventais. alparcatas.. anáguas blusas. pratos, copos e capinha* de plástoco
'ar..ta. botinas, blusões. boinas baba para sorvetes, caixinhas de plástico
1.,uros bonés capacetes cartolas cara para sorvetes. colherinhas, pasinhas,
rUcas casação. coletes. capas chales parbnhos de plástico para sorvetes for.
,achecols calc dm; 'chapéus cintos minhas de plástico para sorvetes. discos
cima5. coinivnnções caminhos ;nicas
le senhoras
de rmi . nc,PN .7'a!rsõrs
camisas ramlsoln enavsetw;
:1.1eCaS. cerra:
colnrsnlvl, ctleims
saias. casacos, chinelos. dos/lir:6s achar.
*nes fantasias fardas para militares colég;ais. Irai:ias, galochas, gravatas nor.
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III)

embreagens de material plástico ralalagens de material plástico Para solvetes estofos para —Objetos. espumas de
nykin. esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, bitus. formas ria .a doces. fitas
!isolantes, filmes, fios de celuloee, tubos

correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesiva para tacos, adesivos
para ladrara e adesivos para azulejo&
anéis,. carretéis par tecelagem 'e raiarreções de material plástico para indústria geral de plásticos
Têrmo n. 653,S132, de 29-7-64

Fundição Bronzarte Limitada
São Paulo

BRONZARTE
ttnalsima

!MAMEM

servações sísmicas, .aparêlhos termosta•
tos, apardhos para matacão, aritonik
metros aspiradores de pb aerômetros.
acendedores elétricos alto-falantea, ma.
plificadores elétricos. ~assadeiras, ao"
tuas, batedeiras, balanças , comum
elétrica, barômetros, baterias de acumuã
ladores, binóculos, bitolas. bobinas. ,so.
binas elétricas de indução. "(exceto panhas elétricas, bombas medidoras, bui.
nas, bússolas, baterias elétricas, bule*
elétricos, caixas de decarga camara
frigorificas e fotográficas. campainhas
elétrica& chassis de rádios, chaves elétricas. cinematógrafos, crooógrafos. cronógrafos, cronômetros, combustores de
gás, cirlônietrqa, cristais de rádio, condensadores, cortadeiras para fotografias,
chaves de alavanca', chaves automátk
ca., capacitares de bloqueio, capacitara
eletroliticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados, diais, 'despertadores, enceradeiras elétricas, e144
bicos engenho de assar carne, espelhai
óticos, esticadores de luta'. espelho( da
plásticos para eletricidade, esterilizado.
rei, extintores de Incêndio, ferros. elét;
cos de passar e en gomar, ferro de isa:
elétrico, filtros e aparélhOs filtrantes. Sb
troa para óleo, filmes galados, batel:
fogareiros elétricos, fogueia, faróis co•
mo acessórios de veiculas para slaati.
ração e ara iluminaçao em geral, 'UNI
revelados. fôrmas elétrica; fervedores,

•

Classe 8
Para distinguir: Abaixa luzes de iampilo, abajoura. acumuladores, actinõmetroa, amperametros. amortecedora de
agnação. Inclusive ,os considerados açasrabos de televisão, aparelhos para
Nódoa de veiculo; aparehas para ardia
radio' e frequência. anemômetros. apacios mecanicos, aprélhoa aquecedores
e medidores, aparelhos cromogreficos.
aparelhos de barbear elétricos, apara
lhos registradores e medidores de diatardas, aparalhoe para partqam agua.

frigoríficos, fotómetros, fios. elétricos,
Mos de Interferência, fonógrafos, gare
'rafas térmicas, gazómetroa, geladeira;
globos para iampadaa, globos para iam
tentas, globo' terrestres para ensino

gravadores, holofótes. hidremetroa, iam
para fazer café, marcadores de passa.
medidores, microscópio& mistura*
deka& máquinas falantes. mostradores
para rádios, máquina para passar roa.
fones, mascaras contra gases. ~baba
geles,

mentos de alarme, interruptores, isola.
dores, limpadas de cristal, tampadas in.
candescenta, limpadas comuns, lampa.
das flash, lamparinas, lactômetro' le*.
tes, llquidificadora. lanternas mágicas,
limpadores de parabrisas, bata trarei.

cubadores, indicadores de vima Instrw
ias para veiculo& lunetas, maçarico§

aparélbos de sinalização, lampejantes, para soldar, caldear e cortar máquinas

aparelhos reguladores de gas, aparalbos de café, sal pimenta e outros tempero.
de 'gdvanoplastra, aparélhos didáticos micrómetro& alveit, óculos, objetivas
aparélbos cinematográficos, apararia fotogreftcar..pilhas elétricas, pedem.
automáticos para acender • regular ala. troa. pluviemetres, biremietros. birensfea
experimentar drénos, apatilbos para troe, pistolas de betar, Iogas tom de ta.
destruir insétos, aparatos náuticos d- atadas, andas de regalo. ick-ups para.
emóticos, aparelhos de ótica, aparelhos ralos, propulsores, painéis de carro&
pulverizadores, aparilhos para aqued- quadros distribuidores de eletdddadk
meato de égua. aparélhos geradores ele- queimadores de Met% quadrantes e st"
reproduçlio de som e nSaidos, *paralisos antes para obeervadlo astrológicas, tes
automáticos elétricos de passar. apare- frigeradorea. Mios, Deteres, rezado&
lhos para aramar frutas • legumes, relógios de ponto, de pulso, de bola
aparêlbos de alta tensão:aparelhos de e de parede, desertado:e& contadores e
proteçao contra add,ente de operados, medidores de quantidade si irolatae, ri.
aparélhos atiradores de (mamata& aps- &adore& retentora' de graxa e óleo :o.
&lhos distribuidora de sabia e de de- adore& regadores automáticos, raladosinfetantes para instalações santradas. me de comestíveis, registros p.a etaparélhos esterilizadores, aparelhos e pôr,
ges, agua a outros liquido, quando
Instrumentos ~dos na engenharia. and- Mio considerados partes de máquina&
mensura e geodesia. aparelhos Ga:dit- reatores para Ia fluorescente. registraadores. aparélhoa de análises, aferi. dores, resistências elétricas, May& sor.
lhos ozonizadores. aparêlhos pasteted; seteiras elétricas caseiras, loquetes. sizadore; aparélhos reguladores s esta- Saleiros, sereias de alarme, soldadoras
bilizadores de radio e de fluxo de elétricos, toca-discos. tomadas e inter..
gases e liquido., aparelhos para alva- raptores ~ricos, tubos amisticos, termento e para abializaçlo, aparelhos pa- imitas, termómetro. para observação
ra sinais. aparelhos pára escafandristas, meteorológica. telescópios, tacômetros,
aparelhos para limpar vidros. aparam taxímetros. torradores de cereais. trepara combater formf;as e outras pagas nas. trahsfonnadorts, telefones. tosta.
aparelhos autonulacosodonados ela In. deitas. telégrafos, triPes Para f otcerntrodudio de modas, aparélhos para pi- fia, válvulas para rádios, válvulas de
car. cortar ou reduzir comestivei; apa. descarga, válvulas de redução, vacuárêlhos espargidores. aparélhos e instru- nabos, velas elétricas, válvulas elétrica* da vácuo ventiladurea
mentos de cálculo. 'Parelhos Para ob-
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fradores, cassinetea, cabos, chaves, cila, Classe 20
Ancoras, anéis para cordas de navios, y es para porcas circulares, chaves tarbolas, salva-vidas, bola: para enrolar quimétrica. correntes pará chaves. eu'-nauticag e cadeiras de navios, cintos chetes, chaves para porcas, distintivos.,
de .natação, cintas salva-vidas e bolas, dobradiças, descanso para talheres. praciturão de natação e salva-vidas, cra- tos e copos, enxadas. esferas, engates,
ques para barcos, fateixas hidráulicas enfeites de metal, estribos, espátulas.
ara uso a bordo, ganchos para botes e estojos de metal para carimbos. eixos. .
dispositivos para arriá-los; jaquetas para expandidor para tubos. estruturas metáa_
t ‘;..i
)
natação, salva-vidaj, pinos para sepa- alam escarradeiras, espremedores. éspuku
FUNDO PERDE SÁSACO
,
rar as pernas de corda dos navios, pos madeiras, formões, foices, ferro para
tes de madeira para navios..e roupas cortar capim, ferrolhos, facas, facões,
,
a.
1r 'ez
fechaduas, fruteiras: funis. formas para
n
salva-vidas para uso na água
,
doces, bolos, embadas e pudins, flanges.
Classe 47
r u
j INCA l N
s. 14..
Para distinguir: Álcool para motores de fivela.. furadores, terranientas cortantes
a..
perfurantes para marceneiros, fechos
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa; combustiveis, gás, gasolina, gra- de metal, terraduras, forminhas. fitas
4
xa, graxas ara lubrificação, lubrifican- de • aj. .anchos, guanições de metal.'
tes, óleos combustíveis, óleos ara freios, garfos. ganchos para quadros.. grampos
óleos lubrificantes, óleos ara ilumina- Para emendas de correias, grades para
çãci e para geração de fôrça, etróleo, fogões e geladeiras. grelhas, galheteiros,
gonzos, grossas, garrafas. dboses. joequerosene
•
LEA9,48
lhos, jarros, limas. ..lâtnirias liCoreiroa:
Classe 21
latas lvas. linuguetas. leiteiras macha.1".
Veículos e suas partes integrantes, a dinhas, moias anal portas, martelos,
Classe 6
•
i
saber: aros, actorávels, ' • auto-caml- marretas, matrizes, marmitas, maçanetas, '•
Máquinas e suas partes integrantea paia
•
nhões, a sities, amortecedores, alavad as morsas, machetes, manteguelras. malhos,
fins industriais; máquinas de precisão,
de ciabio, 'barcos, breques,
navalhas. males; puas.' pás, .• picaretas,
otãquinas operatrizes, motores e suas
carrinhas de mão e carretas, canteiro- pregos, ponteiros. parafusos. ,porcas.
partes, peças para automóveis tilo ia.
neles, carros ambulantes, caminhões, pratos, porta-gelo. poseiras, porta-pão,
• Cuidas em outras classes : Alavancas,
carros, cairos-tanques, carros-ierigado- porta- joias, paliteiros. panelas, puxada
olternadores, máquinas =assadeiras,
res, carroças, carrocerias, chassi-s,
res. placas, predadores., porta-esponjas,
Máquinas amassadeiras de barro e coapas circulares para veículos, cubo% de peneiras, canos. plainas, .perturadeiras,
trato, máquinas de abrir chavetas, máveiculos, direção, estribos, engates para pires; pinças, panelões, porta-copos e
quinas afiadoras para ferramentas, mácarros, eixos, freios, guidão, locomoti- garrafas, passadores de roupa, presi- '
Classe' 31
quinas para arqueação de embislaseu, Para distinguir os 'Seguintes artigos: vas, lanchas, . motociclos, • motocargas. lhas. rasteio& roldanas, ralos„ regadores.
anéis de esferas para rolamentos. anéis Anéis de vedação para junções, anéis moto furgões, manivelas, - navios, óni- rebites; reduções, recipientes de metal,
desÓleos; anéis para facilitar o arranco obturadores, arruelas, bujões, barban- bus, para-choques, para-lamas, • para- rodizios, roscas de aço inoxidável, reloS motores. autolubrificadores, anéis
es, barracas de campanha, buchas, be- brisas,. pedais, rodas, raios para bicicle- gistros de aço Inoxidável, registros,
obturadores, aparelhos para mistura de tume para vidraceiro, bolas para vál- tas, reboques, radiadores para velculos, serras, serrotes, sifões. saleiros sacana- -ané is de segmentos, bielas, bombeia de vulas, bocal do tanque de gasolina, dia- selins, triciclos, tirantes para velculos, lhas, torquezes. trilhos, tubos, tabulaecomprimido, oombas lubrificantes, fragmas para calafetar, círculos 'de bor- vagões, velocipedes, varetas de contro- çaes, ' tampões, travadeiras, telas de .
solina para automóveis, blocos de mo- racha para potes, cordoalha, cordas. le do afogador e acelerador, tróleis, tro... arame, trincos, tacas, travessas, tesouras.
- bombas de circulação. bombas de coas- correias de transmissão, canaletas, ca leibus, varais de carros, toletes para trancas, tramelas, talheres, malhadeiras,
tampas para panelas e caldeirões, ter:
carros
• --s inWreak para motores, bombas para berturas de lonas, lonas, lonas para
tachos, trens . de çosinha. torraÓleo. btirrinhos, bombas de água e ga- freios, fitilhos, gaxetas. mangueiras,
Classe 8.
deiras, oriruSis, vasos, vasilhames, vercombustíveis de motores e explosão. mangotes, molas para vedação, pea:aInstalações elétricas, artigos elétricos e
mailteiga. • engrenagens, engrenagens nas, rôlhas, tampas, tubos de jacto para eletrônicos para veículos: Acumulada me., mandril 'de expando, freza de
chanfrar, guia de (reza de chanfrar;
senhos de cana, 'espremedeiras para vedação, tiras, tampões, tubulações para res,
antenas, baterias, bobinas businas, ventosas, maletas, baila para sacos de Wh, bombas hidráulicas, bombas cen- vadações, tendas, válvulas de vedação. chaves
elétricas, chaves automáticas, viagem, para pastas, balmazes, cantor
tubos do radiador
tragas. rotativas, de deslocamentos e
comutadores, chasáis, chicotes para au- para esiojos, colchetes para malas, eraClasse
7.
'
•
blocos
centrifugudores.
indusX ptstâo.
tomóveis, dínamos, condensadores, fa- vos, enfeites, fecho para pastas e para
tries para líquidos e pós. desnatidei- Máquinas e utensílios para - serem usa- róis faroletes, filtros para motores Sl- malas, passadores , de correias, ponteidos
exclusivamente
na
agricultura
e
ma; hemogenlzadores, máquinas brunitros de óleos, fios para eletricidade e ras, prendedores de papel, suportes,
doSas, caldeiras. compressores, cilindros. horticultura 'a saber: arados, abridores fios terra, holofotes para automóveis
torniquetes e tubos de extensão
de
sulcos,
adubadeiras.
ancinhos
mecaiisbios, cabeçotes máquilnas adapta- cânicos e empilhadores combinados. interruptores, isoladores. ° limpadores .de
Tênnos
ns. 653.441 a 653.450, de
das na construção e conservaçao de arrancadores mecânicos para agricul- Para-brisas, luzes trazeiras para vai29-7-64
estrada. máqUinas de costura, máquinas tura, batedeiras para cereais, bombas culos, lâmpadas, lanternas, pilhas secas,
reátrifugas. máquinas para clarear, cla- paar adubar, celfadeiras, carpideiras, painéis de carros, rádios, ralais, refle- Química Industrial Barra do Pirai S. A.
São Paulo
rificar. refinar, misturar e purificar ceifados para arroz, charruas para agri- tores sinaleiros, sereias, soquetes, toClasses: 1 a- 50
Ruídos e pós máquinas compressoras, cultura, cultivadores, debulhadored, madas, transformadores, terminais para
Sinal de propaganda
raáqásas classifScadoras, máquinas ca- destocadores, desentegradores, esmaga- baterias, válvulas, velas para filtfos,
tadoras, máquinas de centrar, máquinas dores para a agricultura, escarrificado- aparelhos de lubrificação e ° filtros de
para cortar, corburadores, cartas de em- res, enchovadeiras, facas para máqui
• óleo
breagem. carter de tnotisr. cubos de nas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
Classe
'11
placas de anbreaarn, caixas de lubri- garras para arado, grades de discos Para distinguir ferragens
e ferramentas:
ficação. diferencial. distribuidores de ou densas, • máquinas batedeiras para Alicates, alavancas, arruelas,
arrebites,
gasolina, dispositivos de arrannue. ma- agricultura, maquinas inseticidas, máargolas, aldraves, armações de metal,
quinas
vaporizadoras,
máquinas
de
quinas desempalhadores, máquinas deabridores de latas, arame, aparelhos de
bulhadoras, descascadoras„ escumadei- mungir, máquinas niveladoras de terra. chá e café, assadeiras, açucareiros, apamáquinas
perfuradoras
para
a
agriculembreagens.
engraxadores.'
centríras,
relhos para lavatórios, arandelas. aresfugos, máquinas ensacadoras, elevado- tura, máquinas de plantar, =tachar- tas, • aros, almofadarises, amoladores,
ruas,
máquinas
regadeiras,
máquinas
de
ras. esmeris exaustores para.forlas, caroçar, de semear, para sulfatar, de amoladores de ferramentas, alças para
para mancais, engrenageas para s-rerals torquir,
de triturar, de esfarelar, terra, ancinhos, !xocas, bigornas, baixelas,
- das-leira,ng sdcom
para Irrigação, para matar formigas e bandejas, bacias, bombonieres, baldes,
:válvulas, eixos de traasmIsslo, direção. outros insetos. para burrlfar e pulveri- borboletas, baterias, bases de metal. braeletzadores , hidráulicos, engrenagens zar desinfetantes, para . adubar, para çadeiras, „bules, bisagra, buchas, bainha
. multiplicadora s , guindastes, guindaste agitar e espalhar palha, para comer para facas, baterias de cosinha, colheClasse 1
para caminhão, (rezas, máquinas para Lecidão, para colher Cereais, máquinas de pedreiros, cadeados, correntes, caba
furar, geradores, guinchos sie rosca amassatibras para fins agrícolas, de des. chaves de p arafusos, conexões para Absol.% entes. acetona. ácidos: acetatos.
agentes químicos para tratamento e
leM fitn, guinchos de segurança, guin- cortar árvores, para espalhar, para ca- encanamentos, caixas de metal para
chos de transporte aéreo, gazeificadores pinar, máquinas combinadas para se- portões, colunas, canos, chaves de len- lotação de . fibras tecidos couros e celulose: água raz. álcool, albumina, milde liquidos combustíveis, geradores de mear • cultivar, de desbanar, oara eu- da, chaves inglesas. cabeções. canecas,
alumen, alvaiade, alvejantes' incopos,
cachepots.
centro
de
mesa,
coeletricidade, juntas universais para con- dar, máquinas e moinhos para forra
dustriais, alumínio em pó amoníaco,
cens.
máquinas
toscadoras,
ordenadomáquinas,
queteleiras.
caixas
para
condimento
de
e
dutos dágua ,de motores
res meranicos, raladores mecánicos, ro- alimentos. cadeados, caldeirões' caçaro- anti-incrustantes. anti-oxidantes, antin frio e a quente para aço e outros
osidantes. anti-corrosivos. anti-detonanmetais, lançadeiras, máquinas de lavar los compressores para a agricultura, las, chaleiras, cafeteiras. aorichas. coa- tes. -azotatos, água acidulada para
dores.
cuscuseiros
cabides
de
metal
sachadeiras, semadeiras, a.cadairas.
r7rusa e pratos, máquinas batedeiras,
acumuladores. água oxigenada para
mAncais para brocas, motores elétrico& secadores de teria. tosadorcs de pra cabos. caixas de ferro, cruzetas curvas fins industriais, amónia: banhos para
cantoneiras
chaveiros,
canivetes
chavema,
tratores
agrícolas,
válvalas
para
máquinas
taistumaquinas operatrizes .
venas. cremones. cadinhos crivos, chan galvanização, benzina, benza betumes,
máquinas agrícolas
•
sadoras de barro e de cor-Teto, máTermos na. 653.433 a 653.440, de
29-7-64
Simca do Brasil — Sociedade AuónIma
Industrial de Motores, Caminhões e
•
Automóveis
São Paulo

quinas borracheiras e ate:ateis, máquiaas frigorificas, moinhões para cereais,
maquinas para malharia, meadeiras. máquinas para movimento de terra. Máquinas de rotular, martelos a vapor,
motores de combustão, interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e • motocicletas, multiplicadores. molas , para
máquinas, molas para válvulas, macaCO3 hidráulicos, magnetos de Ignição,
mandris, pedais de alavancas de embreagens. planetárias de parafusas sem
fim e de rodas, pentes- quando parte
de máquinas, rolos para estradas e isapressão, pistões de motores. pinhões.
prsnsas, máquinas pulverizadoras. plainas d.* mesa, placa para roria,,s, polias.
redatores, rolamentos, ..silenctoios, segmucos de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, maquina secadoras, máquinas para .erra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares," turbinas, tercedeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, máquivas para
i ndústria de tecidos, tesuaras reaativa».
máquinas para soldar, sismos mecânicos,
tOrnos de revólver, máquinas urdideiras, tuchos de válvulas, válvulas de
motores, vibraquins, velas de ignição
para motores, veptoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladores come parte.
de máquinas
•

•

•

•

s
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bicarbonatos de iáslio. de potássio; cal dissolventes e vernizes, removedores da ras an bruto ou parcialmente traba- mais, sub-produto dos mesmos; - semeia ,
virgem. carvões. carbonatos, catalisa'- cutícula; glicerina perfumada para os Latias em toras, serradas e aplainadas. tem para agricultura, velas, sabão comum, saponáceos, anil e amida
dores, celulose, chapas fotográficaa cabelos - e preparados para descolorir manganês, óleos de cascas vegetais.
composições extintores de incêndio, cio. unhas, cílios e pintas ou sinais artifi- mica, • mármores em bruto, óxido de
Ternas a. 653.453, de 29-7-64
gazes solidificadores, gelatina, giz, diciais, óleos para a pele
TO corrosivos, cromaras, corantes. arcoradas, plumbagina em - bruto, p6 de Gomas Surgical Manufacturing Corp.
Classe 47
motos: descorantes, desincrustantes, disindldagem para fundições, pedras baEstados Unidos da América
solventes; emulsões fotográficas. ermo- Combustivels, lubrificantes, substancias tutas,
piche *era bruto, pedra 'calcária,
I
produtos
destinados
à
iluminação
Classe 10
Ire, éter, esmaltes estereatos; feno!, filao aquecimento: Alcool motor, carvão piantas medicinais, pedras em bruto, Para distinguir: Abaixa-linguas, abra
:nes sensibilizados para fotogra''ss.
quebracho, raizes' vegetais, resinas, :a- bocas, adenótomos. a fastadores, agrafo.,
xadores, forma fosfatas Industriais. EU- a gás, hidrocarboretos, gás metano. ba- silas naturais, residuos texteis,
médico-cirúrgicos, aparelhos para masforos industriais fluoretos; galvanizado- iano. e propano, gás engarrafado, gás
seivas. talco em bruto,. xisto, xisto
sagens, aparelhos de pressão arterial,
res, gelatina para fotografias e pintura, liquefeitos, gasolina, graxas, lubrifican•
betuminoso
.e
silicato
aparelhas de diatermia, aparelhos de
giz, glicerina; hidratas, hidrosullitos; tes. óleos destinados à iluminação e ao
' Classe 3
aquecimento
raios ultra-violeta, aparelhos de rafo X,
impermeabilizantes, iodarmos; lacas;
Para
distinguir:
Substâncias
químicas,
Classe 46
massas pira pintura, magnésio, merprodutos preparados para serem usados aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
duras; bisturis, cadeiras para clinica
caria; nitratos, neutralizadores, pirrace- Algodão preparado para limpar móveis
na medicina ou na farmácia
médica, cambraia hidróala. canulas, ca.
lulosei óxidos, oxidantes, óleos para e metais, anil, amido, azul da Prussia
Classe a
Ultramar
para
a
lavanderia,
alvaiade.
e
nulas, cataplasmas de feltro catgut, cepintura. óleo de linhaça; produtos quí, po- Substancias e preparações quiaricas asa- ra laminada, cara para incrustações e
micos para . Impressão, potassa indus- abra.sivos.quando para conservar e
das
na
agricultura,
na
bordara:ma
em
trial, papéis emulsionáveis para ã fo- lir, barrilha, buchas para limpar e po- veterinária e para fins sanitárias, a articulações, cera colante, cintas para
tografia, papéis de tumesci!, papéis ha- lir; cêra liquida e sólida para assoalhas, saber; adubos, ácidos lanirataas águas fins clínicos, cintas umbelicals. colhemóveis e .pisos, composições para -limliográficos e hellocopistas, películas par maquinismos, carbonato de cras- desinfetantes e para • fins sanitários res cortantes, compressas de tecidos.'
sensiveis, papéis para iotogralia e anãapanha-mosca e Insetos (de goma e cost6tomos. caretas; dentes artificiais,
lises de ' laboratório, pigmentos, potassa, sa. cera para lavanderia; desodorante papel ou papelão), álcalis, bactericidas. dentaduras, depressores, dilatadores,Ida.
pós metálicos para a :Composição de sanitário, detergentes: extrato de anil; baraticIdas. carrapaticidas, cresai.' creso abas, drenas, duchas vaginais; elevadoflanelas preparadas para limpar metais
Untas, preparações para fatografias. e móveis, fécula para tecidos, fósforos: Mana. creosoto. desodorantes desinfe- res, espartilhas, espéculos vaginaisa.estantes. detumadores. exterminadores de ponhas clinicai. estufas, espatulasanesprodutos para niquelar, pratear e ao
goma para lavanderia e lavadeira, gramar, produtos para diluir tintas prossia xas :para calçados: líquidos para tirar pragas. e tremas daninhas, esterilizam capelos. escopros extratores, escavadoto; reativos, removedores, reveladores; manchas e branquear roupas; óleos pa• res. embrocaaões para animais . enxer• res; tios de linho para feridas, facas;
sabão neutro, sais, sallealatos, secantes, ra limpeza de carros; pomadas para tos, farinhas de ossos, tertilizantes. tos- ganchos para , músculos celafômetros,
ailicatos, soda cáustica, soluções qui- calçados, pasta para polir, preparados fatos, formicidas, fumigantes fungici- gazes, godivas, goivas, gesso. grampos
micas de aso industrial, solventes, sulda* glicose para fins veterinários.. pua- para goraras. guta-percha: histeraanei
químicos para tinturaria e lavanderia
fatos: tintas em pó, liquidas, sólidas próprios para tirar manchas de roupas, no, herbicidas. laser:ardas. inseritugos mas, aparadores, aparadores para fina
ou pastosas para madeira,- ferro, parepara .animais, aves e peixes, óleos de
para lavar, pós de brunir sinfetantes e veterinários, petróleos sa agrafos para ossos, agulhas para laje.
des, contrações, decorações, couros. te- preparados
metais; soda para lavanderia, sabão em saltarias e desinfetantes, papel fumega ção..algodão hidrófilo, alicates. malga.
cidos. fibras, celulose, barcos e veitroa: iragadores, instrumentos cirtirgi.
Pó,
sabão . comum, saponáceos com de- bário, pós Inseticidas, parasiticidas. tun
culas. talco industrial. thiner,
tergentes, sulfato de- soda, silicato de gicidas e ' desinfetantes, preparações e cos para operações; ligaduras de ca.
sódio, soda cáustica; tijolos de cair; produtos inseticidas. ferinicida. desta nhamo, liquidas e pós para limpeza a
Classe 28
polimento ara fins odontológicoa
- velas
Para distinguir: rec piastes fabricados
fetantes e veterinários. raticidas, rema- luvas e dedeiras de borracha, limas pai
le material plástico caoos de material
dios pare fins veterinários, sabões veteClasse -16
plástico, revestimento confeccionados de Para distinguir: Materiais para constru• rinários e desintetantes. sais para fins ra ossos lancetas: massas plásticas para 4e.
ubstancias animais, vegeta s e minerais, cões e decorações: Argamassas. argila. agrícolas, horticulas, sanitários e vete- fins odontológicos, mascaras para anesargolas, açucareiros, bandejas, bacias areia, azulejos, gatentes. balaustres, blo- rinários, sulfatas. superfosfatos vacinas tesia, mesas de operações, mesas para
perlaras,
:aixas, cabos para ferramentas e Mea- cos 'de cimento. filoros para pavimenta- para aves, e' animais, venenos contra curativos, martelas artificiais;
dores. pés e braços artificiara placas
insetos, animais e herva daninhas
lhas, cruzetas, caixas aara acondicio- cão. calhas, cimento, cal. cré, ...banas
para obturações de canais, porcelanas,
namento de alimentos e de objetos ca.- isedartes, caibras. caixilhos; co!tblas;
protetores para selos. pincéis para siar.
Têm ran. 653.. 951, de 29-7-64
xas de material plástico para bateria chapas para coberturas. caixas dagua.
coadores, coitos, canecas, colheres, con caixas para coberturas, caixas dava Tinturaria Flôr da Guanabara Ltda. ganta, pinças -anatômica', protetorea;
rolos cirúrgicos de. lã de pau, miga*
•
-Guanabara
'das, cesta de pão cestinha, descanso caixas de descarga para etixos, edificarodas para desgaste dentário. retarda.
para pratos, estojos, esteiras, enfeite pa- ções premoldadas. estuque. emulsoo de
pio bugia, ruginas; andadeiras, landa.
formas de doces, guarnições de mate:sal base asfáltico. estacas, esquadrias. estairua. séda e crina para souturas. 8aC.94
Curas
metálicas
para
construções,
lameplástico, garfos. jarros, mantegueiras.
çara gelo e bolsas para água quanta,
orareis. 13rendedores de roupas, puxado- las de mead. ladrilhos, lambris, luvas
sondas, seringas para lavagens e Mie.
res de móveis, pratos, paliteiros, pal. de junção, !ages, lageotas, material iso.
ções, serras, serras para raquiotornis;
porta-pão, pulseiras para relógios reba Mate contra trio e Calor, manilhas, mastampões higiênicos preservativos, tiratas, rodinhas, recip.entes, suportes, sa- sas para revestimentos de paredes. .na
leite, termômetros, tesouras. trepano*,
Uras
para
construções.
mosaicos.
pro
leiros, tubos tigelas, vasilhames. vasos.
toalhas higiênicas; ventosas, verniz tria.
xicaras, colas a frio, (e colas não in- duros d base as 4áltico, produtos para
Zante para fins odontológicos
cluídas em outras classes) capas plás- tornar impermeabilizantes as argamas
de
cimento
e
cal,
hidráulica,
pedremas
ticas, carteira de plástico, bolsas de
Verrino n. 653.454, de 29-7-64
plástico, sacolas.. de plástico. pastas de gulho, pradutos betirminosos, impennea.
lasse 50
plást • COS, capas para livros de plástico, bilizantes líquidos ou sob outras formas
Ing. C. ' Olivetti' es C., S.p.A.
para revestimentos e outros como nas
Tinturaria em geral
Itália
capas para discos de plásticos, armações construções, persianas. placas para pa•
para óculos e resinas .
Termo n. 653.452, de. 29-7-61'
vimentação, aças ornamentais de cie
Dianda Lopez Cs Cia. Ltda.
mento 'ou gesso ara tetos e paredes,
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. papel para forrar casas,* massas antitratos, água de colónia. água de touca- rcidos para uso nas construções, par,..PRORROGAÇÃO
dor. água de beleza, água de quina, queias, portas, portões, pisos, soleiras,
água de rosas. água de alfazema, água para portas, tijolos tubos de concreto
para barba, loções e tônicos para os telhas, taças, tubos de ventilação, tara
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- ques de cimento.* vigas, vigamentos e
Classe 17 *
dolina. "batons", cosméticos, fixadores,
vitrais .
Máqatrias de escrever, máquinas cr•
de penteados, petróleos. óleos para os
calcul ar, máquinas analogas, acusa:so .t
Classe 4
cabe/os, creme evanescente, cremes gor- Substâncias e produtos de origem anide t ds maquinas, tais como: mesas,
durosos e pomadas para limpeza da mal. vegetal ou mineral, an bruto ou
Suportes, tampas e partes análogas L
pele e "maguillage a depilatórios, deso- parcialmente preparados: Abrasivos em
Terrno n. 653.455, de 29-7-64 ar
dorantes, vinagre aromático, nó de arroz bruto, argila refratária, asfáltico em
Coninanhia de Mellasramentos
e talco perfumado ou não, lápis para bruto, algodão em bruto. - borracha em
rios Atibaia Ltda,
pestana e sobrancelhas, preparados para bruto. • bauxita, 'benjoim, breu. cânfora
São Paulo
embelezar cílios e olhos, carmim para amaina chifres, ceras de plantas, ceras
o rosto e para os lábios, sabão e creme vegetais de carnaúba e aricuri, crina
para barbear, sabão liquido perfumado de cavalo, crina em geral. cortiça ern
ti
Classes: 4, 41, 45 e 46
ar não, sabonetes, deatifricios em pó, bruto, cascas vegetais, espato, ervas
talreenÓleos
vegetais
sai
bruto
ou
parr
pasta ou liquido; sais perfumados para medicinais. extratos, oleosos. estopas
'5
banhos, pentes, va p orizadores de perfu- enxofre. tralhas, fibras vegetais, flores te preparados, destinados a fins indusme: escóvas p ara dentes, cabelos, unhas senis. grafites, ganes era bruto granito triais, subarniutos do fabrico dos mese Muros: dum de louro, saquinho perfu- •m bruto. kieselghur, limados de Man fa na alpaa aa em rama, algodão resiClasse 33
mado, p reparados em pó. pasta. ligai tas, laica co. bruto ou parcia'mente daai da fibra curta; ólaos vegetais caa..preendimentos e rneharamentmi
ao e tijolos para o tratamenta ri p e linhne orenaraaos, minérios, metálicos, ciada n:asnal:5. e alimentos vegetais para
• imobiliários em oeral

‘0°

•

4452 Sexta-feira 4

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

Dezembro de 1964

Têm° n. 653.466, de 29-7-64
Termo a. 653.461, de 29-7-61
Termo n. 653.456, de 29-7-64
Companhia de Melhoramentos Imobiliá- Laboratório Farmacêutico Efedril S. A. Da Minus Comércio e Indústria 4,
,
Guanabara
. Roupas S. A.
rios Atibaia Ltda.
Guanabara
São Paulo
TRA2ASMA

WORATOPIO TARMACSUTICO WURID 5/6.
RIO DS JANZIRO

Indústria Brasileira
Classe 50
Impressos em geral

.

PRORROGAÇÃO
- Classe 3

Um preparado farmacêutico, indicado no
Termo n. 653.457, de 29-7-64
tratamento da asma
Laboratório Farmacêutico Etedril S. A.
Guanabara
Termo n. 653.462, de 29-7=64
Química Médica Farmacêutica S. A.
Guanabara

OVER'

MB

Ind. Brasileira.
PRORROGACÃO

Classe 36
Porta-seios (soutiens)
Teimo a. 653.467, de 29-7-64
Charutaria Boreal Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Mimo Is. 653.468, de 29-744

Especialista Modas Ltda.
Guanabara

A Espedallsta,
PRORR-00AÇÃO

Classes; 22, 23, 35, 36 e 31"
Titulo de estabelecimento
Têrmo n. 653.718, de 29-7-64
Vidro Vera Cruz Ltda.
São Paulo

Veia Otaz
indústria Brasileira

SANAMETRII
RIO DE )ArtEiRD

PRORROGAÇAO
Classe 3
Um preparado farmacêutico iudicado
como tónico recalcificante
Termo n. 653.458, de 29-7-64
Mercantil e Industrial Ribeiro Ltda.
Goiás

Fra
c

Industria Brasileira
PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
'Classe 3
Um preparado . farmacêutico indicado
&in regulador feminino
Tértnos as. 653.463 e 653.464, de
29-7-64
Indústria de Bebidas nela: ^. .11c1 S. A.
Guanabara
•

Classe 4•
Cigarros •
Termo n. 653.469, de 29 - 7 - 64
. Amo Vontobel
Rio Grande do Sul

ASSAIRANA

Termo n. 653.472, de 29-7-64
Batista 6 Cia. Ltda.
Minas Gerais

Indústria Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
PRORROGAd.C.
fermentadas; aguardente, anizetes e aperitivos, bagaceira, batida, cachaça, cervejas, conhaque, vinhos espumantes.
fernet, bebidas alcoólicas de frutas, geClasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivos
nebra, gengibirra, gin, kirsch.
kvas, licõres, chuta, Stout-Ale, taflá, anis, bitter, brandy, conraque, cervejas.
essências para bebidãs alcoolicas, geneuca. wisqui e vodca
bra, fernet, gyn, licores, kumel, nectac,
Têncio n. 653.959, de 29-7-64
punch, pipermint, clima, suco de frutas
,Fábrica de Agulhas Reine S. A.
com alcool, vinhos quinados, vinhos
Guanabara
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka
wrisky
Classe 13
guas gasosas, naturais ou armiusts;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; 'míopes para refrescos

RAINHA

'

PRORROGAÇÃO •

Classe 10
Agulhas para injeção e canhêes de suportes para os mesmos
Têteno n. 653.460, de 29-7-64
Fábrica de Agullhas Reine S A.
Guaanbara

EINE

PRORROGAÇÃO

Chau 41
. Mel e massa de tomate
Têrmo n. 653.470, de 29-7-64
Laboratório Capivarol Ltda.
Guanabara

Classe 10
Agulhas para Injeção

Classe 42
Aguardente de cana

fè--rmo n. 653.473. de 29-7-64
Adonis Cardoso Chaves
Guanabara

Têrmo n. 653.465, de 29-7-64
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
, Guanabara

*Difusão Brasileira
do Livro
)1

Inda Brasileira

Classe 32
Lkna publicação impressa
Termo n. 653.474. de 29-7-64
Adonis Cardoso Chaves
Guanabara

PRORROGAÇÃO

frousriti• egatIteleA

PRORROGACÃO

Classe 14Vidro comum, laminado. , trabalhada
em texlas as formas e preparos, vidre
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou compoa
ções especiais; ampola, aquário., ask
sadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cantar" cálices, centre
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es.
carradeiras, frascos, formas para doces,
fôrma para fõrnos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, hasts,
jarros, jardineiras licoreiros, mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
jóias. paliteiros, potes. pendentes, pa
destais, saladeiras, serviços para re,
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
sas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas
vidros para conta-gotas, vidro pare
automóveis e para para-brisas e

Classe ..co
Poeta-selos (soutiens)

Clas'se 48
óleo para o cabelo
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do Livro»
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