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GERAL

tendo em vista o parecer Wolk°. mesmos para esteiras e portablocos (ciasses: 34 e 17 respectivamente) e plásExigências:
ticos em raios, fitas. tiras, peças e
No 127.641 - Cano Meril - Man- f6lhas.
tenho a exigénda.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
N.° 151.176 - Manoel Vieira PeDE PATENTES
reira - Mantenho a exigência.
N.° 151.187 - Rubens Gilbert Fink
Dia .9 de ceei:abra de 1964
Manteho a exigência.
N.° 151.198 - Germano Buchrtee
Exigencias:
Filho - Mantenho a exigéncia. N.° 151.201 - Ouro-Pias Ltda. Hudson Poeta PiasN.° 83.505
Mantenho a exigência.
tics Corp - Satisfaça exigência.
N.° 151.202 - Ouro-Pias Ltda. Arquivamento de procesos de paMantenho a exigência.
tentes:
N o 87 066 - Nachiro Tsursumi.
N° 151.259 - Geria° Guimarães
NP 94.178 - Vyzkumny -A Zkuseb- Mantenho a exygèneia.
N.° 151.601 - adi° Casar Col- ni Leteckr Usem.
N.° 97.291 - Edoardo Kesaer.
ono - Mantenho a exigência.
N.° 108.975 - Braunschweigisehe
N.° 151.654 - Bento Pinto de Bat- Maschinenbauanstalt AG.
roa Filho - Mantenho a exigência.
N.° 110.055 -- Dente Miquelotte e
N.° 151.721 - Vitalino Francisco Alfredo Kirsten.
Cardoso - Mantenho a exigênda.
N.° 110.956 - Nery -Martins.
N.° 152.841 - Takeshi Ochida João Alfredo Lima.
N. o 111.609
Mantenho a exigência.
N.° 111.902 - Alfredo Gomes
Villaça.
•
Notificação:
NL° 111.938 -- Domingos Zaaocco.
Nt° 112.037 - Willirnn Cull e
-Uma vez decorrido o preso de ta.
curso previsto pelo artigo n.° 14 da Rzeppa Limited.
Lei a o 4.408 de 29 de dezembro de N.° 112.038 - Birfield Engineerma
1961 e mais DEZ DIAS - para Lanited.
eventuais Juntadas de recursos, e do
N.° 116.381 - The Wel/Conte Founmesmo não se tendo valido nenhum dation
Limited.
Interessado, ficam notificados os re- salvador Pela.
118.064
o
N.
querentes abaixo mencionados a comN.°
120.617
- Teimo Anzuategui.
parecerem a êste Departamento a fita
ayme José Barrai
NP 122.506
de efetuarem o pagamento da taxa it- Lisboa.
nal concernente á expedição dos respectivas certificados dentro , do prazo N.° 122.513 - Leopoldo e
de SESSENTA DIAS - na forma do *a Mama - José. Brandão Pereira
parágrafo único do artigo n.° 134 do - Lúcia= de Campos - Raul doe
Santos D'Anunclação e Eurico Cabral
Código da Propriedade Industrial.
Ribeiro.
Restauração de processos:
N.° 122.634 --- Bem Frederico
N. 424.693 - Edifício Lowndea Becker.
N.° 122.955 - Dr. Herchel Smith.
- Classe 33 - Lowndes ti) Sons Lt- N.o
122.956 :Miada - Concedo a restauração.
ratórIlloe1s Fruta:
'NP 123.013 *-- trabon
tost
S.A.
Reconsideraçáo de despacho:
L
N.° 123.021 - eoa Orbin.
Vieratex Indústria e Comércio S.A. ' NP 123.240 - Plástica Industrial
- No pedido de reconsideração do des- Abadiar Ltda.
pacho que indefere: a marca Hatadloom NP 123.059 - Rodrigo Miguel Re- térmo n.° 382.374 - Reconsidero guta Hernandez.
.
o despacho de fls. 8 de acardo com NP 123.341 - Jorge Severino Boro art. 14 da Lei n.° 4.048 de 29 de ges Barros.
dezembro de 1961, para o fim de conN. o 123.378 - Publicidade Inanacede, o registro da marca Handloont, fundível Ltda.
Dia 9 de dezembro de 1964

1984

N. o 126.431 - Manufactura:g Process Laborkories Inc.
N.° 126.203 - Cano Montaito 5

N° 126.305 - Pedro Giannottl.
N° 126.526 - Asfeltadora
N.° 123.446 - Raymundo Walter leira S.A. •
Fialho da Silva.
N.° 126.528 - Asfaltadora BrasiN.° 123.937 - Mus:cai Luz Ltda. leira S.A.
N.° 124.014 - Cia. Metálica In,
N.° 126.529 - Asfaitadora Braet.
dustrial de Goiás - CIMIG.
leira S.A.
N.° 124 027 - Bentivoglio Marie!.
N. o 126.539 - Metalúrgica Paula.
N.° 124.225 - João Antonio Citar- ta S A.
Meti.
N.° 126.540 - Metelárgica PaulisN.° 124.511 - Carl Gunther Dora- ta S.A.
brack.
N° 126.553 - Luiz Teruel Bar..
N.° 124.893 .4.- • Aminadav Salatnik, rechina.
N.° 124.493 - Genny Silverstein.
N.° 126.554 - Alexandre Liay.
- N.° 124.983 - Mantecatini Societá
N.° 126.565
José Gernicchiaro,
Generale Per L'Industria Mineraria e
N.° 126.568 - Celso DOCUM.
Chimica e Karl Ziegler.
N. o 126.570 - Luiz Gonzaga da
N.° 125.008 - Juvelino Alves de Silva.
Oliveira .- Walter Claudio° Giglioni
N.° 126.572 -. Anil Pires Ribeiro.
Fernandes Schiaviritito e Orazir
N.° 126.573 - Adall Pires Ribeiro.
Marcondes Mayer.
N.° 126.574 ,-- Adail Pires Ribeiro.
NP 125.013 - Waldyr Finiettaz.
N.° 126.581 - Charles J. Woue
N.° 125.108
Arthur Lichtner.
tes.
N.° 125.412 - Pietro Boasso.
N.° 126.582 - Antonio Banfoeidy
N° 125.149 - Marciliano Dias de
N.° 126.588 - /anos Somogyi.
Moraes.
N.° 126.593 - Antonio Landini.
N.° 126.611 - Franz Frucih.
Bernard Silvertein
N.° 125.452
N°. 126.616 - Hirokasu Hirasawa
e Genny Silverstein.
24,0 126.625 - Uno Dall Agata.
N.° 125.536 - Estefano Comlochi.
126.631 - Mariano Congeles
N.° 125.57 - Marcelo Teher.
Plon.
NP 125.605 - Carlos Tadeu Lia
NP 126.901 - Insula Indústria Sule Marco Antonio Monteiro.
americana de Máquinas S.A.
N.° 125.609 - Attilio Chiari.
N.° 126 937 - Tetsuo Korobi.
N.° 125.626 - Fulvio de Cesare.
N.° 127.185 - Celestino Tapico
N,° 125.642 - José
Coto.
N.° 125.697 - Robertsaw Fulton
N.° 127)86 - Virgilio Cardoso
Controla Co.
Pina.
N.° 125.746 - Editora Skifralo Si.
N.° 127.192 - Manoel Madnes
nutecht.
•
Raez.
DL° 136.521 -- Irmeoe Cocuroel UN.° 127.194 - Gino Grilli.
imitada.
N.° 127.195 - Gino Grilli.
126.525
bine° Kauseberger.
24° 127.196- Gino Grilli.
N.° 126.52- Clovis Bevilaqtxt de
2C° 127.199 - Cristiano Muram e
Azevedo.
Amemdo Murado.
24.° 125.771 - Pittsburgh Pl..te
N.° 127.200 -- Ablui() Alfreo Lei..
<Rase Co.
notti.
NP 125.838 -- Nilo è.amPos Go.
Ficam os processos acima nienciona.
nus.
dos arquivados.
N.° 125.847 -- Paulo Afona., de
Albuquerque.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LI
N.o 125.916 - Firma Cepec
Cia. de Estudos Patente e EmpreendiAVERBAÇÃO rUrTRATO
mentos de Concreto S.A.
PA
N.° 125.984 - Purnell & Cone Lirnited.
Dia 9 de dezembro de 1964
N.° 125.995 ,- Armando Espinoaa
Garcia.
Pravas Recordati Laboratórios S. A.
N.° 125.997 - Walter Gargi.
(pede pear ser anotada na patente pek
N.° 126.024 - Ayr Albuquerque. vilégio de invenção número 66.596 o
Ave,.
NP 126.052 - Pirelli Societé Per contrato de sua exploração)
be-ea o cniaratn..4 exPioreçao• .

.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•
u zoas
- A8 Repartiçoes.,' deverão remeter ..? expediente
destinado • à pubficação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriaménte, até da
DIRETOR • ORRAL
15 horas, exceto às...sábados,
0-"-t---4.-";-;i7;1..
--:BERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão lazê-lo raté às'
11,30 horas.
•cmara aaavrço Da Puoucaçàss
*Nua OR Reçló Da NaDACIO
• -- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES - FLORIANO GUIMARÃES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL.
casos de erros ou omissões, degaçzo to
- •
verão ser formuladas por es•5411. do pubfialdada da expediente á* Departanwdle
evito, à Seção de Redação, das
Naelenardo ProprIsdada Induatdal do Ministério.
9 às 17,30 háras, no máximo
da Indeestrla Cernirei°
até 72 horas após a salda dos
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos ofiCiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
• FuNcaNktios
"
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior':
Capital e Interior:
- Excetuadas ai para o
600,00
Semestre
. . . Cr$ 450,00
Cr$
Seniestre
.
.
.
exterior., que serão sempre
A
Cri
1200,00
no
Ano
.
.
..
.
Cr$ 900.)0
anuais, as assinaturas p. OderExterior:
Exteri OT
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou _um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
.1- As assinaturas vencidas
poderão .: ser suspensas- sem parte. superior do enderêço vão continuidade no recebimento
'impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio»
Para facilitar aos assinantes de, registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo-de vali- que , findará.
solução
dé
mínima, de trinta (30)' dias.
dade de suas assinaturas. na A fim de evitar
..
N

lENTE

•

TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO Estojo Johnson para Crianças número
DE NOME DE TITULAR DE PRO- 204.705 - Fibrindex número 210.173
- as alterações de nome) - AnoCESSOS
tem-se as alterações de nome.
_Ignazio Terrana (transferência pára
Emba Mink' • Breeders Aisociation
.
O seu nome cia patente mod. utilidade (pede '-para ser anotada nas marcas:
número 5.512) - note-se a transfeEmba número 184.737 - Desert Gold
rência dos direitos pertencentes a Aunúmero 191.960 - Lutetia n° 191.961.
rea de 'Toledo Piza para Ignatio TerJasmine n° 195.113 - Argenta núrazia
mero 195.461 - Argenta 195.462.
Arbame S.A. Ind. e Comércio' (pede
Autumn Haze número 198.776 para ser anotada na patente -modelo Autuam
Haze número 193.777
Dialidade 5.586) a alteração de node ult
dem
número
209.-505
Diadem
nume) -.Anote-se a alteração de nome. mero 212.855 - Desert Gold número
Emhart Corp (pede para ser anotada 217.521 Cerulean n° 256.904 -Cenas patentes: priv. invenção • número rulean -número 256.905 , as alterações
42.062 números 43.528 - 43.785 - de nome)' - Anotem-se as alterações
49.056 49.715 •-•-; 52.833 - 61.765, de 'nome.
as transferências e ns alterações) Laboratório Rinedan Ltda. (transfeAnotem-se as transferências e ás alterarência 'para o seu nome da maraca Alções.
caxofrina número 199.645) - AnoteMedidores de Líquidos Pratik Ltda.
(pede para ser anotada na patente pri- se a transferência.
Peças para Automoveis Imbrauto Liyilégio invenção n.° 60.855 a altera- mitada
(pedepara ser anotada na marção de nome) - Anote-se a altera- ca Imbrauto número 210.016 a aiteção.
de nmoe) - Anote-se a alteraLaboratório Ducto S.A. Ind. Far- ração
ção Kerr Manufacturing Co.. (pede para
taacéatica (transferência para o seu no! ser anotada nas marcas Cristobalite.
meda marca Benavitan nmero 155.511)
- Anote-se a transferência.
Investment número 231.777 - -Kerr
Cassella Farbwerke Mainkur Aktien- número 234.596 - Chemlastic numero
gesel/schaft (transferência para o seu 239.1-14.
nome da 'marca Katanol a* 165.926) - de nome) -- Anotem-se as alterações
.
de nome.
Anote-se a transferência.
Dansk Flama S.A. Instituto de FiIndiana General Corp (transferência
siologia Aplicada (pede para sei ano- para o mu nome da marca Ferramie
tada no titulo Instituto de Fisiologia C° 282.437) --- Anote-se a transferên•
Aplicada ci.' 168.767.
Flamiodina 167.768 as alterações de cia.
Quanto no pedido de apostila retififome) - Anotem-se- as alterações. - que-se o nome do ttular para General
Johnson Johnson do Brasil Produ- Ceramies Corp.
tos Cirúrgicos Ltda. (pede para ser
Staul, S.A. Elerônica Comércio e
anotada nas marcas Tek n.° 173.332
Modeas Indústria (pede para ser anotada- na
Keton número 173.333
nmero 176.043 - Tek número 179.508 marca E H 8 n' 290.327 a alteração
Tek nmero 179.509 -- Salpix nft- de nome) - Anote-se a alteração de
nome.
mero,183.967.
Varta Aktiengesellscbaft (pede pára
joneo nmero 184.663 - ICalmomerve
tramem 191.96Z
Striax- 194.183 N•J* ser anntada na marca Ala Tudor xn1-

• •IP • •

: Dezembro

de 1964Realla

As Repartições Pública*
cingir-se-ao às assinaturas
anuais renovadas até 29 de .
fevereiro de cada ano e
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a ret.
messá de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitam o*
usem , os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do,
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que j
os solicitarem no -ato da assinatura.
- O funcionário público fe.
deral, para fazer jus ao deisconto indicado, deverá provar, .
esta condição no ato da asai.'
miara.
- O custo de cada exemplar,'
atrasado dos órgãos oficiai*.
será, na venda avulsa, acresci..
do de Cr$ se do mesmo'
ano, e de Cr4 1,00, por,ano
decorrido.

mero 298.913 a alteraçon de nome) -Cia. Cestari Indasti;ai , de Óleo; VeAnote-se a alteração de nome.
getais (pede para ser anotada na marca
Quatro Pipas Comércio de Bebidas Óleo Sinhá - Têrmo 473.520 a alteLtda. (transferência para a seu nome ração de nome) - Anote-se a alterada marca Quatro Pipas a° 299.408) - ção.
Anote-se a transefrência. •
Produtos' AlimeatIclos (P ede Para ser
'Nestle S.A. (transefrência par o anotada na expressão Pizzalola A Mora.
seu nome .da marca Nestlé a' 301.227). zarella de Saúde - Termo 473.543),
-- Anote-se a transferência.
a alteração de nome) - Anote-se a
- Lourival Godinho da Silva (entufe- alteração de nome.
rêncla 'para o• seu nome da marca Cor- •
densa II9 302.353) -- Anote-se a transExigência;
ferência.
Comércio e Proixaganda Especial!.
Barbosa Freitas Modas S.A: (pede
para ser notaad na expressão de pro- rada S.A. (junto a patente modeo
paganda ninímero 306:404 a 'alteração ut., 5.278) - Satisfaça exigência.
de nome) - Anoto-se a alteração.
Janssen • Pharmadutica N V , (traiu- •
'SI, Alves & Cia. Ltda. (transferên- ferência para o se unome da patente
cia para o seu nome do titulo Grande priv. invenção n.°61.712) - Satisfaça
Fábrica de Biscoitos e Bolachas Jupiter exigência.
têrmo 250.243) - Anote-se a transfeSoc. a Responsabilite Llmitiee !Met
rência.
Plays (junto a patente n° 67.749)Ideal S.A. Tintas e Vernizes (pede Satsfaça exigência.
Laboratórios Griffith do Brasil" SÃ.
para ser anotada na marca Ideal U1maca:. turno 373.770 ja alteração de (junto a patente a° 67.989) .-- Satisfaça exigência.
Anote-se a alteração. •
nome)
Walter (3erdau S.A. Comercial e InExcursões 'Turis Sul Ltda. (transferçéncia para o seu nome da marca dustrial (junto a patente número 69.191)j
•
Turis Sul - Ténno 385.501) - Ano- - Satiáfaça exigência.
Incafe Indústria e Comércio de Cafés
te-se a transferência.
•
Finos S.A. (junto a marca n° 185.291)1
Magnaflex S.A. Importação Ind. e - Satisfaça exigência.
Comércio (transferência para o seu -nonre
Incafé Indústria e Comércio de Cada marca Magna Flex tênno 406.708) fés Finos S.A. (junto a marca número
- Anote-se a transferência. •• 219.962). --.- Satiafaça exigência.
Citylux S.A. Comércio e Impor‘ta- , Prema Preservaçzo de Madeiras S.A.
ção (pede para ser anotada na . marca (junto a marca n° 260.935) - SatisCitybras - Tèrmo 423.151 a alteração faça exigência:
do nome) - Anote-se á alteração.
Les Laboratoires 'R ousse' (Junto a
Lanchonette Top Set• Ltda. (trans- marça n° 272.071) - Satisfaaç •ex igénferência para o seu nome do titulo da.
Top Set
Tèrmo 461.069) -- AnoHayden Newport- Chtmieal Corp
-;
Satiste-se a transferência.
(junto a marca a' 293.768)
_
Çuanauto Veiculos' S.A. (transfe- faça "exigéatia.
.
rência para o seu nome das marcas
Walter Comércio e Reprexentações
Guanauto -.Tétano 470.676 - Gua- S.A. , (junto a marca n° 89.735) -•
••
nauto Têrmo 470.671 - Guanauto Satisfaça exigência.
- Termo 470.672- Guanauta - TérCervejaria Serrealte
Ltda. ' (junto
m
nio 470.675) - Anotem-se a transfe- a marca o° 128.444) - Satisfaça exirências.
_.
gência.

Térça-teira 1 b
Koch & Sterzel Konunanditgesellschaft
Ajunto gt marca n• 178.112) - Satisfaça
Laboratórios Pierre Docta S.A. (junto, a marca a' 209.870) -- Satisfaça
exigência.
W M Chace Co. (junto a nana
Satisfaça exigência.
le 240.607)
Schering Aktiengesellachaft (juntos
marca n.0 270.993) - SatiaSaça exigência.
Super Test S.A. Ind. e Comércio
Sailaimito a marca a• 284.617)
laça exigência.
Corassa Admírilaração de Bem e de
Seguros Ltda. (junto a marca número
Satisfaça exigência.
290.606) .
Brasília Têiiis Club (junto a marca
a* 298.745) - Satisfaça exigência.
Cario Erba do Brasil S.A. Indústria Quimico Farmacêutica (junto ao
termo 302.783). - Satisfaça exigiasaia.
Púnica Ind. • Comércio Qulmico
(junto a marca ti• 297.610) Satisfaça exigência.
Moageira Copa do Mundo Ltda.
{(junto ao tanna 450.911) - Satisfaça

DIÁRIO OFICIAL (Seção IR
N. 478.367 - Sandoz S.A. - Satisfaça exigência.
N. 478.375 - Indústika e Comércio
Marques Ltda. - Satisfaça
da.
N. 478.376 - Fábrica Nacional de
Rolamentos S.A. - Satisfaça _exigência.
N. 478.378 - Siara Kopparherg do
Brasil S.A. Ind. Metalúrgica - Satisfaça exigência.
N. 478.377 - Stora Kopparberg do
SaBrasil S.A: Ind. Metalúrgica
.
tisfaça exigência.
N. 478.390 - Backer Eleletro Varino
Ah - Satisfaça exigência.
N. 478.402 - 478.403 - 478.404
Interpac Intercontinental/ de Papel
e Celulose S.A. -- Satisfaça exigiu
cia.
N. 478.106 - Padaria e Confeitari a
Aguidabil Ltda. - Satisfaça =igen.

DIVERSOS

Dezembro de 1*64 4607
Conddroll Tintas 8.8.. (opedi
ção ao térino 852140, marcar

N. 444.915 - E D I nnee CaeP - Concreto Alindado, cl. 16).
seCondoroll Tintas' S.A. (oposição.
ção ao térm0 652.752, marca: Sat.
N. 449.317 - Toms Co. Ltd. e karah Vitrilar, el. 1).
Teikoku Rayon Co. Ltd. - ProssigaB.T. Babbitt Indústria Quíse como indicado Pela seção..
mica
S.A. (opeolção ao termo
N. 451.583 - Alfreisr Amaral - 650.087,
maca.. LimpatudO,
Prossiga-se como indicado pela se- n
el. 1).
Alma Paullste4 S.A. Indústria e
N. 454.022 - André Rareou!" - Comércio (oposição ao tèrmo naProssiga-se como indicado pela se- mero 847.310. marca: AMA, c i asse 23).
Ç10N. 457.370 - Ind. de Auto Peças
Atma Paurista S.A. Indústria e
Glylias Ltda. - Prossiga-se com ex- Comércio (oposição no tèrmo núclusào de protetores para calçados.
mero 849.792, marca: A M A, ciasN. 457.397 - Indústria Bralla de se 23).
Auto Partes Ltda. - Prossiga-se como Atma Paulista S.A. Indústria' e
indicado pela 'seção?
Comércio (oposição ao termo
N. 459.912 - jover Ruggeri 60.. mero 848,875, marca: /1 Pr A, elal..
Ltda. - Prossiga-se com cachado da se i).
classe 6.
Companhia de Cigarros Souza
Cruz (oposição ao MITA 844.330,
N. 478.407 - Cak e Bar e Riamarca: ripar, el. 44).
.
/aurante Cobalito Banco Ltda. - Sa• NOTICIÁRIO
Finam EIA. Financiamento
tisfaça exigência.
Crédito e Investimento" (oposiN. 478.412 - Fira &rota Bete
OP001910:
ção no térmo 847.832 - Nome Co'si g &tida .
Satisfaça exigia&
marcial). Francisco Eduardo de Souza Pereira man
N. 478.436 - Oxspqativa Vi Ti
"Simão' Neumark & Cia. Ltda.
unto ao termo 451.717) - Satisfaça Vinícola Serrana Ltda. - Satisfaça
Armaçs!ies de Aço Proba/ S.A.
(oposição ao termo 848.578, marexigência.
(oposição ao térmo 845.704, marexigência.
ca:
Alan).
'Antonio Bezerra de Melo (junto ao
N. 478.436 -- Café Rei Torrefação
Cornado, cl. 15).
tares° 452.833) - Satisfaça agita:s- e Moagem Ltda. - Satisfaça exigias- - Fred H. Coz. & Cia. Ltda. ca:
Aktiebolaget. Alectro/ux (opa&
(oposição ao térmo 647.216, maraia.
cio.
eão ao térmo 847.382 - ,Titulo:
ca: Bem Dom, el. 41) .
Eletro Celux, cl.
Disfar Distribuidora Farmacêutica
Bazar
13
Ltda.
(oPositao
ao Moveis Cimo S.A. (oposição
DIVERSOS
tiritada (junto o tèraro 455.719) - Satêm° 647.829, marca: Forte 1$,
tisfaça exigência.
ao térmo 846.735 - Titulo: Atm42).
Antonio Balestra (junto ao teimo N. 478.365 - lua. Heliografica el.Confecções
&Salmo) .
Abbud
Ltda.
(oposiProssigaLeopoldo Machado S.A. 467.884) - Satisfaça exigência.
ção
ao
tèrmo
650.591,
marca:
/CaDiva Fábrica Cravatte e •Te..eautl
jan Wiliem Saleder (junto ao tir- s. substituindo a classe 6 pela 8.
li_Kall, el. 38).
Per Cravatte 8.P.A. (oposição ao
a° 468.169) - Satisfaça exigênEXPEDIENTE Q) SEÇÃO DE EXA- Dainaler Benz Aktiengesellsehaft thrino 848.261, marca: ArPege,
cia.
(oposição ao térmo 645.334 - In- classe 36).
ME FORMAL DE MARCAS.
jan Wiliem Snleder (junto ao Una.
sígnia Peças para Mercedes Benz
The Marconi Company Limited
468.171) - Satisfaça exigência.
(opoe leão ao térrno 848.819, mar
clame 21).
. EXIGSNCIAS
Laboratório Farmacêutico Evenafran
. Produtos Texteis Armando En- Ca! Marconi, ci. 8).
Ltda. (junto ao têrmo 468.512). Dia 9 de dezembro de 1964,
cardi S.A. (oposição ao /Armo 271& ' reci m'al Molital Dosear Beatings
Satisfaça exigência.
Café g Bar Arco Iria Ltda. (junto N. 450.613 - Industriai e Comer- mero 649.087, marca: Douglas Con- Inc. (oposicão ao termo me.rn.
marca: Nacional, el. 21).
ao termo 475.678) - Satisfa ça exigia- cial Brasileira S.A. - Satisfaça exi- fecções, cl. 36).
da.
Alvaro Marques Lima (oposição
Mesbla S.A. (opcsição ao térmo
gência.
ao .térmo 053.378, marca: Mar451.214 Eguipamar Equipa- 651.271, marca: MSA, el. 11).
N.
Diversos
Mesbla S.A. (oposição ao •tèr- ques. el. Y).
mentos Maritimos Ltda. -. Satisfaça
mó 851.378, marca: MSA, classe
Artur Kberhardt A.A. Indústria
exigência.
Glaxo Laboratories Limited (Junto a
Reunidas (oposição ao termo núN. 478.450- Metro Radio Ke Som nP 13).
patente priv. invenção a* 55.521).
Importadora IcoComercial S.A. mero 048.379. marca: Ortep, elasLtda. - Satisfaça exigência.
Termo sem efeito o despacho publi- N. 478.454 - Chocolates Lal S.A. (oposição ao têrmo 651.875, mar- se 17);
cado .era 3-11-64 que mandou anotar - Satisfaça exigência.
ca: Ykko, c/. 8).
Voikewagen do Brasil Indela transferência para Gizo Group
Importadora /ao Comercial S.A.
znited para autorizar a anotação da al- N. 478.467 - Rodo Regia Trans- (oposição ao tèrmo 851.878, mar- trio e Comércio de Automóveis
tS A topoeiaão ao .tArmo número
portes' 'Comércio e Representações
teraçáo de nome para Glaxo Group
ca: Ykko, cl. 9).
mitada - Satisfaça exigência.
650.415 - Títube: Bramar, classes
mited.
- 8 - 21 - 33).
Rinaldi Cabral 8 Cia. Ltda. (junto N. 478.468 - Rodo Regia Trans- • Importadora Ieo Comercia/ 13.A.
a patente número 57.927) Argui- portes Comércio e Rei:frase /lin!~ Li (oposição ao têrmo 851.877, marVo/kswagen do Brasil Incito-mitadSsfçexgênc. ca: Ykko, el. 13).
ve-se.
fria e Comércio de Automóveis
Importadora
leo
Comerciai
AA.
N. 478.478 - Auto Peças Citalto
Valeiy Perfumes do Brasil S.A.
A, coposicão ao Urrai) número
(oposição ao têrmo 651 878, mar- s.
0cin.8?2 - Título: V97, cias. 82
(junto a marca n 9 87452). - Arqui- Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 478.487 - Peixoto 6 Irmão Li ca; Ykko, el. 15).
ve-se.
33).
Importadora Ice Comercial I3 A.
-mitadSOsfçexgênc.
Manoel Nogueira Lima (junto ao
Vo/kswagen do Brasil Indústérmo 427.815) - Arquive-se a trame, N. 478.490 -- Guerino Marins -- (Oposição ao tèrmo 851.880, mar- tria e Comércio de Automóveis
ca:
Ykko,
cl.
21):
ferên ia por falta de cumprimento da Satisfaça exigência.
S.A. (oposição ao térron número
Importadora Ito Comercial S.A. 850.822.
exlaência.
N. 478.498 - Laboratório Pelási
(opasicão ao têrmo 851.881, mar- riP 21). marca: Volks'Mar. CIA838
S.A. - Satisfaça exigência.
ca: Ykko; el. 28).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAZoá Comercial e Administrado,.
N. 478.555 - 478.556 Itotania Importadora ice Comercial S.A. ra de nens
ME FORMAL DE MARÇAS
S.A. (oposição ao têsExportação
Comércio
e
Reao
térmo
851.882,
mar(opoeição
fal lOrtação
mo
847..516
- Titulo: Joil, classe
presentações
Ltda.
Satisfaça
exica:Ykko, ci. 33).
EXIGÊNCIAS
n.o 33).
gência.
.Importadora Ico Comercial
Com e rcial e Administrada
N. 478.557 - Lanapar S.A. fadas- (oposição ao têrmo 651.883, mar raJoã
Dia 9 de dezembro de 1964
de Ber. R 14 A. toonaição ao
tria e Comércio .de Materiais Primas ca: Ykko, ci. 40).
o nP 847.515 --: Nome Comer..
N. 478.355 - Metalétrica Comércio - Satisfaça exigência.
Importadora Ice Comercial S.A.
ReprenPntações Ltda. - Satisfaça
N. 478.558 - Padre Teodoro Bec- (opoleán ao têrmo 651.884. marexigência.
Química Industrial Paulista aa.
ker - Satisfaça exigência.
N. 478.356 -- Associaçáo dos La- N. 478.559 - Industrial e Comer- es. • rito, cl. 50).
(oposição ao tétano 848.340, marSão
Paulo
Alpargatas
S.A.
(opovradores e Trabalhadores Agrioc t es 410
Ballon Tex Ltda. - Satisfaça siofi o eo têrmo 849.726, marca: ca: Pnulistinha, cl. 1).
Núcleo Co/en'al da Dourados - Sa- dal
Persianas Columbia S.A. (0P00
exigência.
Met-M11, el. 23).
tisfaça exigência.
-ição ao ténue 847.947, marca:
A
B
C
Rádio
e
Televisão
8
A
N.
478.564
Cervejaria
Santa
MaN. 473.36p -- Dirceu Arantes
Co lumbia, el. 8).
(opoç& n têrmo 647 422, ?rire:
Satisfaça exigência.
Sat: faça exigênc*.i.
r:a Ltda.
Mio Paes de Almeida a(oposl.
Drogalvorada. Ltda. C'.1 n rP - 4
n rale ouro. eis. nú- eãr,ao Ol
N. 478.569
N. 478.361 -- Dirceu &antes
mo 681.671 marca! Ar.
meros 32-83.
Satisfaça exigência.
-- Satisfaça exigência.
copal, el. 14)Prossiga-se como indicado P ela
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ge.von Indástrit CO- uv,,ro 6.1. 7fl,r.crca-: 3k245:ama,
io (opoáção ao têrmo 646 810 ã. 21).
(oposição ao termo 644.53 marOrbitur S.A. (naniração Braca: "Jornal do Estado do Pio'', el. marca: Trr.nsmak, el. 8).
Asteca S.A. Assisteneln Téc. sileira da Indústria de Hotels e
n. o 32).
Editora "O Flunainenae" 8.A. atoo e Administrativa (opodiçãO Turismo ( OPOSIÇ gtO ao termo núao termo 846.278, marca: Astee. mero 651.718 - Titulo: Panora•(oposição ao termo 644.766 ma Transportes e Turismo, classe
el. 50).
tolo: "Rádio Jornal do Fstado
ro").
Brasct.ola Ltda. (oposição ioa Ur- n.o 23).
Indústria Artefatos de Couro
Indá;tria de Plásticos Elka Li- mo 647.47i, marca: Plasticol ; ci.
SpIend
Ltda. (oposição ao termo
n. o 1).
rnOicia (oposição ao te.rino
Lanifício Kurwhiki do Eraill 652.677 - Splendid Artert C50.070, marca: Inka, cl. 19).
Pan Produtos Alimentício:, Na- S.A. (oposição ao têrmo 613.400, fatos de Couro - cl. 33-35).
Indúdrias Get:sy Levar S.A.
cionais S.A. (oposição ao termo marca: Tokio, el. 31).
Artefatos de Meta/ Dyca S.A. (oposição ao térmo n. o 848.503,
G4t).3C8, marca: Esmeralda, elasse
(opolção ao termo C44 41. mar- marca: Tale, ci. 48.
n. o 41).
ca: Decan, el. O).
Indústrias Cressy Lever S.A.
Francisco Guardiano e Heraldo
(oposição
ao termo 648.504, marSoutiens e Cintas Dailine S.A.
da Silva rno (oposição ao termo
ca: Cream Tale, cl. 48).
042.479, marca: Carina, cl. 30). (oocsicão ao termo 649.873, marIndústrias Gessy Lever 8 . A .
A. J. Ronner S.A. indústria do ca: Mister, cl. 30).
(opwição
ao Urino 848.514, marFront Fecs1 S.A. .Mccanizações.
Ve:,tnárin (oposição ao térrno número 651.601, rrirca: Original. Contateis lornossição ao termo nú- ca: Nice Cr :na, cl. 48).
Indústrias Gessy Levar 8 . A.
mero 050.701. marca: Blitz, &asse
cl. 3C).
p o ao termo 648.502, mar(opo,f.;ç
Curiere:ndtria. Corby Ltd:1. n. o 7) .
Retificar/ara Perfectn de Moto- ca: Cleansing Crera, d. 48).
(opok!ição ao tSrrno 658.22C, mrr' Zd•ttsra "O Iltuainenzer Lã.

unt

Dezembro de 1964
7,ver Frothess Pa't
zert
(upo610,O ao termo ni:unero
641.44,3 - Nome comercial).
Levar Ilroi.kiera Pprt SUn1i8ht Li-

Zníteti (Oposição ao termo n4nier0
640.445 - Marca Lux - C1. 14),
Levor Bxothers Port
mited (épcsição ao termo numero
647.451 - Marca: Lux - Cl. 42).
Leva Itrother.¥ Port Sunligbt
(oposição i.o termo número
647.4O0 - Marca: Luz - Cl.
Levar Zrothera Port Sunlight Li..
inited (opssição ao termo número
61.3.CA - Marcn: Luz - Cl. 41, .

Levar Rrothers Port. eunliaht

rdtel (opoziçáo ao térLio número
6,14.00 - Merca: Corelux - Casas 1).
Layer Bio•Jocia Port Sunlight Limited (opeçoção iO termo número
4644.961 - Mame: Corelux - Classe 50).
Loirable OU & Refining Compacy
(opo(ição ao teimo n.9 644.351
Lsa - Cl. 21).
Vultosa Material Plá.stico S.A.
(000sição ao tei-mo n.9 61-6.006
Masca: Abreflex - Cl. 23).
Gessy Levar 8.4.
Vulcan Material Plástico
(oposição ao termo 648.515. mar- (oposição ao termo n.9 646.505
Marca: Propiso - Cl. 18).
ca: Vitammad Cream).
General Motora Corporetion
Retilicoções
(opo: ição ao termo 043.554, marca: Entram, el. 21).
Picam os pontos abaixo meueioE. I. Du Pont de n.moura And m,dos, republicados por terem sido
Compiony (oposição ao termo nú- publicados com incorreções no Bodo dia vinte de novembio de
mero 644.395, marca: - Nome letim
1964:

ms: Januária. Coriiy e Januário, res L•la. (cpoisição ao termo núelksan
mero 843.291, m s rea; Porfecta;
Senta Comercial e Imobiliária classe 11).
Metalúrgica Alfa B.A. Con,erLtda. (oposição no termo 846 740
dal Industriai e Importadora
- Nome Comercial).
Provicléo Publicdade Ltda. (opo.. (opos,ição ao termo 648.818, marsioão ao .r.rio 047.339 -.Titulo: co: era, el. 8).
Minorneão Ouro Br:nco Ltda.
Pubileideo, el. 53).
Simão Neumark Cin. Ltda. (.oposi r-5,c) ao termo 650 788 Comercial) .
(oposição ao têrmo 643.578 mar- Nome Comercial).
Ilumble 011 & Rfining Compa- Termo 11.9 102.612 - PriviVgio ae
Indústrias Texteis T;oner S.A.
ca: Eien).
invenção - Pyoces.ftso de tingir e es•
Flnasa S.A. Financiamento (oposien no termo 851.m, mar- ny (oposição ao têrmo 615.185,1 tampar artigos de poliaorilornirila; e
marca: Prima. el. 1).
preparação utilizada para este fim
cl. 20).
Crédito e investimentn.s (Orio-,1- ca:
Hurnble Oil k Refining Compa- - Requerente: &audaz S.A.
V.7.9 ao termo 6471,31 - Título:
Biscoito. São Luiz S.A. (opo.ii- ny (opos1ção ao termo 845 188.
Flnanco, el. 33).
Térreo n.9 108.113 - Privilé;;Io ao
ção ao termo: 650.714 marca: marca: Prima, el. 2).
invenção: Processo de preparação de
Companhia Geral de Agricultu- São Luiz el. 41).
ny (opo.sicão ca termo 845 200, corantes metalizáveis e metal) crus
ra das Vinhas do Alto Douro (opoProdutos Alimentícios Itrisa S.A.
e de sua aplicação - Requerente:
sição ao termo 646.813, marra: (oposição ao termo 648.171, mar- marca: Prima, cl. 3).
Viúva Ximenes da Frota & Fi- Compagnie Prançaise des Manares
Real).
ca: Teisa, cl. 50).
lhos (oposição ao termo 827.448, Colarantes. - Pica ratificada fia
Produtos .Alimentictos Reisa S.A. marca: Cef4 S. Cristóvão. alasse parte final do ponto para - 14;,;()
Indústrias Geoiy Leve 8. A.
após a publicação da última for(opos:ção ao termo 647.187, mar-; (ol..-osiçi'.io Po termo 648.173 - 'n. o 41).
mula - fórmulas nas quais "X, Y
-Nome Comercial).
ca: Lavamax. el. 48).
e
Z - têm as mesmas significiiçoes
Natalício Tenório Cavalcante de
Indústrias Gessy Levar S. A.
Produtos Alimentícios Reisa S.A. Albuquerque (oposição aio térmo acima - total dois ponto.s.
(oposição ao termo 647.185, mar- (oposição ao termo €51.246 n. o 851.263, marca: Leg i ão Demo- Termo n.9 113.592 -- Privileg;o de
ca: LaVerMax, cl. 2).
invenção: Máquina de polimemo
Nome Comercial).
crática, el. 32) . •
pneumáticas - Requerente: Super
Indústrias Gessy Levar S. 41.
Natalicio
Terário
eivalcante
de
Produtos Alimentícios Reisa S.A
Mold Corporation of California. .._.
(opoedeao ao termo C47.180, mar- (opas:toe() ao termo 051.137, mar-. Alb 41
e.
Pica retificado o inicio do primeiro
ca: Le.vamax, el. 40).
n. o 651.264 - Título: Legião De- ponto para: 1 - Unia máquina para
Mareisa - el. 23).
Ilumble Oci Refining Company
polir pneumáticos, caracterizada por
A Feira cio Lar S.A. Comercial morrática, el. 33).
(oposição ao termo n.° 647.443, e Importadora (oposiçã) no termo
Natalício Tenbrio Cavalcante de compreender uma armaçâo verrical,
etc. -- etc. -- etc.
marca: Atlas, el. 28).
Albuquerque (oposição ao termo
644.792 marca: Feira do Lar)
Tõrmo n9 116.292 - prl.légio de
Humble 011 Refining Ccmpany
Interçráfica Industrial Ltcia. m.() 651.205 - Título: Legião Deiuvenção para: Agregado dé ¡noa.
(opooição ao termo 647 173, mar (oposição ao termo 645.833, mor- mocrática, cl. 33).
Natalício Tenário Cavalcante de tagem para transmissão de máquiea: Atlas, el. 11).
na: Ineograf).
Albue,rerquo (oriosicão ao termo nú- nas - Requerente: The Falk CorVolkswagen Aktienges•ellschaft *Erasimpex Importação e Expor- mero 651.286 Título: Legião De- poration.
(posição ao termo 644.333. mar- tação S.A. ( oposição ao termo mocrAtiett - 01. 33).
Termo ti.' 117.915 - Privilégio de
innbelino de Areuio Correia & Cia. Invenção
ga: Volking. e. 21).
para -- Processos e equi352.747, marca: Brasliripsx, elas- Ltda.
(oposição ao termo n. 9 647.146 pamento para
Hertz System Inc. (oposição
manufaturar lâminas
! se 5).
Marca:
Actron
Cl.
3).
de vidro ,lir• spiisras - Requerente:
termo 639.709, marca: Eertz DriArti,-;o.s Domésticos Maria S.A.
Agrobrarti Empreendimentos Ru- Maces
de BOUS.P3i .
ve Ura se Sef, ca. 21).
(oposição ao termo G .r.).832 mar- rais S.A. (opoleço ao termo número
c-serros
Marro:
Extrato
de
Alw:
Bom
Senso,
el.
6).
Termo
n.9 118.32'7 - Privilérni) de
Asteca S.A. Assistência Voecrie1.-1ofra - ol. 43).
invenção: Nimo modêlo de gôndola
:Lica e Administrativa (oposição
Condoroil Tinta.s 13.A. (o,osidesmontável para exibição de roerGeraldo de Araujo Góis e Raul CadOriaS
ao terno() 048.277 - Nome CoMeT- eão ao termo 652.935, marca: Per_ Lopes
- Requerente: Prank Woo(ooes.
.
e.lo
ao
termo
n.9
645.444
atei)
drow Shouler.
cobre. 0. 18v.
- nome comercial).
Financap S.A. Administrarão e
Ind&tria e Corne:aio de ColConlérdo Distribuidora de EquipaTermo 11. 9 118.8o6 - Modelo inComércio (opri,910o ao termo nú- chõ2s "Datc" Ltda. (oposição a0; raros Nacionais e Es1rang,c1ros Co- dustrial: Original modelo de recimero 847.851, erpres.7ão Finanto,
el!,sçea el emebrns Uda. (oponição ao termo piente metálico para líquidos e e;i 1.Arr.e.0 G40.933 ri.0 C-6.002 - Marca: Codene - valentes - Requerente: Alveja:lies
r. 33)
10 e 40).
Ci. 8).
Super-Sol Ltda.
Sociedade Coco,ercial União 8.A. A 13 C Rádio e Televisf.c) S.A. I Cr.mpona S.A. Indústrias de Ar- Termo n.9 120.982 - Privilégio de
(opwição ao termo 646.741 - (oposioão ao termo (517.425 fra- teUtorz de Borracha e Calcados - Invenção: Porta-quadro de oc,wando
Come Come-Tilai) .
se: Seu taléo cale ouro, elros s.s s 32 . tipasição ao termo n•9 849.520 - para veículos motorizados ro.".:c 0 : Sainpena - el. 3).
Filmes e Discos Maglsom 13 A. e 32).
tente: Auto
Auto Union G.M.B.H.
(Opostçíto ao termo 648.454 Fila Et Petit Fila ee Pau l Sch- c.:crâmica Mogi Guacu 8.A. (opo- Termo n.9 122.643 -- Modelo de
sfri.'io
ao
termo
n.9
648.445
utilidade: Nevo modelo de airão para
14orne Comercial) .
warz Etienne (oposiçro ao tr.''-rmo
supermercados Ig,uaeu).
aquecimento de água em recipiente
Spes S.A. Tadástria e Comer- 644.352, marca: Venus. el. 8) .
Crr.rnIca l'slogi-euarm S.A. (opo- ou caixa dagua - Requerente: Issei
Ido (oposição ito termo 646.813 A R C Rádio e Televisão S.A. s:.;ito ao te-mo n 9 645.888 - mar- Sakamoto - Data depositada para
flettylo: Speeere Acessórias, 14 asse (opos ição no termo 049.781, mar- ei
- el. 7) .
- nove de junho de 1960.
e Rrf!1^ .• r.n t os Indústria
cito Ourotur, el. 50) .
Termo n.9 124.148 - Privilegio de
• Lê 11).
.ia ta-mo inven0o - Composições antelinínOrbitur S.A. Orga n i saeãi Brarel. . 101
Financap 3.k. Adminkstracewe
ocas e fqbricação - Requerennu-) sileira da Inawstria d0 IPo' o .s e
rort
1) .
cl te: Ce.)-,r, 11, Do.tga.:1 .14 Robertoon
rei31611 0 (0)5041011, 0 so termo
Teill1$M0
(oposição
ao
term-.)
n*r.irnitcd
Lucro oq.eija 3feene Oemerclan .1

rir a-t•Int 14
?éneo ie 144.1439 preellegio de
--- taloveseree$ ~irdtoatezpeen
9
*gerente e- *gaipa Vos, Coeleoration.
frenno ke 126.347
pdvilégio de
Invençao: Fechamento pare pilha alceÉna
requerentes Union Carbide
Corporation.
Temo n.° 127.011 - privilégio de
Invenção - Proceaso de fabricaçáo e
' uso de novos compostos orgánicos de
fósforos e composições contendo os
mesmos - reeuerente: Ciba Societe
Anonyme - Houve uma troca de fórmula difidl de ser retificado. A' ori• meira fórmula publicada, deveria ser
publicada no lugar da terceira fórmula, e vice-versa.
Tenni, ad 127.019 - privilégio de
Invenção para: Corpo central para retifica Portátil de tremo - requerente:
Victor joilo Szankowski.Termo ne 127.279 - privilégio de
Invenção .- Aperfeiçoamentos 'es bisnagas para materiais pulvumlentos requerente - Laboratórios Docta Pedis S. A.
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condes ate grupo teu eandete de hiteresso 127.207
plbr. izivençto caracterizado pelo fato que os ft
drogénio, halogenos hidroxid e alcozi para "Bloco* Interligáveis paia instru- Porteei, °nades BÃO constituídos
inferior, settake_pelo menos um X e te, ção . com carteteres ima faceie" de nina. laza de aço, dobrada na sui
parte mediana em forma de tuix
drogenio Y e Y sio escoeáidoe no gru- Lelle Vellint Action - fica retificado sendo
as duas extremidades lato
. po que consiste de hidrogênio e menta o inicio do 1. 9 ponto: 1 blocos Inter'', rala daque
tira, novamente dobradas no
X é uni radical de bidrocarboneto de gávela para instrução com carácteres mesmo piano radial em reines:o at
valente de ' menos de 10 átomos de car- nas faces caracterizados por serem blo- tubo são so/clads,s uma comia t
°Ws na proximidade da geratz
bono etc. " ...
cos (I). etc.
Átinção do tubo, afastando-se depus
O
termo
127.425
poiv.
invezNão
O térreo 111.359 priv, invenção pasob a forma de abas com uma do
para
"Plásticos
em
pasta
positiva
para
ra "Processo para a preparação de sulbra dupla, para formarem ume paio
fonamidas" de Chas Pfizer 8 Co Inc. grades de baterias - de The Electric elástica a fim de sustentar o perfil
O termo 111.612 priv. invenção pa- Auto Lite Co - Fica retificado o 1.° Isolante.
Total de 11 pontos.
ra "Aperfeiçoamentos em ou relativos ponto por, ter saldo o antigo: 1 A requerente reivindica de amerdr
a sistema de transmissão para veiculo& Plástico em pasta positiva para grades
a motor" de Birfield Engineering Ltda. de baterias com placa positiva de tipo cem a Convermi:,o Intarnacoual e a
Faure para baterias, ihumbo, ácido ca- Art. 21 do Deeretoclei W 7.903, da
- estabelecido na Inglaterra.
racterizada pelo fato de ter urna grade 27 de agiste, de 1945, a prior:onde
O termo 118.986 - riv. Invenção de suporte de uma liga de detenho re. do correspondente pedido depositada
para "Aperfeiçoamentos em ou rela- vestida com material ativo no estado na Reparte:10 de Patentes na
0g, cm 2 de abril de 1950, sob o nútivos a processos e aparelho para a Boamente dividido, cujas partículas. mero
823.383.
separação em peças de chapas de ma- pelo menos era parte, são mantida junterial quebradiço' - de N. V. Philips tas e agarradas a grade por partículas
TERMO N9 128.893
Gloeilempenfabrieken era um total de minúsculas de resinas termoplásticas.
12 ontos.
- na prioridade do pedido depositado
Depositado
em 25 de abril ch
N.° 124.434 - riv. Invenção para na Repartição de Patentes nos EE. 1951.
UU.
ala
América
em
7
de
março
de
"Processo e aparelho para manipulaRequerente,: Jdão António da
ção de fios texteis" de Deering Millinon 1960 sob n. 9 13.058.
O tênno 127.357 - priv. invenção Silva - Sio Paulo.
Research Corp.
Titulo: "Dispositivo para a limpara "Equipamento de reprodução es- peza,
de cume de açucar . destinaTermo n.° 127.532 - privilégio de
utitermo
124,641
modelo
de
O
tereofónica
do
som"
de
Philco
Corp
das
à ootençao do garapa",
Invenção . - Aperfeiçoamentos em ou
"dispositivo
elevador
de
lidade
para
depositado
em
3.5.61.
19
"Dispositivo para a limpeza
relativos a gramofones - requerente:
Picam os pontos caracteristicos aci- de carme de amar destinadas à ob14. V. Phipips' G/oellempenfabrieken. pernas aplicável em cadeiras de rodas
e
outras".
de
Bainner
Qbs
Cia.
tenção
de garapa", constituído por
ma mencionados republicados por ter
• Termo n.9 135.476 - privilégio' de
elétrico disposto em suporte
invenção - Aparelho abraçador, de Brasileira de Equipamentos - para um saldo com incorreções no boletim de motor,
ligado
a
Unia base, caracterizado pe23.11:64.
pedal, para a subida eas postes e/on total de 2 pontos..
lo fato de consistir na aplicaçún ao
análogo. - requerente - Estanisiau
O termo 124.642 modelo de utilidaeixo do aloto; de escova formada,
Minikowski.
de pluralidade de fios de aço inoxide para "Nevo modelo de andadeiras"
FIREVILÉGIO DE INVENÇÃO
dável, dispostos radialmente fios
de Beumer Qbs Cia. Brasileira de
Tênno n. 142.405 - modelo in- ésnes compreendidas entre dois dis- final do 1. 9 ponto:
dustrial - Nevo modelo de grelhe ro- Equipamentos mãos
rf
ittMO Ists, 122.027
cos laterais, sendo que as extremidaTotal
de
das
11
...
suporte
tativa - requerente - Caio Ferraz
des dos fios metálicos conformam,
2 pontos.
ao redor da escova, reentrncia coa.
Venoso. Z,eferbeo Ferreira Velloso
Ra 20 *de março de 1061
tinua em meia -cana.
o.
•O termo 125.790 - priv. invenção
Toted de 2 pontos.
Requerente:: Drumetick Ind. Termo
. n.9 1441.111 - modelo In- para "Acoplamento elástico" de Burnh Estames
Unidos cia América,
dustrial para - Novo triode'o de is- Sabroe Motores Diesel e Refrigeração
Titulo: lambaiagem para artigo
queiro - requerente: Rodolfo Koraill. Ltda.
TiblaMO 119 128.742
comestível, - Privilégio de Invenção,
Temas n.9 149.530 - desenho indus19 - Uma embalagem para meigo
O tenno 126.064 - . pese invenção
coniestivea
caractaizade
peio
lato
Em
24 de abril de 1861
trial - Nevo e origina i desenho orna- para Nevo e original sistema de dere
Tentsd para tecidos - requerente - carga automátáica de água em bacia de compreender um corpo de reojRequerente:
Electricite d.e Truta
piente tendo uma boca- anelar com (Sèrvigo NatIOnal)
' A. Indústrias Reunieas F. Mate- sanitária" --- de Ineo Sceincariol
- França,
uma,
borda
externa
e
com
uma
surezzo.
estabelecido era S. Paulo.
. de conreem
perfície de vedação interna, anelar, do leito dosDlaPositavo
rios. - p•riviléglo de
Termo a. 150.082 - modelo
O termo 126.244 - modelo de uti- estendendo-se em direção para den- Invençao.
trial - Nemo modelo de coluna su- lidade para "Um bocal economizador tro a parfir da dita borda • uma
1 9 -- Dispositivo de correção da
porte para francheta 'requerente, - adaptável a tubos de pasta dentifeicia tampa inuma na dita boca de corpo do recipiente, tendo dita tampa leito de um aio, permitindo em partiMario tino - clicê puhecado i-orn e similares" rie Ricardo Oliva.
urna forma poligonal plana antes cular escavar um canal através de
o termo 150.082 - pertence ao preO termo 126.434 - priv. Invenção da incrição dentro da dita boca, e um assento de comporta aluvionári0
sente processo.
para "Atnerfeiçoamentos em articulado- sendo colocada lá dentro para pro- separando um Olho-d'água acima cie
abaixo, e perturTêmio n.° 150.085 - rno•elo indus- res para dentaduras" - de J. O. Ne- ver uma aba anelar estendendo para um Olho-d'água
fóra, que entra em contato sémen- bando a . navegação em perodo de
trial - Original modelo de - base Ru- bias Junior.
com e é vedada ~ente a dite. médias., baixas águas, caracterezarte para francheta "- requerente - O termo 126.5451 - priv. invenção te
superfície de .vedação, e para Prover do peeo fato de compreender timo
Mario Lino - O clichê publicado com para "Maquinismo suplementar para um corpo semelhante a um disco à série de anteparos espaçados,
o número do termo: 150.083 - ner- cortar ou tirar falhas de papel em ti- periferia da qual a aba está afixada plantados no fundo do rio, as eXtence ao presente desenho.
me na máquina de escrever c- Re e se estende em direção para fora tremidadea acima desses anteparos
a partir da mesma em contato com sendo todas situadas crebro uma curTertao ne 150.126 - modelo 'indus- chard Mickenhagen.
dita superfloie de vedaÇãõ com uma va contnua que transpõe O areento
invenção
termo
126.757
priv.
O
trial --- Nervo modelo de cadeira para
de actirdo
em série de orelhas que se estendem em de comporta aluviontrio
ambiente de escritório e similares - para "Aperfeiçoamentos introduzidos
soga linha tomada de emprésdoa respectivos direção para fbra além da dita borda com
chave
e
nas
cabeças
timo
pelas
correntes
para
o período
*requerente: Roberto De'la Badia
da boca do corpo do recipiente a inparafusos" - de Euclides Boe.
Temo n 9 158.298 - erivileg;o
tervalos distanciados angularmente. das médias águas, &sei anteparos
O termo 126.758 - modelo de utisendo orientados de maneira que forTotal wde 3 pontos.
Invenção: Novos aperfeiçoamento. ;rimem, cada um um ângulo agudo
troduzidos em . fechos do. tipo ectair - lidade de "Nevo tipo de régua para • o preeent# pedido reivindica a com
a tangente it dita' curva na sua
demonstração das principais fórmula,
Requerente: Adindo Antonio Storco
prioridade do pedido depositado sob dita extremidade acima:
matemáticas
de
figuras
geométricas"
Os pontos acima mencionados foram
termo n9 110.004 de 28 de abril de
Total de 12 pontos.
publicados com incorreções no Boletim de José Almodova.
1960, por tar sido éste pedido desdoA requerente reivindica de &ceado
do dia vinte de novembro de 1964.
O termo 126.899 - priv. Invenção brado do pedido anterior.
Code a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei ne 7.903 de
São Paulo
para - "Aparelho auxiliar para a sol27. de agosto de 1945, a prioridade
dag= automática com roseta de peças
~MO N9 128.098
da correspondente pedido depositado
RETIFICAÇÃO
DE PONTOS
tais como reservatórios de combustível
_e
na Repartição de Patentes na Fran- de Regie Natione l e des Usines ReKen 26 de março de 1981 •
ça, em 3 de maio de 1980, sob o titio
Ficam os pontos caracterieticos abai- nault.
mero *28.022.
xo mencionados republicados por ter
Requerente: La Telemeoanique
fórmula), na qual as posições 1,
saldo com Incorreções no dia 23.11.64: a l •termo
França.
126.904 - priv. invenção Electrique
Tielthfo 14'9 128.884
O termo 108.692 privilégio de in- O
Titulo: Sistema de distribuição
para "Embolos rotativos com área
Sm
2 de maio de 19e.
venção para "Sintese de Esteroides" de tarai
elétrica.
Interna de corrente
endentada para medidores de
Privilégeo de Invenção.
Olin Mathieson Cheinical Corp, fica te-, quidos
Requerente:
The Welleozne
-fluentes" - de Bopp 8 Reuther
tificado o inicio do 1.9 ponto: Q proIngleterra.
dation Limitec
Sistema
de
distribuição
in19
GMBH.
cesso para a preparação de um esteterna do corrente Metia" conati- Titteo: Processo e aparelho mera
rólde tendo a fórmula gerai: (segue-se
O termo 127.027 - priv. invenção tufda pôr um perfil boiante conten- revestimento. - Privilégio de Invena 1. 9 fórmula). na qual as posições 1,2 para "Processo de 'produzir novas 1,2 do os condutores, os quais si10 aeCgt- ção.
e 6,7 são saturadas ou são duplas liga- diaril 3,5 dioxopirazolidinas 4 substitui, alvela através de fendas longitudi19 - Processo para revestir pe.
ções R é hidrogénio, R' é beta hidroxi das" - de J. R. Geigy S. A. e- nais déste perfil e através de supor- quenos objetos, pela a plicação de
tes longitudinais do mesmo perfil, Material de recestimento liquido,
e, junto com Ri é ceto, X e X sio es- depositado em ee.2.64.
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caracterizado por compreender a fate de tratar os objetos a serem re*vestidos, com material de revesti.
mento, em um vaso cilíndrico que
gira em torno de um eixo horizontal
que coincide com o eixo de simetria
radial do vaso.
Total de 17 pontos.
A requerente reivindica de acordo
reo Internacional e o
com a Conveur
Art. 21 do Decreto-lei zr 7.903 de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
Correspondente pedida depositado
na Repartição de Patentes da Tingia$erra, em 2 de maio de 1960 sob o
n9 15.447.
/ERMO N 9 128.982
Em 5 de maio de 1961
Requerente: Ernesto Valerste
TLulo: Máquina, de fazer café com
menos um grupo distribuidor e
iaa qual os grupes distribuidwes —
aplicados à armação da máquina —
se avham intercalados numa circulação de agua quente para a infusão.
— Privilegio de Invenção.
19 — Máquina de fazer café com
pelo menos, um grupo distribuidor e
na qual os grupos distribuidoras —
aplicados à armação da máquina .._
ée achem intercalados numa circulação de água quente: para a infusão,
.Caracterizada pelo fato de que um
trecho do conduto de circulação —
de diárneáo, preferivelmente, maior
do que o dá parte restante .--, emforma de percautador de calor, se
acha instalado no interior de uma
caldeira a vapor.
Total de 4 pontos.
O requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e
O Art. 21 do Decreto-le n 7.903, de
27 de agósto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália,
em 5 de maio de 19E0, sob o número
• to4.305•
pelo

TERMO N9 129.043
Em 9 de maio de 1961
Requerente: McLaughlin Goemley
Sing Co. — Estados Unidos da
América.
Título: Espiral para Mosquito.
Privilégio de Invenção.
1 0 — Uma espiral para mosquito
caracterizada pelo fato que .ela é
feita com uma mistura de 50% a
70% de serragem de madeira bagaço
de piretro, ou piretro moldo ou qualquer combinação dos mesmos; a 10
a 40% de unia solução de óleo mineral do tipo de querosene contendo
aletrina, ou piretrina numa quantidade de 0.1 a 0.5 %dicarboximido de
N-octilo biciclohepteno numa quantidadt de 0.5 a 1.5;% sal de base de
nitrogênio 0.5 a 1.5%.
Total de 4. pontos.
e
A requerente reivindica prioridade
de idêntico pedido depositado na Repartção de Patentes japonesa, em 33
de novembro de 1960, sob o núm.ro 46.814-60.
TERMO N9 129.442
Ilm 25 de maio de 1961
Requerente: Fábrica de Ferramentas Arwey Ltda. — São Paulo.
Titulo: Nôvo proceeos de fabricação de forcados. — Privilégio de Invenção.
19 — Novo procsos de fabricação
de forcados, a partir de peças separada, quais sejam uma placa re-

OlikR10 OFICIAI_ (Seção ti»
~lar de base, com um dos . laterais maicees provicio de uma série de
reentrencias .scmi-circulare.s,
tadoras de. dentes intermod,aiio-, e
mais uma pluraaciade de longas hastes ponteagueLas con.stitunVe -; do
garfo, edracetiazado pclo fato de as
referidas hastes ponteaguclas serem
aplicadas na dita peça de base, com
curtos trechos extremos deeedamente encalando nas reentrem:as ....edentes laqueia, onde do fixadas por
solda elétrica.
Total de 2 pontos.

Dezembro de 1964

Ttat.20 N9 114.838

Imperial oheraleal Industries
ralted — Inglaterra.

Em 17 de novembro de 19f9
The Norst.ch Phazmacal Company
— Estados Unidos da Araérica.
Titulo: "Processo para peepaear
novos compostos • ó- n 5-nrtro-2-lurnrrilideno) — Amino heterociclicos".
- privilégio de /menção.

Titulo: "Processo para rabrieedio
de noves corantes e de tua aplIctim
ção no tingirnento de tenteis" — Privilégio de Invenção.
1 9 — Uro proceszo para a fabridae
ção de maus corantes, contendo pelo menos era grupo de fórmula;

— Pluci».zo pa.a preparar novos compostos 1%-kà-zutro-2-furfurilideno) — araino.hetereciclicos. representados * pela fórmula:

TERMO N9 129.443
Em 25 de maio de 19ft:
Requeren'te: Biancaraosa G:• nta —
São Paulo.
Apeilçoanienio.s em secador para café, cerebrais e oulros
produtas em graus. — laavilésrio de
Invençao.
19 — Aptiriaaaarnen,es em sa7aclor
de café cia-cala e olmos produtos
em grãos, ao tipo em que o arâcs a
secar são levados a pé:cc.-ia. u.na
longa a-plial g rato. ia, faaa caapa perfurada ou em tela, o) Longo
da qual são suirneLido a saia:a-n.
Pa r aça() de ar aquecido, aliai:to
por um yen:ia:dor,. e dis,ribuao radialmente através das perfaraues
ou malhas das paredes da atpa a.,
caracterizados pe:o fato de a. dita
espiral <air aplicada rtgaireieree em
tênem d'e um funil horizontal central, fechado em sua extremedeee
posterior e de menor diâmetro, abrato em sua extremidade oposis, e ainda provido de uma abertura latnal,
em plano Ir-lindo, ccraunlcanie
com a e2pira
interna daquela.
Total de 4 vai
TaRMO /V 133.101
Em 23 de abril de liCee
Privilégio de Invenç:eo: "P:oaasso
para obter compostos quitniotcrápicos de tipo nitrofurenicoe.
Vete S. p. A., estabelecida na Itália.
— Processo para oteter copostos quimioterápico.: do tipo nitrouri/mico
caracterizado p
C "J:115 i Stir
em condensar a benzilidr.aiianinadmtcfna com formaldeido, cai concitai
sar sucessivamente, em meio atado,
o condensado obtido com diacetato
de nitrcfuraldeido, em e.aeriflear e
salificar o produto obtido na segunda condensação.
Seguernase mais. 3 ponte: característicos.

em que R representa, UM átomo dt
hidrogênio, tun radical cieloalqutla
ou usai radical alquila substituído ou
não substituído, e T representa um
na qual Z representa os átomos que anel de 1:3:5-tiiezina ligado co átoSa O necea:ários para completar um
mo de nitregeneo N através de uni
anel hetereciclico de seis membros, átomo de carbono do dito anel da
escolhido do grupo que consiste de triazina, e que leva um ou Cá g:rd2-pperidona, hiriroiacila, tetrahidro- poe de fórmula:
2 (D-pirimidona, tnorfolina, piperitiMa e 4-met;i1 piperazina, caracterizado pc:o fato de J.e levar o 5-nitrofurfural, ou um d?rivado reagente
deste, corno seja um diacilate de
5 nitro-2-furaldeido a reagir com o
T8
correspondente eaaminoheterecic.o,
representado pela fórmula:
ti
5.0
14"N

2

em que `h' e z- representam radicais de hidrocarbonetoa substituiddi
ou não sule.stituidos ou radicais hena qual Z tem o significado dado tero-ciclicos e podem ser iguais ou
ac;ma.
diferentes ou Z' ou Z** podem estar
P-'sem-se os pontos de 2 a 6.
ligados para formar cone o átomo de
nitrogênio N, um anel hetero-cíclico
de 5 ou 6 membros, cada um dos diTERMO N9 116.856
tes grupos estando ligado a, um átomo de carbono de anel de triczine
Em 2 de fevereiro de 1960
representado por T, caracterizado
por compreender a reação de um
The Unjohn Company — Estados composto que contém pelo menos Uni
Unidos da Atnér_ca.
grupo de fórmula;
Titulo: "Processo para a produção
de 6 alfa-fluor-16 beta-metil-com-N •• T.
postos da série da pregrano". —
Privilégio de Invenção.
19 — laucatao, para piodaçáo de
R
coinposl es ti-aa a -i.uor-16-beta-Inctil
de série da pregnmo representados
pela fórmula:
C:i2-0-4 o n

em que R tern o mesmo significado
que acima e '14 representa, um anel
de 1:3:5-tienzina lleado ao átomo de
nitrogênio N através de une átomo
de carbono do dito anel de triazina
e que leva um ou doia átono e de halogênio, cada uru dos quais está
do a um átomo dc carbono do dito
anel dr. t7inzina, com uni composto
de fórmula:

É

;0=0
_

TERMO N9 145.101
Em 30 de novembro de. 1962
Eastman Kodak Compeny — Estados Unidos da América.
Título: "Polímeros cristalinos e
procesos de sua preparação". —
Privilégio (es Invenção.
19 — Procceas para preparar polimeros cristalinos, sólidos, contendo
propileno polimerlzado e um ou mais
de um hidrocarboneto dolefinico ou
acetilenico, polimerizada caracterizado pelo fato de, inioealmente, se
polanerizar propileno ou, pelo menos um hidrocarboneto diolefínico
ou acetilênico e, em ssg,ulda, de se
polimerizar o re.stanfe twmônicra ou
monómeros para obter ma produto
cristalino, sólido, contendo de 89 a
99,9%, por pézo, de segmentos de
hidrocarbeneto pronileno polireerizados.
Seguem os pontos de 2 e. 15.
• Prioridade: Ested'.o Ini'dos da
América, em 4 de de- re e. eo da 19C9.
sob os reg's. 1!5.974 e 11.r,73.

onde As é um radical acne de um
ácido carboxi:ico de alidrocarbonCo,
caracterizado por compreender a fase de reação de uru compostos representado pela fórmula:

it
- S.C.N
Nve

'-o-Aoe.o
iáT
ti
icaita-o
a'
Ecgtirm-se es ponteea da

ti

em nu e 7' ''' 7" têm as me-mos sita
arfie.ea, 0..f 7.mre , d0,. p eara 4.. 1.:1
rf." - ^ - rrt'n v. --, éttana eo i'-'i metal.
Seguem os pontos de 2 a 12.
Priorided •e : /nalaterra. em 11 de
março de 1et, 9, 21 de traio de 1£59.
2 de julho de 1e59, Fole oe nere2ros
13.3e0, 17.314 e 22.761 rupecilvrnani.
( te e 4 de Janeiro de 12eo
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Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo da 00 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departansenas
lona da Propttedada Industrial aqueles que se julgarem prejutocados com a concessão do registro requerido

eatzu •

Termo tO 655.252, de 7-8-1964 ..
ReresentaçÕes Alieno! Limitada
Estado da Guanabara

REPRESENTAÇÕES

ALTANOL Lrog

de Gulrefida, 30. Gr. 712 -

No de tomba Cp.

10. luxes,

Nome Comercia/

estojos 'Para canetas. estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para Laquinaa de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas .de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de oraltiplicar,
mata-gatos. portaainteiros, porta carimbos, porta-lapis, abria-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras. de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.° 655.263, de 10-8-64
isato Mecânica R. L. Ltda.
São Paulo

Termo n.• 655.253, de 10-8-64
slaoslarla Novo Mundo Ltda. .
Sitio Paulo
NOVO MINDO

Classe 41
Pastéis

'armo n.• 655.259, de 10-8-64
Auto Neto "2" Lida
São. Paulo

"2"
.Tnd. Brasileira

ndR.iheileire
Classe 50
Impressos

Mas, estantes, auaam-roupas, mesaik
mezinhas, mesinha" para rádio e televid
sio, mezinhas para televisão, moldural
para quadros, porta-retratos, poltrona
apoltronas -camas, prateleiras, porta..chat
paus, sofás, sofás-camas, travesseiros I
vitrines
Classe 40
Móveis eis. geral de metal, Vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclod
tive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, ahnocadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banqueta,,
bandejas, domiciliarei, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntoa
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 rádios, colchões, colchões de moina
dispensas, divisões, divains, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani-•
abas, estantes, guarda-roupas, atesas,
mesinhas, mesinhas para radio• teimas
são, mesinha para televisão, moldura*
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaa
péns, sofás. sofás-camas, travesseiros E
vitrines

Tendo! ns. 655.264 e 655.266, de
Cause 41
10-8-64
Termo n.• 655.254, de •10-8-64
7Jonça1ves & Poio
Óleos fie qualquer espécie para %mi,
-" oaelaria Vila lalstikh Ltda
nação. aquecimento e lubrificação. Pe
São Paulo
São Paulo
aó/en refinado, senii-refinado e - cão
CROCAN
"rimado, com ou tem a mistura de
TIL & MATILDE
...ia. ora/31.101re
óleos mineram.. animais ou vegetais,
Termo ts° 655.267, de 10-844
para a iluminação aquecimento, :lubriLanches "Limoeiro" Ltda.
Classe 41
São Paulo
ficação ou combustão, e graxas. Pio
Classe 40
Pastéis
combustiveia proveria
— Jutos e óleos
de
Móveis
em
geral
de
metal,
vidro,
LIMOEIRO
enes de petróleo
Termo tu° 655.255. de 10-8 64
Xna. Braelleir5
aço, madeira, estofados co não, inclu*Tirava" — Agro-Pecuaria e Comensal
•
sive móveis ara escritórios: Armários,
Termo n.° 655.261, de 10-8-64
S. As
P ^-necedora "Areias" Ltda.
armários para banheiro e para roupas
Classe 41
•
Sao l'aula
usadas, almofadas, acolchoados para
Sso Paulo
Lanches de queijo( presunto. Edema
móveis,
banco*,
balcões,
banquetas.
TKOVA.
salsicha, churrascos, ate
bandejas, domiciliares, berços. alosabos, •
AREIAS
4
cadeiras,
carronbos
para
chá
e
café
ind. Brasileir..
Termo n.• 655.268, de 10-844 t
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 41
Vulcanização Paaspela Ltda.
para sala de jantar e sala de visitas,
Para &saguis genericamente produto; i
São Paulo
ClasN: 30
alimentirios ia agriculhaa s !recuaria_
conjuntos para terraços, jardim • praia.
Impressos
conjuntos de armários e gabinetes para
Tênno n.* 655.256- de 10-8-64,
copa e cosurha, camas, cabides, cadeiras
T.ncINEjtffieira
10
64
Têm()
a.*
655.260,
de
•8
e
de
Adinaustrsoo
Pecuária
Cia. Agro giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Miguel
Agostinho
Guardia
" Bens Santa Alexandria
de rádios, colchões, colchões de molas
São Paulo
Classe $9
dispensas, divisões, clivam; discotecas,
SSo Palio)
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- Para distinguir: Artefatos de barracas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, e late:: arruelas, argolas, amortecedo.
SANTA
areai:dias, mesinhas para rádio e televi- re" assentos para cadeiras, borracha.
T 11
9a
d. iT‘ ]Splf
ei ra
ALEXANDRINA
são. =linhas para televisão, molduras para aros, batentes de cofres, buchas da
para quadros, porta-retratos, poltronas, estabilizador, batentes de portas, batas.
Classe 36
C asae 21
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- ta de chassis, bicos para mairadeiras,
Calçados
Para distinguír gertériciament. , prtn.v..+05
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e braladelás. bocais. baeta Para %Ido.
iiiiiffienticio3 da agricultura e pecuária
vitrines
nas borracha para carrinhos, indue•
Termo n.' 655.262. de 10-8-64
Organização Comercia/ Atenas Ltda.
tilais, borracha para amortecedores, baló
Tircr.o n.° 655.257, de 10 -8,64
Classe
40
São Paulo
e), ENcobar
Móveis em geral de metal, vidro, de abas de borracra para rédeas. cochina
aço, madeira, estofados ou não, inclu- de motores. Miaras de ar, chupetas,
- • ATESAS
sive móveis ara escritórios: Armários, cordões maciço, de borracha, caba*
ROLOPLEX
:rd. Brasileiro.
armados
para banheiro e para roupas para ferramestas, chuveiros, calços de
índ. Brasileira
usadas, almoçadas, acolchoados para borracha, chapas e centros de mesa,
2t)
móveis, bancos, balcões, banquetas. corras 'a, borracha. capsulas de borras
•
Classe 17
R
pa-n platiàras ela geral • Artigos para escritório, almofadas para bandejas, domiciliares, berços, biombos. cba, calços de borrada para maquia"
carimbos, almofadas para tintas, abri- cadeiras, carrinhos para chã e café copos de borracha, para !Mos dedeiras,
TS'arso n.• 655.253. de 10-8-64
dores de cartas, arquivos, borracha': conjuntos para. dormitórios, conjuntos desentupideiras, diacos de mesa, des.
?sinala Patané Musa:macei
berços para mataborrão, borrachas para para sela de jantar e sala de visitas, canso para talhem, encostos, embolas,
•
colas. brochas para desenhos, cafres, conjuntos para terraços, jardim e praia, esguichos, estrados, esponjas de boa
canetas, canetas tinteiro, canetas para conjuntos de armários etes para racha, quebra-jacto de torneiras, note
ESCRILTORIO
desenho. cortadores de papel, carbonos, copa e coOnha, camas, caricite sadeiras da borracha tinos. formas de borracha,
COMABIL
caranhos, carimbadores: cola para papel. giratórias, cadeiras de balanço, caixa guarnição' para móveis., guarnições de
BERENICE
raladores, cern irmos. cestos para cor- de - rádios, ,colchtles, colchões de molas borracha para automóveis, lancheiras
C•
resnoaffinria, desenhadores, duplicado- dispensas, divisões, &varia discotecas, para escoladas, lâminas de borracha pa-•
* Prs aatrriores, estojos para dusenhos, de madeira, espreguiçadeiras, agaloaria ra degraus, listas de borracha para pê.
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Termo a.• 655.278, de 10-8 64
para barbear, sabão liquido perfumado
Viação oVtuporanga Ltda.
ou não, sabanetes, dentifricios ein pó,
São Paulo,
pasta ou liquido; sais pertumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escõvas para dentes. tabeaas, unhas,
e cílios: dum de louro. saquinho perfug tg
mado, preparados em pó, pasta. liquida e tijolos para o tratamento das unas
Classe 50
dasoiventes e "vernizes, removedores
cuticula; glicerina perfumada para os Transporte de passageiros e mercadorias
cabelos e preparados para descolorir
numa 'na 655.279, de 10-8-64
unhas, Mbos e pintas ou sinais artifiRio Diz Bar Ltda. •
ciais, óleos para a pele
São Paulo
Têrm on.° 655.274, de 10-8-64
Confeitaria e Panificadora Chik-Pão
• • RIO DIZ
Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
Tarmo n.° 655.269. de 10.8-64
Classe 43
Companhia de Tecidos Novasilk S A.
Lanches de queijo, presunto. salame.
CBIn-PIO
salsichas, alite, churrascos e mortadela
São Paulo
nelas, monoplas. maçanetas, protetores
para para-lamas. projetores de para-choques. pedal ara acelerador e partida. paras asara businas, pratinhos. pnaumáticos. pontas de borracha para bengalas
e muletas, borracha ara aros, rodas
maciças, rodizios, revestimentos de bor.
racha, rodas de borracha para móveis
sanfonas de vácuo, suportea semi-pneus
viáticos, suportes de câmbio, saltos. solas e *solados de borracha. surdinas de
borracha para aplicação sos fios telefónicos e telegráficos, tampas de bor•
racha para conta-gótas, e tinas de aos.
racha para elaboraçâo de substâncias
qulmicas

I Vnr:S h . ekr

deiras para construções, mosaicos, pra'
datas de base as‘áltIco, produtos „,aaa
torwr ifil p e rmeabilizantes as argamam
sas de cimento e cal, hidráulica, padre.
julho, produtos betuminosos, impermen.
uffi:antes líquidos ou sob outras formas
para revestimehtos e outros como nas
construções, persianas, placas para paa
v;mentaçro, eças ornamentais. ae cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta.
rcidos para LISO nas éonstruções. par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, taLos, tubos de ventilação, tafl.
ques d cimento, vigas, *vigamentos
. %de&
n11.

Térmo n.' 655.28.4, de 10-8-64
Trianon Tecidos Ltda,
São Paulo

Ind. Brasileira

uousilar,Jiraslieira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te.
ciclos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama c
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. catita..
caroá. casemiras, fazendas e tecAos de
1.1 em peças, luta, jersey. linho nylon
paco-paco, percaline. rama rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos inipermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

9

Tênno n. 655.275, de 10-8-64
Comércio, Máquinas,
Comáquina
Equipamentos e Acessórios
São Paulo

CO/IWINt
Ind. rasi 91ra
- Classe 10
Impressos

•
NI PON
Ind. Brasileira

•DICPESBIM
Ind. Drasileira
Classe 5(.
Impressas
Térmos na. 655.271 e 6f5.272, de
10-8-64
Pneutur Pneus e Auto Peças S. A.
São Paulo

ORI3ASE
End. Brasileira

0.
Classe 33
Titulo
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impressos, cartazes, catalogos, jornais natosais e estrangeiros, publicações impres.
tas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofeadsoa peças teatrais e calematográfteas
e revistas impressas

9

Timo n. 655.273, de 10-8-64
Perfumes Gera -t Ltda
São Paulo

,1

pomoDoRo

Ind. Brasil-eira
.

nrcao n...* 655.276, de 10-8-64
Nipon — Rádio e Televisão Ltda.
.
São Paulo

Tareio n.9 655.270, de 10-8-64
Dieicesbim Representações Ltda.
São Paulo

‘IndC.Wsileir

Têrmo n.° 655.280, de 10-8-64
Cantina e Pinaria Pomodoro Ltda.
São, Paulo

Classe 50
Impressos

•
Classe 8
Para distinguir: Acendedores eiatricos.
alarmas elétricos, alto-falantes. amperímetros, amplificadores para radios
aparelhos de iluminação, aparethaa
televisão, aparelhos de ventilaçâo para
ealifIcios, aparelhos elétricos pa-a ba
alto, aparelhos aleiro-Usai:tacos, aparelhos para barbear, aparelhos para ins
talações telefónica, aparelhos para ondular ou secar cabelos, a parelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para.
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas dê
tricas, caixas de derivação. campainhd.
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, es'
tufas de aquecimento, estufas para conservar ajimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, anões, Menos, galvanômetros,
hidrõmetros, indicadores automâticos de
lavei de agua, Instrumentos medidOres
de energia elétrica, instrumentos telefónico", Interruptores. irradiadores, lama
padas, limildificadores, manemetros, microfones, pie.k-ups. pfl1is elétricas. receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válarclas para aparelhos de
televkao, ventiladores e voltimetrw

Cause 45 •
Para distinguir: Perfumes, essências. ar,
aratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Termo a.° 655.277, de 10-8-64
água de roces, água de alfazema. água
Xtera barba, loções e tônicos para os Cebfeitaria e Panificadora Chik-Pão
Ltda,
Cabelo: e para a pele. briffientina. banSão Paulo
4clina, "batons", cosméticos, fixadores,
pe penteadas. petróleos, 41esos para os
..¥ibelos, treme coze
s scente, crentes lordum a e
limpeza da
wanÇADO/11
le e "miga ge". J:PatiONL demtruc-mo
de arpa
:untes, vinagre armaCtico.
para
talco perfumado ou abo,
aa e sob
para
(New: 41, 41 e
bafar ciam e
tadoiee alealicss • affitgesaales
O rosto e para os
e alua
sem Moa'

coNnifira

Átra

e

Classe 5a
Impressos

TR;ANON
Ind. ./asileira
•

Classe 23
Artigos da cU.sse

~lã

Termo n.' 655.285, de 10-8-64
Transportadora Quatro Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 655.281. de 10-8-64
Adelo Fonseca da Silva
São Paulo

BAR E
RESTAURANTE
ONIX
• Classe 41
Titulo
Têm° n.° 655.283. de 10-8-64
Emygdio 1Vlatheus
São Paulo

Classe': 33, 21 e 50
Insígnia comercial
Termo a.° 655.286. de10-8-64
Domingos Pintar Neto
São Roda

ficalait.fraal
WAaffilif
letre
Classe N
Aparelhos luminosos' par automóveis
Têm) ti.' 655.282, de 10-8-64
Zeta — Engenharia e Construções Ltda.
São Paulo

Inii. EIRis asi 1 Pira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para Construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, b/o.
coa de cimento, bloros para pavimentaaão calhas. cimento, cal. cré chapas
isolantes,, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para eixos, edifica
çlie5 premoldadas, estuque, 'emulsoo de
base asfáltko, estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Sadio, lages, lageotaa material isolaste mata frio e calor, manilhas, mas.
aao para meada:atm de paredes, ma-

aaSSe 21
Para distinguir: Amortecedores, matos.
ração, braçadeiras, e suportes do casto
de escapamento, cubos de veiados cita.
ou circulares, carroserias. chiais, cat.
cassas, caixas para armaçes, cotovelo.,
'.7arburadores, correntes de distribuição,
coroas, capotas caixas d cambio. ca.
hos. caminhes caminhonetes, carros,
roniunot: de escapamento, direção, des.
figadeiras dorsais, engates para vaieis.
los, estribos tiros ,engrenagens, em.
areagem. freios para veículos. frontal.
ras para velruloa, kires de mola. etim..
(lições para maçanetas, gonzos. grades
ponteiras, hélices, hastes. indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas. manivelas, motocicletas. motociclos, mancais de veiculas motoneta,
pahseis. parachoques, pistões. pedestal',
pedala, paralamas, partidas. portas laterais, pinhões, porta rodas. parabiisas.
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboaues, saqueies para
veiculoa 'serpentinas, tambores de tratos. tirantes, terminais para cabos de •
baterima • tueboa. vareta de veículos. vs./
raia de veiculai, vareta de controle de
afogador • veloeipeda e valestes

DI . RIO, OFICIAL (Seção 'III)

ra-feira
Têrrao n. • 655.287, de 10-8-64
Atei Assistência Técarca de Bacanamentos Ltda.
São Paulo

"

A. 2 E Ti• "

Ind. Brasiíefra
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes para fins industriais, motores e suas partes: bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rotativas e a
pistâo, bombas elétricas para pneumáticos, dínamos, bujões, pinhões, 'cruzetas, blocos de motor engraxadores centrífugos, silenciosos, guindastes, prensas, macacos, .pistões. mancais, válvulas,
motores elétíicos, alternadores, câmbio,
cabeçotes, geradores para corrente continua e alternada, eixos, bielas, cubos,
velas para motores, magnetos para motores, brodzinas, anéis de segmento,
mancais de roleta, compressores, retificai, máquinas amassadeiras, misturadoeu e distribuidoras de concreto, máquinas compressoras, máquinas adaptadas em construção e conservação de estradas, mineraçâo, corte de madeiras.
pedras e mármore, movimento de terra,
maquinas descascadoras, ensacadoras,
brunidoras, catadoras,. classificadoras,
ventiladoras e secadoras, trituradoras,
pulverizadoras, moinho para cereais.
fruas, esmeris, politizes, tesouras mecénicas, tupias máquinas de abrir chavetas marteletes, plainas de mesa, tornos revólver, tornos ame/micos, placas
• ferramentas para tornos, máquinas dei
furar e centrar, máquinas para cortar
• serrar, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, fole de forjas, dragas, desnatadeiras, expremedeiras e salgadeiras para manteiga, hninadores a
frio e quente para aço e outros metais, tesouras rotativas, =equina* ope
ratrize& de precisão, aparelhos para arqueação de volumes, máquinas para indústria de tecidos e malharia em geral.
máquinas para tapeçaria em geral, urdideiras, encanatdrias, espuladeiras, torcadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas

,houriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre,- essêncras alimentares. em
padas. ervilhas, enzovas, extrato de to
mate. farinhas alimenticias. -lavas. fé
tufas, flocos, tarefo, fermentos. feijati
faros. 'frios, frutas secas naturais e cria
talizadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva•
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas; linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão, mas
sa de tomate. mel e 'melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
paru. pinos. prtinés, pimenta, pós para
pudins, Estales,. peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sandulthes, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de' animais e aves, torróes,
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licores nectar, punch, pimpermint, rhans,
sucos de frutas em álcool, vinhos, Ver=tia, vinhos espumantes, vinho guinados, whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xa-,
sopas para refrescos
. Classe 44
Aoendedores de cigarros e charutos,
aromanzadores para fumantes; bolsas
para fumo, tabaco e rap& boquilhas;
cigarros e chorutos, cachimbos. 'cigast
rilhas, cinzeiros; Moa para piteiras,
fosforeiras, fumo manufaturadc ou não;
isqueiros; palha para cigarros. piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charuto&
porta-cigarros

Dezembro de

Tê-mo n.° 655.297, de 10-8-64
l
Termo n.° 655.302. de 10-8-64 1
Sociedade Arpoador do Guarmi Lats. 1 ...- cenércio e Representações Craal Ltdils
Sào Paulo
São Paulo
.

•
urra aráia

de

elite •

Classe 21
'Automóveis e suas partes integrantes

Têm) ti. , 655.298. de 10-8-64
Auto Mecânica Santo Amaro Volts
Ltda,
São Paulo

Temo n.° 655.303, de 10-8-64
Wani — Condutores Elétricos lida
Sa Paulo

SANTO AMARO VOLKS
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 21
Peças, acessórios e consertos de automóveis em geral
Tênnso n.° 655.299- * de 10-8-64
Supermercados Económico S. A.
São Paulo
•ilitAISO DOS ALIMENTOS i

IndeBrasileira

Pr "

entçe

r°0hodoS

ORAAL
'MUTUA ORAS IL EI RA

Clasz,cs: ló, Sa e St
Sinal de propaganda

• Classe 41
Alkachotras, aletria, alho, aspargo
açúcar, alimentos paar animais. atpul:
asneado" ameixas, amendoim, ara8.4.1
arroz atam, aveia, avelãs, azeite, azem
tonas. banha, bacalhau, batatas. baias
biscoitos, bombons, bolachas. baunilh,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e eia • pó. cacau. camas. Cha
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
Plata, hortaliças, lagostas, línguas, leite
goiabada. geléias. herva doce,. btriva
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
condensado. leite e03 pó, legumes co'.
gica. coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos, eolorantes
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas. armavas, extrato de ao,
mate, tarinhas alimentícias. favas, ft
colas. f/ocos, tareio, fermentos, falida
figos: frios, frutas s'écas naturais e cria
talizadas; gricose goma de mascar. gor
Têm> n.° 655.293. de 10-8-64
conserva,' lentilhas. litiguiça. louro, ma
Anibal dos Santos
ma alimenticlas, mariscos. manteiga
São Paulo
margarina, marmelada, macarrão, mas
• sa de tomate, mel e melado, mate, mas
~LgarardaLLZUgaLgU sas para mingaus, molhos, moluscos
Termo n.9 655.288, de" 10-8-64
mostarda, mortadela, nós moscada, uo.
Mel Assistência Técnica de EncanaClasses: 41, 42. 43 e 44
na, óleos comestiveia, ostras, ovas.
mentos Ltda.
Titulo de estabelecimento
pites. piam, prlinéi, pimenta, pós para
Srio 1"4-'0
pudins, piradas. peixes, presunto*, paTèrmo n. 9 655.294, de 10-8-64
ITEL - assIantaci:alcirrc:
Sociedade Arpoados do Castirair Ltda. tês, petit-pois, psti/has, Mexas, pudins;
queijos, rações balanceadas para atitZNCLNAMUITOS
São Paulo
mais, requeijões, sal., sagu. sardinhas,
~fluiriam, *abichas, salame*, sopas ea,lan-das, *arme& sucos de tomates e de
Nome comercial
arte øe viVer, em pfddil
frutas: torrada*, tapioca, teimaras. "talha.
Têrcaos na. 655.289 a 635.292, de
rim. tremoços, tortas, tortas para ali10-8-64'
Classes: 16, 33 e 50
Mento) de Matinais e ano, torrões.
Anibal dos Santos
'
tatseinho e vinagre
Sinal
de
PioPotiondo
Sio Paulo
Timo a.* 655.300, de 10-8-64
Têm o 8.1 655.295, 4¥ 10-844
&perniceado& Eamattnicos S. Ai
Sociedade Arpoador do lirtuarad Ltda.
"
SM Nulo
São Paulo

Classe 41
,Alcachofras. aletria, alho, aspargos
Classes: 16, 33 e 50
açacar. alimentos paru animais. amido
Sinal
de propaganda
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azeiTinno n.° 655.296, * 104-64
turma. banha, bacalhau, batatas, balas, Sociedade Arpoador do Guaraã Ltda,
h IS, oitos, bombons, bolachas. baunilha
São Paulo
ent pó' e em grilo, cansara°, canela.
an pau e em pó. cacau. carnes. chá.
1)ltim0 reduto ,dalitoot:r
z.rmlelos., chocolates, confeitos, cravo
;reais, cominho, creme de leite, cremos
atuaenticros croquetes, compotas. can0A:tf coalhada, castanha. cebola, condi
Classes: 1:1.412
mentos para alimento., colorastes.
Sinal -de

1964 4613
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ita

Classe fi
Para distinguir condutores elétricos
Termo n. r 655.304, de 10-8-64
Reta l hos Santa Rita Ltda.
São Paulo

SANTA RITA
IND. BRASILEIRA

tediotão4"4

pign~ $1111~~nit

cate
Papando fameaduriats em geral

.

Clame 23

Para distinguir: 'Peados em geral, is.
-eidos para troafecçães em (trai, Wel
tapeçarias e para artigo*
ama e

mesa: Algodão, alpaca. eilichaanc, cetim,
caro& oareentras, Saaiødasø ~dos de
lã em Peças , luta , finei. linêmo. nyloa. ~e'
peco-paco, parcaline, vem!, ragatt, sada
natural, tecidos plásticos, tecidos iratreameabilicantes e tecidos de pano conto
e vestidos
Têrmo

655.305, de 10-8-64
Aftim
São Paulo

Met

CAS I L I Mi
IND. BRASILEIRA
23

Sara disiingidr:Crectdes Atm geral. Iro
"los para aouleaçães em geral, pare
tapeçarias e para adilas de cama li

mesa: Moa" af~otabapao, calca,

garoá. casimiras, ~as • meuás á
eu Po" to" fermY, bobo. syles.
peco-paco, percallite, rani, rapou, seda
natural, totdos piatticar, atidas MI.

werenettbilesantes e tecido' de pano murei
e vestidos

Têm?* a.* 655.306, de

10-844

raa Torrinha Agitou e !aduaria,

Nome comercia/
Tórnso a" 655.301, de 10-844
Farmácia Droga Ouro Ltda.
São Parlo

~ir

Sio Patife
-

TAi L.

isidOstel:

Glasse 11
Cereal.

-so

4014

•

rerga-Teire.
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Termo n.• 655.307. cie 104 -64
Copacabana Piano Ltda.
Guanabara

Timo
105.315, de 104-64
Banco Mineiro da Produção S. A.
Minas Gerais
.
•

Banco Mineiro
da Producão S. A.
Classe 9
Pianos e acordeõcs

Nome :cxne:cial-

Termo n.° 655.308, de 10-8 .64
3entil — Guanabara Eraprésa Nacional
de Turismos e Imóveis , Ltda.
Guanabara

Termo n.° 655.316, de 10-8-64
Banco Mineiro da Produçâo S. A.
Minas Gerais

anil, fecula para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavanderia. limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata 6leos.para Paupas, oleina, óleos para Imipezas de carros, pós de branquear roupa, salteai°

Termo a.' 655.309. de 10-8-64
oiça Menezes de Franca
Guanabara

OS VELE 03
Classes: 8, 32, 33 e50
Gravações de discos;. programas de radio, teTevisao. shows etc.; Titulo de
estabelecimento, papéis timbrados
•
Termo a.9 655.310. de 10-8-64
Imparcial dos Plásticos. Ltda.
Guanabara

Classe 33
Ihaignia
Termo n.9 655.317. de 10-8-64
che Moi Cabeleireiros Ltda.
Guanabara

Classes: 33 e 48
Confecções e perfumes

reinos as. 65%320 a 655.322, de
Miltoa F'arnes,
4 Soichet e- Helio
Gomei Cruz
Guanabara

Braaileto

PERFUME)
•

Classe 28
Bandejas, bacias. cestinhas, nescansoa
para pratos, garfos, mantegueiras, portapalitos, puxadores para móveis, tijela.s,
coadores caixas de matéria plástica
n.° 655.312. d'e 10-8-64
'1. C. Loureiro
Guanabara
•
•

bazar Santa Clara ,
Ferragens e Materiais
de Construção Ltda.
•

Classes: 16 e 11
Titula
Termo n.* 655.314. de 10-841
Vital Raimundo Alfaiate Ltda.
Guanabara

Vita 22amucadcr
„

Classe 54
Alfaiate
•

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe ?
Substancias e preparações oto rnicas sia-

da, na agricultura na herttenaara
veterinária e para fins sanitárias. e
*ober: adubos. ácidos sanirariat agua,
desinfetantes e para fins unitários
a panha-mosca e Insetos (de goma •
papei ou papelão) álcalis. bartericidaa

baraticidas. carrapaticidaa erras'. cresce
talim. creosoto desodorantes desinfe
tantai defutnadores exterminador.as de
*negas e hervas daninhas esterilizan:es. embrorações para animais easter.

tos farinhas de ossos. 'edil:tantas. toa

LIMPA MESMO

INDOS'TRIA BRASILEIRA

cabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 46
durosos e pomadas para limpeza da pe- Para distinguir: Amido,
anil, azul da
le e "maquilage.", depilarias, desodca Prussia, alvaiade de zinco,
abrasivo*,
rantes. vinagre aromático, pó de arroz algod‘o preparado para limpar
metais,
e talco pefumado ou não, lapis para detergentes, espennacetes, estrato
de
pestana e sobrancelhas, preparados para anil, fecula liara tecidos, fósforos da
embelezar cílios e olhos, carmim para cera
de madeira, goma paia lavaso rosto e para os lábios, sabão e creme daria,elimpadores
de luvas, liquidas de
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou Mo. sabonetes. dentifricios em pó, branquear tecidos, líquidos mata-gorda.
pasta an liquido; sais perfumados para ras para roupas e mata óleos para rombanhos. pentes, vaporizadores de perfc- pas, oleina, óleos para lmipezas de carme; escovas para dentes, cabelos, unhas ros, .pós de branquear roupa, saliento
e cllios, rum de louro, saquinho perfu- de sódio, soda cáustica, =bifo em Pó*
mado. preparados em p6. pasta, liqui- sabão comum, sabão de esfregar C Ia.
do e tijolos ara o tratamento das tinhas. ponaceos, tijolos de polir e verniz para
calçados
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
Tênno n.° 655.326, de 10-8-64
cabelos e preparados para dsecolo- Milton Pasmes, Simão Solehat e Helio
-ir unhas, cibos e pintas ou sinais artiGomes Cruz
• .
lidais, óleos para a pele
Guanabara
Termos as. 655.323 e 655.324, -de

10-8-64 .
Milton farnes. Simão Soichet e Helio
Gomes Cruz •
-Guanabara

DESINFETEX
INDÜSTRIA BRASiLEIRA
•
Classe 2
Substancias e reparações química*
usadas na agricultura, na horticultura.
na veterinária e para fina sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitárias,
águas desinfetantes e para fins sana
tarai)* apanha-moscas . e Insetos (de
goma e pfapel ou _ papelão). alcali*
bactericidas, baraticidas, carrapaticida*
cresoi. ereosotalina. creosoto. denodo.
terminadores de pragas e hervas daninhas. esterilizantes embrocações para
aramais, enxertos, farinhas de ossos
fertilizantes. fosfatos 'ermicidas. fuma
gantes. fungicidas glicose para tuas
veterinários. guano. herbicidas, inseticidas, insetilugos. larvIcidas. microbio
das, medicamentos para animais, aves
e peares óleos desinfetantes e veraneados. petróleos sanitários e desinte
tante* papel. fumegatório, pós inseriei.
das. paraticidas. tungicidas desune
tantes, preparações e produtos toseti

fatos. formicidas. furnigantes fungiddam Ocos, para fins vetennarios.
na_ herbfcidas. Inseticidas, insettfugos.
para animais, aves e peles óleos de
antetantes e veterinários 'alfaiem sa
nitárioa e desinfetantes, napel fumega.
tória pós inseticidas. oarasiticidas lua
gicidas e desinfetantes. preparaçbes e cidade, ger:lúcidas, desinfetantes e vete.
produtos inseticidas. fernacidas, desin- rosário', raticidas. remédios para tias
fetantes e veterinário* raticidas. remé- veterinarios. sabões veterinários e de.

dios pare fins veterinários. sabães vete.
e desinfetantes, sais para fias
agrícolas. horticulas, sanitários e veterinárioa, sulfatos.. superfosfatos vacinas
oara aves e animais, venenos contra
Insetos. mamais e berva daninhas
. Classe 46
•
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prazida, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais.
deteraesites, emseresaceass, atraia de

cita e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de lavas, liquidoe

branquear tecidos, liquidas mata-ganiu.
ras 'para roupas e mata óleos para roa.
pas, oleina, óleos para linipezas de carros. pós de branquear roupa, salicato
de sódio,, soda cáustica, sabão em pó, de sódio, soda cáustica, sabaõ em pó. sabão comum, sabão de esfregar e sasabão comum, sabão de esfregar e sa- ponáceos, tijolos de polir e verniz para
ponarens. tijolos de polir e verniz para
calçadas
calçados
Terfsno n. 655.325, de 10-8-64
Classe 48
Milton •Parnes, Simão Soichet e Helio
Gomes Cruz
Para_niscinguir: Perfumes, aut...., ex.
Guanabara
tratos água de colônia, água , de toucador, água de be!eza, água de quina.
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os

cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
Classe 50
Imóveis e :trismos

Jezembro de 1964

PRIME%
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivo*,
algodão preparado para limpar metal*
detergentes, espermacetes, extrato de

anil, fecula para tecidos, fósforos de
cita e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para lmipezas de carros, pós de branquear roupa, saltado
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos. t.jolos de polir e verniz para
calçados
Termo n.° 655.328, de 10-8-1964
Representações fada .
Guanabara

Indústria Brasileira

Case 36
Para dist, nytur: Artigos de veatuancn
e rot.pas feitas em geral: Agasalos
aventais alparcatas. anáguas. bluass,
bafas. botinas, Missões, boinas, tinha.
sinfetantes, sais para fins agricolas douroc, bonés. capacetes, cartolas. cara:
horticidas. =ditados e veterinários, puças, caução, aofetes. capas, chalea,
sulfatos. superfosfatos, vacinas papa cachecol*, calçadcat, chapéus. cintos,
aves e animais, venenos contra insetos f cinta*, combinações. carpinhos. calças.
animais e hervas dadinhas
de senhoras e de crianças calções. calClasse 16
ota. camisas, camisolas, camisetas.

Para distinguir: Amido, anil, azul da cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Prussla, alvaiade de zinco, abrasivos. saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
algodão preparado para limpar metais. pra fantasias, fardas para militares.' co.
detergentes, espermacetta, extrato de lurais, fraldas, galochas, gravatas, gae•
fui& para toda:" fósforos de XIS. jogos de lingerie. jaquetas. !agua
•

•

' erga:feira 14
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•

luva, ligas, lenços, m-"& malas,
~AL cantas, mandrilo, mantlhaa.
Jitó', palas, penhoar, ptdover, pe/ertnaa
pulgas, ponches, polainas,
pijamaliae
ohos, perneiras, ~I"'
ee
robe de chambre roupa°. sobretudok
Suspensórios, saldas de banho. sandálias.
'Meteres. *horta sungas. Molas ou dado.
iider, toucas. turbantes.. ternos, uniformes e vestidos
teanio is- 655.327, de 1044961
(Prorrogaçáo)
Carl Walther
Alemicra

•

PRORROGAdo

Classe 18
Armas de fogo: armas brancas: mai.
ções e explosivos

dezembro de 1964 4615
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Timo ma 655.331, de 10-8-1964
Pepel-Cola Company
Estados Utsidos da Américo,

nak, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capaz para móveis e
pianos, carapaças para cavalo., cordões, debruns, 18, fitas, forros, franjas;
kstio, feltre para drgilo, fofos, galas.
dates. lamparinas, mochilas, mosqueteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
~os para en!eites de móvel., elo
sendo parte de móveis, artigo' estes
feitos de algotião..cánlsamo, linho, juta
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passantares, pavios. rédeas, rendas, ee.
des, cacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofada:1;Mo ia.
Classe. 43
Para distinguir: águas artesianas, águas seda, ralou, lá, pêlo e fibras não
Inch:idos em outras classes
de mesa, bebidas espumantes sem álcool.
asosas. "geager-ale. guaraná, refrescos,
Classe 23
ilfões, soda-linsonada e xaropes
Para distinguir: Tecidos em geral. teTermos pl. 055.333 a 655: 340, de chias para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
104-1964
mesa:
Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
laduatil S.A. Indústria Testa
caro& 'Cammiras fazendas e tec-dos de

g

Sio Paulo

Case 34
Tapetes, cortinas, panos para assaallso
e paredes — Linóleos e encerados, pria
Opalmente para hastalaçOes hospitais..
rei (marca gctérica)
•
,Clasae 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoado, para camas, colchas, cobanana esfregões, Umbu, guardana.
pol, jogos bordada, jogos de toalhas,
kar,ois, mantas para camas, panos para
asinha e panos de pratos; toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa, toaAias pari jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetas, guerral.
toabinbas
Ora para' cama e n't
Clame 31
latair•
Tendas, lonas correl.e: ..e cada eapécie, cordoalha e barbante. Matertak
de vedação e mangueiras a saber: anéis
de vedaçiwo, arruelas de borracha. de
cortiça, de couro e de fibra vulcantzada,baxbam e de amianto e de algodão.
barracas de campanha, betume para vila em peças, juta, jersey. linho nylon, draceiros, bolas para válvulas, buchas,
aco-paco, percaline, rami, rayon, seda circulas de borracha P a Polca, cordas
tural, tecidos plásticos, tecidos ira de lgodão, corretas de transmisaffo, cor•
ipermeabilizantes e tecidas de pano couro das de algodão, correias de transmissãog
e vestidos
cabos, calabres, cordoalhas, diafragmas, enxarcias, fianças, gachetas de a1.
Classe 22
•
de corda,
Para distinguir: Fios de algodao, ali- godo. anulares, de asbestos,
arame, de borracha, de couro, de
nham°, juta. lã. nylon fios plásticos. de
de folhas e de plambagina, Na.
fios de seda natural e rayon, para te- estipa.
tal para vedaçilo, líquidos de- rechear
c.clagem, ara costura, oxistagem e para madeira, lona, cangotes, mangeiras,
cachê. Pica e linhas de toda espade. massas para calafetar, massas para vi0
Noa • linhar para pesca, linhadaa de
drna• molas Par vadio. piam eleatiza,
aço para pesca
dos, rolhas, tampões, tubos de lato,
tubos de tubulações para vedação.
Classe' 10
uniões de bordo. de longes
Mamas plásticasc para fins odontológico, e guta per
pautai de gata. Termos es. 655.341 a 655.34t da
percha para obturações de canais, cera
10-8-64
laminada, cera para incrustações e artiInddstrias York S. A. Produtos sontar;
culação, ideal base, cera colante, aanCirtirgic.os
draca; godivas, verniz isolante, gesso.
São Paulo
amalgamas liquidas e pós para limpeza
e polimento, lixas, porcelanas, ruge,
do.COS e rodas para desgastes. Algo,

ar

Termo a.° 655.329, de 10-8-19641) Vittorio" Artigos Masculinos Ltda.
Guanabara

uoivit~

!

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe '36

,

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agaseihos
Classe 38
aventais. abaarcatai, anáguas, blusas.
doutos bonés. capacete.. cartolas, cara Aros para guardanapo -de papel
moças, casadio coletes. capas, abalas aglutinados, Album (era branco), álbuns
adoeceis, calçados. chapéus. cintos para. retratos e autógrafos, balões (excintas, combinações, corpinhos. calcas, ceto para brinquedos) blocos para
de senhoras e de crianças. calções; cal- blocos para anotaçõeá, bobinas brochaças, camisas camisolas, camisetas. res não impressas, cadernos de acreCOSERTIMA
cuecas ceroulas, colarinhos, cueiros. ver, capas par adocumentos, carteiras dão idró tio, catgut, seda e crina para
saias. caaacos, chinelos. dortunós, achar- caixas de nave o, Uidernetas. cader- soturna, protetores para selo, tira leite:
preservativos, sacos para • gelo, bolsas
pra fantasias, fardas para militares, cocaixas da carta°, caiam para pa- parti água , quente, irrigadores, tubos de
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gor- nos,
pelaria, CIXT16e5 de visitas, cartões co- borracha para irrigadores. luvas e deClasse 3
ros, jogos de iingerte. farpeias. laques
cartões indicas conferi, car- deiras de borracha para cirurgia, son- Para am,anguir: Uca produto arurgicak
luvas, ligas, lenços. mantbs, meias merciais,
higiênico e profilático
mates, mantas. mandrião, mantlhas, pa- tolina, cadernos de papel tnetinsetrado das drenos seringas para lavagens e
Classe 10
/nós, palas, penboar, pultwer, pelerinas, e em branco para desenho, cadernos Injeções, agulhas para injeções, instru- •
peugas. ponches. polainas, pijamas, pu- escolares cartões em branco. cartuchos mentos_ cirúrgicos para operações, yen- Instrumentos, máquinas, aparelhos (
nhos. perneiras. quinionos. regalos. de cartolina, etapas planograficas ca- tolas, termômetros: abalou, guta per- petrechos para medicina, a arte Mi
robe de chambre. roupão, sobretudos. dernos de lembrança, carretéis de pa- cho. dentes artificiais, dentaduras, as- latia a cirurgia e ao higiene, aparelbo
suspensórios. saldas de banho. sandálias. rida°. envelopes, envólucros para cha- sentos para enfermos, estojos de bolso e instalações hospitalares: Amalgamo%
sueteres aborta. sungas atolas ou *ladra, rutos de papel. encadernaçáo de papel para instrumentos cirúrgicos, grampos algodão( hidrófilo, agulhas para laje.
mies toucas, turbantes, ternos, uni Mi papelão, etiquetas. fõ/has *adices, para Saturas, lençóis de borracha para ções, assentos para enfermos, apare.
rolhas de Celulose, guardanapos: livros hoepitals, máscaras para- aísestesia, pa- lhos de pressão arterial, aparelhos do
tormes e vestidos
não hl:crassos livros fiscais: livros de diolas, aparelhos de pressão arterial. diateirala, aparelhos para raassagenS
Têrmo
655.330, de 10-8-1964
rontabilidade: mata-borrão: ornamentos aparelhos de diatermia. mesas de ope- aparelhos de Mios ultra-vhdeta, agrai
Montadora e Decoradora Comercial d'e papel transparente; pratos, r a ll- raç,es, mesas para curativos, aparelhos fes, antiscópios, afastadores, abre-bd«
Sio Judas Tadeu Ltda."
iam, papei* de eanha e de alumínio. para massagens, esterelizadores estufas, cas, abaix-linguas, aparelhos e raios X
Guanabara
sapéis -sem impressáO papéis em branco aparelhos de ralos ultra violeta e ca- aparelhos para surdez: aparélhos ado
sara impresso. papéis fantasia, menos deira para clinica médica, balanças para nótonos ' alicates, ataduras, adesivo
aar "urrar, paredes papel ahaaço com clínica - infantil, canula.4, conta-gotas, curativos, aparelhos para abaixar lhto
au sem pauta papel crepon, papel de vidros conta-gotas, duchas vaginais, es- guas„ afastar lábios, gengivas, aguam
seda, papel impertneánl, pape/ em bo- pátulas. agraphos. pincéis para gar- para seringac tonizadores, alargadorea
P a imoreteno pa pei enceraeo. ganta, escalpelos, facas, 'inças anatô- de canais, *lamas para extraçgo ds
INDUSTRIA BRASILEIRA
palei essico. papel inmerineáxel. mica, tesouras, costótotmos, serras, ser- dentes, amalgamas para .ohturacees,
para copiar papel para desenhos. pa- ras paar raquotomia, escopros, goivas, amianto em fibras e em obras. angulas
ve! Para embrulho impermeabilizado martelos, ganchos para músculos, cela- para brocas para fins dentários.
a..ins.s- 50
Montagens, inatala ,cirs artisticas, deco- rapei arara encadernar. apel para es- lúmetroa, bisturis, afastadores, cordas, e aparelhos para fundição e encrnsta+
cravar, papel p ara -imprimir, papel loa- ruginas, elevadores, trepanas. proteto- çso. aparelhos eletro-dentlirtos, cirdrgt4
rações. es oa: ;õea, planejam:atos
artistkos e cc:mc:.cinis
rotina para embrulLa. qapel celofane. res. perfuradores, limas para os ossos, co, e detro-diagnósticos, aparêlhos parei
apel celulose, papel dé---"inho papel placas para ossos, agrafo para ossos, gabinetes de clinica e prótese denta.
Téralo n.° 655 . 332. dr 10-8-1964.
absorvente. oat ci Para ern brulha r ta eterocópio. d laãmetros lancetas estile- ria, arcos para serras de ouro, arei+
(Prorrogação)
papeIão, recipientes de papel. ro--baco. tee, especulos, dilatadores histertometrtos, culadores, bolsas para água quente, bisa
B: Lato/ -Myers Com pa y
setas de papel, rótulo de papel rolos depressores, anuscópios, retoscópios,
braços artificiais de borracha, buo
F !: ree ;
Arnér:ca
le penei transparente. sacos de papel, bugias, adenótomos, abre-boca, abaixa- turis.
bombas de borracha para fina
ierpen nas: tubos posteis, de carta°, linuas, aparadores, porta-amálgama, •
extratores, escavadores colheres cor- cirúrgicos e protéticos, bacia para
subam de papel
tastes, calcadores e alicates, aparelhos cuspideiras, bicos para seringas de as
Classe 24
de raios X e aparelhos de infra verme e água quente e fria, boticões, braços
A/amares; atacadores para espartilhes lho. pez e braços artificiais de. bor-r para canetas, de brocas, brocas
Je calçados, ataduras de algodão para racha, *meias elásticas, olhos artificiais. clinica e de prótese. bronquelros,
Classe 3
Um produto antiespasinódico---- diversos fins, exceto para fula sedicer
de borracha' braços para mem lea.
aparelhos para. surdez

Acirrnari
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res, bandejas hospitalares, cauté- atléticos. sacos para gelo, sondai, sea,gia

rio', canetas para brocas para fins dera ringar para lavagens, seringas hipodéa

baios, copos para cuspideiras, cubata. miais, perfuradores, ruginas, aparêlhos
cadeiras para dentista, ceras prepara- de infra vermelho, sandraca, suspensõdas e composições de cèra para uso aos ati tticos, tira-leite, tubos de borrade clinica e de prótese,, cimento 'em cha para irrigadores, termômetros, tre.
geral para obturações, compressores
panos tesouras, toalhas . higiênicas,
ar, cones contraplacas, canetas para tampões higiênicos, tiras de lixa e cebrocas para fins dentários, parcas, es )ulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
tampadas ou não de qualquer material de borracha para fins protéticos, vulcacuspideiras de fontes, copos elétriaoa, nizadores. verniz isolante .e ventosas
cera laminada, cera para inscrUstação
Classe 48
e articulaaão, cera colante, caraut ca.
deiras 'para clinica médica e dentaria Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
coroas, cânulas, conta-gotas. costóto- tratos água de colônia, água de toucamos, , cefaltimetros, curetas, colheres cor dor, água de beleza, água de quina,
tante& calcadores, apaiêlhos de corra água de rosas, água de alfazema. água
çao para os dentes, cambraia tadrafila para barba, loções e tónicos para os
chumaças higiênicos; cintas alai 'inalais cabelos e para a pele, brilhantina, bancompressas. armários paar fins hospita. dolina, ba tons. cosméticos. ,fixadores
lares, camas, carrinhos para tral:spories de penteados, petróleos, óleos para os
,cabelos, creme evanescente, cremes gortu de enfermos, dramas derWes
ciais, dentaduras. duchas vaginais': dila. durosos e pomadas para limpeza da petadores, depressores, dedeiras de bor le e "rnaquilage" depllarios, desOdorachas, ascos para fins cirúrgicos e pro cantes, vinagre 'aromáticoç pó de arroz
téticds, iscos de feltro para polir de,. e talco' pefumado ou não, lapis para
tas, helenicas, escavadores, estojos' de pestana e sobrancelhas, preparados para
bolso para instrumentos cirúrgicos, des- embelezar cílios e olhos, carmim para
cansos para seringas, discos para sena o rosto e para os lábios, sabão e creme
rar e desgatar dentes, estufas, espana para barbear, sabão liquido perfumado
las, ecalpelos, escopros, elevadores. ex- ou não. sabonetes. dentlfrIcios %em pó,
tratores. estiletes, espéculos, extirpada pasta ou liquido; sais perfumados para
res, equanervos e equarissoi-es. aspe banhos, pentes, vaporizadores de-perfclhos para exames de • boca. espiaões me: escovas para dentes, cabelos, unhas
simples e duplos para pivots, estaria e aios, rum de louro. saquinho perfu%adores a álcool e elétricos para fini, mado, preparados em pó, pasta, liquidentários, extratores de espigões, es- do e dados ara o tratamento das unhas,
tampas para pçrótese. estufas para fins dissolventes e vernizes, removedores da
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
cuticular; glicerina perfumada para os
vidros, estojos Para instrumentos cirurgia°, arrotais elásticos, encostos para cabelos e preparados para dsecolo.
enfermos, escovas higiênicas, esponja, rir unhas: cílios e pintas Ou sinais artificiais, óleos para a pele
para cirurgia, esparadrapos, equipes
Classe. 38
fraldas higiênicas, fundas, feltros para
aataplasma, fios de linha para feridas Aros para guardanapos de pape.
fios dental, funis e bacias para cuspi. aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
deiras, fieiras, para motores dentários Para retratos e autógrafos, balões (esgodiva, gemo, guta percha, gazets. ata- cato para brinquedos) blocos para
vas, gessadas, gessos para prótese. ali correspondência, blocos para cálculos
ta-percha para obturações, geradores blocos para anotações, bobinas brochupara prótese, gaze antisséptica, ideal ras alo impressas. .cadernos de escrebase,. Incrustações, instrumentos cirúr- ver, capas par adocumemos, carteiras,
gicos para operações, instrumentos para caixas de papelão, cadernetas, caderabaixar língua, afastar lábios e gengi. nos caixas de cartão. caixas para pavaia juntas corrediças para canetas de pelaria'. cartões de visitas, cartões co.
bro.cas, irrigadorea liquido para limpésa marciais. cartões indicas conferi, care polimento dos dentes, lixas. ffina. tolina, caderno.s de papel melimetrado
para ossos, lancetas, luvas de borracha e em branco para desenho, cadernos
para cirurgia laniparinas, laminadores ?scolares. cartões em branco, cartuchos
para prótese, ligas para prótese. Lixa de cartolina, crapas alam:gr áficas. Ca-em fõlha e em disco, ligaduras de dernos de lembrança, carretéis de pa
clauharno, massas plásticas para 'ias
envelopes e nvólucros para chaodontológicos, máscaras para ane.srtaia,
anos
de
mera ara operações, meia* elástica' ou p papel, encadernação de papel
apelão, etiquetas, talhas indicas.
mesas para curativos martelos, mercúrio para obturações, mandril para poli- tõlhas de celulose, guardanapos, livros
mento, moldeiras, macas, mesas- para não impresso., livros fiscais; livras de
clinicas médica e hospitalar e cirrçaca contabilidade; mata-borrão: oraameatos
móveis para fins cirúrgicos e odonto de- papel transparente; pratos, papelilógicos, nuflos para dentaduras. olhos' nhos, papéis de estanho e de alumiai°,
artificiada, protetores para seios, pontes papéis sem impressão, papéis em branco
móveis e pontes fixas, ponta: de guta. para impressão, papéis fantasia, menos
percha para obturações de canais. pai par torrar, paredes, papel almaço com
para limpisa e polimento dos dentes, ou sem pauta papel crepor, papel de
porcelana para os dentes, 'padiolas, Pre- seda. papel impermeável, papel em boservativos, pinças anatõmicas, pincéis bina .para impresso, .papel encerado,
para garganta: pivots, protetores, pla- pala! • higiénico, papel impernieáxel
cas para assoa, pós artificiais, panos para copiar, papel para desenhos, papara manipular craes, pós adesivos deis- pei Para embrulho ireparmeabilizadu
tildaras, atnta residuos para gabinetes papal para encadernar. papai para esdentarias, pontas de grafites, prensas crever. papel para Imprimir, papel papara nuflos e para coroas, porta amal- papel celulose, papel de linho, papel
gamas, quadros elétricos, ruge para mfina para embrulhos, papel celofane,
dentes, reteso5plos, rodas para desgaste, absorventa,...asapel para embrulhar tarolos cirúrgicos de aã ou pau. aparê. baco, papelao. recipientes de papel, roIlms de Mio X, raios ultra-violetas, dia- setas de papel. r- ótulo. de papel. rolos
termia, revestimentos para_prótes,e,. seda de papel transparente, sacos de papel.
— para saturas,- -sola para prótese, serra serpentinas; tubos- postais, de cartao.
e serras para raquiotomia.. suportes
tubeta. de papel'

Termos as. 655.345 s611,34& de
10454
'aditarias York S. À. Preiteie
Cirúrgicos
São Paulo -

Dezembro ai 19134

• attkadação, cera etgaabe, tateai, e.dobas pua chulas , =Mica • demitia
coroo, canados, aonta-gota., aosaállea
mos, cefalónaetros, curetaa, -colheres cap.

tante:, calcadores, aparelhos de correção para os dentes, cambraia hidrófila.
chumaços higiênicos. datas'abdominais,
MSS—COBERTURA
compressas, armários piar fins hospitalares, camas, carrinhos para Cangaria
ACETINAI*
ta de enfermos, dreno' dentes arte.InAastria Brasileira' ciais,
dentaduras, duchas vaginais. dilatadores. depressores, dedeiras de borrachas, bicos para fina dranicOs e pra,Classe 48
táticos, iscas de feltro para polir deiPah. —.anuir: Perfumes, kssenc",
tratos agua de colônia, água de touca- tes, halenicas, escavadores, estojos de
dor, água de beleza, agua de quina. bolso pa instrumentos cirúrgicos, deságua de rosas, água ale alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os cansos para seringas, discos para sapa.
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- rir e desgatar dentes, estufas, ~tadolina, batons, cosméticos, fixadores las, ecalpelos, escopro., elevadores. exde penteados, petróleos.' falecia para os tratores, estilete, espéculos, extirpadocabelos, crente evanescente, cremes gor- res, equanervos e equarissoires, espedurosos e pomadas para limpaza da pe- lhos para exames de boca, espigõea
ie • "maquilage. depilarias, desodo- simples e duplos para pivota, esterill-antes, vinagre aromático. pó de arroz zadores a álcool e elétricos para fina
a talco pefumacits ou não, lapas para dentários, extratores de espigões, espestana e sobrancelhas, preparado., para tampas para pçrótese, estufas Para fins
embelezar cibos e olhos, carmim para cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
e rosto e para os lábios, sabão e creme vidram, estojos para instrumentos erurpara barbear sabão liquido perfumado gico, escrotais elásticos, encastoa para
ou não, sabonetes. dentifricios em pó. enfermo', escovas higiênica., esponjas
pasta ou liqui mis perfumados para para cirurgia, esparadrapos, equipas,
banhos, pentes, vaporizadores de perfca fraldas higiênicas, fundas, feltros para
me; eséovas para aentes, cabelos, unhas cataplasma, fios de linha para feridas,
e cillos, rum de louro, saquinho perfu- fios dental, funis e bacias para cuspimado, preparados em pó. pasta, liqui- deiras, fieiras, para motores dentários,
do e tijolos ara o tratamento das. unhas, godiva, gesso, guta percha, gazeta goidissolventes e vernites, removedores da vas, gessadas, gessos para prótese, gucuticutar; glicerina perfumada para os ta-percha para obturações, geradores
cabelos e preparados para dsecolo- para prótese, gaze antisseptica. ideal
rir unhas, cílios e pintas ou 'inala arti- base, incruatações, Instrumentos doira
ficiais, óleos para a pele
gicoa para operações, instrumentos para
abaixar língua, afastar lábios e gengiClasse 10
vas, juntas corrediças para canetas de
Instrumentos, máquinas, aparelhos e brocas, irrigadores, liquido para limpêaa
petrechos para medicina, a arte den- e polimento dos dentes, lixas, limas
tária a cirurgia e a higiene, aparêlhoa para ossos, lancetas, luvas de borracha
e instalações hospitalares: Amalgamas, para cirurgia, lamparinas, laminadores
algodão( hidr6filo, agulhas para Inje- para prótese, ligas para prótese, lias
ções, assentos para enfermos, apaga em Ralha e era disco, ligaduras de
Uma de pressão arterial, aparêlhos de cánhamo, massas plásticas pari this
diatermia, aparam' para massagens, odontológicos, máscaras para anestesia,
aparelhos de ráios ultra-violeta, agra. mesas para operações, meias elástiou,
fes, anusCópios. afastadores, abre-baa mesas para curativos, martelo., mercúcas, abala-língua& aparelhos e raios X. rio para obturações, mandril para poliaparelhos para surdez, aparêlhos ade- mento, inoldeiras, macas, mesas para
Gatonas, alicates, ataduras, adesivos
curativos, aparêlhos para abaixar lín- clinicas médica e hospitalar e drrgica,
guas, afastar lábios, gengivas, agulhas móveis para fins cirúrgicos e adobopara seringac tonizadores, alargadores lógicos, =fios para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios, pontes
de canais, alavncas para extraçao de
e pontes fixas, pontes de gutadentes, amalgamas para obturações, móveis
percha para obturações de canais, pós
amianto em fibras e em obras, ângulo&
para brocas para fins dentários, anéis para limpêsa e polimento dos dente',
e aparelhos para fundição e encrusta- porcelana para os dentes, padiolas, preção,, aparélhos eletro-dentários, cirúfga servativos, pinças anatômica, pincéis
coa e aleiro-diagnósticos, aparahos para para garganta, pivots.„ protetores. Plagabinetes de clinica e prótese denta cai para ossos, pós artificiais, panos
ria, arcos para serras de ouro, arti. para manipular crus, pós adesivos dencaiadores, bolsas para água quente, bis- taduras, porta residiam para gabinetes'
turis, braços artificiais de borracha, bta. dentários, pontas de grafites, prensas
glas, bombas .de borracha para fim para nufloa e para coroas, porta amalcirúrgicos e protéticos, bacia para gamas, quadros elétricos, ruge para
cuspideiras, bicos para seringas de ar dentes, reteso3plos, rodas paria desgaste,
e água quente e fria, boticões, braços Mos cirúrgicos de iS ou pau, apearia
para canetas, de brocas, brocas para lhos de raio X. raios ultra-violetas, diaclinica e de prótese. bronqueiros, 'bala termia, revestimentos para prótese, seda
das de borracha, braços para mesa au- para saturas, solda para prótese, serra
xiliares, bandejas hospitalares, cauté- e serras para raquiotomia, suportes
rios, canetas para brocas para fins den- atléticos, sacos para gelo, sondas, setários, copos para cuspideiras, cubatas, ringas para lavagens, seringas hilxxlércadeiras para dentista, ceras prepara- calcas,, perfuradores, ruginas, aparêlhos
das e composições de céra para uso de infra vermelho, sandraca, suspensóde clinica e de prótese, cimento em rios atléticos, tira-leite, tubos de borrageral para obturações, compressores de cha para irrigadores, termómetros. trear, cones contraplama canetas para panas, tesouras, toalhas higiênicas,
brocas para fins dentários, porcas, es- tampões higiênicos, tiras de lixa e cetampadas ou não de qualquer material lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
cuspideiras de fontes, copos elétricos, de borracha para fins protéticos. sacacera laminadas, cera para inscrustação nizadores. verniz isolante e ventosas
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aspiradores de pó, serêmetros, acende- lhos, jarros, limas, laminas bonitos

Aros • para guardanapos de papel dores elétricos, barômetros, bússola& 'latas,. luvas, linguetas, Leitsints, machaaglutinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exmito para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para calculo:,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de esmerar, capas siar adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixa, -para Içara:arta, cartões de visitas, cartões aomarciais, cartões indicea confeti. caie
solina, cadernos de papel tnelimetrad
e CM branco para desenho, caderdos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cademos de lembrança. carretéis de papelão. envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
csa papellio, etiquetas, fõlhaa indicas,
falhas de celulose, guardanapos, livros
afio impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; prato., papelinho., papéis de estanho e de"ahualnio,
papéis seu: impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par brear. paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel trepou, papel de
seda, papel Impermeável, papel em bobina para impressão, papel *acerado,
parei higiénico, papel haperaseaxel,
para copiar pape l para desenho& papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para encravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de Unho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel, ro-

baterias elétricas, caixás de descarga
comutadores de gás, eido:tetras, chaves
automáticas, calibradores, esterilizado
ret, filtros e aparelhos eiltrantes, ha&
metros. gasómetros, hidreanetros, indi:
cadores de vácuo, Uquidificadores, medidores, microscópios, micrómetros, podõmetros, pluviômetros, pirômetros,
queimadores de óleo, reostatos, contadores e medidores de quantidades e volume, registros para vapor, água, gás e
ourtos líquidos, reatores, ralais, termee
tros, telescópios, tacómetros
troe, ventiladores e velas elétrica

Para distinguir: Um produto ~Meca
higiénio e profiltico
Termo n.9 655.349, de 10-8-61
Indústria e Comércio de Cal Key:maura
Ltda.
São Patão

chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aro*, ahnofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, nionabonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facas* baterias de cozinha,, colherei de pedreiras, cadeçdos correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal Para
podões, colarias, canas, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, rachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões. cacau).
Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgnizetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chasrenas; cremones, cadinrZta crivo, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, caleretas, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças. descanço para talheres, pratos e copos, enxadas. esferas, engates,
Ofeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos.
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, , foices, 'erro para
cortar • capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. Hauges
Fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para tnarcepeiros, fecho.
de metal, ferraduras, forrainhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de .rorrehs, grades para
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros
gonzos, grosas, garrafas; ilhoses, joe-

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aça para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, ,em fio. cbumbó em bruto ou
parcialmente preparado, daiente- metálico, 'cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. Couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em brido
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferre velho,
gume em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, guia maleável,
laminas ale Metal, lata em falha, latão
em hSlha, latia em chapas, latad em
vergalbees, liga metálica, limalhas
alagais* manganês, instala não trabalhados ou parcialmente trabalhada, meada em massa, metais estampadas,
metais para solda, niquel, ouro, vaco
corrugado e zinco liso em 55/bas

setas de papel. rótulos de papel, rolos
Classe 11
de papel transparente, sacos de papel, Para distinguir ferragens e Serramentas:
serpentiaan tubos postais, de cartão, Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
sabates de pape;
argolas, tddraves, armações de metal
Classe 3
abridores de latas, arame, aparelros

PINTA BRANCA
Intbletria Brasiletra.
Classe 16
Para distinguir: cal hidratada. cal vir-gem e cal extinta
Tê-mos na, 655.350 a 655.352, de
10 -8-64
Metalúrgica São Francisze S. A.
São Paulo

Sio IMANCISCO

rricistria Brasileira
Classe 8
Anetnõmetros, aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cremográficos.
aparelhos registradores e medidores de
distancia, aparelhos para purificar. apa
relhos -egalador-a• 1e gás, aparelhos de
ga/vanoplastia epparelhos automáticos
para acender e -regular gás, aparelhos
de ética, aparelhos pulverizadores apardhos para aquecimentc de água, apa
relhos geradores eletro-aciroicos, aoare.
lhos de alta tensão aparelhos estenh
adures, gazeificado-es aparelhos para
análises, aparelhos ozenizadores, apare
regulneores e estabilisadores dpressão e de fluxo de gazes e liquidas
apareitos terracoatatas, aritonõmettos

dinhaa,. molas para portas, martelos,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navahae, rapes, ',case pás, picaretas'
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poselras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfunideiras
pires pinças, pane/Ca& porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, rcãdanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço Inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, 'Bateiras, sacar:olhas, torquézes, trilhos tubos subulaçôex, empaca, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, trame/as, talheres talhadeints
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinhp, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de 'expansão, freza de
fanar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, baleaazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores; de papel, suportes,
torniquetes e tubas de expansão
Temo n.° 655.353, de 10-8-64
Metalúrgica São Francisco S. A.
São Paulo -
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Indústria de Arames Cleide 8, A.
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, Indaetria Brasileira
Classe 10
Instrumentos._ máquinas, aparelhos e
petrechos para medicina, a arte dentária a cirurgia e a higiene. aparêlhos
e instalações hospitalares: Amalgamas,
algodão( hidrófilo, agulhas para Injeções, assentos para enfermos, aparte
lhos de pressão arterial, aparelhos de
diatermia, aparelhos para massagens,
aparelhos de ralos ultra-violeta, agra.
fes, anuscópios, afastadores, abre-befr
ces, abais-línguas, aparelhos e raios X,
aparelhos para su-dea, ade,
reótonos, alicates, ataduras. adesivos
curativos, aparelha para abaixar linguas, afastar lábios, gengivas, agulhas
para sexingac tonizadores, alugadores
de canais; alavneas para extração de
dentes, amalgamas para obturações,
amianto em fibras e em obras, ãagulos
para brocas rara fins dentários anéis
e aparelhos para fund:çzio e encrustaaparèlhos cidra-dentários. cirúrgicos e ah-iro-diagnósticos, aparahos para
gabinetes de clinica e prótese dentária, arcos para serras de ouro, articuladores_bolsas para água quente, bisturis, braços artifiriais de borracha. bugias. bombas de borracha para fins
cirúrgicas e prorciticos, bacia para
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quene e fria, boticões, braços
para canetas, de broas brocas para
dixiica ç de prótese, broneineiros, bandis de borracha, braços para mesa aualiares, bande)as hospitalares, cantdnos, canetas para brocas para fins deli-

tários, copos para cuspideiras, cubata,,
cadeiras para dentista, ceras prepara-

Nome comercial
Têrtnos as. 655.
(.155.355, de
10 e
- ' S. A. Diários
São Nado
São Paulo
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das e composições de céra para siso
de clinica e de prótese, cirneuto em
ge -al para obturações. compressores de
ar, ‘çOneS contraplacas, canetas para
broca's para fins dentários, porcas • estampadas ou não de qualquer material,
cuspideiras de fontes, copos elétricos,
cera laminada, cera para inscrustação
e articulação, 'cera cot:ante, catgait, cadeiras ;atra clinica médica e dentária
coroas, cânulas, conta-gotas, costOtoMcal, eefalômetros, enceteis. colheres CMtardes, calcadores, saparelhos de correção para os dentes, cambrala
chumaças higiênicos, cintas abdominais,
compressas, armários paar fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
tes de enfermos, drenos dentes art giciais, dentaduras. duchas vaginais, dilatadores, depressores, dedeiras de borrachas, Iscas para fins cirúrgicos e pro.
téticos, iscos de feltro para polir delites. helenicas, escavadores. estojos de
bolso para instrumentos cirúrgicos, dez-'
mimos para seringas discos para sopamar e desgatar dentes, estufas, espátulas, ecalpelos, escopros, elevadores, extratores,' estiletes, espéculos, extirpadares. eguanervos e eguartssoires, arpelhos para exames de boca, esp.ailta
simples e duplos para pivots, estuaiaadores a álcool e elétricor> para fins
dentários, extratorea de espigões, aze
tampas para pçrótese, estufas para Sm

Classe 33
Para distinguir: Campanha de movimento eivico, social, humanitário, prestação de auxilio, angariação de fundos
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressoa, cartazes, catálogos, jornais nado
cirárglcos e oclontorágicos, espiados de
nato e estrangeiros, pub/icações Impei* vidros, estojos ptvo instrumentos ainue
ase. revistas.' Propaganda em nWfo, gigo, escrotais elásticos, encostos para
televisão, tornais, programas radiofóni- enfermos,. escovas }debicas, esponjai
cos, peças teatrais e cinematográfica* para cirurgia, esparadrapos, equipe&
• revistas impressas
..1—rt,1410hmd felieo
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taplasma, fios de linha para feridas,
os dental, funis e hsdas para =IP
E iras, fieiras, para modõ-r'ea dentários.
5odiva, gesso, guta percha, gazeta. goivas, ¡usadas, gessa" Para ~ele- 913"
kt-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisséptica, Ideal
base, Incrustações, instrumentos cirdrOcos para operações, instrumentos para
abaixar língua, afastar lábios e gengivas juntas corrediças para canetas de
brocas, Julgadores, liquido para limpem
e polimento dos dentes, , lixas, limas
para ossoa, lancetas, luvas de bOrracha
para cirurgia, lamparinas, faminadores
para prótese, ligas para poStese, lixa
em falha e em disco, ligaduras de
cânhamo, massis plásticas para 4ins
odonto/Ogicos, máscaras para anestesia.
mesa ara operações, meias' elásticas,
mesas para curativos, martelos, mercúrio para obturações, mandril para polimento, moldeiras, macas, mesas para
clinicas médica e hospitalar e drrgica,
móveis para fins cirúrgicos e odonto.
lógicos, nuflos para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios, pontes
móveis e pontes fixas, pontes de guta
percha para obturações de canais. pó*
para limpêsa e polimento dos dentes,
porcelana para os dentes, padiolas, .preservativos, pinças anatõmicas, pincéis
para garganta, 'pivots. protetores. piaras para ossos. pós artificiais, panos
para manipular craca, pós adesivas dentaduras, porta resíduos para gabinetes
dentados, pontas de grafites, prensas
para nuflos e para coroas, porta amaioamas. quadros elétricos, ruge para
dentes, retescdpios. rodas para desgaste,
rolos cirúrgicos de II ou spatt, apar&
. %%leias. diaOial de raio X, ralos ulf?!$lermia. revestimentos para prótese, seda
para saturas, solda para prótese, serra
• serras para raquiotoinia suportes
atléticos, sacos para gelo, sondas, aot
tingia para lavagens, seringas hipodérmicas, perfuradores, rugirias, aparélhos
de Infra vermelho, sandrace, susPertsõtios atléticos, tira-leite, tubos de borracha para irrigadores, termômetros, trepanas tesouras, toalhas higiênicas,
. tampões higiénicos, tiras de lixa., e celulose, turbinas para ar, tigelas e' tiras
k borracha para fins protéticos. vulcanizadores, verniz isolante e ventosas
Classe 12
Para dsitinguir: Fios para tecelagem e
pa ra aso comum, fios de algodlio, de
0. de ranham°, de juta, de tini. de
de seda natural e rapou. flor de cebm. e fios plásticos. linhas 'de costaIa. paia bordar, para crochet e para
_
tricotagem

-

Casse 31
1 Lonas de freios,' gacheta, 1U4/111 de ve-

:dação bugies, carburador, balões de
' . kabeçote, bujões de diferencia canalelias. condas de transmissão. mangueiras, tampões. tubulações pica veiado.
sredadore‘ arrue/as, buchas, camaleral,
'correias de filtro, cordões de portamala, e das partes dos suem:doeis,
Correias de ventilador, feltro- dos vidros e das portas. das rodas • dos
cubos, feltro para retentora, lona' doa
. P atina, dos freios, mangueiras, man, guelras dos freios, do eixo traseiro, do
cárter, do ndiador e 41 filtro de ar
Classe 38
•
'Aros para guardanapo. de
aglutinados, Álbuns (em branco).
para retratos e autógrafos. balões (enceto para brinquedos), blocos para
- correspondência, blocos para* elladc"
bl-..,cos . para anotações, bobina& brochoras elo impressas, cadernos de escrever, capas para dodumentoa, carteiras.
Lonl do Rinlact doadas de

xrui

.
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cafua de papelão. cadernetas. cadeinos. caixas de Orno. Gana para papelaria, cartões lie ~tas. cartões comerciias. cartões !adices, conleti. cartolina. cadernos de papel melindrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planográfinto cedem% de lembranças, carretéis de papelão, envelopes, envóiugos para charutor de papel, encader‘ção de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas
fólbas de/ celulose, guardanapos. livros
aio impressos livros fiscais. livros de
contabilidade; cuta-borrãot ornamentos
de papel transparente; pratot papelabos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem Impressão, °apta em branco
para impressão. papei, fantasia, menos
para forrar paredes. apel almaço cum
00 sem Pauta- !meei drenou. papel de
seda, papel impermeável, pape: em bobina para impressa°, papel encerado.
papel higiénico. papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho' impermeabilizado
papel para encadernar. Papel Para escrever. papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para easerulbar tabaco. papelão, recipientes de papel roletas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papei
ierpentinas: tubos postais de esextao.
tubetea de papei
Tênmos na 655.360 a 655.361, de
10-8-64
Casas amai S. A. — Comércio «
Importação
São Paulo
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Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
go, madeira, estofados ou não; incheshra móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
asadas, ala:oradas. acolchoados para
móveis, bancos,- balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantai e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e Faia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de Indo
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes. guarda-roupas, mesali,
mesinha*, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão. molduras
para quadros, porta-retratos. "poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapén& sofás', sofás-camas. travesseiros e
vitrines
classe 15
Para distinguir: artefatos de porcelana.
barro e terra cota, louças vidradas para
aio caseiro, adorna, fins artísticos e
Instalações sanitárias: Artefatos de ce?laica para uso caseiro, adornos e fins
artísticos: Alguidares, almofadam unheiros, copos, caldeirões, dataras, assadeiras, bomboniems, bules, barris. bedinhqs, cofres cubas, ccenpoteiras. descansa-talheres, escarradeiras, filtros, formas, graus, globos, jarras licoreiros, lavatórios mantegueiras, moringas, nicho.
pires, pratos, piles. partas ¡Sara orna'
&irá, serviços para frios, chá e Jantar,
travam, talhas, tildais vasos, vaus
sanitários e durai

Dezembro de 196.

Classe 49 .
prender, bitolas para fios, bitolas de
Jogos, brinquedos. artigos desportivo, e tipos especiais, birola ou gabarito para

passatempos. a saber: Ohm para recortar e armar aviões, automóveis,
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos. baralhos de cartas., bolar para
todo.* ai esportes, brinquedos em forma

de animais. balões -de brinquedo, bilharel. brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,

trilhos, réguaa esquadros, planos da
vedação, transferidores, machos de abrir
roscas, micrómetros. cabeços de micra.
metros, compassos, máquinas de medição. aparelhos para indicação de pontos •
de ignição, diagramas de formas de
roscas, aparelhos de projeção ótica. In&
cadores (mostradores (dial) e outros
tipos), pipetas, pipetas para diluição do
gingue, pipetas automáticas, pipetas
graduadas, bure tas- buretas Para gás'
cilindros graduados, frascos para deter.
infiraçâo de densidade, frascos graduados, garrafas para prova de leite e
creme,. butirometros gerber, funis graduados separadores. tubos centrifugas,
aparelhos de sulfonaçao, receptores graduados para aparelhos dean e stark.
barómetros de merctrio, hidrómetros,
balanças g:Arnicas, jogos de pesos, tadmetros e caixa* de engrenagem para
'
taxinictros
Térmoa na, 655.364 e 655.366, 'e
10-8-64
Berttora Comércio e Importação Leda,
Sio Paulo

brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asaovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos. caneleiras
para esporte. cartões para lato, casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, ,carteiraa e euvelopea com falhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular. clavinas para tiro ao alvo,
copo, de dados. caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
engenhos de guerra de brinquedo, ler.
tinhas de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e' animais.
figuras para jógo de xadrez, fogões
logliozinroa de brinquedos. jogos de
E R 1 . 0 g ji
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos-para criaaClasse 6
•
Call. halte r e', anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de Para distinguir: Maquinas paria iodasdominó,--jogns de raquete, linhas para cias testada em geral, máquinas e suas
pesca, luvas para boi, para esgrima, partes integrantes para fins industriais.
para jogados de . soco, máscaras cama- máquinas dá precisão, máquinas operavalescas, mesas de bilhar, de campista. trizes, motores e suas partes peças pade roleta, de xadrez Mobilias de brio- ra veículos, ' alavancas, sgternadoma
quedo, miniatura* de utensitios domés- aceleradores. anéis de pistilo, matiz de
ticos, patins, patinetes piões. petecas, Co-químicos, aparelhos para. recepção
plarquetas para ginástica, peças de pistilo, anéis de estiras para rolamenjogos de damas, dominó e xadrez, pelo- tos, anéis de óleo, .anéis para facilitar
taa, planos e outros Instrumentos mui- o arranque dos motores, anéis de segcais de brinquedo, pistolas de atira: mento, autolubrificadores, adotas, apa(leias, papagaios de papel. panelinhas. motores a explodo, máquinas amais.quebra-cabeças em forma de armar, relhos para mistura de combustíveis de
raquetes, redes de pesca, redes para deka& máquinas mamadeiras, mácula=
jogos, rodas de roletas, revólver de amamaddrat de concreto e barro. mabrinquedo, soldadinhosrde chumbo, ta- quinas de abrir chavetas, maquinas
bleiroar para jogos, "taco' de bilhar. afiadoras para ferramentas de corte.
tambores para crianças, tas:dm:Ou& máquinas para arqueado de embalatamboretes, tênis de meu, trena. vias' gens e volumes. máquinas para afiar,
férreas para brinquedos, varas para máquinas para ajustar, máquinas para
pe.aca, vagonetes e zepelim ajustar, máquinas de atarrachar, bate&iras. bielas, braços, burrinhos, blocos
Térmo n.e 655.363, de 10-8-64
de motores,. bronzinas, blocos, barras,
Emigre Indústria Nacional de Rádio e bombas de ar -c:imprimido, bombas bzTelevisão S. A.
brifiaustes. bombas de garrai:dto, boasSão Paulo
boa de combuativel para motores, bombas de água e gasolina para 'atou&
veia, bombas hidráulicas, bombas can" liIÀUI
adagas, rotativas de deslocamento e a
pistão, bombas elétricas, bombas para
Inalstria Braskleliqa
liquidas, para Presffio hidráulica e para comremities, ne., nbaa elétricas para
pneumáticos, ,;,,-1,2 r. pau :aura
Clame 11
máquinas Utedetitis, máquinas brunidoTermómetros de Oda espede (exceto res. máquinas pa oraar. ~panas
termómetros clínicos). telescópios, bi- betoneiras, cruzetas. cilindros, cambio:.
nóculos. sacarinetros, lámpadas para cabeçotes, camisas. carter de embrea-

coloritnetria, horizonte, artificiais, aces- gens. curter de motor caudas, coam
sórios graduadorea de luz para bin& ?adores cubos de placas de emb-eagens.
calos, acessórios Prismáticos, condensade cilindro ao motor caixas
dores.- diapasão, bobinas de 'Mutilada,
AvrircaçãO carburadores cabeçotes
bobinas de resistência caixas de reais- do cilindro. corbas. ca leias cortante,
Lancia, ohnarnetros, medidores de forentalhar. cardaria Ranhas de óleo.
necimento de eletricidade, medidores de para
infiq;. nas para cortar 'Tios, camisas pa
watts-hora, medido.-e, totalisadores, me- ma cilindros e trilhos máqu.nas• catadodidores de amperes-hora, potencieenetros, galvaneenetros, caixas para divi- ras, caldeiras máquinas d:,-costura. mâ.
são de pressão elétrica, pilhas elétricas quinas adaptadas nas r onscruções e con.
padrão, limpadas incandescentes na. servação de estradas erscre de madeira,

drão, vidros padrac para sinais, luzes • carretos. má q uinas oriri .0-tar e moer
de navegaçeo para navios (tipos apro- :arre e legumes. máquin is ctassificado
vados), normas pare a linha e gradua- raia, máquinas de centrar 5 'Qulfl.s pzr.,
Oca, trenas e fios para agrimensura,
pranknetros. hastes para pêndulos. "éguas de cálculos, bitolas, para ponta,
bitolas cilidricas, bitolas- para roscas,

bitolas Para comprimidos, bitolas de

cortar.'máquinas compresso. as. carretéis
máquinas cravadeiras. carneiros hidráulicos, máquinas para. rabricar canhões,
máquinas para fabricar cigarros, máquinas para toirar cortiça, distribuidores de
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re. dispositvos 'de arranque dita tos e copos, enxadas esferas engata,
dispositivos de salda elétrica enfeites de metal, estribos. aparatas
nobres, dínamos, fragas, demita- estriam de metal para caastbat. eixos
== para manteiga, das/fixadores de expandidor para tubos, estruturas metiCanas imagem, máquinas desempates. liras, escarradeiras, espremedores, capta
dorasaméquiltas debandaras, descasca . madeiras,. formões, foices, Serro para
doma maquinas distribuidora & de can. cortar capina frerolhos, facas, facões
ras, funis Ramas para
mem a barro, mandaderras, taxas de fechaduras, frutei
dlreçáo, eixos de transmissão, embrea . doces, bolos. empadas e judias, Bagas
cena engraxadores cenfraugos para for, fivela, furadores, ferramentas cortantes
)aa engenhos de cana. „pra:Dedeiras ou perfurantts para marceneiros: fecho*
para manteiga, engrenagem para man, de metal, ferraduras, Joaninhas fitas
ções de metal.
Caia engrenagens de chemalheiras, ,en- de aço, ganchos, guarni
quadros, grampos
grenagezu para eixos de manivelas, era garfas. ganchos,i_
, emeaa" "a"''''°'" grades
greugens de parafina sem fim, migra lura
roguesa geladeiras, grelhas, galheteiros
engrenagens mui.
Mgr= de distribuiçgo,
gonzos,
grosas. garrafas: 03=4 joe11Plicadoraa. elevadores hideinlicas, lhos. Jarros limas laminas bcoreirot
exaustores para forjas, esmeris, apta latas, luva., linguetas, leiteiras, amebalas. máquinas encanatotias maquina* rumas, molas para portas, martelos
enucadoras, elevadoras, maquiam de marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
esculpir. diatragmas, engrenagens de morsa, machetes, mantegueinta malhos
aunando das válvulas, maquinas mapa ;malhas, rapes, pata, pás, picaretas
&adora, máquinas ~vim dama de pregos, ponteiros, parafusos porcas
comando, engrenagens pra eixos de pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pao,
comando das válvulas e para eixo de porta-jóias, paliteiros. panelas puxadoaanlvelas. máquinas de estampar, máqu1. res. Placas, Pregadores. porta-esponjas.
nas de esticar, máquinas para acua penetras, pinos, plainas perfuradeiras
Ou de terra, máquinas de ex .inçáo de Pita Pin ças, Pane l6ell• porta-copos
dteos filtros pau limpeza do motor. garrafas Pagadores de roupa. Pres"filtros para óleo, lares de !orlas, alua lhas, ratei" roldanas, ralos, regadores_
rama, fornalhas para arado° luram. rebites, reduções, recipientes de metal,
ria forjas, folias, alavam, ;grelaria rodízios, roscas de aço inoxidável, rea centrar, fornalhas- rara tratamentos Outros de aço inoxidável reglatrok
tenalcos, maquinas de fabricar papei, serra & muge; alce*. amieiros &acamatoma:ases, milhos tuba subidamaquinas para fabrico do dunas máqui. ções. ampões, Cavadeiras telas de
OU para fabricar gêio, utiguinas Para arame. trincos, taças, travessas, tesouras
guindastes. geradores Para =reates coa-Manam. manadas, talheres talhadeiras
anua * alternada, geradores de deixa tampas para piadas • alume,, ter.
cidade, gazeificadores de liquidas coai' rima, tacho*, trans de. caslaha.. eona
b. deusa orinsais, vasos, vasilhames ver--austive,gnchojrsPa
buradores máquinas de impressa% Sor- gas, mandai de eapaasso. freaa -de
nos, industriais (fornedhast, maquinas hazar, guta de freza de chanfrar,
insultadoras, maquinal amadoras, nia- ventosas, maleta* 'Mus para sacos de
quinas de lavar vasilhames em Rena viagem, para pastas, bramam:, • canto,
máquinas para hebeta:do de bebidas para amajaa, colche ias para audaa, era„,
refrigerantes. de água %panificado ras- vos, enfeites, fecho para pastas e para
maquinas de arrolhar e tampar garra- matas, passadores de correias, ponteia" máquinas para engarrafar bebidas ras, prendedores de papel,- suportes,
torniquetes e tubos de expando
e líquida. maquias* para colagem dos
rótulos em vasilhames. ~ game para
Ciam 21. fermentar e misturar bebidas juntas Para
tina distinguir: Veiculas e suas partes
versais Para condutas (dilua de saes"- integrantes: Aros para bibicletas, auto= e aidrititaas- laraileadPras hi° e móveis, auto-caminhões, aviões, amora quente Para aças e nutras metais, tecedores, alavancas de cambio, braços,
lançadeiras. hibrificadores centrifuga, b reques, braços para veiculas, bicada,
máquinas de lavar Pratas e mugia, rad- tas, carrinhos de mio e carretas, canilquinas %adoras, macacos e mancais ahonetes„ carros ambulantes, caminhões
Classe 11 carros, tratores, carros-berços, carros-

•

Para distinguir ferragens e Serramentas: tanques, carrosarrigadorei,. carros, carchapas drAlicates,, alavancas, arruelas, arrebites, roças, coroarias, chassis,
cabos
de veículos
vekulna,
aldraves,
armações
de
metal
enlates
para
argolas,
abridores de latas, arame, aparelros de carrinhos para máquinas de escrever
chã e café, assadeiras, açucareiros, apa. corrediços. para veículos. direçao, desla
relhos para lavatórios, arandelas, ares- gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
tis. . aros, aialofadrise; amoladores, vadores para passageiros e Para carga,
amoladores de ferramentas, alça para manivelas, navios, ónibus, para-choques.
ancinhos, brecas, bigornas, baixelas, motocicletas, inotorargaa moto furgões,
bandeias, bacias, ameboaleita baldes engate: para carros, rixas de direção.
borboletas, baterias, bases de metal bra- freios, fronteiras para veículos, guidão
çadeiraa, bules, bisagra, buchas, bainha locomotivas. ianchas, motociclos, molas,
para facas baterias de cozinha, eollm. para-lamas, para -brisas, Pedais, panda.
res de pedreiros, cadeados cementes en- rodas Para bicicletas. ralos Para blelele"
bales. chaves de parafusos, conexões tas, reboques, radiadores- para veículos,
para encanamentos caixas de metal pari redes Para velcul's• acima,ericides,
portões, colunas, canos, chaves de leo Tates Para ve
,
,vagões. vek)ciPe•
da, chaves inglesas, cabeções, canecas, ' lesa varetas de a calme alo afogador e
copo‘, cachepots centro de mesa cO- acelerador. tróleis, troleibus, varaea de
carros. toletes para carros
queteleiras, catzah para condimento eia '
alimentai, cadeados, caldeirões,, caçaro- Termo na 655.367, de 104-1964
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- Bernora — Comércio e Importadici
dores. cuscuseiros, cabides de metal
Limitada
caba" caixas de ferro, cgruzetas curvas
vens, eremones, cadiaros crivos, chanfradorcs, ciis.sinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves toa

qui:arteira. correntes para chaves, catarata, chaves para porcas, distintivos,
dobradíam, dercanço para talheres, pra-

Silo Paulo -

BERNORA-COMtRCID E
It2ORTACI0 LTD&
• Nome Comercial
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Termo n, 655.368, de 10414964
COIL
Comercial e Importadora
Limitada
São Paulo

ias Par revestimentos de paredes, ma.'
deixas para conatruça" mosaicos, pró*
dotas de base asfalta>, produtos para
tornar impermeabilizantei as argamassa* de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeaiENTOBIon
biliza:das líquidos ou sob outras formas
para revestimentos 5 outros como nas
construções, persianas, placas para paClasse 5
vimentação. peças antamentais de ciLiga de cromo cobrar
mento ou gessa para tetos, e paredes,
nua as. 655.369 a 655.372, de papel para forrar casas, mamas anta
10-8-1964
cuido/ para uso nas construções. P arIndústria e Comércio de Refrigeraçao gata* portas portões pisos, soleiras
Plaine Ltda.
Para Portas, tijolos, tubos de concreto
Silo Paulo
telha, tacos, tubos de veataaçáo, tanques de cimento, trigas, vigamentos e
, ande
Classe 8
NEOPRIO
Aparelhos *letra inecánica em gaaa
, indústnia armai leira
Tétano n.a 655.377, de 10-8-1964
Classe 8
Predynan — Indústria Farmacêutica
Bailia frigorifica e sorveteiras
Limitada
~dam
Si. Paulo
Classe 6
Instalações, máquinas e MU partes
para fabricar gélo • Instalações e
TREDYNLX
máquinas conservadoras
frigorificas
Indústria Brasileira'
Classe 21
Carrinhos para transporte de sorvetes
e doces
•
Ouse 3
Classe 11
Produtos farmacêuticos em gerai
Fôrma* para fabricar sorvetes e doca
Tramo n.° 655.378, de 10-8-1964
Térreo a.° 655 ,373, de 10-14964
"Ablui" — Manufatura de Areias;
Inderpo — Indústria de Detergente, e
de llorracha e Ebonite Ltda.
Produtos Quimicos Lida
Sio Paulo
São Pautei

BOLSA
/ndastria Brasileira
'

Chiam 46

Detergentes e produtos químicos Para
limpé'za domésticos
Taram na 655.374; de 1044964
Inderpo — Indústria de Detergentes e
Produtos etchtdcas LtdaSlio Paulo

INDÉRPO
Indústrta Brandaira
Classe 46
Detergente, e produtos quinam para
limpeza domésticos
Tarmos na. 655.375 e 655.376, de
10-84964
EletacaMecanica e Concretagem
"Marque" Ltda.
São Paulo

li

A _R O U E
' Indústria 32w:11tara
Classe 16
Para dastinguir: Materiais para autuara
alies e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentaisolantes. caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas. caixas &agua,
caixas para cobartuas, caixas digna.
caixas de descarga para efixos, edificações te:acidadas, estivou. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadriar estrutures maniate para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de fUtiCAC1 beges. lageotaa material iso-

lante contra frio e calor, manilhas, mas-

fliABEL
t. Industrie Brasileira
Clama 39
Para diminuir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculas, artefatos de borracha aio ina
clutdos em outras classes: Arruelas, arre
golas. amortecedora, assentos Para cat.
detrai. borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizador. buchas
buchas para Jumelo. batente de
batente de chassis, bicos para mamircirte2
ma braçadeiras, bocais, bases para ta,
leio" borrachas para carrinhos indwa
Ciai*, borracha para amortecedora*
bainhas de borracha para rédeas, cachine
de motor, caninas de ar, chupetas, cos.
does massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chaveiros. calços de bora
racha, chapas e centros de mesa. coa
das de borracha, cápsula* de borracha
para. cento de mesa, calços de borracha para máquinas. copo* de borracha
para freios, dedeiras. desentupidelres,
discos de mesa, descanso para puxam
encostos, &abolas, esguichar, estrados,
esponjas de borracha em quednajacki
para torneiras, fios de borrara- liso+,
kerma, de borracha, guarnições para
móvel+, gnarniçaes de borracha para
automóveis. guarnições Para veiculai,
kincheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus listas de borre'
cha para jantais e para portas. lençóis
de borracha, atattoplas. ma;anetas. par
temeres para para-lamas. pra:emas dd
para-alagues. pedal do acelerador. ao
dal de partida. paras para batina*
pratinhos pneumáticos, ;matas de bora
racha para bengalas e mule eas: rodaa
atestam, roolzioa • revestimentos da
borracha, rodas de borracha para mra.
yds, sanfonas de vácuo. suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, se.
oembaio e isolador, suportes, nada
pneumatieos, suportes de cambio. tem
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Ttrça-idra
fonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de 5orracha pari
aplicação aos fios telegráfiem -e telef6nicos, Cavadores de porta, tigejas
tubos, tampas de r orracha para contagotas, tinas de borr :cha para elaboração
de subst› ias nua:ricas

Termo a° 655.383, de' 10-8-1964
Bar e Lanches "Sibarita" Ltda..
São Paulo

SIBARITA

Termos na. 655.389 e 655.390, de
10-8-1964
•Teripol Indústrias Testeis Ltda.
São Paulo

Clas.se 41
Sanduiches, lanches, reizições prontas,
'1'6-mos as. 655.379 e 655.380, de petisquetras. pizzas, Pasteis, empadas,
1 0 -3-1964
churrascos e tortas
INDUSTRIA BRASILEIRA.
I B F — ladá_eria Brasileira de Fornos
LiMitada
Termo n.° 655.384, de 10-8-1964
São Pado
Churrascaria "A Carroça" -Lida.
Classe 23
S;ioPaulo
Para distinguir: • Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de 'cama e
A CARROÇA
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá. caserniras, fazendas e tec:dos de
Clas:x 41
'ã era peças.. juta, jersey, linha nylon
Churrascos, carnes e re:c.ei.fies prontas paco.paco. percaline, raia!, rayon, seda
— '
natural, tecidos plásticos, tecidos Ira.
Termo n. 0855.385, de 10-8-1964
mimentirios croquetes, compotas. C3Z1
Pregosul
S.A.
—
InKmtr:a
e
Comércio
BpASILEIRA
;atuam •anai ap araan 'mínimo, .sma.:az
INSIJSM IA
Rio. Grande do Sul
•
penneabiltzantes e tecidos de pano couro
e vestidos

TERIPOL

PREGOSUL S/A —

Classe 8
Fornos elétricos e gáz e a óleo, para
tratamento térmico de metais. Aparelhos térmicos para serem usados nas
indústrias
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aça
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês,- bronze em pó, bronze em
barra, orn fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou .parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
fffitc em barra, ferro manganês, Lema velho,
gusa em bruto ou parcialmTnta trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal. lata em !cilha, latão
em lenha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel. zinco
Termo n.9 655.381; de 10-8-1964
E.mpax Embalagens S.A.
São Paulo

itillsTau E 0.0MtRCIO
Nome Comerciai
Téérmo n.° 655.386, de 10-8-1964
Uzimet — Indústria e Comércio de
Metais Ltda.
São Paulo
U Z I ME 1
• Inch:átrio. Brasileira

' Classe 5
Aço .em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
paraialenente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em Dó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado, couraçaS, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em berra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
Minas de metal, lata em 'Olha, latão
em fõlha, latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me-'
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
Termo n.° 655.387, de 10-8-1964
INASA
Indústria Nacional de Arte.
fatos de Aço S.A.
São Paulo

Dezembro de 1964
de soldar, filtros e metros, hidrõmetras,
indicadores automáticos de uivei &água,
instrumegilo.s medidores de energia elétrica. uastrtunentos teletonicos, interruptores, irradiadores, tampadas, liquidifi.
:adores, manôletros, microfones, pick.
tapa, pias elétricas, receptores de rádio. refigeradores, tomadas, trano;orma.
dores, válvulas de rádio, válvulas Para
aparelhos de televisão, ventiladores
vol timetros
Têrmo n.9 655.392, de 10-8-1964
Companhia Nacional de Auto Peças
Guanabara

Olto.no. gmacyn
Classes: 21 e 33
Frase de propaganda

Têrmo a° 655.393, de 10-8-1964
Kadette Propaganda S.A,
Classe 36
Guanabara
Para distinguir: Artigos • de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales
carhecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, canaisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Nome Comereall
saias, casacos, chinelos, dominós, acharTino a° 655.394, de 1041-1964
pcs, fantasias, fardas para militares, coKadette Propaganda S.A.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- ,
ros, jogos de lingerie, jaquetas, !aqui*,
Guanabara
luvas, ligas, lenços, manhãs, meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Classe 3i/
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais ~sia
Termo n.° 655.391, de 10-8-1964
sai, revista. Propaganda em rádio,
T. Roii Eletrônica Ltda.
televisão. jornais, Programas radlofealGuanabara
coa, peças *catraia e cinematografem
nals e estrangeiros, publicações imprimia revistas impressas

Kadette
Nopaganda S. A.

Têrmo n.9 655.395, de 10-8-1984
Arthur Dias da Silva
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 8
Acta:m.~5 elétricos, alarmes etetricoa,
Classe 8
altofalantes, amperiwetros, amplificadoPLE XIMADiscos fonográficos -gravados
res,
para
rádios,
aparelhos
de
rádio,
Classes: 11 — 26 — 28 — 33
Indiietria Braellelre
aparelhos de televisão, aparelhos de
Termo n.° 655.396, de 10-8-1964
38 e 50
Classe 1
ventilação para edifícios, aparelhos ele- Indústrias Fibralene do Brasil Ltda.
Sinal de propaganda
Redutos gr.imico emregado em -reves- 'tricas para banho, aparelhos eletro-di.
Rio Grande do Sul
timentos de vidros, contra a ação
nâmicos, aparelhos para barbear, apa.
•
Termo n.° 655.382, de 1018-1964
nociva dos raios solares
relros para instalações telefónicas, apaTS — Terraplanagem e Serviços Ltda,
relhos para Ondular e secar cabelos
São Paulo
Têrmo
-655.388, .de 10-8-1964
aparelhos para pasteurização de leite
Teripol Indústrias Texteis Ltda,
aparelhos para torrar pão. aquecedoras
São Paulo
elétricos, spiradores de pó, 'benjamins
bobinas elétricas, caixas de derivação
campainhas elétricas, chave elétricas., Indústria Brasileira
TERIPOL INDIÉTRIAS cigarras
elétricas, comutadores. Condensadores elétricos, conectores, enceradeiTEXTEIS LTDA.
ras estufas de aquecimento, estufas para
Classe 28
conservar alimentos, estufas para secar
Nome Comercial
roupas, ferros elétricos de engomar . e Artefatos de produtos aral•ados de origem animal, vegttal ou Mineral, não
Classe 33
incluídos Cm ancas classes: artefatos de
Serviços de terraplanagem" e
ná incluídas em
PREÇO DO DitrilERO DE ROJE: CR$ 10,00 . substãnciaa químicas
avimentação
outras clames
•
•

Fibrakne

•

