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CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 1934

REVISTA DA PROPRIEDADE
-INDUSTRIAL
,)O DIRETOR
EXPEDIENTE1-

N.° 116.956 — Nova armação aze
posltora de mercadorias em geral —e•
Interplan Decorações Ltda.
N.° 117.225 — Processo de sepe•
ração de acrilfunina do seu meio de
GERAL
.
da é inopetinte pois hoje é um — para eventuais juntdas de eme- 1 reação — Societe D'Electro-Clikuie.
requerimento apenas amanhã seu aos, e do mesmo não se tendo valido D'Electro-Metallurgie et des Aderia'
DIVERSOS
número èlinnenta e dentro em pou- nenhum interessado, ficam no tificados Electriques D'Ugine.
. Dia 1 de dezembro de 1964 • co, teremos milhares de pedidos os requerentes abaixo mencionados a N.* 118.214 — Ciclo de pressão
N.140 142 — Nelson Chade e de .preferênclas, quando não ou- comparecer a ate Departamento a fim! para separação por peneira molecular
Mojsze Mriamed — Torno sem e- troa pedidos ... de preferência, de efetuarem o yagamento as taxa fie do parafina nas normais de misturai
Leito o despacho que por uni lep- dentro da própria preferência de cal c oncernente it expediçac, dos res.. de Hidro-carbonetos — Union Carbide
ao deferiu o pedido quando havia preferência urgente, de preferen- pectivos certificados dentro do prazo Corporation.
tuna oposhij,0 a ser apreciada c cia urgenttssima ... t o caos ... de sessenta dias — na forma do pa- . N.° 118.358 — Aperfeiçoamento lede-se vista de processo ao opoen- e os processos menos urgentes Mareio único- do artigo 134 do Có .. troduzidos em aparelhos de barbear de
segurança — Paldo %and.
nunca kterão "chance" de serem digo da Propriedade Industrial.
te preliminarmente,
N.°face
118.705 —aos
Processo de prepaN. 147 955 — Jesus Sana Daza solucionatlos. Nego, pois,
de etguillar — Parecer no 3-64 — motivos de ordem legal e proce,s- PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DE- ração de novos derivados dissubstitui(Remanescente da antiga Direto- suai, e por que não dizer, até de FERIDO EM FACE DO LAUDO dos da desarpIdma — Rousse' Uclaf.
N.9 119.019 — Processo para a
TÉCNICO
riu. — Priorkelade de andamento: mais comezinho principio de bom
obtenção de derivados de fósforos -tumultua serviço, não tem ampa.: senso, a prioridade reclamada dero legal. E próprio de espirito da termino que o presente aguarde, N.° 108.091 -:- Processo para a fa- Farbenfabriken Bayer Aktiengesellse
de ca. chaft.
lei, sendo até sua qualidade intrin- como os demais, a ocasião de ser bricação de estruturas curvadas
C"1"und) N.° 119.279 — is/avo processo de
seca e sua mulo de ser, tratar a despachado.
!nadas
múltiPlat
(Chalias Und Cie- fabricação de jóias e em especial pule
N. 150 029 --- Oswaldo Brandão —
Cotiza
Elektizitaswerke
todos igualmente. Todos são igue.mische Fabriken Aktiengesellsachaft. seiras. braceletes ou similares — Mos
is perante a lei, é aforismo co-- Arquiva,se o processo.
Treves S. A. •
N. 150 114 — Fabio Velos° dos N.• 108.201 — Processo e composi. taltirgica
nhecido de todos, quando Se torções para o desfolhamento de plantas N.9 119.337 — Aperfeiçoamentos
no justo, por circunstancias dl- Anjos — Arquive-seR e m tampas de vidro para frascos e
N. 150 115 — Raphael Menna contendo o gupo NSCC1, — Esse.Rversas, tratar desigualmente a pesoutros — Nelson de Menezes.
819
—
Costa
&
Cia
Ltda
search
And
Engineering
Company.
Lei
Barreto
Mara
a
—
Arquive-se,
sóas ou cousas desiguais, a
de N.° 119.504 — Nova escava de boi-'i$.
s-Sabões
de
breu
N.°
110.975
•
N.
111
claramente o especifica. Assim
— so — Marcel Cetrona e Jayne Frei».
em casos de emprestimOs de ci. — Tendo em vista o parecer da misturas de breu, e ácido graxa
denson.
nheiro, o legislador frequentemen- D. de Patentes reconsidero noe Hercules Powder Company.'
N.° 119.584 — Dispositivo para eiate adota o critérito de aquinhoar termos do art 63 do dec. n. 535 N.° 111.369 — Instalação de teca- ro l ar "molas de material plástico _para
primeiro os mais idosos, ou de de 23.1.1962 o despacho que In- gim para manufatura de produtos co. fechos corrediços — Dr.
Hum)
prole mais numerosa, ou os. ca- deferiu o presente pedido de re- ratnicos — Le Mareriel C,eramigne Mo- Wilcken.
sadoa, e finalmente, os solteiros gistro a fim de que seja aprecia- derNne; 113.982
N.9 119.813 — Dispositivo de see
ou os mais jovens. O Código da da pelo ST 4 a constentação de
— Aperfeiçoamentos gurança para porcas — Rene Wide
fls.
16.17.
Propriedade Industrial não con- vista do parecer do Sr. Diretor em aspiratores — Fábrica Nacional rner.
signa esta preferência ou qualquer N. 93 531 — Kurt Peters — A
N.9 119.888 — Mecanismo para
de ,Metais S. A.
critério de propriedade, antes, e
soltar e recolher a ponta escrevedora
N.°
114.668
—
Transportador
oscimuito ao ctaitrário, faz consignar da D. Patentes, reconsidero nos de Artefatos
c i t a d o eletromagneticamente de canetas esferográfires e respectivo
até o minuto em. que o pedido dá termos do art. 63 do dec. 535 de com salda alameda — Licenti., — Pe. processo de fabricação — Lapia lohx
ano Faber Ltda.
entrada e procura, destarte, fazer 23.1.62 o despacho que deferiu o lente
G. M. B. H.
tenteeVerwaltung
com que se respeite, nas diversas presente
ne
pedido
de
registro
a
lim
vos
relatórios
que
atenham
ao
paN.°
115.504
—
Processo
para
a
N.°
120.577
— Camadas
foto-coo.
fases da processo, esta pequena de que ofereça o requerente no- preparação de dimero de popileno — &toras
nata fins
eletro-fotográficos
—
Xaile Aktiengesellschaft.
fração de tempo. Apenas o Re293 — Mario..Cesar da Scientific Design Cempany Inc.
N.9 120.619 — A perfeiçoarncntos em
gimento ao extinto Conselho de recer técnico
115.628
—
Aperfeiçoamentos
N.9
recurso,
on
a inversõres transistrireg
nenhuma preferência N. 109
a produção fie discos de referentes
amn l ificador simétrico — N. V.
desde que devidamente justifica- Fonseca — Nego o pedido de deáfico-s
segundo
o
pro,
sa
rquivamento do presente lumes- em
e relativos
da, mas antes de atingir a fase de
cesso
defotog
alveianiento com argento — Ph;lins'ellneilam'oenfaieleken.
N 9 120 801 — Aacrfeiçoamentos
ao por absoluta falta de amparo coloridos
sob nenhum pretexto, está previa- legal.
Ciba Societe Anonyme.
Corante
—
em limnacsores de pára-brisa — Tricoo
ta. Isto não quer dizer que não
N.° 115.843 — Dispositivo de tor- Folberrb La•napd.
N. 75 939 — Heinz Pasche — Em Csão de fio para máquina de costura
soframos com o drama pessoal d.o
_Interessado ou com o prejuízo que face dos pareceres mantenho o dez- — Tthe Singer Manufacturing Co m- N.° 121 929 — AV1 nli ficador de
tsduzicla distorsão — Tine Bendlif
o erário nacional brasileiro possa pacho de indeferimento.
pany.
•
Cornoention.
ter mas uma p
DIVISÃO
DE
PRIVILÉGIO
DE
.
N.°
115.891
—
Aperfeiçoamentos
124.695 — A pe .*. ,çoamentos eas
referência,
paro legal e com
o atrasosem
em amque EXPEDIENTE DO DIRETOR DA. em colarinhos para c; misas ou reta- nrnN.9
iratik g -- Roberta Stangherlin.
. se encontra o Departamento, além
evos aos mesmos colarinhos-- Sela no 124. 7S0 __ um dispogwvn ao.
de ser profundamente Injusta paINVENÇÃO
Light.
totnátir,1 nara enfiar • ai.lhas de mára com todos os 'demais requereu-Na 116.233 — Recipientes dota los ouina ri' coser — P11 1 1 'Rromhern :loNotificação
tes que serão preteridos, tnntulde parede par:edil:ente Juple e anti- cirtintl Anor l fna. Industriá Cocaercid
tua tremendamente os serviços da
térmica — Aae Cerâmica Ltda.
v Fieanciera.
Rio, 1 de dezembro de 1964
Repartição r oncorrendo para que
N,9 116,475 •-••-• Processe para a fa- N.° 125.046 — Coeclensador Cera
*
o mesmo ainda mais se atraso. E
decorrido o prazo de re- bricação de corantes apropriados para m ico com camadas Nogueadorna dra
a prática já demonstrou como vi-curso
Umaprevisto
vez pelo artigo 14 da Lei _materiais fotográficos — Ciba Societe alta resistência &derrice — Bieraine
Mos no extinto CRPI dUa li medi. st., 4.048. de 29-12-61 e Ola ia dez dias AnnuYsne 6 Haldc Alctleagesellschak. •
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- As Repartição Ptiblita°
deverão remeter o axpediente
destinado à ..publicação. nos
jornaii, diariamente, ali A8
15 horas, exceto aos sábado,
quando deverão-jazi-h) até- de
11,30 horoys,.•
As reclaniades
tes à matéria re.tribulda, 11011
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior. que serão sempre

;
-

•
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
..
ALBERTOVE°WrO PEREIRA
160 .929111~0 'DD pueueffemp
D14.1e11 DA nanam Da easompão
MURILO FERREIRA ALVES
PLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
aseXo eu
~D• da publicidade do axpadhanlia do Dapartarnobata
alaalonal do Propcbadada trbdualriat do aftntalkiele
da Inddalrla camarom

impresso nas oficinas do Depertameoto de Imprensa- Neelonal

ASSINATURAS

FtapAwriçõEs E PAancuuoso •
Fupaaidialos
Capital o Interior:
Capital a Interiori
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre • . Cr; 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas poder, Ano
se-ão tomar, em qualquer époExterior:
Exterior:
Ca. por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano . • • . . . Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte supericr do enderéço vão continuidade tio recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assina*
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificarão do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima. de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas. na

Modelo de utilidade deferido em
N.° 125.048 - Composição para
conferir propriedades de baixa frição face do laudo técnico.
e anti-estáticas e materiais testeis N. 51.271 - Livro, combinado com
Monsanto Chim:sita! Company.
disco fonodáfieo - Societa edtrice
N.° 125.102 - Processo de con- "liga Sues".
trate de temperatura e respectiva apa- , N. 80.018 - Nova dobradiça tu.
relhagem - Tbermo King C:nora- tamática para sofá-cama - Johannes
Maria Heijerman.
tiou.
N. 122.635 - Novotipo de fotoN.° 125.1/0 - Uma chave de fencronictro elétrico •ee• Falido Guedes.
P. Rebecchi
da de percussão
N. 115.905 - Polidor para ca/çadc
noitada.
em máquina do engraxar
N.' 125.253 - Aperfeiçoamento ern adaptável
Johanm Glocksimber„
aparelho elétrico com material isolan24, 115.934 - Cauda adaptável em
te celulósico e material -de estabiliza- manequins ou similares - Magda
Ekctric
,
ção do mesmo - General
Maria Chaves da Cruz.
Company.
N. 115.936 - Novo tipo de pontas
N.o 125.257 - kxrfeiçãamentos para lançadeiras com uma esfera de
na construção dos terminais para cabos aço ou material semelhante - lisos
ee alta tensão especialmente do tipo. Ottomar KtIpsch
em tubo metálico - Pirelli nocieta
N. 123.938 - Cm novo modelo de
Per AzionI.
limpador de panelar ckp
cos e similaN.° 125.266 - Aperfeiçoamentos res - Edson Babiense.
em ou relativos a circuitos incluindo
Desenho ou modélo industrial deurna fonte de corrente alternada - ferido.
N. V. Philips'Gloellampenfalarleken.
N. 123.118 - Novo modelo de
N.' 125.368 - Aperfeiçoamentos frasco The J.O. Williams Company
Inc.̀
em limpadores de vidros - NáN. 142.278 - Novo ~Velo de
tionale des Usines Renault.
N.o 125.393 - Aperfeiçoamentos frasco para subtilarias em pasta sóbre os relativos a lamPadas de des- Cotgate Palmolive Company.
.479 - Original modelo de
N. 142
carga com vapor de sóCio - N. V
embalagem - industrie Brasileira de
Philips"Gloeilampanfabreaken.
NP 125.736 - Novos •ap:Çcifpne meias S.A.
N. 142.677 - Novo modelo de garmentos em máquina' de arquear arame rafa
Mate Couro S.A.
- Fábrica de Gramco..4 e iVkinuinas
N. 242.729 -Nova modélo de garOnça Ltda.
rafa para refrigerantes - Barriga.
N.° 125.738 - Aperfeiçoamentos vante, Minas Gerais S.A.
e
em máquinas de arquear arame N. 143.402 - Originrl Embalagem
Fábrica de Grampos e Magrtimer Onça para garrafas de água Mineral --- M.
Ltda.
Plecaglia & Cia. Ltda.
s
N. 125.743 - A perfeiçoa .”
N. 14q .103 - Novo tipo de gabiintroduzidos em ou relativos r tripa nete de equipo para exames ()flautoLuiz Antonin logógieos - Adro S.A. Suméreio
itmadora Senoldri
C.erveirre de Menti Ribeiro Pinto.
a Importação.
• N. 133.065 - Aparelho Refrigers.• Privilégio ele invc»e:m imivecrida
General Mntors Corporation.
N. - T18.698 - Processo e aPtell em face do laudo técnico.
Arerfrie,o•meolo• rio
para :. •-regar de ma'éria P rieoe awlib N. 110.142
C .17 .tt Conterções era
conerecionar minério ' Slalolot%
máquier ri
resag Reunidas S.A. indres'rta e CoTren &
. pulverizados
mércio.
C.. titia .

Repartições Públie
tingir-se-do As assinai
anuais renovadas até 29 d
fevereiro de cada ano e étil
iniciadas, em qualquer épocds,
pelo, órgãos competentes. fi
-- A fim de possibilitar a no
metia de valores acompanh
dos de adarecimentos quant
à sua aplicação, solicitam°
usem • os interessados preferia
rendalmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor d4
Tesoureiro do Departament4
da Imprensa Nacional.
- Os suplementos da adi.
Ores dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantesqa
a
os solicitarem no ato da
natura.
- O funcionário público ederal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de 'Cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiai*
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr. 1,00, por mi°
decorrido.
As

N. 115.833 - Aperfeiçoamentos em DESISTÊNCIA DE PROCESSOS
ou relativos a porcas e para-lusos Gottfried Bodmer
Declara a de*
Im- sistinda do Privilégio de Invenção.
Nebratex Industriai • ércio
Com
portação e Exportação Ltda.
Processo para fechar uma garrafa e
N. 118.611 - Novo processo de fa- aparelho para a execução do prosem
bricação de base Para bone cos que ao turno: 124.525 - Anote-se a de.
se mantem sempre na vertical - sista:da e arquive-se o recesso.
Lidice S.A. brnirla e Comércio de
Knoll A.G. Chemische Pabriken
plásticos.
Declara a desistência do tirmo: 125.06
Modelo de utilidade indeferido em -- Privilégio de Invenção Para:
face do laudo técnico.
Processo de Produzir Novas Azoinai
N. 112.759 - Original disposição - Anote-se a desistincia e arquiveem eadera desarticnblvel - Lucia m o processo.
Bigio Antebl de Nessim.
leesona Corporation - Declara
N. 115.131 - Modelo de Punho
do sismo: 129.321 -- Prlã
duplo para camisas - David Sidi. desistência
vitégio de Invenção para: Encandeio.
Desenho ou modelo industrial In- delra
Anote-se a desistincia . e alw
deferido em face do laudo técnico.
quive-se o processo.
N. 197.400 - Novo modelo de
Exigências
sandália - Miramar S.A. Industria
N. 99.619
Tivadar Nyiregyhazi
e Comércio. ,
- Cumpra a exigência.
N. 197.403 - Original modelo de N. 115.812 - josip Hargeshimer sandália - Duraeour S.A. industria Cumpra a exigência.
e Comércio.
N. 122.009 - Artefato de Metal
N. 140.140 - Original Cabide ou
a exigência.
varal dobrável para roupa: - Mack- Daca S.A. - Cumpra
N. 124.322 - - badastria Plástica
niea frange' Ltda.
N. 140.752 - Oriignal modelo de Lapa Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 124.573 - Tullio Freda
ladrilho - Antonio Storiao.
N. 141.225 - Novo modelo de pol- Cumpra a exigência.
14. 125.090 - Industrial Eletrica
trona compacta - Móveis Tepermar.
Papp S.A. - Cumpra a exigência.
S.A.
N. 141.605 - Original modelo de N. 125.186 - Adamas do Brasil
poltrona com eixo central de apoio S. Brasil S.A. Fibras e Cartonagem
- Móveis Teperman S.A.
- Cumpra a exigência.
N. 142.098 - Novo modelo de se
N. 325.355 - Dr. Anatole Kagan
eadoe de cabelos - Aparelhos elétri_ - Cumpra a exigência.
cos vinzes Ltda.
N. 125.464 - Sergio Fersura N. 142.244 -- Original configura. Cumpra a exigência.
çã
o Introduzida em barro tipo côoN. 125.623 - Adelino' Fernandes
dois infiável - Casa da Borracha Gaspar júnior - Cumpra a exigiuLtda.
142.291 - Armário para quarta cia.
de banho -- Fálolea de lastres Ore.
N. 126.288 - André Klein - Cum.
Lida •
pra a exigència.
N-. 126.301 Metalbraa Indústria
GaranCt
Pviorldade.
• N. 154.201 - Novolpo everist e. Comércio S.A. - Cumpra a any
de aparelho voador para prnpagaa- gentia.
das e annorios em geral assim como N. 126.378 - Hans lngold,
propaganda eleitoral -- F-milio Za- Cumpra a estofada.
N. 126.580 - Criar Dias de
mariola - Arouive-se de conforms
'doar tom o art. 9* da Código.
latida - Cumpra a eleigência.
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N. 125.638 - João limenesio Pia•
EXIGaNC1A8
N. 456.894 - Memory - classe N. 476.869 - Boletim Sabi - cias.
- Cumpra a exigéncia.
48 - Industriai York S.A. Produtos se 32 - .Sociedade dos Amigos de
Hl
Coa
Indslatria
e
Comércio
de
MaN. 126.583 - Dilah Macia Mallio
terial Eletricos Ltda. - Opoente Jun- Cirurgicos. •
Bairro de Inhaúma - Sem exclusivie
Cumpra a exigenda.
to
ao termo a° 116.951 - Cumpra a N. 459.658 - Dois Irmãos - chia- dada isoladamente das expressões ira.
N. 126.512 - Citytex S.A. In- exigência.
m 34 - Caia de Móveis Dois Irmãos ternidade e progresso.
dtlatria e Comércio Cumpra a talN. 104.156 - National Caatinga Ltda.
geada.
N. 459.921 - L.A.C.R. SINAL DE PROPAGANDA
N. 127.423 - Paulo Heck, - Company - Cumpra a exigência.
se
11 - Alpont Industrial e Mercantil
N.
130.680
Produtos
Eletricos
' Cumpra a exigência.
N. 474 097 - Ciul - classe 33
S.A. - Cumpra a exigên- Ltda. - na clame 11 - com excluN. 127.023 -- Walter Moreira Car- Wilikason
são de alfanges e válvulas saltitarias Construtora e Imobiliaria Ubiratã Ltda.
cia.
neiro
Cumpra a exigência.
para descarga
naa empenas. - Ciul - na classe 33 - Art. 121.
N. 127.080 - Alfredo Ctanpanelli N. 122.170 - Somar S.A. Indús- N. 460.130automática
Rett-Fácil
- clastria
Eletro
Mecánica
Cumpra
exia
Cumpra a exigência.
se 11
Abridor
Reti-Faci
LLtda.
gência.
INSIGN1A COMERCIAL
N. 127.106.- Oswaldo Colombo -•
DEFERIDA
N. 122.471 - Travalloni Causam N. 462.568 - A Bola de Papel Cumpra a exigência.
IS Cá. Ltda. Cumpra a classe 36 - Roupas Rei S.A.
N. 127.792
Polystus G.M.B.H. Gonzaga
N. 467.424 Festival São Paulo N. 373.553 - Flora - classe 33
exigência.
- Cumpra a exigência.
-- classe 32 - Rádio Difusora São
Flora S.A. Administradora e CoN.
127.793
Schweizerische
AluN. 127.503 - José Carlos Lopes da minium
A.G. (Aluminium Suisse S.A.), Paulo S.A. - Semente para 'provi- mércio - Art. 114.
Costa - Cumpra a exigência.
mas de rádio e televisão.
N. 458.790 Chapas Goyana PlásN. 128.144 - Oswaldo Colombo (Alluminio Suizzero S.A.) (Swill ,N. 470.325 - Produtos Colonia ticos
Armado - classe 28 - Goyana
Alimium Ltd.) - Cumpra a exigemCumpra a exigência.
- classe 46 - Studart S.A. Indústria S.A. - ladústrias Brasileiras de Macia.
N. 128.175 - Latria Mancuso e Comércio.
teriais Plásticos - Art. 114.
Cumpra a eitigência.
N. 129.512 - G.K.N. Group SerN. 478.926 - Santa Maria Agsa
N. 474.660 - Valõr classe 32 N. 128.285 - (Willy» Diatribuido- vices Limited - Cumpra a exigência.
- classe 33 - Armazene Gerais Sanea de Superutilidades Ltda. - Cum- N. 132.089
National Bank Of Stúdio Gráfico Garitnar S.A.
N. 474.946 - Nidrafur - classe ta Maria S.A. - Art. 114.
jire a exigência.
Detroit
Cumpra a exigência.
2
The Norwich Pharmacal ComN. 128.428 - Plinio de Freitas - N. 132.844 - Metalrica S.A. InTITULO DE ESTABELECIMENTO
pany.
Cumpra a exigência.
dústria de Artefatos de Metais - CumDEFERIDO.
N. 128.944 - Elfi Sohn Bendhack pra a exigência.
N. 475.527 -- Paulight - classe
N.
423.933
- 21 Estados - clas..- Cumpra a exigência.
8
P.R.
Camargo.
N. 152.109 - Signode Steel StrapN. 129.112 - Ernesto Hamar 6 ping Company - Cumpra a exigên- N. 475.734 - Plast êlx - clas- se 33 - Organização de Inióveis 21
Cta. Ltda. -• Cumpra a exigência.
se 2
Lab. Euterapico Nacional S.A. Estados Ltda. .-, Art. 117 n5 I.
cia.
N. 129.916 - Leoa Poleszczuk
Kinclor .-- classe 2 N. 432.277 - Frigorifico de LatorN. 128.348 - Ambrogio Cariai - N. 475.828
•
Cumpra a exigência.
- Blemeo S.A. - Importadora e re - classe 41 - Frigorifico de LaCumpra a exigência.
torre Lide.
N. 129.940 - José Fabretti e OsExportadora.
N. 460.341 - Hotel São Luiz mar Antônio Cumpra a exiEXPEDIENTE DA SEÇÃO
N. 475.829 - Kintol - classe 2 classe 33 - 41 - Hotel São Luiz
()feda.
DE PESQUISAS
- Elaine° S.A. - Importadora e S.A. - Art. 117 IP 1.
N. 130.340 - Merck 6 Co. Inc.
Exportadora.
N. 476.229
•
exigência.
Cumpra a exigência..
Recanto de Geriatria
Rio 1 de dezembro de 1964
N. 475.854 - Distinta - classe 1 Monte Ararat
- CumN. 143.212 - Aldo
classe 33 - Irmãos
Tintas
União
Ltda.
Karabachian Ltda. - Art. 117 n° 1.
pra a exigência.
Notificaça..).
N.
475.855
Distinta
classe
N. 129.919 - Onni Vilho Virkkila
Uma vez decorrido o praz ode recue- 16 - Tintas União Ltda.
-•
•
EXIGÊNCIAS
4.- Cumpra a exigência.
ao
previsto pelo artigo 14 da Lei net, N. 476.136 - Nonas - clame 1
N. 132.745 - Plácido Barani N. 444.381 - Estaleiros Santista
Bohme Fettchemle Gmbh.
mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez
Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 132.843 - Oswaldo da Costa dias - para eventuais Juntadas de re- N. 476.143 - jakintos - classe S.A.
N. 475.663 - Syntex S. A .
cursos, e do mesmo não se tendo vá- 36 - Confecções Jekintos Lida,
Dória - Cumpra a exigência.
Cumpra . a exigência.
?4'. 122.070 --- The Raieich Cycle lido nenhum interessado, ficam notifi- N. 476.152 - 1ndagra - classe 1
N. 475.894 - indústrias York S.A.
. Limited - Cumpra a exigência. cados os requerentes abaixo menciona- - Indagra Produtos Quimicos Ltda. Produtos
dos a comparecer a êite Departamento
N. 123.515 -- Tollnas
N. 476.228 .-. Boyamian - clas- gência. Cirurgicos - Cumpra a exia fim, de efetuarem o pagamento da se 36 - Indústria de Calçados BoyaCorporation - Cumpra a exigência.
N. 476.586 - Tecelagem Bernardi.
N. 130.109 - Hunter Douglas In- taxa final concernentes a expedição miam Ltda.
ternational (Quebec) Limited - Cum- dos respectivos certificados dentro do N. 476.492 - Opera - classe 37 no S.A. - Cumpra a exigência.
prazo de sessenta dias - na forma do - Clóvis Pereira Sampaio.
FOrnecimenta de Navios Importação e
pre a exigência.
N. 126.433, - Jorge Humberto Pi- parágrafo único do artigo 134 do Có- N. 476.500 Uai - classe 36 Expectação
- Cumpra a
-. Mal Soc. - Industrial de Latex Li- gência.
wro e José Arnarante Junqueira - digo da Propriedade Industrial.
N. 476.757 - Agência Pose:clon
mitada.
Cumpra a exigência.
MARCAS DEFERIDAS
N. 121.972 - Klinberly Clark CorN. 476.543 - Drapex - classe 2 Fornecimento de Navios Importação e
poration - Cumpra a exigência.
- Fábrica Inbra S.A. Indústrias Quí- Exportação Ltda. - Cumpra a exiN. 398.082 - Sodal Sociedade Dis- micas.
gência.
tribuidora
de
Aguardente
Ltda.
DIVERSOS
eiagge 1
N. 478.949 - Luiz Critofoletti N. 476.544 - Draper
classe 42 - marca: Sucurana.
1
- Fábrica Inbra S.A. Indústrias Qui- Cumpra a exigência.
N. 118.383 .- Nélson Icibact
N. 405.499 - Aiwa - classe 8 - micas. •
Arquive-se o processo.
Grey Eletricidade S.A. Indústria e
RETIFICAÇÃO
N. 123.571 .- Confecções Tomaso Comércio.
N. 476.548 - Miotto - classe 48
processo.
se
o
Arquive
Lda. Térmo: 474.788 - para marca:
Poly-Eth - classe - Irmãos Miotto Ltda.
N. 430.600
N. 476.563
Pailard -- classe 38 Monferrato - de Vinicola Monferrato
1 - Spencer Chemical Company.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
- Cia. Nacional de Tecidos.
Ltda. - clichê publicado em 23-2-61
N. 433.026 - Cliffs - classe 4
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO • Sociedade Cliffs de Mineração Lida,
N. 476.564 - Pelicano
Fica ret getcado o número do 'têrmcs.
classe
Com exclusão de pó de sapato e 36 - Cia. Nacional de Tecidos.
Rio 1 de dezembro de 1964
Expediente da Seção de Pesquisais
N. 476.756 - Poseidon - classe
xisto betuminosos.
20 - Agência Poseidon FornecimenRio, 1 de Dezembro de 1964
Notificação.
N. 440.739 - Dexma - classe 16 tos de Navios Importação Ltda. e ExUma vez decorrido o prazo de se- - Dexma Distribuidora e Exportadora portação Ltda.
Notitieaçáo:
previsto pelo artigo 14 da Lei de Madeira Ltda.
N. 477.420 - Cabana Modas 11.,na
vez Ir:agrido o prazo de re441.225 - Boa Leitura - clas- classe 36 - Cabana Modas Ltda. - curso previsto
:717.048 de 29-12-61 e mais dez dias seN.
pelo artigo 14 da Lei
17 - Boa Leitura Livrarias e. Pa; Com exclusão de bolsas.
para eventuais !untadas de recuen* 4.048 de 29-12-61 e mais Dei
MIN e do mesmo não se tendo válido pelarias Ltda.
N. 477.440 - Sola-Mak - classe válido nenrum interessado, bram
timbus interessado, ficam notificados N. 442.530 - Neamess - classe 36 - Manoel Kherlakian S.A. Indús- Dias - pare eventuais juntadas de
Avon Products Inc.
tts requerentes abaixo mencionados a 45
tria e Comércio de Calçados -- Sem recursos, e do mesmo não se tenda
omparecer a este Departamento a fim, • N. 443.471 - Lucky - classe 47 exclusividade da 'expressão sola.
notificados os requerentes abaixo
Roque
Licciardi.
de efetuarem o pagamento da taxa fi- N. 477.448 - Candeal - classe mencionado, a comparecer .a ésta
lial concernentes a expedição doe res- -N. 450.977 - 'The São Paulo 14 - Condeal S.A. Eletricidade e Departamento a fim, de efetuarem (11
pagamento da taxa final concernenpectivos certificados dentro do prazo Daily News - classe 32 - Casa de Engenharia Hidroeietrica.
ata dias - na forma do parti- Imprensa Editora de Jornais e RevisN. 477.454 - Kherlakian -- classe tes a expedia/ia dos respectivos cerdo
a.,
dentro do prazo de Sessenta
único do artigo 134 do Código tam Ltda.
35 - Manoel Klierlalcian S.A. Inclua-. ficaos
Dias L. na ! forma do parágrafe
Propriedade Industrial.
Multilar - classe 16 tria e Comércio de Calçados.
N. 452.045
único do artigo 134 do Código di
N. 477.455 - Kherlakian - classe Propriedade
Incorporadora Multilar Ltda.
Industrial.
• PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
39
Manoel
Kherlakian
S.A.
IndúsN. 453.225 - Advice - classe 32
DEFERIDO
Marcas
,c1derid.
á:
Calçados.
de
C.otnércio
tria e
- Advice Propaganda Lida,
' N. 121,763 - -Processo e Aparelho N. 453.381 - Sáo Benedito - N. 477.457 - Atco - classe 8 .-5- N. 431.350 - Pari' eiaááe u
_para soldage mpor atrito - American classe 4 - Ind. de 'Adesivos São Be- EcTitõra e Importadora Musical Ferma- Pande/Is Ha ra Ia tubos 1 biraia niiiidl
ta do Brasil Lido
-na elas-c 8.
..
nedito Ltda.
hlachine 6 Foundry Company.

4456 Segunda-teira
Vaxias classe 41 'N. 449.748
Casa de Carnes Caxias Ltda.
N. 452,043 - Steme's Sport classe
-- Chiei Carmes -- Sena exclusiva
dada da expressão "Sport".
N. 454.431 - !Meia classe 32 S.A.
.Editora e D:stribultfora
N. 455.035 - Itera classe 32 Robert I. Hera & Cia. Ltda.
N. 457.840 - Lavirasms classe 3
- Laboratório Lavinin Ltda.
N. 472.464 - Luther KabodeFur Sul America - disse 32 - Cava
Publicadora Concordia S.A.
N. 472.472 - Mensageiro Luteran:
- classe 32 - Casa rliblicadora Concordia S.A.
• N. 472.539 - Xaalmenton classe 3 - Laborrhirios Edison Bezerra S. A .
N. 422.540 - Sautimelati - classe
3 -- Labotórios Edison Bezerra S.A.
N 474.352 - Tri-ots de Paris 'classe 32 - Revista do Globo S.A.
N. 474.835 - Coiognese - classe
41 -- Nelson Colognese.
N. 475.875 - Aeindar
arasse 5
Acindar Industria Argentina de
Meros Sociedad ián000llua•
N. 477.450 - M K - classe 35'M:ume/ Kherlakian S.A. Industria
Calnércio e Calçados.
N. 477.441 - Makerli - classe 39
Industria
a-- Manoel Kherlakirn
e Comércio de Calçados.

s
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N. 477.790 - Brasilmar• Terrenal
e Construções a Beira Mar Ltda. --'
Cumpra a exigênda.
N. 477.802 -.Café a Bar Prcaldente Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 477.8)3 - ~sal Revestinten
tos Ltda. - Cumpra a se:ligarei°.
N. 471.818 -- Jatai! Biliar & limão - Cumpra a exigência.
N. 473•319 - Paula 'Manoel Lena
ProDisin - Cumpra a exigência.
N. 477.736 -- Augus'o Pons Vo
- Cumpra a exigência.
N. 477.827 - Le Porte Eehappemeai Univers:al S.A. (The Universal
Raeapereent Lteta1. - Somara a /ali/anafa.
N. 477-833 - Le Parte EchapPement niverwl S.A. ,The Universal
Cumpra a exiEscapement Lida)
•
gancia.
N. 477.849 - Dora Bevilacqua de
Gony - Cumpra a exige/nein.
N. 478.107 - J. Bernardo Co.aa
- Cumpra a (xigência.

N. 452.007 - Biblioteca de Cultura
Geral - HiJvey Wilton Liveiros e
.
Editores Ltda. - classe 32.
N. 453.947 - Jundiai - Vidraria
Jandial Ltda. - classe 14.
N. 466.398 - Vila Espanha/a -Barateiro de Cereais de Vila Espanhola Ltdr. - classe 41.
N. 472.561 - Irauçuha - Jose
Airton Bocha - classe 41.
Transferência e Alteração de more
de ti tilar de processos.
Johnson & Johmort elo Brasa Pudutos Cirurgissos Ltda. (pede paia
ser anotada na marca Raritan u
245.308 a alteração de nome)._ Anote.se a alteração de nome.

Oezernbro de 196,
N. 667.616 - Iroaarit
.1 R
S.A. - classe 2 - Prorrogue-ge

registro.
N. 667.620 --- LIOU:in t - No
CO. - classe 16 Pro.rogue-se
regi-Iro.
N. 667.80 - Ardi - Bri1 3.14
Ind. e Comércio - clasae 12- Pa09
rogue-se o registro.
N. 667.807 -- Orli .
ind. e Lomércro - classe 14 rogue-se o I e ../StrOw.
-N. 667-809 - &In - Bril
Ind. e Comércio - clame 37 rogue-se o registro.
Bril S. •
N. 667.816 Ind. e Comércio - classe 10 rogue-se o registro.
N. 667.980 - Fuliasol
Exigi-nrlas:
Moinho Santista Ind. Gerais - clima
Prol•I 4),J! .,.t reci•Cro..
N. 476.506 - limo. e man. Rabo ii
N. 668.084 - Rholdrin - abo
Ltda. - Satisfaça a exigência. .
N. 668•199 - Lowell Hm MC m.h- unimica Rhodia Brasileira ires e Roberto Toliaferra. Manca -: 2 - Pniaaa , ar -s. o reaiatro.
i N. 668.110 - Anatam) Urdiste
Satisfaça exigência.
S.A. Moinho Santista Industrias
cais - classe 23. - Prorrogue-ia
Disersest
•
Diversos:
registro.
N. 409.723 - Bar e Café MisN. 477.703 - Americana de
Fagolux -- *
N. 6.-139
68
Rendrs Ltda. - Prossiga-se na chapim Ltda. - Arquive-Se.
Tostes. S.A. - - classe :1. classe 24,.
' N. 430.927 -mogno-se
atlio de Al- mogno-se o registro.
• .
1
m eida Fernandes --Aguarde-se.
'
Abdhs
S.A
.
FelExpediente das Divisões e Seções
475.713 Frase de Propaganda Prorrogar
. ,
; ragens F'erramentas e Maleriala pana' ção:
Republicadas.
-Construção "- Aimarde-se.
N. 625,.906 -- Quinzena d a Reerga!
N. 667.652 - P Blumentlial
Dia I de Dezembro de 1964
mia da A Sensação - A SO11314419
Aguarde-sc.
Notificação:
' N. 653.274 - Produtos SCA:mine, Modas S. 1. Prorrogii...a: o INfa
Nome civil defer:d?.
gisara.
Aguardese.
raia vez decorrido o prazo. de reN. 449.270 -- Primavera • Praia
N. 653.273 - Produtos Vieenne
GNI> - Primavera Praia Chib - cursa previs:o pelo artigo 14 da Le:: Lida - ana rde• e.
Expediente do Seasiço de Rei:aflita
na 4.948 de 29-12-61 e mais Dez Dias
Art. 109 te 4.
e Expedição:
N. 666.197 Dansk Flama S.A. informação
• - para eventuais juntadrs de re- Instituto de Fisiologia Aplicada cursos . e elo mesmo não se tendo vã ' Aguarde-se.
aaamaaa para pagamento da
N...rne Comercial deferido.
lido nenhum interessado, ficam 0°U..- ; N. 666.714 - Cia. rabias Nado final:
N. 431.133 - 5.1. Brasover de .ficados os reanerentes abaixo men
Aguarde-se.
Administração - S.A. Bramiam de cionados a comparecer a èste Depar- nais
Dia 1 de tlezembro de 1964
Adminis:ração - Art. 109 n° 2.
tamento a fim, de' efeturrem o paSão convidados os requereu
Prorrogação de Marcas:
taxafina l
gam
a comparecera
'Mulo de estabelerimentii deferido, expedirão dos re sp e ct ivo s aeraalea_i N. 80.015 - Zeus - Weatalische abaixo mencionados
a este Depertamento a fim de
Drahtinduairie
use
5
PiorN. 472,9t12 Top Club - classe, dos dentro, do prazo de sessenta dias
tuarem o pagamento da taxa
33- Ibrahim Thmed - Art. 117 - na forma' de parai:rafo :ini ao ! rogue-se até 23-4-68.
dos mencionados processos de pataile
da
orara
lecaide
i
N.
664.004
Enablematica
n' 1 nas classes: 33 '-4/ - 43 -43 artigo 134 do Ciataa,
Ias:
•
Industrial.
flauta Perrin Andaime Miiison Punia
N. 417.426 - Garage Mama -I
N. 107.291 -- Emitiu Orlando dçr
Freres & Cie classe 36 - Prorrogue-se Tomamaso.
• classe 33 - Intimes Industria e Co•
Marcas deferidas:
o registro.
.N. 117.452
Cun • rols Co. of Anafo
mérrio S.A. - art. 117 n° 1.
N. 664.099. -- Rhod •- Cia. Brasi- rica.
N. 419.326 - Sogtron - noabtroa leira
Rhot!iaceta Fab. de Ralou Expediente da Seção de exame tui- Soc. de Equipamentos Eletraoleoa
36. - Prorrogue-se o registro.
.4rquivanociao de Proiresos:
m:é/ de na-riais.
Lula. - classe S. icem exclusão de classe
N. 665.5)71 - Leite de Bolonha radio/as e sitrolas mie conslituem Studrrt
S.A.
Ind.
é
Comércio
(Firam (1.5 prOCCS5Us de patentel
Alio 1 de Dezembro de 1264
mr rena de terreiros,.
classe 3. -- Prorrogue-se o registro. abaixo m encionados arquivados).
N. fi ga.150 - White Sabia - Rev.
.
N.
44'2.622
Emblemática
-1
N. 148,574 - Victor Manufaetlão
Exigancias:
/shikawajima Jankogyn . Kalaushiki lon Inc. -- classe 43 - Prorrogue-se ring st Gasket Co.
o registro.
N. 476.427
Irmãos tinira Ltda. Kaisha -- classe 21.
N. 112.877 - Clemente SeomParlthi
Algado..; N. 665.485 - Velam: - Cia. NaN. 445.426 - Lanlicri
- Cumpra a exigência.
N. 113.684 - José Lopes.
cional de Veludos - classe 22 N. 476.498
Irmãos lhara Ltda. erra Lantieri Ltda. --Alasse 4.
N. 113.669 - Alexander Samuel.
N. 454.630 - Tudunahora - Tu--; Prarrogue-se o registro.
- Cumpra a exigência.
N. 113.855 - Industria e COM611r4
N. 477.417 - Comp. Siderurgia., dimidiam! Materiais para Construções! N. 665,133- Velnae - Cia. Na- cio Fortalit Ltda.
Ournabara - Cumpra a exigência Ltda. - classe 16.
N. 113.873 - Clarence W Vogt.
cional de Veludos - classe 37 -N. 460.630
Mafersa -.Material Prorrogue-se o registro.
N. 477.674 - ()calcino José. X:ineN. 113.900 - Albert. Rene Proupee
Ferroviarário
S.A.
mafersa
classe
- Cumpra a exigência.
N. 665.986 - Durapel - Durapel Vignais. N. 477.701 - Comp. J.L. Flores to' 8.
N. 114.357 -- Gerhard Karl Julfull
S.A. Ind. de Papele P ar:alia tirada Goro. e Xmnl. -- (:tonpra a
N. 472.063 - llemojorea - Ind. e classe 38. -- Prorrogue-se o registro. Arause.
• .
N. 115.857 - Tadao Rirota.
Com. de 346vers Remojorea Vda - N. 666.235 - Anlaanguera - Da.
N. 177.739 - Cainfecçõas •Arcou classe 40.
ratex S.A. Indpstria e Comércio - N.* 145.924 Esther Mindlin G'*
' .
Cumpra a esiOncia.
N. 476.343 - Comercial & Fabril classe 41. - Prorrogue-se o registro. inarães e Adelina Moita de CerqueNi
N.
- Jose da Silva 011- -- José Abrainvez - classe 32.
N. 666.706 - Mamam - S.A. Leite.
(111 - Compra a exivti ,a !K:
N. 117.308 - Miguel do Rega
N. 418.950 - Adelino - Peretaa White Martins - classe 17.
;goleia .
N. 666.707 -- Stanex '-S.A. Raltushige Tane,
Ltda. - classe 41.
-itnclts
N. 177.746
-Jo
tia Silva atiN. 118.817 - Toshitalia .4matuda5
Mita Martins - classe 1.
Nome Comercial Deferido.
Cia Lida - Compra a ext_
vei-a
Na 120.197 - Eito Menegaz.
N. 668.743 - Vera .Crna - Cia.
N. 468.465 - Deado Donnugues
geriria.
14. 120.230 - José Carlos Cedei
S.A. Comércio e Importação - Das- UsineS Nacional?, - classe 41.
N. 177.750 -C. Monteiro -- sio Domin gnes S.A. Comércio e ImN. 668.746 - Parola
Bort*.
Cia.
Cal..
Aiirt“.i.n!e
N. 120.690 - Comércio e IndttatrIg
nas Nacionais - alasse 41.
portação (art. 109 ri. 2).
N. 177.751 - Nerciat & Cia. Lida
N. 686.8513 --s; Sande - Laborat4- Salttmar Ltda.
Cri tt ro-a a as . 10 ria
rio Sanitas S.A. - dana 3.
14. 141.234 - Dalle Vedove Antes,
IVIarras Mercadas:
a 477.752 aaVhães Teixeira
N. 687.383 - Sallmar - Indus- nie.
N. 413.861 - KIngluz - Industria trias Quimicas Metro Cloro 3:A.
--Cumpra a ex3ige Mia
& 1a.r.
N. 143.630 - Confecções Clame/
e' 77.753 - Jlenriquas é; Cia. de Luminosos Kingluz Ltda. -- classe classe 41.
Ltda.
II° 8.C urnPra a exigência.
N. 687.604 - Trolka - Bua de N. 143.681 - lia. Comercial DM
N. 411.124 - Transactor - Trazia Cologne
N. .177,754
.Jeronymo Regeria
,
& Parftunerie Pabrik Cficresaciar S.A. ; Comércio e Importaclo kengasse 24147/1
Tosles•
Apre,enee
Gegenuber ar PUr- N. 144.377 - José Ilikeh•
ehisse 1/.
Ppaaatti & C3a. Ltda.
: • N. 417a
depost Von Ford
- abane *48 Silva.
• • • .•
N. , 414.191
Bracida - Esther - Prorrogo...se, Mathew
• a•-. . Com p ra a exica-aese, ,
O registro,
N. 144.681 Alfredo VI40 Crua
:
47.7.778.---a4'acelti I" . Cih Campos de 011s-eira - classe 2.
Talteshi kW.
N. 867.608 - Figurativa - Se/man 24..148.077
7
NI
Mnranite
Ied.
e
•
•
n•••
.•exigétielii.'
'Lida
.
•Cirtnprã
a
i
131eistift Fibrik Seiromahauser
N. 147.128 - Erico Pereira
N. 477.779 - Formica Plástico* Com. de ~roi Marmita Ltda. - Co. - elass. 17. - Prorrogu•-H e Oliveira - Arquivem-se
procrie
os clame Il.
mestre.
Oneltal os processes de paI
S.A• - Compra 11, Meneia.
•
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~me

seriada, definindo; desse modo, segundo circuito completo tie parada
sendo o dispositivo de tel ferma que,
com a ertergizaçÃo de um.. Mure de
corrente alternada a voltagem através dos enrolamentos primáres de
ligação seriada e primeiro secundário á suficiente para inicia; uma descargt Do primeiro aParelde de descarga, e, subseqüentemente
meço da descarga no pelmeiro aparelho de descarga ,a vo".titgem através de todos os enrolamentos secundários de ligação seriada é suftesente para ratear uma descarga no segundo aparelho de desea-ga.
Total de I pontoo.
' A requerente reivindica de acerdo
oom a Convenção Internacional . o
I Art. 21 do Decreto-lei tt9 7.90e de
27 de ageisto Ge 1945, a prioridade do
correspondente pedido depadtado na
Repartçáo de Patentes Po. Estadas
Unidos da América, em 5 de abril de
1950, sob o n9 20.110.

_ TERMO N9 150.843

tangida). ou paralelepipedal,
carcaça. aloja em seu interior, dM
conjunto de peças que tuacioaara
33m 19 de março de 1983
TIMM /44 1.50.449
harmoniosamente entre si, produzinRequerente: Werner Rudolt , Sie- do o efeito desejado, freoricaneo
Zin 19 de março de 1903
aplicando a fita adesiva . das maio
bert. — São Paulo,
meadas formas.
.
Requerente; Wernwer Rudolt SieTitulo; 16vo modelo de janela Total de 3 pontos.
combinada basculante depletora guie
bert — São Paulo,
1/retina — •Modedo Industrial.
Titulo; Nóvo Medeio de -Janela
TERMO 1(9 iso.rir
ocirabinada deflectora guilhotina. —
19 — "Ntevo modelo de janela comModelo Industrial.
binada basculante defletora guilhotina!' *caracterizado por um baEm 10 de abril de 3983
tente (1)1 alongado horizontalmente, Reivindicações para Puelicaç41).
dotado de trea colunas (2) veracals • Titulo: do pedido *Original Cione
que formard quatro espaços, &unau- figuração
em Abotoadura" — Moo80.
doese pares de quadros te) corredi- lo induatrial.
ços verticalmente, no primeiro e no Nome do requerente: Indo echineme
ultime espaço; no segando espaço
de São Paulo, Capitai. — Modes
alojando-se um quadro (4) erticula- rio!,
do às eolunaa (2) adjacentes por lo 19Industrial.
— "Original configuração em
meio de eixos (5) horizontais &dl- abotoadura"
caracteriza-se por uma
nearea; no terceiro espaço alojando- abotoadura",
das suas
• ter feitio de capa
se um quadro (8), arecula.do entre os çote
de aparelho de barbear, sente
dois ramos horizontais no hateate filado"
19 — *Ovo modelo de puma com
ou não. das faces loa
(1), por meio de elos (7) verticais bordos Mais
binada defletora guilhotina" cai ao
n••••nn•
extensos, e o pino transcolineares.
terizada por um batente (1.) akilea*
versal intermediário da abotoadura,
do horizontalmente. dotado de toé.
TrierMO 1(9 128.039
Total de 2 pontos.
constitui-se na min.atura esti/e/Ma
colunas (2 verticais, que foriram
de cabo de aparelho de :ser pear. se.
ires espaços,' alojando-te nos doi,
Em 29 de março de 1981
cartilb.ado ou não externamente, •
es aços intermediários dois quadra
com ou sem fenda longitudinal C
TERMO 1(9 150.834
(3) articulados its partes horizortair
Requerente: America'n Cacheie f.
na outra ponta, deste vai articulado"
do batente (1) por melo de eixos (4) Madre (7ompany — Estaeos Unidos
de modo giratório, outro cabeçote sie
Ui 22 de março de 1963
verticais colinearee alojando-se em da América.
radar, ou então um pino convenciocada um dos espaços extremos doic
Titulo; Circuladores de liquidoe — Requerente; Indústria de Antenas nal, ou ainda chapinha no feitio de
quadros (5) corrediços verticais.
Menina de barbear, porém -em guPrivilégio de Invenção.
Paris Ltda. — São Paulo.
mes; na face diantenra de ?rendeTotal de 2 pontos.
Ttulo; Original modelo le antena dor de gravata, pode ter apecedo
19 — Um circulador de liquido para um distribuidor de 'rebelas, lota- — modelo
também motivo ornamental, no fele
— 'Original modelo de mtenae, tio de cabeçote de aparelho i l e
do de um reser/abri° peie urnt deTERMO N9 127.239
terminada quantidade de Umecto, ca- constituiria por usual suporte verti- bear, ou em formate de lemina de
racterizado por compreender um dis- cal dotado stmer.ormente ae barra barbear.
Mn 14 da novembro ite 1960
positivo impulsor para elevei conti- transcersaí horizontal de secção
Total de 2. pontos.
uma parte do d ito levedo, drangular caracterizado por esta terRequerente: João CUICSS Aguiar nuamente
ra,
ser
dotada
transversalmente
nas
vert
caimento
no
reservateeo,
e
solde Matos — São Paulo
tar o mesmo em uma poseião Ceva- extremidades de suportes isolantes
TERMO 1(9 150.3.30
com o feitio de "X" deitado, projeTitulo; Nôeo t.po de vereador pa- da. Par a voltar ao reservatório.
tando-se daa exer
ra elevador de voltagena le cercas Total de 7 pontos.
emidades das nanes
Em
18 de julho * de .963
eletrificadas. — Modelo de Utilidado "X" dois arcos que se situam ..szn
Prioridade: Esta-doe Unidos da pouco a baixo e outro pouco toma Requerente; s. A. Indústrias 'tette
de.
pano horizontal onde está a bar- nelas F. Matarazzo — Gão Paulo
19 — Nevo tipo de vibra ler Para América, em 1 d eabril de 1960, sob do
ra suporte dos "XIV; pelo tato des- e Filial no Estado da Guanabara
elevador de Nolt.agens de ce.rcas ele- o 519 19.321,
Titulo; Nóvo e original te.senho
ta, dispor numa de suas metades, cie
trificadas, formado por uru vibrador
uma série de travessas borizoniais. ornamental para tecidos. — Grecs
caracterizado por se former de um
transversais, inscritas ao • espaço nho Industriel.
braço oscilante em teimo de um eixo
TERMO N9 128.UtO
19 — "Novo e ori g inal oics.mhe
oorapreencudo pelos aicos; pelo tato
centrai, o qual se movimenta, •lum
dêstes disporem nos pontos extre- ornamental para tecidas" em .xilees
Sentido, por terça de uma moia de
• Em 3 de agre do 1961
mos de conjugaç5es tubulares leolut- contrastantes e variadas, caracterie
bendita e no sentido °poete por -Ortes que conjugam os extremos inter- nado por compreender motivos reça de um contra-peso em forma de
presentando 'atras formada de reei
Requerente. Tetsuro Kotau e Ryo- rompidos dos arcos.
penctulo, cujo fio de suspersio envol- ji Xotssugui — São Paulo
tangulos de o& muito viva, ehertae
ve a ponta do citado eiee.
Total
de
2
pontos.
Titulo; Aperfe.çoament Is em chada, e retangulos ee cor neutra, cerra
Intercalados tanto no sentido verve para ligar e desligar tnterruptor
Total de 3 pontos.
tical, como no horizontal, iendo ai
de luz — Priviréigo de Invenção
Em 19 de março le 963
listras, em ambos os senaidos; deidi— Aperfeiçoamentos em chave
por meio de riscos retos, de cem.
para ligar e desligar interuptor de Requerente: werner Rudol Sieeert das
TERMO Nol28.'7
de largura, estampados em ama 'dr
luz caracterizado por se -constituir — São. Paulo.
média,
chapada. — Todo o norrena.
de um interruptor de luz agado por
estampado em três ceores, sebre
- Era 29 cie março le 1981
Titulo: &Ivo modelo de janela com- to
fios elétricos a uma ou riais 'Serpabranco totalmente eoberto.
e adaptada sôbre a face lateral binada guilhotina deflectora Mo- tecido
Total de 2 pontos.
apropriado para ftbricação e apliea- das
delo
Industrial.
superior
de
um
relógio
despertador
Oorporatton — Estados untdcs da sendo provido de uma alavance in1 9 — "Nôvo modelo de J anela (tomAmérica.
terruptora gine é alcançaria pela cha- binada
guahotina defletora-', cauteTERMO 1(9 150.331
Titulo: Dispostivo de riemite pa- ve de corda do despertador :pie a rizado Por" um batente (1), dotado
Dm 18 de julho de 1983
ra energlzar aparelho de preisão. move no sentido de seu ramemento de duas colunas verticais, rormando
giratório.
*PriVilegio de Invenção
três espaços, no espaço- central alo- Requerente: 8. A. Indústria Relle
Total de 3 pontos.
sando-se do dois quadros (3, cerre- nid.as F. Matarazzo São Paulo •
1 9 Um. dispoetivo de circuite
dios verticalmente e nos dois espa- Filial no Estado da Guanabara.
para energizar um par de apatelhos
ços laterais alojando-se respectivaTitulo: Nóvo e orilenal 'resenho
de descarga tétrica, conp•eendendo
TERMO
N 9 128 077mente dois quadros (4) articniaeos ornamental para tecidos — Deteria*
meio indutiva tendo um enrolamenaos ramos horizontais do batente Industrial,
to primário, um primeiro eitrelaEm 4 de abril de edil
(1) por meio de eixos (5) :teimares
mento secuneerio todo em relação
verticais.
de voltagem auxiliar com er. ele- Requerente: Hamainco — Indússe:,
p. min!, -Log i lost!.5,1A
mento primárie e um se g aJ. dO Juro- tria e Cm/lerei° de Máquinas Agrí- Total de 2 pontos.
kiai4 r estare
mai
es'es
lamento secundário ligado em ela- colas Ltda. — São Paulo
•
eeeieeee.:¡,,s
ção de soltagera de luMpenração Titulo: Maquina portátil e maCOM o enzolarrent0 primado e meio nual
slt.'olvett"
de lavar roupa — Pevilégle-de
TERMOS N9 150.704
Int
de lastragern ti a corrente dr descarga Invenção.
através dos aparelhos de desgalga
ni:4 n14.4414,01...
Em
26
de
março
de
1908
caracterizado pela prev.see de um lo — Máquina portátil e manual
.94j " it.ttE
de lavar roupa, caracterlaula por ser
terceiro erirolaniento serurdáre
gado em relação de voltagem aexi- formada essencialmente em duas - Requerente: Renato ereeeloe e Aretnatatileteei
Figueiredo — São Paulo.
• liar com o enrolamento print4rio; partes, quais sejam rerervatório e naldo
"Nervo e original detenho ora
meio de circule• para eger o primei- dispositivo batedor, o primeiro ten- Titulo: Um nóvo tpo de aparelho
ro aparelho de descarga atreva dos do formato cilíndrico, fechado infe- Titulo; Ordenai modelo de antena =mental para tecidos" em eteree
enrolamentos primário e primeirc riormente e aberto ao alce, ar oenta- ção de fitas adesivas — Modelo Tn- contrastantes e variadas, caracter&
aedo por compreender motivos resecundário, de ligação sei ada, defi- do ou não sóbre Pés de aPeda e com dustrial.
19 — Névo tipo de aparelho apro- presentando dois cendrados !vegete
nindo, "assim, uni primtero circuite superfície de fundo dotada interna
completo de omeleta, e irei. de cir• mente de mantel central tutu :ar, priado para fabricação de fita ade- lares, repetidos ndefinidantente e tile
culto para iigar o segundo aparelho bem como de um registro de descar- sivas, caracter.zedo pelo fato do di- terealados em ambos Os andei%
to aparelho ser moldado •Itinn car- medindo uns 22 x 23nuta, estacam.
de descarga através de teclo* 0, eu- ga disposto externamente.
caça de formato lugeiramente te- dos em eór Mais eseUra que a de
'rolamentos secundários de legaçãe
Total de 3 Dentes.
• PREVILÉGIO . DE INVENÇÃO

.3r141114.'

•

It

da peça resumido queira
uadaadas pequenes caldeadas' agiste nos quatro cantai aestamos em cee calca-viva, cada qual
bicos connos lados pequenos
tornados por meio de filetes de ele
escura, os mesmos filetes que se
observam em volta dos aequenos
quadrados formando moldura, no
eentro cada peqeeno quadrado tem
um motivo 'em forma de eas, oum
quatro pétalas de oeer contrastante e
Metades. Oa outros quadrados, que
medem 20 z23rara, Um o fundo da
dr da, peça, um jilete faio de cãs
escura, afastado 1roat para cisne-o

em forma de moldura; nos logelos
Quatro motivos em forma ie fler de
quatro péta/as, estampadas na mesma cor chapada das fiares acroa
mencionadas e Metades, cone a centro em "pois" de reserva do funlet

destacando-se, bem no centro do
quadrado e entre os motivos descritos, um pequeno ponto escuro. — Todo o conjunto executado em rod2o
*Ores sôbre fundo tinto:
Total de 3 pontos.
TERMO N ? 150.432

Em 16 de julho de 1963
Receierente: S. A. reetestrias Reue
Lidas P. Matara= — São Paulo e
P :ia! no Estado da Guanabara.
elailo: Nevo e original neeenno
nemental para tecidos
senho
t
r-

Dezembro de 1964

PIAMO OROIAL Gni° ki

4488 8e nda-fdrg

=d compreender motivos re- res contrastantes • variadas, caracque lembram gerânio, ramos mé- oe.=
:idas dispostas DO- sen- terizado por compreender medves
dios • AeflItallOa com respeadvse
lhas e 116ree Isoladas, colocadas entre tido vertical, medindo 17 • Maam„ de representando duas estampas, reos ramos; tadas as teres dos ramas largura, estampadas, alternadamente petidas indefinidamente, medindo
são estampadas cosa duas cérea vi- em c& vira ou em cer contestais- cada uma 50x5Omm, dispostas dimevas, chapadas, tendo galhos ba,stan- te, tildas lenes'e chapadas, 115O-as te- tricamente em sentido rescendente e
te longos e estampados com a e& tas estampadas uma ao lado da ou- intercaladas no sentido cila:lona,
mais clara das falhas. is fiares tec- tra formando grupem de gualdo lias sendo as estampas muito • earce.daS
ladas, apresentam-se em cer viva trae, èstes grupos , For sua vez, são 12Ma COM a outra, dando a Imprescontrastante das outras, chapada separados por listras largas, de são de pequenas ventarolas ciasts se
com estamos feitos em poneinnoe da 106 mon de largura, amasiais com vé, no centro, um ramo de pequemotivas- exceteados em mancas ru- nas flóres e fôlhas, Mi seja uma
ebr mais escure. dai Wre9 QUe
gientes nes duas deres das listras flor maior em volta da qual estão
pilem Os ramos. Algiuuls rõuias
estampadas com a cór c are ena lisas, motivos êstes que lembram um cinco !ledes menores e bastante Otronco de árvore cortado no .entido lhas miúdas, sendo as flórea e as
e chapada, com sobretostçã,' o ch
mais escura que realiza os detalhes do comprimento e são estampados teias contornadas ccm filetes fie as sombras, enquanto cetras Ri- eôbre um fundo, na der mais clara nos e pretos e, contornando a eslhas, apenas contcattada.s, tern ea das lacta ,: chapadas que aparece tampa, duas fileiras de filetes " preriscos centrais na dr escura, dei- em mancha, eia_ores. Sôbre ,.)s moti- tos que lhe dão 0 forma. A difenos Aterva!).5
vos observam-se pequenos riscos dis- rença entre as estampas reside na
xando aparecer
branco do fundo. — Todo c. ca: er- postos irregularmente no sentido ho- coloração dos motivos centrais que
to trabalhado em cinco ares veens rizontal, esearapacios com ema cot as compõem, tendo uns o fundo esmais escura que as demais. Toe0 e tampado em côr viva aue reserva
sóbre fundo branco.
conjunto executado em quatro deres as fdlhae e aparece isolada roa "inTotal de 2 pontos.
em tecido branco totalmente c dar- ternos da estampa e as fleem são
ma e& viva, chapadas. enquanto
to.
Total de 2 pontos.
em outras o fundo é da mesma etc
TERMO N9 150.e35.
leva, que aparece em eobreseasiedo
nas estampas anteriormente descriEm 16 de julho de 1963
tas, e as folhas são estampadas
Em 13 de julho de 1e63
com a côr do fundo do ,,onjunto,
Requeresse*: S. A. 'nue-sedes ReuRequere e : Compa nhia P.e dest s com o conter:no feito em riscos da
nidas P. elatarazzo — São Paues e
da do fundo das estampas descriPilai no Estado da Guaneleare.
de Papéis e Artes Gráficas. tas. 0 espaço deixado entre as
Nôvo e originei eesaihe Paulo.
estampas apresenta unia e& melte
oinaeneutal para tecicioa — easeTtulo: Nevo desenho cenamenta. na, chapada, tendo um •soltou de.
nho Industrial.
em papel para embalagens - Mo- fume em preto. Todo o conjunto
dele Ind.tetriai.
realizado em sete cOres.
Total de 2 pontos, •
rei

TERMO Ne 150.902

t,

mente dispostas de maneira a reservar nos intervalos, de uma Para outra novas listras brancás em ziguezague. , Todo o conjunto executa*,
em duas côres sôbre fundo benne°.
Total de 2 pontos.

19 — eleõvo e originas ses e esa ornamental para tecidos - da o ree
contrastantes e variadas, ceraereresado Dor compreender moases eepresentando Letras que medem eemm
de largura dispostas em sentida lesrizontat em zigue-zague. estampadas
em cinco cedes diferentes, aitediadas, em chapada no centro e n•e la
dos e completadas em fume que cai
em sobreposição na próxena
criando um bonito fundo. — Na
união das' cOre,s existe o branco mate trabalhado em fume bem ' fine sendo que, de quatro em quatro liotras, o branco mate se sobrepõe à
ceir da listra em chapada, reservando pequenos discos -dispastas regularmente. Sôbre %das as letras
existem discos estampados era cta
escura e dispostos simetricamente no
sentido e direção das mesmas, observando-se que em algumas fileiras Cates discos são cheios e em outras a
cdr escura Toai diminundo orno se
representassem Eles sé quatro fases
dt lua. — Todo o conjunto 'escutado em seis obres.
Total de 2 pontos.

-remam N9 150.535

Tft0.140 lor9 150. 534

19 — "Nexos e original desenhe orpara tecidos", em cores
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando listras dispostas no sentido horizontal em forma de ziguezague, guardando entre si a cliatãntia de 20 rem., cada listra e formeda pela união de paralelogramas de
duas cedes em deg„radée, ama cla ra
e outra escura, ligades nn.3 aos °atros de tal maneira que "ada dois
paralelogrames forma na imrte super.or e na parte Inferior ilnpado
reto e, em continuação, listra horizontal em zigue-zague. Os paralelogramos são realizados em chapadas de duas côres- que se intersetam
namental

em ambos os sentidos, sendo es listrai por êtes formadas, simetrica-

Em 16 de julho de . 1963
Em 16 de julho de 1963
Requerente: S. A. Indústsias Reu- Requerente: s. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — Lia Paulo nidas P. Mataram) — São solo e
• Filial no Estado da Guatabara. Filial no Estado da Guaaaba.:a,
Titulo: .Ndeo e original desenho Ttulo: Nevo e original desenho or9rnameutal para tecidas. — Desenho namental
para tecidos. — letee.nho
,
Industrial.
,;p ,
stee,;.? •:‘!!!!:
p - 4•

NN-41

Em 18 de julho de lede

•

ré.

19 — eidevo e original desenbn
=mental para tecidos", em
eontrestantes e variadas, C.ar
19
"Nino e original desenhe orando por Compreender Motivos 2a- naMendiall Para . tecidos" *a deli
tatortssndo ramas grandes de fie- eeekteeetants. • .aariadae,rianseteef-

Requerente: S. A. Indústrias Reunidas P. Matarazzo — São Pardo 8
Filial no Estado da Guanabara. ".
Titulo: Nôvo e original desenhe
ornamenta/ para tecidos. — Dese19 — Nôvo desenho ornamenta: nho Industrial.
em papel para embalagens, carac
terizaclo por duas faixas diagouels
paralelas e estreitas, formados sucessivamente por dois segmentos de
c& lisa e dois segmentos de 'traçado paralelo, tendo também de ambos os lados duas outras de maior
largura, formados por traçados paralelos e vermlculares, de .ntensida-

des diferentes que lateralmente. st

sucedem por duas outras caixas com
iscado mais intenso e que ebmpõem no cruzamento cem es demais faixas, em disposição diagonal, figuras quadrangulares de edi
ou valor mais intenso, sendo o conjunto cruzado por faixas .sstrettas
mais claras e formados teor traços
paralelos, compondo quadrados ou

retangulos, dando à eompoeçac
efeito original e decorativo, eadc
conforme foi substancialmente descrito e representado no desenho e

19 — "Nevo e original desenho
ornamental para tecidos" en dizes contrastantes variadas, caracterizado por compreender motivos
representando listras no sentido
vertical umas com 'limas, - outras
com. 133mm. de largura, sendo as

Tramo Ne 100.901

de 20:nm. de /arguta, distanciada
40mm. estampadas em oura reser-

relatórios anexos.

primeiras divididas em duas 1~

vando pequenos circulas do fundo,
tendo no Intervalo limitado poz
elas motivos decorativos •isposeee
após
no mesmo sentido vertical. sun
outro, alguns prolongados e cem
era esp'rel era embess
ornamental para tecidos. — Dese- estampas
lados
e
outros
em forma de -flor de
nho
tseis pétalas com pequenos pontoe
entre as pétalas e no cenad- as /Miras mais largas apresentem motivos intercalados, também em 'arma
de , flor de seis pétalas Polias aos
anteriormente descrita& eguidode pequenos quadrados também intercalados e estampados cm ouro
chapado. Um pinto de destaque no
desenho à parecer que tecles os motivos são traçados em demos! led
meto de riscou, quando ástes rtsme, na realidade, são apenas fun-

Em 18 de 2u1bo de 1983
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas P. Matarazao — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Mero e Original desenho

Todo o conjunto estamaado em
time dr, soabre fundo tinto.
— 3 4" e te /dee:- et:: Total de 2 preitos.
0051.10102
do.

.(earounda-felra t
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CERTIFIOADOG EXPEDIDOS
Reghtffià
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM Z DE OUT
. =O DE 1964

•

Termos

Registism

646.729
647.824
647.835
648.324
650.113
650.669
650.831
651.404
651.622
651.915
652.496
653.075
653.208
653.262
653.461
654.353
654.536
653.757
654.586
654.587
655.525
655.713
655.714
655.7/9

Termos

305.959
305.960
305.961
305.962
305.963
305.964
305.965
305.966
305.967
304.968
305.969
3ó5.970
305.971
305.972
305.973
305.974
305.975
305.976
305.977
305.978
304.979
305.980
304.981
305.982

Registros

655.766
655.981
656.107
656.480
656.483
656.788
656.812
657.064
657.065
657.161
657.164
657.238
657.551
657.662
657.718
657.893
657.981
658.167
658.413
659.095
659.554
660.662
660.663

305.983
305.984
305.985
305.986
305.987
305.988
305.989
305.990
305.991
305.992
304.993
304.994
305.995
305.996
305.997
304.998
305.999
306.000
306.001
306.002
306.003
305.001
306.005

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE OUTUBRO DE 1964

463.315
463.775
464.640
465.026
465.464
465.674
465.745
465.782
465.768
466.032
466.088
466.089
466.091
466.093
466.149
466.151
466.161
466.297
465.299
166.419
466.459
466.461
466.462
466.544
466.632
466.913
466.914
467.216
467.243
468.272
468.681
468.685
470.953
506.470

1

Vila OUSO -+ abuse 41
*** . **
Microlub n•• classe 4Z
ekuwe 3 .1.....ejtAilefej
Itagripe
Adecril - classe 10
Caloranaic - classe 32 • •
Varatto - classe 6
Europrene LiktiCe -• classe 1
LITEC- classe 6
1 Joalheria Rainha - classe
Carmolesse
classe 41
Naugatuck - classe 1
Naugatuck - classt 2
Naugatuck - classe 4
Naugatuck
classe 28
Visorette - :lasse 8
Visorette - classe 32
J01,1,0
Minuano - classe 4 3
classe 33
Limpadora Brasil
Repreiner - classe 42
Oficina Soba - classe 33
Nipoka
classe 2
Posferti/ - classe 2 . *
I Fumofert - classe 2
Durafix - classe 4
Enrodsi
classe 6
Jtuitafix - classe 28
Gomafix - classe 28
Licoplast - classe 3
Iodesta/ - classe 3
Capri - classe 46
Dopelack - classe 16
Surfex - classe 16
Neusa - clasie 44
Nutribanana - classe 41

306.05f

.4k,

3.9,*•
1.•

•

•

306.05/
305.
306.0
306.
306.
306.
306.05
306.
306.
306.
306.061
306.06
306.06
306.
306.06
306.06
306.06,
306.06!
306.06
306.07
305.07
.306.07
306.07
306.074
306.074
306.077
306.074
306.D79

306.08
306.08
306.0
306.08
306.0

•

Termos

322.818

Marcas -- 41sses

1 Electro Painbok

cLuo*e 5

351.144

Agro Importadora e Indatzu

352.321
356.702
373.797
379.396
384.891
387./79
389.751
410.054
41/.178
411.179
411.184
411.735
410.830
411.838
411.521
41/.737
411.797
412.077
412.116
412.283
412.284
412.313
415.591
420.839
411.147
424.427
431.519
431.747
433.442
436.188
440.334
445.190
146.355
456.938
159.953
460.440
461.378
*61.692
461.832
*61.901
162.577
163.127

Empar S.A. Empreendimentos - classe 33
Jussara - classe 11
Pyroceram - classe 15
joalheria Luzarte - classe 13
Malvyliria - classe 48 •
Yardley - classe 48
Cal," Babalu - cItisse 41
Faba - classe ls
Samba
classe 21
Samba - classe lb
Samba - classe 15
s...
•..
- classe .32
Sandowet - classe 1 • •
Rip - classe 39
Revasan - classe 1
Pernalanga - dane 32
Dubonnet - classe 42
Weril - classe 9
Teiange - classe 36
Vinavdol - classe 1
Vinavil - classe 1
Café Osovelci -- classe 41
Gráfica São Judas Tadeu -- clames 32, 33, 50
P 11 -- classe 47
Revestep - classe 1
DPP -- classe 48
Gots -- classe 21
14 -- classe 8
Emblemativa
cbsse 1
Delimpr -- classe 43
Resul -- classe 27
Isaura -- classe 41
Renascença -- classe 21
Itatiba -- classe 26
CAlorscope -- classe 32
Nytrak -- classe 39
Zé da Pinga - classe 42
Nikita -- classe 1
Uellkamar -- classe 42 .
Timonha
classe 4)
Gidrana
clame 41
Meai -- classe 41
., . 4

1412.

Registros

306.006

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 12 DE OUTUBRO DE 1%4

Termos

.1V1,,rcas

306.007

306.008
306.009
306.010
306.011
306.012
306.013
306.014
306.015
306.016
306.017
305.018
306.019
306.020
306.021
306.022
306.023
306.024
306.025
306.026
306.027
306.028
306.029
306.030
306.032
306.032
306..033
306.034
306.035
306.036
306.037
306.038
306.039
306.040"
306.041
306.042
306.043
306.044
306.045
306.046
306.047
306.048
306.049

.•Tércnos

*Marcas
_

256.032
394.724
414.025
433.817
446.624
492.258
509.880
544.730
577.654
620f825
623.766
626.202
627.182
628.625
632.395
632.397
632.518'
633.487
635.289
635.376
635.377
635.378
635.379
635.721
637.297637.298
637.299
637.300
637.331
637.302
637.307
637.514
638.529
639.548.
640328
641.066
641.255

641.821
642.196
642.197

F

306.085
306.086
306.087
306.088"
305.089
305.090
305.091
306.092
305.093
306.094
306.095
306.096
306.097
305.098
305.099
305.100
306.101
306.102
306.03
306.104
306.105
305.106
306.107
306,130
306.131
305.132
306.133
306.134
306.135
306.136.
306.137
305.138.
306.139
306,140
305./41
306,142
306.143
306,144.
306.145
306.146

635.677
635.678
635.65/
635.682
635.684
635.685
635.586
635.687
635.016
636.231
636.246
136.247
636.248
636.249
636.252
636.254
636.255
J36.256
636.257
636.469
636.720
643.901
644.154
644.983
645.249
645.306
645.115
646.236
646.306
647.096
647.7011
•

647.863
645.4113
448:464
449.487
649.489
649.732
649.736

306.108
306.109 306.110
306.111
306.112
306.113
3U6.114

306.115
306.116
306.117
306.118
306.119
106.120
306.121
306.122
306.123
105.124
305.125
306.126
306.127
305.128
306.129
306.152
306.153
306.154
306.155
106.156
306.157
306.158
306.159
305.160
306.16/
306.162
106.163
305.164
306./65
306.166
305.167
306.168

4460 Segunda-felra 7
Tèrmos

Marcas

'DIÁRIO OFICIAL (Seão II)

Térmoo

Marcas

Dezembro de 1964

MARCAS E CLASSES .

Tèrmes

Regi troa

•
642.494
643.009
643.449
643.450
643.840
653.205
653.206
653.912
654.242
654.584
655.861
655.865
655.877
655.878 •
655.879
655.887
655.888
655.891
655.873
655.980.
656.423
656.425
656.558
656.572 •
656.767
656.875
660.707

306.147
306.148
306.149
306.150
• 306.151
300.174
306.175
306.176
306.177
306.178
'306.170
306.180
306.181
306.182'
306.181
306.184
306.185
306.186
306.187
306.188
396.189
306.190
306.191
306.192
306.103
306.194
306.195

649.737 650.833
650.834
651.864
652.303
657.651
658.172
658.206
658.836
658.867
659.066
659.184
659.194
659.224
659.443
659.444
659.556
659.606
659.650
659.783
659.817
659.823
659.824
659.853
659.854
659.864

306.169
306.170
306.171
• 306.172
- 306.173
306.196
306.197
306.198
306.199
306.200
306.201
306.202
306.203
305.204
306.205
306.206
336.207
305.208
606.209
306.210
305.211
306.212
305.213
306.214
306.215
306.216

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 13 DE ' OUTUBRO . DE 1964

MARCAS

350.737

E CLASSES

Salete
Classes: 1, 8 a 15, 22 a 29, 31, 35/36,
46 e 48
355.682 1 Perdigão -- Classe: 22
363.874
C4x1ord
Classe: 17
394.900
Pzdestrul -- Classe 2
400.576
Fartai
Classe: 2
403.907.1 Arnmur - Classe: 41
405.567‘1 2511
Classe: 41
409.204 1 Loja da BOrracha -- Classes: 36. 39, 49, 24 • • • •
410.123
Merjul
Classe: 21
410.354
Sir Alaiony --.Clasqe: 36
410.428 Natal Hotel -- Classe 33
410.785 Auto Book --. Classe 32
410.786
Brudet
Classe: 46
411 .662
Grilo - Classe: 46
411.705
Agapeolina
Classe- 2
411.706
Agt~lina
Classe:
411.992
Xarope
Eellard -- Classe 43 4
412.000
Vitaflora -- Classe 48
412.266
São Nulo Farmacêutico -- Classe 32
412.299
Metalúrgica Três Contas - Classe 11
420.458
Jals - Classe 6
420.460
Refrigeração de Ar Condicipnadd etc
422.572
Garret - Clagse: 41
435.649' Telos
Classe . 38
439.346
A Brasileirainha - Classes: 8, 11, 13, 15, 36, 37
48
444.753
Moda Viaduto - Ciasses: 36 e 37
445.0/5
Cantina Roperto - Classes: 33, 41, 42, 43
449.285
Emblemática -- Classes, 33, 41, 42, 43, 50
4W.108
Petrolaato Trair, frase - Classes: 8, 11, 21,
33, 39, 47
45Ó. 109
Petrolauto, frase - Classes: 8, 11, 21, 33, 39, 47
450.110
Petrolauto, frase
Classes: 8, 11, 21, 33, 39, 47
450.111
Carpo Tratado pela Petrolauto, frase - Classes: 8,
450.112
450.114
450.115
450.116
450.117
450.119

Registros

1

11, 21, 33, 39, 47
Dia MemoviveI etc., frase - Classes: 8, 11, 21,
33, 39, 47
Na Petrolauto etc., frase - Class.. es: 3, 11, 21,
33, 39, 47
Desculpe a Ultrapassagem, frase - Classes: 8, 11,
21, 33, 39,47
Desculpe etc., frase - Classes: 8, 11, 21, 33,
39 17
Desculpe etc., frase - Classes: 8, 11, 21, 33,
39, 47
Quem Pensa etc., frase 8, 11, 21, 33,
39,47

306.217
306.218
306.219
306.220
306.221
306.222
306.223
306.224
306.225
306.226
305.227
306.228
306.229
306.230
306.231
306.232
305.233
306.234
306.235
306.236
306.237
306.238
306.239
306.240
306.241
306.242
306.243
306.244
306.245
306.246
306.247
306.248
306.249
306.250
306.251
306.252

306.253
306.254

•
450.120
450.121
450.122
456.899
460.833
461.276
461.663
462.028
463.420
463.516
464.582
464.437
464.439
465.092
465.267
465.269
465.270
465.271
465.272
465.312
465.821
466.150
' 466.157
.468.167
466.337
466.580
466.665
466.738
466.741
466.836
467.009
467.010
467.127
467.327
467.610
468.226
468.229
, 468.260
468.497
468.800
469.095
469.129
469.130
469.133
469.134
469.135
469.136
469.137
469.138
469.343

Os Preços etc., frase -- Classes:. 8, 41, 21, 33,t
39, 47
Petrolauto, frase - Classes: ,„8, 11, 21, 33, 39, 47
Petrolauto etc. - Classes: 8, 11, 21, 33, 39, 47
Dufort - Classe: 44
Novocar - Classe: 28
Kiamor - Classe: 40
Calunga - Classe: 4
Quem Fabrica Máquinas
Classe: 32
Petrilite - Classe 21
Maroim - Classe: 41"
Macisa - Classe 8
Be Sa Ba - Classe: 48
Hisroshima - Classe 42
Pendura - Classe 32
Socil - Classe 29
Socil - Classe 12
&kir
Classe 13
Socil - Classe 30
I Soc11 - Classe: 22
Alvim Ao - Classe 48
Gabach - Classe 49
Visorette - Classe 50
Rangette - classe 50
Edifício Paineira - Classe 33
Olgape - Classe 11
Hoidaço - Classe: 11
Rainbow - Classe 12
ODD - Classe 31
Carroceria Portuguêsa - Classe 21
Edifício São Camilo - Classe 33
Açores - Classe . 8
Açores - Classe: 17
Fogões Maestro - Classe 8
Lusitui - Classe 33
Clube dos Colecidnadores - Classes: 25. 33 ..
-Espuma de Nylon - Classe: 48
Judith
Classe: 23
Entalar). - Classe: 46
Godismbr
50
Teleunlão - Classe* 8
Conspauli
Classe* 6,
Blindes - Classe 12
Blindex
Classe.
Blindes
Classe- 19
Blindex - Classe: 20
Blindex - Classe: 22
Blindes - Classe: 23
Classe. 24
Bbndex
Blindex - Classe: 25
Indústria de Eletro Aços - Classes: 21, 32, 251

306.255
306.256 •
306.257
306.258
306.259
306.260
306.261
306.263
306.263
306.264
306.265
306.266
306.267
306.268
306.269
306.270
306.271
306.272
306.273
306.274
306.275
306.276
306.277
306.278
306.279
306.280
305.281
306.282
306.283
306.284
306.285'
306.286
306.287
306.288
306.289
306.290
306.291
306.292
305.293
306.294
306.295
306.296
306.297
306.298
306.299
305.200
306.301
306.302
306.303
306.904
•

-Rio, 13 de novembro de 1964. - Assinei e encerrei 51 laudas.

Nilton Alvim Xavier, Diretor do S. de Documentação.
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE OUTUBRO DE 1964

TÊRMOS

327.510
418.869
527.587
567.353
587.182
598.209
608.329
627.674
627.675
630.626
633.472
634.299
635.946
637.205
638.748
639.232
639.233
639.234
640.491
648.612

11 A

g e AS

306.305
306.306
306.307
306.308
306.309
306.310
306.311
306.312
306.313
306.314
306.315
306.316
306.317
306.318
306.319
306.320
306.321
306.322
306.323
305.324

MARCAS

651.426
652.693
654.069
654.070
654.071
654.604
655.33'
655.526
655.659
655.722
655.889
657.615
658.144
658.179
659.752
6ç^ -53
659.905
659.917
659.941
659.43

306.325
306.326
306.327
306.328
306.329
306.330
306.331
306.332
905.333
306.334
306.335
306.336
936.337
306.338
306.339
306.340
306.341
336.342
306.343
306.344

.-

Segunda-fera

DIÁRIO OFICIAL I5eçao UI)

TÊRMOS

AlICAS

Dezembro de 1964 4461

Tirrmos I

Mareia e

Classes

Reg'srros
i
I

459.945
659.917
459.948
659.949
09 .950

659.
659.978
660.106
660.109
660.
.401
.402
.411

306.345

3064

306.350
306.1
.35,

.354
306. 351

E.471

.143

306.1
305.365

306.366
306.367
305.368
306.369
306.370
306.371
306.372
306.372

• -462.749

306.375
306.376
306.377
306.378
306.379
.306.380
306.381
306.382
306.383.
306.384
306.385

463.924

660.513

660.514
660.515
660.5/7
660.522
660 .858

306.174

.928
860.930
66/.076

.412

.457
660.458
.460

660.572

661.135
661./47

661.163
1.195
661.196

1.197
-1 1.198
661.200

462,964
464.644
464.645
463.646

463.651

463.652

463.652
463.783

464.081
464.097

Erecol - Classe: 37

306.432
305.413

Moacir - Classe . 41 Mula Caras -- Classe 6 .. .. . ...

306.434
305.435
305.436
306.437
306.438
306.438
306.439
306.440
306 411

Duas Caras -. Classe: 10Duas CARIO -- Clame- 28
Dovecortais -- Classe . 3 .

Vinidgea -- (Ume . 1
Varlogen - Classe: 1
Fapdpam. -- Classe 41
Polvicolre Rkmhd -- Classe- 2
Chim -- Clame: 1
Arada ..... Classe 6

•

.

306.442

Certificados expedidos eu 26 de outubro de 1964

Registros

MARCAS CLASSE

Termos

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE OUTUBRO DE 1964

Wrrnos

.704
.920
1.122
.6(2
.575
.929

MARCAS LI CLASSES

Cacique - Classe: 15

Moscatel - Classe: 42
Exteme Line - Classe: II
Marrolat - Classe . 1
Decor Rant- Classe: 23
São Jorge - Classe 8

10.603
10.671
10.829
111.150
411.24.8

Pataca° - C/asss- 44
São Testi' Cataguases Limitada
Seltdex
Ouse . 4

/11

,31, 46,47, 20, .21, 4, 39
Datsun
Classe: 21
Balaton - Classe: 46
Trans IhIlvaso -- Classe: 8 Cruzeiro do Sul -- Clame 11
Amos - Ouse 36
Porsche Diesel - Classe 6

1.414

.438

11.824
11.953
12.103
12.104

412.134

Registros

'

ai.

306.392
306.393
306.394
306.395

Bgepa -- Classe: 1

Arquitetura e Construções Acropolls

137.871

31)6.396
306.397
305.398
306.399
306.400
306.401
306.402

S.A. •-•

Classe . 8
Stocko --Classe: 11
Stock° -- Classe . 12
Brasília -- Classe 42
Carel= -

440.910

Evi -- Classe: 26
449.162 1 Enxutinhos - Classe 41 •

454.034 Santa Urstda -- Classe: 43
458.075 Argcgandde -- Classe: 3 : ..
458.179 Anapurus • - Classe: 41
460.461 &Hf/chi Untem Ur/m i, -- Classe 33
461.014 Sano -- Classe . 6
461.183 Acramin -- Classe
461.969 jorro -- Classe: 41
461.983 021bra -- Classe: 16

40.1141,1

462.743 Sadia
41
163.396 Caramelo Mou Bela Vista
463.541
464.813
465.009

306.403
306.401
306.405
306.406
306.407
306.408
306.409
306.410
306.411
306.412
306.413
306.414
306.415
306.416
306.417
306.418
306.419
306.420
306.421
306.422
306.423
306.424
306.425
306.426
306.427'
306.428
306.429
306.430
306.431

Luccas
Claritos

. Cofertécrtica

38
10

306.9/8
306.919
306.920
306.921
306.922
306.923
306.921
306.925
306.926
306.927
306.928
306.929
306.930

•. •

21
.

41

11

305.931

465.554 Sonoleve -- 37
465.588 Inporgraf ' 38
465.980 Viso Magic - 32
466.092

United - Classes: 8, I, 6 11, 12, 22, 27, 28, 29,

Classe: 33
412.167
Semanário Barbosa Freitas - Classes: 1 a 50
412.271 Heróis do Fon(' - Classe: 32
412.445 Suprema- Classe: 17. .
112.546 Alfaias - Classe: 16
420.559
Plica - Classe . 8
00.684 G Tex - Classe 1
421.479 Thiomucase - Classe 3
123.854 Mara - Classe: 49
127.983 11 Inglesinha - Classe: 1
429.862 Salvizol - Classe: 3
430.776 Movidrex - Classe 3
132.390 R B - Classe . 10
*32.391
R B - Classe: 28
436.186 Cárnac - Classe: 6 .

139.053
439.054
439.824

.306.386
306.387
306.388
306.389
305.390
305.391

Tupiniquir1 -- 47
152,233
458.365
11 Soberana das Bicicletas (Monark)
460.350 Mafersa -- 46
460.387 Macter'sa - 47
•••
460.388
Adafersa
39
460.389
Mafersa
49
461.062 Dine
16

306.916
306.917

.

Remédios -- 21
444.351
.Frederido
iodo numnento -- 42
452.223 Karaja -- 47
452.888 Salão Universo -- 33, 36, 48 e 49
441.832 Nossa Senhora doa

306.932
306.933
306.934
306.935
306.936

Naugatuck -- 16

16
i"
Guarana Pretelii Vita
43
Samel/o
36 •
Sabonete Infantil York
48
Creme Infantil York
48
Villas Ekgis lnd. de Papel
38

466.094 Terylene
466.156 Bagette•
466.326
466.475

467.082
467.083
467.264

467.379
Plangg
.6
467.380
Plangg --21
467.382 Mangg - 7
467.383
Inangg -- 5

.467.461

1) 1/6

1 305.937
306.939
307.940
306.941
306.942
306.943
306.944
306.945
306.946
306.947
306.948
306.949

..

Paumarys -- 47

467.891
Cumbnor -- 5 e 11
467.958 Marmitex -- 38
468.022 Livio -- 29
462.060 thdet -- 36
468.308 Imunocide -- 2

468.411
Montparnasse -- 41
469.132 Blindex -- 18
469.159 Blindex - 49
469.169 Redbar -- .19
469.170 Cates Bar
19
469.171 Sdver Oficken -- 19
469.269

306.950

306.95/
306.952
306.953
306.954
306.955
306.956
306.957
306.958
306.959
306.960
306.961
306.962
306.963
306.964
306.963

..

Feito Perfeito Para -- 1 a 50

8
469.349 1 Instdprene
469.528 Esse Rio Aflito -- 32

469.596
Pellegrino -- 7
169.992 Faça todos os dias com Bonzzano -- 48
469.993 1 Merenda Sanbra
41
470.067
Câmbio Técnico -- 5. 6. 21, 33
470.153 %met- Par/tem:mit
336
470.275 Guecki & Casei! Ltda - 33
470.276
Guedes & Casella . -- 16 e' 33
470.756
Reprineo -- 28 .....
470.763 Cáudeval'-‘-'41
470.845
Séntefflo .-- '46.
471.098
Blefarine -- 3
471.100
Cr)-arenu -36
471.101 t C/Jracero
-- 39

••
••

306.966

...
••••••

• ••••••

306.96Z
306.968

306.90
306.97(3
306.971
306.972
306.973
306.974
0119

4462

eg,Áros

MARCAS - CLASSE

Termos

171:102 Coraceto -- 23
Cisco UI -- 39
471.111
471.112 Cisco Kid . -C3
3
471.242 '1: P A4
471.279 Normal -- 38
471.289 Caledonia - 36
Tópeka - 36
471.291
'19f
471.292 topeka -- 23
471.295 Auxonemático -- 23
471.299 Danas -- 39
Vi/ walug.. -- 32
471.302
471.304 W
-- 32
471.363 E/alienou - 3
471.538 Casa Losàe -- 36
Inst. de Beleza Noblesse
471.541
8
Instanta
471.611
471.646
Tidcor Santista -- 22
Barretos -- 7
471.711
A Anaconda -- 13
471.740
A Anaconda -- 17
471.742
A Anaconda -- 20
471.744
.471.747 A Anaconda -- 26
471.748 A Amaconda -- 27
28
! 471.749 A Anaconda
471.750 A Aaaconda -- 29
471.753 A Anaconda - 35
471.758 A Amaconda -- 49
471.759 A Anaconda
50
471.824 Cotada -- 41
472.311
Vonageut --

U.6.975
•J06.9/6 •
306.977
3C6.978
300.979
.306.980
306.981
306.982
306.983
306.984
306.985
306.986
306.987
306.988
306.989
306.990
305.991
306.992
306.993
306.994
306.995
306.996
306.997
306.998
306.999
307.000
306.001
307.002
307.003
n7.004

33

Certificados ezfee'.4ps em 29 de outubro de 1964

•
1.

Registros

MARCAS.- CLASSE

Termos

265.930 Atxterknon--- 3246-.807 Fábrica de Roupas Canadá - 36
277.062 Copaubana-Capda -- 8

296.249 Panificadora A Rainha -- 41/3
324.187 Distribuidora de fikNidas 1tabTas -- 42
358.558 Sarubbi
36
iknegger -- 10
359.121
367.404
Select C) Fleí -- 50
379.909 CimecoCOnstrutoraEXC--Ni:
Rufio Nacional de Brasília -381.780
Elgin A' Pioneira etc. - 33
400.141
Puilmann --.36
411.052
411.553
Dr-. Kanitz -- 48
411.554
Kanitz -- 48
412.113
Flor de 'Tanque- - 42
112.332
Placencaine -- 3
412.464
S
6
412.465
S - 11
412.480 Ccnillion -- 48
412.704
Ping Pong -- 41,
412.730 S- 6 .

412.731
412.732
412.854
412.856
113.018
413.388
413.558

S -- :g L 21
11 .
S
Gruv Seal -- 31
SUECO -- 6 ...-Festival da Canção Brasileira
Falda- 3
Sphercon:=-

413.560 W

Dezern'Gro cia

(5-.+e-e:o 1111

Segunda-feira 7

321.

8- •

413.728 Avon Essence de Piau* - 481
415.710 Usina Maringá S.A. - 1. 3, 47
415.744
Policlinlea Veterinária Tijuca - 33
:415.883 Radio Record A Maior - 32 e 33
416.383
Restaurante 'Pisaria - 41/43
424.014 Telanga, -r 1 .
427.701
Irlemp
1., •
428.013 Cine Metropolitana
33

428.032 Centro. Metrõpolipano de CoMpras -33
/9.066 1x B•
. 5.168 Monlcin
3
• 8.107
Livorno;---0-96::
28

n •• P;

..

461.089
461.377

Ca Paranaense de Tecidos

Caxanga -- 42

Termos

..

307.079

307.080
307.081
307.082
307.083
307.084
307.085
307.086
307.087
307.088

Termos

Marcas

558.479

307:089

644.015

307.105

617.373

307.090

644:396-

307.106

624.874

307.091

644.767

307,107

628.139

307.092

647.091

307.108

630.119

307.093

647.416

307.109

630.532

307.094

649.691

307.110

630.817

137.093

650.998

307.111

631.297

307.096

652.597

307.112

636.525

307.097

652.598

307.113

637.213

307.098

653.240

307.111

639.241

307.099

653.452

337.115

639.317

-307.100

-452

307.115

640.580

307:.101

653.719

307.116

64.3.523

307.102 .. ,

.654.981,

307 .417

643.671
643.672
;•rz

Marcos

307.046
307.047
307.048
307.049
307.050
307.051
307.052
307.053
307.054
307.055
307.056
307.057
307.058
307.059
307.060
307.061
307.062
307.063
307.064
307.065
307.066
307.067
307.068
307.069
307.070
307.071
307.072
307.075
307.074
307.076
307.077
307.078

-- 36

Co12i -- 11
462.112
462.231 • Neutrahna
48
Meus Problemas -- 38
463.137
463.138
Simpatia -- 38
463.113
Contratex -- 16
Solimar -- 1
463.144
Margand -- 41
463.269
463.511
Condor
6
464.205
Archote -- 38
Noturno -- 41
464.708
465.508
Casa Sauma -- 23
466;538 Um Segundo -- 3
467.179 J Flimd Regua Lemac -- 8
467.799
Laka -- 41
468.672 Fim Dafest lb Fi -- 8
Familia Shell -- 32
468.942
469.278 . Lacerm -- 8 .
469.296
Cristal -- 10
Escane -- 1
469.379
Escane -- 2
469.380
-- 2
470.499
Criseoviclin - 2
470.603 I Orense -- 16•
471.186
Ehouat - 48
471.583 I Cnrity - 14
471.593
Servo System - 5
475.968
Turcnon - 3
267.050 Toniglobbaa -- 3
298.528
Eparema - 3
•
298.529
Cristallovar - 3
413.376 j Emblemática - 49
414.360 Mak° - 1 1 •
414.361
Pina -- 1 '-414.548
Novonal --,3
141.948
"fidefunken - 8
452.076
Mit - 2
458.258 A Tesoura de Outor - 36
476.639
Andrade Rebelo - 31
476.674
Wilma -- 11
531.326
Cangaceiro --,-

307.006
307.005
307.007
307.008
307.009
307.010
307.011
307.012
307.013
307.014
307.015,
307.016
307.017
307.018
307.019
307.020
307.01.1
307.022
307.023
307.024

307.025
.307.026
307.027
307.028
307.029
307.033
307.031
307.032
307.033
307.034
307.035
307.036
307.037,
307.038
307.039
307.010
307.041
307.042
307.013
307.044
307..045

MARCAS - CLASSE

Tw."111OS

•

307.103',. •
307.104 •

. 655,362
65:5!895".

!

t307.11
1

. •

307.119

)ezetydpro de 196' 44,63
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MARCAS DEPOSITADAS

Publicação relia da acérdo com o art. 130 do Código da. Propriedade Industrial. Da data da publicação começará. a
~ror o prazo da 60 dias, para o dattrimeato do pedido. Durante lua prazo poderão apresentar suas oposições ao De-yartamento
~ima' da Propid•datin Industrial aqueles que se julgaram prejudicados cora a concet*.T.o do registro requerido

"Irmo n. 653.475, de 29-7-64
Raimundo Ramos

I Termo n.° 653.181, de 29-7-1964
Móveis Casa Nunes Ltda.
SIGMA • :1.•

CASA NUNES
•

.idade de Teresina

Madeireira

r.:Ale. ai t

Classes: 33, '4 e 40
Titulo ed Estabdec;ruento

Glasse 32
Almanaques, anuarios, alisam inspresika, cartazes. catálogos. Moais sacio
e estrangeiros, publicaçbes laxas.
revistas. Propaganda em radio.
!ornais. programas radiolânt•
peças teatrais e cinematogrificas
• revistas impressas

.
Lies

Térmo n.• 653.482, de' 29-7-1964
Móveis Casa*Nunes Ltda.
f;aanah-ra

ESPACHANTES.

r !aresta Ltda.

Wineração de Fluorita
Pindotiba Ltda.

or

Térmo a. 653.476, de 29.7.64
loel de Assumpção Nunes Prieb.
• Guanabara

para barba, loções e tbatet33 para Ot
cabelos e para a peie. brilhantina bandolins. "batons". cosméticos. Fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para 041
cabelos, creme evanescente, cremes nor.
diarosos e 'tremês para ampeza da
pele e "maquillage . depilatórios (tesoJorantes, vinagre aromático pó de arroz
e talco perimindo ou n-.o. lápis para
pestana e sobrancelhas, Preparados para
embelezar cílios e Olhos. e.araurn para
Nome Comercial
• rostq e para os lábios, sabão e c;etne
-para barbear sabão liquido pertumado
Termo ri, 653.488, de 29-7-1964
não. sabonetes. dentifrictos em pó,
Mineração de Fluorita Pindotiba Ltda. ou
pasta ou liquido: sais perfumados para
Santa Catarina
banhos, pentes, vapor:tadores de perfuMet escovas para dentes. cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saqt..inho perfu.
•
ciado, preparados em po. pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada paia 04
cabelos e p.-eparados para descolorir
unhas. cilios e pintas ou sinais ardi..
Nome Comercial
Termo n.° 653.187, de 29-7-1961
Madeireira Floresta Ltda,
Santa Catarina

mousTmA BRAzaznui

Classe.40
Artigos da cla.ssa
Timo n•0 653.483, de 29-7-1964
Indústrias Reunidas José Stefanini S.A.
Guanaba a

ciais. óleos oara a

Termo n.o 653.489, de 29-7-1961
H. Bastos
Filhos
São Paulo

29-7-1964
Sequeiros ô

•

CONOMISTAS

PRORROGAÇÃO
ao•

ONTADOR ES'

pele

Tin.mos as. 653.495 a 653.499, de
Guanabara

ASPASIA
'Indústria Brasileira
C:d6.S.'

Soutiens
OVOGACIO$,"

URRAIS

INDIANC

Classe 50
Titulo. de estabelecimento

• LOTBLVA

Unam n. 653.477, de 29-744

Classe 2

Indústria Brasileira

"Ansp a° 653.484, de 29-7-1964

Classe 3
Urna especialidade farmacêutica indi-

Nado de Carrocerial Sibilar Ltda. Detonadores, innticklas e desinfetantes
Guanabara

&liba Ernestina Mver

pRoffloordo
.INIMINIM.

Clame 21
Carrocerias para automóveis

Santa Catarina

Loja Miriam
apesta: 13, 23, 36 - e

a.° 653.479, de 29-7-1964
I.TrI lva St Editint e Cia. Leda.
Guanabara

j,
L. da Silva Si
efitorit" tiaí. Lida,

41

Titulo

'filumasi:DAnde29-7-~
Apto Lidei Ltda.
Santa Catarina

cada como anti-helmintico lárvicida
1Wmo a.° 653.491, de 29-7-1964

De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S.A.
Guanabara

ALLEGR O
M. Brasileira
PRORROGACAO

AUto Lidei, Ltda.

r

Nome Comercial

Nome Comerciai

'firmo
653.480, de 19-71-04
Móveis Casa Nunes Ltda.
Guanabara

Tiram a! 653.486, de 29-7-1964
Parida de favela Rimai Ltda.
Santa Catarina

Piti-ricrde Moveis
• MÓVEIS
-Kiroif -Lida
AMA NUNES_LIN.
Nome Comercial

i Tármo n. o 653.490, de 29-7-1964
Laboratórios Ostan S.&
Minas Gerais

Nome Comercial

Calme 36
Poeta-Moa (soutien)
-7+-firmo n.• 653.492. de 29-7-1964
Pródutos de Bele:n 'L:Incier" Ltda.
P ulo
•

LANCIEEt
Ind sB($j1ejpa
-

Cdasse 18
Para 'distinguir: Perfuma. essência*. alt.
tioa água de colónia. água de Maca. &sua de beleza. água *de
7fflI
A a de rosas. água de alfazema, igUe

Aparelhos

Classe 8
de rádio e tel-..visãe, etc.
Classe 33
Shows. etc.

Classe 50

Iinressos e cartazes em geral
Classes: 1 a 50
Piearaçõea qumicas usadas nas
indústrias e etc. Classes: 1 a 50
Prearações químicas usadas nas
indústrias e ara fins sanitários
653.500, de 29-74964
Tênue
Instituto de Medicamentos e Alergia
Ima Ltda.
Guanabara

,CAVEN
1ciéstria Brasileira
Classe 10
Preservativos de borracha
Tirano a.° i53.5)1, de 29-74_N4
Instituto de Medicamentos e Amo'
&Wel;

laidgatadie- 13-1"fesnicirk
Bkoo ara reeaVit • abadai
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Tirano a.* 653.508, sie 29-7-1964

Térnio n.0 853.502, de 29-7-1964
laffitltdo de Medicamentos e Alergia

Nadir Quinrones Stabile
Guanabara

Ima Ltda.
Guanabara

.

riMAZINielA cetwiot
findústria Brasileira

Classes: 41,..42 e 43
Titulo

Classe 39
ticos ara mamadeira/ e chuetas

Terra° a.° 653.509, de 29-7-1964
Sinper — Sociedade Intercornercial de
Perfumes Ltda.
''ermo n.0 653.503, de 29-7-1964
•-.Instituto i Medicamentos e Alergia
Guanabara

Ima Ltda.
Guanabara

•

• PINA

4.4

NAU°

Indústria Brasileira'

oc./nrãlt(04.14
Ar "g préf#91 f

Classe 39
Bicos ara mamadeiras e chuetas

104,

Nome Comercial

Termo n.° 653.504, de 29-7-1964
Termo a.° 653.510, de 29-7-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia Sinper — Sociedade Intercomercial de
Perfumes Ltda.
laia Ltda.
•
Guanabara
Guanabara

ININHA .
;Indústria Bral;ffeira.
Classe 48
Perfumes

Classe 39
Bicos ara mamadeiras e chuetas

Termo a.• 653.513, de 29-7-1964
Laboratório Rinedan Ltda .
Guanabara

Termo 0.9 653.505, de 29-7-1964
Alves Industrial
3. A . Fábrica Leite es
de Fumos
Bahia

Nosantinol

PRORROGgRi

, Indústria

Cigarrilhas LegitImas
e Patenteadas
Umente «TALVIS

Classe 3
Indicado no - tratamento da desinterla
bacilar
Termo n.° 653.514, de 29-7-1984
Laboratório Rinedan Ltda.
. Guanabara

Classe 44
Artigos da clama
Termo n°. 653.506, de 29-7-1964
Indústria Brasileira de Bicicletas —
"Gõricice" S.A.
São Paulo

te

Nat.Indústria Brasileira

Classe 40
Carrinhos ara chã e outros Nina
'
Termo n.• 651.507, de 29-7-1964
Indústria Brasileira de Bicicleta*
"Gõricke" S.A.
São Paulo

Brasileira

Cio rotetra
Indústria
Um Preparado farmacêutico indicado no
tratamento das infecções causadas por
germes sensíveis ao cloranfenicol

1 Termos na. 653.515 e 653.516, de
29-7-1964
Itagyba Santiago
São Paulo

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Garden • Wricke 9

Classe 11
Para distinguir: Alicates. alavancas,
INDUSTRIA-BRASILEIRA
arruelas arrebites, argolas, aldravas,
arame, aparelhos de chi, e café, assaarmações de metal, abridores de latas,
&iras, açucareiros; aparelhos para lavaClasse 40
t4r1os, arandelas, restas. aros, aknofaefras, mesas e carrinhos ara chá
rizes, amoladores de ferramentas, alças
em
1130
.
esecialmente
para
fing
=
para mais! ancinhos, brocas. bigornas.
jardins

Dezembro de 1964

1~IIMMINI~O"
• •
baixelas, bandejas, balmazes. bacias, elétricos, conectorea, enceradeiras, *a-

bonfbonieres. baldes, borboletas, baús tufas de aquecimento, estufas para conpara sacos de viagem, baterias, bases de servar alimentos, estufas para secar roumetal, braçadeiras, borbulhadores, bules. pas, ferros elétricos de engomar e de
bisagra, buchas. bainisas para facas, soldar, filtros de água, fogareiros et&
baterias' de cosinha. colheres de pedrei- tricos, %geies, fõrnos, galvanemetroa,
rosi cadeados, correntes, cabides, chaves bidrécnetros, indicadores automáticos da
de parafusos, conexões para encana- uivei de agua, instrumentos medidores,
mentos, caixas de Metal para portões, de energia elétrica, instrumentos telef.3..
colunas, canos, chaves de fenda, cha- nicas,, interruptores, irradiadores. Ião.
v., inglesas, cabeções, canecas, copos, padas, liquidificadores, manômetros.
cachepots, centro Ce mesa, coqueteleiras, crofonea pick-ups, pilhas. elétricas, se.
caixas para condimento de alimentos; captores de rádio, refrigeradores, ralais,
conchas, caldeirões, caçarolas, chalei- relógios, reostatos, telefones, termostaras. cafeteiras, • coadores, cuscuzeiros, tos tomadas, transformadores, válvulas
cabides de metal, cabos, caixas de ferro, Para rádio, vályclas para aparelhos de
cruzetas, curvas, cantoneiras, cravos, televisão, ventiladores e voltimetroa
colchetes para malas, cantos para esTermo 11.0 653.517, de 29-7-1964
tojos, chaveiros, canivetes, chavenal,
João Prudente do Amaral Filho
cremoens, cadinhos, crivos, chanfradores,
assinetes, cabos, chaves, correntes para
São Paulo
chaves, colchetes, cantos para pastas.
,T it
chaves para porcas, circulares, chaves
torquemétricas, distintivos, dobradiças.
•
descanso par talheres, pratos e copos.
desviador de água para chuzeiros, esClasse 36
feras, engates, enfeites- de metal, estribos, espátulas, estojos de -metal para Para distinguir: Artigos de vestuários
carimbos, eixos, expandidpr para tubos. e roupas feitas em geral: Agasalhais
estruturas metálicas, escarradeiras, es- aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
purnadeiras. espremedores, fon:abes, foi- botas, botinas, blusões, boinas, baba.
ces, ferro para cortar capim, ferrolhos, douras, bonés, capacetes, cartolas, carafacas, facões, fechaduras, fruteiras, fu- puças, casação, coletes, capaz, chatas.
nis, formas para doces, bolos, empadas saias, casacos, chinelos, dominós. achar..
e pudins, flanges, fivelas, furadores, pes. fantasias, fardas para Militares, cofogões, fogareiros, fechos para pastas cachecol', calçados, chapéus, cintos.
e para malas, ferramentas crtantes e cintas, 'combinações, carpinhos, calças.
perfurantes para marceneiros, fechos de de senhoras e de crianças, calções, calmetal, ferraduras, frezas de chanfrar, ças. camisas, camisolas, camisetas,
forminhas, fitas de aço, fios de arame, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
fraldas, galochas, gravatas. gorganchos, guarnições de metal, garfos,
ganchos para quadros, grampos Para ros Jogos de lingerie. Ja quetas, laclu8s,
emendas de correias, grades para fogões luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
e geladeiras, grelhas, galheteiros, gon- maiOs, mantas, mandrião, mantlhas, pazos, grosas, guia para freza de chan- letós. palas, penhoar, pulover, pelariam.
frar, garrafas, ilhozes, joelhos, jarros, pragas, ponches, Polainas. pijamas, Pu
-nhos,periaqumons,regai"
lanternas a carbureto, limas, lâminas,
licoreiros, latas, luvas, linguetas, leitei- robe de chambre, roupão,. sobretudos,
ras, machadinhas, molas, maletas, molas suspensórios, saldas de banho, sandálias,
para portas, martelos, marretas, ma- sueteres, aborta, sungas, atos ou siacks.
trizes, meninas, maçanetas, morsa, ma- tuler. 'toucas. tmbantes, ternos, uniformes e vestidos
chote, mantegueiras, malhos, mandril
de expansão, navalhas, triplas, puas, esis,
Termo a.0 653.518, de 29-7-1964
picaretas, piegos, picões, ponteiras, ponteiros, rendedores de papel, passadoree Erikol — Representações de Artigos de
Limpeza Ltda. •
de correias, arafusos, porcas, ratos,
porta gelos, porta-pão, porta-jOias,
São Paulo
porta-esponjas, porta-copos e garrafas,
paliteiros, p anelas, puxadores, piacss,
prt çadores, eneiras, MUS , bina* arfa
perfuratrizes, p ires. P inças. Pa--radeis,
adegas. passadores de roupas, presilhas,
Classe 46
raste/os, roldanas, ralos, regadores, re- Para distinguir: Preparados para 1;mpegistros, rebites, reduções, recipienets de sai sabões (aso perfumados) e determetal, rodízios, roscas, registros, serras, serrotes, sifões, saleiros, ascarolhas, egentes; solventes para limpeza a seco
removedores de manchas: solventes
suportes, torquezas, trilhos, travadeiras,
para desengordurai e limpar aságuln.4telas de arame, torneiras, tubos, tubu- ria
e equipamento elétrico e industriai:
lações, trincos, taças. travessa, tesour?s,
trancas, tramelas, talheres, tubos de ex. agentes para desengordurar milalt suba;
Lindas quimicas para removef' poeira,
tensão, torniquetes, talhadeiras, tampas
graxa,
tinta, ferrugem e escamas; agenpara panelas e caldeirões, tampões, terrinas, tampões para água e gasolina com tes para remover nódoas; agentes para
ou sem chave, tachos, trans de cosi- lavagem e tdvejamento, e outras subaalia, torradeiars, orinóis, vasos. vasi- Macias para uso em lavandaria; preparados para polir, esfregar e abrasivos
lhames, vermas, ventosas
limpeza
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
Termo n.0 653.519, de 25)7-1964
alarmas elétricos, alto-falantes,, ampeGuilherme Lipovetsky
rímetros, amplificadores para rádios,
Minas Gerais
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisa°, aparelhos de ventilação para
' PRORROGACÁ0
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinfimicos, apaPUTURISTA
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
kaddstria Srasilieira
pasteurizaçáo de leite, aparelhos para
torrar pão, aq uecedores elétricos, aspiClasse 40
radores de pó, benjamins, bobinas elé- Móveis em • geral de metal, vidro, de
tricas, caixas de derivaçáo, campainhas aço. madeira. estofados ou alo. incluelétricas, comutadores. condensadores sive móveis para escritórios: Armários,

IC I,
Indústria brasileira
.

ERIKOL
indüstria brasileira

•
Segunde4eira.
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armários j pars baoheiro e para roupas
macias, almofadas, •colchoada* para

móveis, bancos, balcões, baaquetas,
"ondeiam domiciliarei: berços, biombos.
mideiras, carrinhos para chã e café
exatjuntos para dormitórios, conjuntos
wet sala de Matar s sala devIsLtas
jemluntos 'peita terraços Jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
rape e cosisha, camas, cabides, cadeiras
Oratórias, cadeiras de balanço, caixa
Re rádios, colchões, coldiem de mola*
nen, divisões. !vaus, discotecas.
ti3Pemadeira.• espreguiçaelras, escrivanidias, estantes, guarda-roupas, mesas,
suesinhas, molinhas para rádio e televisão, mesinha/ para televisão, moldura.
Ora quadros, porta-retratos. poltronas,
polteunas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, solas-camas, travesseiros e
vitrina
Térreo n.• 653.520, de 29-7-1964
. Plastec Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.

PLASTECI
INDUSTRIA BRASILEIRA

Ténue

Toyara
•

a.' 653.522. de 29-7-1964

Comércio e Indústria de
Calçados Ltda.
Guanabara

uezembrd 'de 1964 4465

..obe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
surtem &horta, sungas, atolas ou Maçãsa
tuler, nucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térmo 2.° 653.527, de 29-7-1964
Papelaria e Bazar Vaz Lobo Ltd*.
Guanabara

1.11

s...iasse 36
Calçados
Térmo a.* 853.523, de 29-74964
Francisco Rodrigues da Silva
Minas Gerais

i.:(1.2-

• Indústria Brasileira

Classe 38 .
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, &lua" (em branco), Obtens
para retratos e autógrafos. baleeis (exceto para brinquedos), bloco% para
correspondência, blocos para Cálculos.
blocos oara anotações, bobinam brochana aio Impressas: cadernos de nenver, capas para documentos, carteira"
para cigarros, calcos de tipografia de
impe] ou papelão; cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixas de cartão, cabias para papelaria. cartões de visitas, cartões comerciais. cartões indicas. confeti carClasse 41
tonam caderqos de papel inelirnetrado
Café em grão, torrado e molda
e em branco para desenho,. caderno"
escolares, cartões em branco, cartucho.
Tèrrno n.* 653.524, de 29-7-1964
Torrefação e, Moagem Uirapuru Ltda de cartolina: chapas ptanegrincas, cademos de lembranças, carretéis de paMinas Gerais
rutoe de papel, esscadernaçao de papel
ou papelão. tttiquetam fólhas indicam
fedias de celulose: guardanapos; livroe
aio impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; inata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papai..
Classe 4/
nos, papéis de estanho e de alumiado.
Café em grão, torrado e moldo.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressa°, papéis fantasia, menos
Termo n.° 653.525. de 29-7-1964
para forrar paredes, pape] almaço com
Nieolau de Almeida Garcia
ou Asem pauta, papel crepon. papel de
Minas Gerais
seda, papel impermeável, pape) e le bobina para impressa% papel encerado,
papel higiênico, papel . impermeável
para copiar. papel para desenhos. 'papel para embrulho impermeabilizado.
papel para encadernar, papel para escrever, papei para imprimir. papel Pa
classe 8
-rafinpeblsomcfane.
Aparelhos termo-elétricos, cobertores papel celulose. papel de linho, papel
elétricos, almofadas elétricas e
absorvente, papel para embrelhar ta.
travesseiros elétricos
Uca papeiam retipientes de papel, ro• Tênue n.• 653.526, de 29-7-1964 setas de papel, rótulos de papei rolos
Rosa Rubra — Indústria e Comércio de de papei transparente. sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão.
Roupas Ltda.
Guanabara
Têtmo a. 653.528, de 29-7-64
Fornecedora de Materiais de Construção

Classe 28 ..
Para distinguir: Artefatos • produtos
acabado. de origem animal, vegetal ou
mineral náo incluidoe em outras elas.
eu. artefatos de subatáncias quimicas
do ',tebaida" em outras classes: Ador.
*os de ambar e de chifre, barbatanas de
baleia. capas de crina para colchões,
carrinhos para bebês de matéria plásti4a, chapas de matéria plastica para impressão. cimento de amocega, colas fotigrafins, colas de encadernador, conterei de matéria plástica, chupetas e
mamadeiras de material plástico, compostos vegetais impermeáveis para tecido., ecordel de tripa, correia de lona
com borracha, ebonite, enfeites de mataria plástica para automóveis, esper.
macete refutado. esponjas; espuma de
mar manufaturadas, estoraque manufaairado, guarnlçaes • de material plástico
pari automóveis. tacos de matéria pia, feltro de crina para cadeira, filtros
esponja, fita isolante, falhai isolantes de skbstAncias sintéticas, garfos de
matéria plástica, gluten. goma para chapeleiros, gUarnicenes de celuloide para
arreios, isoladores para mesas, mirra. palites de penas, películas de celulolde
virgem, resinmdes, preparados sangue,
cristalizado, asem, de plástico para embala g ens e torneiras de celuloide
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Tênno n.° 653.352 de 29-7-1964
• Classe 36
Sociedade de Benefittncia Santa Cruz
Pura distinguir: Artigos de vestuário;
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 33
aventais, alpircatas, anáguas. blusas.
Titula de Estabelecimento
botas, botinas. blusões, boinas. babaTermo n.° 653.521, de 29-7-1964
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSociedade de Beneficência Santa Cruz puça", casação, coletes, capas, chulos.
Sào Paulo
cacbecols, calçados, chapéus, cintos.
.
cintas. combinações. cárpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas,- camisolas, camisetas.
-uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
PRORROGACA-.0
aias. casacos. chinelos, dominó:. achar,es. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor..
HOSPITAL SANTA CRUZ
N., logos de !ingeria, Jaquetas. Tamis.
luvas, ligas: lenços. mant6s. meias,
maiôs, mantas. mandrião. manilhas paletós. palas, penhoar, pulov'er. pelerinas,
'ClaRse 33
peugas, ponches. polainas, pilar:ias. puTitulo de EstainicinwatO
nhos, perneiras, quimonos, regalos,

Cdà Uirapurú

ROSA RUBRA

tante contra frio e calor, maailhal e massas para revestimentos de' paredes, ame
&iras para construções, mosaicos, presi
duos de base asSitItico, produto* para

tornar icapermeabilizanles• as argamassas de . cimento e cal, hidráulica, pede..

milho. produtos betuminosos, imparmos.
Minutes líquidos ou sob outras formas •
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pe.
vImentadio, aças ornamentais de 4*
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anile
reldos para uso nas construções, pan.
queima, portas, portões, pisos, soletrai,
para portas, tijolos tubos de concreto,

telhas, tacds, tubos de ventilaçáo, tu*
gues de cimento, vigas, vigamentos ei

' vita*
Urino n. 653.529, de 29-7-64
Técnicas Associadas Ltda. — Tecei
Minas Gerais
, Tecnicas

. .Ltda.

Associadas)
TECA

Li

Nome comercial

Teimo n. 653.530, de 29-7-64
Campa — Material: de Coam:radio
Ltda.

CEMON
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Cimento, azulejos, tijolos,. telhas e
esquadrias
IIMINEn14WM
Ume a. 651.531, de 29-7-64
Panificação Algodres Ltda.
Guanabara

ALGODRES',
fisIMSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
«Paes, biscoitos e bolachas
Termo n. 653.532, de 29-7-64
•
(Prorrogação)
Allis-Chalmers Manufacturing Company
Estados Unidos da América

Ltda .

Gvanaisp.a

U.JOL A
industrio 13rasiieirá
Classe 16'
Para distinguir: Materiais para constru.
çtieft e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentaçari calhas, cimento, cal. eré. chapas
isol antes caibros. caixilhos; Poluam%
chapas para coberturas, caixas dáqua
caixas para coberturas, aditas dágua,

caixas de descarga para etIrns. edificações premoldadas. estuque, ernuIsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material len-

Classe

Para distingi*: Máquinas e partes de
máquinas Para todos os fiai industriais:
Máquinas de rosquear: senas
cat, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para to-nos, geradores plainas, máquinas de furar e cen-

trar, turnos ineeánicom prensas mee enicai. máquinas =assadeiras misturado.
'es adaptados na construçlio e consere
vaçao ele estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto*
outios fins industriais. elevadora, ma.
guinas deaerapalhadoras, descascador"

r
•

SegundiStná
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Itato
wastiladoma, moinha para . tamis, tintaa, preparações para fotografias,
Térreos as. 653.541 e W.542. de
29-7-64
amada" tramados" M- produtos rara niquelar, ~tear e croCegado Santa Helena S. 11.
frema politizes, *andina mar, produtos para diluir tintas prossiaPett/o
medinicas, tuplas, maquinas de to; nativos, removedores, reveladores;
chavetas, marteletes, ventiladora& sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
udares para forjas, banhes matei. Ninados, anda cáustica, soluções gulrota tivas. de deslocamento • a osices de 080 industrial, solventes, aad.
E pena todos os fins, aríete& cal- fatos; tinta mn pft, liquidei, MB**
• turbinas, Injetam para cal- ou pastosas para madeira, ferro, pareválvulas e transportadores ao- des contnnbes, decorações, couros, teMusliticos de alta e &dm prado. cido& fibras, celulose, barcos e vai...calos, talco industrial, thiner,
•piam hidráulicas, martelos mecanicos
1
a máquinas amadora; Maquinam operaPenso
a.
653.535,
de
29-7.64
rotativas ou cortadoras para talZaebarias Modas Lbia.
D. BRASILEIRA
has& aço. bronze, maquinas para
Guanabara
Mirim de teddos; teares.
eapuladdras.
.Ineadeires, rolos e roletas, brunidorms
nassa :a
ra cereais, máquinas para fabricar
Aliemos de cerâmica, fainapel
•
máquinas
para
fabricar
papel
e
rt
troa para
Ca, louça, louça vidracrreceoltra
máquinas de bnpreselo, dinastias a
e
uso
caseiro,
adõrno,
fine
industriais
receptáculos
artlaticos, inclusive instalações emitirias: aparélhos, de jantar, almaço, ao.
Tann° a. 653.533, de 294-61
"LU MULO CAPITA?
bramem, chã e café, bacias de latrina.
Orianne de Almeida
bandeiras de porcelana para candeeiros.
Guanabara
Imakeints, bilhas para vinhos, botelhas,
Clames: 13, 35 e 36
botijas, bules, bidés, caçoilas para m41;Titulo de estabelecimento
lho, canos de barro para fogão, colanas para jardim, sticaras, canecas, comTina on. 653.536, de 29-7-64
poteirm, confeiteiras, cubos, descansos
.Zacharias Modas Ltda.
para guarda-chuva, espremedores para
Guanabara
frutas, funis, frigideiras de barro, globos, jarros, jardineiras para jardim, lava
dedos, manteigueira, molheira, pedestais
de lâmpadas, pires, porta-facas, potes.
Pratos, puxadores, receptáculos, saladeire *e • si esse.....
I, ras, saleiros, serviços de chã e de café,
taboletas, terrinas, tubos, urinóis, vasiClame 8
lhas e vasos
Discos gravados
Classe 16
Tênno a. 653.534, de 29.7-64
Para distinguir: Materiais para construBrasitex — Policies Indústrias Químicas
ções • decorações; Argamassas, argila,
S. A.
ateia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, Worm para pavimentaSão Paulo
ção. ralhas, cimento, cal. cré, chapas
ti4DoSMA NIAsit2U
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua
caixas para coberturas, caixas dágua,
Classe 36
ITIMSTRIA BRASILEIRA
caixas de descarga para dixes, edificaPara distinguir: Artigos de vestuários ções premokladas, estuque, emulsoo de
e roupas feitas em geral: Agasalhos. base adáltico, estacas. esquadrias, estruClasse 1
aventais. 'alparcatas, anáguas, blusas, turas metálicas para construções, lameAbsorventes, acetona, ácidos, acetato'. botas,
botinas, blusões, boinas, babaagentes químicos para o tratamento e douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isoe
cefibras,
tecidos,
couros
braça° de
puças. casação, coletes, capas, cha/es. lante' contra frio e calor, manilhas, maslulose; água raz, álcool, albumina, ani- cachecol& calçados. chapéus, cintos.
sas para revestimentos de paredes, malinas. alumen, alvaiade, alvejantes in- cintas, combinações, ~pinhal. calças. deiras
para construções, mosaicos, produstriais, alumínio em pó ~ataco. de senhoras e de criaLças, calções. cal. dutos de base asSáltico, produtos para
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anil- O& camisas, camisolas, camisetas.
impermeabiaznotes as argamasoxidantes, and-corrosivos, anti-detonan- cuecas. ceroulas, colarinhos, CUIM& tornar
sas de cimento e cal, hidráulica. Pedre
tes, azotatos, água acidulada para saias, casacos, chinelos. dominós, acharprodutos betuminosos, impermea--gulho,
acumuladores, água oxigenada para cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
fins industriais, amónia; banhos Para salas, casacos,, chinelos, dominós, echar- para revestimentos e outros
como nas
galvánização, benzina, benzol, betumes, pes, fantasias, fardas para militares, co- construções, persianas, P
lacas Para Pa-vimentação,
bicarbonatos de sódio. de potássio: cal legiais. fraldas, galochas, tiravam& goreças ornamentais de etvirgem, carvões, carbonatos, cataliza- ros, jogos de lingerie, lacpietas, laquês, mento ou gesso
ara tetos e paredes,
dores, celulose, chapas fotográfica& luvas, ligas, lenços, mant6s, -melas. papel para forrar casas, massas anticomposições extintores de incêndio, clo- maiôs, mantas. mandriá°, manilhas, pa- rddos para uso nas construções, parro, corrosivos, crornatos, corantes, ereo- letós, palas, penhoar, pulover, pelariam. queias, portas, portões, pisos, soleiras.
socos; descoranteit, desincrustantes, dia- pangos. ponches. Pola inas. Pijamas. Pu. para portas, tijolos tubos de concreto,
solventes: emulsões fotográficas, enxo- afica perneiras, quicsonos, regalos, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanfre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- robe de chambre, roupk., sobretudos, ques de cimento, felgas, vigamentos e
mes *ensibilizados para fotografias, Si- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
vitt&
xadores. formo], fosfatos Industriais, fós- sueteres. *horta sunga., atolas ou &ás,
Têrmo n.• 653.543, de 29-7-1964
foros industriais fluoretos; galvanizado- tater, toucas. turbantes, ternos. uni.
formes e vestidos
Cerâmica Santa Helena S.A.
res, gelatina para fotografias e pintura,
São Paula
giz, glicerina: hiciratos. hidrosulfttow
Termo
is.
653.537,
se 29-7-64
impermeabilizantes. ioduretos: lacas;

oezernbro de 1904
653.54t de 29-74964
Industrial leda.
Paulo

Ana

ST1
NO.

BRASILEIRA
Classe 8
Telas de cinema

Armo a° 653.545, de 71144
Cino-Plant Industrial Ltda.
São Paulo

"POLIFLEXIi
1n111 BRASILEIRA
Classe 11
•
Telas de cinema
Ténno n.° 653.546, de 29-74964
Em Transportes Gerais lida.
São Paulo

t CO TRANSPORT ES

GERAIS" 4

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Taram n.e 653.547, de 29-7-1964
Indústria Campineira de Sabao e
Glicerina S.A.
São Paulo

"OUSCAMP".
sto. BRASILEIRA

POUCO

massas para pintura, magnésio, merendo; nitratos, neutralizadores, nitroceMose; óxidos. oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça: produtos quimicos para impreSsão. potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis h*
liogralicos e • heliocopistas.. ,peliculas
aensiveis, papéis para 'otografie e análises de laboratório, pigmentos. potasaa,

jós ;retaliem peta a ecneposíçao ás

°Jequis?, Antonio de Souza Ribeiro
Guanabara

Glasse 33

Nolo, da estabelecia:L*1Mo

Térmo n.° 853.548, de
Abiah Lopes

"" "—*

Guanabarp,

"RRASIL 200S"
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns aspes.

cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações Impressa., revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiolead.

808,

008,

pecas teatrais e enematográfica,
e revistas Impressas

— Tèrmo n.° 653.549, de 29-7-1964
Tiro) Indústria de Bebidas e Conexos
Sociedade Anónima
São Paulo

MANO DE FINANC/AMENTO
AU TOMAT/C0 PARA,
plOVElt E CONSRUÇÕE4i
•

Classe 46

Alvejantes, ganidos, anil, água de lava
deka, água sanitária cera para
detergentes, esponja de aço,
lizivia, Ia de aço, pomadas pau
Mos, palha de aço, preparados piei
polir • limpar ~deliu vidros, meta*
• objetos, panos para polir e para ?I*
pese, panos de esmeril e material abrasivo empregada na limpeza de metais 1
objetos, sabões em geral e
velas e velas a base de
*abata em pó, rd floco*, esponjas
4. limpeis

PL.

k"- A DELICIA BORRULHANIC
a á NSt 50
Impressos em geral •

•

Classe 43

Frase de Propaganda
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Timm n.° 653.550, de 29-7-1964
nectar, punch, pimpermint, rhum,
Ozol Indústria de Bebidas Conexos sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quiSoded,ade Ananim
nados, whisky
São Paulo
'rirmo a.9 653.555, de 29-7-1964
Salma Santos Salomao, Solimar Rodri* CANINHA LERO LERO
gues Salomão, André Lula Sobral de
é A QUE EU QUERO'
Pontes Medeiros e remando Corrêa de
Guamá
Guanabara
Classe 42
Frase de Propaganda
de,
Sten° ARQUITETURA
rirmo •o 653.551, de 29-7-1964
Comércio e Indústria de Bebidas
CONSTRUÇõZS ITDA
Aurea Ltda.
Minas "Gerais
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
'Firmo n.0 653.556, de 29-7-1964
Metalúrgica Seio Ltda.
Minas Gerais
• PRORROGAÇÃO‘
Leiam ~FM.

NPIRANGA

Classe 43
Guaraná e xaropes
TErmo n.° 653.552, de 29-74964
Comércio e Indústria de Bebidas,
Auras Ltda.
Minas Gerais

INDUSTRIA BRASILEIRA I.

•

Termo n.° 653.561, de 29-7-1964
Madu — Lanches Limitada
Guanabara

Classe 44
k.4garros,

cigarrilras e atarmos

Termos ris. 653.562 a 653.563, de
29-7-1964
Vulcan Material Plástico S. A.
Guanabara
•

tdkrom
imantem Brasileira

derom
Indústria Brasileira

Minas Gerais

n11.

Medureira em É6co:
Classe 32
Publicações impressas; programas nu.
Classe 41
Vete distinguir: Aguardentes, aperitidiokinicos e de televiso
*O, affis. binar, brandy, conhaque, cerTirmo
653.559. de 29-7-1964
"aias fernet, genebra. gin, ktunel, ticoClube de Economia Ltda.
PM nadar.- punch. pimpermint. rhum.
66Cos de frutas em álcool. vinhos, verGuanabara
Mutls, vinhos espumantes, vinhos guinados. whisky
Comércio e Indústria de Bebidas
Aurce Lida
M I nas Gerais

Irmo

Classe 42
distingu:r: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter. brandy, .conhaque,,
ve'ss fernet, genebra, giii,.kurnel. tico.

29-7-1964
Vukan Material Plástico S.A.
Guanabara

Classe 23
Tecidos reforçados c= plástico
ou não
Classe 28
Material plástico em lençóis, placas
ou laminados

Classe 23
Tecidos reforçados com plástico
ou alio
Classe 28
Material plástico em lençóis, placas
ou laminados
Termos na. 653.57$ a 653,.572, de

29-7-1964
VuIcan Material Plástico S . A.
Guanabara

Vulcanete
Indústria Brasileira
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchssdos para camas, colchas, cobertores: esfregties, fronhas. guardaraspoe, jogos bordados, jogos de toalha*,
lençóis, mantas para camas, panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
mato e banho, 'toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetas, guarat•
ções para cama e mesa, toatitinhas
(cobre pâts)
Classe 28
Material plástico em lençóis, placas
ou laminados
Classe 23
Tecidos reforçados com plástico
ou não
Têrmo n.9 653.574, de 30-7-64
Epoca Decorações Ltda.
São

Tirmoi na. 653.566 e 653.567, do
29-7-1964
Vulcan Material Plástico S . A .
Guanabara

Vulcalar
Indústria Brasileira

Cla
4,'
Balcões... puideiras e vitrines para ina
talações de lojas
'Firmes na, 653.57 7e 653.578, de
30 -7 -64
Eteplin — Escritório de Pluslaments
Industrial Ltda.

Classe 23
Sabia
Tecidos reforçados com plástico
ou não
Ciasse 28
Material plástico em lençóis, placas
ou laminados
Brasileira
TU= ta, 653.573, fie 30-7-64
Fticock Frigurificaçâo Avicultura Ib.r
dústria e Cátnércio Ltda.
Classe 25
São Paulo
.•
Para distinguir: Arvores de natal, bibe toei bolas para enfeites de arvore*
de natal cartas geograficas.. cartãell
PRICOCr
postais, cartazes, displays, estatuetas,
rad. zratilei'rei
estampas, gravuras, frutas de vidro, ft.
guta ide ornatos. fe,stees, fotogsagas,
Classe '41
Presunto, mortadela. .salame, rosbife, sal- frutas de , louça. figuras." par; enfeitar
sicha, linguiça, banhas,-, palor presunta- bolos" de nuivaisirloss, batizados, casamentos outras quaisquer comemora
da, pahls e carnes verdes

NETEPLIN"
Ind.

Timm n.° 653.554, de 29-7,-1964

Pare

Notas Comerciai

653 .568 - e 653 .569, de

Indústria Brasileira

Guanabara

Classe 32
Publicações impressas; programas radlooónicos e de televisão
'Firmo n.° 653.558, de 29-7-1964
Sociedade Anônima Diário de Noticias
Guanabara

Termos as.

Vulcanapa

Clas:se 28
Classe 8
Material
pláco
em laminados, chapas,
Máquina para fazer café e ferver
placas ou lençóis
bebidas (leite, mate, chocolate)
- Classe 23
Tecidos reforçados com plástico; teciTermo n.0 653.557, de 29-7-1964
dos plásticos reforçados. ou não
Sociedade Anônima Diário de Noticias
Guanabara
Tirmoi as. 653.564 e 653.565, de
29-7-1964
Vulcaa Material Plástico S.A.

Classe 43
Guaraná e xaropes
•Têrmo n.• 653.553, de 29-7-1964
Comércio e Indústria de Bebidas
Aurea Ltda.
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ções. gravuras. imagens. letreiros. manequins. maquetes. obras artisticas. obras
de pintura. paineis e ca rtazes para ne.
corações e par aexposição. projetos.
mostruários de mercadorias diversas e
para propagandas. su portes artistica!,
para vitrines. estatuetas para adorno:
e para fins artisticos. taboictas
Classe 50
Impressos para uso em: cheques clá
plicatas. envelopes faturas. notas promissórias, pape) de correspondência e
recibos, Impressos em cartazes, placas.
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos

breque& braços para veiculo& bicicle
Térme n." 653.586, de 30-7-64
ta., carrinhos de taxo e carretas, cami
Indústria e Comércio de Máoninas
antes, caminhonetes, carros-ambulantes
Roànak
carros-tratores, carros-berços. carros
Szo Paulo
tanques, carros-irrigadores carros-carroças, carrocerias. chassis, chapas, cir
culares para veiculas: cubos de vei
culos, carrinhos para ma:iiiinas de es
crever„ cod.eciiços para veículos.
de rodas. colmeias para radiadores de
IND. 8RASILEIRA
veicuios, desilgáciras. estribos escadas rolantes. elevadores para passagei
ros e para carga. engates para carros
Classe 6
eixos de direção. freios. fronteiras para 'Para distinguir: Máquinas é partes de
veículos, g iicião. locomotivas. lanchas máquinas para todos os fina industriais:
Têm° n.° 655.576. de 30-7-64
motocicletas. molas, motociclos. mato. Máquinas de rosquear, serras meditaiCompanhia Bandeirante de Produtos caNas, moto fugões manivelas, navios cas. motores elétricos, alternadores, ferA imenticios
Cinibus. par.-choques. para-lamas, para ramentas e placas para tornos, gera.
brisas. pedais. pántões, rodas para bi- dores. plainas, máquinas de furar e cenSão PJUIC)
c.icieta,s. raios para veiculos. raios para trar, tornos mecanicos, prensas mediaibicicletas,- reboques. radiadores para vei- ca. máquinas amassadeiras, misturados'
,Ine.NallsUitreTra
culo& rodas para veiculos. selins, tri- de barro, máquina compressora, máquicicies, torantes para veiculo& vagões. nas adatadas na copnstrução e conservelocipedes, varetas de controle de afo- vação de estradas, mineração, corte de
Classe 11
gador e acelerador colei& troleibus, va- madeira, movimento de terra, corretos
Doces em conserva, em pasta e em
outros fins industriais, elevadora, márais de carros. toletes para remos equinas
tabletes
desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
rerm n.' 653.582; de 30-744
Termo n.' 653.579, de 30-7-64
ventiladoras, moinhos para cereais,
Indiístria de Calçados Onix Ltda.
'Eteplin' — Escritório Técnico de
máquinas secadoras, trituradoras, pulSão Paulo
Planejamento Industrial Ltda.
verizadoras, fresas. P olarizes. &anchas,
Bahia
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auIND. BRASILEIRA
Titulo
tomáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos meclinicot
Térmo n.• 653.580, de 30-7-64
•
, e máquinas limadoras, máquinds opera'Eteplin" — Escritório Técnico de
trizes, rotativas ou cortadoras para usiPlanejamento Industrial Ltda.
nar ferro, aço e bronze, máquinas para.
Bahia
Classe 36
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatarias, es p uladeiras, torcedeiras,
Para distinguir calçadas
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
'
Térmo
n.°
653.584,
de
30,7-64
para cereais, máquinas para fabricar
"ZTEPLIN I - 113CI1T0RIO TECNICO
Ltda.
Confecções golange
papel e máquinas de impressão, dínamos
pE PlAriEJAMENTO nr.YJET.TQL.114à
Paulo
SPCI
e receptáculos

"ROCIM Ali

ONIX

"ETEPLI b!"

Nome comercial

SOLANGE
Ind. Brasileira

Termo n.° 653.581, de 30-7-64
"Rianstar- Confecções, Indústria e Co(..,:lasse 10
mércio Ltda.
Paira disti.i,guir: Artigos de vestuários
Sn ° Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Iventais. alparcatas. anáguas. blusa<
botas, botinas. blusões boinas baba
douro& bonés. 'capacetes. cartolas, cara
x.Industria Brasileira
puçaa. casacão coletes, capas. caules.
cacrecols. c-alçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos calças
Casse 36
'Para distinguir e proteger camisas, de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. • camisolas, camisetas.
lenços e gravatas
cuecas, Ceroulas, colarinhos cueiros
Termo n.9 653.583, de 30-7-64
saias, casacos, chinelos, dominas, acharImp. de Auto am. 'antaL:aa, t..rdas para militarss
"Motorex" — Com.
Peas Itea.
legista, fraldas, galochas. gravatas, portos. jogos de Ungerie. jaquetas, !aguas,
luvas, ligas, lenços, mantõs, melai
malas. mantas. mandrião, mantilhas, pa.
'atas, palas. penhoar, pulover, peleririas
peugas, pouches. polainas, pijamas, pu01101. perneiras_ quimonos. regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres. daorts. sungas, tolas, ou glaciai,
tater. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos •

FLORENÇA

BRAS4LEIRA

Termo n.° 653.587, de 30-744
nistribuidora Farmacéutica
"Serv-Farma" Ltda.
São Paulo

S ERV-FAR MA

uszembro

d* 1

triais, máquinas operatrizes, geá

de precisão, motores estacionários.

toinhat, sifões, válvulas, registros,
deirati, tubulações completas, autoí
ves, esterilizadores
••/

Tirano
653.590, de 304-64 .
Manoel ;Gomes Ferreira
São Paulo

/ADARIA. DA PRAIA
- antop4si —de .pau /o
Classe 41
Titulo de estabelecimento
Tann° n.• 653.591. de 30444
Distribuidora Universal de Cultura /Mb
São Paulo

UNIVERSAL
Ind. BrasileirAT„
Classe 50
Para distinguir: Impressos em

anúncios Impressos,.
ap6ll
kése
Mete, bilretes de sorteio, cheques,
iões comerciais e de visitas, duplica
debentures, envelopes, faturas, .
ohm, letras de câmbio, notas ft
notas promissórias, papéis de
pondencia, passagens, publicidade
propaganda em geral, recibos
Térmo n.9 653.592, de 30-7-64
Pasto de Serviços "80" Ltda.
São Paulo .

80(pitenta
Ind. Brasileral
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, •dte

plicatas,•envelopes, faturas. nota P4
missórias, papel de corresposxlência
recibos, impressos em cartazes, pli4
tabuletas e veículos. bilhetes impre
Témro n. • 653.593, de 30-7-64
&Iene S. A. — Sulamericana 4 R*
ganharia e Equipamentos Para Indfib
frias Quinsicas
São Paulo

LI Miei
_ Ind.

ra •

Classe 6

Para distinguir máquinas e suas parn
Integrantes para fins químicos indul
IND. BRASILEIRA
Ciais, máquinas operatrizes, adquiro(
Classe 3
Como marca, genérica para distinguir de precisão, motores, ventoinhas. 3080
válvulas, registros, caldeiras, encana
a totalidade dos artigos da 'classe
mentos, autodaves, esterilizadores
'Firmo n. • 653.588, de 30-7-64
Térmo qi 653.594, de 30-7-64.
Imobiliária Indianapolis Ltda,
Liobrás S. A.
São Paulo
São Paulo

"1 .101ANOPOLIS Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
sai: cheques, luplicatas, enve/ópea, fa-

turas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em
cartapes. placas. tabuletas • veículos,
bilhetes impressos

piam/LS.5/A
Nome comercial .
'rirmo n.9 653.595, de 30-714
Liofil S. A. .
*S:ío Paulo

iLTOPIL
Nome comercial

'Firmo n.° 653.589, de 30-7-64
Tirano n. 653.596, de 30-7-64
&Iene S. A. — Sulamericana de EnSulene
— Sulamericana de EnTermo a.' 653.585, de 30-7-64
genharia e Equipamentos Para Indús- genbariaS.eA.
Pára Imitis.
Equipamentos
Sarnag — Roupas Profispionais Ltda.
trias Químicas
aias Quimicas
•

São Paulo

Thangstieira

Slo Paulo

LIOFIL
Ind. Brasileira

São Paulo

LIOSUL
Ind. Brasileira

Casse t;
Pane diaeillquir : Veiculas e suas partes
-•
Classe 36
movei& auto-caminhões. aviões. amor.
Classe 6
Para distinguir: máquinas e stias partes
em
profissionais
\Paar di
stinguir máquinas e suas partes Integrantes para fins químicos indultistegrantes. aros p ara bicicletas, auto Para distinguir: Roupas
geral
Integrantes para fins animicos indus- triste, máquinas operatrizes, máquinas
tecedores, al avancas de cambio. batom

Segunda-feira

7
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de precisão, motores estacionrios, vennino n.9 653.600, de 30-7-64
Termo a. 653.605, de 30-7-64
toinhas, sifões, válvulas, registros, cal- Lumobra Médica-Dental Sociedade Civil Dideto — Comércio e Representação
deiras, tubulações completas, autocla;
Ltda.
São Paulo
ves, esterilizadores
São Paula
Termo n.° 653.597, de 30-7-64
Comercial e Importadora "Centro do
Transistor" Ltda.
São Paulo

CENTRO d0
TRANSI OR
Ind. Bras eira

•Classe 36
Classe 10
•
Para distinguir: Instrumentos, máquinas.
aparelhos e petrechos para medicina e
arte dentária, cirurgia 'e higiene

Termo n.9 653.601, de 30-7-64
4.-.1.1s:af. 3U
•
Para dist Nair o tinitre da requerente J, V. Indústria de Óculos de Segurança
Ltda.
a ser usado ern papéis de carta, pa
São Paulo
péis de oficio envelopes, cartões de
visita e comerciais. memorando, faturas, avisos ocntratos, cheques, notas
promissórias. dupl catas, açõe, apó/i.
Ind. Brasileira
cai. debêntures. letras de câmbio, passagens. bilhetes, folhinhas e demais
Classe 8
documentos usados pelo requerenet
Para distinguir: ócti!os de segurança.
óculos para serem usados nos trabalhos
Têm° n. 9 653.598, de 30-7-64
Frubassy — Produçaes Artísticas Ltda. de indústrias, óculos protetores, lentes'
em geral
t Sjin Pulo
Termo n.° 653.602, de 30-7-64
Indústria de Ventiladores- Silva Ltda.
EMDASST
São Paulo

Ind. orem-Leira

Clame 5t3
Impressos e cartazes em geral. BilheInd.sigtileira
tes de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literais de propaganda, cheques,
Classe 11
etiquetas impressas escapulares, folhi- Ferragens e ferramentas de toda espénha. impressas, notas promissórias
cie, cutelaria em geral e outros artigos
de metal, a saber: alicates, alavancas.
Termo na 653.599, de 30-7-64
arruelas. argolas, aldravas, armações de
Pattlistinta Indústria e Comércio de metal, abridores de lata, arame liso ou
Produtos Quimicos Ltda,
farpado, ssadeiras,- botaões, brocas, biSão Paulo
gornas, baixelas, bandejas, bacias, bal.
des, bules, cadinhos. cadeados, castiçais
colheres para pedreiros, correntes, ca
bides. chaves, cremones, chaves de Pa•
calmos, conexões para encanamento.
colunas, canos de metal, chaves de feta
da, chaves inglesa, canecas, coPos, caldeirões, caçarolas. chaleiras. cafeteiras
durmas
dobradiças, enxadas, enxadões, esteras
engates estrilsos, formões, foices, ferro.
MILIO~~~,..~ ~~~11n1n~1~
lhos, facas, facões, fechaduras. funis
~.1.•nn•=o••••••naam.
freios para estrada de ferro, ganrhos:
grelhas, garfos, lima lâminas, latas de
lixo, machadinhas, molas, martelos, mar.
retas, navalhaa, puas. pás, pregos, parJusos, panelas, roldanas, rebites, ser
ras, serrotes, tesouras, talhadeiras, toa
nuezas, torneiras, trincos, urinóis, tubos
C..w • -,••
vasos e verrumas
Substáncias e preparações químicas usadas na agricultura. na hortieu'tara. na
Tarrao na 653.603, de 30-744
veterinária e para fins sanitários. a Tinerfe
Comércio e Indústria Ltda.
saber: adubos. ácidos sanitários águas
São Poulo
desinfetantes e para fins sanitários.
apanha-mosca e insetos (de goma. e
papei ou papelão). álcalis, bactericidas
Ind.Tiggfeira
baraticidas. carrapaticidas, cresoa creiocseosoto desodorantes., desinfetantes. de fumadores. exterminadores de
Classe 6
pragas e berras daninhas. Cardinas- Para distinguir: Máquinas e suas partes.• embrocações para inumais. taxar- tes integrantes, aparelhos mecânicos
tos. farinhas de ossos. fertilizantes tos- para máquinas industriais, prensas hifatos. formicidas. fuma:Jantes. fungicidráulicas
das. glicose para fins veterinários. guaTêrmo
n.q
9653.604, de 30-7-64
no. herbicidas. inseticidas. insetifugoa.
larvicidas, microbicidas, medicamentos Duas Nações — Indústria e Comércio
para animais, aves e peixes óleos de de Eatofamentos e Auto Capas Ltda.
sinfetantes e veterinários. petróleos saSão Paulo
nitários e desinfetantes, papel fumega.
tório. pós inseticidas, parasiticalas. fula
gicidas e desinfetantes, plmparações e
produtos inseticidas. fermicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas. remé- •
Casse 28
dios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins Para distinguir: Capas plásticas para
agricolas. horticulas, sanitários e vete- ' revestimento de estofamentos de vet..
rinários. sulfatos, superfosfatos vacinas cubos, tecidos plásticos para revestimenp ara aves e animais, venenos contra to e ornamentação interna de veiculos,
insetos aramais e lierus daninha'
estofamentos

(negregtRra

Dezembro de

1964 4469 .

Termo a.' . 653.607, de 30-7-64
Bigorrilho Lanches' Lida,
São Paulo

BIGORRILRO
•
Ind. Brasileira,'

Aros pata guardanapos dc pape.

aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
pa r a retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochu
ras não impressas, cadernos de escre.
ver, capas par adocumentora carteiras
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, Cartões aomarciais, cartões indicas contata cartolina, cadernos de papel mehmetradc
e em branco para desenhsa cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas. cadernos de lembrança, carretéla de pa.
pela°, envelopes ertvólucros para cha
rutos de papel, encadernação de papei
ou papelão, etiquetas. fõlhns dices.
'rilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrifo; ornamentos
de papel transparente; pratos. papei].
°hos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão papéis em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
par torrar, paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão papel encerado,
palel higiénico; papel impermeáicei
para copiar papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizada
papel para encadernar, !Aspei para escrever. papel para imprimir. pape, papapel celulose, papel de linho, papel
salina .para embrulhos. papel celofane.
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papei, rótulos de papei. MIOS
de papel transparente. sacos de papel.

serpentinas; tubos postais, da cartão.
tubetes de papel
Térmo n.s 653.606, de 30-7-64
Ocala — Auto Mecânica Ltda.
São Nulo

OCALA
...Id. Brasileira

Cias 11
13,:ra distinljuir: Pratos rápidos variados, lintchrs J, tóztt espcie, tr:os,
pizzas. petiscos e petisqueiras
• Tèrmo n. 633 ..608.de 30-7-64
Ca"homa — Indústria 'e Cmt&clo de
Borraella Ltda.
'
Sá Pilda

GARBOMA
'Ind. Brasileira
Clasçe .3Y
Para distinguir; Artefatos de Urra .ha
e latex: arruelas. argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrashaa
paaa aros, batentes 'de cofres, buchas da
estabilizados, batentes de portas, batentes de chassis, bicos para mamadeiras.
braladeiras, bocais, bases para telefones, borracha para carrinhos, indo&lats, borracha para amortecedores bainhas de borracra para rédeas. cochila
de motores, câmaras de ar. chupetas,
cordões maciços de borracha, cabos
para ferramestas, chuveiros, calços de'
borracha, chapas e centros de mesa.
corras de borracha. capsulas de borracha. calços de borracha para máquinas,
copos de borracha para 4reios, dedeiras,
desentupideiras. discos de mesa, des..
canso para talheres, encostos. embolai,
esguichos, estrados, esponjas de borracha, quebra-jacto de torneiros. noa
de borracha lisos, formas de borracha.
guarnições para móveis, guarnições de
borracha para automóveis, lancheiras
para escolades, lâminas de bo r racha nara degraus listas de borracha para panelas, monoplas, maçanetas, protetores
para para-lamas, projetores de para-choques, pedal ara acelerador e partida, pe.mas para businas, pratinhos, pneutatiti•
cos. pontas de borracha para bengalas
e muletas, borracha ara aros, roda*
maciças, rodizios, revestimentas de bot.
racha, rodas de borracha para móveis,
sanfonas de vãcuo, suportes. semi-pneu.
%Ricos, suportes de cambio, saltos. sO•
!as e solados de borracha, surdinas de
borracha para apliclçáo soa fios teia..
fónicos e telegráficos, tampas de boi%
racha para apnta-gótas, e tinas de °0r.
racha para elaboração de substancias
quimicas

Classe 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletaa, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, utasttecedores, alavancas de cambio, braços
breques, braços para veleasios. lúcida
tas, carrinhos de mão e carretas, CamiTermo n. 653. 609", de 30-744
nhonetes., carros ambulanteà, carninhões
carros. tratores. • carros-berços, carros- Cartonagem Artística Amparo Ltda,
tanques, carros-lrrigadores, carros. car•
São Paulo
roças. carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cebo, de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
JJCPARO
corrediços, para vetculos. direção. desit.
End. zrasileira;
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
Classe 38
vadores para passageiros e para carga.
Caixas de papelão
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para vetculos. guidão
Tênno n. 9 653.610, de 30-7-64
locomotivas, ' lanchas, motaaalos, molas.
Organizaão Montamar Ltda.
motocicletas, motocargas, moto furgões
São Paulo
manivelas, navios, ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pautares
sodas para bicicletas, raios para bleicle
MO
tas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veiculara selins, 'delates, t1rantes para velculos vagões. velocIpe
Classe 50
dea, varetas de controle do afogador e O timbre da sociedade a ser aplicada
acelerador, tróleis troleibus. varies de
em papéis de correspondência e
canoa, toletes para carros
contabilidade

.Ina. EglIfeirat

1317%, emunda-mo.
Têrm9 MI. 653.611, çk 30444
Tecidos Fiantex Ltda.

DIÁRIO 012 101AL

Teimo 119 653.617, çie 30-7.61
UffitniQ e Representegies
Moeoca 5. A.

Chelo

(8e0le Ill)

Tirem n.
"Com rrcial e

São Paulo

iIniltfargleira
Classe 32 •
Titulo
Ténno n.° 653.612,- de 30-7-64
Waldir factore
São P.ul'o

CONIPB_CÇOES

j PÁCTOU-

•

Classe 36
Titulo de estabelecimento

Urra° n. 9 653.613, de 30-7-64
oJsé Aparecido Feltrin
São Paulo

CREMO.

Linde Brasileira
Classe -i 1

•

Creme de leite, coalhada, cioeç de leite,
leite, leite condensado, leite • em pó,
enantiga, margarina, queijo, requeijão.
ricota, mussares:a

Tate) n. 653.618, de 30-7-64
Bar e Mercearia Império Ltda.

IMPERI O
Ind. Brasileira
Classe 41

tortas

Thmo n. 653.619, de 30-7-64
Restaurante e Pizzaria La Bamba Ltda.
São Paulo

LA BAUL
Têrmo n. • 653.614, de 30-7-64
Incosintra Indústria e Comércio de SiClasse .41
nalização de Transito e Publicidade
tancias alimenticias, prepara
Limitada
Para distinguir genericamente substânSão Paulo
cias alimentícias, preparadas ou não

" Ind.

Brasileira

nono n. 653.620, de 30-7-64
Êletricidade Az Ltda.

tindl.ifeNeira.
Produtos alimentícios
Termo n. 653.626, de 30-7-64
Caros S.a-J.-Aura Victorino Valador
S:•;0 P. , lila

I n dlnatleira
Classe 28
•
Cascolac e pisos de plsticos
Ténno n. 653.627, de 30-7-64
Representações Indústria e Comércio
Every Ltda.
São Paulo

eaRY
I n d . Brasil el

trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
Classe 11
em barra, ferro manganês, ferro velho.
Placas e postes para sinalização de
gusa em bruto ou parcialmente trabaZ
tránsito
lhado, gusa . temperado, gusa maleável,
C asse 8
'Ar:ninas de metal, lata em falha, latão
. Termo n.° 653.615, de 30-7-64
Para distinguir genericamente aparelhos een Rilha, latão em chapas, latão em
Cunia Crédi-Foto Ltda.
e materiais elétricos
vergalhoes, ligas metálicas, limalhas,
São Pau.a magnésio, manganês, metais não trabanono n. 653.621, de 30-7-64
lhados ou parcialmente trabalhados, meCUNHA
Atelirar Artístico lberoarte Ltda.
tais em massa, metais estampados,
,Ind. Brasileira
São Paulo
metais para solda, fiquei, zinco

Termo n.'653.616, de 30-7-64
"Babystern"
Confecções infantis
'Ltda.
$3o Paulo

"B.ABYSTEItia"
Ind.B4asileira

BER OART 3
Classe 40
Para . distinguir genericamente móveis
residenciais
Termo n, 653.622. de 30-7-64
Bar Tolomeu das Batidas Ltda.
Pulo
•

PLOLEU

Classe 3.6
Classe 42
Para distinguir: Artigos de vestuarios bua oliatinguir genericamente unidas
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
alcoólicas,
.
. aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babaTermo n. 653.623, de 30-7-64
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- Agrotex — Exportadora Importadora
puças, casação. coletes, capas, c.hales,
de Produtos Agricolas Ltda.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
São Nulo •
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calç6esl
'AOROTEX
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

saias, casacos, chinelos, dominós, ecbazpes. fantasias. fardas para militares. 'colegiais, fraldas: galochas, gravatas, gorros, fogos de lingerie, faqueias. laques,
luvas, ligas. lenços, mantets, meias,
.maids, mantas. mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pearias, ponches. polainas, pijamas, pu..
alma, perneiras, quirnonos, regal"
robe de chambre. roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sucteres, sborts, sungas. atolai, ou dila&
fa!er, toucas, turbantes, ternos, uni-

formes e vestidos

"IndS.4gWeire,'
Ciasse 17
Para distmguir máquinas e inatalaçãlef

para escritórios e desenhos CE gei
Arquivos para correspondência, alua
fadas para carimbos e para tintas. abrê
doires de cartas, arquivos: apontadores
berços para mata-borrão, borrac
brochas, • canetas para desenhos, coreu
dores de papel, colchetes, carinshad
cestos para papéis e corresponden
classificadores, clip& co/adores, cane
compassos, cofres, canetas tinteiros, mi
netas esferográficas desenhadores,ume
da '
dores can minas, descansos para lá e canetas, esquadros, espátulas, f
re& tuins, fichários, fitas para máqtdi
aaa de escrever, fichas para arquivo
máquinas para escrever, calcular. e Ilat
mar, fitas gomadas, máquinas ;11
grampeadores, grampos e ganchos
grampear. gana arábica.. gomadoreit
escritórios, gls, godets. instruam:tios d4
escrever e de desenhos, lápis. lapiaelraa,
molhadores, mata-borrão, máquinas i
apetrechos para apoatar, lápis. mapa
tecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono, perfurador"
pastas para escritórios, com fechos, da

Aço em arato. 4,,o preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundidõ, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bento ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês,. bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente metal, pastas para escritórios, co. Isd

São Paulo

Casse h
Aparelhos cinematográficos, aparelhos
de reproduzir sons, máquinas fotoiráficas e óculos

al

653. 625, de 30-7-64
'11rmo 'n. 653.631, de 304.64
Importadora "Elldotado" Sunga Comércio e Representes:NI
Ltda . "
Ltda .
São Paulo

Sâcr Paulo

Café liquido, croquetes, empadas, pizzas.

Classe 36
Titulo de estabelecimento

_............22.„_
zernbre do

Termo - e.. 643.628, de 30-7-64
Editora Pirâmide Ltda.
P •illo

PI
Ind. Perfeira
't'.

ao. de metal, porta-tinteiros, pnrtam
- lápis, porta-canetas, porta-carimbos,
porta-cartas. porta-blocos, penas, prow
saa pincéis, prendedores de papéis. per-. • •
cavalos,. réguas, stencis, separador"
para arquivos, sinetes, untas para isa.
cravar. &alinha, Untas para carimbos,
tintas para duplicadores, tinas para impressão, tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar, máquinas rewstradoraa
Termo n. -653.632, de 30-7-64
Distribuidor de fkbidas "Caraihas"
Ltda.
Plulo

rnd,ILRAI3
3
gr
C

a H f.'

Impressos
Termo n. 653.629, de 30-7-64
Planasa Planejamento e Assessoria
Administrativa Ltda,
São Paulo

zo.
A

eira

Cia—e

Para distinguir: AguartWes, aperiti.
voa anis, bitter, brandi/. conhaque. cera
veias fernet. genebra. gin. kumel,
nectar, punchl pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool. vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Termo n. 653.633, de 30-7 64
,Fog-Z;n:-.0 Zincagem Ltda.

PLANASA

.S •

I) —10

FOS,ZINCO

Ind. Brasileira

se 1
Ao-veutes, acc .. .ma 4 idos, acetato.,
agentes químicos para o tratamento e
Classe 41
.
!oração de fibras tecidos couros e cedistinguir genericamente prooutos
Liasse •33
lulose: água raz. álcool, albumina, atli••
agrícolas
Aaministraçtia. planejamento e imóveis linas. alumen, alvaiade. alvejantes Industriais. • alumínio em pó arnotVaco,
Termo n. .653.624, de 30-7-64
Termo n. 653.630, de 30-7-64
anti-incrustantes, anti-osiclantes. anti"Garrafaria Atlântica "Ida
Mnrecar>a 'piranga Ltda.
°sitiantes, anti-corrosivos, anti-detonan.
São Paulo
Sâo Paulo
tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
• AT/ANTICL
• I piRá Roi•
fins industriais. amónia: banhos para
Iná. Brnsfileira
Ind. isrounielra
galvanização, benzina, benzo!. betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Classe 14
ClasSe
•u irnem. Carvões. Carbonatos, catatua.
Vidra. *riais! e seus artefatos
Impressos
do-es, çelulose. • chapas fotográficas,
go Rei;

o

fiagiirida.-fair!

7

leições extintores de Incéndlo,
corrosivos, cromatos, corantes, asoE descorantes, desincrustantet, dl.-

emulsões fotográfica& ermo-

i e,"esmaltes estereatos: feno!, els
reolliter
tbas sensibilizados para fotografias.

formo!, fosfato. industriais, Mãe
Ctreigi;dustriais fluoretos; galvanizados
Ies, gelatina para fotografias e pintura,
Cl& glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
sariasas para pintura, magnésio. mersurto; nitratos, neutralizadores, nitrocelibam óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impresso, potassa industriai, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heLográficos a heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para sotografsa e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pó. metálicos para a composiçáo de
fintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e croMar, produtos para diluir tintas prossiato: reativos, removedores, reveladores;
sabá° neutro, sais, salicilatos, secantes,
dia:atos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, ta/ventes, sulfatos; tintas em pó, liqutdas, sólidas
Oit paatoaas para madeira, ferro, paradas contsinees, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner,
Térsno n. 653.634. de 30-7:64
Carlos Sacadura Victorino Valador
Sào Paulo

XI. VISie e
=E,

ira

Classe 25
Caszolac e pisos de plásticos

Tarmo n. 653.635, de 30-7-64
Claudia Pereira
São Paulo
LUDINL MODál

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões bolam baba,
douro& bonés, capacetes, cartolas, carapeças, casacão, coletes, capas, abales,
cinta& combinações, corpinhos atiçam
costeada. calçados, chapéu., cintas,
ele senhoras e de criança*. calções, cal,
me. camisa& camisolas, camisetas
catem ceroulas, colarinhos cueiros
arda& casacos, chinelas, dominós, «bar.
pra Santas:as. fardas para militares co.
ligam& fraldas,. galochas, Ia:avistas. garras, jogos de bailaria. jaquetas, buquês,
luvas, ligas, lenços. atautõs, ateias
~lá& mantas, mandrião, mantilhas. Paletó& paias. penhoar. pulover pe/erinas
piegas. ponches. polainas, pijamas. Pus
ohm, perneiras, quimano& regalos,
soba de chambre, roupão, aobretudoa.
suspensórios, saidas de banho, amalálias
metara aborta. sungas, sob" ou sladm
neer toucas. turbante& temos, uniformes
• vestidas
rrmo n. 653.636, de 30-7-64
Santelli
Rizon Ltda.
São P
aRIL-MOVEIS
EETOPIDOS E
EB
nul.15

ollums

Classe 40
Móveis
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engates para aura, eia* de' direção,
Tb= i. 653.637, de 30-744
Matado Cotnérdo e Representaçosa freios, fronteira, para veiculo% guidso
locomotivas. lanchas, motociclos, mglaa,
Ltda.
motocicletas, motocargas, moto furgões.
ão Paulo
manivela, navios, ónibus, paraschoques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pudim,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
I rodas para veiados, selins. tricicles, fiClasse 50
rantes para veiculas vagões, velocípeImpressos
des, asseias de controle do afogador-e
acelerador, tróleis, troleibus, varam de
Térmo a. 653.638, de 30-7-64
carros, toletes para carros
Comércio de Miudezas Tokyo Leia.
São Paulo
Tércao n. 653.642, de 30-7-64
"Phil-Dix" Conservadora de Aparelhos
Eletro-Domésticos Ltda.
TOKIO
São Paulo
Ind. Bragileire

Classe 50
Impressos

r

.

Têrmo n .653.639. de 30-7-64
Malharia Saint-Moriz Ltda.
Ss., Paulo

•

s-

In
d. anileira
au.
Casse 50bnpressos
Termo n. 653.641. de 30-744
Len-Lan — Peças Acessórios Para
Auto Ltda.
São Pauto

LEN—L&M
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletaa. automóveis, auto-caminhões, aviões, amor•
tecedores, alavancas de cambio. braços.
breques,, braços para vekulos.
ta& carrinhos de mão e carretas, camlr
abondes. carros ambulantes., caminhem
:carros, tratores, carros-berços, carros
tanque& carrasirrigadoress carros, cai'
aseas. caroceriass clam.ls, chapas cias
catares para. vdealoss cebos de veiculm

~talada para máquinas de atrever
correacol.. paga vektufaa. &aedo, dna

gadeiras, estriba% escadas rolardes, elevadores para paisagelrom e para carga,

Classe 50
Impressos

Têxmo n. 653.643, de 30-7.64
Panificadora e Confeitaria Londrina
Ltda.
.
Sá° Paulo -

Unir-M;
T
Ind. DTA ei 1 eira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e mapas feitas em gerai: Agasarios,
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
betas, botinas, blusees, boinas, babadouras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cintas,
cintas, combinações, carpiabos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro&
saias, casacos, chinelos, dominós, achespis Janta:ias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de lingerie. laqueias. laqués.
luvas, ligas. lenços, =ante*, meias.
mala mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.
Nugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quinamos, regatos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
suciem abolis, sungas. !tolas ou sfacks,
tider, toucas, turbantes, ternas. uni,
•forrnes e vestidos
Térmo n. 653.640, de 30-7-64
Regia — Empreendimentos Imobiliários
e Construções Ltda.
Sào Paulo

VII/p-DIt
Ind. Brasileira

LOWIRIP*
Lind.,Zratilleira

•

•

Classe 50
Impressos
Tênno n. 653.644. "de 30-7-64 •
Oficina Mecánica Mano Ltda.
Silo Paulo
•
O
I nY .1.,..N
z raelleira I

Classe 50
Serviços de Orno em geral
Térmo n.9 653.646, de 30-7-1964
Promoções Modernas Turismo S.A.
Sào Paulo
gO

DERN* S

_ind. Bragileira

Classe 50
•
Impressos de. todas as formas e dizeres, tipos e tamanhos, a c8rea ou. 'não.
falhas adias, blocos ou cadernos, com
ou sem desenho, exclusive publicações.
gravuras e analogos
Têrmo n.° 653.645, de 30-7-1964
Aroeira S . A. Indústria e Comércio
São Paulo
átRgETilL
Ind. nritellitdril

ioda. para veicula. selins, trialeles.
.rantos para veicules. vagões, velocípedes, vareta* de santola da afogada e
acelerador; tróleis, Cobaio, varais de
carros, toletes para carros
.

Têrmo n.• 653.647. de 30-7-1964
Dr. Armando Teixeira Monteiro
Sgi) Paulo
MARFE
tnegrag'iteira
Classe •6
Calçados
Tênno n.c 653.648, de 30-7-1964
Universal Instaladora Lida.
SIO Pauto

kIntilMãfleira
Classe 8
Acendedores elétricos, aquesedores,
plincadores elétrico", alarmes, antenas,
esticadores elétricos, interruptores, sas.
nemetros, resistências, ventiladores e
vibradores
Térmo a° 653.649, de 30-7-1964
Comercial Paulista de Máquinas e
' Materiais para Escritório Ltda.
São P.,alo
,,ligine ira.
lndP

Casse V
Para distinguir máquinas e Instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abribrochas, canetas para desenhos, corta-

dores de papel. colchetes, carimbadores,
certos para papéis e carresponancia,

classificadores, Cin. colaiorra, canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores cota minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas, furada

res. horda fichários, fitas para máqui-

a,as de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e ta
mar, fitar gomadas, máquinas para

grampear, goma arábica. amadores.

grampeadores. grampos c ganchos para
escritórios. gis, goda& Instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras.
malhadores, mata-borrão. máquinas e
apetrechos para apontar lápis, mapa
tecas, metros para escritórios e para

dias de metal. parta-tinteiros porta?
pastas para escritórios. com fechos de
metal, pastas para escritório& com E..
lápis, porta-canetas. porta carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, prensa& pincéis, prendedores de papéis, per.
cavalos. réguas. :tenda separadores
para arquivos, sinetes tinas para escrever. tiralànha, tintas para carimbos,
tae para duplicadores tintas para ha
8400 tintas para desenhos. aparelhos
pa ra tirar cópias. pastéis de tintas para
craves e desenhos. máquinas de eudereçar. máquinas registradoras
Termo n.o 853.650, de 30-7-1964
Metalúrgica jeh Ltda.
rino P

Classe 21
Para distinguir: Ve1culos e suas partes
Integrantes. Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. traços,
breques, braços para veiculos. bicicletas. carrinhos de mão e, carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, sisminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosirrigadores, carros. carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cabos dc velatilos
coèrediços. para veiculas, direçiks dali,
padeira& estribas, escadas rolantes, elevadores para passageiros t para csrga,
IndEltrasilaira
engates para carro& eixo* de direç.lo,
Freios, fronbeiraa para veiados, guidão
Classe 11
1heamotivas. lanchas, motadelea, atolai
motocicletas, malucaria& mots áardões, 1 vagens e ferramentas ,ie Oda espia:talaria em geral e nutro, aitlgoa
manivelas. navios. Ónibus. para-claque* 1
par:Asmas, para-briais. pedais, perneta 1 metal Mi& incluídos em outras dasrodas para bicicletas, raios para bickle 11 : Alicate& aldravas, arruelas. arras
Sus reboques, radiadores para velselos. a : Alicates, taravas, arruelas arre-

4472 Segunda-feira 7
darei de latas, arrames lisos ou farpados.. *malhos de chis e cate, assadeiras, açucareiros. brocas, bigorttas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
alares, bules. colheres para pedreiros,
tamisas para cilindros e trilhos, cadeado.. correntes, cabides, caixas de metal
para ortões. colunas, caiavas, cremones,
chaves de araaisos, conexões 'para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves Inglesas, cabeções, canta
ais, copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras, caixas para acondiciona
mento de alimentos, caldeirões, caçara
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças.
enxadas, esferas, engates, enfeites paia
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiraa, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, ta.
cai, facões, frigideiras, cilindros para
!andança°, ganchos, guarnições de me
tal garfos, ganchos para quadros
gramo' para emendas dea correlas, limas.
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de cor.
rer, martelos, marretas, matr izes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas.
pregos, picões; ponteiras, parafusas
porcas, pratos. porta-gêlo, porta-pau.
porta-jóias, paliteiros, panela', rastearia
roldanas, ralos para pias, .tgadore&
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras„ torquezaa, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, trava
dores, telas de arame, tubos para anca
namentos. trincos, trilhos para portas
de correr. taças, moias para portas.
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Têrtno n.° 653.655, de 30-7-1964
Indilatria Brasileira de
"lbacil"
Artefatos' de Cimento Ltda.
São Paulo

fies, cabides, chaves, cremonea, chaves
di parafusos, conexões para encana,.
mento, coavas, caixas de . metal para
portões. canos de metal. chaves de fenda, chave inglesa. cabeças. canecas,
CP:0N cachepots, centras ie mesa, co.
quetelearas, caixas para acondiciona.
mento de . alimentos, caldeirões, caçara.
as, chaleiras, cafeteiras conchas, coa.
dores, distintivos, dobradiças, enxadas

enxadões. esteras, engates, esguichos et..
leites para arreios, estribos. Meras
para arre:os. espurnadeiras, formões,
torces, terra para cortar capara, ferrohos tacas, tacões, fechaduras, ferro co.
zuns a carvão truteiras, tuna fôrma
para doces, treass para estradas de
Para distinguir: Materiais para constru- terra frigideiras; ganchas, grelhas, par.
ções e decorações: Argamassas, argila !os, -ganenos para quadras. gonzos para
areia, azulejos, gatentes. balaustres, bas carruagens. insigniaa, amas, lâminas, IL.
coa de ttmento, bloros para pavimenta- coreiros. latas de lixo, :arma machadi-

:adores de água para uso domastical
porta-copos, porta-niquela, porte-nota
porta-documentos, placas, rebites, rodas
Ma& recipientes, suportes suportes paia
guardanapos, saleiros tubos, tigelas
tubos para ampolas, tubos para seria.
.g'as, travessas, tipos de material piar
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha*
mea para acondicionamento, %MOI, ida
caras, colas a frio e colas não incicidria
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva pata
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, 'carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para Indústria geral de plásticos
Termo n. • 653.659, de 30- 7- 1964
Sociedade Agrícola e Colonizadora Bom

çãà. calhas, cimento, cal, cré, chapas nhas. molas para portas, molas para
!sabates, caibros, caixilhos: colunas: venezianas, martelos, marretaa,
Jardim Lida.
chapas . para coberturas, caixas iágaa. ICS navalhas; puas pás. praça*. paricaixas para coberturas, caixas dágua tusos. picões, partaagaio, aoseiras porto
caixas de descarga para etixos. edifica- pau. porta-joias. paliteiros, panelas; rolzões pretnoW 'is. estuque, e:nulsoo de danas, raios para pias, rebites, regado.
trzaNtelletira
base asfálticu. estacas, esquadrias, estru. res, serviços de cha e atia.. serras, sertaras metálicas para construções, lame- rotes, sachas, sacarrolhas, tesouras, taCasse 50
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas lheres, talhadeiraa, torquehes tenazes. Impressos de uso da firma, cartões, co.
de junção, lages, lageotas, Material iso- cravadeiras, telas cie arame torneiras. velopes, cheques, dcplicatas, faturas,
lante contra frio e calor, manilhas, mas- trincos. tubos para encanamentos. trilhos
carnets, papel-carta e pastas
sas para revestimentos de paredes, ma- Par aportas de correr, mra • tavessas.
Termo n.9 653.660, de 30-7-1964
deiras para construções, mosaicos, proTermo n.° 653.658, de 30-7-1964
Editara Cinerma Ltda.
dutos de base as :laico, produtos para

tornar impermeabilizantes as argarnas- Supripeças — Indústria e Comércio,
Artefatos Plásticos e Metalúrgicos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedraLimitada
G ulho. Produtos betuminosos. irnpermeabilizante„ liquidas OU sob outras formas
S30
para revestimentos e outros como nas
Termo n.o 653.651, de 30.7.1964
Rebodont — Indústria de Rebolos construções, persianas,- placas para' paOdontológicgs e Abrasivos Ltda.
vimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
São Paulo

papel para forrar casas, massas anta

N

REBODON1 —
I DUSTRIA. DE
REBOLOS
ODOWTOLOGICOS

E ABUSIVOS link
Nome Comercial
Termo ia° 653.652, de 30-7-1964
Comercial. Santa Catarina Ltda.
São Paulo

IWNIATfa

rcidos. para uso nas construções, par
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
que& de cimento. vigas, vigamentos •
vitrõs.
Termo n.° 653.656, de .30-7-1964
.Bir e Lanches Orissanga Ltda .
Sjij Paulo

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri-

cados de material plástico. revestirnen
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos. bules. bandejas
, bases para teleSanes. baldes. bacias, boi.

São Paulo
Inâ. rem leira

classe 50
Impressos. envelopes, recibos, carneta,
cheques, papel-carta, duplicatas, faturas e cartões comerciais

Termo n.° 653 .661, de 30-7-1964
Eletrônica Waldonel Ltda.
São Pau!) -

wALDONEL
BRASILEIRA

ias, caixas, carteiras chapas, cabes
Classe 8
, paia ferramentas e utensílios. cruzetas. Para distinguir; Aquecedores, aquece.
caixas para acondicionamento de ali. dores automáticos, aparelhos para moer
mentos, caixas de material plástico para carne, aspiradores de p6. aparelhos elé-

batarias, coadores, coos. canecas, co- tricos para lavar, acendedores elétricos,
nteres, conchas. cestas para pão, casai aparelhos picadores de carne e'legumea,
nhas capas para álbuns e para livros aparelhos fotográficos. amplificadores
Classe 41
cálices, cestos, castiçais para velas
Classe 50
Pães, avios, biscoitos, roscas, sandui- caixas para guarda de objetos. :ni- de som, aparelhas acústicos, aparelhos
Impressos em geral
de rádio receptores, aparelhos de radio
pastéis,
pizzas,
ches, empadas,
chos, coadores para chã, descanso para receptores conjugados com fon6grafml
churrascos, tortas e café
Vamo na 653.653, de 30-7-1964
piêuauco
pratos, copos e copinhoa de
receptores de televisão, aparelhos te.
sorvetes, caixinhas de plástica ecaptores
de televisão, antenas, acumula1. 1. Empreendimentoa Publicitários Termo n.o 653.857, de 30-7-1964 para
para
sorvetes,
colherinhas,
pastnhaa.
Mecana --a Indústria Mecanica Ltda.
Limitada
ores elétricos, aparelhos de iluminação,
garfinhos
de
plástico
para
sorvetes
rorSão Paulo
São Paulo
.
minhas de plástico para sorvetes. Mac ta batedeira* elétricas, baterias, balanças,
embreagens de material plástico emba- bules e cafeteiras elétricas, bobinas, camlagens de matarial plástico para sorve- painhas elétricas, acumuladores de ar,
Rg ROAIS
tes estojos para objetos. ruptimas de condicionadores de ar. chuveiros elétrihra$tI,tri
nylon, esteiras, enfeites para automó- cos, dial& enxugadores elétricos, cace.
•
veis, massas anti -ruidos, escoadorea de radeiras elétricas, estufas, evaporadore&
CA N Ai
pratos, funis, formas para doces, fitas exaustores elétricos, fogareiros elétricos
Classe 32
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos e automáticos, ferros elétricos, de pasIND. BRASILEIRA
Pro§ramas radiofônicos, filmados ou
para bolsas, facas, guarnições, guarni- sai' e engomar, frigideiras elétricas, FOtelevisionados
ções para chupetas e mamadeiras, guar- n6grabs, geladeiras elétricas, Lutemo.
Classe 11
nições para acata-blocos. guarnições torra, lavadores e llanidificadores
Têrmo a.9 653.654, de 30-7-1964
Ferragens ferramentas de code espécie. para liquidificadores e para batedeiras tricos, leiteiras automáticas lustrada&
Importadora e Comercial Kabe Ltda. cutelaria em geral e °atroa artigos de de frutas e legumes, guarnições de ma- ras, lanternas elétricas, lampadas. mla•
metal, a saber: alicates, alavancas, ar. terial plástico para ctensilios e 'Matos turadorea elétricoa, automáticos, micro.
maçam para óculos. mrriselaa argolaa guarnições para bolsas, garfos. galerias fones, mostradores, pilhas elétricas, rerndu a84/eira
de latas. arame Uso ou farpado. assa. Paia cortinas, jarros, lamt-ta •los, plás- frigeradores, resistências elétricas, pa,
detraia açucareiros: broc& bigornas, bei. ticos, lancheiras, tnantegueitas, mala& nelas automáticas de pressão, reatores.
zelas, bandeias bacias, baldes. bombo- orlis6is, pendedores de roupas, puxado- sorveteiras elétricas, sirenes elétricas,
aldravas. armações de metal abridores res para móveis, pires, pratos palitei- torradeiras elétricas. transformadores,
Classe 17
nitre& bules: cadinhos. cadeados cas- ros, pés de cosinha, pedras pomes, arti- tomadas •létricas, válvulas elétricas e
Artigos da classe
tiçais, colheres- pare pedreira'. corres- gos protetoes para domunentos, paa.
ventiladores

in2
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mane

"Iras
693.674, de 3a7.-10/
auttorditear, campainha* elétrica* doe- T4rme a(1.53. 66T, dc 301-1441
—
Bar e Restaurante Sofia Ilida.
Luis Granada
" deve, para armam chaves de
Sito Paulo
alavancas,' diaft enceradeiras, eatarilisse
Guanabara
dom esquadros - de agrimensor; fios,
terras, Boa de ekteicidade, de ferro slé.
!deo pema migara a passas flerto ele.
raelle ira
R
trko pira solda, máquinas fotográficas,
Casse 41
a a inealatagrecas. fogões e fornos eliáIND. BRASILEIRA
trkos. formas elétricas filmes reverteRemições
....n••nnn
dos, 'geladeiras, interruptores, liquidiliVirmo re.0 653.668, da 30-7-1961
cadores, lotas, maçaricos, nicrómetros.
Classe 49
Classe 25
easeir Investimentos hnobillários .fda.
rogos. brinquedos. artigos drsporuvoa acidares de rolam, medidores de
Puaisquer Obrar de ;Antera e esetil •
São Paulo
microfones,
mostradores,
mon&
tervater,
passatempoa a saber: álbuns para reimagem gravosas estátuas, estato
cortar e annat aviões, automóveis. metros miras de qualquer graduação.
mandes e análogos
aros, argolas. bercinhos, bonecas, bone- arreia (água para caldeiras, avela de
BAURU
ferro,
&uh*,
ilhas
secas
elétricas.
paraInd.
srasileiri
Termo n.° 853.675, de 30-7-191-.
coa. baralhos de cartas horas para
Manuel de Lemos Monteirg
todos os esportes, brinquedos em forma Mus, Prumos, plugs, pantomimas, rãGuanabara
Classe 50
de animais, balões de brinquedo, bilhar' dica. retstincias, regadoras elétrico. aubrinquedos rnecúnicos. brinquedos ensutticos, registros para canais e de O timbre da sociedade a ser aplicado
São Paula
em papéis de correspondência e
eia forma de instrumentos mudezes, comportas, registros para vapor, réguas
contabilidade
briaquedos em forma de armar, brin- de aço, relays reatores, reatores para
quedos de borracha com ou sem assa lua fluaresimates, receptor" aparelho'
Trato
a.°
651.669,
de 30-7-1964
vio. carrinhos. carrocinhas, caminhões, de soldar, sorveteiras, tapetes, transTermo a

da 36-7-1964

laeltiatria de Bonecas "Mame Ltda.
S 0 Paulo

cartas de jogar. chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para tato. Caninhas d* brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes coca folhas para recortar e
armar. calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas pare tiro ao alvo
copos de dados, e.aisinhas de música,
dados. dardos, discos, dominas, espingardas de brpinquedo. espingardas de
vento, estaquinbas para rogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedcs ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças. figuras de aves e animais,
Eigutas para jógix de xadrez, fogões e
fogãomnros de brinquedos, jogos de

futebol de mesa. joelheiras para esperte,
ganchos para pesca. guiso& para amor
ças, halteres, anzóis, iscas artifidais
para pesca, logos de damas, jogos da
dominó, jogos de raquete.. linhas paro
pesca, luvas para bos, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carne'
valeseas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobílias de brhr,

quedo miniaturas de utensílios danar,
ama patina, patinetes piões, petecas
plarquetas para ginástica, peças da
jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos mak«
cais de brinquedo pistolas de atiras
• nuas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em lonas, da armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
Jogos rodas de roletas, revólver de

brinquedo, soldadinhos de chumbo,, ta.
bleiros para jogos, tacos de bilhar,

!Guanabara -AI

r a.

"MARSILY

missores. tomadas, transformador" tor- Bauru Investimentos Imobiliários Ltda.
neira* de compressão, televisores, tatuSão Paulo
ada, acústicos, termómetros, telescópios,
tocadores de cereais, voltimetros,, válBlURU
vulas, de redução , e ventiladores

NVBSTI IMOS
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Terme n.° 653.664, de 30-7-1964

una

Indústria e Comércio de Calçados
"Açor" Ltda .
Paulo

Nome Comercial

0: R t".Trldustria Brasileira

Têrmo n.° 653.670, de 30-1-1964
João Oliveira

Nome Comercial

Termo n. 7 653.665, de 30-7-1964
Indústria e Comércio de Calçados
"Açor" [ida.
São Pau'

fINDUSTRIA COMERCIO

1

Têrmo n.9 653.666, de 30-7-1964
Seasa — Senatone Automóveis S ..A.
São Paulo

darmos e pomadas para limpeza
emprezo pele
• "saaquillage" depilatórios, dt
I diurantes, vinagre aromático« pó de si:
fe. talco perfumado Ou não, lápis P
rio
* pestana e sobrancelhas, preparados p
l belezar cílios a olhos, carmim p
otraçõ es ocurosto
e para os lábios, sabão e are

Classe' 33
fitulo de Estabelecimento

para barbear. &aba° liquido perlam..
ou oito, sabonetes, dentifrícios em 1
tpasta ou líquida; sais perfumados p
.banhos pentes vaporizadores de per

'ale; escóvas para dentes, cabelos, uni
e cílios; dum de louro, saquinho per
Termo n.' 653 . 673, de 30-7-1964 • orado, preparados em pó, pasta, lit
Estofamento, Guanabara Ltda.. dti e' tijolos para o tratamento,daa rd
dissolventes e vernizes, removedores
cutícula: glicerina perfumada para

Icabelos e preparados para

demok

unhas, cibos e pintas on sinais &ut:
ciais, óleos para a pele

•

SEUL
Ind.. Brasil ekf rt

tambores para crianças, tamburésta
Classe 21
tamboretes, tênis de mesa, tens e vias- Para distinguir: Veiculem e suas partes
férreas para brinquedos, varas Para , integrantes: Aros para bibicletas, auto'
pesca. %. ag oneres e iepans
móveis. auto-caminhões. aviões, amortecedores, alavancas de cambio. braços
Termo mo 653.663, de 30-7-1904
brequei, braços para veiculas, biCicle.
M. Bandirbaniam
tas. carrinhos de mão e .carretas, caminhonetes,. carros ambulantes, caminhões
j carros.. tratores, • carros-berços, carros! tanques, carros-irrigadores, carros, car.
TELEARCOBRAJ
roças. carocerias. chassis, chapas cir.
culares para veículos, cebos de veiculos
industrio Brasileira. t:arrinhos para rriúcarinas de escrever
zorrediços. para' veículos. dIreção, desli.
qadeiras, estribos, escadas rninires, eleCasse $
para passageiros e nara carga.
Para distinguir: Aparelhos para fins vadores para
carros. eixos de direção,
Sieis, instrumentos cientItcos e apara, engates
freios, fronteiras para veiculas gtsidão
lhas didáticos, aarelhos elétricos em ge- locomotivas, /anchas, motociclos, molas
cal acessórios da aarelhos elétricos, apa.
motocargas, moto furgões
rilho" de alta tensão, anemómetros, aro arcsacieletas.'
manivelas, navios, ónibus. para-choques
tuas alto falantes, acumuladores, as. para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
~ores. aquecedores, ábatjours; 'bules rodas para ,bicicletas, rake Para bicicle
elétricos, bobinas, balcões frigcnificas,
,a, radiadores para veiados.-tas,
binóculos, barômetros balançar; bate- 'rodasreboque
para i. Velados serias, tidclea, d •
deiras para líquidos massas, caldeirai; tentes para veicules vagões. velotdpe
elétricas chaves ~remitiam. chuveiros dei, varetas de controle do afogador e
elétrico& compassos, dataras bkorifi- acelerador, taci& enfeitam. varas" de
tios samarao Maorifiam Meara* deeurres, federes para carros

cabelos e pára a pele, brilhantina. b
dolina. "batons". cosméticos, fixada
de penteados, petróleos, óleos para

cabeio& creme evanescente, cremes ç

DE C UPIDOS "AÇOR"LTDA .
Classe 36
Calçados em geral para homens,
senroras e crianças

Classe 48
Para distinguir: Periumes. esaindali,
tratos, água de, colônia, água de to"
dar. água de beleza, água de gim
água de rosas, água de Waren&
para barba. Loções e tónicos para

Termo n.o 653.676, de 30-7-1961
Olin Ma thieson Chemical Corporatol.
F:staclos i rados da' América
0.-..;se 40
Para list:os:ti:ri !inçais em gerai. de
metal vidro, de aço ou madeira, estomimeis para es
fados ou náo
-zr; t4rio Armfiks rrr,5r3s. cara ba
abeiras e para reunas usadas. alnioradas szolchnados para móveis. bancos
bali/8es. bacquetas, bandejas. domiciliares. berços. Nor.-1'ms. cadeiras, carrinhos
para chã e café conjuntos rara doetar e sala de vlsitas conlajos para
terraços. jardim e praia, conjustos de
pensas divisões &vaus. discoteca., de
rádio, Colchões. colchões de mola dismitórion conjuntos para sala de taistórias, cadeiras de balanço. caixa de
armários e gabinetes para copa', torinha. camas cabides. cadeiras lira'
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes. mesas. mesinhas- 'lojinhas para rádio e televisão. mesinha
. eng. !es4vels papara ináquinas de escr
levisão, molduras para quadr.,. perta
retráteis poltronas. . portiona,-careas.
prateleiras porta-chapéu sofás,
aofáa- camas. travesseiros e
vitrines

CARBILON
Gassc 3
Prooutos fern:.1utico5 e meiausions
cluindo urna preparaçào antt-infkma t.6
ri.i e arti-arg: ca

—

Termo n.o 653 .677, de 30-7-1964
Escritório de Serviços de Engenham.
Limitada
Guaniilagra

incgatrk Brasileira
Classe 16
Artigos da clama

4474 Segunda-feira 7
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as. 653.678 a 653.680, de
30-7-1964.
tiserítódo de Serviços de Engenharia
Limitada.
r-aanabara
rérta01

Urram ao. 653.685 a 653.68Y, de
30-7-1964
Cia. Gaanabara de Algodão
Gcanabara

Tanno n.° 653.700, de 30-74961
Tinturaria Itaperuna Ltda.. Guanabara

Tinturaria
ltaperuna

Guanabara

Classe 33
. Titulo da Estabelecimento

indústria Brasileirk
Classe 25
Artigas da classe
Classe 50
" Artigos da classe
Classes: 16, 25 e 33
. Insígnia Comercial .

Classe 4
Artigos da classe
Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe

• Tèrnio n.° 653.681, de 30-7-1964
Motoravia Representações Aeronáuticos Ltda.
Guanabara
•11,

Tèrmos na. 653.688 e 653.689, de
30-7-196/
Pornecedora e Exportação de
Madeiras Forma
Guanabara

Motorávia Representações.
Aeronáuticas, Ltda.
Nome Comercial
%mos ta. 653.682 e 653.683, de
• - 30-7-1964
"
Motoravia Representações Aeronáuticos Ltda. .
Guanabara

otorávie
hadústria Brasileira
Classe 6
"digas da classe
. Classe 21
Artigos da classe
n••n•••n•

ula. Guanabara
de Algodão
Nome Comercial
ir
Térmos as. 653.690 a 653.694, de
30-7-1961
-14feirelles, Carvalho, Bart gottti S.A.
— Comércio e Indiatria
Guanabara

artiiotti
•
Classes.

••.
-•

Vãs

•.*

. _'Artigos
.
. da cisnes
Classe 8
Artigos da cisam
• Classe 11
Artigos da charia
Classe 15
Artigos da dum
Ome 16
•Artigos da dual'

• Classe 4
Vagos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Tarmo na 653.695, de 30-7-1964
Gerdal Gonçalves Roma
Guanabara

deita, água sanitária, cera para soalhai,
detergentes; esponja de aço, fósforo
ravia, lã de aço, pomadas para calo
çados, palha de aço, preparados pua
pites, paioa, praline& pimenta, pr54 pari
um óleos comestíveis, ostras, ovam
polir • limpar madeira.. vidros, metais
e objetos, panou para polir e para llat
pesa, 'panos de esmeril e material abrasivo empregada na limpeza de metal* •
objetos, sabões em geral e saponaceos,
velas e velas a base de esteadas,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Classe 43
Aguas minerais, águas gasosas adia.
ciais, bebidas espumantes sem dlcool,
guaraná, gasosa, essências para retriga.

tantas, refrescos, refrigerantes, soda,
suco de frutas, sifões e xaropes
I

ndústria Brasileira

Termo na 653.706, de 30-7-1964
Duokolan Indústria Plástica S.A.
São Paulo

Classe 1
Artigos da classe

—
Tarmos as. 653.702 a 653.705, de
.30-7-1964
Anderson, Clayton 8 Co., S.A. —
Indústria e Comércio

I n dtistria Busileirs
Classe

São Paulo

*Apalpo:lig e-r.q.ssipul

Tintas a vernizes

Térmo n.° 653.707, de 30-7-1964 Imóveis e Administraçao
Limitada
• São Paulo

Guapyara

Classe 42
clUAPTARA—IINWEIS
Para distinguir: Aguardentes, aperitit árMINISTRAÇÁO
vos. anis, bater. brandy, conhaque. arSTDA,
velas fernet genebra, gin. !rume!. geom. nadar, panda pimpermint. chuta
Nome Conierela/ —
sucos de frutas em álcool. vinhos, vermuth, vinhos es p umantes. vinha: quiTanto n.0 653.788, de 30-7-1964
nados, whisky
•
Petronasa — Petróleos Nacionata S .A
São Paulo
Classe 41
Alcachofras, aletria, a lho. aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
PliTROb ASA
Classe 21
améndloo, ameixas. amendoim, araruta
Titulo de Estabelecimento
ndiustris Brasileira
arroz, atam, aveia, avelãs, azeite, azei.
cusse 47
Térmos as. 653.696 e 653.697. de tmaz. banha, bacalhau, batatas, bala&
biscoitos, bombons, bolachas baunilha: Óleos de qualquer espécie para ilumi30-7-1964
café em pó e em grão, camarão, canela
nação, aquecimento e lubrificação. PeCarda! Gonçalves Roma
em pau e em pó, cacau, carnes, chá, tróleo refinado, semi-refinado a nãoGuanabara
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, refinado, coza ou seta a mistura "da
cereais, cominho orem ede leite, cremes óleos minerais,, animais ou vegetais,
alimenticlos, croquetes. compotas, (ma- para a iluminação, aquecimento, lubrigica. coalhadas castanha, cebola, condi- ficação ou combustão, e graxas. Proea
mentos para alimentou, colorantea dutos e 45/eos combustíveis provenichouriças." dendê, doces, doces de fruentes de petróleo
tas, espinafre, essências alimentares, ena
•
Indústria Brasileira
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to.
Têrmo n.o 653.709, de 30-7-1964
Classe 21
mate, farinhas alimenticiaa, favas, fé. José Assef Marcos, Francisco A/exanArtigos da classe
cuias, flocos, farelo, fermentos, feillies,
drta Pontes, Geraldo Rocha
figos. fria& frutas d.cm. naturais e MeSão Paulo
Classe 39
talizadas: Oleosa, goma de mascar, gorArtigos da clame
duras, grémios, greo de bico. gelatina.
Térzno. nas 653.698, de 30-7-1964
goiabada,' geléias, herva doce, berva
'ARNET LEVE ti
Nutri-Bem. — Indústria e Go:nardo
mate, hortaliças, lagostim. Lingua& leite.
(WIRE
Limitaoda
condensado, leite em pó, legumes em
Guanabara
comera& lentilhas, linguiça, louro, mesas alimenta:2u, mariscos, manteiga.
Classe 3.)
/a
'margarina, marmelada, macarrão, muTitulo
iNutri-Bem n sa de toarem. mel .e melado. mate, maspara mingaus, maus& moluscos. Tésmo n.° 653.710, de 30-7-1964
Indústria e Comércio Litu. ias
mostarda, mortadela. nós moscada. no- Raralseae — Exportadora e I.ftinnrtadort
Limitada
pudins. pickles. peixes. presuntos, p6Paraná
Num Comercial
tas patit-pois. pastilhas. pizzas. aucliasí
queijos.
rações
balanceadas
para
aniTèn110 me 653.699, de 30-74984
A-Ii-B • R-A- 2
mais. requeljerst. sal, sagu. sardinhas. Tinturaria Itaperuna Tarlasanduiches.
salsichas salames, sopas ma
Guanabara
•tildas, sorvetes, sucos de tomates e de
fartam torradas. tapioca. ~aras. talhaClasse 23
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- Para distinguir:
Tecidos em geral, temente de animais e aves, torrões.
eidos para confecções ra geral, para
Classe . 46
tapeçarias e ama artigd's ale cama e
.
aves. anknabs:venenos contra bamba mesa: Algodão, alpattl, cànhamo cetim.
Nome Gie;ffidai
Alvejantes, ~doe, arril, égua de kee- caro& case:raras, fazendas e tecido* de

Estabelecimento
GER•DAL

Tanno na 653.684, de 30-7-1964
Cia. Guanabara de Algodão
GcanabUra

indústria Brasileira

Indústria Brasileira..

nano na 653.701, de 30-7-1964
Tinturaria Itaperuna Ltda.
Guanabara

Jezembro de 1964

er Dal

Tintura ria,
. itaperunittaii.

fs as/ peçam. juta, jessay, linbck %dons
egeco,
praline, remi, N7. aedo
L
re
• 'tent tecidos plásticos, Weide@ kat•
enbi.Uznates e tecidos de pano eastric
e vestida

'Armo a.* 653.717, de 30.74064
Ramos
hdtr.
Mo Paulo

t) lr O 3 11 1 •
.Esc Pau10—olapi4.41

ciCk"
a* 653.712. de 3044964
— Prdut. Qutmlea Lida.
Mio Faure,

Térno n.° 653.722, de 30-74961 t tantos
ra
e ljul:nsraentoo

"Nntials.
1;50"'
'INDUSTRIA DRASW8*

Casse 41
Balei, bombons, caramelos, deopil
tones

r

Nome Comercial
Urino a* 863.723, de 30-74964

Indastrie e Comércio Avesani & Plihos
Si. Pado

Medo de Eatabeleciment.:
%mo a4 653.729, de 30-74041
Sapataria Urca Ltda.
Guannbara

Soataiig_SairttlY74
ieenf
:

Título de Estabelecimento

T.:11•1

Térreo n.° 653.730. de 30-7-1 F r
V. Moreira
Ceará

1'.111111111
_

iro a.° 653.713, de 30-74964
Sto Vicente de Campo Grande
Mato Grasso

eag

Classe 42

;
PRORROGA
Ozksse 33

Titulo

-Tinto a.° 653.719, de 30-7-1964
Casa Bancária Maneai Ltda.
Gininabara

r6rmo a.0 653.714, de 30-74964
Samuel Dias Barbosa
Gcanabara

Auto Volks
/SAMUEL

,Aguardente, atriz, aperitivas. bagaceira.
batidas,. brancty, bitter,. cachaça. cave,

ias, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado: Sernet, genebra gengibin-a.
gim gingar; ldrsc.h. kartanet- litorea

Indústria Br-alileiia

• Classe 41
Café torrado, incido e em p nS.

staaraquinhos; metal: PiPerinfer. Peta.
•sbas; rum suco de frutas com Alto*
vinhos, vodka e whisk9

Tèrmo a.' 653.731, de 30,7-1
Oohlen Line Confrcçbes LH./ ..,
• Guanabara

Têrmo af 653.724, de 30-7-1964
Ouro Branco Armazéns Gerais S.A.
São Paulo

GOLDEN 'UNE

Ouro i3ranco
Armazena Gerais S. A.

Fabrico de artefatos - de algodão Unlii
e seda

Nome Comercial

Termos as. 653.732' e 653.753', d

• caçu 23

•

Térreo n.° 653.725. de 30-7-1964
Laboratório Tórres S.A
São Paulo

Classe 21
Veiculos e suas partes nitegrantei

30-7-1964
Controles discais Ltda.
5.10 Paulo

PRORROGAÇÃO

'Firmo n 653..7f5, de 30,74984
Aloto-Volk's Ltda. — Peças e Serviços
Rio de janeira _

Classe 33

VIS1FLEX

Titulo

•

Classe 21
Veiculas e suas pecas e partes
integrantes, excebz motora
Wien aP03316. de 30-74984
Ramo. 13 Cia. Ltda. •
São Paulo

Titulo de Est:11:elecintento
Minas Gerais

irtmo e 683.718. de 30-74964
&n.4r1ts Mono% Ltda.
Guanabara

est

Ottette-Daik=;A

, ~:alfaasportodogg ft,berlohinch Lt4?,

•frransportadom

Classe 1
$aia para tratamento térmico de
~tala

Clis.sse 41
Café torrada e moldo

i

......_•
•
......

5 o
, !ndiietrj. ra ei

.17AFÉ SIO VICIOTTE
CAMPO ORAM

653-727 e 65Y. 7233e )

Medre 5.A. Crédito, Tinanclamento1 2, ,,,,30-74964

.= ¡Mas
i. iiiiidrã S. A Créditox,
. .'.e''.%`
. - .."; -. . ...
L—ancia
mento
hiyesttmeM

m* IV 653.711. de 30-74964
Magia Propaganda Ltda.
São Paulo
g

Pinembr9 4% 1464 4475
,,dp......,I
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neguada-ileIra 7

l'érme se 653.7201 de 30-7-1964
Syntex Corporation

- •

Pautara

Laboratório Torres S. A.
• São Paulo
Indústr• ia Brasileira

I

IND. BRASILEIRA

Classe 17
I
; Painéis de controle visual, separadotb
, para arquivo, pasta para escritório 1
' Classe 25
ett
Desenhas.. plenas& pedes, abacos. cari.
) tate:, gravuras estampas. displays, I
letreiros e taboletas
, .1
•
casa,
Classe 3
.,è
Uma proparaçãai a base de hormemios Um predigo • farmacêutico entibiado° í litrrnos fls. 653:734 e 653.735k dg/ •
eonicoidais para uso na veterinária
30-7-1964
para uso nas infecções dasv ias
i
Cont-oli., Vinuais Lula.
respiratórias
nem a* 03,721. de 30-7-1984
S.le. P,!r
rbeedie 1.A., °édito, Inaandemato Tiram 10 653326, de 30-7-1964 1
e rnvetalmenicM,
Metalfdrmica Imilletria e Comércio
Lhaitada
GuanáaraGuanabara

FLEXITROL

IIND. BRASILEIRA
• ""limaiwkra~

inadata-Ia Brasiki;s
casas 41

}la

bembonsuramadse,

"METALFORMICA"
•7ITA BRASILEIRA
Clama 40
lWrveis

4,,
C .•1i
Painéis de controle visual. stparado4
para a -qtriveh nasta , n-çra escrlt6rx
1
Classe zs
DPsciabos, galgas.. painéis al3abid,
toam gravuras . estam pas. tfiapla
i
le, treiros e taboTetag
1

.4476 Segunda-feira 7

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

Dezembro de 1964

4.ffee~

rpranoz us. 653.7.36 e 651.-70. da.
30-74964
Chernicoa --a Produtos Quimicoa Ltda.
Sã6 Paulo

d-HEMICONI
r
IND. BRASILEIRA

Clame 1
4ubstlaciat a preparaçõei queixar:as ina-

•das na agricultura, na horticultura. as
veterinária e para fina unitário,
albor: adubo& ácidos sanitários fumas
desinfetantes e para fina sanitários.
•panha-mosca e insetos (de goma e
tapei ou papelão), álcalis, bactericidas.
baraticidas, carrapancidas. coai, creiofelina. creosoto, desodorantes desinfetantes, debiniadorea exterminadores de
Pragas a bervas daninhas. esterdizan-

taa, earrtahoa de mão e carretas, can*
nboaetesa carros ambulantes; caminhões
carros. tratores, carros-berços, caudata/anu" carros-Irrigadorea, carros, carroças, caroceriaa, churda; chapai circularei para veículos, cebos de veículos
carrinhos para maquinas de escrevei
corrediços, Para veiculo:, direção, desia"
gadeiraa. estribos, escadas rolantes, elevadorea para passageiros e Para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos,_ guidão
locomotivas, lanchas, motociclos. molar,
motocicleta*, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-chagues,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veículos, selins, triciclo, tirantes para veicuios 'vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

. Nome Comercial
Tertno n. 653.745, de 30-744
judiajd ojsé de Lima
Guanabara
•

, Ch.:31 33
Conjunto musical
Térmo n. 653.746, de 30-7-64
Fornos Industriais Forjo Ltda.

São Paulo

fata. formicidas, furnigantes, fungicidas, glicose para fina veterinários, guiaao, herbicidas, Inseticidas. insetitugoa,

SCURACCHIO

larvicidas, microbicidas, medicamentai,
para animais, aves e peixes. Óleos del.

ainfetantee e veterinários. Petróleos sa
aliámos e desintetantea papei fumega

PEREIRA LTDA

1

COMISSÁRIA DE DESPACHOS
•,
'"
I TÁPOL IS S.A.

Têm° n.a 653.740, de 30-7-1964
Scuraccrio & Pereira Ltda.

tu. embrocações para animais neer.
km, farinhas de MOS, fertilizantes. fos-

Orlo. pós inseticidas. parasiticidas, tua-

:Termo a.°. 653.744, de 30-74964
Comissárias de Despachos Ittpolls
Sociedade Anónima
São Paulo

São Paulo

FLORI°
Indástr ig! Brasileira

classes: 'alicates, ancinhos. alavancas.
arrebites, arruelas, argolas, armações
de metal, abridores de latas, arames
lisos . e farpados, aparelhos de chã e
café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas. baixelas, bandejas, bacias, bal.
des, bolas, bolas de aço, 'colheres para
pedreiros, cadeados, correntes, chaves,
chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões, comas, canos de metal, chaves
de fenda, chaves inglesas, canecas, copoi,_centros de mo, coqueteleiras, caixas Para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, - cadinhos, colheres..
cvadeiras, cabos de metal, chuveiros
comuns, crivos, chaminés de metal, do'
bradiças, espumadeiras, facas, facões,
guarnições de metal para banheiros e
bidês, jarras, limas, laminas de barbear,
licoreiras, latas de lixo, letras e números de metal, pratos, porta-gelo, portajoias, paliteiros, panelas, potes, portacopos, serviço de metal para chá ti
café, salvas, torneiras, trincos: taças,
travessas, vasos, vasilhames
Têrmo n. 653.749, de '40-7-64
Casas Oudu Calçados e Artigos de
Couros Lufa
São Paulo

D U 1) ü

skidas e desinfetantes. preparações e
~tos inseticidas. formicida,, lestaletantes e veterinários, raticidas; remédio. para fins veterinários, cabeies veterinários è desinfetantes, saia para fins
agricalas, borticulas. sanitários e vetmtinirias. sulfatos, superfosfatos, vacinas
para aves e animais, Venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
Classe 3
Substancias químicas, rodutos e preparados para serem usaos na medicina ou
na kirmácia, tais 'como, acetona, adrenalina. aguardente alemã, bálsamos, bebarragens medicinais bicarbonatos de
sódio, cafeína, camomila, cânfora, cápsulas medicinais, cocaina, curare elixires emplastos medicinais, estriquinina,
éter sulairico, fortificante, glicerina,
Iodo, laaolina, laxantes, leite de magnesia, purgativos, purgantes, lom grigceiros magnésia fluida sais de morfina,
narcóticos, novocaina, nós võmica, óleos
canforados de ligado de bacalhai, de
rícino, tinturas, extràtos, fluidos
infusões

Classe 5
Aço em bruto aço preparado, aço Indástria, Brasileira
Nome Comercial
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
• Classe 36
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Termo n.* 653.741, de 30-7-1964
Calçados
Agaême Ltda. — Mediação e Adminis- refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
tração de B-as lauiveia
Termo
n.
653.750,
de 30-7-61
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou Brajafer B. A. • Indústria de Carionagera
parcialmente preparado, cimento meSão Paulo
tálico, cobalto, . bruto ou parciaknente
•
trabalhado, couraças, estanho buuto
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, BRAjasER
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente traba- INDUSTRIA DE CARTONAGEN
lhado, gusa temperado, gusa maleável. I
lâminas de metal, lata em fólha, latão
Nome ccmercial
eia fõlha, latão em chapas, latão .em
IND. BRASILEIRA
vergalhões, ligas metálicas, Emalhas,
Termo
n. 653.752, de 30-7-64
magnésio, manganês, metais ano trabaClasse 50
Metalúrgica
Fátima Ltda.
lhados ou parcialmente trabalhados, meImpressos em geral
tais em massa, metais estampados,
Rio de Janeiro
metais para solda, niquel, zinco
Termo n.° 653.742, de 30-7-1964
Agaeme Ltda. — Medi4o e AdminisTênnos as. 653.747 e 653.748, de
tração. de Bens Imóveis
30-7-64
São Paulo
Fornos Industriais Florio Ltda.
São Paulo

Termo n..* 653.738, de 30-7-1964
Chemicon — Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

PLORIO

•

CHEMIGON

PRODUTOS QUÍMICOS LYDA. I
Nome Comercial
Termo n.° 653.739, de 30-7-1964
Sziraccrio 8 Pereira Lida

AGAÉME LTDA. MEDIAÇÃO E
ADMIN ISTRACÃO DE BENS
IMÓVEIS

Nome Come'rcial
Têrmo nn 653.743, de 30-7-1964
Comissárias de Despachos ItáPolis
Sociedade Anônima
São P.m0n

São Pauln

Metalúrgica
- Fátima Ltda.

Classe
Fornos e fogões doinbt,cois
.
Classe 33

Serviços- de tratamento de metais
tratamento:, térmicos em geral

Urino n. 653.751, de 30-7-64
Metalúrgica Mima Ltda.
.
Rio de Janeiro
01.11
_1_ •
417"

IND. BRASILEIRA

Classe 21
Para d.sringui ri Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bit datas, automóveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de cambio, braços.
breques, braça, para veiculo., bldde.

Classe 50
Impressos em geral
OWIN,

PREÇO DO NÚMERO

e

Termo n. 653.753, de 30-744
Disrolim — Distribuidora de Produtos
de Limpeza Ltda.
Guanabara

*Disproli
Indústria Brasileirit

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água da lavadeira. água sanitária. cera para soalhos,
•
detergentes, esponja de aço, fósforos.
lixívia, lá de aço. pomadas para calpara
Classe 11
- çados, palha de aço, preparados
Ferragens e ferramentas de tõda es- polir e limpar madeiras vidros, metais
e objetos,
para pai e para HW
pede, cutelaria em geral e outros ar- peza,
panospanos
de esmeril
e material abraalgos de metal não incluidos een, outras
sivo empregado na limpes/1'de metais e
obletos. sabões em geral e saPobarkett,
• ' velas e velas a base de estearias.
DE ROJE: CRI 10 OQ
babeis mi p41, m floc" afagas dc

indústria Brasileira

BRASILEIRA

Nome comercial

