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Rio, 3 de Dezembro de 1964
AVISOS
a) Horário da Diretoria Geral
b) Audiências com o Direbr a) Esta Diretoria Geral avisa aos
interessados que o horário fixado pelo Diretor Geral, de acerdo com o
que lhe faculta a lei, a o de 8,30 hs.
.iss 17,30 lis., sem interrupção, para
Diretoria Geral e sua respectiva Secretaria
b) As audiências com o Diretor Geral podem ser marcadas entre 9,00 hs.
e 16,30 tis., em livro especial, a cargo de sua Assistente ou de sua Secretária ou de auxiliares do gabinete que
os substituam, e preferivelmente com
uma antecedência mínima de vinte e
quatro horas entre a marcação e a audiência.
É obrigatório declarar o assunto que
motiva a audiencia, de modo sucinto
porém elucidativo.
2. Pessoas que podem agir no
D.N.P.I.
Avisa, outrossim que de acendo com
a lei, só poderão agir no Departamento;
1.0 ) os próprios interessados
2.°) os Agentes da Propriedade Industrial,
3. 0 ) os Advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
Será atribuiria falta grave a todo
servidor do Departamento que atender a pessoas não qualificadas nos três
itens referidos retro.
3. Notificações postais
Usando do facultativo que lhe atribui o art. n.° 194 do Código da Propriedade Industrial, ficam suspensas,
até ulterior deliberação por falta pública e notória de deficiência quantitativa de pessoal as notificações postale aos interessados, desassistidos de
procuradores.
DNPI, 4 de dezembro de 1964. Geraldo Saboya, Diretor Geral.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PRIVILÉGIO DE
INVENÇÃO
Rio. 3 de Dezembro de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
11.0 4.048 de 29-12-61 e • mais dez
dias - 'para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial,
Privilégio de Invenção Deferido em
Face do Laudo Técnico
N.° 109.889 - Processo de e aparelho para cocção de material fibroso
contendo lignocelulose - Acne Johan

Arthur Asplund.
N.° 111.988 - Processo de preparação de 16-cetona 18-nor esteroides
- Les Laboratoires Français de Chimiotherapie.
/NT.° 113.089 - Aperfeiçoamento
em síntese do diamante - General
Electric Company.
N.o 114.787 - Processo para preparar uma resina espumada - Union
Carbide Corporati on.
N.° 116.351 - Nevo motor sincrono - Controles Automáticos Sermar
Ltda.
N.° 119.e87 - Processo para a Obtenção de novos éteres básicos - C.
F. Boehringer As Soehne G.M.B.H.
N.° 142.253. - Aperfeiçoamentos
no proceso de fabricação de bolas para oe mais diversos esportes - Genaro Garrido Espinosa. Nardo Garrido Milton e floreai Garrido Millon.
em dispositivos de sujeição ou aperto
N.0 144.030 - Aperfeiçoamentos
- M. Roitman ês
Itfadélo de utilidade deferido em face
do laudo técnico
N. 124.657 - Notivo tpo de dispenautor de sal açúcar e produtos semeEreslau Batrack.
lhantes
Dess enho ou modé/o industrial deferido
em face do laudo técnico
N. 1401.333 Original desenho de
toalha rendada em plástico - João Simões de Carvalho.
N. 143.745 - Um nõvo modelo de
poltrona - Móveis Vogue Ltda. Indústria e Comércio.

Privilégio de invenção indeferido
em face do laudo técnico
N. 119.974 - Filtro de Gás - Purolator Products Inc.
Desenho' ou inJotlo industrial indeferido
cm face do laudo técnico
N. 111.677 - Um nôvo modelo de
lanterna plástica de bolso a pilhas Eltronik Indústria e Comércio Etrônica
Ltda.
N. 131.596 - Configuração introduzida em protetores de cinescópios de
televisão Indústrias Reunidas Max
Wolfson S.A.
N. 135.793 - NU° modelo de Galocha - Akira Imanishi.
N. 135.868 - Envolucro para
acondicionar produtos alimentícios concentrados - Sopal Sociedade de Frodutás Alimentícios Ltda.
N. 138.736 - Um nôvo modélo de
chaveiro - Irmãos Biguzzi Ltda.
N. 138.919 - Nova forma ou configuração de relógio de parede - Adib
Charur.
N. 141.848 - Nôvo tipo de unifor;
me cirurgico e laborterapico - Júlio
A. M. Carvalho.
N. 142.858 - Nôvo modelo de
garrafa para 'refrigerante - Refrigerante; Minas Gerais S.A.
N. 143.302 - Nôvo tipo de apresentação em botões forrados - Moacyr de Souza Cabral.N, 143.901 - NU° e original desenho aplicado em solado de calçados
- Hercules S.A. Ind. e Com, de
Calçados e Artef. de Borracha.
Exigências
•
N. 99.305 - Nouve Reggiane OffiCine Meccanie.ne Italiane S.P.A. Cumpra a exigência.
N. 119.135 - José Amato - Cumpra a exigência.
N. 122.443 - Charalambos Savvas
Lazaridis - Cumpra a exigência.
N. 123.15é. - Westinghouse Electric Corporation - Cumpra a exigência.
N. 146.658 - José Nejediy e Olinda Maria Rangel Nejedly - Cumpra
a exigência.
Diversos
N. 112.198 - Pedro Teixeira Chaves - Desarquivamento cumprindo o
requerente a exigência acima formulada.

N. 136.362 - José Pinto Pessôa
Concedo o desarquivamento.
N. 136.363 - José Pinto Pessôa
Arquive-se o processo.
N. 104.4/4 - Franz Legros, André
Legros e Gabriel Burnotte - Arquivese o processo.
N. 117.955 - Gurnercindo Mar:nho
dos Reis e Benedito dos Reis Marinho - Arquive-se o processo.
N. 118.i45 - Shelsley (Proprieta.
ry) Limited - Arquive - se o processo.
N. 120.116 - Paulo Mendes Alvarenga
Arquive-se o processo.
N. 120.117 - Paulo Mendes Lava.
rena - Arquive-se o processo.
N. 122.522 - Walter Goldlust
Arquive-se o ?rocesso.
N. 124.303 - Rolf Arboll
Ar.
quive -se o processo.
N. 126.626 Ipab Indústria Paulista de Artefatos de Borracha S.A. Arquive-se o processo.
N. 128.167 - Campos Saltes S.A.
Indústria e C.anércio - Arquive-se o*
processo.
N. 131.790 - Lace Borgeks da Fonseca
Arquive-se o process.).
N. 144.100 - D. Maria de Lour.
des Francisco- Arquive-se o proces-

-

so.

N. 144.10i - D. Maria de Lourdes Francisco --- Arquive-se o processo.
N. 124.076 - Ferragens Águia Limitada - Tendo o representante do in.
teressado prestado esclarecimentos.
aguardamos r-x escrito a exigência fel.
ta para o parecer final.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO Dg
PATENTES
Rio, 3 de dezembro de 1964
' Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais dez dial
- para eventuais juntadas de recursos,, e do mesmo não se tendo válido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerente. abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento, a Iins
de efetuarem o pagamento da taxa fl.
nal concernentes à expedição dos res.
pectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias na forma do porá.
grafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEFERIDO EM FACE DO LAUDO
TÉCNICO.
N. 114.346 - Processo para a fd.
bricação de novos azo-corantes cobaltl.
feros - Ciba Société Anonyme.
N. 114.361 - Processo de preparação de novos çfimpostos nitrogenados
orgânicos - Eli Lilly And Company.,
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As Repartições-- Públicas
deverão remetir- p 's eXpedlente
-

'destinado à = pfiblicação, nos
Jornais, diáriarriente, até às
15 horas, eiceto aos sábados,
quando deverão fazétla até às
11,30 hords.' .f
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas p'or escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após ,a saida 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
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
As assinaturas venc:clas
poderão' ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
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1.1E'X,PEDIENTE

- -As Repartições Públ.'eaS
eingir-se-tio à* , assinaliwo
anuais renovadas até '.29, de
DEPARTA'MENTO
DE IMPRENSA NACIONAL
às -.
, .
fevereiro de cada ano
DfraEVOR • CURRAL.
iniciadas, em qualquer ép.)ca,
.
A, LBERTO DE BRITO PEREIRA
nn,,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reCHEFE DO sierviço orra purrucaçama
CHEFE DA SEÇÃO DE wriso..0o
messa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados - prefeSEÇÃO Si
rencialmente cheque ou vale
SaçEe do publiekrader do eapedienta do Departamenta
•••
postal, emitidos a favor do
Neelortal de Propriedade Ineluotrial do PAIntatarlo
Tesoureiro do Departamento
do Indústria Cornarei°
•
de
imprensa. ,Nacional.
Impreca° asa oficinas do Departamento de imprensa Nacional
- Os suplementos às ecli-'
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantesi que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ala da • asaiCapital
e
Interior:
.
interior:
Capital e
- O funcionário_ público fe. Cr$
450,00
Semestre • .• , Cr$ '600,00 Semestre .
deral,
para fazer jus ao des.,
_Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
conto indicado, deverá provai.
Exterior:
p Exterior: esta condição no ato da assiCr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Ano
- O custo de cada exemplar
parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado, dos órgãos oficiais!.
impressos o número do talão dos jornais, devem os a5sinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se''clo mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar ,solução 'de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
1_4

N. 108.444 - Goodricli7Gulf Che- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N. 114.339 - Tingimento de maN. 121.332 -- Processo para 'criar
DAS SEÇÕES REPUBLICADO teriais poli-hidroxilados e preparados
uma comunicaçá'o subterrâneas, - FMC micals Inc. - Cumpra a exigência.
N. 109.896 - Compagnie Generale
POR TEREM SAIDO COM IN- quiralcos para este fim - Ciba SoCorporation.
des EEtaEEblissements Michelin ciété Anonyme.
CORREÇÕES.
Exigência,
.
Cumpra a exigência.
N. 114.725 - Processo para colorir
Rio, 3 de dezembro de .1964
N. 121.379 •-• Ed Chamou N. 110.329 - Merck 8 Co. Inc.
produtos orgánicos com corantes pig-• Cumpra a exigência'.
Cumpra a exigência.
mentares•- Ciba Société Anonyine.
Notificação:
N. 126.692
Tlexandre Birguer N. 110.386 - Sterling Drug Inc.
N. 116.210 - Processo para a preCumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de recur- paração de 17 -• Alfa-bromo 6 - Cumpra a exigência.
N. 125.525 - Perez 8 Irmãos In:
N. 110.483 - National Lead Com- so previsto pelo artigo 14 da Lei nú- Alfa-haloproges Teronas - Ayerst
dústria e Comércio de Molas Ltda. ...- pany ;-• Cumpra a exigência.
mero 4.048 de 29-12-61 e mais dez Mckenna ê Harrison Limited.
Cumpra a exigência.
N. 111.041 - José Jany - Cum- dias - para eventuais Juntadas de reN. 117.469 - Piocesso para proN. 125.660 -- Ince:nacional Mac pra-a exigência.
cursos, e do mesmo não se tendo váde poliolefinas cristalinas Gregor Organization (I.M.G.0.) - .N. 111.485- Cano Erba S.P.A. lido nenhum interessado, ficam notifi- dução
Spenger Chemical C,ompany.
Cumpra a exigência.
cados os requerentes abaixo menciona--, Cumpra a exigência.
N. 117.752 - Processo para a pr..
N. 126.599 - Owens Corning Fidos a comparecer a éste Departamento paração de uma vácina ativa contra
N.
111.595
Ciha
Société
.Anonyberglas Corporation -"Cumpra a _exia fim, de efetuarem o 'pagamento da doenças do Gado - Claro Laboratome - Cumpra a exigência.
gência.
taxa final concernentes a expedição ries Limited.
N. 127.718 - Hiro 'Corporation , N. 111.883 - Koppers Company dos respectivos certificados dentro do
'Inc. -• Cumpra a exigência.
Of América - Cumpra a exigência.
N. 118,079 - Processo para preN. 112.618 - Merck 8 Co.'Inc. prazo de sessenta dias - na forma do parar novas - Arilalquil 4 N. 129.898 - Francisco Konopka
parágrafo
único
do
artigo
134
do
Có- Cumpra a exigência.
Arilpiperazinas - N. V. Research
- Cumpra a exigência.
N. 112.806 - Chas. Pfizer 8 Co. digo da Propriedade Industrial.
Laboratorium ' Dr. C. Janssen.
•••
N. 84.045 - Metaligesellscha ft Inc. - Cumpra a exigência.
N. 118.898 •••• Mecanismo para
PRIVILÉ,GIO DE INVENÇÃO DEAktiengesellschaft - Cumpra a exide Porta - Lisle
N. 112.043 - Emiliano Marques
FERIDO EM FACE DO LAUDO contróle
gência.
Menzimer.
TÉCNICO.
• •
N. 88.561 - Kimberly C.lark Cor- Guerreiro - Cumpra a exigência.
N. 115.630 - Ciba Société AnoN. 118.990 - Aperfeiçoamentos em
poration - Cumpra a exigência.
N. 90.246 - Aperfeiçoamentos em enrolamentos eletricos - Norniagem.
N. 91.681 - Dr* Margarida Miiller• nyme - Cumpra a exigência.
N. 116.048 -• Fanapla S.A. Fá- processo para preparação de analogoe
N. 119.410- Fita de tecido sem
- Cumpra a exigência.
N. 94.617 - County Laboratories brica Nacional de Plásticos - Cum- de hõrmonios esteroides substituídos na trama - Americ.an Viscosa Corporapra
a
exigência.
posição - Tendo atividade anabolica tion.
Limited - Cumpra a exigência.
Cikst Société AnonySociêté Farmaceutici Italia.
N. 116.17;4
N. 119.557 - Processo e aparelho
N. 103.517 - Instituto de Angeli
me - Cumpra a exigência.
S.P.A. -- Cumpra a exigência.
N. 108.435. - Dispostivo Eletro- para fundirão a vácuo - United StaN. 105.350 - -Vicenjo Dint N. 118.612 •-• Morton S. Bromfield Pneumático para a ativação e a desa- te% Steel Corporation.
Cumpra .a exigência.
- Cumpra a exigência.
tivação de niveladores para suspensões
N. 120.456 Processo e aparelho
N. 119.120 - Indústria Eletrônica pneumáticas destinado em particular as para fundição de Metes - plumilum
N. 105.796 •-• Ciba Société AnoStevenson Ltda. - Cumpra a exigên- suspensões de veículos - Fábrica Ita- Research Corporation.
nyme - Cumpra a exigência.
liana Magneti Marelli S.P.A. N. 120.640 - Bomba - Acf InN. 105.877 - PhiPps Petroleum cia.
..tampany - Cumpra a exigência.
, N. 119.632 - E. I. Da Pont de
N. 131.141 - Aperfeiçoamentos em dustries Incorporated.
N. 106.215 - Industrias ). B. Nernonrs And Company - Cumpra a teares sem lançadeira -- Maquinaria
N. 120.806 - . Processo áe
Duarte S.A. - Cumpra a exigência. exigência.
Textil Dei Norte de Espafia S.A. Ma- 'ração de metais ,especialmente, ligas de
N. 106.807 - N. V. Philips'GloeN. 119.633 - E. I. Du Pont de tesa.
ferro em banhos salinos contendo eaLunpenfabriken , - Cumpra a exigiu- Nemours And Company - Cumpra a
neto alcalino e cianato , alcalino - D • r,- ,
N.
114.215
Processo
e
aparelho
cia.
exigénrga
para fabricação de material : em lençol tache Gold Und Silber Scheideanst-'t
N. 107.801 ,- Soivay El Ce. -,
,
N.
120.779
-•
Foster
Grant
Co.
com superficie de contextura semelhan- Yornals iRoesslee., ,
Cumpra a exigência.
Inc.
Cumpra
a'
exigência.
te
a
madreperoia
e
artigos
produzidos
Poiimerização
I
N.
•-•
118
(
629
N. 102.827 - Les Laboratoires
N..121.169 - C.A.V. Limited -- a partir déste material - Patrieian butadieno - The Firestone ; Tire, 'fl.
Français de Chimotheratde - Cumpra
Plastic
Cumpra Corp.
i exigência.
;
Rubber ,--, Company.
• ."
esigêrria.
•
I
5,
;
1 ; f
r •
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N. 120.973 - Sistema de direção
para tratores de esteiras - CaterpIllar
Tractor Co.
N. 121.270 Processo para a fabricaçao de novos corantes de azo-ftolocianina - Ciba Soclété Anonyzac.
N.° 121.435 .- Um processo para
vulcanitar polimeros e copolimeros
olefinicos com peracornpostos orgánicoa em presença de cargas ácidas L'Industria Mineraria e Chimioa. •
Montecatini Societa Generale Per
N.°. 127.514 - Aperfeiçoamentos
em vagões ferroviários - William
Raymond O'Day.•
N.°'121.737 .-- Máquina de fiar ou
torcer provida ' de fusos acionados por
diferentes fitas ou cordões do tipo
COM fim - SKF Kugellagerfabriken
Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung,
•

Modilo de Utilidade Deferido em

Face do Laudo Técnico
N.° 65.293 - Nevo modelo de
tampadas fluorescentes - Adolfo Sa• /reflori a Carlos Laberto Natural.
N.° 119.548 - Nevo tipo de trançado para calçados em geral "- Antonio Franco Ventre.
NP 119.672 - Nova máquina de
lavar, roupa portátil adaptável a tanques ou banheiras - Jor4 Bernardo
de Oliveira.
N.0 123.220 - Nevo modelo de
muleta monotubular - Baumer QBS
Cia. Brasileiro de Equipamentos.
Privilégio de Invenção Indeferido
N.° 116.110 --a. Aperfeiçoamentos
em torneira de bola - Tinsley & Filhos S. A. Indústria de Artefatos de
Chumbo e Metalúrgica - Indeferido.
Exigências
- NP 113.274 - /Urdis 13arcleY
Conrad - Cumpra a exigência.
ar.0 116.838 -- Honry W. Mholden
Richard H. Walden - Cumpra a
exigência.
."
N.° 116.449 - Plásticos Naraur
Ltda. - Cumpra a exigência.
' N.° 151.229 - The General Electric Company Limited - Cumpra a
exigência.
Diversos
Manoel de Lima - processo númeArquive-se o processo.
ro 57-0/63
• N.° 114.674 - Vieira tis Monteiro
- Arquive-se o processo.
N.° 123.704 - Frederico Marcondes doa Santos Filho - Aàiuive-se o
processo.
N.° 124.608 -• Metalúrgica São
Damião Ltda.- - Arquive-se o processo.
N.° 150.641 - Wernwr Rudolf Siebert - Arquive-se o processo.
N.° 151.703 - Artur • Eberhasdt
S. A. Indústria e Comércio - Arquive-se o processo.
N.° 152.013 - Metalúrgica Paulista 9. A. - Arquive-se o processo.
Na. 152.853 - 152.834 - Metalúrgica Paulista S. A, - Arquive se
processo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO DE MARCAS

valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a (Isto Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxe final concernente é
expedição" dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

N.° 439.991 - Equipamentos Vara
Pintura Ifollaendar Ltda. Arquive-se.
N.° 440.814 -- Blemco Importadora Exportadora Ltda Prossiga-se
como indicado.
N.° 448.175 - Casar Turismo e
Passagem Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela seção.
N.0 470.635 -• Arti Formi Representações e Comércio Ltda. - Arquive-se.

N.° 427.319 - Etra
Empresa
Eira Ltda. - cl. 14.
N.° 427.348 - Sucolina Ltda. Ind. e Comércio - cl. 41 com exclusão de frituras.
N.° 427.358 - Centrofer - coInércia de Ferro e Ferramentas Centrofer Ltda. - cl. 11.
N.° 427.378 - Santa Cruz - José
da Matta - cl. 41.
N.° 427.393 - Papeie& - Pape..
Marcas Deferidas
lex Ltda. Livros e Papéis - cl, 38. •
N.° 427.609 - Fiação e Tecelagem
N.° 426.513 - Cal Cal Cons- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
São Paulo S. A. Agro Pecuária e Intruções Elétricas Ltda. - cl. 8 INTERFERENCIA
dustrial - classe 6.
com exclusão de balcões frigoríficos,
NP 427.635 -• Walgratz
WalDia 2 de Dezembro de 1964
geladeiras elétricas e aparelhos de Te,
•
gratz Representações S. Al cl. 21.
frigeaação.
N.° 427.723 - Telma - Indústrias •
Notificação
N.° 459.962 - Riklta --- The UniReunidas Irmãos Azenha Ltda. versal Milk Co. - cl. 21.
NP 466.923 - Hércules - Mario .1.Ima vez decorrido o prazo de re- classe 6.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Bittencourt Sampaio - el. 16.
N.° 427.811 - Endurets - J. R.
N.° 469.011 -7- Tratepa - Trate- n.° 4048 de 29-12-61 e mais dez Geigy S; A. - classe 3.
pa Tratamento Técnico de Papéis Li- dias - para eventuais juntadas de
N.° 427.845 - Cow Boy - Cia.
recursos, e do mesmo não • se 'tendo Brasileira de Novidades Doceiras mitada - cL 38.
N.° 477.013 - Foto Yamada - valido nenhum interassado, ficam no- classe 41.
tificados os requerentes abaixo menMinoru Yamada - cl. 33.
N.o 427.851 - Super Bali- Cla.
cionados a comparecer a ente Depar- Brasileira de Novidades Doceiras N. 368.984 - Clay - Argilas tamento a fim de efetuarem o pagaclasse 43.
Clay S. A. - cl. 1.
mento' de taxa final concernente à
N.0 427.855 - Woody Woody -N.° 413.613 - J. G. Queiroz
expedição dos respectivos certificados Cia. Brasileira de Novidades Doceiclasse 17.
dentro do prazo de sessenta dias N.o 419.201 - Gabriel Valentini na forma do parágrafo único do ar- ras - classe -41.
- classe 7
N.° 428.279 - Field NI - Fiem
tigo 134 do Código da Propriedade
Título de Estabelecimento Deferido Industrial.
Oil Fefinaria de Óleos Ltda. - cl. 47.
N.° 466.536 - Jardim "Presidente
N.0 428.349 - Orly
Jeronimo
Jânio Quadros - Consórcio Imobiliáda Silva Calçados - cl. 36.
Marcas Deferidas
rio de São Paulo S. A. - cl. 33 N.° 428.503 - Magazine Paulista
art. 117 n.° 1.
Humble - Alberto Lundgren Tecidos S. A. --aa
N.o 291.962 - Ecoa
classe 12.
Oil e Fefining CO. •k-•n• cl. 8.
Exigéncias.
N.o 428.504 - Magazine Paulista
N. 0 369.765 - Velo - Ceske Za- Alberto Lundgren Tecidos S. A.
vody Motocyklove Nerodni Podnik
N.° 344.570 - Gonçalo Claro dos cl. 21.
classe 22.
Santos ec Cia. - Satisfaça exigência. • N.° 418.990 - Maringá - MaN.° 428.505 - Magazine Paulista
Arthur Francisco ringá •Passagem a Turismo Ltda. - - Alberto Lundgren Tecidos S. A. -.
NP 387.518
Peduto - Satisfaça exigência.
classe 23.
Cl. 50.
N.° 4'31.171 - Paitelaria Sumaré
TurisN. o 420.067 - Turistur
N.0 428.508 - Magazine Paulista
Ltda. - Satisfaça exigência.
ta,, Viagens" e Turismo Ltda. - cl. 50. - Alberto
Lundgren Tecidos S. A. N.° 436.897 - São Paulo AlparN.° 424.024 - Paca - Ind. de classe 30.
gatas S. A. - Satisfaça ex;gên'cia.
bebidas Madrid Ltda. - cl. 42.
N.° 428.510 - Magazine Paulista
NP 443.309 -- Ind. e Com de PinN.° 424.154 - Permel - Ame- - Alberto Lunclgren Tecidos
S. A. turas da) Plásticos Art. Orar Ltda. - rican Cyanamid Co. - cl. 1.
classe 34.
Satisfaça exigência.
N.° 424.269 - Emblemática N.° 4 28.512
Magazine Paulista
N.° 443.966 - Cromo Duro Casei- Indústrias C. Fabrini S. A. -- ci. 6.
- Alberto Lurabgren Tecidos S. A. e% Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 424.461 - Goodview - Al- classe 37.
N.° 446.595 - RNE Imóveis Ltda. fredo Monteverde - cl. 8.
N.° 428.567 - Comsorte - Coma
- Satisfaça exigência.
N.° 424.436 -- Sala - Spig Soc.
N.° 452,653 - Flugc Manhães Paulista de Instalações Gerais Ltda. sorte Cie. Nacional de Sorteio de Bens
e Hipotecas - classe
50.
•
Bethlém - Satisfaça exigência.
- cl. 6.
N° 428.709 - Celomold - Ceio.
N.° 454.629 - Panificadora CarN.° 424.923 - Eurotnérica Colos de Campos Ltda. - Satisfaça exi- mercial e Importadora Euromérica mold Ind. e Comércio Ltda. - cl 28.
N.° 428.779 - Lar Bom Ben.
gência.
Ltda. - cl. 1.
jarnim Cardoso Heis - cl. 46.
N.° 424.924 - Euramérica - CoN.° 458 ..03 Soc. Brasileira de
N o 428.933 - Seival - E. Kunst
RepresentaçOes Ltda.- - Satisfaça exi- mercial e Importadora Euromérica & Cie. Ltda. - cl. 42.
•
Ltda. -- cl. 42.
gência.
N.° 429.253 a- Futura N.o
424.925
Euromérioa
CoS.
A.
NP 464.121 - Cravo
zerfrio Futura Representações Publicitação Comeecio e ParticIpações - mercial e Inaportadora Euromérica dade Imóveis e Engenharia Ltda. --••
Ltda. - cl. 41.
atisfaça exigência.'
classe 16.
' •
N.0 425.998 - Testocaine
José
N.° 461.135 - Fixan S. A. Ade- Peixoto de Siqueira - cl. 3.
N.0 e429.316 - Indústria 8s Mersivos - atisfaça exigência.
N.° 426.024 - Mamo - José cados Escritório Brasileiro de Peta;
N.° 477.164 - Lab. BorIesina Li- Coelho Pinto
guisas' EBP Economistas e Consultocl. 11.
mitada - Satisfaça exigência.
Dernetri res - cl. 32.
N.° 426.203 - Lunik
NP 477.337 - Soc. Exportadora LOron Rabanaque - cl. 41.
N.° 429.336 - Petro Al a- Pe.
de Tabacos Recolta -Ltda. - SatisfaN.° 426.791 - Lamina Indústria 'terco Comércio e Indústria de Eletriça exigência.
cidade Lida: - cl. 8.
de 'Lâmpadas Ltda. 1
N.° 426.961 - Monoxilase 'N.° 429.366 - Caninha - Padre
Diversos
mica Médica Farmacêutica Ltda.' - Antonio Ponteado de Oliveira ..
classe 32.
classe 3.
•
N.° ' 374;716 - Floriano Alves
N.° 429.371 - Lunar - Leonard
dmaplastic
D'Oliveira Bebidas Ltda. - Argui- " N.° 427.10
Erne42x Revestimentos Comércio e In- Ward - classe 46.ivs-se.
N.° 429.382
N.° 409.593 - Impe Importadora dústria Ltda. - cl. 1.
Amapá - Carpina
IX° '427.194- - Oportunidades no, teria Amapá • Ltde. Ind. o Cotriérila
..
'e-se.
e Papas Européias S. Aa a- 'Argui- Mercado - Efece Editera S. A.
• N.P. 424.788.- Biju r Lubricating classe 32.
N.° 429.416
N.° 427.241 --- Pisa
Pisa Pes- Metahlreica Sãó -- São Francisco orça --, ,Prossiga-Se corno indicado
Francisco --Ltda. quisas Industriais 9. A. - . classe 8.
i 1;
. '
pela siekão.
classe 40.
N.0 426.512 - Cel Coristrueões 1 N.0 427 ..268 - Mar"
N.o 429.550 - Bosakota
bane
Brinquedo Ltda. - cl. 49.
Elétricas Ltdo. - Aguarde-se. •
Oiticica S.,' A.
el. 1
•

•
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Irma vez decorrido o prazo de tecurso previsto pelo artigo , 14 da Lei
ri.° 4.048 de 29 ,12 . 61 P naals'tdez
dias - para eventuais :juntedasaJde
eacursos. e do mesmo não se tendo
•

4512 Quarta-feira 9
N.° 429.603 - Imp.;rio - O Império das Miudezas S. A. - ci. 29
N.° 430.105 - Sitifun - Soc. Industrial de Tintas Para Fundição Sitifun Ltda. - classe 1.
NP 430.134 - Valia - Gustavo
do Valia - cl. 50. N.° 430.926 - Flor - Joaquim
01 : veira C. A. Comércio e IreAstria
- classe 41.
N.° 432.296 - Valplast -• Itzak
Roth as Cia. Ltda. - el. 10.
NP 433.054 - Pilastra - Suc. Vinícola Marcon Ltda. - cl. 42.
N.° 433.708 - Togai - Corintho
Gaivão de Toledo - cl. 48.
N.° 433.716 - Vondar - Eli Lilly And Co. - el. 3.
N.° 433.723 -. Aero .Turbea -Ftdrfax Manufacturing Co. Inc.
classe 10.
•
N. 434.236 - Domínio - Soc.
de Laticínios Domínio Ltda. - cl. 41.
N.° 434.672 - Inpala Inala
Ind. Paulista de Aparelhos Elétricos
Lt. . - cl. 8.
N.° 434.763 - Fortiron - Lab.
Nitrafarm S. A. - cl. 3.
N.° 434.986 - Rozão
Labate
Scatigno - cl. 41.
N.° 435.070 - Mirage - Ind. de
Botões Mirage Ltda. - el. 12.
NP 435.250 - Última Huta do
Amazonas - EditOra Última Hora
S. A. - cl. 32.
N.° 435.251 - última Hora do
Pará - EditOra última Hora S. A.
- classe 32.
N.° 435.252 - Última Hora dP
Maranhão - Editôra Última Hora
S A. - classe 32.
N.° 435.253 - Última Hora do
Piauí - EditOra Última Hora S. A.
- classe 32.
N.° 435.254 - Última Hora do
Ceará - EditOra Última Hora S. A.
- classe 32.
N.° 435.255 - Última Hora do
Rio Grande do Norte - Editara Última Hora S. A. - classe .32.
N.° 435.256 - Última Hora
Paraíba - EditOra Última Hora S.A.
- classe 32.
N.° 435.257 - Última Hora de
Pernambuco - EditOra Última Hora
S. A. - cl. 32.
N.0 435.258 - Última Hora de
Alagoas - EditOra Última Hora S.A.
- classe 32.
N.° 435.259 - Última Hora de
Sergipe' - EditOra Última Hora S. A.
- classe 32.
•
N.° 435.260 - Última Hora- da
Bahia p- Editôra última Hora 5. A.
- classe 32.
N.° 435.261 - Última Hora do
Espirito Santo - EditOra última Hora S. A. - classe 32.
N." 435.262 - Última Hora do
Estado do Rio de Janeiro ti'a-a Última Hora S. A. - classe 32.
N.° 435.263 - Última Hora de
São Paulo - EditOra Última Hora
S. A. - cl. 32.
W' 435.264 -- Última' Hora do Paraná - Editora Última Hora S.A. elas,: 32.
N. 435.265 - Última Hora de Santa C.,tarina - Editora Última Hora
S.A. - classe 32.
N. 435.266 -- Última Hora do Rio
G rande do Sul -7 Editora última ,Hora
S.A. - -classe 32.
.
•
N. 435.267 - Última Hora de Minas Gerais - Editora Última Hora
R.A. - classe 32.

D1i.R10 OFICIAL (5e ,': o III)
N. 435.268 --- Citam Hora de
Matto Glosso - Editora últ:rea Hora
S.A. - classe 32.
N. 435.269 - Última 1101a de
Goiás - Edito Última Hora S.A. classe 32.
N. 435.270 -- Última Huri de Basitia - Editora 1.1.tana Hora S.A. classe 32.
NovaN. 435.450 - Novageron
química Laboratórios S.A. -- ,dasse' 3.
N. 435.520 - Nlualiuz - Casa
Munhoz S.A. Comarc:0 e Indústria
- classe I.
Titulo de EstabeleCinierito (.1.1‘.•ridos
-N. 381.462 -- Requúifar - Representação de Produtos Químicos e Farmacêuticos Requifiir Ltda. - classes 1
(art. 117n. 1).
- 2 - - 33
N. 427.146 - Construtora Novil Construtora Novil Ltda. - classes 16
- 33 (art. 117 n. 1 com inclusão da
classe 33).
N. 427.199 - Escola para motorista São Cristóvão - Mcssias da Costa
classe 33 (art. 117 n. I).
Monteiro
N. 42447.225 - Planalto •- Planalto Produções Cinematográficas S.A.
N. 429.576 - Foto Ótica Gedey
- Gabriel Gedey - classe 8 (art. 117
n. 1).
N. 430.093 - Imóveis Vitória Regia
- limáveis Vitória' Regia Ltda. 50- (art. 117 n5 4).
classes 33
N. 433.572 - Casa dos Feltros classe 24 - (art. 117
Júlio Sarraf
n. 1).
N. 433.863 - Soc. Latino Amer.
cana de Serviços de Engenharia Soc. Latino Americana de Serviços de
Engenharia Ltda. - classe 16 - 33
(art. 117 n. 1).
N. 434.207 ,-. Lojas Riachuelo --Cia. Distribuidora de Tecidos Riachue22 - 23 --24
classes 12
lo
31 - 34 - 36 - 37 (art. 117
n. 1).
N. 434.208 - Lojas Riachuelo Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 - 37 (art. 117
n. 1). .
N. 434.209 :- Lojas Wachuelo Cia. Distribuidora de Tec ; dos Riachue22 - 23 - 24 10 - classes 12
37 . (art. 117
31 - 34 - 36
n. 1).
N. 434.210 - Lojas Riachuelo Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - classes 12 -- 22 - 23 - 24 31 - 34 36 37 (art. 117
n. 1).
N. 1?1.211 - Lojas Riachaelo Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - classes 12 --- 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 37 (art. 117
n. 1).
N. 434.212 - Lojas Riachuelo
Cia. Distribuidora de Tecidos Riachue- classes 12 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 - 37 (art. 117
n. 1).
N. 434.213 - Lojas Riachuelo Cia. Distribuidora de Tecidos Riachue22 - 23 - 24 ciasses 12
31 - 34 - 36 - 37 (art. 117
n. 1).
N. 434.214 - Laias Riachuelo
Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 36 - 37 (art. 117
31 - 34
.
a.
N. 434.'215 - Lojas Riachuelo • Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - classes 12 22- 23- 24 31 - 34 - 36 - 37 (art. 117
n.

N. 434.116 - Lojas Riachuelo Cia. D,strIbuiciora ue I scc:dos Riachue,;
lo - 12 - 22 -- 23 - 21 31 - 31 - 36 - 37 (art. 117
n. 1).
N. 43-1.217 - Lojas Riachuelo Ca. 13 si:ibuidora àe i'ec;dos Riachue10 - cla , scs 12
22
23 - 24 31 - .34 -- 36 - 37 (art. 117
a. 1).
N. 434.219 - Lojas Rachuelo Cia. Distribuidora de Tecidos Riachue10 - classes 12 - 22 - 23 - 24 31- 34 -1- 36 - 37 (art. 117
n, I).
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N.° 402.577 - The Monotyp•
Corp. Ltda. - Aguarde-se.
N.° 423.568 - Ind. da Beb'das
Mundial - Aguarde-se.
N.° 425.460 - Farmácia Siio Joaquim Ltda. - Aguarde-se.
N.o 426.691 - Minar Âda. Produtos Farmacêuticos - j.luarde-se.
N.° 427.843 - Cia. Brasi/ei,.a da
Novidades Docei-sia - Aguarde-si.
N.o 428.480 - Ismar Lopes
Aguarde-se.
•
N.o 428.t54 - Fuhlicidada *rr'a.
non Ltda. - Aguarde-se.
N.° 428.929 - Cia. Calçadas Foz
I\ 'ARCAS INDEFERIDAS
- Aguarde-se.
N.° 428 986 - Editéra de RevisN. 411.294 - Eletrotempo - Ele- tas e Álbuns FOI) orame Ltde. trotempo Ind. de Equipamentos Eletri- Aguarde-se.
cos S.A. - classe 8.
N.° 429.520 - Internacions de
N. 415.072 - GetuliMia - Cícero
Máquinas Ltda. - Aguarde-se.
C. Ribeiro - classe 42.
N.o 430.143 - Frigorífico Santo
N.. 425.313 - Pan Be - Lab BiorAntonio S. A. - Aguarde-so
gan Ltda. - classe 3.
N.o 432.345 - Raul Lopes Ruis
N. 426.250 Vidcoson - Instala- - Aguarde-se.
ções Eletronicas Videoson Ltda. -N.° 432.439 -,
MoratO
classe 8.
N. 427.853 - éing Bola - Cia. Neto - Aguarde se.
N.° 432.4 1%9 - Doceira Ba 4 u c co
Brasileira de Nov:dades Doceiras Ltda. - Aguarde-se.
classe 43.
N. 428.387 - Rainha Santa - Café
N.° 433.834 - Instituto Médico
Bar e Churrascaria Rainha Santa Ltda. Industrial de Aplicações Cientificais
Imidas S. A. - Aguarde-se.
- eltese 41. N.o 433.848 - Lum Lux Ind. •
N. 428/.55 - Brasil Norte - Solos ,Serviços Brasil Norte Ltda, - Conaercio de Limppdas Ltda.
classe 16.
Aguarde-se.
N. 429.212 - Café Lafeclo - Dr.
N.° 439.831 - Importadora 13raslo
Walderiar Lueblie - classe 41.
lia Ltda. - Aguarde-se.
N. 429.563 - Alegria - Silverio
Bruno Dietrich - classe 42.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Carsilva - Carlos
N. 428.595
PESQUISAS
Cia. - classe 41.
Carlindo da Silva
Rio, 3 de Dezembro de 1964
N. 429.602 - Veja - Editora
Notificiazão
Abril Ltda,
classe 32.
Uma vez decorrido o prato de re
Uron
N. 431.653 - Mede La
curso previsto pelo artigo 14 de Lei
Mandei t3 Cia. - classe 36.
N. 431.264 - Campinas - Comp. nP 4.048 de 29-12-61 • mais dez
de Antomóveis Cidade de Campinas - dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo n'zio se lendo
classe 21.
valido nenhum interes ,:edo, ficam noGran tificados os requerent as
N. 432.329 - Gran Bazar
abaixo menBazar Comércio e Representações Ltda.
cionados
a
comparecer
e
este Depara
- classe 36.
tomento
a
fim
de
efetuarem
e paga.
N. 432.335 - Taubate - Cerealismento da taxa final concernente '11
ta Taubate Ltda. - classe 41.
expedição dos respectisos certificados
N. 432.625 - California - Posto dentro do prazo de sessenta dias
California Ltda. - classe 47.
na forma do parágrafo único de arDistri- tigo 134 do C6digo da Propriedade
N. 433.027 - Sorocaba
buidora de Automóveis Sorocaba S.A. Industrial.
- classe 21.
Marcas Delcridaa
N. 433.599 - Ribeirão Preto Matadouro Avicola de Ribeirão Preto
N.° 432.306 - Eutin - classe
Ltda. - classe 41.
- Richard Ri:.
N. 433.976 - Paulista - Sacaria
N.° 448.336 - Stri-Dex - classe
Paulista Ltda. - classe 24.
3 - Lehn Fink Caribbean CorpoExpressão de Propaganda Indeferida ration.
N. 435.646 - Mais festa para suas N.° 467.494 - Emblemática festas com - Doceira Bauducco Ltda. classe 3 - José Flor,ano Peixoto Cardoso.
-- classe 41.
N.° 477..438 - Sole-Mak - classe
Frase da Propaganda Indeferida
35 - Manoel Kherialriai, S. A. InNP 430.637 s- O Disco da Juven- Sem exclusividade de sola.
tude - Enrique Lebendiger - el. 8N.° 477.439 - Sola-Mak - classe
39 - Manoel Xherlakian S. A. In.
Exigencias
dástria e Comércio de Calçados N.° 429.584 -r- Fab. de Grampos Sem exclusividade de sola.
e Máquinas Onça Ltda. - Satisfaça
clasN.° 478.946 - Drogaeosta
exigência.
se 3 - Drogacosta Ltda.
'Sem' exN.° 433.142 - J Amor. im ik Cie clusividade isoladamente de "Droga".
Ltda. - Satisfaça exig&ncia.
111$ulo de Eatabeleicienenfeki Deferid0
Diversos
476,.589 - , Inale -; cl4ssa
N.° 266.264 - Cimel Comercial - faele'Instalações Hidráulicas e E ée Importadora da Material Elétrico
triâs
Art. 227 nP 1."
,
Ltda. -• Aguarde-se.
Litigenciaa
N.° 345.071 - Standard Pacifico
Exportadora • Comercial Ltda. 24.° 477.706 - Horst Cohn
Aguarde-se,
Cumpra a erigi:meia.

%MUCO.,

ta-leira 9
Diversos

N.° 436.147 - Basic() Mogiano do
Comércio e Ind. S, A. - Prossiga-es
com os novos exemplares.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
Dia 3 de dezembro de 1964
Arquiadmento de Processos de patentes
Ficam os processos abaixo meado-

DIÁRIO OFICIAL (beçao
N° 123.526 - Albers Auto .Peças
Lim:tada.
N.° 123.538 - Karl Theodor Baum•
gartner.
N.° 123.569 -- Cooperativa Vinicola Caxiense Ltda.
N.° 123.632 - General Signal Corp.
N o 123.672 - The Norwich Pharmacei Co.
N.° 124.125 - Gerda Strausz.
N.° 124.132 - . Domingos de Div1tiis.
N.° 124.580 - R. Rajko Slav,
N.° 125.127 - An t onio Grecco.
N.° 125.679 - Olin Mathieson Chemica! Corp.
N.° 126.262 - General EleCtrIc
Co.
N.° 126.285 - Capozz:elli Silvio.
N.° 126.551 - Virgilio Cardoso
Pina.
N° 126.585 - Mariano Rodrigues
Filho.
N.° 126.609 - José Bresser Broa.
dão.
N.° 126.798 - Eugen Botschkowsky..
N. 126.822 - Germano Zunder
Companhia Limitada.
N.° 126.926 - Hideo Tanaka Masano Ynoue e Luiz Jordão.
N.° 126.983 - R'cardo Toaldo.
N.° 126.961 - Mello 1VIariano.
N° 127.097 - AktieboTagt Jonkop'ng Vu'can.
N.° 127 040 - Motsuru Kawano e
Gato Tadase.
N. 0 127.043 - Eletro Mecânica
Ibbra Ltda.
N.° 127.061 - Maximiliano Castellano.
N.° 127.062 -- Agust:n Martinez
Latorre.
N.° 127.083.- Produtos Químicos

nados arquivados:
N.° 89.666 - Alphonse Mar'in.
N° 90.159 - Alberto Rubens Bota.
N.° 90.913 - Amotex S.A. Ind. e
Comércio de Amortecedores e Congé
neres.
N.° 98.567 - Exquiete Forni Erasiara Inc.
N.° 102.444 - I'o Ferreira Uchoa.
N.° 102.693 -- Bulmer L. Kendall.
N.° 106.417 - LOUIS Barron.
N.° 108.002 - Amador Alves Barbosa.
.N° 108.848 - Manoel Ferreira de
Almeida e Móveis Copa-ex Ltda.
N.° 111.017 - João de Oliveira
Simões e 'Arar de Castro.
N.° 112.177 - Lourival de Oli•
veira.
N. o 112.778 - Carlos Jorge Kerschner.
N.° 113.175 - Esteban Viroga.
N.° 113.327 - VIrgiro Cardoso
Pina.
N.° 113.514 - Teri Popovitch .
N° 113.642 - José Francisco dos
Santos.
N.° 113.696 - jdaquim Ribeiro
Bastos.
N. 114 769 - José Bresser Branda°.
N.° 115.806 - João Lu'z Gondim.
N.° 116.389 - Manieta do Brasil Bandeirantes Ltda.
Indústria e Comérc •o Ltda.
N° 127.085 - ligo Rossi..
N.°*116.548 - Oscar Junqueira AI-

vai.

N° 127.107 - Neo Rex do Brasil
Limitada .- Arquivem-se os processos.

N.° 116.630 - Carlos Cianfratti. •

• bl.°.:127.698
Morera.
N.° 127.810
Gomes.
INL* 127.947
N° 128.048
N° 128.051
Química.

.
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- Nicolino Guimarães
-

Fernando Martins

- Aurel Verdescu.
Leonida Demarchi.
-Wamex S.A. ,Ind.

N.° 128.060 - Serviço Gama de
Almeida.

N° 128 091 -

Domingos Giaco-

N.o 128.153 - Henri Morren.
N.° 128.153 - Henri Morreis.
N.° 128.166 - Wenceslau Barbra
Mel:s.
N.°- 128.210 - Tinsley
Filhos
S.A. Ind. de Artefatos de Chumbo e
Metalúrgica.
.
N.°128.422 - José Fernando Cardoso.
N.* 128.424 - Piado de Freitas.
No 128.446 - Gilberto Anastaclo.
N.° 128.449 - Felipe Collo.
N.° 128.463 - Roberto Ferrante.
N.° 128.472 - Socletá Farmaceufiei Ita'ia.
N.° 128.483 - Abg Werke GeselIschaft Mit Beschrankter Haftung.
N.° 128.537 - João Costa Negraes
e Ricardo Brrsugl:a.
N* 1285'38 - loâo Coça Negaes
e Ricardo Brrsuglia.
N° 128.5J2 - José Paulo de Souza- Filho.
N. & 128.543, - Nicolau Ladislau

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES I
DAS SEÇÕES
(Republicado por ter saído com incorreções)
Rio. 3 de Dezembro de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.• 4.046 de 29-12-61 e mais deo

dias - pare eventuais juntadas de
recursco, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam no-

tificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a Iate Depar-

tamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
onmedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sezsenta dias na forme do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Marcas Deferidas

N.o 198.414 - Alberto1 - cl. 1.

Chemisch • Werke Albert - Com
exclusão de cola de resinas, resinas
naturais e produtos químicos não dia

criminados.
N.° 275.927 - Cardiovita H - •
classe
- Lab. Mercex Ltda. •

N.° 384.814 - Pirofrax - classe
4 - Indústrias de Vidros e Cerâmica
Refratários Pirofrax Ltda.
N. 0 4'02.934 - Nova Estrela Ervin Haralyi.
cias% 11 Somos Somos es Ferrei.
N.° 128.547 - José Matheus.
ra Ltda.
N.° 128.548 - José Mathcus.
N.• 414.101 - Bronze - ciam
N.° 128.550 - José Matheus
N.0 .128.551 - Alfonso Canto Jor- 36 - Malharia Sulomita Ltda.
N.° 414.981 - Peco - classe 11
da.
- Abbert Abram Wexler.
N° 128.559 - Enoch •Berger.
N.° 422.721 - Sabomex
classe
N° 128.572 - Sh'ouzi it/lizuma
46 - Fonseca
Irmão.
N.° 128.576 - Rodolpho Carbone
N.° 426.614 - Gelatina Aymo4
jullor Lurarei!! e Mario B-uno.
. - classe 41. - Massas Alimentjciar
N.° 128.577 -- Asriel Stetzel.
Aymoré
N.° 128.578 - Ligo Lomherdi.
N.• 426.486 - Cafuru - classe 36
N.° 128.580 - Louis Sailal.
Caiuru Alfaiataria Ltda.
N.° 128.581 -- Fritz Eduard LausN. 0. 428.179 - Phone - classe 50
chke.
Representações Phone Ltda. N.° 128.582 - Armando Bignardi com exclusão de catélogos.
•
Pi tho.
440.892 ,,- Blosrue - classe
N Ó 128 622 - Paulo Gonçalves 21N.°
- Retentores Blogue Ltda.
Martins Filho.
N.° 412.309 - Amozonas - Clas. N.° 128.623 -,- Antonio BanfOeldy se 41 - Antero Pinheiro
da Fonseca
eVictor C. Dei Mazo Suarez.
- consUarando a expressão "cobras?'
N.° 128.638 - Ten'chl Fukushirna. aubatituida por
"tempero-à base de
N.° 128.639 - Osmano Gennarl pimentão e

N° 116.766 - Metalúrgica Rio EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
. RECEPÇÃO INFORMAÇÃO
S.A. Ind. e Comércio.
E EXPEDIÇÃO
N.o 117.043 - Otcrlice Pitorri.
N.° 117.167 - Virgilio Cardoso
Dia 3 de dezembro de 1964
Pina.
N.° 117.287 -- Ada'berto Veiga Arquivamento de Processos de patentes
Simões
É:carn os processos abaixo mencioNP 117).864 - Maria Stella de
nados arquivados:
utUCU".
Souza Baumaun.
TUWCW.
N.° 127.121 - Alfred Hom.
N.° 117.893 - Gualter Augusto
N.°
N.o
128.643
Domiciano
da
Silva
427.626
- Metrópole - clasN.° 127.173 - Angela Lazzaroni
Dias.
se 21 - Im portadora Metrópole Ltda.
Passos.
Milesi.
- Com exclusão de: acústicos Para
'N.° 117.946 - Alberto Demetrio
N.° 128.647 - Miosi Simoiam
N.°. 127.179- - Att:lio Nardinl.
canos de esoapsmentd (el. 6 ou mat:
Caruana.
Comnanhia
Limitada.
N.° 127.189 - Nelson Monteiro dos
N o 118.852 - Bentivogro Marin!.
N.° 129.236 - Oswaldo Colombo. prima), alavancas de cambio, diferen-

Santos.
N° 127.233 - Irmãos Silva Ltda.
N° 127.238 - Shozo Nagata.
N.° 127.390 - Pirelli Societá Per
Azioni.
N.° 127.427 - Dann:zio Semeraro.
S.° 127.441 - Herman Groterhost.
N.° 127.465 - Alfred Heitzmann Jr.
N.° 127363 - Iwao Shima.
N° 127.564 - Jeronymo Ricardo
de Mattos.
N.° 127.580 - José Paulo de Souza
Filho.
N.° 127.581
Asrlei Stritzel. •
N.° 127.610 - ProtoplastIca Ind.
N.° 123.290 - Paul Jur:schewitz. e Coméreo de Produtos Plásticos L!N.° 123.404 - rancisco Furaquio inttada
N.° 127.637 - Casa José Silva
ElpidioTibucheskf.
N.° 123.330
Confeco5es
S.A
Nieto e José Elias Dei Ros
ario RoINPM .
•
N.° 127.658 - HW° Buscaglia.
N.° 120.016 - Eugenio Rodrigues
Perez.
N.° 120.115 - Oscar Walter.
N.° 120.327 - Euripedes Gumercindo Zarnboni.
N.° 120.603 - René Goulrand.
N.° 120.668 - Comércio e Indústria
Lev1s Ltda,
N.* 120.785 - Paulo Kemeny.
N° 121.091 - Reinhard jakel.
N.° 121.957 - José Para de Azevedo.
N.° 122.871 - Cid Gonçalves Sampaio.
N.° 123.081
Shell Internationale.
Reseatch Maatschappij N.V.

embrea gem e si/enrimas.
N° 129:951 - Metalúrgica Ezillo ciais
N° 434.029 - Delicia das Criam.
Baccelli Ltda..
,cas Vibert - classe 48 - Augusto
N.° 130.541 - Romulo de Almeida Caldas
& Filho.
Mercuri a Haroldo da Sineira Lima.
451.274 - Didro - classe 28
N.° 134.019 -..Francisco Baptista -N.°
Didro Distribuidora cie Produtos
Ferreira
Industriais Ltda.
N.° 136.426 - José Pieri Pereira.
452.755 - Sentino - classe 6
N.° 139.775 - Edmundo Cluistia- -N.°
Industriais de Caldeires Burelas
nini.
Santbso e Filhos S. A. - Com excluN° 140.756 -- Mílton Aspirot Moe- são
de fornos para tratamentos td .mim Rranda da Silva e André de Me- cok
fornos para fundição, forjas, mitre Anastassio.
neração
e pontos gigante,.
N° 140.814 - &marco Cornet.
N.° 453.751 - HM - classe 16
N° 143.684 - Mar'o Alberto Sa- - Ind.
e Com. de madeiras e Esquarubbi.
N.0 143.780 - Odone de Marchi. drias Ltda.
N.° 462.034 - Rada - clame 1 N.° 144.018 - José Novita Filho. Fábrica de Produtos Rada Leonardo
N.° 144.145 - Dary Confecções Ia- Leonard1 S. A.
fanes Ltda.
N o 474.665 - CTR
classe 21
N.° 144.561 - Everaldo Giaccherl - CTR - Cia. Transportes RCKIOVIL*
- Arquivem-se Os processo.
riew
Cano exchteão de grades.
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N.* 414.969 - Transportes Ta- N.o 619.359 - Bactsche Anilbi
mandara ttda. --. Cumpra a exi- 8; Soda Vabrik Aktiengesellschaft.
_ Aguarde-se solução do pedido
gência.
N. o 418.850 - Efociete Mon.savin de transferência.
L'Oreal. - Cumpra a exigência.
N. o 411.428 - Indústria e CoFrase de Propaganda Deferida
N. 0 477.715 - Inst. &Sm Hor- mércio de Metais Nazimir Ltda.
Leitesol
todo
dia
424.052
N.°
moterapico Nacional S.A. "Iam". - Arquive -se o processo.

• NP 477.027

PDP

ellume 30

• PDP Propaganda Ltda. - Com
exclusão de cartões comerciais • de
visitas.

torna a vida mais sadia - classe 41 - Cumpra a exigência.
NO 455.092 - Edgard de Mou- Cia. Brasileira de Leite e Café SoN. o 477.710 --- Inst. Sâra Hor- ra. - Arquive-se o processo.
lúvel !'Lei-Caf" - Art. 12,1.
moterapico Nacional S.A. "Isco".
N. o 458.829 -- ChOma Compa.
Nome Comercial Deferido
- Cumpra a exigência.
nhia }loteis Octávici Moura An-

N. 0 649.445 - Edson Carvadzi
Nunes. - Cumpra a exigência.
Chamada para pagamento da
taxa final:
convidado Joy Manufacataring Company a comparecer a
êste Departamento afim de efetura o pagamento da taxa final
N.° 477.952 - Brasilian Explore; da n.arca Joy, têrmo 236.924.
Serviço de Guias e Informações TuDiversos:

drade. - Arquive-se o processo.
N. o 459.525 - Condozninio do
Edifício Engenho Velho. - Arquive-se o processo.
N. o 463.557 - Importes Soc.
Técnica Importadira e Expirtadora Ltda. - Arquive-se o processo.
N.° 463.558 - Importar Soe.
Técnica Importadora e Exportadora Ltda. Arquive-se o pro-

- Indústria e Comércio Dz , ki do
Brasil S.A. - Procuração inscrita sob n.o 62.241. - Cancele-v. a
procuração.
N. o 415.341 - Nochl Gomes
Azambuja & Cia. Ltda.Aguardo-se tèrmo anterior.
N. o 4'14.652
Badische Anilin
& Soda Fabrik Aktiengesell.ehaft.
- Aguarde-se a SOlUO.n de transferência.
•
•
N. o 425.630 - Didier Borges Ca,
bral. - Aguarde-se tênue anterior.
•
N. o 609.517 - Baclische Anilha
& Soda Fabrik AktiengeselisChaft.
- Aguarde-se solução do pedido
de transferência.,

N.° 463.559 - Importex Sor
Importadora e Exportadora Ltda.
- Arquive-se o processo.
N.° 465.266 - Bastos Matty &
Cia. Ltda. - Arquive-se o proCPSSO.
N.° 465.398 - Ind. Mecânica
Barmad Ltda. - Arquive-se o procezso.
N. o 465.769 - Francisco Ademar de Vasconcelos. - Arquive-se
o proceoso.
Recurso:
Bracco Novotehrapica Laboratórios
S.A, - Recorrendo do despacho
que deferiu a marca: Meprospasmin, el. 3, de S.A. Instituto Terapêutico Reunidos Labofarma.

N.° 427.742 - Cirnportex Comercial Importadora e Exportadora Ltda
- Cimportex Comercial Importadora
e Exportadora Ltda. - Art. 109 n.° 3.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N.° 448.778 - Studio Petip6 classes 33 - 50 - Rumbao 8s Runsbac •Ltda. - Art. 117 e.° 1.

•

rísticas - classe 33 - Basil Michael
Lynch. King *- Art. 117 n.° 1.
Varcas Inda lerdas
N. 0 366.722 - Rotary - classe 8
- Cia. Técnica de Ind. e Comércio
Cotic.
• N. 0 426.651 .- Calemento - el.
16 - Caicimento S. A. Importação
C9,mércio e Indústria.
N.° 427.931 - Victor - classe 21
Victorio de AqUino.
N 0 427.977 - Galiatev - easse
23 - Tecelagem Galiates. Ltda.
Ní° 429.211 - CAI:o Torres - Jaime Quirino Peres N5bre - classe 41.
NP 426.346 - Duke Of Durham
- classe 44 - Liuett 8s Myers Tobacco Company.
N.° 425.623 - Lisocreern - elasie 48 - Expansão Produtos Farrnaceuticos Ergo Ltda.

USW.

Transferência e Alteração de
nome da titular de Processos:
Sociedade • de Expansão Farmacêutica Ltda. - Transferência
para seu nome ida marca': Roscovit, n.o 207.165. - Anote-se it
transferência.
Caducidade de Marcas:
Companhia Eletroquiraica de
Osasco. - Declara a caducidade
da marca: Duracil n.° 279.825, de
Cia. Química Ind. "Cil". - Apenas cartas juntou a requerente da
caducidade.
A prova é duvido-% '• relativa.
Contudo, face ao silêncio da titular, declaro dadueo o presente
registro.
walter Lants Productions
- Declara caducidade da marca:
Panda & Cia. n.o 175.104, de Orbis Publicações S.A. - Face á
prova e ui Silêncio da titular declaro a caducidade do presente re_
XistrO.
Exigências:
Romarta S.A. Comércio e indústria. - Petição n.° 28.903. Cumpra a exigência.
Dormel Sociedade Industrial e
eirada' de Itiupas S.A. - Junto
a marca Dormeul Freres número
175.839. - Cumpra a exigência.
N. o 472.722 - Lavradblea Unidos S.A. - Cumpra a exigência.
N. o 414.755 - Fábrica de Bebinas Eletra Ltda. - CIEMnr9 a exi-

gência.

DIREITO DE GREVE
LEi N9 4.330 - DE 1-6-64

ft

DIVULGAÇA0 N' 914
Preço $ Cr$ 50.00

1 VENDA:
. Na &sambe=
Seçao de Vendam Av. Rodrigues Abra, 1
Moega I: Ministério da Fazenda
•
Atende.= a pedidos pelo Serviço de Recebei= Postal
Eia bradlia
Na Sede do
•
Wearing Ctob ao Bras& ai Panda:um da &taça° Rodovia"

Diversos:
N. o 391.893 - Destilaria Dai.
more.Uda. Torno sem efeito

o despacho de chamada para pio.
gamento de taxa finai publicado
em 10-1144.
Prorrogação de Processos:
N. o 408.239 - Oskania, cl. 8 -•
Continental Elektroldustrie Akti•
engeoellschaft Askania-Werke. Prorrogue-se o registro até 23 de
mato de 1988.
N. o 635.075 - Ultraion C. el.
3 - Produtos Virtus do Brasil Limitada. - Prorrogue-se o reg:.str0
retificando-se a data para 23 de
dezembro de 1953.
NO 665.082 - Alicronic, classe
8 - Purolator Products Inc. Prorrogue-s13 15 registro retifieana
do-se "peira" para "poeira" e com
averbação de contrato de exploração a favor de Irmãos Reintsolg
Ltda. - (na parte referente 3 filtros) por despacho do D.G. de 6
de dezembro de 1956.
N. o 865.881 - Dornintei. c:a3134
15 - Enrico Furto Dominici. Prorrogue-se o registro.
N. o 663.882 14 - :Enrico Furio Dominiel. Prorrogue-se 1 regirtro.
N. o 667.981 - Vita, classe 43 Fratelli Vita Indústria e Comér.
cio 8, A. - Prorrogue-se o regia.
tro.
Pra-rogação cl frase de P r .Pa
-gand:
N. o 402.784 - A Trinta' o Magasin Querido da Cidade, clavos:
8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 --17- 22 - 23 - 24 - 25 - 23 27 - 28 - 29 - 30 -- 34 -- 35
38 - 37 - 39 - 40 - 48 - 43 49 - Gagliano & Cia. •- Pron.°
gurse o registri por 3 period,is..
--

NOTICli RIO
Oposição;
F. Contet S.A. Indústria e Comércio Firmo Brasileira (opo,Rição ao Urra° 648.873, marn:
Ipan, Cl. 6).
Laborterapica Bristol S.A. tudústria Quimtca e Farinacêtztnca
oposição ao tèrmo 643.534, marco:
Produtosparvex, ci. 3).
Martin Marietta. COrPOrstionl
(oposição ao têrmo 841.582, marca: Arco) .
De Milus Cimárcio e Indústria
de Roupas S.A. (opwição ao térMo 644.538, marca: Souvenir, ei.
riO 36).
Fábrica Fi-el Ltda. (oposição 50
tèrmo 642.402, marca Piei, classe
n.o 21).
Comercial Department Britai),

Emgassy. (oposição ao têrmo número 643.917, marca: Magazine

Manchester, cl. 361.
Indústria de Erva Mate Sa--isoo
Ltda. (oposição ao têm° 553 392,
marca: Cassai, el. 41).
Vemag S.A. Veiculas e Mácut..
nas Agrícolas (oposição ao térmo:
01.653, marca: Reorernae.
n o 7)
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PREVILÉGIO DE INVENÇA0
=MO N9 151.410

atai 5 dc agbsto de 1963
Requerente: laluaex Una. — Santa Catarina.
Tittuo: Novo desenho crnamaita/ aplicável a toalhas lenços guardanapos e sunilareN. — modélo Indtata

DURIO . OFICIAL . (Seção III)

sentido vertical, &atauxiadas ema
da outra 160mm, representando una
tranco de árvore rodeado, em espiral, por uma grinalda de fblhas que
lembram as 261has de parreira;
troncos éstes que medem 45mrn, de
xas transversais continuas e mais argolas, manchas essas mais desta- largura e são estampados can uma

densas, de pequena largura intervaladas com faixas mais iargas f
mais rarefatas, isto é, com as sa/Anelas em disposição interrompida e mais esparsa, relévo Site
te:amante feito com fios ortinantes, contrastando COM o fundo opaco; tudo substancialmente como ues
crito e iluçtsado na arraastra anega
,
TaR MO N9 151 • 501 de agasto de 1.963
Em
&q.-a:ante: S. A. ludas:atas Reunidas ai. aaa:ara.zzo — SãO P31/10 e
Filial tio Estado da Guanaoara.
ladvo e original desenho
ornamental para tec:dcs. — Dissera-.

cadas e que se assemelham a pinceladas, sendo os pequenos nacos ali
existentes trabalhados em furné.
Observa-se, também que -1gumas
dessas manchas téem • pequena:
aberturas no centro nas grais aparece a dá. Média, enquanto nos
centass das a:golas, alguns cheia:
e outros em forma de semi-cima:o
aparece a mesma cair clara da base
e a cbr média, esta última, trabalhada em fumé. Todo o tona:mia
estampado em três abres sbbre fundo branco.
Total de 2 pontos.

Ene 7 de aabsto de laaii

a5r neutra, chapada e riacos ,rregalaras estampados em prato aue
com a reserva branca do fundo, realixam o eleito de casca dt, .rvore.
As Olhas, de tamanho variável. entre 20 e Sarnas da ext.:na:ao, apresentam unia aôr viva, clara e chapada, com a sobrepoação de dm
outras abres mais escuras, alie formam nas mesmas as nervtuas e as
sombras. O intervalo, ‘ntre as tis.
tras descritas, apre ,enta *mi asdier
regular em sentido diagonal, reallzado por quadros grandes, de 65
65mm., de eia viva, chapada,
tados por listras branea de esarsa
do fundo, na laraura do lOnln 'rodo o conjunto executado em cinco
cases abbre fundo branco. •
Total de a pontos.

Requerente: S. A. Indústria.s Reunidas P. Mataram — São Paulo e
Faial no Estado da Guanabara.

Em 7 de agasto de 1963

TERMO N9 151 712

TERMO N9 151.511

Requerente: S. A. Indústrias ReuTítulo: Naivo e original desenho nidas
P. Matarazzo — SãO Paulo e
.ornamental para tecidos. — Dese- Filial
no Estado da, Guanabara.
nho Imitutzial. •

café.

Total de 6 ponlos.

Titulo: Miro e originiil dcaenhO
ornamental para teciacm. — Desenho Indiustrial.

Talla40 N9 151.430

— Nova padronagern ue tasido, caracterizada por compreender
essencialmente um leve relevo obtido com os próprios fios tealdor
(bonda), e formado por 'una pluralidade de alinjamento tranversals
sinuosos e irregulares, à seraelaan
Ça de uni zig-za.g de ondas ponteagudas, relévo êste tecido com nos
preferentemente brilhantes, contrastando com a opacidade, ~alidade e eventualmente com a colora0.0 do fundo do tecido; tudo substancialmente como descrito • ilustrado na amostra anexa.
—
1ERMO N'ia 151.435

de 1964 4515

der Mencialmente um leve relevo cada qual, tendo como base uma
ameadado por unia pluralidade de ciar clara, chupada, eôbre a qual
pequenas saliências fadas pelos as vêzes, é aobreposta uma n5r mepróprios fios do tecido, porém dis- dia, não raro trabalhada em fumé
postas segundo al.nhamentos trans- ou urna terceira cbr executada, em
versala iraegularos, ccmpondo fai- manchas que seguem a direçao dm

— 9Nbvo desenho (amamenta;
aplicável a toalhas, guardanapos
e similares", caracterizado pelo fato de ter, como motivo, o arincipal
produto agrícola bra.sileiro —

Earl 6 de agósto de 136a
Requerente: Indústria e Comércio
Texas Said murad S. A. — São
Paulo.
Titulo: Nova pactronagem de Wuno. — Modal° industrial.

Dezembro

1 0 — "Ntwo e original
tc.sdabo
ornamental para • tecidos' em cores contrastantes e variadas, caracterizado per corapreendar motivas
representando quasro estampas de
forma circular, reproduzidas indefinidamente, dispostas de maneira
regular e sobrepostas parcialmente
nos quatro lados, reservando nc
centro motivo decorativo diverso
sendo que três dessas estampas
apresentam o fundo de caies gafe.
rentes, chapadas, e apenas uma ~serva no fundo o branco aa pega
saibre o qual é repetido um dos (nativos, ou seja, o mesmo que aparece no centro da estampa de sea
mais escura. Todas as estampas
no entanto, são contornadas com
filetes prtos, finos, e as novas figurasformadas
•
pela sobrepos ição doe
círculos 'Mo sempre cobertas, cOni
a cbr de uma das estampai, em
chapada, salientando o pcquenc
motivo decorativo estampado em

19 — *Nervo e original deaenhe
ornamental para tecidos': em abres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos
representando listras verticais, me
dindo de 24 a 29mm, as mais larga,s reparadas por outras listras
estaeltas, de 4 a 5min, de largura
estas estampadas na mesma ntbr média, lisa e chapada, e Malas as demais listras compostas de rimos de
largura variável e um pouco ondulados dispostos sempre no sentido
diaafonal e estampados em amue
cera constrastantes. vivas e chapadas; ésses riscos são dispostos de
tal forma que as abres de ama lis-

tra nunca encontram as mesmas

grato. Observa-se ainda, que noa dores nos riscos da Iraxim* listra

•
19 — "Nava e original des 'nas ornamental pira tecidos", era eirre•
contrastantes e var odes, caractaria
zado por compreender 1210thr oR Tb.
presentando estampas, que 'caibrara
losangos irregulares com os ama.
los laterais arrendondados, dispos.
tas regularmente e intercaladas fora
mando fileiras no sentido acatitai
ligadas entre d por meio ae paguenos riscos grossos estampados toe
dos com a mesma cor ahapada, estampas estas apresentadas ri ME
abres diferentes chapadas, cada
qual em sua cena com pequena, reservas do branco do fundo cr i a Por
sua vez, aparece em lin'na sinuosa
após cada fileira de estampas e jus.
tumente sabre esta linha estilo mut•
siplbs riscos grossos e matos, de
ehr. prata chapada, no sentido horizontal que ligam lateralmente ai
estampas. Todo o conjunto executa.
do em seis obres sabre fundo branco.
Total de 2 pontos.

intervalos deixados entre as estam- Observa-se, também, que asses risforma de losango com pequenos fi- e as vazas em sobreposição de for
letes pretos em sentido vertical. To- ma a não dearar aparecer o fundo
do o conjunto realizado em quatro branco da Peça. Todo o iaanjuntt
estampado em cinco abres sôbre teseres stlbre fundo branco.
cido branco.
Total de 2 pontos.
• Total de 2 pontos.
TERMO N9 151.30h
TERMO N.o 151.51u
Era 7 da agbsto de 1963
TERMO N9 151.513
Requerente: S. A. Indústrias ReuEm 7 de agbsto de 1963
nidas F. Matarazzo — São Paulo e
Em 6 de agbsto de 198
Em
7 de agasto de 19b3
Requerente: S. A. Indústrias ReuFaial no Estado da Guanabara.
Pisa
nidas
P.
Matarazzo
—
São
Paulo
e
Requerente:
S. A. Indústrias Red.
Modelo Industrial "Original
Título: Nbvo e original desenho
ilidas P. Matarazzo — São Paulo
ornamental para tecidas. .- Dam- Filial no Estado da Guanabara.
dronageni de tecido"
Indústria e Comércio Textis Said liho Industrial.
Titulo: Nbvo e original • desenho Filial no Estado da Guananara
Murad S. A., estabelecida na cida.
ornamental para tecidos. — DeseTítulo: Nevo e origin4 desenho
de da São Paulo.
nho Industrial.
ornamental para tecidos. -- Deaea
alio industrial.
pas principais o fundo aparece em cos são todos colocados bein juntos

19 — "N6vo e original
ornamental para tecidos',' ou abres contrastantes e variadas, carac-

terizado por compreender motivos
representsuado multaplas argolas soo
I" — Original padronageza de In- brepesaras. peantabieenee variand
cido, caracterizado por empreen- entre 125anin e 75nun de dlinnetrO

aesa,22..
t: 'asaa.
19 — "Nay° e original desenha
ornamental para tecidos*: sm
res contrastantes e variadas, carma
Na% e original desenhe arSediada per empreender motivos
representando listras dispostas ne namen I para tecidos". em abres

- 4516
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Contrastantes e varetdas, caracterieado por compreender motivos representando multiplas manchas irregulares estampadas era cõres d latentes, chapadad, as vezes aoorepostas formando um dasenho .bastante
cheio onde o fundo aranco peça
aparece apenas em pequenas manchas. m manchas, na aaa grande
Maioria, têm foriza oval, principalmente as de côr v.va, e eanservara sempre a dua,Ne vertical, sendo. porém, Sobrepostas e cora u centro reservado na côr lisa, o que dá
Maior realce ao> motivos, dastacando as manchas de cô:es escuras que
são um pouco recortadas e terminam com pequenos bicos. Torto C
coneunto exÉcutado em sete ceras
sabre fundo brarem.
Total de 2 poontos

afÁRIO OFICIAL (Seção III)
papelão, plástico, metal MV de) Qual-r outro material alequado, em
eóres e tamanhas desejados, Cd: actenzado por consistir em ama peça lige.ramente de forma P ilaulael
-cainvertdoman cfiguração exata de uma nota musical.
Total de 2 pontos,
TERMO N9 151.51't
EM

'7

de agebsto de 1983

Requerente; S. A. indústrias Reunidas F. Mataraezo — são Pauio e
Filial no Estado da Guanaoara.
Titulo: Navo e original desennc
ornamental para tecido. Desenho Industrial.

TERMO W 151.512
Em 7 de ageisto de 196a
Requerente: S. A. Indústrias NC11tildas P. Matarazza — São Paulo e
Filial no Estado Ga Guanaoara.
Titulo: Nôvo e o.igmal dast:rine
ornamental para teeiaos • De.senho Industrial.

le ', Nay° e original deserto° ornamental para tecidos", em caras
contrastantes e var adas, caracterizado por compreender motivos representande manchas irregula res estampadas com cinco abres saare fundo branco e de tal maneira que
deixam aparecer do mesmo apenas
pequenas manchas, sendo as manchas coloridas tôdas •2obrepostas
criando novos efeitos de ceras, embelezando e enriquecendo o desenha
no qual se destacam outras manchas de forma arredondada, de tamanho variável, estampadas em
car bem escura, chapada, tendo
parte externa muito recortaia ou
formada por meo de riscos irregulares riscos que dão à maneha bastante semelhança com a figura dc
coral encontrado no funda io mar.
Todo o conjunto estampado em
seis côres sobrepostas no funde
branco.
Total de 2 pontos.
TÉRMG N9 151.653
Em 10 de maio de 1963
Requrente: Ban.o Pino de Bar.
tos Filho — Sào Paulo.
Titulo: Um nôvo moaélo de estrutura no foonato de nota Inimizai para conv.tes. — Modelo Industiee

1 9 — "Nevo e original desenno ornamental para tecidos", em côr es
contrastantes e var adas, caraceerizado por compreender motivos representando grinaldas com multas
flôres e falhas, dispostas em minado vertical de modo que as vezes se
ligam por meio das fôlhas, deixaado, no entanto, aparecer aastantc
e fundo liso. . Estas grinaldas são
formadas pela un ão de ramos J0(11postos de quatro rosas grandes, de
50x35nam., três rosas menores, dc
30x25rama duas tulipas oeauenaa
sete margaridas, dois cacos de flôres pequenas e redondas, três ca
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chos de fiares miúdas com quatre
pétalas, treze pequenas margaridas
e bastante Rilhas que lemoreen a,
Rilhas de rosa, sendo a maioria destas flôres estampada em car clara
chapada, com sobreposição de cbt
mais escura, que dá o efeito de sombra nas , pétalas; as três margaridas
de tamanho méd o apresentam 11:11ii
côr clara e chapada, duas .iesas e
uma margarida são estampadas em
côr viva, chapada e contrastante
das demais. — Com a mesma cbr
viva são estampados: uma rosa
duas margaridas e dois cachos cic
flôres meidas tendo Eobrepeoa a
côr mais escura das outras fitares
Caias, porém, são delineadas pie filetes pretos, finos que também cortornam as pétalas, enquanto ete falha,s são executadas em côr v.va
clara, chapada, com a sobrepoeiçãc
da côr mala escura que faz parte
da sombra e das nervuras. Todo
o conjunto trabalhado em côres
fundo estampado de côr muito viva
chdpada, reservando os motivos que
compõem as 'grinaldas, tudo soabre
tec 'do branco.
Total de 2 pontos.
TERMO N9 101.401
•
Em 19 de abril de 1950
,United States Pipe And Poundry
Company — Estados Unidas da América.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em gaxeta anular e junta de tubo empregando a referida grana% — Privilégio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamento em gazeta anular
anular e junta de tubo empregando a referida gaxeta, para ama
junta de tubo compreendendo nina
seção de tubo interna de circunferência externa, mais ou menos, cilindecae uma seeão d tubo externa de circunferência interna, mais
ou menos, c.lindrica, definidoia cie
uma abertura para o receWmento

tIWIMMI.M.".11~Migin

•

COORDENAÇÃO. DO

da ponta da seção de tubo infete
na e unia gaxeta disposta nue as
referidas secções de tubo, exenna
e interna, Caracterizados pela fato
de que a seção de tubo externa
apresenta uma ranhura anular na
sua parede,
rad.alrnente, froneeira
à seção de tubo interna; pelo tato
de que a referida ranhura é aeilua.
da, de aeu lado ax al, junto a abertura, pela parede interna ae um
rebordo orientado no sentido da referida seção de tubo interna; pelo
fato de que a 'referida gazeta é
alongada e anular e se situa na
reler:da ranhura, apresentanao
ainda, uma dimensão axial ma or
do que a dimensão radial, de qualquer parte da mesma, sendo canse
tituida de duas partes axia:s faltas de -um material, unifonnemente
res atente a deformação;' pelo fax
de que uma das partes axiais de
gaxeta se •destina a ccoperar com
a parede interna da ranhura e cern
a parede externa da seção de tubo
interna, sob o efeito de um esfera()
de compressão radial, ficanda a Ti..
tra parte axial s tuada, axialruente,
junto a reler da abertura; peie fato
de que o diâmetro interno ea gazeta se vai afunilando desde um meximo na primeira parte até 'mi mínimo na segunda parte; o pe'e fato
de compreenderem, ainda, di %anuevos de cooperação entre 'h referida outra parte axial e uma Pare
-dea!cn,ro;visad
ao impedimento de um marienento
axial em relação à, ranhura.
. Seguem-te os pontos de 2 a 15.
A requerente reivind'ea de acõ-do
com a Convenção Internacional e O
Art. 21 do Deereto-le , n9 7 9,'? de
27 de agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedida i ppoel fado na Repartição de Patente: dos
Edados Unida da América. em 19
de abril de 1957, sob o no 619.'796
TERMO N9 151.655
Em 10 de maio de 195a Requerente: Bento Pinto de Bar.
ros Pilho — São -Paulo
Táulo: Um novo modelo cie.
trutura com a semelhanea ne um§
maratona para convites, peapagan•
das, mensagens e outros veicum.
— Modelo Industrial

PLANEJAMENTO. NACIONAL*
DECRETO N 9 52.256 — DE 11 DE JULHO DE 1963

DIVULGAÇÂO N' 899

PREÇO Cr$ 70,00

A VENDAI
5eçao de Vendas Av. Rodrigues Alves",

v,

Aoacia 1 t — Ministério da Fazenda
— novo moerei° ao estrutura
ao formato de nota musical, para
Convites, propagandas mensagens
• meras, confeccionada de madeira

Atendo-se á pedidos pelo Serviço de Reetabõlso Poetai

19 — Nevo modelo de estrie:lira
com a semelhança de uma m -reatona. constituída. de made -ra, pai-afico
metal, papeie() ou de qualquer outro material aPropriado em caras e
tamanhos variáveis, caracterizado
pelo fato de ser constituído d e um
&MIM ellindrico li geiramente Mune
lado na parte inferior e -imolada
na parte superior com n ervuen q circulares em forma de anel, caio corpo cilíndrico rei enclmado to, uma
peca avalada P remoa:Ide em sentidn lonaltudinal, o que dá ao ume
junto a exata canfiguracão de eme
maratona.
- Total de 2 pontos
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MARCAS DEPOSITADAS
ree
:

fdta de ~do scai o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data tia publicação começara a.
de 80 diais para a dereramento do pedido. Durante Cesse prazo poderão apresentar atum oposições ao Departamento
Amansai ego. ~Mede Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

Plibiiengo
prazo
~retro

Mama m° 654.108. de 3.8-64
Boutique Formosa Ltda.
São Paulo

•FORmosa"
IND. ISRASILORA
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuarios
• 2011pia falba em geral: Agasalhos,

pontais, alparcatas, anáguas. blusas,
betas, botinas, binai:az. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças. caução. coletes, capas, abalsa
eachecols, calçados, chapéus, cintos.
santas, cornbinaçaes, carpinaos, calças,
de senhoras a de cri anis, calções, calças. canfisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
laias, casacos, chinelos, dominas, acharper. fantasias, fardas para enlatares, aos
3eglais, fraldas, galochas, gravatas, ramosa rogos de angarie, jaquetas, iaqr.as,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
meias, mantas, mandrião, manilhas, paletó..., palas, penhoar, pulover, pelariam
perigas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quirnonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
tuteies, shorta suagas, atolas ou dado,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

asmática para banheiro e para roupas
aradas, almoSadam acolchoados para
móveis., bancos, balcões. baaquetas.
bandeias, domiciliares, buços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios. 'conjuntos
para sala de jantar e sala de Maltas.
conjuntas para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádio, colchões. colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de piadeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, 9uarda-roupas, mesas,
mezinhas mesinhas para rádio e talava
do, mesinhas para teimado molduras
para quadros, porta-retretos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus,. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têm* n.° 654.111, de 3-8-64
Lazer) Apostou Cryssafidis
São P ma,

.pku ORZO.A.
Classe .à6
Titulo de estabelecimento

latadas, sorvetes, amo de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, tarearas, talharim, tremoços. teciam, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinhos e vinagre

Ulmo a.° 654.120, de 3-8 64
Mirvaine importação lada.
São Paulo

SIGAND-WIRVAINI

Ind. Brasileira

Tanso n.° 654.114, de 3-8-64
Del Auto-Peças e Pasto de Serviços
Sanjoamense Ltda.
São Paulo

Classe 8
„, Relógios na geral

remo n.o 654:121, de 3-844
Malharia Irmãos Daher Dama S. A.
, asa Pauto

Xnc. Ta
A IT ST
ra_a_ra
'....aassa
Óleos de 'amigues espécie para iluminação, aquecimento e labrificaçao. Petróleo refinado, semarefiaado e não
refinado. com mi sele a misture de
óleos minerais., animais ou vegetais.
para a iluminação. aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Pio.
dutos e óleos combustweis provenientes de petróleo

COBNURD
Ind. nrasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
a-, ratais, alparcatas. anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.
auras. caiação, coletes, capas, chales,
cachearas, calçados, chapéus, cintos, •
cintas, combinações, areal:anhos, calças,
de senhoras e de crianças calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós. acharpea, fantasias, fardas para militares, cotemais, fraldas, galochas, gravatas. gora
roa, jogos de lingerie, jaquetas, lamaas,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
Inalas, mantas, mandrião, manilhas, pa.
Ieda, paias, penhoar, puIover. pelerlias.
amigas. ponches. polainas, ;mamas, pai.
uhos, perneiras, quinionos, regalos,
suapensórios, saldas de banho, sandálias.
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacls,
tuim, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tains, a.' 654 :22. de 3-8-64
Aldo Perretti
São Paaie

• Virmo na 654.115, de 34-64
Dei Auto-Peças e Nisto de Serviças
San joanense Ltda.
Seio Palau

D I•

Ind.

Brasileira

Termo na 654.112, de 3,8-64
Classe ir
Super-Droga Ltda.
Óleos de qualquer .espécia para numa
São Paulo
seção. aquecimento e lubrificação. Pe
Classe 3
tróleo refinado, sertram•finado e mio
Térmo na 654.109, de 3-8-64
Par adistinguir genérimanente voamos refinado, com ou sem a Matara de
alorlas e Perfumaria "Joanne" Uda.
farmacêuticos
óleos minerais,, aztiaiaia ou vegetais,
Sio Paulo
Têm." a.' 654.113, de 3 -8 -64 para a iluminação, aquecimento, lubri**
Super Mercado Krim Dia Din Ltda, ficação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos corabustiveis proveuSão Paulo
entes de petróleo
0410. BRASLEIRA
ICEM DIN MB
Itid. Brasileira
Casse 36
nano n.o 654.116, de 3-8-64
Para distinguir: Artigos de vestuário'
Mirvaine Importação Ltda. .
Classe 41
e roupas feitas era geral: Agasalhes Para datnauir alcachofras, alaria. alho,
Szo Paio
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, aspargos, açucar, alimentos para anibotas, botinas, blusões, boinas, baba- mais, amido, amendoim, ameixas, amên310011MTIC
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara- doas, araruta, arroz, atum, aveia, aveInd. Brasileira
puças. casação. coletes, capas, chales. las, azeite, azeitonas, banha, bacalhau
cactecols, calçados, chapéus, cintos
Classe 8
cintas, combinações, carpinhos, calças, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolaRelógios em aeral
de senhoras e de crianças, calções, cal- chas. baunilha, café em pó e em grão.
ças, camisas, camisolas, camisetas, camarão, canela em nau e em pó, cacau,
Classe as
nano n.° 654.117, ae 3-8-64
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, carnes, chá. caramelas, chocolates, conGuarda-chuvas,
guarda-a:as, sonda afias
Mina
ine
Imiro
rfaaao
Ws.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- tata* cravo, cereais, creme de leite.
. São Paulo
ramo n.° 654. dl de 3-8 64
ma. fantasias, fardas para militares, co. cremes alimenticios. compotas. cangica,
'Nina e Boschini
legisle, fraldas, galochas, gravatas, gor- coalhadas, castanhas, cebola, condimen131011%91.1NE
ros. jogos de 'ingeria, raquetas. laqués. tos para a/imantas co/orantes. couriços.
aaa Pata°
arsaileire
luvas. ligas, lenços, maios, meias, dendê, doces, doces de frutas, espinafre,
3EBIOSKL
enams, mantas, mandrião, manilhas, pa- essências alimentares, empadas, ervilhas,
- ,Ind. Brasileira
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas. amovas, extrato de tomate, farinhas ala
e 42
penas, ponches, polainas, pijamas, pu. mentidas, oavas, fécula, flocos, fareRelógios em geral abas, perneiras. quirnonos, regalos, lo, fermentos. feijam figos, frios, frutas
Para
distingnir:
Aguardentes,
aperitirobe de chambre, roupão. sobretudos, sécas e naturais, cristalizadas, glicose,
Temno n.9 654. /18. de 3-8-64
vos
anis,
bitter,
branda,
conhaque.
cev.
suspensórios, saídas de banho, sandálias, goma de mascar, lagosta, garduras, graMavaine Importação Ltda.
vejas fernet, genebra, sin. amuei. /leometeres, shorts, sungas, stolas ou slacks. nulas, erva doce, ema mate, hortaliSão Paulo
res, nectar, mmch, pinmermint, ia"
talar. toucas, turbantes, ternos, uni- ças. linguas, leite condensado • e em pó,
I sucos de frutas ern álcool, vinhos, ver.
formes e vestidos
legumes em comierva. lentilhas, lingua •
asada vinhos espu.nra-tes. vinhos cpdrnd"
.f
fa9
r91 3
eira
•
ça. louro, massas alimentícias, mariscos,
uacbd, whisky
Tanto n.9 654.110. de 3-8-64
—
Classa
Mobiliária Carlos de Campos Ltda . manteiga, margarina, marmelada, nuaTérmo n.° 654.124. de 3-8-64
carrão. massa de tomate, mel, melado
São Paula.
Relógios
em
gerai
Indústria
G•mércio de Cai 'Alvaro"
mate, massas para miagaus, molhos, moLtda
luscos. mostardaaanostaplelas noZ4nOsCa-.
3.844
remo
n':
654.119.
de
aaso Pacta)
'CARLOS' DE .CAMPOS
Miramar Importação L.da
da.
nozes,
paios,
óleos
comestíveis,
.os.
,
éputsit.BRA
São Paulo
tras. ovas. pães, praamos. pimenta, pós
para pudim, picles. poises, presuntos.
. l'Anindnie Brasileira,
•
aas 44.1 .
patês e pétit-pois, pasalhas. pizzas puI nd. Brasilaira
•
Móveis em geral de metal, vidro, de dins. queijos. rações balanceadas lama
Classe .&
aço, madeira, estofados ou não, Incha animais, requeijões, sal. saga, sardinhas.
Classe 16
Relógios ern geral
avive :navais ara mediariam Armastes, sanduíches, salsiahas. salame& sopas en.
Cal

4:10$1ANE

Casse a

1.n

t

1
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Térnso n.' 654.127, de 38-64
Termo n.° 654 i25, de 3-8-64
Francisca Alves de Oliveira
Doces "Ondina" Ltda.
13,11co
São Paulo
Classe 41
CAFE D/5 F1DÁS
rara distinguir; Balas, bombons, boni,,,
Brasileira
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos,a
Classe 41
choce,atea, cacau, confeitos, crocantes.
Café
drops oces de leite simples e compostos,
doces de frutas eia conservas, p.eparaTênis° n." 654.128, de 3-5-64
das em massa, em calda, em compotas e Manha
Manufatureira e Mercantil Ltda.
em geléias, 'doces, doces gelados, doces
S5o Paulo
de amendoas, de amendoim, de-nozes.
nozes, de castanha, e de trutas sécas
NARILI1
cobertos com chocolates, frutas secas.
Brasileira
Ind.
cristalizada!,
geléias,
goma
passadas e
de mascar, pralinés, pastilhas putapuxa.
Cias.c, 1
pirulitos, pudins, panetones, pipócas,
•
Tintas
sorvetes,
torrões
e
torradas
•
"Têrcno n.° 654.123, de 3-8-64
Tèrmo n.°. 654.126, de 3.-8-64.
"Forrnavid" Indústria de Foram Para
Indústria
e
Comércio
de
ProReday
Vidros Lt
dutos Químicos Lida.
São Nu!o
São Paulo

Termo n.9 654.136, de 3-8-64
„uras. metâilLas Noa (ouso us,ões, Iaraas de metal, iadrilhos, lambris, luvas Organização Médica Araraquara S. A.
São Paulo
de junção Lages, tageotris, material Isolante contra trio e calor, manilhas, mas.
sal par revestimentos de paredes, madeiras para construç&s, rrosaitos, proasileiradutos de bise asfalt.co produtos para
zorriar impermeabilizantes as argamasClasse 10
sas de cimento e cal, hidráulica. perue; Para distinguir; Abaixa-linguaa, abre

InegQUAâA

gulho, produtos betumbscsos, impermea.
liquidos ou sob outras formas
mra revestimentos e outros como nas
mnstruções, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
oapel para torrar casas, massas antiuldos para uso nas construções, par.
quetaa portas, portões, pisos; soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
selha, tacos, tubos de ventilagão. tanlues de cimento. v.gas, vigamentos e
vitrôs

Ind.9gIfIelia

Temio n.” 654.134. de 3-8-64
Insabo — Indústria e Comércio de
Sabão Ltda.
-.
São P.;plo

Guiasse 5
Chapas e fôrmas de ferro

INSABO •
Ind.-Brasileira

Temo n.' 654.130 de 3-8-64
Clas,e 1
Publinco Ltda. Publicidade e Divulga- Pará distinguir: Absorventes, acetona,
ção Técnica
ácidos, acetatos agentes químicos para
São 1),t110
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; águaraz, élcoMINO
ol, albumina, analisas; alumen, alvaiade,
Ind. Brasileira
alvejantes, industriais, alumínio em pó.
Classe 32
Almanaques anuários, álbuns imitires.
tos, cartazes, catálogos. jornais aacic
- ciais e estrangeiros, publicações Onere,sas. revistas. Propaganda em radie
televisão, jornais, programas radiofónicot, peças teatrais e cinemidograticar
e revistas impressas

Dezembro de 1964

amonlaco, antl-incrustantes, anil-exidan tes, anti-corrosivos, anti-detonântes, azo

tatos, água acidulada para acumuladoClasse 1
res, água oxigenada para fins industriAbsorventes, acetona, ácidos, acetato!.e
ais, amônia; banhos para galvanização.
benzina, benzo!, betumes, bicarbonato
agentes químicos para o tratamento
!oração de fibras, tecidos, couros e cede sódio, de potássfo; cal virgem, carraz. álcool, albumina,
vões, carbonatos; catalizadores, celulolulose . água
alúmen, alvaiade. alvejantes inse, chapas fotográficas, composições, as.
tintores de incêndio, cloro, corrosivos,
dustriais, aluminio -em pá amoniaco,
Teimo n." 654.131. de 3. 8-64- cromatos, corantes, creosotos; descoranantl-incrustantes, anti-oxidantes, antin
flora — Auditoria Fisco' S/C
tes, desincrustantes, dissolventes; emul°sitiantes. anti-corrosivos, anti-detona
São Pau!0
-tes,azo£gucidlpar
sões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibili
acumuladores, água oxigenada para
zados para fotografias, fixadores, fluifins industriais, amónia; banhos para
AUIN4111A
•
dos para freios, forma fosfatos indusoalvdnização, benzina. be nzalt betumes,
FISCAL
triais, fósforos industriais, fluoretos,
bicai bonatos de sódio. dg potãssio;
fundentes ara solda; galvanizadores, geClasse. 33
viril:tu, carvões, carbonatos, catalizaContabilidade e assuntos !iscais e latina para fotografias e pinturas, gis.
dores, celulose, chapas totortráficas.
glicerina; hidratos, hidrosulfitos: imper.
composições extintores de incêndio, clo• advocacia
meabilizantes, ioduretos; lacas; massas
ro, corrosivos, cromatos, corantes. creaTèrmo n.° 654.132, de 3-8-64
para pintura; magnésio, mercúrio; nitrasotos: descorantes, desincruatan tes, disNiasi E Boo hini
tos, neutralizadores, natroceltdose; prosolventes: emulsões fotográficas, enxoSão Paulo
oxidos, oxidantes, óleos ara, fatura, óleo
fre. éter,' esmaltes estereatos; Éenol.
de linhaça; produtos químicos para imuses sensibilizados para fotografias. %RIIAVID1
pressão; potassa industrial, papéis hexadores, formol, fosfatas industriais, fósInd. Brasileira
liográficos e reliocopista, películas senforos industriais fluo•etos; galvanizado-.
Classe 42
síveis, papéis para fotografias e analires, gelatina para fotografias e pintura
distinguir: Aguardentes, aperiti- sei de laboratório, pignentos, potassa,
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitoa: Para
anis, bitter, brandy. conhaque, cer- pós metálicos para a composição -de tintopermeablimantes. toduretoe: lacas: vos,
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoma %is para pintura. magnésio, mer- res. nectar, punch, pimpermint, rhunt. tas, prearações para fotografias, producurio: nitratos, neutralizadores. nitroce- sucos de frutas em álcool, vinhos, ver- tos para niquelar, pratear e cromar.
lulose; óxidos, oxidarites, óleos para muth. vinhos espumantes, vinhos qui- produtos ara diluir tintas, prussiato; reativos, removedores; sabão neutro, sais,
pintu-a. óleo de linhaça; produtos quinados, whisky
salicilatos, secantes, sensibilizantes,
, micos para impressão, potassa indo*tatos soda cáustica, soluções quimicas
, trial, papéis emulsionáveis para a foTermo ti.* 654 133, de 3-8-64
tografia, papéis de turnesol. paneis he- De-'-ito de Materiais Para Construções de uso industrial, solventes, sulfatos;
tintas em pó, liquidas, sólidas ou pasN. S. de Filma Ltda.
liograficos è heliocopistas. pelléolas
tosas
para madeira, cfrro, paredes, cons.
Sn
Pa,s10
e
anafotografia
sensíveis. papéis para
truções, decorações, •couros, tecidos, filises de laboratório, pigmentos. potassa,
N.N. IS FATIMA bras, celulose, barcos e veleulos, talco
pós metálicos para corisposidio de
Ind. Brasileira
industrial thiner; vernizes: zarcão
-tintas, preparações . para fotografias,
Classe 16
produtos para niquelar, pratear e CroTermo n.° 654.135, de 3-864
mar. protiutos para diluir tintas prossia. Para distinguir: Materiais para consoa Belmaq Ferramentas e Equipamentos
ta; reativos; removedores. reveladores; cões e decorações: Argamassas, argila
Industriais Ltda.
sabão neutro. sais. dalicilatos, secantes. areia, azulejos batentes. balaustres. MeSão Paulo
de cimento4 blocos ara pavimentarecatos. .roda caustica, -soluções qui•
laicas de uso industrial. solventes, sul- I solantes, saibros, caixilhos, colunas'
•BBLM/Q
chapas.
ou pastosas peia- madeira, ferro, parepara coberturas caixas- dagua
Ind. Brasileira!atos: tintas em p6. ligadas. sólidas alas para cobertuas, caixas dáaua.
da, contruçõeso.decoraç&s, couros te. taxai de descarga 'para eixos. edifica.
Classe 50,
ceies remcktadas. estugam amasio de
Más, fibras, celulose, barcos e vai.
'
base asFaltico, estacas, esquadrias atrocuia, talco industrial, thiner,
Impressos.

boças, adenótomos, afastadoris, agrai"
agrafos para ossos, agulhas para laje,

ção, algodão hidrófilo, alicates, malga,
mas, aparadores. aparadores 'para ling
médico-cirúrgico& aparelhos para ma*
sagens. aparelhos de pressão arterial,
aparelhos de diatermia. aparelhos dt
raios ultra-violeta, aparelhos de ralo X,
aparelhos de infra-vermelho, aparelha
de surdez, assentos para enfermos, ata.
duras: bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hidró fila. anulas ca.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cii
ra laminada, cera para Incrustações
articuiaçies. cêra colante, cintas pare
fins clinicas, cintas umbelicais, colheres cortantes. compressas de tecidos.
costótomos, curetas; dentas artificiai&
dentaduras, depressores. dilatadores, da.
chas, drenos. duchas vaginais; elevada
reis, espartilhos. espéculos vaginais. ets,
pontas clinicas, estufas, espátulas, eg*
capelo& escopros extratores, escavado.
res; fios de linho para feridas. lacas;
ganchos para músculos cela tâmara,
gazes, goravas. goivas, gêsso, grampos
para saturas. guta-percha; histeróme.
troa; irrigadores. instrumentos cirárat.
cos -para operações; ligaduras de dl.
chamo, liquidas e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos. Lixa,
luvas e dedeiras de borracha. limas pa•
ra ossos lancetas: massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anel.
tesia. mesas de operações. mesas pare
curativos, martelos artificiais; perfura.
dores. pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais. porcelanas,
protetores para seios, pincéis para geie.
ganta, pinças anatómicas, protetoral
rolos cirúrgicos de lã de pau. ruge I
rode.., para desgaste dentaria retorci!).
pio bugia. manas; saladeiras nda.
recta. sêda e crina 'para soutures. saca
para gélo e bolsas para água quente,
sondas, seringas para lavagens e Mie.
ções. serras, serras para raquiotomig
tampões higiênicos preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras. trepano&
toalhas higiênicas; ventosas, verniz iso.
tante para fins odontológicos
Térmo n.• 654.137, de 3-8-64
Churrascaria e Pizzaria Três Corações
Ltda.
SN-1 P.,100
aBss coluçus a
Indo Dralm'leir
C asse 41
Pizzas e vhurrasc;:s
'nono n.° ` 654.138 de 3-8-64
Mecânica Oatni Ltda.
São Paulo "
OINT

xna. -Brasileira
Classe 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes

integrantes: Aros para bibicletas. automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de cambio. traçbs.

breques, braços para velculos Weidetas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes.. carras ambulantes caminhões

carros, tratores. carros-berços . carros.'
tanques, carros-trrtgadores, carros, cais.

raças. carocerias chassis, chapas circulares para veicidos. cabos de veículos
carrinhos para máquinas de esezever
corrediços. para veiculos. direção. do&
gadeiraa estribos. escadas rolautes elevadores para passageiro.. e Para carga.
manivelas. navios, ônibus. para-choques
motocicletas, motocargas. moto furgões
mates para carros, cisca de direção,
freios. traineiras para veiculai, gateada
locomotivas, laachas, motociclos, molas
para-kmass, pára-brisas. pedais. ~toes
roda* para bicicletas. raios para bicicleta*. reboques. radiadores para veiculas
rodas para veiados. selins, trkides,, tirantes para veículos vagões, nelodpe.
dez, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus. varam de
carros, toletes para carro*

cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, batons, costa ticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durmas e pomadas para limpeza da pala e "maquilage", depilarias. desodn
mates, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonete. dentifricio.s, eia , pó.
pasta au liquido; aais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta
me; escovas para dentes, cabelos. unhas
e dlios, rum de louro, saquinho perna
alado, preparados em pó. pasta. liqui
do e tijolo& ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes. removedores da
Termo a• 654.139, de 3-8-64
euticuier: glicerina perlúmada para os
Padaria e Confeitaria "Preferida" Ltda cabelos e preparados para dsecolo
Si.
rir unhas, cibos e Pintas ou %Bali artificiais, óleos para a pele

Classe 50
Impressos
654.140» de .3-8-64
Térmo
Bar e Lanches Cabrita Ltda.
São Paulo

Inenrafleira
Caça. 11
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uruarta-teira 9

para sala de jantar e sala de viaitrS,
conjuntos pai a terr ,s,os, jardim e praia,
conjuntos de aritizi .:0 e gzibinctes para
copa e casinha. ‘: ........ cab ; des, cadeiras
giratórias, d:dcir,ls d.: balanço, C't GZ:a
de radias, coichWs, colchões de molaS
dispensas, divi.sócs, divaus, discotecas,
de mudeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estanti.s, guarda-róupas, ra.eas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, naesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas. prateleiras, porta-chapéu, sofás, sofás-camas travesseiros e
vitrines
Têxmos as. 654.149 a 654.153. de
341964
Baldam Sisal S.A. Indústria,
Comércio e Exportação Bahia

patins, dos freios, mangaelras, ama.guelras dos freios, do eixo careiro, da
arter, do radiador e d filtro de ar
C/asse 50
Para distinguir:. Impressos em geral,
andados impressos, ações, apólices, bi•
lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cai'iões comerciais e de visitas, duplicatas.
debentures, envelopes, fatcras, tolhinhas,
lacrai de câmbio, notai fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondacia,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Urino a.* 654.154, de 3-8.4964
Bahiana Sisa) S.A. Indústria,
Comércio e Exportação

cr.diref»~~.~94

Têrmo 2.9 654.145, de 3-8-64
Domingos A'hano
São Paulo

COSLITEX
Ind. Brasileira

h

Casse 1
Desinfetantes
nano n.° 654.146, de 3-8-64
Abastecimento Popular Alto do
Ipiranga Ltda.
Paulo

Ind. Brasileira

Ck.sse 22
Para distinguir: Fios de algodão. cãnhamo. juta, Il, relera lios plásticos.
DO
fios de seda natura) e ra yan. Para teIRANG/
celagem. ara costura. tacotagem e para
Ind. Braelleira
croché. Pias e linhas de toda espade.
Clcsse 50
Nos • anila- para pesca. linhadas de
.çrt,
Impressos
SÇO para pema
Têm° a.° 654.147. de ' 3-8-64
Clame 24
Cibos S. A. Comercio e Administração Alamares. atacadores para espartilhas
ImieliErafflenres
Sio Paulo
e calcadom ataduras de algodão pata
• diversos.
fins, exceto para fina mediei.
Classe 41
▪
bandetes, bordados. braçadeiras
Pimentões e beringelas recheadas, bata-1
borlas. cadeados. capas para móveis e
fritas, maionezes. rizotos. lasanhas,
pianos, carapuças para cavalos, cor
=cana:aradas. pizzas, raladas. saladas
dóis. debruns, lã. fitas forros, intuam
diversas, felloarrs. arroz. fenão, arroz
festão, feltro para órgão, fõfos, galar.
de braga. bife a cavalo. a °atanaza. a
portuguésa. ravimlL gnoecb1 e churdems, lamparinas. mochilas, mosquetes
res, nesgas, ombreiras e enchimentos
Clame 16
rascos
Alvejantes, amidos, una água de uiva. para roupas de homens e senhoras
Termo a.' 651.141 de 3-3-64
defris. agua senitarim cera para soalhos. panos para enkftes de móveis. não
Esperanto — Agropecurfla e de Ad- detergentes. encala da aço. fósforos. sendo parte de móveis, antigas faca
miniatrado Ltda.
lizivia. ja de aço oomadas para cal- feitos de algodão. cânhamo, anho, juta
P
•
çados. palha de açca preparados oara fazendo parte dos mesmos, palaudtas
polir e limpar madeiras vidram natais peso:mares pavios rédeas. rendas. aa
e oblatas, panos pitar polir e para lim. dee, sacas. sinhaninhas para vestidos.
peza, panos de esmeril e material abra. telas, tampos para- almofadas. aio is
alvo empregado na limpeza *e metais e
seda, raiou. 1L pelo e libras não
Classe 50
objetos, sabões ela geral e saponaceos
incluidos em outras classes
Impressos
Classe 27
Urino n.' 654.148, de 3-8-64
Artefatos dá peba co fibra, não iaTêrm co.' 654.143 de 3-8-64
Sonata S. A. Sociedade Nacional — dublar em outras clames: Cestas, cesCantina • Pis-caris "Xavt" Lr/a.
Técnica e Administradora
tos, caboa para utensílios. cestos para
' São P
São Paulo
torturas certos para pães, caixas de
acondicionamento, caixas par enfeares
esteiras, embornais, estolot guarnições,
In jAnasilei rei
para utensílios. malas peneiras. redes.
rédeas, suportes para filtros, molas.
'
sacos e telas para assentos de cadeira
programas de rádio e de televisão
Ind .Brasileira
*I'Prrno n.° 554.144. de 3-844
Classe 31
•'
José Siariam)
Lonas de freios. gazileta alieis de ve1, •
Classe 40
dado, bugies, carburador, baleies da
Móveis cai geral de metal, vidro. de cabeçote, bujões de diferencial. caiada! aço, madeira, estofados ou não, Inclu- tas, correias de transmissão, manguei'.
trd?SEgasileira
sive móveis ara escritórios: Armários. ras, tampões. tubulações &ama %relação.
armários para banheiro e para roupas' .vedadores, arruelas', buchas eanaletas,
Para ex. usadas, almoNidas, acithoados para correias de filtro, cordões de portar
tratos agua de cohla'.a iigua de touca- móveis, bancos, balcões, banquetas, mala, e das partes dos ,autamévels,
dar. ág ua de. beiesa. água *de quina. bandejas, domiciliares. berços, biombos. correia* de ventilador fe'tro doa , vi.
ago. de rosas. água de allaseara. Mas cadetes, carrrinhos para chá e café dros e das portas, dei-rodas e das
para barba. loções e tónicos para. os ~natos cera dnreuttArine ronfunto4 ruhrts. feito rata retentores, lanem .eloi
Lanches cie: Ante, churrascos. litigaiea, mortadela, presunto, queijo. salame
. e aa/sicha
Ténno ri.° 654.141. de 3- P -64 •
Restaurante Monte Rei Ltda.

4519'
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Bohia
Liasses: 22, 24, 27, 31 e 50
insignia Comercia/
Têrmo n.° 654.155, de 3-8-1964
Bahiana Sinal S.A. Indústria.
Comércio e Exportação
Bahia
8A141ANA 813AL 8-A.
IND.COMERCIO E EXPORTAÇÃO
Nome Comercial

le%

CIBUS

Ind.Brasileira

Ipd.PCSeirs

/SONATA

Termo n.• 65/.256, de 3-8-1964
Serve? — Serviços de Eletricidade Ltds,
São Paulo "

"SERVEL"
Ind. Brasileira
Classe 8

Para distinguir: Acendedores elétrica,
alarmas' elétricos, alto-falantes, amor
rimetroa, amplificadores para sádica
aparelhos de iluminação. Murei!~ de
televisão, aparelhos da ventilação para
*dl/idosa aparelhos elétrico* para ba.
abo, aparelhos eletroalinamMoir. ama.
relhos para barbear. aparelhos para hisa
ta/ações telefônicas,. aparelhos pers mia
dislate ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite. aparelhos para
torrar paca aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas eléa
tricas calras de derivação. campainha*
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectares enceradeiras ettufas de aquecimento, estufas para conservar anmentos estufa, para secar roapas, ferros elétricos de engomar é de
soldar, filtros de água, fogareiros eIla
ticos. fogões, fornos. galvanómetroa,
hidreimetros, indicadores automáticos de
nivel de !água. instrumentos medidora
de erergia elétrica. instrumentos taci&
Meca, interruptores. irradiadores larlb•
padas, liquidificadores, mandmetroe
erokases. pickatpa pilhas elétricas. 'me
ceptocer de radio, refrigeradores: releia
relógios.- mostram. telefones, termostae
tos tomadas. transformadores .viiivalas
Sra radio., vendia, para aperellmecde
televisas, reaffludorrr e wolumetra,

.,

•1
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• 4520 Gim-ta-feira 9
•

Termo nak 654.157, is: j-8
Abel Indústria Brasileira le Estojos
Limitada
Ião Pauto
tt

IB

"

Brasileira .
Classe 26
•
Alforges de vime, argolas de asada ta*
de enatam ou de osso, argolas de madeira de marfim ou de osso para guardanapos, armações de marfim ou madeira para leques, artefatos de Madeira
para cozinha, cabides de madeira. caina de madeira, copos de cozinha, cestas de salgueiro, cestos de madeira ou
Vime para pão, tolheres de pau. denteb
de madeira para rodas, dormentes de
madeira, envólucros de madeira para
garrafas. escadas de madeira, estribos
de madeira, figuras de madeira, fivelne
de osso ou marfim, forquilhas de madeira, forros de madeira, grades de
madeira, letras de madeira, masttos de
madeira, molduras de madeira para quadros, monogramas de Marfim, paliei-a
de biombo, painéis de madeira, tábuas
de costura, tábuas para cortar carnes,
tambores de madeira, tampas de madeira, tonéis de madeira e •tarneiras de
madeira

•

.

Termo n.• 654.158, de 3-8-1964
Ar'-'4".• de Borracha "Garoflex"
Limitada
"

8.01:4,LIAS EMANA"
•

Classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
%ventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadoeiros, bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casação. coletes, capas, chales,
cachecols, . maçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas, .camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, decainós, achar.
pes, fantasias, fardas- para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, Isques,
luvas, ligas, lenços. manhas. meias,
maiôs, mantas. mandrião, mantlhis. paktós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches, poiainas. pijamas, pus
nhos, perneiras. quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suapengórios, saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, atolas ou glacie..,
tule?, toucas, turbantes. 'ternos, " uniformes e vestidos

..t espatu, criais medícinais, extratos oito
.opas. extratos de plantas, armee
ire. tõless, tibrai vegetais. fiõres secas,
gralies. goma em bruto, granito em
prato kieseigau;, hquidos de plantas,
látex em bruto, au parcialmente .prepa•tudo, minérios . inetalicos, madeiras em
bruto ou parcialmente trabalhados. ém
toras, eerrades e aplainaas, mica, mar
mores • em bruto, óxido de manganês,
óless de cascas vegetais. óleos de linhaça em bruto ou parcialmente preparadoo, plumbagina em bruto, pó de moi
dagen para fundições, pedras britadas,
picrea em bruto, pedra Calcária, planta.
medicinais, pedras em bruto, quebracho
raizes vegetais, resinas, resinas naturais,
residuos téxteis, agido, seivas, talco
em bruto, xisto, xisto betuminoso, silicato

Classe I b
Material exclusivamente para construção e adorno de prédios, estradas, etc.
Termo n.° 654.166, de 3-8-1964
Lourenço Zanon
• São Paulo

Termo n.° 654.167, de 3-8-1964
Antonio Serrano Filho
São Paulo

Termo n.° 654.162, de 3-8-1964
Modis Káry's Ltda.
São Paulo
Illril TILDA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentag•
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite"
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
ohá t café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almotadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixela*,
bandejas, bacias, raombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas. bainha
para facass baterias de cosinha. colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
Termo n.° 654.159, de 3-8-1964
para encanamentos caixas de metal para
laterwood Internacional de Madeiras portões, colunas, canos, chaves de fenLimitada
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
São Paulo
copos, cachepots centro de mesa c4...
quetekiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro"INTERWOU De, las, chaleiras, cafetèras conchas coadores, cuscuzeiros, cabides" de metal.
Ind.Braglietra
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavenal, cremones, cadinros crivos, chanClasse 4
Para distinguir substâncias e produtos fradores, cassinetes. cabos, chaves chade origem animal, vegetal ou, mineral, ves para' porcascirculares chaves to:s.
em bruto ou parcialmente preparadas: quimétrica, correntes para chaves, colAbrasivos em bruto, argila refratária. cretes, chaves para porcas, distintivos.
asfalto em bruto, algodão em bruto. be- , r‘obreellças, descanço para talheres, pratume. borracha em bruto bauxita, bela- tos e copos, enxadas. esferas, engates,
!dm, breu, cânfora, caolim, chifres, ,cê enfeites de metal, estribos, espátulas
rue de plantas vegetais de carnaúba e estojos de metal para carimbos, eixos
aricurt, crina de cavalo, crina em ge- expandidor para tubos, estruturas metáeacarradeiras, espremedores, espural, cortiça em bruto, cascas venetais.

da 19.01

argolas, aldraws, armações de matai
abridorzs de Duas, arame, aparekos da
chá c café, assadeilas, açucareiros, .apa.elhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros. almofadrises, _amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brotas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias. mombonierea balde"
borboletas, baterias, bases de metal bra.
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facais baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes ca'
bides, chaves de . parafusos, conexões
para encanamentos caixas de, metal para
portões, colunas, canos, chaves de fia.
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro .de mesa coqueeeleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões. amaro.
Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coesa
dores, cuscuzeiros,- cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvag
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cita..
venas; cremones, cadinros crivos, chapa
fradores, .cassinetes, cabos, chaves cita.
ves para porcas circulares chaves bot.
quimétrica, correntes para chaves, cole
cretes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pra.
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites •de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixo"
expandidor para tubos, estruturas meta.
licas, escarradeiras, espremedores, apue
madeiras, formões, foices, 'erro para
cortar capim, frerõlhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. flanes
fivela, furadores, ferramentas cortanteg
ou perfurantes para marceneiros, fechou
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, Joe.
lhos, jarros, limas laminas licorekos
latas, luvas, linguetas, leiteiras. =ache.
dinhas, molas para portas, inartelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, Moca, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado"
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelees, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros -de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacar:Talhas, torqueze.s, trilhos tubos' subidaçõew amplies. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeints
tampas para panelas e caldeirões, terÉnea, tachos, trans de cozinha, torradeiras, °riflais, vasos, vasilhames vergas, mandril de expando, Ereta de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, eravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, lei:Inteiris, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão

madeiras, formões, laices. Serro para
corfae capim; 1:erolitos, facas, tacões
fechaduras, inteiras. funis, formas para
doces, bolos, empalias e pudins; flanes
fivela, furadoees ferramentas cortantes
ou periurantes para marceneiros, ceceai
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de cor .mas, grades para
fogões e geladeiras grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadiabas, molas • para panas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras 'malhos
navalhas, nipes, pena, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, -poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxada
Termo a.0 654.160, de -3-8-1964
res, placas, pregadores, porta-espoaMs,
Tecelagem Santo António S.A.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Rio Grande do Norte
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presirastelos, roldanas, ralos, regadores
TECSLAGE24
rebites, reduções, recipientes de metal.
-9.
"SANTO ANTÓNIO
rodízios, roscas de aço inoxidável, re• gistros., .de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarralhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
Notae Comercial
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
Termo ne 654.161, de 3-8-1964
Torneados de Precisão ".Azteca" Ltda. tampas para panelas e caldeirões, ter. São Paulo
rinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, trinais, vasos, vasilhames vergas, . mandril de expansão„ freza de
PRORROGAÇÃO
frezar, guia .de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
.05 Dr. ,e
viagem, para pastas, balmazes, cantos
affieljt. 45(4.
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. passadores de correias, ponteiift
ras, prendedores de papel, suportes.
- torniquetes e tubos de expansão
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- KULT I S •
Inde Brasileira
Classe 36
Artigos de vestuário, de tõõda sorte.
inclusive de espirte e para crianças
Termo a.° 654.163, de 3-8-1964
Stenap — Serviços Administrativos e
Participações Ltda.
São Paulo
STENAP—SERVIÇ OS

•A.MCNISTRATI S

PARTICIPAÇ S

•TIPDÀ.
•

Nome Comercial

Termo n.e 654.164, de 3-8-1964
Stenap — Serviços Administrativos e
Participações Ltda.
São Paulo

5TEUP
1.na. =anileira

.L ANZ A
BRASILEIRA

S ER RAZ A
IND. BRASILEIRA

Classe 11
Classe 16
Para di
stinguir ferragens e Serramentas: Para distinguir: Materiais pare consta:.
Alicate'. alavancas, arruelas, arrebites, çOes e decorações: Argamassas. image

,

os*ta4C,:f1
areia. esuaejos. ,; dentes, balaustres, blo
cos ae cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cai, cré chapas
so 1 a tes , caibros, caixilhos; so.uutis;
Chapas para coberturas, caixas dágua,
Caixas para coberturas, caixas dágtia,
Caixas de descarga para etixos, edifica• {i des premoldadas, estuque, emuisoo de
base aafáltico, estacas, esquadrias, estru• turas metálicas para construções, lama• laa de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso, 'ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base .asSáltico, produtos sara
Amar impermeabillzantes as argamastias de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianãs, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar, casas, massas anurcicloa para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreta,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo rt.• 654.168, de 3-8-1964
Domingos Quiri no Ferreira Neto

,

RIO OFICIAL (Seção III)

dic$40i11, Chupas

ctz-'

cuiarss saia v‘ . j.US, sebos de veicules
carrirahos liara mas:imas de escrever
corrediças. para veicuius, direçãs desligadeiras, estribos. esçadas rolantes, elevaaores para passageiros e, para carga,
engates para çar•ros, eixos de direção.
treios, tronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos,' molas.
motocicletas, motocargas, moto turgões
manivelas,. navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas
rodas para veículos, selins, tricicles,
rantea para veículos vagões, velocípedes, Varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, y uan de
•
carros, toletes para carros
Termo n.° 651.172, de 3-8-1964
. Instituto de Beleza Kinuko S/C.
São Paulo'

Ind. Wgileira
•
Classe .18
Artigas .1s. toucador e perfumaria em
geral
Termo iso 651.173, de 3-8-19,“
Trefilação Kato Ltda.
São Paulo

Ind.—Brasileira
,4d5SC

Aço em oruto,, aço preparaao, açe

doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze cai
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro etn nruto
'bruto ou parcialmente trabalhado, terso
em barra, luro manganês. tarro velho.
• Classe 32
gusa em bruto ou parcialmente trabaUni boletim informativo
lhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Valha, latão
Termo n.° 654.169, de 3-8-1964
em tôlha, latão em chapas, latão em
Associação 'dos Automobilistas Amado- vergaihões, liga metálica, limalha&
res "A.A.A." do 'B rasil • •
magnésio, manganês. metais alo trabaSão Paulo
lhados ou parcialmente trabalhado, meASSOCIAÇAO.DOS
tais em massa, metais estampaci"
AUTOMOBILISTAS
metais para solda, niquel, ouro, sulco
AMADORES A•41.1.
. corrugado e zinco liso em %lhas

DO BRASIL -

Nome Civil
._ 'Termo n.o 654.170, de 3-8-1964
São Paulo Automóveis Uai.
São Paulo

â 0 PAULO
In Brasileira
Classe 21
Comércio de automóveis
Permo n.o 654.171, de 3-8-1964
•
li kectinica Ero-IVIaky Ltda,
São Paulo
. gRO—MLU

, Ir ra. Brasileira

Termo nSt 654.174, de 3-8-1964
Marta Judithe Mendes de Freitas
São Paulo

BORDADOS
Inellgagfflira
Classe' 37
Artigos de' cama e mesa, bordados em
geral

Térnio n.° 654.175, de 3-8-1964
Indústria de Ferro Canpfron Ltda.
São Paulo
' VAlIBOU
Ind. Brasileira
•
Classe 8 Ferros elétricos e a vapor, automáticos
ou não, para passar e engomar roupas

Classe 2,
Termo n.0 654.176, de 3-8-1964
Vara distinguir: Veiculos e suas partes
• Integrantea: Aros para b1bIcletas, auto- Giangrande Sociedade de* Valores Ltda,
São Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cámbio. braços.
ANORODE
breq ues, braços para velculos, bicicleBrasileira
tas. carrinhos de mo e carretas, camiClasse 50
nhonetes,, carros ambulantes. caminhõea
carros, tratores, carros-berços, carros. O timbre de todos os sus impressos
emerdals
. taoquea, c,arros-IrrIgadores, carros, eu-

Cne

Termo 11. 9 654.177, de 3-8-1901
Luz Rosa
•
São Paulo

DISTRIBUI DORA
DE BEBIDAS E
AGUAS MINERAIS
ROSA
•
Classes: 41, 43 e 5‘.
s
•
Titulo
Termo n.° 654.178, de 3-8-1964
José Guarany
São Paulo

•

GUARANY
CM, brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais 'para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balau.stres, blocos de cimento. Moras para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolastes. saibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágaa,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, - lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra trio 'e calor, manilhas, massaa para revestimentos de paredes, madeiras pára construções, mosaicos,. produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arearnas•
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cicaento ou gesso 'ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircldos para uso nas construções, par:.
quetaa, portas, portões; pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de 'ventilação, tanques de • cimento, vigas, vigamentos ee
vitrõs

_dezembro de 1964 4521
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou siadas,
tu1er, toucas, turbantes, ternos, uni•
formes e vestidos
Termo n.° 654.181, de 3-8-1964
Caas de Carnes Wessel Ltda.
São Paulo

• WESSEL.
Xnd,
Classe 41
Carne verde em geral
Termo n.o 654.182, de 3-8-1964
Projeção — Propaganda Ltda.
•
São Paulo

.ALVORADA
ViDUSTRIA BRASILEIRA

Ulasse
Termômetros de tóds espécie (exceto
termômetros clinicas). telescópios, N.n6Culos, sacar,mett os, lâmpadas para
colorimetria, horizontes artificiais, acessórios graduadores de luz para binóculos, acessórios prismáticos, condensadores, diapasão, bobinas de indutância,
bobinas de resistência, caixas de resistência, ohmímetros, medidores de fornecimento de eletrícidacie, medidores de
watts-hora, medidores totalisadores, medidores de amperes-hora, potenci&netros, galvanômetros, caixas para divisão de pressão elétrica, pilhas elétricas
padrão, lâmpadas . Incandescentes padrão, vidros padrão para ' sinais, luzes
de navegação para , navios (tipos aprovados), normas para a linha e graduações, trenas e fios para agrimensura,
ptanlinetros, hastes para pêndulos, réguas de cálculos, bitolas para ponta.
bitolas CilldrIcas, bitolas para roscas,
bitolas para comprimidos, bitolas de
prender, bitolas para fios, bitolas de
tipos especiais, bitola ou gabarito para
trilhos, 'réguas, esquadros, planos de
vedação, transferidores. machos de abrir
roscas, micrómetros. cabeços de micrómetros, compassos, máquinas de mediTermo
654.179, de 3-8-1964
ção, aparelhos para indicação de pontos
Imobiliária 3 Américas. Ltda.
de Ignição, diagrama. de , formas cie
San Paulo
.
roscas, aparelhos de projeção ótica, Indicadores (mostradores (dial) e -outros
- •3 AMERIUS
tipos), pipetas. pipetas para diluição do
Ind.. Brasileira
sangue, pipetas automáticas, pipetas
ClasSe 50
graduadas, buretas, buretas para gás.
O timbre de todos os seus impressos cilindros
graduad'ss, frascos para detercomerciais
minação de densidade, frascos graduados, garrafas para proys -de leite e
Termo n.t 654.180, de 3-8-1964
creme, butirometros gerber, funis graindústria e Comércio de Roupas
duados separadores. tubos centrífugos,
Erniguel Ltda.
aparelhes de sul gonaçâo, receptores graSn-) P.G.,
duados para aparelhos dean e stark.
EIGUE
barómetros 'de mercúrio, indrõinetros,
Ind1_,Braslieiru
balanças químicas. lagos de pesos, taximetros e caixas de, engrenagem para
Classe 30
taxímetros
Para distinguir: Artigos de s,estuárlos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Terts. n-9 654.183, de 3-8-1964
aventais, alparcatas, anáguas. bilrais,
Moto Retificadora "Ideai" Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, babaSão Paulo
duros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçâo, coletes, capas, chales.
IDEAL
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Ind. Brasileira
cintas. combinações, corpinhos, calças.
Classe 6
de senhoras e de crianças, calçôss ai Motores retiScados para motocicletas
e
ças, camisas, camisolas, camisetas,
motopatins
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
•
saias, casacos, chinelos, dominós, edi tarTermo n.° 654.184, de 3-8-1964
pes. fantasias, fardas para militares, coLanius, Fetter & Cia. Ltda.
leo,Iais, fraldas, galochas, gravatas, gorRio Grande do Sul
ros, jogos de lingerie. jaquetas, lacices,
• NIIA
luvas, ligas. lenços. =tês, melas,
Ind. Brasileira
matõs, mantas, mandrião, mantlhas paletós, palas. penhoar, pulavas, pelerinas,
Classe 36
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu- Alpercatas, botas, chinelos, sandália.
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
; e sapatos feminolnoa
•

stoz.£ tatu artt-Têtra 9

rezembr. de 1964
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• .
senas, "cremones, cadairos criVcia s chanfraduras. cassineta, cabos. chaves Chaves pa-s porcas circulares chaves torquimétosas correntes para chaves, calcrases, chaves paraporcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, sucatas,
enfeites ae metal, estribos, espátulas
estojos de. metal para cx.-s.-a:scs. usos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeira; espremedores,- espumadeiras, formões„ foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, formas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, -uradores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros; Sechos
de metal, ferraduras, Joaninhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, guisas, garrafas, ilhoses, joelhos, 'jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, ma:selos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas; machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-'pão,
porta-jóias; paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-eSponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuSadeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros-, sacam:ilhas, torqueres, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, tersinas, sachos, trans de cosinha, torradeira orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de- freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas,, passadores de "correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expaxisão
Classe 6
Para distinguir; Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecani
cas. motores elétricos. alternadores, ferramentas e placas para tornos, gera.
dores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecánicos, prensas mecânicai máquinas, amassadeiras, misturados
de -barro, máquina compressora, máquinas adatadas • na copnstruçno e conseronça° de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra. carretas
e outros fins industriais, devedora. máquinas desempalhadoras, descascadoras
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, puiverizadoras, fresas, politrizes. tranchas.
tesouras mecánicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistáo para todos os fins. dietas, caldeiras e turbinas. Injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos d: alta e baixa ,psessão.
prensas hidráulicas, • martelos mecânicos
e máquinas amadoras. máquinas "operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos, teares; urdideiras.
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
meadeirat, solve e rolefes.: bránidores
para cercai!, máquinas " para - fabricar

412111

.

rè.r.sa . a.° S54.1:)5 ue 3-a / 964
Alhsrto Lauzu,S) .
• 5So PasIo

Tértao n.° 654.185, dt 3-3-1964
Carlos Roggeiro
Sao Paulo
•

,INDISTRI4 DE
AjnbleATos
UOTIÇOS
tiumuILL

ti A

AsE

Classs•36
Para distinguir: s Artigos . de vestuários
e roupas feitas em geral: Agana‘hos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Lotas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n. s 654.186, de 3-8-1964
, 14:avelar Comércio de Móveis Ltda. douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, 'camisetas,
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharClasse - 40'
Armários; camas, cômodas, 'cadeiras, pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor•. estantes,' mesas, sofás e poltronas •
ros, jogos. de 'ingeria, jaquetas, laquês,
Termo n.° 654.187 de 3-43-1964
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
José Melillo
maiôs, mantas. mandrião, manilhas, paSão Paulo
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quinionos, regalos,
INDUSTRIA DE
robe de chambre, roupão, sobretudos,
sespensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorta, sungas, stoIas ou slacks,
Classe 5
tuier, toucas, turbantes, ternos, unis
Titulo de Estabelecimento
formes e vestidos
Termo n.° 654.188, de 3-8-1964
Têrmo n .° 654.196, de 3-8-1464
José de Freitas Candelária Filho
Laboratório Auada Ltda.
São Paulo .
"
São Paula
Classe 28
Título de Estabelecimento

ADE
ã§Et&
C DE A

ONDE PALTA-.4 AP
ETITE& s
A MEMORIAIA DISPOSIÇA0
- FA LT4.0 TONICO NERVET

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 654.189, de 3-8-1964
Laraconti Indústria e Comércio
Limitada
SSo Paulo

VAL
ETWiticA.
MV
W-CO

Classe 3
Produtos fámacetes cos eia gera,
Tjrmos as. 654.197 a 554.199, de
3-8-1964
Mariani
Daminelli Ltda.
. São Paulo
e

Classe 6
Válvulas para motores
Termo n.° 654.190, de 3-8-1964
Laia Pontes de Carvalro
Rio de Jansiro

Editició
'Casa Grande

»,

Ciasse 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
Termo n.° 654.193, de 34-1984
Buo — Dana S.A. — Indústria e abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, apa. Cornérc.io de Bebidas
relhos para lavatórios, arandelas, aresSâo Paulo
tas, aros, almofadrise.s, amoladores,
• 'HALB éclIAL151 amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
,Induetr i a 'Brasileira
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheClasse 12 • res de pedreiros, cadeados correntes caLicores em g s al
bides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal pata
p . Teimo a.° 654.19+ de "3-8-1964
portões, colunas, canos, chaves de fenAlfredo Ferreira da Costa
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
São Paulo
copos, cas.hepots centro de mesa co'cnreteliras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuacuseiros, cabides de metal
Classe
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
Ainplifisadorst desnsn e açústicos ! Cantoneiras, chavdros, canivetes, diaClasse 33
Titulo de Estabeiccanenta

papel e máquinas de impressão, &cama
• receptáculos
.
Classe li
Para distinguir; Aerómetros, andu:uns.
troa; aparelhos para analisas alimentos&
aparelhos eletro-técnicos, físicos, tolo+
gráficos, geodésicos, isotérmicos, raias>
métricos; aparelhos ozonizadores; apa.
reinas de projeção; aparelhos retificado.
res de energia elétrica; aparelhos parti
revelação; aparelhos de contrôle; aper•
tõmetros:, cinematógrafos; cromatosout
p•os; câmaras fotográficas; coloimetrosX
barômetros; .binóculos; bússolas; dia'
tragmas totográ ticos; estéreo-comparae
dores; estereoscóppios; fotómetros, Ifead
tes: lentes de contato; lucimetros; lupa%
metrônomos; medidores quilométricos(
medidores totalizadores; medidores clãs
gua; medidores de gasolina; medidores(
de essências; medidores de eletr.cida,de(
meidores de tatói potência; medidcwa
de profundidade; medidores de rotação(
mediares de tempo; medidores de" watts
hora; microscópios; microspectoscopos(
monóculo,: nivela, uiveis de merctmoi
objetivas fotográficas, objetivas oculao
res, óculos; óculos de alcance; ocilógra.
los; . ottaimoscópios; oftalmônietros; opi
arameiros:, pés para cá/siaras totografk
cas; periscópios; piroscópios; planune•
troe; planórnetros; pluvõmetros, poees.
ciennetros; polarimetros; quadrantes alk
tronõmicos; quadrantes polares; quas
drantes maritimoss quadrantes solares(
quadrantes verticais; retractometros; ré'
guas corred.ças; réguas graduadas; rés
gcas métricas; réguas de- cálculo; saca.
sinistros; sextantes; teodolitos; salsas&
pios; telescópios de inversão; telerne.
.
tios; termostatos; termômetros
Termo II.• 654.200, de 3-8-1964
Indústria de Madeiras Kaiider Ltda.
São Paulo

BRASPA.RQUET
Indtietria Braelleira
..lasse
Tacos é pasquetia para* constrcsoss
Termo n.° 654.201, de 3-8-1964
Móveis "Paraguassd' Ltda.
São Paulo

-PANAOUASSII
Indústria Praelleira

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, biela.
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoSadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádio; colchões, colchões melai
dispensas, divisões, divans, d'Açotecas,
de madeira, espreguiçaddras, escrivaainhas, estantes', guarda-roupas, medis,
mesinha!, mesinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão., molduras
para quadros, pord-reirátos, poltronas,
poltronas-Camas, prateleiras, pol+a-eliapéus, 'sofás; sofás,-camas; t-2VeRP .ITOS e
' •
''
'vitrines
r
1'11,

wivarta-feira 9
Termo a.° 654.202, de 3-8-1964
(Prorrog4ão j
Plásticos Piavinil S:A.
São Paulo

PRORROÚCAO

PLÁSTIKoot
-

Classe 23
Tec'dos plásticos, plásticos em ralo ou
em peças, pano couro e co :ro plástico
Termo a.° 654.103 de 3-81964
Vecambrás — Metais Preciosos Ltda.
São. Paulo
'

alicOãIL ox

Inddetria Braisileirs
Classe 5
Ligas de prata.
Termo n.° 654 204, de 34.1964
°Assumirás — Metais Preciosas Tida,
Bac, Paulo

l

VSOAMET
Iaddstriá Brasileira
Classe 5
Ligas de prata

Termo n.° 654.205, de 3-8-1964
Vecambrás —• Metais Preciosos Ttda.
São Paulo

111,C0911,
'In4astria Braalleira
Classe 5
Ligas de Pmm
Termo n.° 654.206. de 3-8-1964
Indústria e Comércio Ltda.
Kon
São Paulo

1CON—INTOSTBIA

(Fac- 'o 1:1;

VÁR:0

t

^CMÉRCIO LTDA.
Nome Comercial
natos as. 654.207 a 654.209, de
3-8-1964
Indústria e Comércio Ltda.
Kon
São Paulo

LON •
Brasileira

Trdústria

Classe 49
logos, brinqüedos. artigos desportivos •
passatempos, a saber: álbuns para
cortar e armar aviões, automUels
aros, argolas, bercinhos. bonecas. boneco', baralhos de cartas bolas para
todos os esportes brinquedos em tornas
• de animais. balões de brinquedo, bilha
• res, brinquedos mecrinicos. brinquedos
em 'forma de instrumentos musicais
' • brinquedos em forma de armar. brioquedos de borracha com ou sem asse
•
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões
cartas de jogar, chocalhos. caneleiras
para esporte, cartões para liSto cast
• abas de brinquedo, casinhas de armar,

cadeiras de brinquedo. carteiras e en
velopes com toalhas para remirar e
armar, calçadas para bonecas, cordds
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos, 'dominó& espin.
gardas de brpinquedo, espingardas_ de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra •de brinquedo, ter.
anhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
tiguras para giga de xadrez, togões e
fogâozinros de brinquedos. jogos •de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisas para criançaa, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esgaina,
para jogador de soco, máscaras cama.
'vaiam, mesas de bilhar, de • campista
de roleta, de xadrez, mobilias de brin
quedo. miniaturas de utensilios domes
ticos, patins, patinetes piões, petecas.
klarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, peio
tas. piaó0.5 e outros instrumentos musi•
cais de brinquedo, . pistolas de atiras
flama, papagaios de papel. panelinhas
quebra-cabeças em tos= de armar
raquetes, redes de pesca, redes paia
gagos, rodas de roletas, revólver de
arinquedo, soldadinhos de chumbo, ta.
bleiros para logos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamborete'', tênis de mesa, trens e vias•
férreas para brinquedos, varas para
pessa, vagonetes e zepelins
Classe 40
Móveis era geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não,. inclu•sive Móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo sadas, acolchoados para
móveis, banco:4 balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras; carrrinhos para chã e café
conjuntos • para dormitórios, conjuntos
para sela de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos ds armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, 'colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira,. espreguiçadeiras, escrivaninhas, catardes, guarda-roupas, magas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. *afãs. sofás-camas, travesseiros e
vitrines
aasse11
Para distinguir . ferragens e lerramenras:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metas
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonleres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, buless biaagra, buchas, bainha
para fiscass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes caiadas, chaves de parafuso; .conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, ahaVeá ;inglesas, cabeções, canecas.
copos, 'cachepots centro de mesa coeuetéleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeado, caldebtes,:caçaroidiateiras,, cafeteiras conchas çoadores, 'cusciiseiros, 'cabide& de•metas
cabais catode ferro, cgruzetas siavas
santtineiras, chaveiros, canive2-% chavetas, cremones, cadinros crivos, chane

fractures, cassineters cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correates para chaves, coicretes, chavrs para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas; esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, formin.has, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,'
garfos, ganchos para quadros, grampos
para •emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, .porta-gelo, posei. a, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros. panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodinos, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarria
lhas, torqueses, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tésouraa
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para 'panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de cosinha, torradeiras, afinada vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus 'para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, 'suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Termo a.° 654.210, de 3-8-1964
Kon
Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

•

KONKIT •
Indústria Drael/eirt

Classe 49
Brinquedos, jogos, passa-tempos em geral, artigo& para 4ins exalusivamente
desportivos: Automóveis, aviões de
brinquedo, berdnhos. bonecas, bosecos.
baralhos, bolas para todos os esportes,
carrinhos, caminhões, carrocinhas, chocalhos, caneleiras para esPorie, domi
-nós,damicoers,dpa
Uvas, figuras de aves a animais, dardos
para lançamento, espingardas de bandos e joelheiras para esorte, jogos de
foot-ball de mesa. fogos de armar, lu-puna ap sastgearna •assodea and na
lios domésticos, máscaras Para esporte,
nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petecas, revolvei de brinquedo, raquetes, redes de metal para
pesca, asookers, trens, tenis de mesa,
tômbolas, tamboretes. tacos, tomatefeiras para esporte, taco*, bolas e t me.
sai para bilhares, trabalhos manuais
vagoneter, avras paar saltos, varas
para pesca, tarrafas e iscas e xadres

Jezembro de 1964 4521
Tarmo n.° 654.211, de 3-11-1964
Kon — Indústria e Comércio Ltlis,
São Paulo

.itONO AR
Indástria BraeibeirtiClasse 11

.

-

.

Para distinguir ferragens e Nerramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelroa de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. arestas, aros, almoladrises, amoladores,
amoladores de terramentaa, alças para
ancinhos; brocas, bigornas, baixela'',
bandejas, bacias, mombomeres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeira.% bules, bisagra, buchas, bainha
paia facass baterias de casinha, colheres de pedreiros, cadeados cocsenws cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de faisoa, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteieiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçamias, chaleiras, cafeteiras conchas coaodres, cuscuseiroN cabides de metal,
cabos, caixas de terra, cgruzetas curvas
.antoneiras, chaveiros, canivers. chavenas, cremones, cadinros trivos, atm
fradores, cassinetes, cabos, chaves cha»
yes para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcretea, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pra,
tos e copos, enxaaas, aras, =gatas,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, frutchas, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, fungas
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, .galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, mai talos
marretais matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas. pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, posei, as, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeirat
pires pinças, panelões, porta-copoa
garrafas, passadores de roupa, presL
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes,.:45et, saleiros, sacarreslhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincas, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas .e caldeirões, terrina', tachas, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames verszp mandril de expansão, freza de
rear, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, fiai:luzes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correlap, ponteiras, prendedores 'de papel, suportei,
torniquetes e tubos de expando
•
.:

Têriao a.° 654.212. de 3-8- 1964

Mon -- Indústria e Comércio Lila .
São Paulo

x-ONbaa
.nduetria Brasileira
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1.atas casacos, chinelas, dominas, «bar.
ses. iaatas.as. fardas para militares co.
eçaais. trairias. galoahas, aravataa gen:os, jogos de angarie. jaquetas. 'aquilo.
uvas ligas, lenços. mantas. meias
nalós, mantas. mandrião. mantilhas, pa2tós, palas. penboar, pulover palatinas
seugas. pouches. polainas pijamas, pu-

nhos. perneiras. giumonos regalos.
-oba de diambré, roupão, sobretudos.,
Móveis em geral de metal, vidro, de tuspensários, saldas da banho sandálias
aço, madeira, esbofados ou não, incha- iludem- aborta. sungas tolas. ou slacks
Classe 40

abe móveis ara escritórios: Armados,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo fadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, _berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sela de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, ascrivaniabas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas mezinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrine*

talar. toucas. turbantes. ternos uniformes
e vestidos

654.213, fje 3-8-1964
Termo
Textil Victor S. Atallah S.A.
São Paulo

VICTROB
Indústria Brasileira
Casse 36 •
Para distinguir: Artigos de vestuários
tt roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas, plissas,
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
dourai. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, caução coletes, capas, chales
cachecol*, calçados chapéus. cintos
cintas, combinações carpinhos, calças
de senhora* e de crianças, calçam cal-

Teimo n.° 654.215, de 3-8-64
Malharia Frion Ltda.
São Paulo

PRION
Indtletrla Britai /eira
Classe 3b
Para distinguir: Artigos de vastuárica
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventas, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara
peças. • caiação, coletes, capas, chales,
caritecoh. calçados. chapéus, cintos.
etnias, combinações, carpi nhos. calças
de senhoras e de crianças. calçam. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas, echatpes. fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, acaro& jogos de !ingeria, laquetas. !aguas
luvas, ligas, lenços. mantas meias.
maiôs, manta& mandrião, manilhas. per
lesós. palas, penhoar, pulavas, palermas.
pengaa, ponches, polainas, pilam& pu.
abas, perneiras. quisnonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudo&
suspensórios, saídas de banha sandálias,
suciares, shorts. sungas, stolaa ou gladia,
tales. toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Termo a° 654.216, de 3-8-1964
•
Aniy Pacheco da Silva
São Paulo

L I D

R

Ineastria Brasileira
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gosma logos de !ingeria. jaquetas. laques.
luvas, ligas. lenços. mantem, meias.
malas. mantas. mandriáo, mantlhas. pa•
Classe 8
leda. palas. penhoar, pulover. pe/erinas.
extintores de incêndio
pengas, ponches. oolainas. pilam& pu.
Mos, perneiras, quimonos, regalos.
Termo n.° 654.217, de 3-8-1964
robe de chambre. roupão. sobretudos 'Rolac— Ary da Costa Comércio e
te4s, shorts. sungas. atolas' ou slacks.
, Importação
tuier, toucas.- turbantes, ternos. uni,
formes e vestidos

Termo n.° 654.214, de 5-8-1964
Textil Victor S. Atallah S.A.
São Paulo

CRATON

¡Indústria Bisoileira
36
Para distinguir: Artigos de vestuários

'1oLat

bolsi& botinas. bhisões boinas babadouros, bonés, capacetes. cartolas, caraposam casacão coletes; capas. &ales
cidcados chapéus,' ~a
cintas '6ml:inações. corpinhos calcas
de sei:6dt* e de crianças. calçaes, calça& camisas camisolas. camisetas
enecae, ceroalas, colarinho- melros

mas, canapés, catres, coicb8es, colchéeg
de molas, cômodas, conversadeiraa, toé
mus. divrais, enxergões, escabelos, efo
cantes, gabinetes de telefone, guardam
cómoda, guarda-roupa, meias, saegliág
de sala de jantar, mobilias da quarto,
poltronas, prateleiras, aobis e
sotas-cama atolados
'440/9

rirmo n.° 651.223, de 34-1964
(Prorrogação)
Panificadora Pompéia Chic Ltda.
São Paulo
PROBRO040

POMPÉT4 CRIO
Indáetrla BraelleIrd
Casse 41
Paes, roscas, malas alimenticias
Termo lu° 654.224, de 5-8-1961
Transportadora Olinda Ltda,
Pernambuco

Transportadora,
,Olinda Ltda.i

Termo n.° 654.218, de 3-8-1964
Comercial de Sacaria Paula Souza
Limitada

Nome Comercia/

São Paulo

Termo rt, 654.225, de 3-8-i964
• Meular Imóveis Ltda .
Dernambuco

POLI SOUZA
Classe a-.
Sacaria em geral
Têrmo a.° 654.220, de 3-8-1964

*IR !OVEIS LIDA.

Confecções Impacto Ltda.
São Paulo

Nome Comercial

CONFECÇÕM ne ACTO
UPD4.

Termo n.° 654.226, de 3-8-1961
Ciar Ltda. — Com. Ind. Adm. e
Repr.
Paraná

Nome Comercial

CIAR

•Ternso n.° 654.221, de 3-8-1964
Confecções impacto. Ltda.
.
São Paulo

indústria Brasileira
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia

IMPÀ0V0
Brasileira

.asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
asentais, alparcatas. anáguas. blasa

botam, botinas, blusões, boinas.
douras, • bonés. capacetes, cartolas,

Tarmo n.° 654.227, de 3-8-1964
Tinturaria Esperança:Ltda.
Paraná

»MIRARIA ESPERANÇA

011.4

poças, casação, coletes, capes, chaut. n
ciachecols. calçados. chapéus, cint,s
cintas, combinações, carpinhos. calças

Classe 33
Titulo

senhoras e de- crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. 'cueiros.

Termo n.° 654.228, de

3-V -1964
Comercial Catarinense S.A.

saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes. fantasias, fardas para militares, co..

Paraná

01WERCI 1.
CATARINENSE

kgiais, fraldas, galochas, gravatas. gots.
abas. perneiras, quinamos, regalos,
luvas, ' ligas, lenços, mantas, melas,

-

Classe 21
ralentans para automóveis maiôs. mantas, mandrião, manilhas. pae tratores
tetéo, palas, penhoar, pulover, pe/erinas,
Talam> na 654.219, de 3-8-1961
Massa° Nakaya
São Paulo

Classe

aventais, alparcatas. anáguas. blusas
a roupas feitas em geral: Agasalhos

Derços, biombos, cabides. cadeiras, MIA

indústria

ças. camisa., camisa:4, camisetas.

cuecas, ceroula: colarinhos, cueiros.
talas, casacos, chstelos, dcentnós, acharper. fantasias, farda, para militares, co-

°alceie& pata senda, para navais 41

balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos:
brincos de menti precioso, ou semiprecioso., bule, de metais preciosos,
carteiras, de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, Sio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galretetas e metais precilasos, jóias,
jóias falsas, lantejolas d* metais preciosos, medalras . cie metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia pedras scnu -preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de ~mio reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refresco'
de meatl pracioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, ttulbulos de metal. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

r 1 1,0 P 1 X
IndUstrie Brasileira.

P

penas, ponches, polainas. pijamas, pia.
m.t, fogos de Hnnerie. lanuctas, laguês, Classes: 11 — 19 — 23 —33
42 — 43.— 44 L. 46 e4 8
suspensórios, saldas de banha sandálias,
Titulo
meteres, shorts. sungas, atolas Á: :Udu.
Met, toucas, tsrbantes, temos, uniTermo
n.
•
654.230,
de ,3,8-i91.
formes e vestidos

ROdo Planta Carrocariaa, e ViatteÁ
Isimitaçla
‘,1
.Rin-) Grand?, dn •Sul
A
s!

Termo a.* 654.222. de 34-1964
Decorações e Utilidades Domésticas
- Cn ridelabro"

Ltda.

Classe 13
Sja
11
,..1.1..ROUU•lt,,
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, ' adereços de
O £N 1) 11 /é 'AIS :11 0 - "
iirasi-tesra
pedras preciosas e suas imitações, adõr.
nos de metais PrWiósos, Semi-preciosos
ase 11
e suas imitações, alianças, anéis, arti- Acol:hoados para camas e para mo- Para distinguir: Amortecedores antepa.
gos de fantasia, de metais preciosos. veis, almofadas. apor-adiares, arruados redlo, braçadeiras,- e , suportes do caso
e

, •

b., 1 .:

eli35.34: ‘4‘5

., ".)' '

I

.

ultiarta-feira 9
de escapamento, cubos . de . veiculos chapas circulares, carrosenas, chassis, car
Camas, caixas para armases, cotovelos`
carburadores, correntes de distribuição
toroas, capotas, caixas d ecambio, cabos. caminhes caminhonetes. carraC
Conjunota de escapamento ; direcbo, des.
figadeiras. dorsais. engates para vem.
loa. estribos eixos ,engrendgens,.em
foreager; freios para veiculas, tronca
Ias para veicula; tentei de-mola. gizar.
asições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras. hélices, hastes indicadores
de direçao, juntas universais, lanchas
molas, manivelas, motocicletas; motoci
elos, mancais de veiculas motonetas
parachoques pistões, pedestais
pedais, paraiamaa, partidas. portas iate
saia. pinhões, Porta rodas. parabnsas
reles para businas, reles para taróis, rodas, retentores, rebu4ucs, Joguetes para
veiculo*, serpentina; tambores de ire.
tos, tirantes, terminais para camas de
baterias, tur./zoa, varetas de veiculos, varela de veicuios, vararas de controle de
afogador e veloc.pedes e volantes
Termo n,l) 654.229, de 3-8-1964
Ferragem Sagrada Familia Ltda.
Rio Grande do Scl

Sagrada Familia
Indústria Brasileira
•
Classe 11
eara distinguir ferragens e erramentasi
Alicates, alavancas, arruelas,arrebites,
argolas, aldraves, armações -de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, alua
relhos para lavatórios, arandelas, aresta; aros, almoiadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas. biaornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, b.ules. b:sagrd, buchas, bainha
para facas., baterias de casinha, colina
res de pedreiros, zadeados correntes cabides, chaves ae paratusos, conexoea
para encanamentos caixas de metal para
portões; colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos cacbepots centro de mesa coguateleirase caixa* para condimento de
alimentos, cadeados, caldeiiões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros. cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivers, chavenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, caasinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquinsétrica, correntes para chaves, calcrema, chaves .para porcas, distintivo;
'dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para tarimbas, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices. Serro para
corter capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flautes
fivela, • furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfo& ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
s, grosas, garrafas, Ilhoses, loaEs, jarros, . limas laminas &ambos
latas, luvas, linguetas, leiteiras, °sacha.
diabas, :rolas para portas. maneios
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsa; machetes, manteguelras malhos
navalha; nipes, pcas, pás, Picareta'
pregos, ponteiros. Parafusos Porem

!RIO OFICIAL (Seção III)
pratos, porta-gelo, ~eiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiro; panelas puxadores, placas, pregadoees, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos c
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de "metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serra; serrotes, sifões, saleiros, sacarrea
lhas, torquezcs, trilhos tubos subulações, .ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talial.eiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torra;
deitas, orinóis, vasos, vasilhames 'vergas,. mandril de expansão, freza d.e
fretar, guia de freza de Chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, aravos, enfeites, fecho para pastas e . para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de' expansão
Termo n.° 654.231, de 3-8-1964
Eduardo Gilson Monteiro Manguinho
Pernambuco

.CUPINICIDA

.ezembro

armários para banheiro e para roupas
Tértno n.9 654.240, de 3-8-64
usadas, ala:lo cadas, acolchoados para
( Prorrag ação )
Jay Manufacturing Ccanpany .
moveis,. bancos, balcões, banquetas,
Estados Unidos cal .1
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
.conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Classe 21 •
de rádios, colchões, colchões de molas Veiculas e suas pa acs me: ra !lh's
dispensas, divisões, divans, discotecas,
exceto maquinas e morurrs
de anadeira, espreguiçadeiras, escrivani654.241. de 3-8 al
Termo
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
,Loa Orsini Ltda
mesinhas, mesinhas para rádio e televiMinas G?rais
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
•ORSILAR
vitrines
Termo n.9 654.234. de '3-8-64
Cupinzol Lida.
Pernambuco

,CUPINZOL LIDA.;

Bandeirante

PNTIBIOS

Farmácia dos Pobres'

Classes: 6, 8 e 40
Artigos das classes
Termo n.9 654.242, de 13-8 64
,
José F. Leite
Pernambuco

!MV
INDÚSTRIA BRASIIElbm
-

Classe 42
Aguardente

Termo n.9 654.243. de 3 -8 - 64
Importadora e Exportadora Caldas
Correia, Ltda.
Pernambuco
PRESIDENT • O Relogio

de Suprema Tradição Mundià
Classe a
Frase de propaganda
Termo n.° 654.214, de 3-8-64
Importadora e Exportadora ralas*
Correia, Ltda.
'Pernambuco

PRESIDENT - O Relogio
de Tradicão Mundial
Classe 8
Frase de propaganda
Termo n.9 654.246. de 3-844
Keszler 8 Avar Ltda.
São Paulo

.01

AUREOMICINA

Termo n.° 654.233, de 3-8-64
C.a.ssc 3
Raelce
Indústria de Móveis Residenciais Ltda.
Antibióticos e preparações antibióticas
Paraná
Termo a.° 654.239, de 3.-8-64
(Prorrogação)
Monroe Auto Equiçanent Cornpany
Estados Utddos da Araéricli

REALCb..1

Classe '40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara egeilt6rioe: Armários,

Para Servir Sempre

Termo n.9 654.235; de 3-8-64
Companhia Mineira de Negócios S. A.
Minas Gerais

,Zompanhia Mineira
de Negócios S. A.

Indústria Brasilefia'

• -Servindo Melhoi

Nome comercial

(ndústria
* Classe 2
Para distinguir: Adubos, acidas sanitarios; águas desinfetantes e para rins iatutanos, apanha-moscas e insetos (de
Nome . comercial
goma e' papel ou papelão). alcalis. bactericidas, baraticidas, chrrapaticidas, creo
Uai!° n.° 654.236, de 3-8 64
sol. creosotalina, creosoto, desodorantes, Companhia Bandeirante do 1\1,-dolos
desinfetantes, dettimadores, esterminadoS. A.
•
res de pragas e hervas daninhas, estareSfio Paulo
lizadores, embrocaçnes para animam. enxertos, • farinhas de ossos, fertilizantes
Companhia
fospatos formicida, funugantes. fuagt
cidaa. glicose para fins veterinários. guaie Ne gócios S. A
no, herblcidas, inseticidas, assanhaço.,
larvIcinas microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos deNome comercial
sinktantes .e veterinários, petróleos taTerna
ona
654.237, de 3-8-64
nitários e desinfetantes papel fumega(Prorrogação)
torto, pos inseticidas, parasiticicias, funBristol-Myers Company'
gicidas e desustetantes, preparações e
'Estados Unidos da Améric
produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes veterinários, raticidas. remedlos
para t.ina veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agiacolas, horticulas sanitárias e veteriná.
rios, sulfatos superfostatos, vacinas paClasse 3
ri aves e animais, venenos. contra insetos, animais e hervas daninhas
Preparações para a cura e u tratamento de disenteria e . outras afecções
Tenrno a. 9 654.232, de 3-8
do ~mago e sistema digestivo
fonas da Silv
Cia
Pernambuco
Xermo n.9 654.238, de 3-8-64
(Prorrogação)
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América
Classes: 3 e 48
Ti tu%

de 1964 4525

ONROE
Classe 21
Amortecedores para velam.

1+

ç>.

nb'ç
-

.5.4>
Classe 36
Pa. . distinguir: Artigos de vestuários
e roopai feitas em geral: kricatalhat„
aventais, alparcatas. anáguas. bbiama
botas, botinas, blusões, boinas, balsas
dnuros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chalea

4.826 Quarta-feira 9
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eachecols, calçados. chapéus, cintos, televisão, jornais, programas radiofeasicintas, combinações, carpinhos, cair" cao, peças teatrais e cliematograicas
revistas impressas
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 50.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Impressos em geral
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharTermo n.' 654.256, de 3-8-64
pes, fantasias, fardas para militares, coLadislas Ori
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorrol jogos de lingerie. Jaquetas. laquês.
lu\ as. ligas, lenços, mantéis, meias.
maiôs. mantas. mandrião. inantlhas. paletós, palas. penhoar, pulover, palerinas,
ptugas, pinches. oolaams. pijamas, punhos. . perneiras, quitronos, regalos,
reb, de chambre. roupa°, sobretudos.
stapensórios. saidas a: banhe. sandálias. •
IMAIIIIMINnuereffies
susteres: shorts, sungas. stolas ou slacks.'
tales, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos .
Classe 33
Corretagens eM t..ansações de imóveis
• resta° a.' 654.245, de 3-8-64
Indústria e Comércio Dunorte S. A. em geral,. câmbio, turismo e agência de
viagens: administraçãa de bens: despaGuanabara
chantes junto à rtepartiçeõs públicas

SANTA LUCIA

Classe 46
Velas
Termos Cl. 654.247 a 654.252, de
3-8-64
Barki Roupas S. A.
/24uanabara •

(ASA NUM"
Classes: 23 e 36
Pernambuco
Classes: 23 e 36
Bahia
lasses: 23 e 36
Paraná
Danes: 23 e 36
Brasília
Massos: 23 e 36
Ceará
Classes: 23 e 36
Rio Grande do Sul
Classes: 23 e 36
Termo n.° 654 253, de 3-8-64
Basic' Roupas S. A.
Guanahara

sZS
s3c*j

PATRIARCA
INDÚSTRIA BRASILERA

CPaggw, cte

Outst,

INDUSTRIA BRASILEIRA

0.111

;Indústria Braeiileila

ECANNA/4

Classe 39
Para distinguir pneumáticoa e câmaras

Teme n. 654.259, de 3-8.64

mour
Indústria Brasnaira

Pinturas Color Ltda.
Sáo Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Igasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara Ouças, easação, coletes.- capas, abales
cachecol& calçados, chapéus, cintos
Classes: 23 e 36
cintas, combinações, carpinhos, calças
Frase de propaganda
Nome comercial
de senhoras e de crianças, calções, calças.camisas, camisolas, camisetas,
TermoS na. 654 ,44 e 654.255, de
Termo n. 654.260, de 3-8-64
3-8-64
Odilon Estevam de Azevedo Ribeiro cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, domines, acharLadislas Orl
São Paulo
pes, fantasias, fardas para militares, coSâo Paula
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, fogos de lingerie, jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas. meias,
BRAZILIAN 'EXPRESS!
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas, paINO. BRASILEIRA
I letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
aNp. BRASILEIRA•
peugas, ponches, polainas. pi)arsas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
Classe 32
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Almanaques, anuários, álbuns tramesterpensóries. saldas de banho. &andállas.
tos, 'cartazes, catálogos. ?mak aedo.
meteres. aborte, aunai, abalas ou, dacks.
nela e- estrangeiros, Public/0es ImPreas
Classe 1
talar, toucas, teebaotes, temos, algVS, revista. Propaganda em eIldió,
Para fliastrantri.gleaal
a
formes e vestkroti

PINTURAS

aiLOR LTDA.

1SACI
PERERÊ
.

s

Termo n'° 654.264, de 3-8-1964
Labches Palma de Ouro Ltda.
•
Guanahaga

Cí.ae 21.

em. ousam*

de ar
40

Tê,-mo a. 654.261, de .3-8-64
Patriarca Auto Peças Ltda.
Guanabara

Classe 41
Refeições iiv:ras, saraluiches, empolas,
pastéis, queijos, mant:Iga, presimto
Pa-a distingu, • . Veleulus e uas partes
biscoitos, doces e p2o ed fôrma
:ateu:antes. Aros para bibrcietas, automóveis, auto-Lata:anões, aviões, amorTermo na' 654.765, de 3-8-196-1
:ecedari.s, al..ivances de câmbio, vasos. Pintes -- Patinas e Decorações Laia.
veiculas,,
biciclepura
Dra.¡ál
r.Nreques„
Geanabara
tas. carrinhos de mão e carretas, c,uniahonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-lu:g adores, carros, carcalares para veículos, cebos de veículos
rosas, c:a:asserias, chassis, chapas cir.
carrinhos para máquinas de escrever
Indústria Braaileira
corrediços, para eicu1os. d:reção. CsbTêrmo n.° 654._257, de 3-8-64
Classe I
gadeiras. estribos, escadas tolawes, eleRecauchutagem Recamar Ltda.
Tintas para pinturas de paredes
vadores pari passageiros e paia caiga,
São Paulo
engates para -carros, eixos de diieção.
Termo n.° 654.266, de 3-8-1964
Irmos, troa:eiras para veiculas guidão
"Copiam - Comércio de Madeiras
locomotivas, iaricaas. motociclos; molas,
Limitada
Motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios,. ónibus, para-choqUes,
para-lamas; para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculeis, achas, tricicles, tirantes para veiculos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
.htdilstria Brasileira
acelerador, tróleis, troleibua, varaes de
carros, toletes para carros •
Classe 4
IND BRASILEIRA_
Termo n,° 654.262, de 3-8-1964
Madeiras em bruto, ou parcialmente
Jata Brunetti
trabalhadas
Guanabara
Termo n.° 654.268, de 3-8-196/
Classe 39
amam PRaaaSeit gatu ta amua
(Prorrogação)
Para distinguir pneumáticos e aunaras
Produtos Químicos Ciba S.A.
de ar
Guanabara
Termo n. 654.258, de 3-8.64
Classe 33
LPRORROGACÃO
• Recauchutagem Recamar Ltda. •
s Um educandário feminino.
São Paulo
Termo is.° 654.263, de 34-1984
Confecções L'Amcair Ltda.
GI BEMON.:
Guanabara
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Classe 3
Um produto farmacêutico destinado ao
tratamento de distúrbios hepáticos •
Têrznos as. 654.269 a 654.272, de
3-8-1964
Oba Societé Anonyme (em alemão:
Oba AktienarssTschaft) em inglesi
Ciba United)
Ssiai

'PRORROGAÇÃO

C-1.a-,ge
Para distinguir: Pr- odutos quimicos orgânicos. e Inorgânicos, inclusive redutos químicos ailfâticos e derivados
compostos, alicioclicos, produtos (Wall'.
coa aromáticos e derivas, e cznpoostos
heterociclisos, e incluindo Mais especificadamente ácidos tanto orgânicos como álcalis, sais minerais e
orglinicos inclusive aeetatos, cloretos,
sulfatos, foslatos, pirofosfatos, benizoatos, silicatos, aaflcdatos, sulfonataa,
natos, nitratos, iluminares festoo& ripocloritos, cianêtos, isocianatos, snIfi-•
-toa, ditfoca ris:matos, amimas, éteres.
amino-eteres lidrocrobonetes arornsti-

bidrocarbonetos cloradas, dourais
nas, zdtrocloro, hidrocarbonetos aromáticos, alcoois, fenóls, clorofenóis, nitro.
ienóla, éteres, aulfonas, dl-cloretos de
aulfona, sulfatos orgânicos, aldeído&
amidos, guanldinas, biguanidas, tiazéss,
derivados de tiazóls, fósforos, cloretos
de fósforos, cloretos - ácidos, vanilina,
eumarina, negro de fumo, ensõfre, catalisador de vanadio, cloro, amônia, aia-i
drido carbônico, acrogel de silica, anidrido sulfuroso, aceleradores para vizicarilçação de borracha, antioxidantes
para borracha., antioxidantes para sabão, aditivos para óleos, emulsificados
res e agentes capilarativop ou traiosiva( tais °ano agentes humectantea e
penetrantes, e resinas naturaise sintéticas e niatétias plásticas de toda
espécie
Classe 2

mentos ara animais, aves e peixes, óleos
desinfetantes e 'veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, papel fume.
gatórics pós inseticidas, !ongicidas e
desinfetantes, preparações e prdoutos
inseticidas, desinfetantes e veterinários,
raticidas. reinéeftos para fins sanitários
e desinfetantes para fins agrícolas, hos.
ticulas, sanitários e veterinários, vacina
para aves e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninraa
Classe 3
Medicamentos, produtos quimicos para
fins medicinais, drogas e preparados
farm acêuticos
Classe 4
Resinas e fibras pata fiação
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetato&
agentes químicos para o tratamento e
loraçáo de fibras tecidos, couros e celulose; água raz. álcool, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes industriais, ahuninio em pó aznonlaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes. anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água - acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzol. betumem
bicarbonatos de siclio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos. catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro. corrosivos, cromatos, corantes, arcounos: desco-antes, desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre. éter, esmaltes estereatos; fenol, tilMas sensibilizados para fotografias. ftxadores. formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina: bidratos. •Indrosulfitos:
impermeabilizantes, loduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, massudo; nitratos. neutralizadores, nitroululosei (atidos, oradantes, óleos para

Substancias e reparações quimicas
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fins unitários, apanha-moscas e Insetos (de
goma e *piapel ou papelão), álcalis
bactericidas, baraticidas. carrapaticidas.
ereto!, creosotaiina, creosoto, desodorante, desinletadtes. dehunadores, exterminadores de pragas e bervat 'dantabas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinha* de ossos,
fertilizantes. fostatos, lormicidas, tumiganias, fungicidas, gasosa para tina
veterinários, guano, herbicidas, insanadas, in,setitagos. larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos, sanitários e desinfetantes, papel lumegatório, pó. inste*
sias, parabeniza, huigicidas e desinfe,
• tautes, preparações e produtos Inseticidas. germicidas, desinfetantes e vete• rinarios, raticidas, remédios para 'tina
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fina agrícolas pintura. d/eo de linhaça; produto. quiborticulas, sanitários e veterinarosa, micos para impressas., potassa indussulfatos, superfostatos, vacinas para
trial, papéis emulsionáveis para a foaves e animais venenos contra Insetos, tografia,
papéis de turnesol, papéis he. 'animais e hervas dadinhaa
liograficos e heliocopistas, películas
Classe 3
sensíveis, papéis para fotografia e anáMedicamentos, produtos ClidilliCOs para lises de laboratório, pigmentos,
potassa.
fins medicinsis, drogas e preparados
pós metálicos para a composição de
fa rmacéuticos
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar. pratear e croClasse 4
mar, produtos para diluir tintas prosais,Resinas e fibras para fiação
to; reativos, removedores, reveladores:
Termos as. 654.273 • 654.276, de sabias neutro, sais salicilatos, amantes,
.
3-8-1964
silicatos, soda cáustica, soluções quis
(Prorrogação)
micas de uso industrial, solventes, suleiba Societé Anonyme (em alemão: fatos: tintas em pó. liquidas, sólidas
Oba Aktiengesellschaft) em
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
Ciha Limiteg)
dei, contrações. decorações, couros, te.
Suíça
eidos, fibras.. celulose, barcos e vet.
calos, talco industrial, thiner.

PRORROGACRI

C1::- , -;-• 2 •
Para distinamr: Adubos, iridos unitários. aguas ilesinfetanPs e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma c papei ou papelão), bactericidas, baratleidas, carrapaticidas, creosol,
creosotalina, creosotos, desodorantes.
desinfetantes, defumadores, estermlnados
rei de pragas e hervas daninhas, ler.
tilizantes, fosfatos. formicida& N anicadas, fiunigantes, glicose para fina veterinários: herbicidas. inseticidas, insentifugos, larvicidas, microbicidas, anedica.7.
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Tênnos na. 654.278a 654.2391 de
3-ô-1961
t Prorrogação)
•
Ciba Societe .nuonyme tem alemão:
Ciba Aktiengeselisc.naft) em ingles:
Ciba Limited)
• Suíça

Cl AGAL.
Classe 3
Medicamentos, preparados farmacêuticos
e produtos medicinais
Classe 1
&libam, corrosivos e substancias para
preparar e curtir couro, e bem assim
chapas e papéis para fotografia
Termos as, -.651.280 e 654.281, de
3-8-1964
(Prorrogação)
Ciba Societé Anonyme tem alemão:
Ciba AktiengeseLschaft) em inglês:
Ciba Limited)
Suíça

PRORROGAÇÃO

Gime 3
Um produto farmacêutico ~deo a
mmonatitnink

PROR ROCAÇÃO •

Classe 9
•
Para distinguir: Instrumentos
suas partes integrantes a sa'am-: —
acordeões, cordas para instrumentos musicais, assovias, bandolins, banas,
terias para jazs-band, baritoues, banibardinos, bumbos, caixas de música, de
órgão, de piano, ca‘ aquinhoa, Ceitl% planos, citras, clarins, cimbolos, clarinetas,
concertinas, cometas e' cometões, cornetins, flautas, flautins. guitarras, gal.
tas, harmônicas, harmônios, harpas, liras, órgãos, pandeiros, pistões, pratos
de bandas, rabecas, realejos, reis...latas,
saxofones, tambores, tamborins, tanino,
taroes, timbales, trombones, trompetak
tubas, violas e vidôes
Termo n° 654.289, de 3-8-1964
Termo n 9 654.259, de 3-8-1064
Noves: Limitada
• SiPaulo

CiElACIED

Classe 3
Medicamentos, prearados farinacéuticos
e produtos medicinais
Classe 1
Cl..s.s.e
Anilinas, corrosivos e substâncias para
preparar e curtir couro, e bem assim Para distinguir: An ços de vcstuarloa
e roupas feitas est geral: Ag:sadios,
chapas e papéis para fotografia
aventais, al p arcatas. anáguas. blusa',
Térnios àt. 65.282 e .654.283. de douroe, bonés, capa.::•tes. cartolas, carapuças, casadas. colctes. capas, chatos,
3-8-1964
uai:laço:4, calçados. chapéus, cintos,
(Prorrogaçao)
Cába Societé. Anonytne (em alemão: Cintas, combinações, carpinhos, calçam
Ciba Aktiengesellschaft) em inglês: de senhoras e de crianças. calções.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Cibo Limited)
cuecas, ceroulas, calarinhos, cueirok
Suíça
saias, casacos. chiados. dominós. eduz.
pra fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor.
rol. jogos de !ingeris, jaquetas, laquês,
PRORROGAÇÃO
luvas, ligas. lenços. mamões meiam
amitis, mantas. mandriSo, manilhas. pa.
latos. palas, penhoar, pulover. pelerinaa,
peugaa,
ponches. po'ainas, pijamas, piso
Mos, perneiras, qololonos, regalas
robe de chambre. roupão, &obstados,
Classe 3
saidas de banho. sandália',
Medicamentos, preparados farmacêuticos suspensórioa,
meteres, aborta, sungas, golas ou siadas
e produtos medicinais
Nies, toucas. turbantes, ternos. uniClasse 1
. formes e vestidos •
Anilina*, corrosivos e substâncias para
classe 36
preparar e curtir couro, e bem assina

COAL

chapas e papéis para fotografas
654.277, de 341964
(Prorotgação)
-Oba Societé Anonyme (em alemão; Térmos na. 654.284 e 654.285, de
•
341964
Ciba Aktiengesellschaft) em inglês:
Casa Socidté Anonyme (em aleciatiot
Ciba Limited)
Ciba Aldiengeaellschaft3 (em b3gIbi
Sulca
•
•
Oba Limited)
Suíça

01 BATON

Santa Catarina

PRORROGAÇÃO

Têm,

PRORROGAÇÃO

Têm° n9 654.288, de 3-84968
Fábrica de Gaitas "Alindo Herlad
S. A., Corarei° e Indiastria

Titulo

Térmo n° 654.291, de 3.8-1961
Laboratório Torres S. A.
São Nal,

• PRORROGAÇÃO

DRORROGA0C)

SOL
Classe 3
Medicamentos, preparados farmacètrkk
soe e produtos medicinais
Clame 1
Cluse
Anginas, °motivos e aerbatillas Pina
preparar e curtir couro, e bem assim Para diatinguir: Sóros, vacinas, bio-cd.
tunas vinhos, solutos, elixires, xaropeai
'Impas • papila pere fotogrdia

TORRES

45n Quarta-Tetra 9
extratos tinturas, alcoolaturasi 'alcoolak4i,. essências, óleos, emulsões,
4os, sabões, pomadas, cremes, pastas.
044106, comprimitios, cdpsulas, drágeis,
supositórios, velas, g: anulados, grânulos, Pilulas,. pastilhas e outros preparados ou substâncias para serem usados
na me.dicina e na farmácia, não Incluídos • em outras classes
Termo a° 654.292, de 3-8-1964
Va.met Oy.
Finlândia

VALMET TERRA
Classe 21
Para distingcir: Tratores

Têm° no 654.293, de 3-8-1964
Valmet Oy.
'Finlândia
Classe 7
Para distinguir: Tratores a serras usados em trabalhos de fazendas
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zu; óleos comestíveis, ostras,' ovas,
pães. pinos, prlines, pimenta, cós para
pudins. piadas. peixes, presuntos. ruces, petit-pois, pstilhas. pizzas. maltas;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sai, sagu. Sardinha.
sanduiches. salsichas, salames. sopas çaLatedas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca tâmaras. talha.
run, tremoços, tortas, tortas para aumento de animais e aves. torrões.
• * toucinho e vinagre

Termo no 654.303, de 3-8-1961
Drogasil Limitada
São Paulo

• PRORROGAÇÃO

JOSE FAUNO
falik:STRIA RRASILCIR3

frurasvtorraaas, tapioca. tâmaras, talim,
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinno e vinagre
Termo n° 654 304, de 3-8-1964
D. ogasil Limitada
São Paulo

CELSO GARCIA.

Classe 3
Termo no 654.297, de 3-8-1964
Anna Dizioli S. A., Industrialização Para distinguir: Substâncias químicas,
D UST R IA RRASILEIRA
para serem usadas na medicin ou na
de Sementes Oleaginosas
farmácia
Classe 3
São Paulo
Para distinguir: Substância quimicaa,
Termo no 654.300, de 3-8-1964
para serem usadas na medicina -ou na
Arnau Dizioli S. A., Industrialização
farmácia
de Sementes Oleaginosas
••••••••
São Paulo
Têrmo no 654.305, de 3-8-1964
Drogasil Limitada
•
Prorrogação
•
São Paulo

izioi

Indústria Brasileira

tzideo

Termo no 654.294, de 3-8-1964
Classe 42
Indústria &asneira
'Arnau Dizioll S. A., Industrializaçãa Parei distinguir: Aguardentes. aperitivot, anis. binar, brandy, conhaque. cerde Sementes Oleaginosas
vejas fernet, genebra. gin. kumel, ticoSão Paulo
Classe 43
res. nectar, punch. pimpermint, rhian Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver caldo de cana, caldos de frutas; guamuth. vinhos espumantes. vinhos qui- raná; refrescos, refrigerantes; soda; xanados. whisky
ropes para refrescos
Temo n° 654.298, de 3-8-1964
' Têrmo n° 654.301, de 3-8-1964
Arnau Dizioli S. A., Industrialização Arnau Dizioli S. A., jedustrialização
de Sementes 'Oleaginosas
de Sementes Oleaginosas
Indústria Brasileira
São Paulo
São Paulo
Classe 43
Classe 42 •
Classe 42
ou artificiais; Para distinguir: Aguardentes. aperitiPara distinguir: Aguardentes, aperiti Aguas gasosas. naiuraisde
frutas: gua- vos anis. bitter. brandy, conhaque. cercaldo de cana, caldos
sua. afila. bitter, brandy. conhaque. cerraná;
refrescos,
refrigerantes;
soda; xa- vejas ternas. genebra, gin. kumel. tico
vejas terno.. genebra. gin •kumel. licoropes
para
refrescos
res. nectar. punch. pimperdont, dum
res !lactar, punch. pimpermint. dana
sucos
de trutas em álcool, vinhos, versucos de trutas em álcool, vinhos, yer.
654.299,
de
3-8-1964
•
Termo no
inuth, vinhos espumantes. vinhos quz. Arnau Dizioli S. A.. Industrialização meth. vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky.
nados, whisky
de Sementes Oleabinosas
.
São
Paulo
°'
Termo no 654.302, de 3-8;1964
Termo n° 654.295, de 3-8-1964
Classe 41
Arnau Dizioli S. A.,. Industrialização
Arnau Dizioli S. A., Industrialização
Alcachofras,
aletria,
alho,
aspargos,
de Sementes Oleaginosas
de Sementes Oleaginosas
açúcar, alimentos paar animais amids
São Paulo .
São Paulo
•
• amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
Classe 43
Classe 41
alroz, atum, aveia. avelãs. azeite. azeiAguas gasosas, natarais ou artificiais; tonas, banha, bacalhau, batatas, balas Alcachofras. aletria, alho. aspargos.
caldo de cana, caldos de frutas; gua- biscoitos, bombons. bolachas. baunilha açúcar. alimentos paar animais, amido
raná; refrescos, refrigerantes; soda; xa- café em pó e em grão, camarão, canela amêndoas., ameixas, amendoim araruta
ropes para refrescos
era pau e em adi, cacau, carnes ctá arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. aze.caramelos, chocolates, conteitos. cravo. tonas. banha, bacalhau. batatas, balas
Termo no 654.296, de 3-8-1964
Atuais Dizioli S. A..• Industrialização cereais. cominho. creme de leite, cremes biscoito*, bombons, bolachas baunilha.
&Mentimos croquetes. compotas. 'can- café em pó e em grão,, camarão. canela.
de Sementes Oleaginosas
alca coalhada, castanha, cebola. condi- em pau e em Pó. cacau. carnes, chá
São Paulo
mentos para alimentos, colorantes carinelos, chocolates, confeitos. cravo
chouriços, dendê, doces, doces de fru cereais. cominho, creme de leite. _cremes
Classe 41
Aicachofral, aletria, alho, aspargos tas, espinafre, essências alimentares. em. alimenticlos croquetes, compotas. catiaçúcar, alimentos paar inimaia. amido nadas, ervilhas, eu:ovas. extrato de to-• pica. coalhada, castanha, cebola condi
amêndoas. ameixas, amendoim: araruta mate, farinhas alimenticias. favas, fé atentos para alimentos. colorantes
arroz, atum, aveia. avelãs. azeite.. azei cuias, flocos, farelo, fermentos /enfio chouriços, dendê. doces, doces de Era
tunas, banha, bacalhau batatas: balas figos, frios, frutas secas naturais e cris- tas, espinafre, essências alimentares. em
biscoitos: bombons bolachas baunilha talizadas; gricose, goma de mascar. gor padas, ervilhas, enxoval, extrato de to
ade em pó e - em grao. camarão. casem. duraa granules, grao de bico, gelatina mate. farinhas alimentictaa. tavaa. fé
CO pau e em pó. cacau. cucu. cha goiabada, geléias, herva doce. beto, cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
caramelos, chocolates. confeitos. cravo mate., hortaliças, lagostas. lingens, leite
frios, frutas secas naturais e cria
mate. hortaliças, lagostas. línguas. leite condensado, leite em pó, legumes em tailzadas; gricose. goma de mascar. gor
goiabada. geléias. larva doce. herva conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- durai, grânulos, grão de bico. gelatina
duras. grânulos. grão de bico. gelatina. sas alimenticias, mariscos manteiga goiabada, geléias, herva doce. herva
Condensado. leite 'em pó. legumes em margarina, marmelada, macarrão, mas- mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
Oca 'coalhada, castanha cebola. condi sa de tomate, mel e melado, mate mas condensado, leite em pó, legumes em
alentos Para alimentos. eolorantes tas para mingaus, molhos. moluscos cunserva, lentilhas: linguiça. louro. Mas
chouriços, dendê. doces doces de fru motitarda. mortadela, nós moscada. so- sas alimentícias, mariscos, manteiga
tad, espinafre. essências alimentarei, em- Les. óleos comestiveis. ostras, ovas margarina, marmelada. macarrão mas
padas, ervilhas. enxovaa extrato de to- oNs. piam , arauás, pimenta. pós para se de tomate. mel e melado, mate masmate. farinhas alimenticias, lavas. fé pudins, piadas, peixes. presuntos, Pa- sas para mingaus, molhos. moluscos
cubo, flocos, tareio, fermentos. feijão th, petit-pois. estilhas,. pizzas. Pudins. mosrarda, mortadela, nós moscada,, aofios, frios, frutas st,cas naturaiL e cris queijos, rações balanceadas para cai zes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
blizadain gricose gana .cle mascar. gor maia requeijões. -sal. saga. sardinhas oba pisos retina 'pimenta. Pós Para
conserva, lentilhas linguiça: louro. mas sanduiches, salsichas, salames, sopas co purgas, pickies, peixes, presuntos. osasa 'alimenticias. mariscos.. manteiga 'arada" dor/ates, sucos de tomates e dr tês petit-pois, astilhas, pizzas, pudins:
Margarina. Marmelada, macarrão. mas frutas: torradas. tapioca. tâmaras. talha queijos, rações balanceadas para sun
aia de tomate. mel e melado inale mas rim, tremoços. - tortas, tortas Para ah maia. requeilões, sal, sagu, modinha*
manto de animais e aves, torrões.
na para- eningair milhos. moluscos
sanduíches, salsichas, salame*. sopas ma
toucinho, vinagre
mostarda.' morta& a, nós moscada., uo•
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de

z oh

Dezembro .øe 1Y04

PRORROGAÇÃO

FARMASIL DA SÉ

.'AO PAULO. .
46 — 16
(.asses: — 2 — 3 •••-• 4
• Titulo
Ternas no 654.306, de 3-8-1964
Banco Nacional do Norte S. A.
Prorrogação
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

Um Amigo tia Praça
Classes: 32 —
Titulo

— 50

Ternao n° 654.307, 'de 3-84964
— Credipintura Limitada
Fitado da Guanabarr

Classe 1
ASsomentes.. acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
!orarão de fibras, tecidos. couros e celulose: água raz. álcool, albumina, aultinas, alumen. alvaiade, alvejantes
dustriabt, aluminio em p6 amoniaco,
anti-incrustantes. ' anti-andantes. 'natio/Mantes, antl-corrosivos. siati-detonantes. azotatos. agua acidulado Pero
'' para
acumuladores, água oltigenadO
bicarbonatos de sódio., de potássio: cal
fins Industriais, amónia: banhos para
galvanização, benzina. benzol, betumes,
virgem, carvões. carbonatos, catalizadores. celulose. .chapas* fotográficas.
composições extintores de Incêndio, cloro. corrosivos, cromatos. corantes. creo.
ratou descorantes. desincrustantes. dissolventes; emulsões fotõgráficas. enxofre éter esmaltes estereatos: fenol, filmes sensibilizados para fotogre •41adores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos: galvanizadores gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; id.:tratos, hidrosulfitoet
imp ermeabIllzantes. loduretos: lacas:
massas para pintura, magnésio. mer.
curio; nitratos, neutralizadores.. carme.
ItilOse; óxidos, oxidantes, óleos para
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Tarmo na 654.317, de 3-8-1964
Taram na 654.312, de 3-8-1964
pultura. óleo de' tinbaça: produtos
Laaaaasil Limitada
Cia. Piada Indústria e Comércio
micos • para impressão. potassa indus.
rogaçao
Prorrogação
Mal. papéis emulsionaveis para a
São Paulo
São Paulo
tografia, papéis de turuesol, papéis keliegreficos e beliocoPistas. PellÁul-4°
• PRORROGAÇÃO
sensivels, papéis para ktografia e anã— PRORROGAÇÃO
bes de laboratório. pigmentos, potassa,
pós metaliros para a cortiposiçao de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear cao.
CAMPINAS
mar, produtos para diluir tintas prossia.
reativos.
removedores.
reveladores
Classes:
1
—
2
—
3
to
1 --- 46 —
Para
distinguir:.
Farmácia
e Perfumaris
sabão neutrin sais saliellatos secantes.
erastietre
Indiletit s
alicates soda cáustica, soluções
Termo t' 654.318, de 3-8-1964
:nicas de uso industrial. solventes .sulLimitada
fatos; tintas em pó, liquidas; sólidas
Prorrogação
Classe 36
•
ou pastosas para madeira, feno, pareSão Paulo
des, contruções decorações couros te- Para distinguir: Cliapeus. boinas e caCid" fibras celulose, barcos e ve1- u rn a s de pelo e de Ia, cartolas, boneles. e casquetes
culoa..talco industrial. thiatr.

FARMASIL RUM

Timo a' 654.308. de 3-8-1964
Atenas — Decorações e Cortinas
, Limitada
Estado da Guanabara

ATEn715
indústria Brasileira

Classe- 34
Para -distinguir: Cortinados,, cortinas,
encerados, linóleos, oleados, passadeiras,
panos para assoalhos e paredes
Vara° no 654.309, de 3-8-1964
C.ta. Tagcs,de Melo Pimenta de
Relogios
São Paulo

PRORROGAglk0

Classe 8
Frase de Propaganda
Termo n° 654.310, de 3-8-1964
Rei Rodoviário Limitada
Sao Paulo

ORR O GAÇ ã0

II
. Classe 33
Titulo
Termo no 654.311, de 344964
Assumpão — Engenharia e Construções
S.A.'
São Paulo
'AsSUMPÇÃO-ENGENHARIA
L'CONSTRUCÉSES

Nome Comercial

Termo si° 654.313, de 3-8-1964
Ca. Prada Indústria e Comércio
Prorrogação
São Paulo

PRORROGAÇÃO

rakuSh. 11 DE QUTrrui
ao psus

Tann° no 654.323, de 3-8-1964
Manoel Pires de Oliveira
Estado an •Guanabara

Constelação do RitriE
Classe 33
Titulo
Tarmo n° 654.324, de 3-8-1064
Borla Roupas S. A.
Estado da Guanabara

« Barki Liquida Tudo
Classe 23
Frase de Propaganda
Tarmo n° 651.325, de 3-8-1964
Pomo de Gasolina Esplanada do Castelo
Limitada
Estado da Guanabara

Classes: 1 —2-3---4-46--48
PRORROGAg j10.
Para distinguir: Substância e preparações químicas para serem asadas nas indústrias, na fotografi e nas análises
químicas etc.; substâncias e preparações ' esplanada do Castela
químicas usadas na. agricultur, horticulindastrta Brasileiro
tura, veterinária etc; substâncias químiClasse 50
cas Produtos e preparados para serem
Marca
usados na medicina ou na farmácia.
substancia de o-igem animal, vegetal
Tampo n° 654.326, de 3-8-1964
Classe 36
ou mineral, em bruto ou parcialmente
Salmet — Indústria e Coma-cio
Para distinguir; Glapcus, boifias e ca- preparadas; sabão comem e detergentes;
Limitada
rapuças de pelo e da lã, cartolas, bo- perfumaria, cosméticos, denti frícios, sa,
São Paulo
netes e casquetes
bonetes, preparados para o cabelo. Arfigos de toucador, escovas para os denTermo n° 651.314, de 3-8-1964
tes, unhas, cabeio e roupa
Indústria 11/41etalargica Stella Limitada
Prorrogação
Termo a° 654.319, de 3-8-1964
São Paulo
1NDOSTRIA BRASILEIRA?
Alvaro de Almeida Comércio e Indústria
de Madeiras Limitada
Classe
Estado da Guanabara
'INDUSTRIA METALLIRGICA
Absorventes, acetona,
. láCidos. aceratoa4
agentes nulmicos para o tratamento.*
TE11-41 LTDA.'
loraçao de fibras, tecidos, couros e coo
lulose- água raz, álcool, albumina; an14
Nome Comercial
tinas.. alumes!, ' alvaiade, a/valentes ina
Tarmo no 654,315, de 3-8-1964
dustriaLs, alumiai° em p6 amoniacca
INDI2TRIA BRAs1=4 anti-inernstantes,
Walter Bortoletto 6 Irmão
anti-oxidantes. anta,
Classe 26
Prorrogação
Oxidantea •anti-corrosivos, anti-detonatta
Artigos da classe
São Paulo
tes, azotatos, água acidulada para
Taram mi5 654.320, de 3-8-1964 . acumuladores, água oxigenada para
fias industriaia, amônia; banhos Para
Casa Fragata Carimbos Limitada
galvanização, benzina, bemol, betumeis
Estado da Guanabara
bicarbonatos de sódio, de potássio: cal
virgea. carvões, carbonatos, catalizas
CASA FRAGATA
dores, celulose, chapas fotográficai,
composições extintores de incêndlo, cloro, corrosivos, croma:os. corantes. , creo•
Caasse 17 — 33
satos; descorantes. ítaíncrustantes, dia.
Titulo
solventes: emulsões "atográficas. anua
Ire, éter, esmaltes t,tercatos; fenol, 111Tarmo no 654.321, de 3-8-1964
maca sensibilizados p ara fotografias.. Rd
Banco Moreira Gomes S. A.
xadores, tormoL fo a -•tos industrla ia, lóaõ
Paraná
foros industriais P,uo.-etos; ,galaaalaadda
res, gelatina para fotografias e pintura'(
Classe 41
giz, glicerina; hid r atos, bidrasulfiton
Para distinguir: Vinagre
imp ermeabilizantes. ioduretos: lacas;
massas para pintura; magnksio, mer•
Tamo n° 654.316, de 3-8-1964
curfo; nitratos, neutralizadores, sufoca:
Drogasil Limitada
tufosa: óxidos, oxidantes, óleos para
, Prorrogação
pintura, óleo de lin.:-:as:a; produtos gala
São Paulo
micos para impressão, potassa indulta,
trbl, pap éis emuisionavela para a fétografia, papéis de turnesol, papéis ha.
losignia Comercial
.
PRORROGACÃO
' ll o g ráficos ' • é • heliocopistas, pelic4r4a,
!umbrais. papéis 'para fotografia e',:aná;
.Térrao'n°, 654.322, de 3-8-1964
lises . de= la boratório,' pigmentos, 'potassa,;
• 10.10 LatW
•
12 . DE OUTUBRO
pós . met g licds' para ' a ' comp
Estado. da Guanabara
osição de,
tintas, pr aphrações para lotografia.sa
pro dutos' Para :niquelar,
- LNDusTR1A RAsiLEIR21
pratear e, éro-i.
raaa.'''Pabdutcâ 'Pal'a diluir tintasprossiriÀ
ÊSE MUNDO E ‘P:4EU to;'
reativos, renioveddres, reveladores;
blaSse 3
sabão neutro, sais, salicilatos. secantes.
Classe 32
Para distinguir: Substancias químicas
'alceias, soda erlustica, soluções
Para
distinguir:
Película
cinematográqui .
farna
ou
para ser usada na medicina ,
?nicas
de uso industrial solventes,
fica.
etc.
mácia
fatos; tirdas em pa, fiquidas, sUl"
sólidas

CONDO
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ou pa.siosas para tu...seita, tarro, pare
dess, contruçoés, dewrasoes, coura,
cid" libras, cenause, oarcos e vei•
cuias, talco Industriai, tatues,
Termo n° 654.327, de 3-8-1964
"Americana" — Bebidas Refrigerante.
S. A. •
Prorrogação
Minas Gerais -

-1 esmo n° 634.329, cie 3-8-1961
LicáV
,11.,,Zeiçlti
ÈJCralrs# tAr.1 ...sanaoara
•

Revista Brasileira
• (de Hipnologia
indústria. Brasileir4
Classe 32
Pa-ra distinguir: Uma revista médica
impressa

PRORROGAÇÃO

Termo 219 654.330, de 3-8-1961
Ertindea Pinheiro da Cruz.
Estado da Guanbara

gmettetcla
Tecactot

• •
niercürio, citrato '-‘11: calcina,. citrato da
tarro, citrato de prata, citrato de po.
Cassio. . cloreto de amônio, cloreto •sle
cas cloreto de cálcio, cloreto de Sung.
nau°, cloreto de sódio, cloreto de pua
testo,- cotargol, colódio elástico, crome
de tartaro, cuprol. citrato de ferro, .cla
trato' ' de quimo, citrato de ferro , Verde,
euroonato . de amónio, cloreto. de zincu.
caroonato de potássio, carbonato •• de
manganês, dermatel, desengraxantes para
.niquelaçâo, desoxidantes para metais,'
deimcrustantes para máquinas, enxofre.
em 'pó; eitearato de aluminio, essenciais
de gomenol, essência de. eucalipto; ema.
Untes para remoção de tintas aplica»
das, ui-mutuante para produto* actála
ticos,. esmaltes, ater, tenosallis . formou
fosfato de ferro, fosfato de trscálcio, tos.
tato • de patassio, fosfato de sódio. tos.
tatu de amianto. Iluidos 'para • freio;
glicerma, glicerotostato de potassios
glicerotostato de magnésio

aventais alparcatas. anáguas, blusas,
DJIa,S, botinas, blusões, boinas, babadoutor,, botica, capacetes. 'cartolas, cara
puças, casação, l'õletes, capas, chatas,
szesecois, calçadiss, chapéus,. cintos,
coutas, combinações, carpinhos, calçaa.
de' senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas,' ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpea fantasias, tardas para militares, colag•ais, fraldas, • galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria, jaquetas, laqse&
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mandhas, paletós, palas. penhoar, pidover, pelerinas.
pcugas, ponches, polainas, pijamas, pus
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tutu, toucas, turbantes,ternos, uniformes
vessid'os
Termo n° 654.335, de 3-8-1964 •
'inovai — Imóveis e Avaliações
Limitad
•
São Paulo

Termo n9 654.338, de. 3-8-1964
•
Salomão Chor
Estado da Guanbara

INDUSTRIA
BRASILEIRA

cJiíiciofleIson

IMOVAL — IMÓVEIS
Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aves
e animais, arroz. amendoas, araruta.
alpiste avelã, amido, ameixas, .azeites
açúcar. azei-anas, aveia aves abatidas
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha
bombons, biscoitos, bolachas, batatas
' bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos.
coalhada camarão canas, carne de bago, açucar, café cravo canela cebola
alho, azeite, banra. massas alimentícias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de leite, creme de muro, condimentos, crustâceos, chá, cravo, caé•
canqica, cha sque, ciaeos, castanhas, cominho, cangiguinha, conservas alimen
ticias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops extrato Para doces, de
tomatc e de carne, ervilhas. etixova:
erva-doce, essenncias para baias, pára
doces e para al linproos, Nada, frutas,
frutas sêcas. em caldas, cristalizada* e
compotas, facillas, figos, flocos, fermento. farinhas, fava, Farelo, fubá, gomas
de mascar, gaias. geléias de - mocotó
goiabada, gordu ras, grão d- bico, glacês. glicose, gelatinas. grânulos, línguas
!inquiras, leite, lombo lombo, leite coo
densado, leite em pó legumes, ,lentilhas
lagostas, mel, marmelada, mortadelas
manteiga, mostarda, 'mariscos, moluscos,
molhos, margarina massas alimenticias
e de tomate, Melado, milho, noz-moscada. óleos comestíveis,- ostras, paios, nes.
segada. peixes. nesaarioa, Panetones
posta da nm emciwm, oldes, p atês.' pastilhas, ph Para pudins, ralinés,. pães.
Pães de feirma, rimsnta, presuntos, polvilho. áurilos. aldrara de mi lho, raeões
balanceadas. rega s ilso; rascas, saga,
tadas. sucos de fruas. salsichas, sal.
toucinho, tremoços, trigo torrões. ° torradas. tâmaras ta piocas, vinagre
Termo is? 654.37, de 3-8-1964
Alfredo Appelt
Estado da Guanabara -
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INDUSTRIA BRASItElAA

•
Classe 2 •
Para listinguir: Inseticidas para exterminar, pulgas, baratas, moscas, percevejos, pragas dç glinha, pragas das
plantas e mosquitos

e.

r;,11.1

`it.4

Nome Civil

Classe 33
Titulo

Termo ns 654.336, de 3-8-1964 •
Fernando Barber
São Paulo

Termo no 654.339, e 3-8-1964
Raimundo Sandoval de Mélo
Estado da Guanbara

Termo n° 654.331 de 3-8-1964
Sérgio Santos Silva

Loja dos Reguladores
Indústria ,Brasileirs
Classe 8
Para distinguir: Interruptores de corrente elétrica

S P.111
G
1W

Classe 33
Titulo
Termo n° 654.337, de 3-8-1964
"Parabor" Indústria e Comércio ,de • .
Produtos Químicos Limitada
São Paulo

il. 1 .

Termo n9 654.332, de 3-8-1964
Eletro Rolele Limitada
Estado da Guanbar

JELE

Indústria Brasileira

1

Classe 32
• Para distinguir: Uma revista •

Termo n° 654.340, de 3-8-1964
•Classe 1
Realpi — Indústri e Comérelei
Para distinguir, tintas, lacas, vernizes
Limitada
1
esmaltes, substâncias químicas usadas
Estado do Rio de Janeiro
em geral nas indústrias, anilinas, absorindústria
ventes alcatrão, água raz, álcool, alu•
Classe 8
mínio em pó, alvaiade, amua, antidetop
Para dsitinguir: Aparelhos elétricos e =tas, anti-incrustantes e desincrustan.
tes para caldeiras, arsênico, acetona.
scas partes integrantes
acetato de chumbo, acetato de cobre.
rèrrno na 654.333, de 3-8-1964
e Comércio
acetato de emendo, acetato de potássio,
Cia. Distribuidora de Aguas Minerais acetato de zinco, ácido bórico, ácidc
•Cadima
_ ..
Classe 50.
acético, ácido axálico, ácido nítrico.
São Paulo
ácido fênico. ácido cítrico, ácido saia Para distinguira erviços de reveítitnencinco, ácido benzóico, acto!. água omge- tos, Alvenaria e Pintura e -Vendaa •
CIA. DISTRIBUIDORA
. materiais de construção
nada, albagina. albuminas° de ferro.
- DE ÁGUAS MINERAIS'
argirol, arseniato de ferro. arseniato de
CADIMA
Termo n° 654.341, de 3-8-1964
potássio, arseniato de sódio, antimônio
Panayotis ,.-- Indústria Eletromecánia
metálico, amoníaco, líquido, arenal.
Nome Comercial
Lisnitada
foi e cetalitida, bálsamo de perutn.
Fsstado da Guanbara
cloretode
mercúrio,
bi-fosfato
de
cál-4
Termo n° 654.334, de 3-8-1964
•
cio, bicarbonato de sódio, bolus alba.
Confecções "U'lsio" Limitada
boricina,
borato
de
sódio,
benzonaftd:
São Paulo .
benzoato de mercúrio, bistumose. bicarbonato de- potássio. breu FF, cola sintética. composições quimicas utilizada,
BÍASILE I -'
_
nelas indústrias, .texteis e pelos costu- INDÚSTRIA
mes, , corantes minerais para uso na
INDUSTRIA BRASILEIRA
indústria, creosoto para. usos nas • indús Para- distinguir: Abai-alhos ara distritrias,,cafeina, cal, Migam, :carbonato de. buidor. redutores tis consumo, de. conClasae 16
magnésio, carbonato de', sódio, ' carvão bustivel, a perfeiçoar a. mistur de• ic:om- •
Para distinauir: Arti gos, de vestirá-asr vegetal. em pó, carvão ativo,. caseinato bustivel, facilitar o arranque doi mo.e roupas feita e- ni 1 geia!: Agua/Los e sódio,. carvão animal, clanureto de tores, bobina* para máquinas, motores,

Brasileira

n
"ULBIO
•- •

If

INDUSTRIA:BRASILEIRA'
;•
•

E AVALIAÇÕES 'LTDA.

Real i Indústria

IãCTRON..
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Termo a° 651.345. de 341964 „ venas, arernoncs, cadimos crivar, chaade combustão, comutadores, dcsaeopladores, dispositivos de ignição ekarica Brasilformi — 'Magia e Comércio de fradores, cassineks, cabos, chaves chaves para po ,Las circulares chaves torMóveis Limitada
para motores, eletrometros, más/sanas
quunetrica, correntes para chaves, coa
Estado da Gata/usa
de colocar etiquétas, magnetos de Igeretas, chaves para porcas, distintivos,
nição ara motores, máquinas industriais,
dobradiças, descanço siara. talheres, prano agrícolas nem hortícola; maquinas
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
de veiculo; ferramentas e seus órgaos,
enfeites de metal, estribos, espátulas
'BRASILFORMI
mecanismos, aparelhos e/étricos . para
estojos de metal para carimbos, eixos
reparar minerais, minerais, reguladores
indústria brasileira esepandidor para tubos, estruturas metáde velocidade de motores velas de iglicas, escarradeiras, espremedores, aspanição para motores, reguladores de pres.
madeiras, formões, foices, Serro para
sào, retificadores, reguladores
Classe' 4)
cortar capim, frerolhos, facas, facões
Para
distinguir;
Armados,
assentos,
fechaduras, fruteira; funis, fôrmas para
Tann°654.342, de 3-8-1964
'bi- doces, ' bolos, empadas e pudins, flanges
Indústria Eletronecanica aparadores, acolchoados, almofadas.
Panayotis
ombos. berços para erlarkas, barsinhos fivela, furadores, ferramentas cortantes
Limitada
residenciais, calcete, bufeis. banquetas, ou perfarantes para marceneiros, Sachos
Estado da Guanbara
bancos,, camas, cadeiras, criado-mudos, de metal, ferraduras, to:minhas, fitas
Casse 8
cristaleiras, conjtuttos de copa e cozi- de aço, ganchos, guarnições de metal.
Para d.stinguir: Aerómetros, aarmonse. nha, cadeiras de preguiça, cadeiras gi- garfos, ganchos para quadros, grampos
troa; aparelhos para analisar alimentos; ratórias, colchões de doia; carrinhos para emendas de cor. elas, grades. para
aparelhos elétro-técnicos, físicos, foto- de chá, caixas e móveisp ara aparelhos fogões e geladeiras, grelhar, galheteiros
grafia:is, geodésicos, isotermscoa, micro- radiofônicos e telev,sores, camiseiras. gonzos, grosas, garrafas, ilhoses,
métricos; aparelhos ozonizadores; apa- canapés, casses, cômodas, cochina, dia
far tas, Emas Ominas ilcoreiros
celsos de projeção; aparelho. retificado. pensas, dormitórios, divans, descanso latas, luvas, linguetas, leiteiro, macharei de energia elétrica; aparelhos para para guarda-chuva. discotecas de ma dinhas, molas para portas, martelos
revelação; aparelhos de contrõle; aper- delia, magas; escrivaninras, estantes marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
trámetros; cinematógratos; cromatoscó. estrados de camas, enxergões escana mossas, machetes, mantegueras malhos
pasta caninas totográficas; coloimetross Mos. guarda roupas, guarda comida. nava lias, nipes, pena, pás, picaretas
barômetros; binóculos; betssolaat dia- lavatórios, mesas. :Uives para jardins pregoe, ponteiros, parafusos porcas
fragmas totograiiicos; estéreo-compara mesas de centro, atesinhas, móveis esto,
porta-gslo, posei. as, porta-pão,
dores estereoscóppios; fotômetros, len- lados, mesas de toucador, móveis para pratos,
porta-sólas, paliteiros, panelas puxadotes; lentes de contato; lucimetros; lapa* serraços, oratarios, peaxadeiras, porta
Placas, Pregadores, porta-esponjas,
metrônomos; medidores quilométricos; chapéus, prateleiras, poltronas, porta res,
peneiras, pinos, plainas perluradeiras
medidores totalizadores; medidores, dar vasos, sofás, sapateiras, salas de visita, pires pinças, paneides,
porta-copos e
gusa medidores de gasolina; medidores salas de jantar, sotas-camas, travessei- garrafas, paesadorea de roupa, presa.
de essenciam medidores de eletacidade;
ros e todetu
lhas, nutris:a, roldanas, ralos, regadores
maiores de fator potência; medidores
rebites,
reduções, recipientes de metal,
Termo na 654.346. de 3-8-1964
de profundidade; medido/mi de /Maçam
rodízios, roscas de aço inoxidável, reanediem de tempo; medidores de watts
Pabeicr. de TTecidos Agua Branca
gisíros de aço inoxidável registros,
'Limitada
horliaieroseópiors: mkrospectoscóplora
serras, serrotes, rafacs saleiros, sacarrdSáo Paulo
moo taka; ssiveld, nivela de merniao;
lhas, torquezas, trilhos tubos subulaobjetivas fotogralicas, objetivas ondações, empaca travadeiras telas de
res„ óculos; óculos de alcance ocilargraarame, trincos, taças, travessas, tesouras
Lar% cdtalatoscdpies; oftabganetrost
francas, tranielas, talheres talhadeiras
latnetroa; pés para camarata frotografitampas para panelas e caldeirões, tercaft periacépion plseadeadosz &Maurinas, bichos, trans de cosiam, torracom% plaaametrain plurraesetros, pomodeiras, orindis, vasos, vasilhames vereldasetrom poiarlauetram quadrantes as.
gas, mandril de expansão, frcza
aro:abastece • quadrantes polares; gaia
frezar, gula de freza de chanfrar.
Clame. 23
drantea =mimou quadrantes rolarem Para distinguir:
Tecidos em gerai, de ventosas, maletas, baus para sacos dg
quadrantes vestieariaa rebacternetras; rt,toda e qualquer espécie
viagem, para pastas, babam, cantos
qaaa exaredças; réguas graduadm *para estojos, colchetes para malas, cr a
Iscas :nitriam réguas de cateubm Gama
Termo, se 651.347, de 4-8-64
-vos,enfitchpraume
rimetrom ~maus; seodolitora tebaida Rebiraetal Indústria de Rebites Ltda.
malas, passadores de correias, ponteip ios; telescópios da laversão: telispes
Paulo
SZQ
ras, prendedores de papel, suportes,
troa teratostátom tamémetros .
torniquetes e tubos de expansáo
Termo ao 654.343, de 344964
Termo n.° 654.348, de 4-8-64
Diafraa Hazin Limitada
Farmácia Drogafederação Ltda.
Pernambuco
São Paulo
••
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Termo n.• 654.351, dd 4-841
%ementas • "Stanc?ard" Ltda.'
São Paulo

ST4IIDARD

13rasi/eira
Classe II
Em veiculos de qualquer notarem ei
máquinas eco geral
Tann° a.° 654.352, de 4-8-64
."Erector 4" Publicidade Ltda.
Slio Paulo
OTORA
12Bireal.
i. el r a
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impr..
soa cartazes, catálogos, jornais nacosas revista. Propaganda em rádio.
televisão. Jornais, programas radiofónicos, peças *catraia e c.nematográficas
nabo e estrangeiros, publicações &presa revistas impressas
Têm° n.• 654.353, de 4-8-6:
Francisco Michelazzo
São Paul.
TV—TRIÀ

ind. Brasileira
• Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais navamis e estrangeiros. publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão. tornais, programas radiofeedcoe, peças teatrais e c.nematogracas
revistas impressas
nino a, 654.354, de 4-8-64
Indústria de Papel Ararem S. A.
Sm Paulo

.

Brasileira%

Class. 38
Aros para guardanapos •de papel
Ra/atinados, álbuns' tem branco). atuas
para retratos e surdira/os. ba/bee (exiNtk EIRASILEIRA
REAL
L •
ceto para brinquedo.) blocos para
correspondteda. blocos Para calada&
indústria brasileira
Wocos para anotações. bobinas brodna
n
ma não Impressas. cadernos de escreCaue II
ver, capas par sdoommeatos, carteiras,
Classe 2
Claise 46
Para dise~ ferragens. Serrameatass
caixas de papelão. cadernetas. cada-,
Mates,
.
-~an.caa
arritelna,
arrebites.
Titulo
Atras:vos, preporados para aar bato.
noa adaga de cargo. caixas para pama rolos, carbureto de silica, abraiivo argolas, addraves, armações de meta/
pelaria, carteies de visitas; meãos to.
Ténno a.° 654.349, de 4-8-64
abridores
de
latas.
arame,
apedras
de
cera em pr'.1 ara lustrar madeira ora
mareias. cartões Indicia contra, ar.
Premida Drogafederação Ltda.
para polir cera para conservar e polir clal e café. assadeiras, açucareiros. saaa
tonna, cadernos de papel laametredo
São Paula
nabos
para
lavatiodos,
arandabs,
areiagraveis e assoallios, composições para
e em branco para desenho. caderno.
limpar vidraças preparados para dem- am. aroa ahaaladrares, amoladoras;
esc-dares. cartões em branco. cartuchoj
A
amo/adores
de
ferramentas;
alça.
para
serva* o escorregamento das correias.
de cartolina, ma pas olatiattrifficaa• cao
do
baixel"
amidos,
brocas,
balaram,
massa para encarar, pasta para lustrar
demos de lembrança carretais de pa.
e conservar calçados, Opera limar, bandejas, bacias, ascusboalems baldes
Peia°, envelopes. et:médiuns para chá..
prata pd para limpar talreres„ prepa- barba/mas. bateriai, bases de metal bm.
Classes: I e 48
Pulos de papet encadenraelin de PaPe)
çadeint4 bules, bisagra, bubas, bainha
rados para conse.var couros
Título
On Parti°, et:ameba. Rilhas Indica
para betus batutas de cosi:liba. Whefalas de celulose. guardanapos, Uma
n% de pedreiros, cadeados correntes, caTèrmo n o 654.344. de 3-8-1964
/Irmo o* 654.35(1 de 4-8-64
alto impresso& livros %caba livros dg
bales, chaves de paraftmos, conexees Consultee
C-edito Brasilei-o de infornanctles
Equipamentos Técnicos Ltda. coatabilidades mata-borrão: ornamento/
para encanamentos matas de meta) rara
Limitada
ar papel transparente: pratos, Panela
Sias Paulo
portões. colunas, canos, chaves da fera' Pernsanbuco
papéis ,de
•dos. estanho e de alamln14
da, doares Inglesas, tabelam, canecas,
papéis ema impremila papéis em brama
CREDITO BRAsimiRo coam. cacialsota coaxo de mear to.
Dago
"3141f
•
etre.
I ~Oleiras, cabras para coaditameto de
Para littaresda papéis 'fantasiei. Menells
par %vet, parede& papel ideffliP coze
Dá INFORMAÇOESiLTDA., abutam& cadeados; caldeires, moro.
i_
om
mis pauta papel miam& pape!
las, chaleiras, cafeteiras conchas coaClasse
25
seda papel Impreamlistet pape) es b6;
l, dores, %atascam cabides de metal,
I cabes, caixas de ferro, egruzetaa cums Medo; plantas e projetara para insta bina off heptiakt,. paptan=A Classe 33
lações industriais
• PQM ~algo,Da
1 cantoneiraa chaveiras. cimbro-a cisaName COrnérdai
,
•

REBIMETAL
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_Termo a.' 654.362, de 4-8-64
dores, cuscuzeiros, cabides de wird.
'Meto a.• 654.358, de 4 -8 -64
para caçam papei para deães/sore pai..
loão Pelica
cabos, caixas de ferro, cgruzi tas cur..,ra
pe/ para . *,eiarulho emperineabatzado
Indústrfa Gskfica **Beverly" Ltda.
São Paulo.
São Paulo
cantoneiras, chaveiros, canivec a, cilapape.) para encadernar, papel para es
venas,
cremones, scadinros crivos, chancrave:. pape: oara saprimir. papei pa• I FABRICA DE
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaBETEl
eta
rafina para embrulhos. papei. eelotane,
•
al
orasileir
i
SABÃO
ANITA
."
ves para po: cas circulares chave¡ torpapel celulose. papel de anho, papel
•
•
qiumétrica, coerentes para chaves, calt.:.asse
•baorsente. papel para marulhar taSabão
baco. papeiaa recipientes de papel. rea
eretas, chaves para porcas, distintivas,
. • Classe 38
setas de papei. rótulos te papel, rolos
dobradiças, descanço para talheres, praAros
para
guardanapo"
de
papel
Têm:,
n.°
654.363,
de
4-8-64
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
de papei transparente. sacos de papel. aglutinado". álbuns (em branco). álbuns
João Pelica
.enteites de metal, estribos, espátulas
serpentinas; tubos postais, de cartão. para retrato' e autógrafos. balões (exSão Paulo
estojos de metal pára carimbos, eixos
• tubetes de papes
ceto para brinquedos), blocos para
expandidor para tubos, estruturas metáANITA
E
ROSINRI
correspondência. Laxas para cálculos,
Teimo n.°, 654.355, de 4-8-64
licas, escarradeiras, espremeaares, espia.
. Ind.. Brasileira
blocos para anotaVees. bobina& brochuPanificadora "Bom-Pão" Ltda.
madeiras, /onaões, foices, ferro para
cadernos
de
escreras
não
impteasas.
Classe 46
• São Paulo
cortar cápirn, frerolhos, facas, facões
ver, capas para documentos carteiras,
Babão
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Classe 50
papel ou papella cápsulae de papel.
doces bolos, empadas e pudins, flangea
Impressos
Terem a.° 654.364, de 44-64
caixas de papelão, cadernetas, caderfivela, furadores, ferramentas cortantes
•
Paulo Strausz
nos. caixas de cartão, caixa' para paTemo talf- 654.356, de 4-8-64
ou perfurantea para marceneiros, Sachos
São
Paulo
pelaria,
cartões
de
visita&
cartões
co"gatão Comércio de Auto Peças Ltda.
de metal, ferraduras, /arminhas, fitas
merciam. carteie' indicas, contem carSão Paulo
PRORROggiO
de aço, ganchos, guarnições de metal,
tonas. cadernos de papei inehatetrado
MEE
I S CauR
garfos, ganchos para quadros, grampos
• em branco para desenho. caderno'
cadeira do. •
para emendas de correias, grades para
escolares, cartões em branco. cartuchos
Papai,.
•
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
de
cartolina,
chapas
plartograficas.
ca;
BUXO
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, jaca
Classes:
26
e
demos de lembranças. carretéis de pa40
Ind. orasilelra
paia envelopes. enveducros para cha. Para distinguir o sinal de propaganlla lhos, jarros, limas laminas licoreiros
rutos de papel, encadernação de papei do requerente podendo ser gravada, latas, luvas, ,raguetas, leiteiras, machaClasse- 50
ou papelão, etiquetas. talhas adices. falada ou impresso, móveis em geral e dinhas, molas para • portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Impressos
artefatos de madeira
Rilha" de celulose. - guardanapos. livros
morsas, machetes, mantegueiras malhos
*não impressos. livros tiscais. livros de
654,357, de 4-8-64
isavalas, rapes, pcas, pás, picaretas
Termo
Termo n.° 654.365, de 4-8-64
contabilidade; mata-borra,; ornamentos
e-- faanoplastia "Mag" Ltda.
de papei transparente: pratos papeli- Mobilinea S. A. Indústria e Comércio pregos, ponteiros, parafusos porcas
São Paulo
pratos, porta-gelo, poseLas, porta-pão,
de Móveis
nhos, papéis de estanho e de alumiaio.
•porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoSão Paulo
papéis mai impressão.-papeis em branco
res, placas. pregadores, porta-esponais,
para Miareis/Ia papéis Matam menos
MOBILINE.peneiras, pinos, plaina& perfuradeiras
para forrar paredes, apel aio:laço com
t ha! tr(ai sileir a •
'Ind. Brasileira
pires . pinças, panelões, porta-copos e
ou sem pauta. papei crepon papel de
garrafas, passadores de roupa; pretaClasse 50
seda, papel tmperateavel. pape. em bobina para impressão. paise l encerado Impressos em geral: mel para corres- lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
•
Classe 1
papel higiênico. papel inapermeavet podn'encia, cheques, noas promissórias. rebites, reduções, recipientes de metal
para
copiar, papel para desenhos, pa- duplicatas, cartões comerciais e de vi- rodízios, roscas de aço inoxidável, reAbsorventes, acetona, ácidos, ~tatos,
pel para embrulho impermeabilizado sitas, impressos de contabilidade e es- gistros de aço inoxidável registros,
agentes quimicoa para o tratamento e papel para encadernar, papel para es- crituração em geral, envelopes e outros serra', serrotes, sifões, sa sacarria
celhas, torquezes, trilhos te...os subulaartigos da classe
loração de fibras, tecidos, courosa,eaoscrever, papel para imprimir papel pa•
lulose; água raz, álcool, albumin
. ções, .ampões, travadeiras • telas de
rafam para embrulho& pa pei ceiotane.
,
alvejantes
-Ine
Termo a* 654.366, de 4-8-64
lina& alamos, alvaiad
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
papel celulose, papel de anho, papel
L'Intimite onfecções Ltda.
dustriais, alumiai° em pó amoniaco, absorvente, papel para embrulhar tatrancas, tramelas, talheres talhadefras
São Paula
antaincrustantes, anti-oxidante s, • anti- baco. papelão, recipientes de papei. rotampas para panela a e caldeirões, tern
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detana
rinas, tachos, trans de casinha, torra' LtINTIMITE
setas de papei, rótulos de papei, rolos
azotatos, água acidulada para-tes, de papel transparente, sacos de papel
Ind. Brasileira
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril • de expansão, freza de
acumulado re s, água oxigenada para serpentinas: tubos postais de cartão.
Classe 36
Irezar, gula de freta de chanfrar,
fins- industriais , amónia; banhos para
tubetes de pape,.
Confecções em geral para homens, se- ventosas, maletas, baus para sacos de
galvanização, benzina, benzol, betumes,
nhoras e crianças
Termo a.* 651.359, de 44-64 •
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
viagem, para pastas, balmazes, cantos
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- Panificadora e Confeitaria "Coroados
Termos as. 654.368 e 654.369, de para estojos; colchetes para malas,ci aLtda.
dores, celulose, chapas fotográficas.
vos, enfeites, -fecho para pastas e para
4-8-1964
•
São Paulo'
compoaições extintores de incêndio, doa
malas, passadores de correias, ponteiindústrias Sansão S.A.
ras, prendedores de papel, suportes.
co. -corrosivos, cromatos, corantes, creoSão
Paulo
COROADOS sotos; descorantes, desincrustantes, distorniquetes e tubos de expansão
Ind. Brasildro
solventes; emulsões lotograficas, enxoClasse 8
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filAcendedores elétricos, alarmes elétricas,
Ind.Brasileire
mei sensibilizados para fotografias, fiClasse 41
altofalantes, amperimetros, amplificado.
xadores, formal. fostatos industriais, fósPão
Classe 1.
res, para rádios, aparelhos de rádio,
foros industriais fluo atos; galvanizadoaparelhos de televisão, aparelhos de
•Termo a.° 654.360. de 4-8-64
res, gelatina para fotografias e pintura,
Para distinguir ferragens e çerramentas: ventilação para edificios, aparelhos atéFarmácia Brasília Ltda.
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, tr.cos para banho, aparelhos eletro-di-.
São Paulo
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
argolas, aldraves, armações de metal namicos, aparelhos para barbear, apamassas para pintura, magnésio, merabridores de latas, arame, aparelros de relros para instalações telefónicas„ apacurto; nitratos, neutralizadores, nitrocechã e café, assadeiras, açucareiros, apa- 'relhos para ondular e' secar cabelos.
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
roaNglifeir"
relhos para lavatórios, arandelas, ares- apaiklhos para pasteurização de leite,
pinfu-a. óleo de linhaça; produtos quítas, aros, almofadrises, amoladores. aparelhos para torrar Pão, aquecedores
micos para impressão, potassa indusClasse 50
amoladores de ferramentas, alças pars elétricos, spiradores de pó, benjamins,
trial, papéis emulsionáveis para a foImpressos
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, bobinas elétricas, caixas de derivação.
s
de
tumesci!,
papéis
hetografia, pa péi
bandejas, bacias, inombonieres baldes campainhas elétricas, chave elétricas,
. llográficos e heliocopistas, películas • Termo a.° 654.361. de *4-8-64
borboletas, baterias, bases de metal Iara cigarras eletecas, comutadores, condensensiveis, papéis para gotografia e aná- Bar e Restaurante Mackenzie Ltda.
çaddraa, bules, bisagra, buchas, bainha sadores elétricos, conectore& enceradeiSão Paulo .
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
para facass baterias de costela, colhe- ras astutas de aquecimento, estufas para
pós metálicos para a composição de
res de pedreiros, cadeados correntes ca- conservar alimentos, estufas para secar
tintas, preparações para fotografias,
bides, cl. -'es de parafusos, conexões roupas, terras elétricos de engomar e
produtos para niquelar, pratear e cropara encanamentos caixas de metal para de soldar, filtros e metros, hidrõmetros,
Ineffilffleira
mar, produtos para diluir tintas proasia•portões, colunas, canos, chaves de fen- indicadores automáticos de nivel "lua,
to; reativos, removedores, reveladores;
da, chaves . ilesas, cabeções, canecas, instrumentos medidores de ehergta elésabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
copos. cachepots centro de mesa to- trica. instrumentos telefónicos, tnterriipClasse.
41
ailicatos, soda cáustica, soluções quiqueteleiras, caixas para Condimento- de tores, irradiadores, . lâmpadas. llqutdiftlaicas de uso industrial, solventes, sul- Lanchei der queijo, salame, mortadela, alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- cadores • mantsletros, microtones, pickfatos; tintas em pó, líquidas, sólidas presunto, salsicha, afta e churrascos • las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- ups, p.lhas elétricas, receptores de rá• ott pastosas para madeira, ferro, paredio, refigeradores. tomadas, trans formades, contraçõ es, decorações, couros, te.
dores, válvulas de rádio, válvulas paro
ciclos, fibras, cehdose, barcos e veIaparelhos de televisão. ventiladores •
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
•
calos. talco industrial, thiaer.
• vo/timetros

"LITORÂNEO!.

