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ESTADOS UNIDOS

II
SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 247

PREVILÉGIO DE INVENCÃO
QA-P11-0PRIEDADE IND Will AL
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSOS
EXIGÊNCIAS

" CAPITAL FEDERAL

TÉRÇA-FEIRA, 29 DE DEZEMBa0 DE 1964

REVISTA DA F'ROPCRIEDADE
INDUSTRIAL
N.o 122.917 - Netvo elemento
para construção em gerai Ferdinand Albert Dubois.

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO

N.° 90.242 - Aperfeiçoamentos
em processo para obter análogos
de hormónios esteroides substituidos na poslçãon - Società Farrnaceutici Italie.
N.o 94.059 - Processo para o
isolamento da vitamina B-12 Roussel Uclaf.
N.° 94.297 - Processo de preparar 5-nitro'2 furaldeido semi-carbozone - The Norwich Pharmaa Cumprir
Notificação:
cal Company.
Uma vez decorrido o prazo de
N.° 125.005 - Yoshiro Fujita.
N.o 120.889 - Processo e disporecurso previsto pelo art. 14 da
N.o 127.526 - Societé Rhodia- sitivo para modificar e determiLei n.o 4.048, de 29-12-61. e mais ceta.
nar o volume "ótimo" da câmara
dez dias para eventuais juntadas
N.o 130.036 - Boxboard Re- de reação em funcionamento em
de recursos e do mesmo não se search & Development ASsociation. fornos para a produção de acetitendo valido nenhum interessaN.° 130.586 - Moysés Bines.
leno a base de hidrocarbonetos do, ficam notificados os requeN.° 130.84 - Peter Kraicinovie. Montecatino Societá Genera/e Per
N.° 130.648 - Emiliann Corrêa L'Industria Mineraria e Chimica.
rent e s abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento, a de Araújo.
N.° 121.200 - Processo de profirn ch efetuarem o pagamerito da
duzir ácido 2,3,6, tricloro benzoico
130.659
Lorerzo
Mar0
N.
taxa final concernente à expedi- Farbenfabriken Bayer Aktieno doa respectivos certificados,) zocchi.
gesellschaft.
N.°
130.685
Pan-L
ConstruodentrI) do prazo de sessenta dias,
N.o 121.205 - Processo para a
ria forin do parágrafo único do tion Inc.
N.° 130.668 - Prodomos Pe- fabricação de pigmentos de quiart. 134 do Código da Propriedade
ricles Mpotis.
nacridona numa forma finamentridtt‘. ti iai.
N.° 130.671 - Juan Avelino Te- te dividida - Ciba Societe Anonono.
nyme.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
N.o 131.040 - International
N.° 121.268 - Produção de benMac Gregor OrganizatiOn.
zeno"- Sun Oil COmpany.
N. 121.240 - Tubulação de coN.o 133.128 - Francesco DomeN.o 121.703 - Processo para o
nexão peei fluido sob pressão - nico Melara.
aumento do tomado da partícula
Willy Gossiaux.
de borrachas sintéticas - United
DO DIRETOR DA States Rubber Company.
N.o 121 317 - Dispositivo de EXPEDIENTE
DIVISÃO DE PATENTES
Com p.n - a0 para a retirada dos
N.° 121.712 - Agentes tensio
ttos de valias bobinas desenrolanativos poli-alcollênicos ROhm
Rio,
22
de
dezembro
de
1964
tas, pr ne.palmente para máquinas
& Haas Company.
e ter-ão de fios duplos - BarNotificação:
N.° 122.066 - Purificação de
Ma,chinenfabrik
Aktiengeater
Uma vez decorrido o Prazo de furfural - Philips Petroleum Com
8°1l:e1e' ft .
N.o 121.323 - Aperfeiçoamentos recurso previsto pelo art. 14 da pan y
N.° 122.162 Aperfeiçoamentos
Lei n.° 4.048, de 29-12-81, e mais
em f!:chaduras - Noel Litvin.
N.' 121.637 - Vela de IgniçãO dez dias para eventuais . juntadas em ou relativos a remodelação de
d etipo protegido - Fábrica Ita- de recursos e do mesmor não se pneus - Barwell Rubber ,Compaliana 1‘1 ig,neti Marelli S.P.A.
tendo valido nenhum interessa- ny Limited.
N.° 122.198 - Coposições de
N.o 121.769 - Nôvo pino para do. ficam notificados os reque'carteira de lear - Indústria de rentes abaixo mencionados a com- óleo lubrf ficante - California ReMá,lan rias Texteis Ribeiro S. A. parecer a êste Departamento, a search Corporation.
at-' 11.801 - Conjuntos de fim de efetuarem o pagamento da
N.o 122 205 - Netvo processo de
roda em-rente sem fim - Lok- taxa final concernente à expedi- floculação - The Nate,/ Tanning
ção dos respectivos certificados. Extract Company Limitai.
Trak Inc.
N.° 121.906 - Uma caxeta fle- dentro do prazo de sessenta dias,
N.o 122.217 - Composições de
Xivel pa , a emprêgo numa veda- na forma do Pará g rafo único (10
óleo lubi.gicante ealifornia ReØo tr. igneiica - General Motors art. 134 do Código da Propriedade search
Corporation
rporatioa.
Industrial

Dia 22 de dezembro de 1964
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Ateliers de Constructions EleINDEFERIDO
Ctriques de Charleroi (junto a
Marca Radiofilm. têrmo 217.885)
N.°.121.198 me.scladora Par- Satisfaça exigência.
ticularmente betonetra com rõsoa
sem fim - Pablo August.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
EXIGÊNCIAS
Dia 22 de dezembro de 1964
Proce.vos Com Exigências

N.o 122.229 - Preparação de
poliesteres - HercuIes Powder
Company.
N.° 122.26 - Processo para tingir e estampar materiais fibrosos
Ciba Societé Anonyme.
N.o 122.437 - Processo e apare15ho para a fabricação de artigos
plásticos - Emery I. Valyi.
N.o 122.496 - Processo para a
produção de polímeros fluorescentes - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N.o 122.515 - Processo para a
estabilização da vitamina A - F.
Hoffmann - La Roche & Cie. Societé Anonyme - (F. HoffmannLa Roche & Co .Aktiengesellschaft) .
N.° 122.602 - Conversão pirolitica de parafinas - Phillips Petroleum Company.
N.o 122.812 - Máquina para enrolar solas - Dionizio de Souza
& Irmãos.
N.° 122.954 - Processo de Preparação de compostos Quhnicos Dr. Herchel Smith.
N.o 123.589 - Dispositivo para
separar material granular em diversas classes de granulação com
o auxílio de uma corrente de ar
ou gás - Standard Filterbau
Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung.
N.0 123.669 - Vedação desmontável inflada por gás para tanques
de teto flutuante - Chicago Bridge & Iron Company.
MODÊLO DE UTILIDADE DEFERIDO EM- FACE DO LAUDO

TÉCNICO
N.o 143.898 - INTÓvO tipo de
máquina para cortar vidros Rolff Helmann,
DESENHO OU MODÊLO INDUS-

TRIAL DEFERIDO

N.o 137.921 - Um modelo de
placa facetado para prestidigitação - Olavo Silveira Pereira.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO INDEFERIDO EM FACE DO LAUDO
TÉCNICO

N.° 113.778 - Aperfeiçoamentos
em mostruários para tecidos e outros - Velbras S. A. Indústria
Brasileira de Veludos.
N.o 115.673 - Nova embalagem
para botões - S. A. Industrial ,c
Importadora Diamantina.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado publica çãc nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados;
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erroè ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
'dactilografados e riutenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- • Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE . iMPRE NSA NACIONAL
0111NETOR • GERAI

-.

• ALBERTO DE BRITO FEREIRA

cpuswerms SSRV1ÇO DE pumicAções

141EPE OS SEÇÃO um ....". n,a0

MURILO FERREIRA ALVES

L ORIANO GUIMARÃÉS
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910400d pueashWebehe do iehmomen uldo , d0

Owsarsume~
at.eaSts& aba Propriedade INnel erferfaf do Newkleonbrali.
da Inalteetrio sConiéreks

irtipit46o nas o:Icinta do Departamento cie impulsa Nademo

ASSINA TURAS
••

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

•

FUNCIOídA108

Capitai interior:
Capital e Interior,
1
Semestre . . Cr$ 600,001Semeslre • • . Cr$ 4:)11,00
Ano
Cr$ 1.200,00 fAno
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior: .
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00

parte saiu ricir dbendorêço vão continuidade no recebimento
imprelsos o número do talão dos jornais, devem os assinpnde registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
:que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

Deztrabro ele '1 954
- As Repartições Publical
cingir-se-e-10 às assinaturas
anuais renovadas até 29 do
fevereiro de cada ano e
iniciadas, em qualquer época•
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a rem
:nessa de valores acompanhas
dos de esclarecimentos quanta,
à sua aplicação, solicitcimo4
usem os interessados prefed
rencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor ddl
Tesoureiro do Departamenta
de imprensa Nacional.
1
- Os suplementos ás ecit.
ções dos órgãos oficiais só ed
fornecerão aos assinantes qud
os solicitarem no ato da asei.
:fatura.
- O finicionário publico federal, para fazer jus ao des.
conto . indicado, deverá provai,
esta condição no atoda assinatura.
- O custo de cada exemplai,
atrasado dos órgãos oficiait
será, na venda avulsa, acresc&
do de Cr$ . se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
.

I Expediente do Diretor da Divudip
N. o 122.211 - NO° tipo de a- ração Geral do Brasil Ltda. :ARQUIVAMENTO DE PROMarcas:
cho para espingardas - Fundição Concedo. a garantia de prioridade.
CESSOS DE NITENTE
e Indústrias de Armas "Lerap" Arquive-se de acôrdo com o arDia 22 de dezembro de 1964
tigo 9.0 do Código.
NP 137.175 - E. I. Du Pont de
Limitada.
Nemours And Company.
NP 145.63 - Blocos pré-fabricaNotificação:
EXIGÊNCIAS
dos para revestimento de fornos
N.° 131.521 - The Goodyear
Uma vez decorrido o prazo de rio
Ture & Ruber Company.
metalúrgicos. -- Refratec LimitaProcessos com exigência
N.o 142.262 - union Carbide curso previsto pelo artigo 14 da Lei
da Serviços de Engenharia.
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez
a cumprir:
C,orporation.
- para eventuais juutadas dis
MODELO DE UTILIDADE INDENP 142.263 United &ates Dias
recursos, e do- mesmo não se tendo
NP 91,847 - Cheinie Grunen- Steel Corporation.
FERIDO EM FACE DO LAUDO
valido desamo Interessado, ficara
thal.
TÉCNICO
NP 145.011 - Sigel Indústria e notificados os requerentes abaixo
N.0 93.536 - Merck & Co. Inc. Comércio Ltda.
mencionados a comparecer a éste Doa
NP 93.550 - Richardson MerNP 112.209 - Nôvo tipo de apaN. 0145.167 - TechnifOam Cor- pensamento a fim, de efetuarem e
pagamento da taxa final coneernend
poration.
relho para retificar e afiar facas relI Inc.
a expedição dos respectivos cor.
gráficas e de serraria - Eduardo
NP 145.615 - Ronson Corpo- tes
NP
96.297
Guatiero
tifieados dentro do prazo de Sessenta
Donas. Albrecht Aloysius waid e
ration..
NP 96.449 - Companhia QulDias - na forma do parágrafo ãnle•
Oswaldo Maluhy.
N.o 145.639 - sandoz Patents doartigo 134 do Código da Proprldmica RhocLa Brasileira.
Ltd.
dade Industrial.
• Companhia QuiN. o 96.450
DESENHO OU MODELO INDUS- mica Rhodia Brasileira.
Rhone POulene
N.°-146. 148
TRIAL -INDEFERIDO EM FACE
S. A.
Marcas Deferidas:
NP 97.008 Daniel Chequer:
DO LAUDO TÉCNICO
N.o 149.395 - Aurino de Souza.
N.° 120.382 David Mandil.
N.o 149.396 - Aurino de Souza.
Bem
N. 300.254 -- Duas Nav:54. :;
N.° 120.588 Yves Revert.
NP 137.244 - Original configuN .o 149 . 533 - Marte Jeanne e Lanches
Duas Nnei.".Ma. -bto 122.261 - Raponter Incorração em chuveiro elétrico Schwartz
Monolescu.
41.
• classe
bame S. A. Indústria e Comércio. porateci.
N. 410.108 - Tropical - Wall
NP 139.988 -- Original niodélo
NP 149.739 - Bernardo Sena- Kappec
N.0 122.787 - Bailme
S.A. Come rcia) Espoe'. C
de pente - Hisao ()chiai.
Import. - classe 41.
NP 124.656 - José Vieira Lima. chter e Inacio Lob0.
Dominion
EUE1-.
N.°
149.842
N. o 139.992 - Original modélo
N.0 130.646
Durval Lepore.
N. 425.197 - Sodirna - Nodinia
de pente - Hisao Ochial.
Works Li mited.
NP 131.768
Fujisawa Phar; neering
Dis:ribuidora de Matterias 3.A.
N.° 141.224 - Nôvo moda') de reaceutical Co. Ltda.
N.° 149.876 - Sergio Silveira -Soe
classe
1.
estante desmontável - Móveis TeNP 132.327 - Produtos Quimi- de Moura.
Juão Ki•etta.,
N. 425.325 - fiou
perman S. A.
cos Gtiaratiy S. A.
N.0 149.919 -- Edio dos . Santos. taedte rclasse 48.
e
N.0.132.961 - Takashi kligacht.
NP 144.282 - Um nóvo mareio
8/.0 150.093 -- Mendel Charatz.
N. 425.879 - Cascata de Hosas 48.
aconNP
150.683
Malibu
Ltda.
classe
Verwaltungsgesel,
Perfume %
de frasco com tampa para
NP 150.244 -- Otto Érn
st
N. 426.078 - Namba - Fab.
dicionamento de esmalte e produ- lschaft Der Werkzengmaschinen. nitz.
Leila
Ltda. - classe 36.
tos análogos de toucador - Com- fabrik CerlikOn.
N.° 150.251 - Indicatex de Tupanhia Paierniont Industrial Inrismo e Propaganda Ltda.
N. 431.561 - &ataca! - Olinda
3.
DIVERSOS
dústria de Perfumes.
NP 150.305 - Protoplástici In et A tomistique - classe
N. 431.577 - Eiguera - Moia
NP 144.859 - Nova e original
dústria é Comércio de Produtos
•
NP 134,736 - Emilio Zamariola Plásticos Ltda.
Gobbo .Bergamo - ri-asse 42.
configuração ornamental aplicada
Nolano Yntaa.
N. 431.657 - Vau,
Desarquive-se êste têrmo.
em interruptores elétricos - José
NP 153.783 - Societé Par sien guebi
classe 36.
N.o 141.421 -. Companhia Ame- ne D'Expinsion Chimique S. P.
Ismael NeuRitano Piragine.
ricana Industrial de Onibus - E. C. I. A.
Herkol - Dierberker
N. 434.253
Comercial Ltda. - classe 2.
o processo.
GARANTIA DE PRIORIDADE Desarquree-se
NP 154.38 - Slifer Manufactu- Agro
N. 476.272 ., Capere - Sio Paulo
N.o 112.567 - Indústria de Pro- ring Co. Inc
Alpa(gatas 'S.A. - elosse 39.
N. o 154.302 - Aperfeiçoamentos dutos Alimentitios Dijis Limi_fada.
NP 154.518 - Uno niCarbide
:.
Ahritsomme Jorld
N 478.0'24
.
no processo , de deSCarbOnetaçãO - Nada há que deferir, R11: 1 111 4fe Corpor?tion. - Ar q uivem-se os Forense Brasileiro I - Sylvio
•
o
processo.
proce•-- "In soleira aberta - Mine-.
Cunha Santos - classe 32.

Té

feira à,

. indo de Estabeleettnintos Da.

rkillif:

II. 4$.79V --.. kr)! o Cfr.:

21a4tallira. ;Ida. -14Crasie 41 (..z.

st. i apense somo requerido tia
cla s se 4 ).
,

Frase de Propaganda Indeferidas.

OázerYibro de 1934 '47:;)
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Perfect
Circle Corp. (jun'n
tem-se a transferência e• a alteraçõo 1
quanto ao Urino 592.844 - Aguar- marca n. 205.294). - Satisfaça
Bayer Ltda. (recorrendo de-se.
• ae o que Indeferia o tArmo
Co. (pede para Rose Marte Rei International Itoa.

Exiglinclast

. - Matara exigtincia.

Expediente da Seção de Pesquisas
Dia 22 de dezembro de 1984

Notificação:
Uma
vez
decOrrido
ar
tigtreide repre é bom - Crush International
curso previsto pclp da Lei
Inc. - 'classe 43 43.
n. 4.048 de 29-121/1 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de reMarcas Indeferidas:
cursos, e do mesmo não se tendo
válido nenhum interessado, ficam
N. 279.693 - Nunca& - Empresa nitificados
os requerentes abaixo
de Carnes 'Paulicea Ltda. - classe mencionados a
comparecer a arta De.
n• 41.
a fim, cie efetuarem o
N. 818.925 - Estaudante - L Ma- partamento
da ta*a final concernenrio Fraseia° S.A. Ind. e Comércio pagamento
tes a expedição dos respectivos eer..
- classe 9.
tificados dentro do prazo de Sessenta
N. 961.649 - Bracilia - Lucia Dias - na forma do parigrafo único
do artigo 134 do Código da ProPrie.
Paiva Baptista - classe 14.
dade Industrial.
N. 418.500 - Daquin Lab. Inc. - classe 8.
Marcas Deferidas:
• N. 424.207 - Gloria - Mercantil
Gloria S.A. - classe 8.
N. 406.103 -. Dois Corre gOs N. 424.480 - Goodplay - Alfredo
Fazenda Dois Corregos Comercial e
Monteverde - classe 8.
Agricola S.A. - classe 16.
N. 425.182 - Nov Len - Fiação
N. 408.113 - Dois Corregos e Tecelagem Campo Belo S.A. - Fazenda Dois Carregos Comercial e
classe 22.
Agrícola S.A. - .classe 41.
N. 443.752 - Olsan -- Ind. de
N. 425.195 - Donnagel - A H Meias
Oleon S.A. - classe 50.
Dobins Co. Inc. - classe 3,
N. 444.946 - Vertiflex - E D
N. 425.264 - Bola - Ind. e Co- nes
- classe 6.
mércio de Doces Santa Fé Ltda. -. N.Corp.
445.454 - EmblematIca - Allclasse 41.
manna Svenska Elektriska AktiebolaN. 425.587 - Pedrini - Maximino get - classe 8.
Pcdrini - classe 18.
N. 446.375 - Berger - Comerciai
N. 428.018 - AgrocIsa Agrocisa
Grerger Ltda. - cIatise 50.
Agro Comercial e Industrial S.A. - e Imp.
N. 456.127 - Tone - José Portes
classe 8.
Serrano - classe 40.
Herta Ele..
N. 426.455 - Hertz
N. 459.779 - Paisagem - Ind. e
trotécnica Ltda. - classe 8.
Comércio de Cokines de Molas PaiN. 427.596 - Periatin - Merck & sagem Ltda. - classe 40.
Co. Inc. - classe 3.
N. 476.712 - Tru Bilt - A G
N. 427.971 - Universal - Fab. Spalding 8s Bros inc. - classe 49.
de Darrocerias • Universal Ltda. - N. 477.517
Fabris - Irmão,
classe 21. •
Fabris - classe 11.
429.845 - Fototron - Elevado. N. 477,747 -, Cotia - José da
res Schindler do Brasil S.A. - classe Silva Oliveira & Cia. Ltda. - classe
n° 8.
n° 29.
N. 429.911 - Santa Rosa - EusN. 477.804 Produtos Rocha Quitachio Kalenlec - classe 41.
micos e Farmaceuticos S.A. - classe
N. 430.055 - Pangacetin - Labo- no 3.
ratório Clinico Silva Araujo S.A. N. 477.806 - Rolostan - Produclasse '3.
tos Boche Quimieos e Faernacenticos
N. 431.848 - Bazar Paulista - S.A. - classe 3.
- Honda
Alberto Lundgren Tecidos S.A. - N. 478.105 - Dream Kaisha
Giken Rogyo Rabuschiki
classe 34.
N. 431.985 - Tebazon - Dr. A. classe 21.
classe 3.
Wander S.A.
Titulo de Estabelecimento DefeN. 433.789 - Campeiro -- .Consfrido: • .
a f i o & Cia. - classe 41.
N. 436.250 - Salão •Nacional de
N. ' 477.512 - O Marreta ' o Bazar.
Automóveis - Alcantara Machado zinho
Cidade - Edgard Ferreira
Comêrclo e Empreendimento Ltda. - Bastosda
- classe' 11 14 15. (com exclasse 6 7 8 11 St 33 39 47.
clusão das dlassea 3 e 33 com o art.
N. 436.646 - Cola Mil - Braullo• 117 n. 1).
Vieira de Magalhães - classe 17.
N. 443.673 - Cisapre - Casapre
Diversos:
S.A. Ind. e Comércio - classe 16.
N. • 443.637 -- Viação Rumonorte
N. 446.136 - Cigrus - Agecola, e S.A.
- Aguarde-se.
Comercial Citrus Ltda.
classe 41
N. 478.307 - •lemco S.A. ImporN. 446:170 - Eld England - Old
- Prossign - se
England Cosméticos Ltda. - cla.se tadora e Exportadora
como indicado pela seção.
11. 48. •
N. 478 485 - Solida Comercial e
N. 468.167 - Besinalzed - Nort3n Administradora Ltda. - Prossiga-se
do Brasil S, A. Ind. e Comércio - como indicado pela seção.
N. 196.182 - Gelado ou não Sem-

classe 46. .
de.Transterência
N. 475.3(14 - Suis Glas -- Vidros Expediente daeSeção
Licenças

Suis Cilas Ltda. - classe S.
N. 475,891 - Ortopedico - ArTransferência e Alteração de
mações de Aço Probel S.A. - ciasse :mine
de Titular de Processos:
n° 40:
. ,• , ,
Dia 22 de dezembro de 1984
;Mulo, de Es-abeleelmento
ferido;:
Vereianigte Papicwerke, Schiccke.
danz & Co. (pede para ser anotada
N. 493.084 .- Mobiliário , Refles- na marca internacional Tempo n.
creça
Salomou VeLoch & Irmão 66.464 proc. 56.028-83) a transferén.
40.,,
• „.
eia e , a alteração de nome). ".,,L
• err.' .1

'

Sidol We e Siegel te
ser anotada na marca Amor n. 52.267
a transferência e a alteração de
nome). - Anote-se a transferência
e ã alteração de nome.
Ferro Bastos S.A. (pede para ser
anotada nas marcas Peel n. 173.845
Bastos n. 249.356 - Bastos n. 52.t14
Elektrie n. 261.808 -- Elektrit
tarmo 298.166 - Danubio tèrmo n.
$98.421 as alterações de nome). Anotem-se as alterações de nome.
Ferro Bastos S.A. (pede para ser
anotada na marca Tupy n. 174.748
a Iteração de nome). - Anotenwe a
alteração de leira'.
Compagnie de Saint Gobain (pede
¡rara ser anotada na marca S Gobain
n. 191.079 a alteração de nome). Anote-se a Iteração de nome.
Industria Trussardi S.A. Elásticos
Passamanaria e Confecções (pede
para ser anotada nas marcas Trusurdi n. 148.677 - Trussardi n.
249.898 - Trilhar& n. 188.693 Discret a. 193:378 - Discret n.
193.379 - Discret n. 193.380 Trussardi n. 193.381 - Trussardi n.
193.898 Trussardi n. 193.988 Trussardi n. 196.161 - Trussar(II t.
196.162 - Trussardl n. 196.494 Trussardi n. 196.495 - Vussardi a.
198.073 - Trussardi 9. 201.021 Trussardi n. 201.850 - Trussardj n.
208.917 - Trussardi n. 219.387 Trnssardi n. 219.389 - TC n.
227.140 - Trussardi ti. 230.712 Invicta ti. 236.997 -- Emblematica
240.761 - Trussardi n. 245.127 ar
alterações cie nome). - Anotem •se
as anerações de nome.
John Harvey 8: Sons Limited (pede
para ser anotada na marca Faianda
n. 235.631 a transferência e a altera,.
ção de nome). - Anotem-se a transferência e a alteração.
Café de Metropole Ltda. (trarásferência para o seu nome da marca
Marrocos •n. 284.337). - Anote - se
a transferência. •
Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa (transferência para o seu nome

(junto a marca n.•207.836).

tisfaça exigência.

Farcaceuticas Fontoura 11:yetti
S.A. (junto as marcas n. 212 015)
- n. 284.870 - a, 287.195 - 291,544
- 303.361). - Satisfaça exigência.
Weco International Limited (junro
a marca n, 246.119) . - Satisfaça
exigência.
União- Fabril Exportadora 5 A.
UFE (junto a marca ri. 263.772). Satisfaça exigência.
Bristish Schering Limited (junto a
marca n. 268.906). - Satisfaça exigência.
União Fabril Exportadora 5.A.
UFE (junto a marra n. 280.994) Sa.tisfaça exigência.
União Fabril Exportadora 5 A.
UFE (junto a marca n. 280.995 n. 299.469). - Satisfaça exigência.
Heller de Carvalho Fernandes
(junto a marca n. 294.332). - Satisfaça exigência.
Laboratórios Branova S.A. Ind.
Química e Farmaceutica (junto a.
marca n. 300.623) - Satisfaça e..1gência.
Rapiodia Ind. e Comércio de Roupas Ltda. (junto a marca n. 303.375)
- Satisfaça exigência.
Comite Nacjonal em Defesa da Democracia Contra o Comunismo CNDD
(junto a marca n. 303.901). - Satisfaça exigência.
Fried Krupp (junto a marca a.
450.997). - Satisfaça exigência.
'João Evangelista. Veras Farias
(junto a marca têm° 456.099) - Sa..
tis-faça exigência.
• Queiroz 8; Soarei (junto ao tênue
461.724). - Satisfaça exigência.
Tele Stereo Rádios e Televisão
(junto ao tèrmo 469.420). - SatIk.

faça exigência.
Diversos:

Arthur Guineess son & o. Dublin
Limited (junto a marca n. 174.849).
- Arquive-se o pedido de fls.30.
Ind. e Comércio de Bebidas Pernambucana S.A. (janto a marca n.
235.050). - Restitua o documento
de fls. 18.
Merval Neres dos Santos (janto AO
termo 459.612). - Nada há que dedeferir quanto ao pedido de anota...
ção de transferência.

da marca Dunga n. 284.374). - Anote-se a transferência. '
Varta Aktiengesellse lnift (pede para>
ser anotada na marca Rubellit n.
298.600 a alteração de nome). Anote-se a alteração de 'nome.
Confeitaria Ligaria Ltda. (transferência para- o seu nome do titulo
Confeitaria Liguria n. 302.707). Anote-se a transferência.
Expediente do Serviço de Recepção
UBC Union Chimique Chembrehe Informação e Expedição:
Bedrijven (pede para ser anotada nas
Dia 22 de dezembro de 1961
marcas Kisol térmo- 400.105 - Decofrea têrmo 400.109 a transferênDiversos:
cia e a alteração de mime). - Anotem.se a transferência e alteraçãb.
José Nicacio Garcia Filho (no po.
Bicicletas Monark S À (pede pare. &do
de apostila no t'tniS n. 199.388)
ser anotada na marca Monarketta - Faça-se . a apostila.
têemo 443.679 a alteração de nome
- Anote-se a alteração.
Chamada pare Pagamento do
Tintas International .S.A. (pede
para ser anotada na marca Vinilux Taxa Final:
termo 448.890 a alteração de nome).
É • convidado Ind. e Com. Ltda.
- Anote-se a alteração.
para Automóveis a comparecer
Produtos de Beleza Real Chie Ltda. Peças
Departamento a fim de efetuar.
(pede para ser anotada na marca Real ao este
pagamento da taxa na marca O M
Chic térmo 475.367 a alteração de
térrno 328.961.
nome). - Anote-se a alteração.
Dip Gazal 8: Cia. Ltda. (transfeArquivamento de Processos de
rência para o seu nome , da marca
,
Henry térmo 475.420). - Anote-se a 1 Marcas:
,
transferência.
N. 184.229 - lasa Ind. Quitii,icas
e Metalurgkas S.A:
Exigências:
è
•
N. 227,168 - Imobiliária Ittipemt.
•
rim
S.A.
Worcaster Royal Poreelain Co. Li243.878 - Gouveia & Ostro:
mited (junto as' marcas n. 183.033 S.
N. 283.942 ---, Mario Pedro Forni.
- 185.018). - Apresente cliche.
N.
264.379 - Oswaldo de Figuel.
Bozzano S.A. Comerefal Industriai
r. n .
,.• .
•
e Importadora (junto a marca n. redo Nobre,
85.000 proc. 18.319-64).
Satisfaça
N. 288.738 - Ind. de Bebidas E
.
exigência.
'Archina.
'
•'
'
Neves & Lyra,Ltde. (juiato,a. mama . N.. •288.132 i.- Ind.. de Bebida!: E
n. 108.564). eadancilt. i nrahina., 1 or. :.. ril 1. , 0%, t
.

•
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NP 465.592 - Rui Albuquerque
N. 280 .049 - Agèneia Obelisco de
•
Publicidade e Turismo Ltda.
de Souza.
Schwara
N. 328.286 - Polak
N.o 465.596 - Repiesentações
Essencias S.A
Maprif Ltda.
S. 375.641 - Metalurgica Morumbi
N. o 465.713 - Isaac, Cohen MIO
Ltda.
N. 378.943 - Transatlantico ,Mate- e Reynaldo Amaral Duarte.
NP 465.761 - AutomolaS Equinns Primas S.A.
Palreta Ind. e Co- pamentos Lida.
N. 390.387
mércio de Cafés Finos S.A.
N. o 465.836 - Nohel Livros LiN. 395,248 - Domin g oi Lerarlo.
• N. 395.484 - Soc. de Engenharia mitada.
Ferroviaria. Soenfe Ltda.
N.o 466.134 - Empra Gráfica
N. 411.536 - Meias Antes Ltda. O Cruzeiro S. A.
N.o 466.948 - Comércio de PeN. 412.392 - Adel Alves de 011.
eira,
ças Freados Ltda.
N. 412.408 - Daniel Segura OrbiN.o 467.154.- Soc. Incorporaraia.
N. 412.412 - Forplex In'. e Go. dera de Loteamentos e Terrap/emércio de Artefatos de Metais Ltua. nagern Sirt Ltda.
N. o 467.222 - Manoel lngber.
N. 412.414 - NValter Caetano FerN. o 467.340 - Ind. de Móveis
reira Torre.
N. 412.429 - Importadora de Pig- de FOrmica e Tubulares Sabrieomentos Eli Ltda.
pas Ltda.
N. 412.438 - Garage Satelite L.da.
N. o 467.430 -- Representações a
Espedito
Gonçalves
N. 412.442
Lara
Ltda.
Dantas.
•
NP 467.618 - Wilson Pereira
N. 412.547 - Adolfo Domenico
Barbosa.
Qesce,
N. 412.561 - . Ind. e Comércio de
N.o 467.689 - Comercio e AdmiBebidas Alvorada' Ltda.
nistração Adamal Ltda.
N 412.563 - Agro Pecuaria ValNP 467.953 - Mario Spinetti.
paraiba S.A.
N. o 467.988 - Leopoldina AmeNabim
Ayub.
N. 412.648 lia M. Ferreira.
N. 412.651 - Café Yama Ltda.
N. 412.711 - Fausto Moreira CamN. o 468.0' 3 -' Alienas Fundição
pos Pepe.
de Metais Ltda.
N. 424.428 - DP DistribuiCiara
N.o 468.026 - Odette Bloch da
de Produtos do Petroleo Ltda.
Silva.
N. 424.852 - Jorge Vilela de Al.
NP 468.357 - Daniel Gonçalincida. José Alves Braga, e %to* ves , das Neves Jr.
Hugo Lcnisa Caudilho.
N.o 468.724 - Ind. de ArtefaN. 424.920 - Comercial e Importatos de Metais Exp. e Irnp. Slavia
dora Suromérica. Ltda.
N. 424.927 - .1 N Tuttle Inc.
Ltda.
N. 424.940 -- Ind. de Rolamentos
N.o 469.115
Equipamentos
Skf do Brasil S.A.
N. 424.986 - Raphael Antonio Li- Gnac Ind. e Comércio Ltda.
vre-1.
NP 469.189 - Joaquim Ferrei• N. 424.987 - Raphael Antonio Li- ra da Silva.
vreri.
NP 469.190 - Empil EmpreN. '424.996 - Avelino Lopes Maendirnentias Imobiliários Ltda.
pi hães.
N. o 469.201 - Metalúrgica Ileko
N. 425.031 - Representa 'çóes SaLtda.
_
ruam Ltda.
NP 425.112 - Ypiranga Fábrica
de Caldeiras a Vapor Ltda.
N. o 425.115 - R. A. Lancman.
N. o 425.680 - Rádio Brasiliense
de Ribeirão Preto Ltda.
C. B. C. Comer• N o 427.637
cial Brasileira de Couros Ltda.
N. o '434.920 - Ferreira Braga
& Cia. üda.
N. o 436.836 - Agencia de Loteria Antunes de Abreu &
N.o 436.837 - Agência de Loteria Antunes de Abreu & Cia.
- EdjbAra Culturex
N. o 437.162
•
Ltda.
N.° 438.924 - Kurt Klosterhoff
N.o 439.013 -.Primo Cavallieri
a Cia. Ltda.•
• NP 443.930 -.Coreco Representações Ltda.
N.o 440.731 - Cia. Piaseaguera
de Melhoramentos.
N. o 442.755 - Cervejaria 1110giana Ltda.
N.o 443.930 - COrgeo Represen•
tações Ltd'a. .
N.° '.446.287 - Escola Unidade
.„. de ChristianismO 8. C.
Casa de Mato
448.920
OrosSo.
Angra Lida. Ind.
NP '457.451

NP 469.202 - Fáb. de Brinque-

doe Boy Ltda.

NP 469.241 - Produções Cinematográficas Min. Serviços Publicitários Ltda.
N.o 469.242 - Linkweld Ind. de
Mecânica Ltda.
N. o 469.256 - Confecções Admilex Ltda.
N.o 469.258 - Quhniez, Espemitada.
N. o 469.259- Ind. de Materiais

Pltsticos Ci4on Ltda.
N. o 4'69.18'- Mario Doi Lida.

N.o 469.331 - Bleinco S. A.
Importadora e Exportadora.
N. o 409.363 - Rádio S. A Mayrink Veiga.
- Arquivern , se os procowoc

N.° 470.045 - Dc/our Ind. e
Com. de Tecidos Ltda.
NP 470.049 - Gran Bazar Com.
e Rep: esentacões Ltda.
N. o 470.071 - João Xavier.
NP 470.093 - Livraria llansa
Ltda.
N.° 470.155- Angioletta Mirofil io.
N.° 470.243 - Ayres Campos.
NP 470.286 - Emprêsa Fluvial
Marítima S. A.
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N°471.913 - Mec Represen.te
ções Empreendimentos e Partici.
'anões Ltda.
NP 471.916 - Rhein Chem*

S. A. Com . e , ind. de Produtos
Quimicos.
N. o 471.985 -I- Afiliado Nonos ,..
Rodrigues. .

N.o 471.986 - Alindo 'Nunes

Rodrigues.

N. o 471.993 - Arlíndt Nunes
Rodrigues.
N.° 470.290 - Laticínio ltape- N.o 472.001 - Artefatos de Precisão Tecnailon S. A. .
lininga S. A.
NP 472.029 - Indústria de CemNP 470.319 - Ind. e Com. Refecções Meyer Ltda.
nald Top Ltda.
14.0 472.354 - Farmácia Droga
NP 470.348 - J . F. Torres.
NP 470.404- Olaria M 2 B Li- brasília Ltda.
•
NP 472.235 - Elie Constantin
m;tarim.
N.° 470.405 - Fupír Fundição Giannopoulos..
NP 472.359 :- Elie Conetantia
Piraeicabana S. A.
Giannopoulos.
N: o 470.458 - Emp ósa Jorna- N. o 472.391 --. Peri Filmes Ltda.
Ir' ia Las Vegas Ltda.
140 476.794 - Oecebe Distri14.° 470.462 - Garoa Turismo buidora
de Livros Ltda.
NP476.797 - Juta Comercie e
N.° 470.511 - Indústria e Co. Representações
Ltda.
Ir i ) 4 :fde Caf. Sia. Matilde Ltda. . NP 476.808 - Saler Contabil
'x 470.661 - Dainese Corr.. e Ltda.
nu. de Ferro,: ..tada.
. NP 476.817 - Mercearia da
N.° 470.633
inds. QtrmjelS Praia Ltda.
(3o!:. ález Conde I Ida.
'NP 476.820 - Aço Inoxidável
N.° 470.650 -• Eskil Indústria e Fabril Guarulhos S. A.
Comércio S.A. Produto
N.o 476.823 - 'União Plástico
eos
Ltda.
14.0 4.365 - Rádio S. A. May- N.o 476.830 - Panabra Fátnica
rink Veiga,
Nacional de Abrasivos Ltda.
N.° 470.785 - Adm¡sa
Irné- • NP 476.833 - Vegnaduzzi Tavejs S. A.
peçaria Ltda.
NP 470.794 - Soc. Brasileira N.° 476.857 Fazenda No
de Abastecimento Ltda.
Grande Agricultura e AdministraN.o 471.003 - Indústria e Co- ção
S. A.
mércio Textil Tirsotex Ltda.
140 471.267 - Pneumáticos e
NP 476.863 - Jade. de Papel
J. Costa e Ribeiro S. A.
Acessórios Pirmar Ltda.
N. o 471.308 - Washington José N. o 476.882 - Paulo de Erevne
Falcão.
Silveira.
N.o 471.412 - Loide Bar Ltda.
NP 476.934 - Representações e
NP 471.467 - Empreendimen- Transportes Pernambucanoe Ltda.
14. 0 476.696 - Oswaldo Martos Comereíaiis Everest Ltda.
N. o 471:516 - Confecções Ma- queze. (leira Ltda.
NP 476.973 - Casiraco Intr. •
N.0.471.5'37 - Sukrieh & Maluf Com. de Peças para Autornó'v(ii
Ltda.
Ltda.
•
N.o 471.543 - Fotolito ABC Li- NP 476,979 - Santos & Irmãos
mitada.
N. o 476.987 - F. K. FiroipaN. o 471.652 - Big Lar Util i da- mentos Industríais S. A.
.
des . Sociedade Anónima.
N. o 477.1137 - Oswaldo ReffiiN. o 471.085 - Ind. e Com. de gues Et Irmãos.
•
'Azulejas Iljzzu Ltda.
14. 0 477.099 - Ede Rapp( dr..
NP 471'. 0'f. - An1injo Benedito Cosia Alemão.
N.° 477.109 - Bar Pornl ' a r (I°
Diniz.
Rin
Ltda. .
N. o 471.687 - tilolia CinemaNP 477.110 - Ec. de Contab.
tr, gráfica Ltda.

ljdade e e n rr efa g ens Confid e nt e L iN. o 471.09t, - Mano Preuilb.
mitadn,
N. o 471.69, - Luiz Jubas.
No
- Exc. doeu! abiN. o 471.71,0 • - Distribuidni-a lidade 477.111
e Corretagens Confidentr I,--.
ÁrarPflItàrf.f),:e de Aleool Ltda..
N.° 471.717- - f4y1 lhes RN-11jN O 477.112 - •Roberto Cara-. r arfl;. .
Arquivamentos de processos Rue,: do Pr•allo.
NP 571.71S - Myrtbe , RedriMarcas:
N. 0 477.116 - livigns Inlit'wirja
g u e s do Prad,....
I, entlléVej il Ltda.
N.°460.366 - Rádio S. A May140 477.168 - Mercearia Marlz
N.o 471.2 - Odea Pyr:Inha
rjnk Veiga.
4. Barro., Ltda.
d ., Souza.,
.
14. 0 477.109 - Mercearia Cliaw
NP 469.367 - Radie S. A MayN o 471.851 - Barfer. de
rink Veiga.
4 , j r:' 4^ rt Ltdr/.
OeS ble1P71111!.= g . A.
N. o 469.735 - ImP..e
14. 0 471..837 - S A. a Nac:to.
NT 0 477./93 -:... Pornec:reini2 Fe-dona de Aço Vani Ltda.
14.0 471.841 - Djour Importrn - ,f-, : • :,l/ ;ir Malfriti as e Materiai s Lid:',
NP 469.736 - Norja Insi
Co- f,..rlo
N o 477.194 - Confecçõe,,: ivirr,L?
Cit. 1,11in,
14. 0 471.88: - Fáb df . C;garMércio Ltda.
..
. - , .
' N. o 469.989 - Francisec Cjiia rn Swiân
A.
Cmbércio.
\;
ri.
:N
0
477'.201 1--, Ind&tria de
Co
Filho.
No
Ind.;
457.452, - ,A.,ngrq Ltda.
471.895 - • P abljt ou r Publi- Mons .Ihrii1)11/ do Brasj1 Ltda.,,
N.° 470.006 - Azarias Bnrgee cidad e Pr o onraPI"._ Trit;i;nio
,
Wa- N o
de Sá.
-N 0 O/ - Mo Rfre , pnta- Filo. 477.260 - Paulo Pere;fn
463 .4O 'Heti &
NP 470.040 - - Lanche Chinoto ON E mp re e rldifilentN e . partieil
is.0 445.547 - Esso Standard Ltda.
N.° 477.236 - Achiles Ilem iqlié
PaçÕeS Ltda.
01 Co.
Gonçalves.

N.o 477.237 - António Deála.
N.° 477.240 - Schroeder 86 R.
Jansen Ltda.
13aratto.
NP 477.241.
N.o 477.242 -- Alberto . Ii, Schutz
N.o 477.243 - Fraga Vieira.
N.o 477.245 - A. M. Schmalz
Ltda.
N.0 477.400 Ative Assessoria
Técnica para Ineremento de Vendas Sociedade Civil, de Responsabilidade Ltda.
. N.o 481 .934 - Naae
NP 513.8C11 - Comércio e •Indústria Irmãos Barbosa S. A.. Ci•
irbasa.
N.o 625.845 -- - . Adib António
Bonduri.
N. o 626.522 - Sociedade Torre
de Vigia de Biblias e Tratados.
N. 0 628.555 - Dura Bem Roupa
Industrial S. A.
NP 632.191 - Dura Bem Roupa
Industrial S. A.
N.? 632.218 - Albert Juljus
Scheneider -Comércio e Importaç4o
S. A.
NP 652.238 - Cadeiras e Móveis Pelliciari S. A.'
NP 652,239 - Cadeiras e Móveis Pelliciari S. A.adetras e MóN.o 652.240
veis Pelliciari S. A.
N.o 652.241 - Cadeiras e Móveis Pelliciari S. A.
- Arquivem-se os processos.
Arquivamento de processos de
marcas:
N.o 269.970 - Revendedora de
Ferro Fereante Ltda.
r NP 279.702 - Insta1aç5es Elétricas Instaiat Ltda.
N.o 402.306 - F. Soennecken.
N.o 405.945 - Bar e Lanches
Abritnhosa Ltda.
N.o 406.957 - Importadora Varenas Ltda.
N.° 411.818 - Indústria de Artv fatos de Couros Três Colinas Limitada.
N.o 411.907 - Armando Dinis.
NP 411.974 - Carlos Laberto
Rangel Proença, Enitz Domingos
Monteiro de Castro, Ronald Castelo
Branco, Rodolfo de Mello Prado e
Mtolfo Santos Teixeira.
N.o 412.254 - Rubens José Rod i•igi .es dos Santos.
N.o 412.380 - Frufres Companhia Importadora' e Exportadorai
N.o 415.629 - Cia. Cimento
Portland Pedro Leopoldo.
N.o 416.162 . - The Marley Company.
NP 418.528 - Manuel Augusto
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N.o '465.477 - Luiz Henrique
Vieira Screving.
N.o 465.518 - Indústria Brasileira de Produtos . Químicos S. A.
N.o 465.519 - Indústria Brasileira de Produtos Químicos S. A.
N.o 465.569 - Artes rafucas
Kunstmann Ltda.
NP 465.583 , - EmPór io João
Adolfo Ltda.
13rasenge S. -A.•
N.o 405.816
Brasileira de Engenharia.
N.o 467.714 - Confecções Rivetti Ltda.
N.o 467.720 - Imp, e Indus
trial Novurban Ltda.
Carlos M. CarN.o 467.726
neiro..
N.o 467.740 - Posto Trinado
Ltda.
' NP 467.765 mós. Reunidas
Maryland Com. e Reprennta0es
Ltda.
NP 467.778 - Moyses MedeiroS
Simas. .
•
N.o 468.273 - Laboratório Farmacêutico Internacional S. A.
N.o *469.223 - Ruy Alves
.
• Gui•
marães.
NP 469.226 - Garage Grand
Hotel Ltda..
N.o 471.660 - Centro Academico Horacio Lane.
N.o 471.67.8 - Telpizov Ind. e
Com. S. A„ N.o, 471.699 - Prudenciano Pereira.
.
N.° 471.709 - Arnaldo de Souza
Leite.
N 9 471.788 - Laboratório de Pesquisas Biológicas (1APE131 Ltda..
N' 471.787 - Laborat3rio de Pesquisas Biológicas . (1APEB) Ltda.
•
N'471 .797 - Organização de Proaganda PintafIx Ltda.

..No, 47} 017 - Benjamim Schechter.
N 9 471.821 -- Arrnazérn o Leão de
Santa Cruz Ltda.
N" 471.869 - La. Pranarp Ltda.
N 9 471.941 - Arcosil Importadora
e Exportadora Ltda.
-471.984 - Arlindo Nunes Rodrigues.
N° 47.937 - Arlindo Nanes Rodri-

No 472.053 - Ind. de Sabão 1Vlauá
Ltda. •
N° 472.355 - Adser Administração
e Serviços S. A.
• No 472.356 - Adser Administração
e Serviços S. A.
No 472.357 - Adser Administração
e serviços S. A.
N 9 476.836 -' José Ribeiro.
No 476.852 - Luiz temei Barrachina.
No 476.854 - Comp. Industrial Esteiro do Morro.
No 476.871 - Euler de Oliveira
Cruz.
N 9 476.960 - Malharia Pio XII
S.S.
Extgènelas
- Pastelaria -Oriental
N 9 789.999
Ltda.
.
Dia 22 de dezembro de 1964
No 477.018 - H. D. Importadores
de Peças Ltda.
Ce/este Maffi Giuseppe (junte a Pa.
.N• 477.020 - Someco Soc. Mer- tente mod. --ut. 3.939) - Satisfaça
c5ntil e Comercial Ltda.
exigéncia.
No 477.023 - Masâo fritruda,
No .477.039 - Francisco de Paula
Chamada para pagamento de taxa
No 477.117 - Fárica de Transformadores São Judas Ltda.
No 477.119 - Gran Trismo Ltda.
N 9 477.120--- Organização ~cola e Colonizadora Bom Jardim Ltda.
Oldcap Restaurantes
No 477.157
Ltda.
No 477.161 - Biochemie G.M.B.H.
N° . 477.167 - Alovos Cornercialde
Ovos Ltda

final

E' convidado Ind. Inaja Artefato§
Copos Ernalagens de Papeis S.A. a
comparecer a este Departamento a fim
de efetuar o pagamento da taxa final •
no ti•-mo 145.659
Mod. industrial.
Arquivamento de processos de Pa.
tentes
, N9 94.869 - °Jannis Nicolaos Mar.
Mis. .
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N.o 423.275 - Miraslau Socaeliewski

N o 423.677 - Saibras Salineira
do Brasil Ltda.
•
NP 425.382 - Embre Emprésa
Brasileira de Engenharia.
N.o 425.407 - Construtora Uivou
N.o -426..057
Mitsuo Shizuru.
N. o 127.214
Drogavísta Ltda.
N o 429.150 - Alberto Lundgren
l'Pejdes N.
N.o 122.233 - Construtora Veritrp,L t da. .
N.o 4:18.937 - ,Paranapeçaa S. A.
N.o 438.934 •- Nishi Eletrio
Ltda.,
N.o 410.897 - Dikar Com, de
Artigos para Escritórios, Ltda.
.
N.0- A63.3?1'
Silinio Leite de
Oliveira.
•'
•

N 9 477.186 - Armando Thomaz
Martins Cardoso - Gelindo Somavilla
- M. Maury Buena - Alerto Mirai.
da Bueno.
N° 477.228 - Delport Ltda.
N• 477.249 - Produtos Estrela
D•Ouro Ltda.
N 9 477.252
Indústria de Vassouras e Cabos Torneados Ltda.
No 477.255 - Josué Chagas.
Mi 477.324 - Indústrias Reunido
Vimapa S.A.
N 9 477.325 - Panificação Diamante Ltda.
•
N° 477:372 -. Motociclo Campo
G-airde Ltda.
N° 477.373 - Motociclo Campai
Grande Ltda.
•.
N' 477.395 - Carmen Blanco dos
Santos..
- Arquivem-se os processos.
•
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO

'

PREÇO

Cr$ 1.500,00

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília
Sede do D.I.N.

N° 111.499 - Alfred Zemann e
Walter Larisch.
N 9 112.011 - Eaton Manufacturing Co.
•
N• 112.146 --- B. B. Chemical Co.
No 112.29 - Schnellpressenfabrik
Aktiengeselischaft Heidelberg.
N 9 113.90. - karl Heinrice 'Victor
Dung.
No 115.886 - Luiz Gomes da Silva.
N° 116.534 - Pechiney Compagnie
de Produits Chimiques et Eletrometa.
lurgiques.
.N'
-- Kleber Arraiado de
Lima Araújo e Rudolf Mir.
Nt' 118.502 .- Osvaldo da Costa
Doria.
N9 118.988 - Soc. D'Electro Chi.
mie D'Electro Metalurgia et des Ade.
eles Electriques D'ugine.
NT9 199.444 -Heinrich Multar K. G.
N9 121.709 - Glacorno Pasta.
N° 122.582 - Poliform Ind. e Co.
mercio Soc. Ltda.
N9 122.814 - Pirelli Soc. Pai.
Azioni.
N" 145.662 - Ind. de Maquinas
e Ferramentas .Carjac Ltda.
- Arquivem-se os processos.
. RETIFICAÇÃO
O térmo no 116.559 - Priv. de.be.e
venção para "Descaroçador de Algodl% Tipo Seita e Processo de descri.
roçar algodão' de Lummus Cotton Gin.

DO - pontos 'publicados em 18-12-64.Rio 22.12-1964 - Assinei e encerrei
33 laudas do 'expediente. - N
Alvim ,Xavier. Diretor do S.

ousa*,

Inumem

i'cumentacso.

1",)
I
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
1
Ttrusos 1

CERTIPICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE OUTUBRO DE 1964

•

Termos

Ma:~

Ttrmos

655.896
655.922
655.936
656410
656A22
565.'468
657.627
657.868
659.155
569.175
655.187
659.937
660.711
661.'22
661.140
tu1.199
661.663
661.664
to .922
661.926
661.933
661.944

307.120
307.121.
307.122
507.123
307.124
307.125
307.126
307.127
30i.128
307.129
307.130
307.131
307.132
307.133
307.134
307.135
307.136
307.137
307.138
307.139
307 140
307.141

661.947
661.953
661.964
662.038
662.077
663.149
663.192
663.259
663.260
.663.288
664.431

IVIarcai

30,.142
307.143
307.144
307.145
307.146
307.147
307.118
3.9.110
307.150
307.151
307.152
307.153
3w.154
307.155
.156
307.157
307.158
307.159
307.160
307.161
307.162
307 I63N

663.g93
663.494
663.567
663.599
663.607
663.608
663.619
663.629
663.617
(4.3.ht4

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 3 DE Novp.fião DE 1964
Tirrnos

353:681
363.681
36-..68!
395.570
396.959
399.269
406.735'
408.286
41'.696
412.046
412.048
412.051
412.135
412.244
412.336
412.351
412.360
412.950
413.006
413.348
413.360
413.653
415.789
416.209
421.032
423.482
425.018
427.215

436.692
440.999
142.267

Ganes

Marcas

Rty stros

ind. Reunidas Alexandre Demoli tiC
307.164
Vemag :..- 48
307.165
Vemag' -- 48
307.165
Dilúotyl -- 2
307.166
Primavera -- 42
307.167
3
307.168
Mecânica Alfredo Lippl'S. A. -- NC
307.169
Estruturas Metálicas -- 11, 16, 33
307.170
Edifício Solar Visconde de Figueiredo 33
307.171
janio -- 46
307.172
Armarem Oceano 41, 42, 43, 46
307.173
Armarem Confiança -- 41 43 e 46
307.174
307.175
Productoralad.; Cerâmica -- 15
Ud Feira Nacional Etc. (6, 8, 11, 15, 26, 28, 31 34
307.176
33 e 40
307.177
Geka -- 17
307.178
LIrlfthico -- 3
307.179
Sotege -- 16
307.180
Fábrica de Vidras Nbnitay Ltda. 1qC
307.181
Precortadna •
3
8
307.182
Karan
307.183
PlaWkol
4
307.184
Engenharia e Arquitetara Lélta 33
307.185
Inveáàa -- 50
307.286
Palácio
Avenida
33
307.187
CNaega
10
t
307.188
Vanguard Santistis -- 14
*****
307.189
Vilenato Gemia°
****** 41~ ****
307.190'
~balata
48
AAA'Ap.AlkAé..
Car fer
40
wqm~ik• i 307.191
•

11

k.•

johoeWO

Matic -- 41
xtget~.~~00.
447.015
4~14*
%Naco 33
152.308
2alcc)4 --: 3
leX• •-•-• ol;Ci(.* welito •• •
41 ....-~x~.A1BeAateselaA..~.
461.090 mmistag
461:082
CMana .- 41
"
" nit• ortia • • enC•ls •`02Cere• *XV,
461.083 Barqueiro -- 46
,.....~K....
. - ' W*5~1.9
463.135
Plavorel ,--, . 13
463.397
.....
Caramelo Nata Bela Vasta -, 41
463.398
ClWanál, de Laranja Ekda moei .-. 41 ....~...
463.399
Bala Pippermint Bela Mata ..- 41 ****** 1.622......
463.400
lkda de Tafferiaa &da Meta
~~
164.579
Lanuut -- .8
............km.~..z...~.....
464.581
Nacisa -- 15
,~016...awmo‘owcsasio...
464.661
Falido Otwahar a•seow‘aim*taxammaawasmammots
465.310 1 Cehana .- 34 •
....
•CA'

307.192
307.193
307.194
307.195
307.196
307.197
307.198
307.199
307.200
307.201
307.242
307.203
307.204
307.205
309.206
3CUM

tezembr, de 195r.

,

Martas-

Classe9

wgistros

•

1 309.208
3
307.209
Cautasedan -- 3
465.484
1 302.21C
Serena -- 39
465.879
.211
48
466.031 j ArnisaNbna
307.272
41
Sanamnar
466.314
307.273
Don Zela -- 36
466.717
307..214
Luiz -- 35
466.723
307.25
*
466.876 Bradivitin -- 3
367.216
43
41
467.132 1 E Nutritivo e Delicado
3C7.217
47
Guayana
467.170
307.215.
7
567.502 Chnon
327.21%
16
Rivadavia
467.869
307.220
468.527
ihericx -- 38 ' *
307.221
168.614 Limosa .- 11
307.222
Yadaara -- 41 -468.884
30.223
Sol Levante
4f
168.893
307.224
•
46
S. FUUUJS02
168..900
307.225
50
Feita Perfeita para servir bem 1 4
169.277
307.226
469.307 1 Ga Aiitartica etc. - 32
1 .31,..227
1
. :69
•
307.228
3
169. 385 . 1 Especárx pol
306.229
Especkben 3
469.382
307.230
36,
169.4591 Conssenal
1. 307.251
lea.,,:o•307.252
r:mcg-dial - .36
16.1 .
307.233
Rosar.° --. 37
469.543
306.234
Rosario -- 50
409.454
307.235
31
470.062 1 Brasco Ved
307.236
33
70.277 'Escala Eriço:idas:ia e Arquitetura
307.237
42
470.310 Mesguitinha
307.238
10
470.519 Fiocos York
306.239
33;41, 43
Maloca
470.532
307.240
470.712 1 Barhektrica -- 48
307.241
471.084 1 Esfonamas S.A. -- 43
307 242
43
471.086 1 Brahanuir
308.243
Sinovul
3
471.451
307.244 Ancrindsa -. 41
471.632
307.245
171.715 - . Itaurama -7
307..246
Portocarrense
41
471.929
307.247
Cbener ---41.
472.442
307.245
50
472.632 Epag
307.249
Engorddna 3
412.687
307.250
Corasept .- 3
472.690
307.251
3
Balsovit
472.691
307.252
279.403 Reperfos Orgânico -- 2
307.253
41
Farroupilha
343.291
307.254
Graumer S. A -- 1\112
364.689
307.255
%I 3
397.383
307.256
411.726. Dosecaiha -- 3
307.257
17 •
412.228 Censer
307.258
412.394 Automatex
6
307.259
Crina:lis
16
412.401
.
307:260
Sàmprex
6
412.404
307.261
412.406 Ne:damas -- 8 : .
307..262
nvarrox -- 41
. .
412.558
307.26?
46
412.626 Mulrex
307.264
Frei Yógurt -- 41 •
412.944
307.265
IA Gastrofilo -- 3
413.117
307.266
413.119 LA Skyrase -- 3
307.267
413.209
Mkh -- 16
307.268
413.210 MID0T -- 23 . . * .
".'
307.269
mar 44 . * .
413.211
307,270
413.212
Sell -- 15 . t. A o
307.271
413.213
SCH -- 16 . . A A
307.272
-413.214
SCH - 25 . . .. ...
307.273
413.215 SC1.1•44 . r
Sell .-- 25 . .. .
413.214
307.272
413.215 SC2i .-- 44
307.273.
414.680 C:m.96nd° Brasileiro de Imóveis .-- 33
307.274
414:681 Balnoldo Jardim Atlântico -- 33
307.275
415.745 A. CANÉ8 8 Cia. ,-- 33
307.276
415.788 Guder •-• 5 .
307.277
415.805 Ruahv
307.278
...........
415.922 Cedaager ,-- 6 , m:
307.279
416.220 Galega ..- 42 . '
307.280
307.281
416.595 ~tão-- 42 .
416.597 Aldea ..- 42 .
307.282
•
307:28?
417.033 Prado - 23
.....
307.281
917.179 Editora Doesa LnolperldnU's Lida .
307.28:5
426.665 aceolate Rum ..-. 41
307.28h
426.930 Orgateco S. A. Comercio e Indústria- 6,8
037 287
428.959 PA 3 Antlmorhina ',-- 25
307.288
439.477 Fildl - 47
.....
,
307.289
441.330 Contra .-- 49 . •
• 307.290
k
. "9 ataparay .... 2 • _s, • • ...
,
.,-. yu ,.. ..' •• ..:.•.•.,,... ...... •• il... , .5J7.291 s
.861
465.483 Perçonal --

•

ft

1::
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.
Térmos

,

131arca.s

Classes

Registros f 'Têrrnos

Brasil Mar -- . .41 . 307.292
Csunt Four ...... 33„ •
307.293
Rcus,-- 41
' 507.294
6,3331313rasi -- 50
.
3C,.295
Eixaii -- .50
. .,Jd .296
.1:wrildu
-- 413,3
2,; 297
twekd -- 47 ,'
' 3.3./.298
.
13 up1ntte •-- Si)
%•
3,,..299
.
13ea•sular
-- 41
3.j.300
Mr:te:a C33233
o .,.301
--33
21
.
13eli3r SoteLo ,- 1
2::2
kiellar Satao -- 21
3.J.3ó4
3,u.305
Ind. dk E.lek.tro A~ Planyg __ 547
Instanta -- 32
.
.307
A Amaconda-- 7
ArAnaeonda,,-- !2
:',..130J:
A Amazonda -- 14
• 50..309
A Ana,:onda -- 32
• 3oi.310

460.594
160.849
461.212
4o3.585
163.587
4C4.669
465.186
:466.539
163.122
467.553
165.191
468.584
468.585
469.344
4/1.610
471.737
471.739
471.741
471.752

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 4 DE NOVEMBRO DE 13,54
.

T3.-mos

4

D g zernbro de' 1l64 4763

DIARIO- dfiCIAL. (Seçie

gremmemmeemmes~

Clasws

.•

Ry,
t stros

.
NC
307.311
312.902 Nautal S. AL 4211,„ .e Comercio
3d7.312
112.049 Armazem Sek4o -- 44/43 é 46
307.313
-- 41/43 e 46
412:050 Despesa
307.314
41/43 e 46
Armazera São Carlos
112.052
307.315
412.163
S -- 21
307.316
A Douçura sele Açúcar ,-- 41 •
412.544
307.317
-- 33
412.546 ,E3ec
307.318
412.637
CRB -- 32 •
307.319
412.639
CRB -- 23
307.320
412.729 Le Village
33
307. 321
412.762 Corou ,- 1
307.322
412.776 Cor= -- 1
307.323
112.894 Ind. e comercio Olinda 4, 16, 33
307.324
36
413.193' Almeida
307.325
Machod --4
413.363
.... 307.326
413.366 Corkoat.- 4
307.327
4
413.368 Alachowl
32. 33 .... 307.328
Agéncia Noticiosa da Boa Vontade
413.411
307.329
Tijuca
44
415.060
• 307.330
415,636 Ganadd -.3
307.331
Santa tina - 42
415.629
307.332•-•••••••
115.830 Gilda - 43
307.333
,
Sedutora - 32
415.868
307.334
Insperação
405.869
32
307.335
...... .
Disogrio - 6
415:967
307.336
Hicirofit - 31 .
415;973
307.337
3 .
416.029 Lortgoea:ne
307.338
. .
416.166 Or:mune - 3
307.339
Azecar -- 32 .
416.243
•
307.340
416.259 Edificio Dom Raphael .- 33
307.431
416.618 Torarny's - 41143
307.342
Coringa - 44
117.221
307.343
44
Brincos
417.225
307.344
417.226
Patuscos - 44
307.345
Armazern Livuuncnto
117.252
307.346
Vam Melle - 41
420.193
307.347
Adirort - 16
.128.363
307.348
Noopae - 28
447.177
307.349
Nerieor - 3'.
448.309
307.35Q
Filcor
3
148.953
307.351
164.583 Lamart -.15
306.352
Rhodiazel - 2
.•
164.784
307.353
2
Rhodiaval
464.787
307.354
Formuestilo
2
464.860
307.355
465.908 De .Canspanhi
307.356
3
Rodine A Boa Enfermeira
467.507
307.357
3
Dexavastroctol
467.555
307.358
Gold Chicken - 19
469.168
307.359
Esterigenn - 28
469.392
Gut Qui,* - 1.0
469.403
307.361
469.585
Coleção Xis - 32
'307-362
iwer.. .....
139
42
470.205
307.363
....
,8 •
470.370 Trartsmobile
307.364
470.436 / D nise .- 40 e

471.202
471.415
-471.542
471,7'9
;51
.571.915
1;;.:ÃA5
.4;2.4-j6
172.E8

Marcas ç dasce's

Loja do lbrah,ri

Columbia Nt3fon - 7
G3rdefiJ3u. A Anaeoodu
30
lnode , d
43
Alailltrer /.3 Milhões -- 32
Ray ào . de 7-ms -- 32
Gellw:
2
SJarin

Cr...R.WiCATICíS EY..1:E.U.MOS

=7.'•3nr,s

r

.

33e!cat, -- C:ouses

Batuta

36 .

416 249
416.250
417.150

,Reg stros

307.365
307.366
307.367
307.368
n U7.369
3(37.370
307.371
307.372
307.373
3,3.374

3.'IME NOVEMBRO DE 1964

•
232 452 . Ezà,b ' e -- 42
Granj,,, Corr p 3edo -- 19
353.477
i
373.391
Inal . -- 47
Alilpreárt du Brasil ., 28,13, 38
377.022
eflua -- 21 , .
407.176
412.418 . Petri -- 11 . . .
413.107
Waldorf S. A. -- 33
413.110
Cunha Rego -- 12, 23, 24. 36, 37
413.111
Cunha Rege -- 12, 23, 24, 36. 37
. 413 112
Cunha Re,go --- 12; 23. 24, 36, 32
..
413.713
Farmácia Real -- 3
414:741
Renus -- 11
415..009
Verbus -- 11
415.057
Vileta -- 44
415.058
Flor de Cuba ---:- 44
•
415:804
Ruale
1 a 50
415.951
%rolo • 412
. .
416.026
En And . 3 •
416.231

1

Reg à !Aros

3G7.553
307.556
307.557
307:558
307.559
307.560
307.561
307.562
307.565
307.564
307.565
307.566
307.567
307.568
307.569
307.570
1 307.571
307.572
i 307.573
307.514
8 1 307.575

Mascote, E
Cadete
'8 . . ..
Confie we 36r Westinghouse -- I, 4, 5, 6,
10, 11, 14. 15, 21, 28, 47
307.576
307.577
417.151
Onco 110tepe -- 3
417.180
Brasil . ficet Falender -- 32
307.578
307.379
417.231
Equilibrista Mdeirit -- 49 .
307.580
417.428
Mônaco -- 50 ..
417!436
Fkmlroleaa --46 .-.
307.581
307.582
417.441
Ckchard -- 3 • . .. .
307.583
Pingclán -- 56 . • • •
417.594
307.584
417.632
Earnracia -- 1 .
307.585
417.633- Berznacia -- 2 . • •
307.586
417.634
Earrnacia --. 3
307.587
417.709
Naubauer -- 42 . . •
307.583
Umves -- R ,
418.163
307.589
Reter
424.931
7
. .
427.697
307.59Q
Illernp
7
. .
Ir1ernp
427.702
307.59/
28 . . .
397.594
427.706
Irlemp
'31 • . . .
427.743 Royex Administradora de Segmes -- 33 ..: 307.593
428.030
Emblemática
307.594
33 . . .
...
307.595
428.035
Deliciosa 3kw1dada ah -- 41
307.596
Aleyfre -- 11
428.176
307.5:i
428.194
Chide de Bela Ping Pong -- 41
.
.
•
....
.
307.59
428.289
13segri1 -- f . . .
307.59
439.143 banco -- 11
307.6
'441.898 Bafar de 51~ Ou)-- 34 •
307.60/
442.629 Conamag -- 38 . ,
307.602
Brasflpee -- 7 . . .
445.540
307.60$
Renite -- 47 .
445.626
307.604
446.240
Clirmil -- 16
307.605
Super Automatic -- 6 . . • 111 ..
454.245
307.606
454.502
IN-.t
307.602
•
Morto ...4Jud -- 48 . •
455.512
307.608
7 Belo -- 42 464.599
307.609
465.715 '111R
1
-7 39
307.610
466.495 Marazal -- 33 .
.
307.611
468.804,i 13.31. BRIM ..-, 41 . • • • .
307.612
INseite
469.82,
46 . . 4 .
I,
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Dezembro de ¡UI.

ÇERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 17 ,DE NOVEMBRO DE- 1961
Tartnos 1.

Registros

. • Mercas - Classes •

Térinos,
•

469.886.
470,215
470.540
471.428
471.540
472.049
472.3{8.
472.406
472.612
472.991
473.144
473.145
473.146
473:848
474.636
474.637

Ceciego
40
• 4 -•
Tagu
. .
Lojas das„Pmnwções . Ltda. -- 14CEsquilo -- 32 Miranda -- 7
Cervejaria Capadorense -- 42, 43 . .
Geotur - 50
Crostnof
6
• •

•

IQS A - 3

Ma Luce - 41'
O Agricultor Moderno - 32
O Dentista Moderno - 42
O Farmacêutico Moderno - 42
,
Pantocron - ar,
Clátniene - 48
Perfumaria Chimene - 48 . . . ......

• NI

307,613
307.614
307.615
307.616
307.617
307.618
307.619
307.620
307.621
307.622
307.623
307.624-307.625
307.626
307.627
307.628
_

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 16 DE NOVEMBRO DE 1964

. Termos

262.560
392.272
409.770
414.363
433.337
465-.790
472.820
510.928
521.285
559.787
570.055
570.056
577.113
626.471
635'708
637.197
639.500
643 432
646.043
646.730
647.031
647.304
647.305
663.918
661.322
661.649
661.657
661.770
661.772
662.403
662.671
662.908
663:091
663.195
663.601
663.610
663.631
664.163
664.292
.664.293
664.326
664;327
664.378
664.3791
664.380
664.3811

Marcas

307.629
307.630
307.631
307.632
307.633
307.634
307.635
307.636
307.637
307.638
307.639
307.640
407.641
307.642
307.643
307.644
307.645
307.646
307.647
307.648
307.649
307.650 307.651
307.675
307.676
307.677
307.678
307.679
307.680
307.681
307.682
307.683
307.684
307.685
307.686
,307.687307.688
307.689
307.690
307.69/
307.692
307.693
. 307.694
307.695
307.696
307.697

Termos

•

648.361
650.992
652.357
653.556
654.364
654.980
655.886
656.766
656.769
657.556
657207
657.208
658.209
658.212
659.353
659.622
659.939
659.995
660.108
660.137
660.138
660.276
660.427
664.382
664.412
664.452
664.462
664.853
664.854
664.874
664.875
664.876
664.877
664.888
664.896
664.918
664.921
665.257
665.260
665.263
665.264
665.267
665.268
665.299
627.671
665.323

Marcas

307.652
307.653
307.654
307.655
307.656
307.657
307.658
307.659
407.660
307.661
307.662
307.663
307.664
307.665
307.666
307.667
307.663
307.669
307..670
307.671
307.672
307.673
307.674
307.698
307.699
307.700
307.701
307.702
307.703
307.704
307.705
307.706
307.707
307.708
307.709
307.710
307.711
307.712.
307.713.
307.714
307.715
307.716
307.717
307.718307.719
307.720

_

- Marcas

Classes

Registrai

374.437
Emblernaticá
16
307.721
386.478
M.'.
307.722
10
397.200.
Femac
307.723
399.z19
Portuguese Joe -- 42
307.724
401.464
Llsabra Ind. e Comércio -- 42' e 43
307.725
411.825
Casa São Nicolau S. A.,'
.307.726
411.868
Sobrinda
41
-307.727
411.86
Ronda Fiscal -- 32
307.728
411.880
O'réaa
307.729
28 . . .
412:106
Degusa
5
307.730
412..101
Degussa
6
'307.731
.
412.108
Dégussa
307.732
8••
412.109
Degussa -- 11
307.733
. •
' 412.419
Rasa •=.307.734
Pírgy -- 50
-,412.42Q
307.735
412.522
Luzitana -- 4
307.736
"413.290
Enciclopédia Sonora -- 8
307.737
307-738
413.296
Lady -- 22
307.739
413.315
Vigor
41
307.740
413.460
Ono
7
Hotel e Restaurante das Carpas
19, 41, 42, 43 307.741
413.t64
307.742
19. 41, 42, 43
Jardim das Carpas
413.465
307.743
413.824
Vasserman -- 40
307.741
Vassesman -- 4
•
. 413.825
..
307.745
Valva&
8
413.951
..
307.746
Lara -- 41
415.347
.
307.747
Aeolian -- 36
415.619
307.7421
Nderol -- 3
415,944
307.748
415.844
Pzilerol
3
307.749
416.967,
ZzUrn -- 49
307.750
417,332
Do.lapaque ao Xu/ -- 46. •
307.751
417.334. Fósfqyos de Segurança
46 ..
307.752
417.367
errtural -- 3
307,753
21
417.764
307754
Theoporine -- 3
418,259
307.755
A. G. N. -- 17, 38 e 50
422.570
307.576
424.369 -iSupradyn -- 3
307.757
Atualidades Eletrônicas -- 6
425.730
307.758
426.434 'Casa Aguiar de Pneumáticos 11, 21,39
307.759
•P
426.482 - EDGE -- 11
307.760
r
•
&dic..)
-50
426.888
307.761
Trocadero -- 8
427.249
307.762
Ind. de Armações de Aço -- 40 e 50
427.404
307.763
irlemp
• 427.700
5
307.764
Araponga -- 4
428.437
306.765
Sonata
3
• 429.711
307.766
8
431.038' Le tra Plastic
307.767
3
438:342 I Kinalysin
307.768
lInistqt -- 3.
438.527
306.769
3
440.338 l ' Reconan
307.770
G.- 11
441.315
307.771
Zauli S. A. -- Ne .
447.068
307.772
Delosta
41
447.115
307.773
448.609
Mãe do Céu 41
307.774
Adventure -- 41.
- 447.118
307.775
Adalgisa -- 41
448.946
307.776
Banco da Lavoura do Estado -- 33
459.949
307.778
IVIurIcalra
3
• 463.443
306.779
Moa teSerrat
24
404.404
Menke -- 11
465.634
307.781
465.738
.
Casoy -- 8 . . •
307.782
. ,
A4eopta -8
465.785
307.783
Idine
I . . .
465.787
307.784
Raff -- 47
465.788
307.785
&sua Pasta -- 16
465.795
307.786
Duas Cotas -- 24 ,
465.941

466.000
466.245
466.518

466.519
466.520
466.521
. 466.522.
466.852
.466.854
467.046
467.355
467.358
468.093
466.094
468.094
468.759
469.184
469.493
469.514

469.789

Garvinol .-- 3
Ping Pong
Edifício' Senena -- 33 . .
33
Edifício Serenata
Edifício Serenarte
33 . •
&Web Serenada -- 33 . f
Ft. P. -- 11
88 -.
37
Láaback
Myestren
I.
. .
.
..,
49
Florença
Florença
5 . . •
Ajax -- 46
Ajax -- 48 ......
Ajax -- 48

Xylophene -- 2
7,1v1 S. A. cutelaria

Viragex
3
Emblemática -- 32 .
Koldtryu

48

•

307.787'
307.788
307.789
307.790
307.791
307.792
307.793 307.791
307.795
307.796
307.797
307.798
306.799
307.800
307.800
307.801

307.802,
307801

307.501
307.805., •

1
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476t»

CER TI FICA_DOS EXPLD1DC'S EM 19 DE NOVE,MBRO DE 1964
••n•

169.884
Sux.ury .- 44 . . a• a
307.806
169.889
Decaltonic •-- 3 . . .. 1.
Tét mos
307.807
M8reaà
Classes
Ri
Ferven IN --- 3 . . * . ç
469.905
308.808
470.122
ErmaIone B 12 ,-. 3 0 . ..
307.809
470.122
Ermalone B 12 3 .307.809
470.613
A4aracallx, -- 42 • . .
307.801
182.500
Gladiador
37 • .
1
470.624
Alvcdd -- 10 . • * .1è
307.811
79. 872
Minora -. 48 . .
307 880
•.
471.240
eris.Q1ae -- 8 . . . m- .
307.812
182.500
Gladiador - 17 • ..,
307. 881
471.241
0 .88114
Rosalite ,-- 8
33077.3
183.931 ' Imperial •
•
307 882
471.806
•
Emblemática --42
.. .
277.102 4 E Ka
307
.883
..............
307.815
472.149
Resivite .-. 31
313.076 j Hydeitracin - 3 .
3t'7 t,84
472.177
Bentry
307.816
-44
.
.
..ii.
391.
795
V ilar D'Ouro
42
.
310 88,5
472.179
307.817
Murtti - 44 .
401.822
Fátima
30; . 886
.............
307.818
472.287
Rocksimi/ar - 23 . • .0 A
403.167
Allison
. .
.7
307.819
472.376
Wmalasdne -- 3 . • ,.
907.884
Baraciel
17
.
307.
888
307.820
lobisddirla -- 3 . • • .
472.698
412,113
Casa Arlinde - 3 . lb • • •
307.889
307.821
473.025
Sortá/ege -- 36 •
112,194
Fragata
307 . 80C
3 .
307.822
473.033
B A4 S Publicidade .--! 32 e 33
412,145
Mentor Odontologiee,
32 . 307 889"
307.823
173.049
fichar -- 2 •
412.580
Rei dos Relógios 367. 882
.
307.824
liellar -- 4 ,
473.050
113.260
Joalba
307.93
16
...........
307.825
fichar -- 9 . • • If. ,
473.051
30t.
88.,4
412.733
ficring
49
307.826
Heliar - 18 . . • A
473.058
412.735
1.)7 . 895
Hering - 9 c99 . •
307.827
Fichar - 37 •
473.074
413,141
Martins - 36
307.828
Heliar --- 40 • • X ..
473.076
.887.897
443.265
Nossa Senhora do Socorro
41
307.829
Flertar - 42
473.078
307 .898
413.484
Wagon Mbee] -- 33, 41/3
307.830
473.080
Heliar ,-- 44 . • .. a, :
307 . 809
413.836
Quinta
do
Ramalho
42
•
307.831
Heliar - 45
473.081
407 000
413.897
São Br82, - 41 .
307,832
Fichar - 49 • . * .,
473.084
.3k •7 . 901
414.713
........
Chal8tex - 36
•
307.833
Heliar - 50
473.085
307 088
414.966
Beira Vakotc
41 . • •
307.834
Italonx .- 3
473.112
367.093
115.037
Bridge - 48
307.835
Elnita - 40. • :. • •
423. 124
307 . )12-1
415.650
Cz. fé Tárnbau - 41 • , .
307 .836
Elnita -- 6 . • • • .• r.
473.125
307 '165
416. 108
Artilheiros
-,.
•
•
•
,
307.837
Emita
,11
473.126
J886
416.378
Mano A Mano -- 33 . .
307.838
Naldecon ,-- 3 .
473.723
307
Eclificio
Mu-rop;11-.¡-.
33
.
.
416.489
307.893
475.787 I Olho de Gato - 49 •
Oceano - 40
417.188
308.840
Lojos das Geladeiras .-- 8 33
473.795
30;
Metalufuso - 11
418.383
No avelle Vogue - 13, 22 7 - 35-36 41-43 e 48 307.841
473.822
ner do PI] ,-- li .
123.930
397.842
Cabeleireiro .-- 33 e 48
Inacioa
473.966
3(%
C.0110,0
1
.
424.099
307.843
Humble
4'
474.108
'82
10
Zango,-.,
425.481
425.509
Flor
6
,Relocac;aila Dkin,le)1 - 8, 13, 14, 51.1
426.055
c
,..igem
426.428
CERTIFICADOS EXPEDJDOS EM 18 DE NOVEMBRO DE 18854
;6
=
ncx
-426.191
ikmdel
_
13.1e,ra - 41 . •
426.902
1
127.969
Prtns 1n4,..jd
Reg istzos
Classes
Ma, (., n.S
Ti mo!.
428.436

Araper,gd

26

Produzos A /0.8enticiose, Dvdcede - 41/3
428.540
B,,nde, da Sjcu. - 33 e 60
428.570
307.841
.
1
Candura .-374.258
11
432.506
1
307.845
Califórnia - 33, 41/43
404.043
. .
21
Veziotu,
436.200
307.846
Califórnia Caxambu -- 33, 91/3
404.045
6.
C.oaiiiiental Ma r8...
439.400
307.847
Califórnia •-• 33, 41/3
404.017
Vuu,..- Cace d:
440.757
307.848
33, 41/43
Califórnia
404.048
36 .
441.872
188c1rota
307.848
33, 41/43 . .
Califórnia
404.048
Ar tele
.
443.108
307:849
33,/3
Califórnia 104.049
23
Chi.:18
413.116
307.850
E,clison - 44
912.458
C8i,.
72 .
• .
443.330
• 307.851
Escola Fluinnense de Música - 33
415.845
Liin, Peças
21 .
443.685
307.852
Cobrage - 1
417.275
41 . . .
Tedron
443.839
307.853
.
EWf1cG Ang;(..iina
Cobragé - 3 .
417.276
33
444.379
.. 307.854
41
Cobrage
117.277
Embl erná88
8
445.305
307.854
41
Cobragc
117.277
Marnpabla
26
307.855
33 ...
Curso São Marcos
417.773
IN Rivettà
41
447.835
307.856
Kclatron -- 3
417.905
Edgeworth
44
451.049
• 307.857
Edifício Tucuman -- 33
417.956
O Estado do 1"Uo
32
452.037
307.958
Mil - I
418.239
O Estado do Rio de Janeiro - 32
452.038
307.859
Sideraço
5
AÇO
Comercio
de
Ferro
e
418.730
Deglovinni -- 11
458.394
307.860
Mimpha - 38
425.243
Mirante -- 41
460.464
307.861
Dorly - 48
427.277
Três Rodéres -- 41
460.465
307.862
Ao Livro Técnico Ltda .
448.853
Café Irati -- 41
463.940
17, 25, 32, 33 38, 49 50
Instituto
de
Idiomas
Yazigi
450.729
464.632 1 Editorial 307.
Itaeolorni
- 32
863
Instituto de Idiomas Yazigr:- 17, 25, 32, 33 38, 49 50
450.729
Voz Hoteleira - 32
464.636
307.865
Reda, -- 41 • . . • •
460.703
Turarte - 25, 33 e 50
464.852
307 . 865
............
464.806
Oyayo - 41
Turarte -- 25, 33 e 60
464.852
307.866
471,618
Sanngue
41 •
A X X
Birury - 41
464.853
307.867
.
472.251
Exatoni - 41 . •
Registro de Terrap/J.nagem - 32
465.323
307 .868
472.443
Gencgra - 16 . •
•
466.170 1 Surnacc - 16 ....
• • 307.869
472.992
Boidcpax
3
PaNdsc da Sorte -- 50
466.171
307.870
472.993
Den8opax ..- 3 • • • •
Cot,har
466.313
307.871
Kpinoboyden
472.994
•
3 , .
Ye*
Cslit -466.321
307.872
472.996
Krinoestático - 3 .
33
CidzAf.
11_,n7re
Novh
.
466.585
307.873
472.997
Krinoradio - 3 . • • • r
15111ndex
469,140
307.874
3
472.998
Krinosia Ince
Elinclex 307.875
460,191
'
475.169
Gerlinger
6
307.876
Organizaçãe, de Auxflio Frnterno - 33 1 ....
469.271
. •
475.170
Flexa de Ouro - 44
307 .87,7
469.745
Azn4a'8 - 32
475.171
Cia. Oscartaves
Ne 4 . •
307.878
Sidel Ge] -- 1 469.793
475.317
Remifer -- 11
307.879
470.046
Oram Bazar - 8, 41/44, 46 t 48
475.318
Santa Filomena - 47 .
470 . 181
Cfr1.ga 113rog.via .. y - 1.2 33 e 36

3o: •-1
.417'

81,7 -4

Ai 8 'Aq
31% 1)51

:507.()52

. 883
854
367 '4".5

3u7

_•

-
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MODELO DE UTILIDADE
Registros -

Marcask e Classes

Têrmos

TERMOS

J•

307.960
307.961
307.962
-307.963
1)7.964
'307:965
307.966
307.967

470 . 655 1lDepretos- -- 3
470.590 Café Moku
470.654 'rica 7- 10
• 471.944 Irinesse- -- 16 •
Carnpanliola • -8
472.082
7
472.284 . Cohltx
Petrolee-Ilahn
43
472.333
Creatornac -- 8
472.433
Revesco -21
472.444
S
472.512 Grand - Award
Valols
36'
473.027
4
Capenla --- '41
473.153
FIalta Sol
1
473.519
t•
473.519 IIalta Sol
473.699. Corvil
•
Coroa
49
474:524
Produtos Wobber
• 474.526
Banco Brasil de Sã.ó `. Paule - Ne
474.730
_
•
3
La Sa
• 474.775
475.157 Jusicar -7. 16
44
475.186. Sorbon
475.190 Midas
Vassourinhas
' 23
475.368
Comandanie ., 23
475.369
475.450 Real.CaaNiso

$07.968
307.969
307.970
306.971.
307.971
307.972
307.973
307.974
307.975
•'3.07.976
307.977
307.978367f979
307,980
307.981
307.982
306.983

'

p

ATENTES -

108:496
119.131

5.782
5.783'

:MODELO

PATENTES

TERILIOS

.

PATENTES

TERMOS

1

122.209
120.301

5.784
.5.785

INDUSTRIAL

PATENTE8

TERMOS

•si

141.512

5.202

145.978

MODELO DE -UTILID 'ADE

TERMOS

PATENTES

PATENTES

TERMOS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE NOVEMBRO DE 1964

Têrmos

360.925
377.123
385.981
412.364
414.804
415.044
418.793
421.529
427.857
440.423,
444.295
444.298
446.706452.455
468.509
468.690
474,474
•474.525
460,250
466.285
467.008
467.293
467.296
467.325

Registros

Máreas e Classes

Monte Cano -- 41
Brasil Cereais S. A. -- 33, 41
()leocap -- 48 I)Initracaine -- 3
Pfnor --'1
Tiveta --.: 42
Louro -: 46
Guri -- 3
Goat __ 0 ,.-.
Jubileu de Ouro -- 8
Abacoeta -- 50
.
Abacoera Administrações -- 33
Wallerstein -- 41
BCE --'I6
'Socorro
Prontio -Socorío
Com erciante -- 33
Alvorada -- 3,1,
.
Antologia do Pão -- 32
Edifício Senes -- 33
Sandra'a Ceamleireiros -- 33 e 48
Socil -- 28
Seu Juca . -- 1
Ckffibras - , 40'
Cofibrag ,....- 42

i
i
1
11

i
1

Madruga .:_g
. .

307.984
307.985
307.986.
.,307.987
307.988
307.989
307.990
307.991
307.992
307.993
307.994
307.995
307.996
307.997
307.998
307.999
307.000 .
308.001
308.020
308.003
308.004
308.005
308.006

108.218
121.529
123.409
. 123.604

5.787,
5.788
5.789
5.790

130.322
147.872

-.5.791
5.792 1

5.793 .

- motmo INDUSTRIAL

TERMOS

PATENTES

122.304

il

3.264.
"5.265
: 5.266
-5.267 .
5.268
'..5.269
.5.270
5.271
- 5.272, .

143.679
145.521
145.560
145.612 146_487'
146:488 •
146.489 .
146.490

.1

]
I

• .

TÉRlios

146.492

1

PATENTES

• 5.273

•

146.493
146.494
146.496
146.501
148.016
148.622
148:846

I

5.274
5.275
5:276
5.277
5.278
5.279
5.280

1

PATENTES CONCEDIDAS EM 16 DE NOVEMBRO DE 1964
,

308.007

TERMOS

I

-

.115.578

•

l's

'PATENTES

TERMOS

PATENTES

' 70.869.„

120.635
121.369
121.816'
122.103
122.997•
123.054
123.007
123.706
123.902
A24:692
-1.26A84

70.884
70.885
70,886
70:887

PATENTES CONCEDIDAS EM 9 DE NOVEMBRO DE 1964

TERMOS

74.198
109 .,433 •lgi9PI
1,151687
1:1:9046
' 119..695. •
122.157

PATENTES .

70.819
,70821,1$
• - 701.MV.
.70.824
v .70.825

TERMOS

122.468
123i746
126907
12&. 705
/3M87
1551933

I

PATENTES

70.826
70.827
70:828
70.82970.830
- 70.831 -

89.096
94.313
109.523
112.700
114.124
114.368
114.369
115.139
116,091
116.839
118.782
119;020
119:852
-119.964
.120.110

,70.870

70.871
70.872.
-70.873
, 70.874
-70.875
70,876
70,877 :;• -

70.878,
70879',

. 70,881
70.882
70.883

1,\L;803

145:915
153.842

70.888
70.889
70.890
70.891 Z0.892,
70,893
70:p894,
70.895
70.896
70.897

DIÁRIO OnCiAL
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PATENTES

TÈ P.MOS

pAT)::NTES

118,154
118.223
118.229
118.332
118,645
118.699
118.715
118.716
118.913
118.915
119.395
119.397
119.597

70.925
70.926
70.927
70.928
70.929
70.930
70.931
70.932
70.933
70.934
70.935
70.936
70.937

119.604
119.825
119.868
120.089
120.351
120.520
120.829
121.037
121.364
121.773
121.821
122.047
122.194

70.938
70.940
70.941

70.942
70.943
70.944
70.945
70.946
70.947
70.948
70.949
70.950

TÉRMOS

PATENTES

TERMOS

120.50(.

5.295

121.148

71.021
71.022
71 623
U..(N.54

120.741
12:1.304

Ti= (Q.

100.190 '
105.274
105.349
109.027

• PATENTES CONCEDIDAS EM 16 DE NOVEMBRO DE 1904

Isérrno.s,

Patentes,

121.406
/21.9/5
122.408
122.945
123.010

70.992
71.000
71.001
71.002
11.003
71.004
71.005

223.497
123 750

Tirrno.s

Patentes

11.006
71.007
71.008
71.009
71.010
71.011

EIA

28

DE NOVEMBRO

Ti.=1")) 08

121.376
221.432
121.761
121.903
122.197

/22.367
123.009
123.183
123.476
/23.615
124.157
191.881

DE 1

FattAies

71 02:.
7,. 426
71 027
71.028
71.e29
71.030
71 031
71 032
/1 033
71 054
11 435
71 0:n

Trnif'3514`1.1

Térino6

FaUntes

5.852
803
5.804
5.805

116.828

5.806

119.110
122.654

5.807
5.908

125.643

580f)

MODLLO INDUSTRIAL

FaUyntes

Tértack

124.669
124.850
127.124
127.352
130.716
148.580

•

MODÉ1O DE UTILIDADE

J

PATENTES

FatfilteN

71.012
71.013
71.014
71.015
71.016
71.017
71.018
71.019
71.020

109.918
110.089
112.445
115.801
119.355
119.058
119.385
119.473
119.593
120.289
120.372
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, coNcEDIrAs

1

70.939

MODÉLO DE UTILIDADE

T--

PATENTE

FATENTES CONCEDIDAS EM 13 DE NOVEMBRO DE 19 ,:i4

'I'RMOS

(Seção BI)

5.295
5.296
5.297

142.055

144.048
147.913
147.9/4

Térrno.s

148.148
148.149
148.412

Paten 1414

5.29s,
5.300
5. SC1

5.2928

PATENTES CONCEDIDAS EM 19 DE NOVEMBRO DE 1964
2140DÉLO DE UTILIDADE

Térmoi
1
Têrn3.: .R-lanlesTrno

1

Ta-tentem

Térinos

Patentes

71.05T
71.038
71.059
71.040

123.394
133.938
.116.269

71,042
71.042
71.043

Patentes

!
116.669
216.681
117.158

5.757
5 798

120.971
122.664

5:800
5.801

105.610
1/0.312
119.692
120.904

5 709

MOIAM() DT UTILIDADE
MODELO INDUSTRIAL

149 201
:M

Patenlem

Térrn 0.5

Fatentes

5
5.288
5.289

146.695
147.388

5) Z90

148.147

5.291
5.292
5.293

147.389

5.294

Ti rua chs

Patentfo

116.682
119.134
120.657
/20.842
320.922

5.810
5.811
5.(912
5.813
5.814

Têrmoe,Patentes

121.105
121.109
134.739
138.687

5.815
5.817'
5.1118

Dezembro de 1964
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PATENTES CONCEDIDAS EM 20 DE NOVEMBRO DE 1961

MODÈL0 INDUTRIAL

Termos

Patentes

Termos

Patentes

Term03

Patentes

Termos

Patentes

123.372
133.517
141.744
146.389

5.302
5.303
5.304
5.305

146.923
147.545
148.150

5.306
5.307
5.308

116.773

71.044

121.176

71.046

118.633

71.045

112.900

71.047

PATENTES CONCEDIDAS EM 23 DE NOVEMBRO DE 1964

MODELO DE UTILIDADE

Termos

Patentes

T6tmos

Patentes

Termos

Patentes

109.297
111.093
113.144
113.204
113.312
113.582
114.044
116.055
118.656
118.664
120.637

71.048
71.049
71.050
71.051
71.052
71.053
71.051
71.0E5
71.058
71.057
71.058

120.802
121.893
121.951
123.161
123.162
123.531
123.543
124.382
131.893
137.085

71 059
71.060
71.061
71.062
71 063
71.064
71.065
71.066
71.067
71.068

93.017

5.819

Termos

Patentes

MODELO INDUSTRIAL

Termos

Patentes

Tèrmos

145.982
146.491
146.495
146.497
146.499
146.500
149.080
149.081

5.309
5.310
5.311
5.312
5.313
5.314
5.315
5.316

149.082
149.083
.149.084
149.088
149.089
149.091
149 092
149.498

Patente.

MODUO DE UTILIDADE

Tê mos

81.876
98.112
116.177

Patentes

Termos

Patentes

5.820
.5.821
5.822

123.374
151.295

5.823
5.324

ARQUIVOS DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGóCIOS INTERIORES
• Repositório de doutrina, decisões adiniii:strativas,
pareceres, acórdãos dos tribunais judic'ár.os,
•

çâo, acompanhado de índices analitico e alfabético.-

Publicação trimestral.

N' 39 - MARÇO - 1961
Preço: Cr$ 300,00

•

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Em Brasília
Na sede do D.1 N.

5 317
5.318
5.319
5.320'
5.321
5.222
5 323
5.324

t
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MARCAS DEPOSITADAS_
marrar •

Publicação feita de ~reto com O art, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante 4ase prazo poderão apresentar Buas oposições ao Departamento
Xacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados cont a concessão do registro requerido
•

das, insetifugos, larvicidas, microbici. exaustores, engenho de cana; espreme- quadros elétricos, buzinas alarmas. camdas, medicamentos para animais, aves deka& espuladeiras, eixos de direção, painras elétricas, chaves elétricas, cone peixes, óleos desinfetantes e veteri- frezas, fornos, guindastes, geradores, densadores elétricos, geradores elétricos,
nário& petróleos sanitários e detida guilhotinas, lançadeiras, máquina fura- indicadores de pressão, velocidade e distante& papel fumegatório, pós insetici- dora, máquinas de costura, máquinas tâncias, Interruptores elétricos, lampadas, paraticidar, fungicida e deglute. para passar roupas, máquinas para la- das elétricas de todos os tipos, lanterDOMA.
Mates, preparações e produtos aaseta var roupas, motores, macacos, mancais. nas mágicas, medidores e indicadores de.
Ind. Braaileln
cidas, gernsicklas, desinfetantes e vete- máquinas amassadeiras, maquinas mia. força motriz, quadros distribuidores de
raiaria, raticidas, remédios para fias turadora, máquina distribuidora, máqui- eletricidade, rádios, reostatos, resistenClasse 1
de. na compressora; máquina para cortar cias elétricas, retificadores de corrente,
Para distinguir, tintas, lacas, vernizes, veterinários, sabões veterinários e
madeira, máquina e,nsacadora, máquina tomadas de corrente para eletricidade,
sinfetantes,
saia
para
fins
agricola&
esmaltes, substancias químicas usadas
brunidora, máquina classificadora, má transformadores elétricos, vcatimetros,
horticulas,
sanitários
e
veterinários.
em geral nas indústrias, anilina& absormoinhos para cereais, máquina de abrir soquetes, faaois, relés, induzidos, fusisulfatos,
superfosfatos,
vacinas
para
ventes, alcatra°, água raz, álcool, aluchavetas, marteletes, máquina para ser- veia, fios elétricos, cabos elétricos, terminio em pó. alvaiade, anilho, antideto- aves e animais, venenos contra insetos rar, máquina afiadora para ferramentas
minais elétricos
animais e hervas dadinhas
. nantes, anti-incrustantes e desincrustan.
de corte, máquinas operatrizes de pre;
Classe
3
Clame 9
tes para caldeiras, arsênico, acetona,
cisão. maquina para indústria de tecidos
Produtos farmacêuticos em geral
Pare distinguir; Abatedores de som.
acetato de chumbo, acetato de cobre.
e
malharia,
máquina
para
tapeçarias,
Classe 4
acetato de ambulo, acetato de potássio,
meadeiras, máquinas urdideiras, .sháqui- acordeons. altos, arcos de v.olinos. asacetato de zinco, ácido bórico, ácido Substancias e produtos de origem ani- nas de rosquear, polias, pinhões, pren- sovios, bandolins, banjos, baterias btacético, ácido aálico, ácido nítrico. mai, vegetal ou mineral, em bruto ou sas, politrizes, plainas de mesa, roletas, himbaus. bombos. bombordinos. boquiácido fênico, ácido cítrico, ácido Bali- parcialmente preparados: Abrasivos em retentores, retificas, transmissões, tur- lhas, cartas, ciarones, concertinas, clacílico, ácido benzaaco, actol, água oxige- bruto, argila refratária, asfáltico em binas, tesouras mecânicas, torno revol- rinetes, contra-baixos, cornettiesa Cornada, albagina, albuminato de ferro, bruto, algodão em bruto, borracha em ver, torno mecânico, tesoura rotativa, netas, cornetins, corneta, cu.cas, tagotes,
argirol, arseniato de ferro, arseniato de bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, torcedeiras, volantes paia máquina de flautas, flautins, guitarras, pandeiros,
potássio, arseniato de sódio, antimônio caolim, chifres, ceras de plantas; ceras costura, valvulas, velas para motores, harmônicas, harpas, liras, órgãos,p piametálico. emantam), liquido, arenal, ara- vegetais de cartigiba e aricuri, crina ventiladores, virabrequins.ventoinhas, no, pianolas, violinos, pifanos. rabetal e cetalilida, bálsamo de parara. bi- de cavalo, crina em geral, cortiça em
-lo, tantles, ampanos, troinbones. tromvalvillas para maior
es
cloreto de mercúrio, bi-fosfato de cál- bruto, cascas vegetais, espato, ervas
pas, violas, violoncelos e violões
medicinais,
extratos,
oleosos,,
estopas
Classe?
cio, bicarbonato de sódio, bolus alba.
Classe 10
boricina, borato de sódio, benzonaftoi enxofre, folhas, fibras vegetais, flores Máquinas e utensílios para serem usa. Para distinguir: Agulhas hipodérmicos,
benzoato de mercúrio, bistumose, bicar- secas, grafites, gomes em bruto, granito dos exclusivamente na agricultura e
agrafes, algodão" hidrófilo, aparelhos de
bonato de potássio, breu FP, cola sin- em bruto, kieseighur, liquidas de plan- horticultura a saber; Arados, abridora
tética, composições químicas utilizadas tas, latex em bruto ou parciallnente de sulcos, adubadeiras, ancinhos mac$. Ralo X. aparelhos para surdez, atadupelas indústrias, texteis e pelos cortu- preparados, minérios, metálicos, madei- nicos e empilhadores combinados ras de gaze, bandagem, bisturis, bromea, corantes minerais para uso na ras em bruto ou parcialmente traba- arrantadores mecânicos par agricultu- cas para dentistas, cimento dentário, 'coindústria. creosoto para usos nas indús- lhadas em toras, serradas e aplainadas; ra, batedeiras - para cereais, bombas lheres para dentistas, dentes artificiai&
trias, cafeina cal virgem, carbonato de manganês, óleos de cascas vegetais. para adubar, ceifadeiras, carpideiras dlatadores cirúrgicos, equipas cirúrgimagnésio, carbonato de sódio, carvao mica, mármores em bruto, óxido de ceifados para afloz, charruas para agri- cos, esmaltesftpara dentes, especulo*, esvegetal em pó, cama° ativo, caseiriato gazes solidificadores, gelatina, giz, dl- cultura, cultivadores, debulhadores, terilizadores, estiletes, estetoscópios, esde sódio, carvão animal, cianureto de nados, plumbagina em bruto, pó de destocadores, desentegradores, esmaga- tirpa-nervos, estMos para instrumentos ,
mercúrio, citrato de ca /dna, citrato de moldagem para fundições, pedras bri- dores para a agricultura. escarrificado- cirrgicos. esparadrapo, ferro de operaferro, citrato de prata, citrato de po. tadas, piche em bruto, pedra calcária,
ção, foémões ara dentistas, gaze hidrótássio. cloreto de amônia, cloreto de plantas • medicinais, pedras em bruto, res, enchovadeiras, facas para máqui- fila, goivas para cirurgia, inhaladores.
nas
agrícolas,
ferradeirasa
gadanho*,
cal. cloreto de cálcio, cloreto de mag- quebracho, raizes vegetais, resinas, reluvas para a medicina, obturadores ci.
nésio, cloreto de sódio, cloreto de po- sinas naturais, resíduos mateis, allicio, garras para arado, grades de disca rarg:cos, pós para dentaduras penelliCa.
Pudentes, máquinas, batedeiras para
seivas, talco 011 bruto, 'xisto, xisto
tássio, cola rgol, colódio elástico, cremar
agricultura, máquinas insetifugas, má- porcelanas para obturação dentárias,
betuminoso . e allicato
de tártaro, cuprol, citrato de ferro, ciquinas vaporizadoras, máquinas de pinça para a medicina, raspadores pa•
trato de quinina, citrato de ferro verde
ra dentistas, resina acrilica ara uso dentaasse 5
carbonato de amônio, cloreto de zinco. Aço .em bruto, aço preparado, aço mungir, máquinas aiveladoras de terra tado, sacos ara agua quente, sacos pacarbonato de potássio: carbonato de doce, aço para tipos, aça fundido, aço máquinas perfuradoras para a capicua
manganês. demiatel. desengraxantes para Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço tura, mquinaa de plantar, motochar ra gêlo, seringas ripodérmicas sondas,
nlquelaçâo. desoxidantes para metais. refinado, bronze, bronze em bruto ou ruas,- máquinas regadeiras, máquinas de substâncias para prótese dentária, seem pó. estearato de aluminio, essências parcialmente trabalhado, bronze de roçar, de semear para sulfatar de ringa para lavagens, camas, armários,
desincrustantes para máquinas. enxôfre manganês. brOnze em pó. bronze em tosquia de triturar, de esfarelar terra, banquetas e mesas para operações e
de goinenol, essência de eucalipto. emo baira, eta fio*, chumbo em bruto ou para irrigação, para matar formigas e para curativos, padiolas, placas para
bentas para remoção de tintas apl ,ca- parcialmente preparado, cimento me- outros insetos para burrifar e pulveri- ossos, caretas, adilares cortantes, calcadas, erniasionante para produtos asfál. tálico; cobalto, bruto ou parcialmente zar desinfetantes, para adubar, para dores, drenas, espátulas para a med.citicos, esmaltes, ater, fenosalil, formal, trabalhado, couraças, estanho buuto ou agitar e espalhar palha. paia conher na, irrigadores para a medicina, gramfosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fos- parcialmente trabalhado, ferro em bruto, algodão, para aolber cereais, máquinas pos para saturas, lima para ossos, iafato de potássio, fosfato de sódio. fos- em barra, ferro manganês, ferro velho, amassadoras par fins agrícolas de
noetas, dedeiras para a medicina
fato de amônia, -fluidos para freios, gusa em bruto ou parcialmente traba- cortar árvores, para espalhai, para caClasse 11
glicerina, glicerofosfato de potássio, lhado. gusa temperado, gusa maleável, pinar. maquinas combinasdas para se- Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
glicerofosfato de magnésio
Mimas de metal, lata em falha, latão mear e culturar, de desbanar, para eu. cutelaria em geral e outros artigos de
em fõlha, latão em chapas. latão em afiar máquinas e moinhos para forra- metal, a saber: Alicates, alavancas, arClasse 2
Substáncias e reparações quimicas vergalhões, ligas metálicas, limalha& gens. máquinas tonadoras, ordenado. mações de metal, 'abridores de latas,
usadas na agricultura, na horticultura magnésio, manganês, metais não •traba- rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- arame liso ou farpado, assadeiras, açuna veterinária e para fins sanitários ',hados ou parcialmente trabalhados. me- los compressores para a agricultura, careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bornbonierele
a saber: adubos, ácidos sanitários. tais em massa, metais a/mit-pado& sachadeiras, &emendaras Itegaderas socadinhos, cadeados, castiçais, cometais para solda, niquel. zinco
águas desinfetantes e para fins Sant.
cadores de terra, tosadores de grama. bules:
lheres para pedreiros, correntes. cabides, •
tárlos, apanha-moscas e insetos 10
tratores
agricolas,
válvula.,
para
Classe 6
chaves; cremones, chaves de parafusos,
goma e ['lapa) ou papelão)
maganas agrícolas
Alavancas de 'cambio, alternadores,
conexões para encanamento, colunas.
Classe 8
bactera aias. aaraticidas. carrapaticidas anais de segmento, anaassadeiras, aríecaixas de metal para portões, Canos de
crebol, reosota fina, creosoto. desodca tes, bombas hidraulicas, bombas centri- Para distinguir- Acumula& res elétricos, metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
terminadores de pragas e hervas dana fugas, bombas rotativas, bombas a pis- alarmes elétricos contra roabos e incên- cabeções, canecas, copos. cachepots,
eiras, esterilizantes embrocações para tão, bombas de combustíveis para mo- dios, alto falantes, ampetvinetros, apa- centros de mesa,
coqueteleiras, caixas
animais enxertos, farinhas de assim tores, bielas, bronzinas, burrinhos, com- relhos ergistradores e medidores de dis- para acondicionamento de alimentos,
fertilizantes fosfatas aorrincidas. fuma pressores, cilindros, cruzetas, cambio, tancidas, aparelhos de sinais lampejan- calder6es, caçarolas, chaleiras, cafeteigantea, fungicidas glicose para tina cabeçotes, cubos, caldeiras, &nulos, tes, baterias elétricas, bobinas elétrica., ras, conchas, condores; distintivo& doveterinário guano, herbicidas, insetici. dragas, engrenagens, eixos, esmeris, de Indução, botões reguladores para bradiças; enx3,M, wadões, Cgeniee
• Térmos as. 656.936 a 656.979, de
19-8-1964
Michel Chaya Moghrabi
São Paulo
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engstes, esguichos, enfeites para arreios, Mearas. pires, travessas, prata@ graus.'

Deumbrc de 19j4

4770 Téraa-feira 29

ev . 'Dos. esferas para arreios, esa asa.
deiras; formões, foices, ferro pua a-ortar
capim, ferrolhos. facas, facões S.caa.
duras, ferro comum a carvão, $naearas
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; gaa boa.
grelhas, garfos, ganchos para qu•sus,
gonzos para carruagens: insigniai . amas. laminas licoreiros, latas de imo;
jarras; machadinhas, molas para ports.
molas para venezianas martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás. pragos, parafusos, picões. porta-gélo; paseiras. porta -pão. porta-joias, palite:ias
pabelas roldanas, ralos para pias, relia
trs, regadores; serviços de . chá e cale
serras, serrotes, sachos secarrolhaa te•
aouras, talheres, talhadeiras, torquezer.
tenazes, travadeiras, telas de arame, tosimitas, trincos, tubos para encanamenra
paa, portas ria correr. tasas
travessas. turibulasi vasos; vasilhames
ver r umas
Classe 12
Alfinetes, agulhas, botões comuns, ca
darços, colchetes, cós, dedais; elásticoá
para roupas, -enchimentos, fivelaa. golas
-ilhós, miudezas de armarinhos. paias e
presilhas
Classe 13
Adereços de . metais, preciosos, semipreciosos e sua & Imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adiarnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
sanipreciosos, bandejas de 'metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meai) precioso, ou semiprecioso, bules de metais pretiosos.
Ladeiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
tontas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, So de ouro,
fio de prata, fivelas *de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos. jóias,
jóias falsas, lantejolas -de 'Metais preCiosos, madeiras de metais preciosos.
scai-preciosos e suas haitações palitos
de ouro, pedras preciosos Para lifida. P e
-drasemipcosa rjói,pèolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp sedosos. serviços de chá e de café
de metais preciosos. serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de . metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preçoaos, talheres de metais preciosos, tura
bula de ae.al. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Classe
Vidro comum laminado. _trabalhada
em Modas as formas e preparos, vidrc
crista) para todos os Fias, vidro fadam
ciai com telaa de metal ou empoai
coes especiais. ampolas, aguados, as
sadeiraa. aimotarizes. bandejas, matas, cadinhos. cantaros, cálices, centro
de mesa. cápsulas copos. espelhos, es
doces-cardeis,fompar
forma para barna fios de vidro. garrafas, garrafões, graus, globo& baste
jarros. jardineiras Ilcoreiros, mamadeiras. usantegueiras. pratos, pires, porta.
jóias paliteiros, potes. pendentes. Pe.
ciestais, saladeiras, serviços para re
frearas 'saleiros, tubos, tigelas, travesnas, vasos, vasilhames, vidro ,para vidraças. vidro para relógios, aaretas.
vidros para conta-gotas. vidro para
automóveis e para . oara-brisas e
Classe 15
Para distidguira Artefatos de louça.
barras • terra cota, talhas, iritingas,

pilões, filtros. cofres, comedores vara
aves, potes. caçarolas pratos para ornamentos. copos. taças. sopeir.s caldeir ões canecas bules. leiteiras bielas. panelas. formas frigideiras assadeiras. rdmofarizes cadinhia pias. escarradeiras
vasos sanitários, bidets, banheiros e
vatórios. cubas. globos. aanteaueiras.

porta jóias, saladeiras saleiros. ¡ardi .
acim@ serviços de chá. cate e para

jantar. centro de mesas, molheiras. suportes de cerâmica para resistências elétricas dentnadas a fogões; fogareiros e
aquecedores
Classe lb
Para distinguir; Masa/mis para aonstruçaea e desorações: Argamassas. argila.
arca, azulejos, gateutes, balaustras. Mn
cos de cimento. bloros para pavanénte.
ção. calhas, cimento. -cal, cré, chapas
:soiantes, caibros, caixilhos; colunas;
;latas para coberturas caixas &teria
calzas para coberturas, caixas dáguacaisas de descarga para etixos. edifica-

ções premoldadas. estuque. einuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lame.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
isode l ueç ao. b il es. Intata s. material

lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos. pio
dutos de base &Nato, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos g outros como nas
construções, persianass, placas para paviMentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar Mi& massas anta
radas para aso nas construções, parqueias. portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ~Liaça°. ma
ques de cimento. vigas, vigamentos e

varas
Classe 17
Artigos para escritório. almofadas para
carimbos, almofadas Para tintas, abrideres de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, caneta* para
desenho. cortadores de papeL carbonos,
carimbos, carimbadores. cola para papel,
catadores, compassos, cestos para correspondência. desénhadores, duplicadorer datadores, estofeis para desenhos,
„atolo* para canetas, estojos cora minas,
esquadros, estojos para lápis. espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. *maquinas para apontar lápis, minas para
grafites.. minas para penas, máquinas de
escreve!, máquinas de calcular, maquinas de somar. maquinas de multiplicar.
réguas, raspadeiras de. borrões. stendls
percevejos para papéis. perfuradores,

•

Veicuios e suas partes integrantes, a
saber, aros, actonióveia, auto-cama
:h& aviões, amortecedores, alavanca,
de .à rb o barcos arrques,. bisa-leia&
carnnbar de !Mu e carretas caiu nro•
ocas arrros ambulardes, caminherea.
carros, carra-tanques. carros iragoinres, zarroças, carrocertaa, chassis -bra
pas aculares para velculos, cubos de
veiculos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freio& guidão,- locomotivas, lanchas, motocislos, motocargas,
moto furgões, manivelas, navia, tona
bus, para-choques, para-lamas. para-

'risas. pedais, rodas, raios para bicicletas. reboque& radiadores para veiculos.

caixas para guarda da objetos. criachos, coadores para ah& descanso ate
pratos, copos e copinhos de plastoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para paradas, for-

'minhas de ;Muco para sorvetes, discos
embreagens de material plástico cabalagena de material plástico para semeies estojos para objetos, tapumes de
nylon, esteiras, enfeites para autom6-.
veia, massas anti-ruados, sapadores de
pratos, funis, formas para doces, fitai
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bobas, facas, guarnições, guarna
çõea para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
Para liquidificadorea e para batedeiras
de frutas e legumes, guaralçaes de ma-

selins, triciclos, tirantes para veiculos.
vagões, velocipedea, vareta de contra teria) plástico para ateaasillos e objetos
le da afogador e acelerador, trólela Co- guarnições para bolsas, -garfo& galerias
leibus, varais de carros, toletes para
para cortinas, jarros, laminados pias-

carros

ticos. lancheiras, manteguetras, malas,

°anéis, pendedores de roupas, puxadoClasse 25
res para móveis, pires, pratos, paliteiArvores de natai, bibelots, bolas para ros, ia de casinha, pedras pomes, artip

enfeites de árvores de natal. cartas gos. protetora para documentos, pu- •
geográficas, cartões postais, cartazes, 'adores de água para uso domestico
displays, desenhos artistica. desedsos porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
de calcomania para tecidos, estátuas, porta-documentos,. placa" rebites, roda
estatuetas, estampas, gravura& frutas de ahaa, recipientes, suportes suportes para
vidro, figuras de ornatos, festões, fotopos, saleiros :uh" tigelas,
grafias. frutas de louças, figuras para en- guardana
tubos para ampolas, tubos para serinfeitar bolos de aniversários, batizada, gas, travessas, tipos de material pláscasamentos- e outras quaisquer comemotico, sacolas. sacos,' 'aquinhoe vasilharações, gravuras, imagens, letrtiroa, ma- mes
para acondicionamento, vasos, Idnequins, maquetas, obras artLsticas, obras earas, colas a frio e colas alio incididas
de pintura painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos, em outras classes, para borracha, para
mostruários de mercadorias diversas, a cortante@ para marcineiros, para sapapara propagandas, suportes artísticos teiros, para vidros, pasta adesiva para
para vitrines, estatuetas, oara adornos correias, pasta e . pedras para afiar
rebolos, adesivo, para tacos, adesivos
e para fins artísticos e taboletas
para ladrilras e adesivos para azalejos.
Classe N
anéis, carreteis par tecelagem e visai-Artefatos de madeira em geral: Argo WM:11 de material plástico para indúsalgudarea, armações para balcões
tria geral de plásticos
.
e para vitrines, artefatos de madeira
Classe
29
para caixas, tepume, bandeias, barris, Espanadorea, lampaises e vm:soulat
baldes, batedores de carne, caixas, cai- Classe 30
xões, caixotes, cavaletes. cunhas, cruzetas, cubos, caçamba, colheres, cestos Armações de guarda-chuvas, atuaçacir
para piei cepos para cozinha, cabos de guarda-Mis, barbatanas para guarpara ferramentas. cantoneira@ engra- chuva@ bengalas, capas de algodão
dados, estrados, esterinhaa, estolas, es- para chapéus de sol, cabos de chapai*
escada, formas, gaiolas. guarnições de sol, capas de seda para 'chapéu de
para porta-blocos. guarnições para cor- ▪ castões de madrepérola para bentinas, guarnições de madeiras para galas, castões de marfim para guardaatendam domésticos, grfos, malas de chuvas, acabes de metal comum, casmadeira, palitos, pratos pipas, pinos, tões de tartaruga: garfos para guardapuxadores, prendedores de roupa@ pe- chuvas, guarda-chuvas, guarda -sol.
destais monogramas, palito@ pastilhas. guarnições para bengalas, guarnições
peanhas e colheres para acracias. pa- para guarda-chuvas, partes de -guardalitos para dentes. ratou de passar rou- metal comum, ponteiras para guardapas, taboca de carne, tonéis. torneiras, cravas de metal comum, ;ameace para
tambores. tampas, suportes de madeira. bengalas à guarda-chuvas de chifres
varetas ara euar415-rbuvas
rodinha, rolos, rosados e vasos
Classe 27
Classe 34

cestos, cabos para ta-emites. cestos Para distinguir os seguintes arbga.as•
Artefatos de palha ou fibra:
C.estas,
Anéis .cie vedação para junções, anéis
para costura e para pão, caixas de acon - obturadores, arruelas. biliões, barbandicionamentos e para enfeites, ambos- tes, barracas de campanha. buchas , bcsiai& estojos, guarnições para utensílios, teme para vidraceiro, bolas para válaulas, peneiras, redes, rédeas, suportes vulas, bocal do tanque de 'gasolina. aiaInata-gato@ porta-tinteiros„ portaaarima para altas, sacolas, sacos, telas para fragmas para calafetar, círculos de -borassentos de madeiras
bola porta-lápis, porta-canetas, portaracha para potes, cordoalha, cordas.
Classe 25
cartas. prensas. Prendedores de papéis.
correias de transmissão, canaletas,
para mimeógrafos, tintas e tinteiros Para distinguir: Artefatos de mataria' berturas de lonas, lonas, lonas -para
plástico e de nylon: Recipiente.. fabri- freios, fitilho& gaxesas. manguriran.
Classe 18
Revolver, espingarda, bacamarte, cara- cados de material plástico, revestimen- @magote@ molas para vedação. peita,

confeccionado@ de substancias sal.
bina, pistola, garrucha. mosquetão, &- tos
usais
e vegetais: Argolas, açucareiros
ara munições, espadas, espadins, punhal. armações
para óculos, bules, bandejas
dinamite, nitroglicerina, Moeria& p61-bases para teleconea, baldes, bacias, bolvora, fogos de artificio
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
-Classe 19
para ferramentas e %acasalas, cruzetas.
Aves e ovos, animais vivos, caprinos e caixas para acondicionamento de alisuinoa
mento& caixas de material plástico para
. Classe 20
baterias, coadores, coar, canecas. ...oPara distinguir petrechos navais e aero- lhetes, conchas, cestas para pão, cestináuticos, ancoras, bolas, • datai de na- nha& capas para álbuns e para livros
bebrdooras, lama, - . alguidares. nem tação, fateixa, paraguedas e saivavidas cálices, nesta, castiçais para veias,

MS, ralhas, tampas, tubos de bulo para

vedaçãp, tiras. tampões. tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedas PoS
tubos do radiador
Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns . unpressoa, cartazes, catálogos, tornais naco=is e estrangeiros, publicações ,:narcs.
fias, revista. Propaganda era rádio,
teleVisào, jornais, programas rausakamcoe, peças teatrais • c atMatowaticas
e revistas impressa,'
•,
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deiras, borrachas para aros batentes de mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite usado, preparados em pó, pasta, ligai,
Classe 34
Topetes, cortinas e panos par assoa- cofre, buchas de estabilizador buchas. condensado, leite em pó, legumes em do e tijolos ara o tratamento das uuhas
lisos e paredes, linóleos, oleados e en- buchas para ¡unido, batenre de porta. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. dissoaventes e vernizes, removedores 4cerados, inclusive para instalações hos- batente de chassis, bicos para mamadei- margarina, marmelada, macarrão, mas cuticular; glicerina periumaaa para es
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- auras, grânulos, grão de bico, gelatina cabelos e preparados para cisecolss
pitalares
ou sinais arta
i
lefones, borrachas para carinhos indus- goiabada, geléias, herva doce, hera,* rir unhas, cibos e pm,s
Classe 35
fíciais, óleos para a pele
Para distinguir: couros e peles prepa- triais, borracha para araortecedores. ia de tomate, : mel e melado, mate, mas
, aus, molhos, noluscos
radas ou nilo, camurças, cromos, va- bainhas de borracha para reJeas. cochim sas para min q
Classe 49
quetas, pelicas e artefatos dos mes- de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- mostarda, mortadela, nós moscada. no- rogos, brinquedos, artigos desporovoa
zes,
óleos
comestiveis,
ostras,
ovas.
mos: almofadas de couros, arreios, dões massiços de borracha. cabos para
passatempos, a saber: álbuns para rebolsas, carteiras, caixas, chicotes de ferramentas, chuveiros, ca. ços de bor- oãs s. piaos, prlines, pimenta. pós para cortar e armar aviões, autor/asseia
pickles,
peixes,
presuntos,
paracha,
chapas
e
centros
da
mesa.
corcouro, capas para álbuns e para livros,
aros, argolas, bercinhos, bonecas bone.
guarnições de couro para automóveis, das de borracha, cápsulas de borracha tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins:
inalas, maletas, porta-notas, porta-cha- para centro de mesa, calçam de borra- queijos, rações balanceadas para acu- aos. baralhos de cartas bolas para
ves, porta-blocos, portaaniqueis, pastas, cha para máquinas, copos de borracha em s, requedõcs, sal, sagu, sardinhas. todos os esportes, brinquedo: em tonna
récieas, selins, sacos para viagem, sa- para freios, dedeiras. de,antupideiras, sanduichea, salsichas, salames, sapas co de animais, balões de brinquedo, bilha.
colas, saltos, solas e solados, tirantes discos de mesa, descanso para pratos, /atadas, sorvetes, sucos de tomates e de res, brinquedos mecânicos. brinquedo*
encostos, êmbolos. esguichos estrados. fretas; torradas, tapioca, tâmaras. talha. em forma de instrumentos musicais
para arreios, valises
esponjas de borracha em quebrajacto r.m tremoços, tortas. tortas para ali- brinquedos em forma de armar. orla
Classe 36
mento de animais e aves, torrões.
quedos de borracha com ou sem asso
para torneiras, fios de borracha lisos.
Para distinguir: Artigos de vestuários fôrmas de borracha, guarnições para
toucinho e vinagre
via, carrinhos, carrocinhas, caminhões
e roupas feitas em geral: Agasalhas móveis, guarnições de borracha para
Classe 42
nartaa de jogar, chocalhos. caneleira*
aventais, alparcatas, anáguas, causas, automóveis, guarnições para veiculas,
para esporte, cartões para Oto casa
botas, botinas, blusões, boinas, baba- lancheiras para escolares, aminas de Para distinguir: Aguardentes, aeritivos
abas de brinquedo, casinhas de atinar
anis,
bitter,
brandy,
conraque,
cervejas
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- borracha para degraus. listas de borrapuças, casação, toletes, capas, chalea. da borracha, manoplas. aia :anatas, pro- essências para bebidas alcoolicas, gene- cadeiras de brinquedo, carteiras e enbra, fernet, gyn, licores, kumel, nectar, velopes com fõlha,s para recortar .
cacaccols, calçados, chapéus, cintos,
para para-lamas. orotetares de punch. pipermint, rhum, suco de frutas armar, calçados para bonecas, cordas
cintas, combinações, carpinhos, calças, tetores
da. senhoras e de crianças, calções, cal- para-choques. pedal do acalerador. pe- com alcool, vinhos quinados, vinhos para pular. clavinas para tiro ao alvo,
ças. camisas, camisolas, camisetas, dal de partida, paras para busmas. espumantes, vinhos. vermotrtes, vodka copos de dados, caixinhas de música,
pratinhos pneumáticos, poluas de borwrisky
dados, dardos, discos, dominó,: espincue,as, ceroulas, colarinhos, cueiros,
racha para bengalas e caixetas, rodas
Classe 43
gardas de brpinquedo, espingardas de
saias, casacos, chinelos, dominós, acharrevestimentos de Aguas gasosas, naturais ou artificiais; vento. estaquinhas para lagar. enigmas,
pes, fantasias, fardas para militares, co- massiçaa. rodízios,
rodas de borracha para mó- caldo de cana, caldos de frutas; gua- engenhos de guerra de brinquedo,
lesaais, fraldas, galochas, gravatas, gor- borracha,
sanfonas de vácuo, suportes de raná; refrescos, refrigerantes; soda; xa- rinhos de engomar. ferramentas pari
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laqués, veis,
motor.
sapatas do pedal le oraque, seropes para refrescos
luvas, ligas, lenços. manteis, meias,
,rtanças, figuras' de aves e animais
Classe 44
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- sembaio e isolador, su isca tes, semifiguras para jógo de xadrez, fogões
pneumáticos,
suportes
ele
câmbio.
sanPara distinguir e assinalar genérica. fogãozinros de brinquedos, jogos do
letó:, paias, penhoar, palmar, pelérinas,
fonas
de
partida,
saltos.
solas
e
solados
mente os artigos da . classe, a saber: futebol de mesa, joelheiras para esporte,
peugas. ponches, polainas. pijamas, pianhos, perneiras, quitnonos, regalos, de borracha. surdinas de •aorracha para Tabaco manufaturado ou não; artigos ganchos para pesca, guisos para crianaplicação
aos
fios
telegráliaos
e
telefôpara fumantes, exceto papel (classe 38) ças, halteres, anzóis. iscas artificiais
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 45
suspensórios, saldas de banho, sandálias, nicos, travadores de porta, tigejaa
para pesca, jogos de damas, jogos de
ata teres, shorts, sungas, atolas ou siadas, tubos, tampas de borracha para conta, Plantas, sementes e mudas para agri- dominó, jogos de raquete, linhas pata
gotas.
tinas
de
borracha
para
elaboração
cultura e horticultura, 41oricultura e
tales, toucas, turbantes, ternos, unipesca, luvas para box. para esgrima,
de substâncias quimiaas
flores naturais
formes e vestidos
para jogador de soco, máscaras carnatalassa lb
Classe 37
Classe 40
Alvejantes, amidos, anil, água de lava valescas, mesas de bilhar, de campista,
Roupas b,ancas, para uma e amas; Móveis in geral de metal, vidro, de deita, água sanitária, cera para soalhos. de roleta, de xadrez, mobilias de brinAcolchoados para camas, colchas. co- aço, madeira, estofados ou não, inclu- detergentes, esponja de aço, fósforos. quedo, miniaturas de utensílios domabertores. esfregões. tronhas, guardana- sive móveis ara escritórios: Armários,
lá de aço, pomadas para cal- ticos, patins. patinetes piões. petecas.
pos, logos bordados, jogos de toalhas, armários para banheiro e para roupas çados, palha de aço, preparados para plarquetas para ginástica, peças de
lençois, mantas para camas, panos para usadas, almo';adas, acolchoados para polir e limpar madeiras, vidros, metais jogos de damas, dominó e xadrez, pelocozinha e panos de pratos, toalhas de móveis, bancos, balcões, bariquetas. e objetos, panos para polir e para lim- las, pianos e outros instrumentos musirosto, e banho, toalhas de mesa. toa. bandejas. domiciliares, berços, biombos, peza, panos de esmeril e material ,abra cais de brinquedo, pistolas de atirar
lhas para jantar, toalhas para cisa e cadeiras, carrinhos para chá e café sivo empregado na limpeza de metais e flexas, papagaios de papel. panelinhas.
caia, toalha% para banquetas, guarni conjuntos para dormitórios, conjuntos
objetos, sabões em geral e saponáceos quebra-cabeças em forma de armar,
ções para cama e mesa toisibinhas para sala de jantar e sala de visitas. velas e velas a base de estearias. raquetes, redes de pesca, redes para
conjuntos
para
terraços,
jardim
e
praia,
(cobre pao)
Jogos, rodas de roleta, revólver da
conjuntos de armários e gabinetes para sabões em pó, ia flocos. esponjas de brinquedo. soldadinhos de chumbo, tal
Classe 38
limpeza
Para da tingias: Aros para guardanapos copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
bleiros para jogos, tacos de bilhar,
Classe 47
de papel aglutinado. , blocos para cor- giratórias, cadeiras de balanço, caixa Óleos de qualquer espécie para ilumi- tambores para crianças, taraburéus,
de
rádios,
colchões,
colc'iões
de
molas
respondancia, blocos para cálculos, blo
nação, aquecimento e lubrificação. Pe- tamboretes, tênis de mesa, trens e viascos p,ira anotações, calços de apogra- di.vensas. divisões, divans, discotecas, tróleo refinado, semi-refinado o não- férreas para brinquedos, varas Para
de
madeira,
espreguiçadeiras,
escrivanifia de papel ou papelão, Cápsulas de
pesca, vagonetes e zepelins
refinado, com ou sem a mistura de
papel, cusas de papelão, acdernetas. ca, nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, óleos minerais„ animais ou vegetais,
Classe 50
desusais, cadernos, caixas de cartão, mesinhas, mesinhas para rádio e televi- para a iluminação, aquecimento, lubriImpressos
são,
mesinhas
para
televisão,
molduras
caixas para papelaria, cartões de visi
ficação ou combustão, e graxas. Pio- Tararias ris. 656.980 a 656.988, de
para
quadros,
porta-retrrtos,
poltronas,
tas ou comerciais, cartões indicas. com
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- dutos e óleos combustiveis proveni19-8-1964
fet, enviducros para charutos de papel.
entes de petróleo
Irmãos Nastromagário Ltda.
envelopes, etiquetas, folhas índices, fo- paus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 48
vitrines
São Paulo
lhas de celulose, livros com molas, liPara distinguir: Perfumes, essências, ex.
vros tio_ ais, mataborrào, ornamentos de
Classe 41
tratos água de colônia, água de toucapapel transparente, papeis sem impres- Alcachofras, aletria, alio, aspargos, dor, água de beleza, água de quina.
r.
..21.CEBRÁ5
açúcar,
alimentos
paar
animais,
atnido.
são, papelinos, papeis em braqco para
água de rosas, água de alfazema, água
Brasileira
impressão papeis fantasia, menos para amêndoas. ameixas, amendoim, araruta. para barba, loções e tónicos para os
acirrar paredes, papel almaço com ou arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- cabelos e para a pele, brilhantina, bansem pauta, papel crepon, papel de seda, tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. dolina, batons, cosméticos, fixadores Aço em bruto, açu preparado, aço
papel em bobina para impressão, papei biscoitos. bombons, bolaahas. baunilha de penteados, petróleos, óleos para os doce, aço para tipos. aço fundido, aço
encerado. apel higiênico, papel imper- café em pó e em grão, camarão, canela cabelos, creme evanescente, cremes gor- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
meável para copiar, papel para dese- em pau e em pó, cacau, carnes, chá, durosos e pomadas para limpeza da pe- refinado, bronze, bronze em bruto ou
nhos, papel para embrulho impermeabi- caramelos, chocolates, confeitos, cravo le e "maquilage", depitaaas, deamla- peacialmente trabalhado, bronze de
cominho, creme de leite, cremes
bronze em pó. bronze em
lizado papel para encadernar, papel pa- esteais,
alimenticios croquetes, compotas. can- rantes, vinagre aromático, pó de arroz manganês.
ra iinpr In ir, papel arafinado para em- gica coalhada, castanha, cebola, condi, e talco pefumado ou não, lapis para barra, em fio, chumbo em bruto ou
brulhos, papelão, reciientes de papel. tutntos para alimentos, colorantes, pestana e sobrancelhas, preparados para parcialmente preparado, cimento merosetas de papel, rótulos de papel, tu- chouriços, dendê, doces, doces de fru- embelezar cílios e olhos, carmim para tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
bos postais de cartão
tas, espinafre, essências alimentares, em- o rosto e para os lábios, sabão e creme parcialtne.nte trabalhado, ferro ene bruto.
Clamse 39
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- para barbear, sabão pezfumado em barra, ferro mangr.nês. ferro velho,
Pará ,chstitiguir: Artefatos,
Artefatos te borracha, mate, farinhas allmenticias, favas, fé- oq não, sabonetes, dentifrIcloa em pó,
para culas, , flocos, farelo, .Fe rmentos, feijão, pasta ou liquido; sais perfumados: para gusa em bruto ou parcialmente trababorracha, artefatos . de
velculos. artefatos de borracha na° in- figos, frios, fautas.'sêtas naturais e cris- banhos, pentes, vaporizadores de parta- lhado, gusa temperado, gusa maleável.
cluídos em outras classes: Arruelas. ar- sea alimentidas, mariscos, manteiga. m escovas para dentes, cubelos, unhas lâminas de metal, lata em f6lha, latães
golas, amortecedores, assentos para ca- talizadas; gricose, goma de mascar, gor- e cllios, rum de louro, saquinho perfu- ,em fólha, latão em chupas, latão ean

-
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~tílias& limalha&
vergalhbes,
saageasio, mangané5 . metais aio cabalhadoa ou .parcialmente trabalbadoa, me,
tala em massa. metais estampados,
metais para solda. saquei, zinco
Classe 6
Para diatinguir: Abanadores de cereais,
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relhos para barbear, aparelhos para Ima
telaç8es telefônicas, ;aparelhos para ondular ou =ter cabelos aparelhos para
pastéurização de kite, aparelhos para
torrar pilo. aquecedores elétricos, aspiradores de Põ , benjamins, bobinas aié,
tricas, caixas de derivação, campainhas
eittricas, comutadores, condensadores
elétricos, •onectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para cata
servas alimentos, estufas para secar rou.
paa, ferros 'elétricos de engomar e de
soldar, filtres de água, fogareiros elétricos, fogões, Rimos, galvanómetros,
hidresmetroa indicadores automáticos ar
nivel de agua, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos saldes;
alara Interruptores, irradiadores, Xaro-

gistros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarriilhas, torquetes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhaddraa
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, sachos, trans dc coisinha, torra-claras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freta de
frezar, guia de freza de clianfrar.
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos,
para estojos, colchete paramalas, cra-

cane 39

Para distinguir: Artefatos de borra
borracha. artefatos de borracha
veiados, artefatos de borracha não
cluidoa eia catas classes: Arruelas,
golas, amortecedores, assentos para e
deltas, borrachas para aros, batentes e
cofré, buchas de estabilizados,
buchas para anseio, batente de pari&
batente de chassis, bicos para mamadel«
ras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos iodam
triais, borracha para amortecedora&
bainhas de borracha para rédeas, coddin
de motor, cansaras de ar, chupetas cordões anassiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calçoa de borracha, chapais e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de' borracha
para centro de mesa, calços de borra.
dia para máquinas, copos de borracha
para, freios, dedeiras, desentispidebas,
ditam de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos. estrados.
esponjas de borradas em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha. guarnições Para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiaulos,
lancheiras para escolares, Zminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, leso%)
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas. protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, paras para buzinas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
niassiças, rodízios. revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móvais, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, =Bambai° e isoladores. suportes, Sena"
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos. travadores de' porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias (Itliffikal

saacatinas para indústria de tecidos,
acendedora; para maquinas dc explodo,
maquinas de acionamento de bomba.
maquinas para adegas, máquinas pare
indústria de couros e costumes, aduelas, máquinas para afiar ferramenta"
máquinas agitadoras, bombas dágua,
vos, enfeites, fecho para pastas e para
máquinas de ajustar, akirgadores, alamales passadores de correias, ponteivancas, rolos compressores, batedores
ras, prendedores de papel, suportes,
de automáticos de algodão, °brabas hito-niquetes e tubos de expansão
centrifugas,
rotativas
de
de»dráulicas.
Classe 21
padas, liquidificadores, manômetros, mi.
Memento e a piarão, máquinas para crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re- creio (parte integrante do velado),
descaroçar, pisadores de algodão, má- ceptores de rádio, refrigeradores, relata mecanismo para acoplamento de veíquinas trituradoras, purificadoras, cana- relógios, raostatos, telefonas, termosta- culos ferroviários, orelhas de parada
formadoras; elevadoras, para serrar tos tomadas, transformadores, válvulas para aparelhagem de traça°. amorteceamassadeiras, descascadoras, distribui- para rádio, vill yclas para apareafos de dores de
choques, paru-roques, carro,
doras, misturadoras, amadoras para televisa°, ventiladores e voltinsetrciti ónibus, automóvel,
anteparos, auto:caaplainar, para torcer, batedeiras, máminhões, alavancas, alavancas de camquinas para cortar e serrar, para arqueClasse 11
ar, ara arrolhar, descascadoras, cata- Para distinguir ferragens e 'era:imantas. bio, alavancas de freios, breques, bardoras, brunidoras, erfuradoras, máqui- Alicate; saavancaa arruelas, arrebites, rai de freia braçadeiras de mo/a, bunas ara tecelagem, para burilar, para argolas, aldraves, armações de metal chas, barcos, barros de tração, 'barras
branquear, separadoras, secadoras, de abridores de latas, arame, aparelros de de direção, •cabos de vekulos, carroce.
costura, de bordar, batedeiras, benefi- chã e *café, assadeiras, açucareiros, apa- rias, chassis, carcassas, coroas, capotas.
ciadoras, torradorts de cereais, aom- relhos para lavatórios, arandelas, ares- engates para veiculo:s, engrenagens, empressores, debulhadores, desnatadeiras. tas, aros, aimofadrises, amoladores, breagem. feixes de molas, hélices, momoinhos, desintegradoras, .separadores, amoladores de ferramentas, alças para las, motociclos, mancais de velculos
entalhadeiras, perfuradoras, 'exprernedo. ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, pedais. punhetas, porta laterais. pa
ias, para filtrar, de faetar retificadoras, bandejas, bacias, mombonieres baldes nhões, porta-rodas, parabdaas, para.
prensas para algodáo, alimentadores borboletas, baterias, bases de metal bra- choques, pistões, rodas, reboques, tam,
alarificatites, máquinas para construçau çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha botes de Infos, varetas de veiculo!,
de estradas, máquinas de . traçar, pren- para famas baterias de cosinha, colhe- bicicletas, raotockieure, retentores, aro:
sas para' alisa-, encanadores, etc.
res de pedreiros, cadeados correntes ca- para bicicletas, braços para veículos.
bides,
chaves de parafusos, conexões crepes cintilares para veiculas, cavicu
Casse 7
de veiculas, desligadeiras, fronteiras
para
encanamentos
caixas de metal para
Maquinas e utensílios pari secai usapara velai:los, motociclo, manivelas.
portões,
colunas,
canos,
chaves
de
tendos exclusivamente na agricultura e
para-lamas, vararas de controle do
horticultura a saber: arados, abridores da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
afogador e acelerador
de Sulcos, adubadeiras. ancinhos me- copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras,
caixas
Para
condimento
de
Classe 28
canicos e empilhadores 'combinados,
arrancadores mecânicos para agricul- alimentos, cadeados, caldeirões, caraco- Para distinguir: Artefatos de material
tura, batedeiras .para cereais, boutas las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- plástico e sylon; recipientes fabricados
paar adtbar, ccifadeiras. carpikirat dores, cuscuseiros, cabides de metal, de material plástico, felitntiteelltOS coaceifados para arroz; chaniras para sign- cabos, caixas de ferro, cgruzetas afiaras faccionados de substâncias animais, mi.
nanas say 656.996, de 19-8-64
culMra, cultivadores, debulhadores, cantoneiras, chaveiros, canivetes, cba- ~ais ou vegetais; ananases para 6(1'olsé
Camillo Penha Silva Elvseu
verias,
cremones,
cadinros
criva
chandestocadorea iksentegradores, esmaga1os. bules, bandeias, argolas, açucareidures para a agricultura, escarrificado fiadores, cassinetes, cabos, chaves cha- ros, bases para telefones, otildes,
Sio Paulo
res, endmvadeiras, facas para máqui- ves para porcas circulares chaves tor- cias, bolsas, carteiras, chapas, cabos
nas agrícolas, fereadeiras, gadanhes, guinsaerica, correntes para chaves, col- para ferramentas, e utensílios], cruzetas
garras para arado, grades de discos adas. chaves para porcas, distintivos. caixas e saquinhos para acondiciona-EDIDBI EDITORA Dz
ou dentes, máquinas batedeiras para dobradiças descareço para talheres, pra- mente de alimentos, caixas de material,
'agricultura, máquinas inseticidas, má- tos e Copos, enxadas. esferas, engates. plástico pare baterias, coadores, copos,; , DIVIIIGAÇAO EDUCACIOBAI
quinas vaporizadoras, máquinas de enfeites .de metal, estribos, espátulas canecas, colheres, conchas, cestos pa
mungir. máquinas niveladoras de terra, estojos de metal para carimbos, eixos
Ciasses: 32 e 33
máquinas perfuradoras para a agricul- expandidor para tubos, estruturas metá- ra pão, cestinhas, capas para Album
Título
cálices,
cestos,
castiçais
Para
velas,
caitura, máquinas de plantar, motochar. licas, esearcadeiras„ espremedores, espureas, máquinas regadeiras, maquinas de madeiras, formões, foices. 'erro para xas plásticas para guardar objetos, des"-ermo n 9 656.997. de 19.8.M
roçar, de semear, para sulfatar, de cortar capim, frerolhos, facas, facões camo para pratos, copos e coPlashos de
Man:notaria Roma La4
torquir, de triturar, de esfarelar, terra. fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas Para plástico, caiai/dl s de plástico para sorSão Paulo
vetes,
colherinbas,
garfinhos.
!arminhas
para, brigaçâo, para matar.. formigas e doces, bolos, empadas e pudins, Cangas
f
oloa
pade
plástico,
discos
de
mesa,
es
outros insetos, para burrifar e pulveri- fivela, furadora, ferramentas e...fontes
zar desinfetantes, para aduaria para ou perfurantes para marceneiros, fechos ra óculos, embalagens de material pia&
agitar e espalhar palha, para comer de metal, ferraduras, forminhas, fitas tico, estojos para objetos, espumas de
:
algodão, para colher cercais, máquinas de aço, ganchos, guarnições de metal. naylon, esteiras, enfeites para automó- Industrie. E ra llel
amassadoras para fins agrícolas. de garfos, ganchos para quadros, grampos veis. massas antl-ruidos, escoadores de
cortar árvores, para espalhar. para ca- para emendas de correias, brades para pratos, 'unia, formas pars doces, fitas
Classe 40
pinar, máquinas combinadas pára se. fogões g geladeiras, grelhas, galheteiros isolantes, filmes, fios de emulose, féchos Móveis em geral de metal, vrcl^e. de
mear e cultivar, de deshanar, para an- gonzos grosas, garrafas,
para bolsas, facas, guarnições de mesa, aço, aadelra, estofados ou não. incha
Ufane s. 10e- guarnições
dar, Máquinas e moinhos vara forra-- lhos. jarros, limas lâminas
para liquldificadores e para sive móveis ara meritórios: Armários
licoreiros
gana máquinas toscadoras, ordenado- latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- batedeiras, guarnições de material plás- armários para banheiro e para roupas
ira meránicos, raladores mecanicos, romolas para portas, martelos tico para utensílios e oblatas. galerias usadas, almofadas, acolchoados para
lai' compressores para a agricultura, dinhas,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas para cortinas, laminados plásticos, lan- móveis, bancos, balcões, banquetas,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras, monas, machetes, macitegaeiras malhos cheiras, mantegueiras. malas, puxadores bandejas, domiciliares, berços, biombos.
secadores de term, tosadores de gra- navalhas. nasef
s, pcas, pás, picaretas para móveis, pedras pomes artificiais, cadeiras, caminhos para chá , e café
ma, tratores agricalas, iiálvulas Para pregoa ponteiros,
parafusos porcas pulseiras para relógios. protetores Para conjuntos para dormitórios, conjuntos
máquinas agrícolas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão, documestoa, placas, rebites, todinhas, re- para sala de jantar e sala de visitas,
Classe
porta-jóias, paliteírns, panelas puxado- cipientes, suportes, toleima tubos, tila- conatntos para terraços, 'jardim e praia.
Para .ilistingiria. Acendedores elétricos. res, placas. • Pregadores, porta-esponjas, las, tubos para Indagas, travassaa, va- conjuntos de -armarias e -gabinetes para
alarmas • elétricos. alba:falantes, ampe- peneiras, • pinos, 'plainas perfuradeiras ilbaraes, vasos, idearas. colas ;, a frio, copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
rimetros. .amplificadiarta para rádios pires' pinça', paileCtei. POra - r oPos e para borracha oa vidros, pasta adesiva giratórias, cadeiras de balanço, caixa
apaaelhos, de ailumitlação.:.aparelhos de garrafas, vassadons de roupa, presi- para correiaa paista e pedraa para ,aftar de rádio!, colchões, colchões ale _rabias
tejesisão, aparelhotsdeadeatilação para lhas, raetelda, roldalias, ralos, regadoras esmeril; rebolos, adesivo., para tacoa, dispensas, divisões, divans, discotecas:
edificios„ a parelhos elétricos para ba; rabina, reduções, recipientes de metal, e ladrilhos. e colas usadas nas bola* de madeira, espreguiçadeiras, r a crivani-

ROMA
t e

abo, aparelhos ektroarlinamicoss. ars& roditioe, rosam* de aço inoxidável, re-

trias

tí

abas, estantes, guarda-romp as. mesa&
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mezinhas, mesinhas para rádlè. e televisão, mesinhas para , televisão, molduras
para quadros, potta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, .prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
'
vitrines
Termos as 656.998 e 6561999, de
19-8-64
Antonio Biondi
'São Paulo

Ã.ZVORADA
Induetria Braelieira.
•
Classe 45
Para distinguir; Plantas, sementes e
medas para a agricultura, a horticultura e a floricultura . Flores naturais
Classe 50
impressos para uso • em: cheques, duplicatas, envelopes; faturas, notas promissórias, • papel de correspondência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos

.

.

Termo n° 657.000, de 19-8-64
Antonio Uns&
São Paulo

¡URSS ALVORADA
-

sas, batente, balaustres, calhs tithento, cal, ore, caixas de descarga, chapas isolantes, caibros, caixilhos, -colunas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pré-moldadas, estacas, esquadrias, Morros, frisos, gên.:,
grades, janelas, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de função, lajes,
lajeotas, material isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para construções, ,mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar knpermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico, pedregulhos, alatoa de
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gêsso para tetos e paredes,
parquetes, portas, portões, persianas.
pisos, papel para forrar casas, soleiras
para porta, tijolos, tubos de concrero
telhas, tacos, tubos de ventilação, tasques de cimento, vigamento, venezianas
e vitrõ
Têrmo n° 657.003, 'de 19-8-64
Auto Posto "Caribe' Ltda.
São Pau,.

CARIBE
IND. BRASILEIRA

Classe 33
Titulo •
•
Classe 47
Urino n 657.01, de 19-8-61
Brazvictor Transportes e Representa- Para distinguir: Gasolina e oitos ituri• ficantes em geral
ções Ltda..
S ão Paulo
Têrmo n° 657.005, de 19-8-64
Vita Propaganda Ltda.. •
São Paulo
.

9

.

BRAZVICTOR

IND.BRASLE

r

Classe-21
Pa a distinguir: VeiCalos e- suas Parte'
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auta-rauninhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braço3.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços; carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas &• cuins para veiculos, cebos de veículos
carrahos para máquinas de escrever
corrediços. para veirulos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, gaidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para Sicicle
tas, reboques, radiadores pari veículos
rodas para veículos, selins, tricicles, "tirantes para veiculos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador; tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros.

IND. BRASILEIRA
Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas, livros
e publicações em geral, álbuns, programas musicata radiofónicos e peças teatrais, programas para televisão e produções cinematográficas
Têrmo n° 657.004, de 19-8-64
Organização Imobiliária 13 de Maio
Ltda,
São Paulo

U3 DE MAIO
IND. BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Materiais ciara construções e decorações: Argamassas. argila
Termo n° 657.002, de 194-64
areia, azulejos. batentes. balaustres. blo.
mobiliária Peixinho E: Seva Ltda. coa de cimento, blocos para pavimentaSão Pavio
çao. calhas, cimento. cal. era, chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificacees premoldadas, estuque. emulsão de
ege Sit.a
base asfáltico. estacas, esquadriai:, estroursa metálicas para construções, lame' Classe 16
Paia: distinguir: materiais de coliseu- lar de metal, ladrilhos. lambris. luvas
" ção: argila, areia, azulejos, argamas- de junção, !ages, lageotas, matirial Lio-

I

09)(01mg
IND

SILVA

Dezembro de 1964 4773

l

Imites eçàr a Vio e calor, manilhas, aias-

sas para revestimentos de paredes, snia.
deliam para construções, mosaicos, proadutos de base asfáltico, produtos para
tornar, impermeabilizantes. as aegarias..

ças, c.amisas, can:11.1°1as, tamiso A
,cuecas, ceroulas, colarinhos cuca 01
sabia casacos, chinelos, dominós, achar.
pez, Santas:Da, fardas para militaras co
tegiais, fraldas, galochas, gravatas' gée
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, laartaa,
luvas, ligas, lenços, mantõs, Meta
mala& mantas, mandrião, mantilhas. pa
letów, palas, penhoar, pulover, pelar:sias
pragas, pouches? polainas, pijamas: pu.
nhos, perneiras, qui:Ronco, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas. ou &lacta,
talas, topcas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

.

sas de cimento e 'cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros UW3 DM
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimente ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para .uso nas construções, parquetes,
qortas, portões, pisos, soleiras para portas, Asilos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. ta:xales de cimento, vigas, vigamentos, vitrôs
Têrmo a° 657.009, de 19-8-64
Petrolider Indústria e Comércio deTérnio n° 657.006, de 19-8-64
Produtos de Petróleo e Seus' Derivadol
Myetta Modas Ltda
São Paulo
São Paulo

•MYETTA
IND. "BRASILEIRA
Classe 36
Para 'distinguir: Artigos. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasallm
aventais, a'parcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doutos, boas, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chale3
cachecols, calçados, chapéus, cintos
•
combinaçÕes, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, cá!
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas.' ceroulas, colarinhos; cueiros,
sa5as, casacos, chinelos, dominós, acharpez. fantasias, fardas para militares, cotentais, fraldas, galochas, gravatas,- gor.
ros, jogos de lingerie, Jaquetas, lacnia,
luvas, ligas, lenços. mant5s, meias,
maass. mantas, mandrião. mantlhas, paletós, palas, penhoar, puloves, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
:lhos; perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
susteres, aborta sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni"- - formes e vestidos
Têrmo n° 657.007. de 19-8-64
Foregraf -,- Foto Reproduções Gráficas
Ltda,
São Paulo

•

g'ORECIRAF

Classe 60
Artigos em geral
Tênno n 657.008,
19-8-64
Bazar 501 Ltda.
São Paulo

4

4

"5 o 1"

8RASLEIRA
110.
Classe 36
Para distinguir: -Artigos de vestuários
_e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas. botinas. blusões, boinas baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, cal:
ouças, casacão, coletes, capas, chatas.
cacrecols. calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos calcas
de senhoras e de eelançaa, calções, cal-

PETBOINEI
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes. substâncias
e produtos destinados a iluminação
ao aquecimento: Álcool motor, carvào

a gás, hidrocarboretos, gás metano, bu,
tano e propano, gás engarrafado, gão
liquefeitos, galolina, graxas, lubrificai&
tea, óleos destinados á iluminação e ae
aquecimento, petróleos e querosene
Trmos na 657.010 e 557.041, de
19-8-64
Nazaré Agro Industrial S. A. — Naiss
Bahia

-

"JACARÉ"
Ind.Brasileirn -

• Classe 15
Para distinguri: Artefatos de porcelana, cerâmica, faiança, barro e terracota, louças vidradas para uso caseiro,
adõrnos, fins artisticos e instalações sa
nitárias artefatos de cerâmica para uso
caseiro, adórnos e fins artísticos: alguidares, almofarizes, assadeiras, barria
bules, bidês, bacias, bebedouros, biscot.
teiras, borabonieres, bandejas, banheiras, copos, consolos, caldeirões, cântaros, candinhos, cofres, cubas, compoteiras, comedores para aves, caçarôlas, canecas, centro de mesa, descansa-talhe.
res, escarradeiras, fórinas, frascos, filtros, graus,. globos, jarras, funil, jardineiras, licoreiros, leiteiras,. lavatórios,
manteguelras, moringas, molheiras, nichos, pires, pratos. pilões, pratos para ornatos, pias, pinos, porta - jóias, potes, porta-toalras, porta-papéis higieni.
cos, sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refrescos, serviços para Moa,
cliá e jantar, travessas, telhas, taças, ti.
as. Vasos sanitágelas, vasilhames,
rios e Idearas
Classe 15
Para d.stinguir: Materiais para constru.
çtiea e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes, balaustres, blo.
_
4N.:1"
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coa de cimento. blocar ara pavimentação, calha& cimento, cal, cri, thapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, caixas dágua,
castas de descarga para crisme, edificações remoldadas. estuqeu. emulsão de
base asfáltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para,, constsuções, lamelas de 'meta). ladrilhos. lambris. luvas

DIÁRIO OFICIAL • (Seção li)
blziros pari jogos, tacos de billiara
tambores pula crianças, tamburéus,
nanboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins

Classe 49
Jogos, brinquedos. artigos &aportava e
passatempos. a saber: álbuns Para recortar e armar a ¡Jaca, automóveis,
aros, argolas, bercinhoS, bonecas, bone.
cos. baralhos de cartas bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balõea . de bridquedo, bilha

res. brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais_
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovia carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras

para esporte, cartões para lóta casinhas de brinquedo, casidbas de anisar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e

armar, calçados para bonecas, cord3s
palm pular, clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados; caixinhas de música.
dados, dardos, discos, dominós, espiogordas de
de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e arrimais,
figuras para iógo' de xadrez. fogeea e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, .iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, Jogos de
dominó, logos de raquete, linhas 'para
pesca. luvas para box, .para esgrfma,
para jogador de soco, máscaras camavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias dt brinquedo, miniaturas de utensítos domesticos, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas. dominó. e xadrez, pelotas, Pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexa& papagaios de papel, pananbas,
quebra-cabeças mis forma de armar
raquetes, redes de pesca, redes para

Temo o* 657.018, de 19-S64
Guiomar de Freitas Martins
São Paulo

Têrmo ta° 657.024, de 1?-8-64
Ascodi — Asdociados, Gorneicie e

Diversões S. A.
São Paulo

a i

• tomilt.r a( AG mG Gt è0 00

• Tarrno a . 657.013, de 1945-64
c knohli aria • Gran:la
Corais utor
Lt,13.

I. (414

• ASOODI
Baio Patilo.Capital

CAFE

r'

de junçáo lages, lageOtas. material iso
!ante contra imo e calof, manilhas. aias
CalaaTattlePaa E lia ZI I .t.F.11.4
WS par revestimentos de paredes, ma
rsaaaaafia"
deiras 'para constrmões, recuarco3 ,i-...proautos
para
dutos de base asiait co
para barbear, sabat, liquido pertarnaaa
n ,)
C n .7..{ 1 1
CM OãO. sabonetes. dentilricios em pa
-pasta
ou'
liquido:
sais
perfumado
pare
54
Tairsc n' c57.0ia,
'banhos. 'pentes. vaporizadores de partc
t ir•-arai:á '.d
.me; escovas pára dentes. cabelos, unha:
[tua.
e cilios, rum 3e louro saatiinho pariu
modo, preparados em pó. pasta heill1
•do e tijolos -ira • o tratamentoa das unhais
dissolventes e vernizes removedares ir
cuticular: glicerina perfumada para w
•cabelos e preparados para dsecoio
rir unhas, cibos e-pintas ou glums art.
; leiais óleos tiara a Pele
Casse 33
Tnu:n
Têrrn on* 657.012, de 19-8-64
657.015
41: l a 5 fai
Termo il .'
Sony Boliche Ltda.
Cortfratora
e
Irsialiaiasai
Saio PPIlk•
Ltda.
•

.S ONY
Ind. Bra s lie ira
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Classe 16
Para disringair: Materiais para constru
saia, e decorações: Argamassas, argila
areia. azuleios. patentes. balaustres. Sio
-os de cimento. bloros para pavinsçnta
;Ac., calhas, cimento. cal, era. chapas
cu:uaas;
isolaateia ta iirias
chapas para coberturas. caixas clataua.
sa aras -para coberturas. caixas &agua
alias de descarga para taxas edifica.
les oremoldadas, estuque. etrpi ¡soo. de
ree a fáltico. estacas. esquadrias. estiai
;s
a .aetálicas para construções, lame.- v meai. ladrilhos, lambria, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaico& produtos de base as çáltico, produtos • para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre-

gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
azararuções, persianas, placas para pavimentação, «as ornamentais de ci-

mento ou gesso ara tetos e paredes,

4

••••44‘;
•,
YOrtelle3
rgritS~leta3
t IAJP, K.4141 97

r, 4411n11 CC

.

MS hl 0,01 04,111 E

a. nikao

Classe 33
Para d.stinguir: Promoções vis a geral
planificação publicitária; ora Anizaçaii
e exploração de feiras expoSiaaas, ceriamcs congêneres de atividades acazers
ciais e industriais
Tarrno ria 657.025. de 19-43-C4
,amo Importação, Corn-:•zio
Indústria Lula.
São Paulo

Classe II
,rri

grão torrada

c nota(

AL

11 O

Indústria Breei 3 eira
_
TV. rrn onr f57.0i9. de 19•8-61
R .:p-e rentaaeaa Afonarna Ls.a/.
Classe 21
Sie P,,elo
,•
Para distinguir: Veiculas e suas artes
integrantes, a saber: Aeronaves, acrostatos, aeroplanos, alavancas de freios,
• AFONTIMA
amortecedores, ambulancias, a n cl oraInd... Brasileira.
1 lia a, assentos de velados, aviões,
Lat' 10
tomóveis; baleies, barcos, bicicletas.
Psna thstmguil. O thaare dc todos ns barras de freios, barras de tração, braSC11.5 impressos zoiaerciaia
çadeiras de caixas. braçadeiras de eixo,
braçadeiras de molas, braços de veínlvão nç 657.020 de :941-64
culos: charretes, carros de bagagens,
Aluaria-e Vieira
carretas, carretas de artilharia, carriSão Paulo
nhos de mão, carrinhos para pedreiros,
carros para carga, carros para estrada
de ferro carros, caminhões, carrocerias,
carroças, carruagens carros tanques, camionetas, chassis, carburadores, chapai
de cabeçalho de valeu/os, chapas &calares de veiculas, charneiras, caches,
conexões de tope de veículos, cubos pa•
ra propulsores, cubos: desligadores; eixos de hélices, eixos de locomotivas, eixos de veículos, embarcações, elevadores engates de borracha. ro Aates de ferRUA LtirT411, ,
ro. estribos para carruagens. 'estribos de
NTOIMDRÉ-4.5.PAULP
-ix.4II)~1~
veicuios; freios automáticos. freios pneumáticos, freios para estrada de ferro,
ferro de paralisam: galeras: hastes de
velculos, hélices; iates, injetorcs de locomotivas; jogos de engrenagens; joClasse 41
gos de rodas, jogos de rodas para transPara distinguir: Cak em arar torrado porte de toras: lanchas, lanchões. liteie molda
ras, locomotivas; molas de borracha para carros, moias de veiculas. motociTema° n° 657.022 de 1°-8-64
motociclos, monociclos; navios;
Produtos Criabem S. A. Indústria e cletas,
ônibus: painéis de armação cie veiados,
para-choques, para-lamas, pontões reSC::31néPr,icinolc
boque: reboque para transporte, sebo'
triciclos. tracks de locomotiaas: vagões.
CRIáBEll
radares, rodas paia veiculas: saveiroà:
Ind. brasileira
tambores de freios tendera. alisares, tirantes de 'carros, tratores troles trenós,

papel pad; forrar casas, massas antiClasse 41
vapores, velocipcdes
rcidos para uso nas construções, par- Para distinguir:
Rações baainceadas,
k:treta& portas, portões, pisos, soleiras. óleos
vegetais, leite e seus derivados,
Térmo n• 657.027, de 19-45-64
para portas, aijolos tubos de concreto,
nfecções Mar-Be li Ia 1 4.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- cereais, /ar/nelas alimentícias, a:IA:entoe
em geral
SN" Pautz
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vítrea
Têrcno n° 657.023, de 19-8-64
Ascodi — Assodados. Comércio e
MAR-33ELi
nino n• 657.017, de 19-8-64
Diversões 8. A.
Auto Mecânica Diesel Queirós dos
São Patile
'Santos Ltda.
Classe 36
Paulo
São
•
Para distinguir: Artigos de ve.stuártos
ABOOD3
e roupas feitas em gerai: Aaasalhos.

aventais, alparcatas. anáguas blusas,

QUEIR
DOS SANI9N
Ind. Bras eira

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
cm: cheques, luplicatas, envel6pes. &tura., *otos promissórias, papel de ~Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes re•Poldenda * redb0a, ~remoa ca
Jogos. rodas de roletas, revólver de integrantes, autoatóvels, caminhou, ema" Placm, tobekta a • veltulog.
brinquedo, euldadhihos de chumo. Ddbeka imprima .
1
P!fe para alstomêvds
•

botas, botinas, blusões, boinas baba-

douros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casaçao, coletes, capas. chalea
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. ~pinhos , aislças,.
de senhoras e de crianças, calções
çaa camisas. camisolaut camisetas.
cuecas ceroulas, colarinhos, 'cutirosia
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salas, casacos, chinelos, dominas, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, cofraldas. galochas, gravatas, gorros jogos de angarie, jaquetas. laquée,
luvas, ligas, lenços, mantas.- meias,
malas. mantas, mandrião, manilhas. paporta-copos, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, roda
nhas, recipientes, suportes su portss para
guardanapos, saleiros tubos, tiselas,
tubos sara ampolas, tubos para serinletós. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pliamas,
nhos. , perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão* . sobretudos.
sispensórios. saídas de banho. sandálias.
gastares. aborta, sungas. atolas ou slacks,
biles, toucas. usbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Teimo n• 657.026, de 19.8-64
Aluno Importasau Coméicio e
Indústria Ltda.
São Paulo
&LAMO IMPORTAçk,
COMÉRCIO E INIIISTRIA
•

uru.
. Nome comercial

Ternin n° 657.028; de 19-8-64

nSes .6 Mendes Empreendtmentos
Ltda.

MENDES & MEN izs
EMPRERN MENTOS LT TA,
Nome camsts'ai
'I (smo n' 657.029 de 10-8-64
nades & Mendes Empreeedimentos
Ltda.
São Paulo
MENIES & UNIUig7io Paulo—Capital
Classe 33
, Titulo
Tarmo ns 657.030. de 9-8-64
Auto Peças 1%k-1/uh lida
Ris Grande 4e. 5u.

F 11 IC

rara d¡yter

F

Ir

Classe 50
finarem, s cm geral

Urino n° 637.031 de 19-8-64
Persianas Co/umbis S. A.
São Paulo
C '01.11 MB 1 A
Indústria Breeileiro
Classe 46
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
agua lavadeira, água sanitária, cara para soalhos, detergentes, esponjas de aço,
(ósforos, bxivia, lixas, lã de aço, pomada para calçados, palha de .aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objétos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e
material abrasivo empregado na limperi de metais e objetos. sabões em ge"I, sabões e m Pa, em liquido, em A&
f rO: sapotaticcos, velas e velas a bpae
de esterina

Dezembro de 1964 477§

vação de estradas, mineração, cosia de baterias, coadores, coos, canecas, cos
657.032, de 194-64
Termo
e
madeira,
movimento de terra. Ceratos iheres, conchas, cestas para pão. cest14
"Uauá" — Organização Imobiliária
e outros fins Industriais, elevadora, ma- alma capas para álbuns e para livioa
Administradora Ltda.
quinas desemPialhadortta, descascadores. cálices, cestos, castiçais para velas,
Sào Paulo
ensacadoras, brunidoras, classificadoras, caixas para guarda de objetos, cinventiladáras, moinhos para cereais, chos, coadores para chá, descanso p tia
pratos, copos e sopinha' de plast.3,.0
máquinas secadoras, arbitradoras,
UAUÁ
verizadoras, Lusas.politriza. trancts:11; para sorvetes, caixinhas de pifot,tu
Sais
tesouras tasecanicas, tuplas, calqutnas de para sorvetes, colherinhas, pa- nh.ts,
'Paulo—Capital
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, garfinixis de plástico para sorNerc. lurexaustores para iodas, bombas centri- minhas de plástico para sorvetes til:cos
Classe 33
rotativos, de deslocamento e a embreagens de material plástico .
Para distinguir: . Can:pra e venda de fugas,
para todos os fins, Metes, cal- lagens * de material plástico para s, )x c.
imá f eis. 'a,10»nistração predial, erige- pistão
deiras e turbinas, Injetores para cal-, tes estojos para objetos espumas de
arla ' finas.,azuentos terraplenagen, &iras.
válvulas e transportadoras au- nylon, esteiras, enfeites para automó,otez muros- construções, urbanização, tomáticos
de alta e baixa pressão, veis, massas anti-ruidos, da
pavint-ntaçãc. . arruamentos, arquitenira, prensas hidráulicas,
martelos mecânico:: pratos, funis, formas para doces Idas
projetos, e Waneiaraentea, imobiliária. e máquinas amadoras,
máquinas opera- isolantes, filmes, fios de se uhse, lei lAs
em trutord adrninistraçto, incorpora- trizes, rotativas ou cortadoras
para uai- Para bolsas, facas, guarniurzt. ittiárnições e invseimentrs
oar ferro, aço e bronze, máquinas para Cões para e.hu,setas e mamodeirat, guarIndústrias de tecidos, teares, urdideiras. nições para ,orta - blocos
Termo n• 657.033. de 19-8-0'
encanatória g espuladeiras, torcedeiras, Para liouldificadores e para batcdciris
15.reo1i — Associadas, C-omércio e
meadeiras, ,rolos e roleta, brunklores de frutas e legumes, guarnisões .Jr:naDiversões S. A.
para cereais, máquinas para fabricar terial plástico para ctensdios r ot1.1,,s
Sio Paulo
pape) e máquinas de impressão. unamos guarnições para bolsas, gartos 9a/crina .'
,
e receptáculos
para cortirr.e, jarros, laminodos,
ticos, lancl ;Iras, mantegueiras., .rtains,
ASC0111—ASSOCIAXOSz
Classe 36 •
pendedores de roupas. puxadoCCEÉRCIO E luzi/som P,3ra distinguir: Artigos sie vestuários árinhis,
res para móveis, pires, pratos, palitei.e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos,
oh.
aventais, alparcatas, anáguas, bluisaS, ros, pás de cosinha, pedras pomes, articotas, botinas, blusões, boinas, baba- gos, protetoes p ara documento, pudouros, bonés, capacetes, cartolas, cara- xadores de água para uso domSsaico Nome come teian
•
casação. coletes, capas, chales, Porta-copos, porta-niqueis, portasnotaa,,
_
Tê mos m 657:034 a 657.047, de , cachecol& calçados, chapéus, *tintos, porta-documentos, placas, rebites,
cintas, combinações, aspinhos. calças, nhas, recipientes, suportes s:.portes para
19-8-64
riNis.t. e Tecelagem Campe-Belo S. A. ia senhoras e de crianças, calções. cai• guardanapos, saleiros m ina, tigelas.
ças, camisas, camisolas, camisetas, tubos para ampolas, tubos para serinSão Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, gas, travessas, tipos de material plássaias, casacos, chinelos, dominós, echar- tico, sacolas, sacos, sa g alnhos, vasilhapes, fantasias, fardas para militares, c mes para acondicionamento, vasos, xíleglais, fraldas, galochas, gravatas, gor- caras, colas a frio e colas- não irscieldas
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês, em outras classes, para borracha, para
luvas, ligaa, lenços. manhãs, meias, costumes, p ara mascineiros, para sapamaiôs, mantas. mandrião, manilhas, pa- teiros, para 'vidros, pasta adesiva para
letós, pala, penhoar, pulover, pelerinas, correias., pasta e pedras pana afiar
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. rebolos, adesivos para tacos, a 'lesivos
nhos, perneiras, quicnonos, regalos, para ladrilros e adesivos para azulejos,
robe de chambre, roupão, sobretudos. anéis. carretéis per tecelagem e" guarsuspensórios, malas de banho, sandálias, nições de material plástico para iodassusteres, aborta, sungas, stolas ou glacio,
- • iria geral de nlástiCos
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniClasse 38
Aros para guardanapos de 'papem
formes e vestidos
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Classe 10
tki
para retratos e autógrafos, balões (exPara
distinguir:
Algodão,
agulhas
para
_
PiaasattO
Injeções, aparelhos dep ressão arterial. ceto para brinquedos) blocos para
aparelhos par massagens, afastadores, correspondencia, blocos para cálculos,
aasse 40
blocos para anotações, bobinas brocho..
Móveis em geral de metal, vidro, de alsre-bocas, abaixa-linguas, aparellios nas
não impressas, cadernos de escrepara
surdez,
abaixa-linguas,
aparelhos
aço, madeira, estofados ou não, incluver,
capas par adocumentos, carteiras,
para
surdez,
afastar
lábios,
gengivas,
sive móveis ara escritórios: Armários,
da' papelão, Cadernetas, sider..
armários para banheiro e para roupas agulhas ara seringa,. aarelhos elétro- caixas
caixas de cartão, caixas para pausadas, almoçadas, acolchoados para dentários, cirúrgicos e eletro-diagnósti- nos.
cartões de visitas, cartões comóveis, bancos, balcões, banquetas. cos, bolsas ara água quente, bugias' b,s- pelaria,
merciais, cartões indices, confeti, carturis,
bombas
de
borracha
ara
fins
cibandejas, domiciliares. berços, biombos. rúrgicos e
sotéticos, bandejas rospitala- tolina, cadernos de papel melimetrado
cadeiras; carrrinhoa para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos res, cánuIos, conta gotas, celaltimetros, e em branco para desenho, caderno.
para sala de jantar e sala de visitas, curetas, colheres cortantes, cintas abds. escolares, cartões em branco, cartuchca
conjuntos para terraços, jardim e praia. minais, estiletes, espátulas, instrumentos de cartolina, crapas planográficas, caconjuntos de armários e gabinetes para eirurgicos para operações, termômetros, dernos de lembrança, carretéis de pacopa e cosinha, suma, cabides, cadeiras macas, meias elástica,' protetores pera pelão, envelopes, envólucros para chagiratórias, cadeiras de balanço, caixa seios, pinças .anatómicas, pincéis para rutos de papel, encadernação de papel
de rádios, colchões, colchões de molas garganta, armários para fins hospitala- ou papelão, etiquetas, fõlhas indices,
dispensas, divisões, divans, discotecas, res, camas, carrinhos para transportes falhas de celulose, guardanapo., livro@
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- de doentes, mesas para clinica média e não impressos, livros fiscais; livros de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas. hospitalar e serra para maquiotomia contabilidades mata-borrei:; ornamentos
Classe
de papel transparente: pratos, P a pelimesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhaa para televisão, molduras Para distinguir: Cortinada, córtinas, nhos, papéis de estanho e de alumínio..
para quadros, porta-retratos, poltronas. capachos, encerados, estrados, linóleos. papéis sem impressão. papéla em branco
Poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- oleados, passadeiras, panos para soa- para impressão, papéis fantasia, menos
lhos, paredes e tapetes
par Sorrar, paredes, papel almaço com
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 28
ou sem pauta papel crepon, papel de
vitrines
Para distinguir: Artefatos de material seda, papel Impermeável, papel em boClasse 6
Para distinguir: Máquinas • partes ás. plástico e de nylon: Recipientea fabri- bina para impressão, papel encerado,
máquinas para todos os fina industrials: cados de material plástico, revestimen- Pelei hi giénico, papel impertneáxeL
Máquinas de rosquem: serras mesas& tos confeccionados de substancias ani- para copiar, papel para desenhos, pacari, motores elétricos, altemadores, fer- mais e vegetais: Argolas, açucareiros. pel para embrulho impermeabilizado
ramentas e placas para tornos, gera- armações para óculos, bula, bandejas. papel para encadernar, papei para esdores, plainas, máquinas de furar e an- bases para tele5ones, baldes, bacias, bol- crever, papel para imprimir. papel Pa
traz, tornos mecânicos, prensas medial- sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para embrulhos, papel celofane,-rafin
mu. máquinas amassadeiras, misturados para ferramentas e utenslbos, cruzetas, 'papel celulose, papel ' de linho, .papel
de berro, máquina compremos% cuk cPI- caixas para acondicionamento de ab- .absorvente, papel para embrulhar tanas adatadas na sopinha?" e ama. am" caixas de material plástico para baco, papelão, redpientes de papel, ro.
E

f¡UnriliçU
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setas de papel. rótulos de papel, rolem mesa: Algodão, alpaca. .cahamo, se retas, matrizes; navalhas: puas, pás, prede papel transparente. sacos de papel. de lã itea peças, luta. jersel,' anho, :mima gos, parafusos, picões, porta-gêlo; po.
serpentinas; tubos postais. de ;aná*, dm card, casimiras, fazendas e tecidos seiras, porta-pão. porta-jolas, paliteiros,
peco-peco, percalina, ratei rayon. seda Panelas roldanas, ralos para pias, rebitubetes de papel
natural, teclais plásticos, tecidos imper. tes. regadores; serviços de chá e café.
Classe 11
...Ferragens, ferramentas de tôda espéde, oiadaaela e 'tecidos de' pane couro, . serras, serrotes, sachos, secarrollias; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
veludos
-a cutelaria em geral e outros artigos- de
tenazes, travadeiras, tetas de arame, torClasae 24
S,metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal. abridores de latas, Mamares, atacadores . para • espartilho. neiras, trincos, tubos para encanamento.
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- e calçados, ataduras de algodão para trilhos oara portas de correr, taças.
careiros; brocas, bigornas. baixelas, diversos fins, exceto para fins tnedics, .ravessas turibulos vasos, vasilhames,
verrumas
bandejas, bacias, baldes, bombonieres; nais, bandeiras, bordados, braçadeiris.`
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co-. borlas, cadeados. capas para móveia e
Classe 36
Iheres para pedreiros, correntes, cabides. planos, carapuças para cavalos. cor Para distinguir: Artigos de vestuários
chilres; cremones, chaves de Parafusos. dõem debruns. lã, fitas, tocos, franjai- e roupas feitas em geral: A gasafims..
.conexões para encanamento, colunas, festão, feltro para órgão, fei tos, galar- aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
cabias de metal para portões, canos de dates, lamparinas, mochilas, masmietei botas, botinas, blusõea, boinas, babametal, chaves de fenda, chaves inglêsa.
douros, bonés, capacetes. cartolas, caracabeções, canecas, copos, cachepots, roa, nesgas. ombreiras e enchimento. puças, casação, coletes, capas, chalaa,
para
roupas
de
homens
e
senhoras
centros . de mesa, coquete/eiras, caixas
caahec'ols, calçados, chapéus, cintos.
para acondicionamento de alimentos, panos para en'eites de móveis, na,: cintais, combinações, carpinhos, calças,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- zendo parte de móveis. artigos estes de senhoras e de crianças, calções, cal. camisas, camisolas, camisetas.
ras. conchas, coadores; distintivos, do- feitos de algodão, cânhamo, linho, juta çaa.
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, tazendo parte dos mesmos, pahnuhas cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
engates, esguichos, enfeites para arreios, passatnarea pavios. rédeas. rendas, re- saias, casacos, chinelos, dominós, erkar.
aai shos, esferas para arreios. eso. ana- des, sacas, sinhaninhas para vestidos. pes fantasias, fardas para mil/tales. codeiras : formões. foices. ferro para cartas telas, tampos para almofadas. não ta legiais,' fraldas, galochas, gravatas.- gorcapim, ferrolhos, facas, facões, fechaseda, raion, lá. pato e libras não
ros. lopPs de angarie, jaquetas, laquês.
duras. ferro comum a carvão, truteiras,
incluidos em outras ciasses
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
funis, formas para doces, freios para
maiõs. mantas. mandrião, manilhas. paa
Classe 22
estradas de ferro, frigideiras: ganchos,
palas, penhoar, pidover, pelerinas.
grelhas, garfos, ganchos para qualros, Para distinguir: Fios de algodão, câ- letás,
ponches, polainas, pilamas. pugonzos para •.carruagens; Ma/galas; a- nhamo, celulose, juta, linho, lã. aios peugas,
nhos,
perneiras.
quitnoncis. regalos,
plásticos,
fios
de
seda
natural
ou
raiou
tuas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
robe de chambre, roupão, sobretudos,
jarras; machadinhas,- molas para porta para tecelagem, para bordar, para cos- suspensórios,
saldas de banho. sandálias.
mola para venezianas, martelos, mar tura, tr cotagens e para croche, fios e -sucteres, shorts.
sungas. atolas ou slacks,
retas, matrizes: navalhas; puas. pás, ore
linhas de nada espécie
tuler, toucas, turbantes, ternos, unigos, parafusos, picões. porta-gêlo:
.- formes e vestidos
Tarmos as. 657.048 a 657.058. de
seiras, porta-pão, porta-iolas, paliteirõs
Clame ti
19-8-64
panelas e aldanas. raios p ara pias, rebide tgua de alimentação
tes, regadores; serviços de chá e caté. Fiação e Tecelagem Campo Belo S. A. pAquecedores
.1.m máquinas de a:atar-frios, bomSão Paulo
serras. serrotes sachos, secarrolhas; tebas de ar pára pneurn'ticos, bombas
souras, ta:lit res. talhadeiras, torquezes
para gasolina, de incêneica e elétricas,
tenazes, travadeiras. telas de arame, toa
betoneiras, brocas elétricas burrinhos e
tielras, Cincos. tubos pára encanamento.
tosül adores de ar buch:s caiara& partolhias .ara portas de cocar, laças
te de máquinas, caldeiras a vapor, cartravessas. turíbulos; vasos, vasilhames
buradores. carimbo de Mosca carneiros
verrumas
hidráulicos, cavadeiras p .1.m., coaClasse 12
traidores de tórno p.i.m. chumaceiras
Para distinguir: Alfinetes comuns. agu,ou
mancais de anti-fricção. coletores
lhas agulhas para- máquinas de cosde dínamos e motores, compressarea
tura. agulhas para tricot. agulhas para
condensadores, eixos quando parte de
crochet, agulhas para bordr, botões,
máquinas, êmbolos quando parte de
(fadais, barbatanas para colrinhos, femáquinas, engenho dê serra, engenho
chos eorrediços. fivelas grifas para ende cana, engrenagens quando paate de
feites de vestidos, presilhas
máquinas, freios quando parte de m*CA MPO BEIP
Classe 37
quinas, guinchos de fricção, guinchos
IND
USTRIA BRA51.-Roupas brancas, para cama e mesa:
para caçambas de arresto, guinchos de
Acolchoados para camas, colchas,- cotransorte aéreo, geradores a gazolina.
bertores esfregões fronhas, guardans.
guindastes, limadores de cano .i.m.
Classe *II
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, Ferragens, ferramentas de toada espécie, máquinas de , imrimipr, hibrificadores
lençóis, mantas para camas, panos para cutelaria em geral e outros artigos de quando arte de máquinas a vapor:
cosinha e panos de pratos, toalhas de metal, a saber: Alicates. alavancas, ar- máquinas de lavar roupa, maquinas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toa- mações de metal, abridores de latas, costura, máquinas de furar radial e
lhas para jantar, toalhas para chá • e arame liso ou farpado, assadeiras, açu- horizontal, máquinas para o fabrico e
caf& toalhas para banquetas, guarni. careiros: brocas, bigornas, ' baixelas, acabamento de latas e outros recipien
çtles para cama e mesa,. toai/datou bandejas, bacias, baldes, bombonieres; tes metálicos, máquinas borracheiras r
bules; cadinhos, cadeados. 'castiçais, co- máquinas têxteis, máquinas de tirar
(cobre pão)
lheres paia pedreiros, correntes, cabides, cortiça, máquinas de limpar e afiar faClasse 31 •
Adesivos de vedação. anais para veda- chaves; cremones, chaves de parafuso., cas, molas para máquinas, máquinas
ção. argolas para vedação, arruela. conexões para encanamento, colunas, frigorificas máquinas de rotular, mar
para vedação; barracas d ecampanha caixas de metal para portões, canos de selos • a vapor, moinhos e mós não
betumes para vedação, buchas para ve- metal, chaves de fenda, chaves inglêsa, agricolas. motores de combustão interdação. bujão (ralha para tarraxa); ca. cabeções, canecas, copos, cachepots, na, elétricos ea gás, motores para bi.
boa. canaletas. cimento refratário para centros de mesa, coqueteleiras, caixas cicletas e moto
cicletas; pentes quando
revestimento de caldeiras, cordas, cor- para acondicionamento de alimentos, parte de máquinas, penteadores de teacalderões,
caçarolas,
chaleiras,
cafeteidela, cordões,
cordões. correias de transmissão
conchas, condores: distintivos, da res. rolos para estradas, serras mecânide tilda espécie; enxárcias. esferas para ras,
bradiças;
enxadas, enxadões, esferas, cas, Serras hidráulicas, serras de Fita
veaçáo: fitilhos para amarradios, for- engates, esguichos,
enfeites para arreios. ternos mecânicos airtaas de revólver
roa para vedação; lonas, lonal para estribos, esferas para
arreios, espuma- tornos automáticos, toamos verticais
freios . de veiculo!: manguieras, massas deiras; formões, foices, ferro para cortar turbinas, tubulações para caldeiras:
para vedação molas para vedação; ro- capim. ferrolhos, facas, facões, fecha- velas de ignição para motores. valva
lhas, lanições para vedação (fim • não duras, ferro comum a carvão, fruteiras, LU e ventiladores vaiado parte de
medicinal). tesdas, tira para vedação. funis, Mamas para doces, freios para
- máquinas
tubos ' para vedação, tiibulações para estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
Classe 25
vedação:, válvulas para vedacLa
grelhas, garfos, ganchos para qudros. Para distinguir: Artefatos de material
• Classe 23
Plástico e de rodem: Recipientes fabra
gonzos para carruagens; insignias;
Ps.ra distinguir: recidos em atrai. te.. mas; lâminas, licorehos, latas de lixo: cadoz da material plástico, revestanen.
cada Para confecções em varal para Jarras; machadinhas, molas para Porta, tos confeccionados de substâncias ant
tapeçarias r. para artigos de cama e molas para venezianas, martelos, mar- mais e vegetais; Argolas, açucareiros

•
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armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utenaillos cruzetas,
caixas para acondicionamento de aba
mentos, caixas de 'material Olástieo.para
baterias, coadores, copos. camela& Co-'
Iberas. conchas, cestas para pão, maldias, capas para -álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais' para .velaa,
caixas para guarda de objetos, cata..
chos, codores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástico
paar sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherInhas,pasinhas.
garfinhos de plástico para sor:metes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embalagens de material piaste°. caiba-.
lagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites rara lutam&
vels, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, lacas, guarnições, guarita.
05es pára chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, auarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maa
terial plástico para Marulhos e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiraS, malas,
orindis, prendedores de roupas. punidores para móveis, pires, pratas. paliteiros. pás de cosinha, pedras pomes artigios, protetores para documentos, pua
zadores de água para uso donsésticb.
porta-copos. porta-níqueis. porta ..rotas,
pormadocumentos. Ocas, rebites roda.
nhas recipientes, suportes, suportes para
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piásesmeril em pedra, em pó, em dasco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos Para tocas, adesivos
para ladrilhos e adesivos pare azulejos.
anéis, carretéis para tecelagem e 'guarnições de material plástico para incluatico. sacolas, sacos, saquinli sa vasilhames para acondicionamento, casos, xl.
caras, colas a frio e colas não iticluidos
em- outras classes, para borracha. para
cortunses, para marcineiros, para sanateiros para vidros.' pasta adesiva rama
correias, pasta e pedras Pare —afiar
•
Classe 31.
Lonas de freios, gaeiota aueia de ve
dação, bujões, carburador, boiões de
cabeçote, bujões de diferenc ial. cana:tas, correias de transmissão. manguairas, tampões tubulaçtiea para velação.
vedadores, arruelas, buchas canaleras,
correias de filtro, cordões de porta/laia e das partes dos aneamóveis.
correias de ventilador, fearo dos vidros e das portas, das roda.; e dos
cubos, feltro para retentores. lonas dos
patins, dos freios. zn3na:wiras. mau-,
guelras dos freios: do Ora trazeiro, do
cartel. , do radiador e 1 filtro de as
Classe 34
Cortinas, capachos. encerados. Inclusive
para Instalações hospitalares. estrados.
linóleos, tapetes em geral para assoalho,
e paredes e artigos de peie para os
mesmos fins, passadeiras
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa'
Acolchoados para camas colchas cobertores. estregões fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toalhas
lençóis. mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para rha e
café, toalhas para banquetas. quand Oen para tama e mesa. toalainhas
(cobre pão)
'
'

i

29

Dl RIO OFICIAL!'

(Sc:Lo

.Dezembro ee 19C4 4717

res. aectar. punch. palparmos duma
Termo n. s 657.065, de 194 64
paus, aofds, salas-camas, tavesseiros e
Classe 35
Produtos Veteriaarios Mangutatass Ltda. autos de frutas em álcool, vinhos, vervitrines
Aros para guardanapos dr papel
suada. .vinhos espumantes. vinhos 'quiGuanabaia
. Classe 12
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns
nados. whisky
pare retratos e autógrafos, talões (ex- Artigos de metal comum, alfinetes, agia.
lhas,
agulhas
para
crochê
e
tricas
caPRORROGAÇÃO
para
brinquedos),
blocos
para
cato
Termo n.° 657.071, de 19 8-64
correspondência, blocos para cálculos, nutilhos, colchetes, ddan, fitas métriFazenda Selva Verde 5. A.
cas.
ivelas,
jataís
corrediços,
garras,
blocos para anotações, bobinas. brochuProdutos Veierinarios Mangsrinhos
Paraná
ras não impressas, cadernos de escre- grifas de reatar para enfeites de vestiver, capas para documentos, carteiras, das, ilhoses, lantejoulas, rnissangas, preProduto. Vetennkrios Mankuonhoe Ltda.
silhas, passadores
papel ou papelão, cápsulas de papel;
R4a de Jactem;
caixas de papelão, cadernetas. cederde
Tênnos
as
657.059
e
657.060,
rios. caixas de cartão, caixas para paClasse 2
19-8-64
pelaria, cartões de viaitas, cartões co- Insta!~ — Instalações de Madeira
Artigos da classe
cerda& cartões indicas confett corLtda.
1
Tênno n.° 657.066, de 19-8 64
tolhia, cadernos de papel main:meado
São Paulo
Classe 4
e em branco para desenho, cadernos
Radial-Oeste — Oficina de Autsmóveis
Madeiras de toda espécie. em 1irsto e'
escolares. cartões em branco. cartuchos
Ltda.
24 STALM À
parciaknente preparadas, serra lua
de cartolina, chapas planograficas, caGuanabara
demos de lembranças. carretéis de pa. • Indiietria Bra81 1 ei ra
Termo a! 657.072, de /9-1id4
pelão. envelopes. envólucros para chaBanco da Produção Riograndenea S
Classe 40
rutos de papel, encadernação .d( papel
RADIAL-OESTE'
•
Rio Grande do Sul.
ou papelão, etiquetas. •õlhas Indicas, Para distinguir; Móveis de todos os ma.Oficina de Automóveis Ltda.
' Valhas de celulose, guardanapos, livras teriais inclusive de material plástico:
Mo impressos. livros fiscais, livros de caixa para rádios, raóves para rádios,
contabilidade; mata-borrem ornamentos molduras para quadros, porta retratos,
Nome comercial
de papel transparente; pratos. papeli- cadeiras, poltronas, sofás, armários, porTermo as.' 657.067, de 19-8 64
nhos, papéis de estanho. e de' alumínio, ta chapéus, prateleiras, balcões, liapenSacicraft Indústria de Celulose do
papéis sem Impressão, papéis em branco sas, espreguiçadeiras, conjunto para
Nordeste Ltda.
para impressão, papéis—fantasia. menos dormitórios, sala de jantar, sala de vipara forrar paredes. apel almaço com sitas, conjuntos para terraços, jardins
Pernambuco
Classe 33
ou sem pauta, papel crepon, papel de e praia, conjuntos de armários e gabiTitulo
seda. papel impermeável. papel en bo- netes para copa e cosinha. berços, caTêrtno
n.•
657.073. de 19-8-54
bina para impressão, papel encerado, mas, cabidas, meainhas, guarda roupas,
Flanco da Produção Riograndense S. A'.
papel higiênico. papel Impermeável escrivaninhas para uso doméstico, colpara copiar, papel pala desenhos. pa- chões, travesseiro& estofamentos, avalRio Grande do Sul
pel para embrulho impermeabilizado choados para móveis, meras. 'móveis
papel para encadernar, pape) para esSórinica e similares
crever, papel para imprimia papel paClasse 26
rafina para embrulhos, papel celofane.
•
Nome comercial •
papel celulose, papel de Unho, papel Para distinguir artefat cis de madeira,
absorvente, papel para embrulhar ta s osso ou marfim, não incluídos em outras
19-8-64
-baco,pelã.rintsdap,o- classes: Argolas, anéis, alguidares, ar- • Têmio n.' 657.068, de
Sackraft Indústria de Celulose do
setas de papel, rótulos de papel, rolos mações para balcões e para vitrines,
Nordeste Ltda.
de pape) transparente, sacos de pape/. artefatos de madeira para caixas, tapuPernambuco
serpentinas; tubos postais de cartão, me, bandejas, barris, baldes. batedores
de carne, caixas, caixões, caixotes, catubetes de papel
valetes, cunhas, cruaetas, cubas, caçam
Classe 10
es. seixs.
-ba,colherstpPã
Agulhas cirúrgicas, alavanca para fins para cozinha. cabos par ferramentas.
Indústria Brasileira
cirúrgicosaalavancas para fins dentários. cantoneiras, engradados, estrados, esteClasse 33
4
Frase de propaganda
°Ioda° absorvente para cirurgia, ali- rinhas, estojos, expremedeiras, embala;
-.
Classe
45
cates para dentista, aparelhos de anes- gens de madeira, ceadas, fôrmas, gaioBisai e bucha de sisal
Térmo 11.9 657.074, de 19-8-64
tesia, aparadores para dentistas. boti- las, guarnições para porta-bloeos, guar
Basica, da Produção Riograndense 5. Ad
brocas
para
dentista,
cimentos
cões.
-niçõesparcot,guniçõesdmaTênues n.° 657.069, de 19 8-64
Rio Grande do Sul
para siso dentário, cordas, dentes para deiras para utensílios domésticos, garLuiz Monteiro Lima
da
dentaduras, esparadrapos, gesso trans- fos, amais de madeira. palitos, pratos,
Pernambuco
formado para uso dentário, gale para pipas, pinos, puxadores, prendedores de
medicina. gare aatisséptico, isolantes Mapas, pedestais, monogramas, palitos,
para gesso, insufladores para dentes, pasinhas, garfinhos e colheres para sormaterial de duplicar, moldes para servi- vetes, palitos para dentes, rodinhas,
ços de 'ouro, tto/des para serviços de rolos, rosários, suportes de madeiras,
Indústria Br.? tdeira
cromo, cobalto. moldes , de cera vir- táboas de passar roupas, táboas de
Classe 41
carne,
tonéis,
torneiras,
tambores,
tamgem para uso dentário, massa de chumBiscoitos, café em grão, torrado e em
pas, vasos
bar para dentista, preservatórios, pó
pó, fubá, farinhas e doces de milho,
para fixar dentaduras. revestimentos para
Tênno ad 657 .063. de 19-8-64
óleos comestíveis, condimentos a base
aerviços dentárias de ouro, .revestimende pimentão e moeu
tos dentários para serviço de cromo Freitas Leitão Comércio.,. Indústria
Ltda. •
Classe 33
cobalto, raspadores para dentista
Têm),
n.' 657.070, de 19-R-64
Guanabara
Frase de propaganda
Raposo
Classe 40
.
• Aloisio Tendrio
e
Móves em geral de metal, vidro, de
" Alagoas
Têrmo ms 657.075, de 19-8-64
PRORROGACÃO
* Tenório I ,0a. Leda,
aço, madeira, estofados ou to, incha
seve móveis ara escritórios: Armários,
Alagoas
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo dadas, acolchoados para
móveis, bancoe, balcões, banquetas,
Classe 41
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Azeites e azeitonas
cadeiras. carrrinhos para chá e café
Tênno a.' 657.064, de 194-64
conaintos para dormitórios, conjuntos
, para ia la de Minar e sala de visitas. Produtos Veterinários Manguintoa Ltda.
Guanabara
conjuntos para terraços; jardim e praia.
contuntos.de armarias e gabinetes para
PRORROGACÃo
copa e cosisaha. camas...cabides, cadeiras
giratórias. cadeiras, de balanço, caixa
de' 'adias, colçhõea, colchões de molas
MANOUINHOS
diessensass divisõeSta divana,f discotecaa
Produsep ,v onistrice ataasaados Lu..'
de madeirp,, çspreguiçadeiras, escrivaniO'
at.: lua de n Janeird
nha& estantes, guarda-roupas, medas.
Classe 42
lediatria.33eaudelra
•
mesinha& mesinhas para rádio e televiPara distinguir: Aguardentes. aperitl.
sa°, mesinhas para televisão, molduras'
voa. anis. bitter, braiady, conhaqise,
Classe 42
classe 2
para quadros, porta-retratos, poltronas,
vejas fanica genebra, gin, kumel,
Aguardente de cana, composta on
Artigos da classe
poltronas-camas, prateleiras, porta-clia-
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n.* 657.076, de 19-8-64
Ten6rio e Gla. Ltda.
Alagoas

21,rmo

•
.1
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peugaa, ponches, polainas, pijamas. punhos. perneiras, quitamos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou Mack%
tuier, toucar, turbantes, ternos, uniformes vestidos
• Termo a.° 657.080, de 19-8-1964
Jorje de Medeiros
Pernambuco

'
••,;
-•r•s
guardente

Classe 42
de cana, , composta ou 'Ao

' Têm° a° 657.077. de 19-8-64
Teaório 5 Cia. Ltda. •
Alagoas
••.,.

Classe 33
Sinal de propaganda
.Tèrmos ns. 657.081 a 657.082, de
19-8-1964
Luiz Galdino da Silva
Pernambuco

,FAGUS
indústria Brasileiras
Classe 17
•
Caixas fortes, cofres e, arquivos para
escritórios
Classe 43
Móveis em geral de metal,. vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive. móveis ara escritórios: Armários.
armários ',era banheiro e para roupas
usadas, almo fadas, acolchoados para
Classe 41
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Vinagre
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
• Termo n.* 657.079, da..19-8-64 . cadeiras, carrrinhos para chá e café
José Casslano da Silva
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Pernambuco
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras • de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, • discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Classe 36
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaShorts
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrtno ai 657.078, de 19-8-64
Nelson Ferreira da Silva
Urna°
a.°
657.083,
de 19-8.-1964
Pernambuco
'Fite United States Shoe Corporation
Estados Unidos da América •

SHORTS

)

Classe 36'
.-J.uriTara distinguir: Artigos da vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos
-• alparcatas, anáguas. blusas,
damos. bonés. capacetes. cartolas, pra.
puças. casação, coletes. .capas. chatas
cschécols. calçados. , Chapéus. cintos.
...„cintaa. combinações. ~pinhos. , calçai.
•,de, senhoras e de crianças. calções.
Ças,. camisas. • .camisolas.. camisetas,
. kneças. , ceroulas, colarlahosd. cueiros,
Msiaccis, chiados. dottlinOs, acharfantaaiaa. fardas pára milita:as, ctsfraldas, galpChas, gsavataa
s déiiflerle, ,laquetasi. laquéa.
• oS. logo
. noas, lenços,' mantfil, mala&
4knednudis. nviadhOO.',5aaUtlhaa;.¡Pa'r
;4 1.t, • .•
. , • •(,Palekr..Pelef11149>
ixtyks!.,.

Dezembro de, 19E4
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quina. água de rosas, água da, alfazema., amônia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
pandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em . tabletes, em
leatilhas. em trociscos e em pllulas,
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorante4, dissolventes.
essências.. extratos, estojos de perfume*.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhai
escóvas para dentes. cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cilios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes. 10cões. liquido& dentifrícios, em pasta, em
geléia • de petróleo perfumada, lápis.
sabão em creme, em elixir e em pó,
liquidos para Ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para • dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
p astas e pó para as Unhas, pon-pons
Para Pó de arroz, papéis perfumados,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia pon-pons, pó de
a/TOZ.

Tèrmos as. 657.085 a 657.088, de
19-8-1964
Farmagricola S.A. Importção e
Exportção
• São Paulo

Indástriii Brasileira

• Classe 1
Aosorventes. aceleradores de vulcanização, acetato!, acéticos, acetificadores,
acetona, acetileno, ácidos, absorventes,
agentes quimicos, água-acidulada para
acumuladores, água raz, albumina iodada, albumina de malte, albuminas, albuminas vagens, lbummoides, alcalinos.
alcalino terrosos, álcalis, alcaloides
álcool, alcoolatos, aldeidos. alizarina.
alumens, alvaiade, aminas, amonlacals.
amonlacal, amonlaco ,amila.
(álcool), anilina& antraceno. anti-corrosivos, anti-detonantes, anti-incrustantes, antimónio, anti-oxidantes, antitár:
taro, arsênico, azalina.• azótico, azotos,
taro, arsênico. azulina, azótico, azotos,
azul da prtissia," azul ultramar, azul
ultramarino; bnhos para fixação e revelaçao fotográfica, banhos galvánicos.
banhos de galvanização, bário, barita,
benzina, benzóico, benzei, betume. bicloretos, bloxbjatos, bismutos, bismutatos, branco de chumbo, branco de nauidon, branco de troves, brometo& broimo, cálcio, canfora. caparosa. Carbonatos. carboreto de cálcio, carvões, carvões ativos absorventes, catalisadores.
celulose (acetato de — -), chapas emul•
Classe 36
sionadas, chapas fotográficas, chapas
Calçados feitos de couro, de teciao, de sensiveis 1t luz, cloratos, cloretos, doborracha ou de uma combinação ditos drato de amónio, clorídrico,. cloro, crumateriais
matos, citrato de magné,sio, cítrico de
Têrtno e.* 657.084, de 19-8-1964 magnésio, cítrico. clarificadores, colas
para -vinhos, coloidea para fotografia
Jean Leclabart
composição com base de kieselgur, co.
•
• Franca
pai, corrosivos (anti — ). cópias (soluções liara —), corantes, cores a
.
álcool, cremor de tártaro, creosoto, criatais d eso& cianeto, cimo!, 'decalamiantes, decapantes químicos, ,descorantea.
classe 48
desincr,ustante para caldeiras detersira b dIàUn 'artigos • de' . toucador e
vos quimicos, detonantes• (and --).
Perfumarias em geral: Alniiscar. água dissolventes;
emulsões fotográficos, -ade beleza. água fadai: água de lavanda. maleta,
atilem extintores, extintbres
de
Água
lelOdaM,
- °)114411s.
-404!.; fts
(composiçõea
• quimicas). fermentos;
•

PREMAM
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filmes sensibilizados, fixadores (
fluídos para endurecer .metais,
fluoreto de sódio, fluoridieo, fiz
soldas, fornilatos, fórmico, full
fina industriais, fula:Inato,
palatos, gálico, galvánicot
--). galvanização (banhos 'para), ga•
zes, gelatina para emulsões [protege.).
gema (sal geramila (acetato)'.
garanto' (acetato de .-), gerador (me.
tilai° de giz glicol, glicose (suba.
tándas • para descorar •.-), alteoeldee,
gomelina, graxas preventlima contra . a
oxidação, graxos (ácidos .-); balofa&
nicos (produtos), hidrato de alumlnio.
hidrato& de carbono. hidrofugis, (soluhidrocento liquefeito ou 'cria-.
ções
primido, hldrosulfito, hipoclorito de só-.•
blposulfltoe, ignifugas (matérias
—). ignição de cerveja, indico, iodetos, gero. lodo (sais de tridio
(cloitto de —); laga, latico, lanolina.
linoleico, liquidos químicos, líquidos de
têmpera, litargirio, litina, litio, magnésio, malanicns, malatos, málico, manganatos, manganico, massas eletroliticas,,
matéria filtrante, matéria ã prova de
fogo, datéria ignifuga, matérias para
enriquecer e purificar o gaz, matérias
corantes animais, matérias coruta& minerais, matérias corantes, vegetais, materias decapantes, matérias para despolir, matérias par perfurar metais, materias para tornar o vidro e o esmalte
opacos, matérias primas químicas, mercúrio, maniato de geranila, • metileno.
metilicos, minio, misturas químicas ex- •
tintoras, misturas químicas frigirificas,
misturas químicas refrigerantes, monazite, mordentes, muriato de estanho
amoniacal, naftênicos. negro animal, negro de fumo, negro de barba, negro
de eberlim para sapateiro, negro d
brunswick, neutralizadores quimicos para líquidos fermentados. nitrada, nitratos, nitricolulose, oleiro, óleo para conservação de ovos, oxalatos, manco,
oxidantes, óxido de antimónio, óxidos
metálicos, oxigénio na indústria, oxigênio liquefeito, paládid, palmitico, papel
albriminadO, papel baritado, papel Nenesol papel de platina (sépia), papel *
gálk.o, papel heliocopista. papel heliogrOico, papel para ensaios quimicos.
papel para revelação automática, papel
fosforescente, papel fotográfico (sanava°, papel contra a ferrugem, papel
totométrio. papel transfarotipo, papel.
pedra lipes, pedra pomes, penculas Cinematográficas (sensíveis). peliculas
fotográficas (sensiveis). percarbonato.
percloraftálico, pigmentos ou cores para
zinco, potassa, potássios. preparação
a Indóstria. pó de alurninio, pó de
zinco, potassa, potássios, piepp,ação
para economia do Jarvão. preparações
hidróhigas pre-erações quimicar para
a indústria, preparações diastáskas de
maltes, preparações paro diluir tintas.
preparações antidetonantes, preparações para motores. preparações loto
gráficas, preparações para bronzear
preparações contendo matérias radioativas. pre-arações para eliminar a du
reza da água. Preparações para decola:
por ou dissolver gorduras e óleos pre
prações para impedir a corrosãó de
metais, preparações pa... n
para
:ação do cimento. preparações" para
magnésio preparações , para rnanésio
de crosta nas caldeiras. preparações de
litina, preparações par impedir r dação da superfície meialica, , privarações para lavai -,chapégs. •Je Palha. oreprações para niquelar. preparafes 'pari
prOduzir espuma. prepanações, Pa 'TS re.
trovar roupas. e •Laapéup , de palha., Pre
paraçaea para -,0,,APOW6411,51M di

arça.-idira 29
ferro, preparaçõea para renovar os discos de fonógrafos. preparações para
purificação do gaz preparações preservativos de pedra, de madeira. doa ufa
los doa metais e das parede!"s, preparações para despolir o vidro, presnvativos contra a congeladio. preservativos
contra a ferrugem, preservativos coa-.
tra ' á umidade 'das paredes, pfodutos
desincrustantes, produtoa fizadoreg para
per 4umaria, predisser fixadores para
perrearia, produtos isohmtes
cos), produtos para ctmaervação de
ovos, produtos para absorver a muidade produtos para a têmpera de feri
ro, produtos para a -encolagem e correção doe mortos, produtos para darifi-
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parados para destruir insetos, preparados preservativos de plantas, preparados para destruir vermes e berva má,
preparados químicos para destruir animais daninhos, preparados ara destruir
e afugentar traças, preparador) para
destruir ou iludir fungos na agricultura, preparados para dar banho* em car-

neiros, preparados para o tratamento
de sementes preservativos abra flores
naturais, prdutos bacteriais para aio.
cadaçÃo no solai, remédios para o gado,

remédios para os carneiros, remédios e
tónicos usados na Isterinária, sabão
para a veterinária e horticultura, gabão
desinfetante, mie para fina agricolao.
horticulae, veterinárias e sanitário', tor.
de semente de eanhamo, sulfato de
car e purificar águas produtos para a ia
cobre
para agricultura • horticultura,
a
iatêmpera de ferro, produtos •para
uniguento para a veterinária, venenos

Termo ' n.9 657.091, de 14444-José Gemes Hernanam
São Paulr ,

CP
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Citá‘°°..

Classe 8
Rádios
Térmica
a.
657.092,'
de 19-8-61 •
—
colagem e correçâo dos mosta produ- , para insetos e vermes, vesicae"os para sociedade Imobiliária Dourado
Ltda.
tos para clarificar o açúcar, produtos
animais
São
Paulo
para conservar alimentos (quirnicos),
Classe 3
produtos para conservar a madeira.
geos est:banais
Produtos
quin
. *mano o nion
produtos para evitar o vapor dágua
Classe 4
sóbre o vidro, as vidraças. et., produ- &boita:teias e produtos
origem anitos para a indústria text11, produtos mal, vegetal ou mineral,deem
bruto ou
NOME EM IMoVE13.
para .melhorar, conservar, clarificar e parcialmente preparados: Abrasivos em
tratar bebidas, produtoa para reavivar bruto, argila refratária, asfáltico em
Classe 33
e refrescar pinturas, produtos fotog4- bruto, algodao em bruto, borracha em Serviços imobiliários em geral. comPra,
&os, produtos refratários, propiliee, bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, venda e . troca de imóveis, administração de bens em geral
protóxido de azoto, prussiato amarelo, caolim, chifres, ceras de plantas: ceras

prussiato de potássio. pirldina e deriva. vegetais de carnaúba e aricuri, crina
doa, picoacético, pirolenhoso, piroforost de Cavalo, crina em geral, cortiça em , rirmo n. 657.093, de 19-8-61
rádio-reativos quimicos 'redutores, bruto, camas vegetais, espato, ervas Rou patex Confecções de Roupas Ltda,
reveladores fotográficos rollfilmes; sais. medicinais,' extratos, oleosos,' estopas
São Pauis,
salicilato de litina; saliecilico, sebácio, enxofre. brilhas, fibras vegetais, flores
sensibilizadores para prova de -ácidos, secas, grafites, gomes em bruto, granito
rubentes, soda, soda calcinada, solda em bruto, kieselgbur, liquides de plancáustica, sádicos. solução antirefrige- ta& lates em bruto ou parcialspente
rantes, soluções para tornar incombua- preparados, minérios, metálicos, madeitiveis, soluções hidrótugas, soluções ras em bruto ou parcialmente trabaClasse 36
e aplainadas.
impermeabilizantes. soluções para evi- lhadas em toras, serradas
ês, óleos de cascas vegetais, Para tusunguir: Artigos de vestuários
tar a formaçâo de espuma nos acumula- mangan
mica, mármores em bruto, óxido de roupas feitas em geral: Agasalhos
. dores, soluções para cópias pela cia- gazes solidificadores. gelatina, giz. di- eaventais,
alparcatas, anáguas, blums
notipia. soluções de sais de prata para
rados, plumbeçaaí. em bruto, pó de botas, botinas, blusões. boinas, babapratear, soluções tituladas, se.ações
reoldagers, para-lundições, pedras bri- douros, bonés, capacetes. cartolaa, ora
• lumeeiras, solventes, substâncias ¡qui- tadas, piche em bruto, pedra calcária, atiça s, castkiks coletes, capas, cbales,
miras para uso de indústria, nas foto plantas medicinais, pedras em bruto, cacbecols, calçados, chapéus. cintos,
grafias). substancias rádio-ativas, su- quebracho nsizes vegetais, resinas, re- cintas, cceibinaçOea, carpiabos, calças
cedâneo a de :autora para a Ntoricaçao sinas naturais, residuos testeis, officio, de senhoras e de crianças, caiçOes, cai
de celulóide. sucinico, sulftos. sulfeto&
ças. camisas, .camisolas, Calnleetna,
seivas, talco em bruto, *isto, xisto
suifo-acidos, sulfonados. sulfõnicos,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
betuminoso e saicato
saias, casacos, Chinelos, dominós, acharhiroso, sulfúrico, talco. tanato de cálTermo a," 657.089, de 19-8-64
pers. fantasia& fardas para militares, co•
cio. tanato de mercúrio. tanicos, taniFarmagricola S. A. Importação e
legiais. fraldas, galochas, gravatas, flornos tareio& tela sensivel a luz, ferpe
Exportação
roia. logos de !ingeris jaquetas, Impas
-nos, tetraeloretos, terebentina. tório,
São Pardo
luvas, ligas, lenços, mantets. meias,
tintas. tolueno, toluob u r â nio. inani°
maios mantas. mandriar& manilha& pa¡compostos de —). urânio trais de
letós palas. penboar, autom. pelerinas
), vanilina, verde de bremens, verda
peugas ponches, polainas, pilamas,
de cromo, verdegris. verdete, verniz,
rabos, perneiras, quimonos. regalos
corretor, vernizes, viscose, vitriclos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
sarar& zalitos e zircOnio
suspensórios,.saidas de banho, sandálias
Classe 2
meteres, aborta, sungas, sto/as ou slacks,
Para distinguir; Acido fênico para fins
tule& toucas, turbantes ternos, unisanitários, adubos para agricultura e
formes vestidos
horticultura, água de cal, quando deTênraos as. 657.095 a 657.118, de
sinfetante, água de potassa para fins
19-8-61
sanitários, água oxigenada, alcalis para
Ursos — Importadora Ltda.
. fins agrícolas e veterinários, bactericiGuanabara
das, bálsamos parai ins veterinários,
tapsuias medicinais para UM) veteriná' rio, cloreto de cal para desinfecção, ciNome comercial
trato de magnésia, creosoto para de.
sinfecçao, desodorantes, embrocação pa- —Ténis on.' 657.090, de 19-8-64
ra animais, exterminadores dep ragas
Tad Gomes %mandes
•
vegetais, goma em papel para matar
São Paula
moscas, insetieidas, loções medicamentos
para uso veterinário, medicamentos paclasse 7
ra veterinária, mostarda para uso na
Máquinas e utengios para serem usaveterinária, nicotina preparada para fins
dos exclusi vamente na agricultura e
horticulas. nitrato de sódio para agrihorticultura is 4 saber: arados, abridores
cultura, óleos para veterinária, papel
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me-para fumegaçâo, pastilhas para destruir
cânicos e empilhacfores combinados,
insetos, adulas para uso na veterinária,
arrancadores nleCanktif para agriculpó inseticidas e para destruir pragas,
tura, batedeiras para cereais, bombas
Prffisu""
&
bloco
pó para veterinária, preparados para
;mar adubar; ; *ceifadeiras. searpideiras.
et-lados pára ar`roz charruas vara agridestruir 'pulga • iolbos, preparados pa• Classe 8
riekulhadoria
cultura, • "'Cultivadores,
ra 'esterilizar instrumentos cirúrgicos,
Radiai .
preparados parad estruir largatms, pre..

EMPOU,
Inaliptria prasilega_va

x$f

e

Indústria 13raleileira

destocátkires, ticstatcgradons esmaiia,%

dores para a agricultura, mcarrilic~
res, encliciVadeiras, facas para

nas agrícolas, fersadelas..
garras para 'arado, aralha
ou dentes, maquinas batedeiras pont
agricultura, máquinas inseticidas, ma.
quinas vaporizadoras, máqufatte

mungir, máquinas nivdadotaa de terra,
máquinas perfuradoras para a 'envicul.

tara, máquinas de plantar.

inuroetma,

ruas, -máquinas regadeiras, maquiam ma
roçar, de semear, para sulfatar. de
torquir, de triturar, de Mamam. -t(rae

para irrigação, para matar tottaigko
outros Insetos, para barrar • puiveraa
sar desinfetantes, • para adubar, Fras
agitar e espalhar palha, para colma
algodão, para colhei cambia máquina/
amassadoras para flas %dotes de
cortar árvore, para espalhar, pam mr.
pinar, máquinas combinadas pare mi
mear e cultivar, de desbansr, para tua
sdas máquinas e moinhos para forras
gene, máquinas tocadoras* ordellackke
res mecânicos, raladores mecânicos, toá
los compressores para a °Ocultem'
sachadeiras semeadeiras, secadeiras4

secadores de terra, tocadores de gim
ma, tratores agrkolas, válirulas T 3101
.máquinas agrícolas
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para:
bameixot, achatar arame, acondit lel

1

mento, adelgaçar, ajustar, aillat utarf
água, alisar, amassar, aplainar, arroa

Irar, beneficiar burilhar, brinquctar, bNa
siri cardar, doktar, compõe,
condensar conservar, cortar, coser, co*.
turar, clarificar, classificar, cravar, deé
bruar, debulhar, desbagar, desbatar, de.4a
carnaz descaroçar, desembrear, def.int4
grar, desnatar, depolpar, distribuir. Na
brar, drenar, elevar, empacotar,, encana
denar, estampar, fabr
icar arame. iabre
car artigos de meta), fabricar gao f '
bricar bebidas, fabricar acervas. !oh
car calçados, fabricar chapéus, fabrica
Nrratuentaa, fabricar móveis fabric
papel, fabricar peças, fabricar rebite
fabricar roupas, fundir, Japi/bit, in
irar, picotar, prender, rebitar, ros
lselecionar,' separar, serrar, tecer, t

bran tornear, betoneiras, burrinbos, br
quitadores, cardaddras condensador
cravadelraa. dinamos, escavadekas, m
turadores, motores, arneses, rebitadore
teares, máquina insulfladoras, motr:ze
operatrizes, perfuratrizes, rotorás, e p41,:r
ças integrantes destas maquinas
Classe 9
Para. distinguir: Instrumentos musicais
suas partes integrantes: Acordeão, are
bandeias, bandolins, bombo, bong
branjos, baterias, .contrabaixos, cord
para Instrumentos musicais, calcas, ca
ia de rufo, clarinetes, cavaquinhos, ca
tanbolas, cravillias para inetrument
cordata, cometas, clarins, cordas e
Gordos:untos para instrumentos mu
cais, estojos para instruroentoe mude

estardarte, fagote. flautas. gaita& gu
unas, gonzos harpas, harmónicos, mll
ceta, mera:mas ocarina, órgãos, pian

pandeiros, palheta. piano*, pianola
pratos, pistão, rateio reza/elos surdinaii*
saxofones, tfanbares, tamborins trombo4
ais. tarrafas tambores, triângulos, trom.:(
bones de varas, vidas, violino e

violoncelo
Classe 10
Agulhas hipodérmica* agraks, bistur
brocaS Para dentistas, canulas, colhe

para dentistas, dilatadores einirgic
eguipos dentários' estiletes, espécul
esterilixadores. estima-nervais seta
paia' instrumentos cirtirgMet, kat('
ferros para muitas, boates
etentistus, 'fogem* . para. Cles1tyfect§4
cránMa,' 'goivas paia eiNe-018;

res'
:aduladores f
mesas' operatórias itã:andai

4.•

•
•

itSU Ti:orça-tetra 29
oxgen,adores, padiolas, pipos, p.a• raspadoesia para dentistas ss-Jadeits, raspadOris para dentista., sariadels, sondas, tornIquetes, tentacanulos.
leetroscOplos, visionrometros, válvulas
vaginais e válvulas eirrgicaa
Classe 12
n .gulhas para coser, alfinetes comuns,
irbatanas para armações de vestidos.
)t§es; dedais, colchetes, fivelas, fechos
.ahos corrediços, grifas de metal para
enfeites de vestidos e presilhas,
passadeiras e presilhas

10,

Cl, RIO OFICIAL (Seção III)

Classe 30
de motor, câmaras de ar, chupetas corGparda-chuvas, bengalas e suas par- dões massiços de borracha, cabos para
tes integrantes, • saber: armações de ferramentas, chuveiros, calços de borguarda-chuvas e de guarda-sóis, bar- racha, chapas e centros de mesa, corbatanas para guarda-chuvas, cabos, ca- das de boeracha, cápsulas de borracha
pas, castões de madre-pérola para ben- para centro de mesa, calços de borragalas e guarda-chuvas. castões de osso, cha para máquinas, copos de borracha
metal comuns e tartaruga, garfos para para freios, dedeiras. desentupideiras,
guarda-chuvas -e guarda-sóis, guarni- discos de mesa, descanso para pratos,
ções para bengalas. ponteiras, ponteiras encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
para bengalas e guarda-chuvas, som- esponjas de borracha em quebrajacto
brinhas, varetas e virolas de guarda- para torneiras, fios de borracha lisos,
chuvas
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
-.se 31
Classe 16
Materiais para veds.çáo e revestimento, automóveis, guarnições para veiculos,
Ira distinguir: Materiais para constru- pare fins técnicos e industriais, a saber: lancheiras para. escolares, laminas de
a; e decorações: Argamassas, argila anéis, arruelas, buchas. ciresJos. rolhas, borracha para degraus, listas de borraala, azulejos, gatentes, balaustres, Wo. cordoalha, diafragmas, forros gachetas, cha para janelas e para portas, lençóis
I de cimento. bloros para pavimenta-. juntas, molas, tubulações, unio2s, k,át• de .borracha, manoplas, maçanetas, pro3. calhas, cimento, cal, cré, chapas vulas, artigos éste fabricados de asbes- tetores para para-lamas, protetores de
)(antes. caibros, caixilhos: colunas: tos borracha, cortiça, fibra vulcaniza- para-choques. pedal de acelerador, peapas para coberturas, caixas dágaa, da ou de metal, não incluídos em outras dal de partida, peras para businas,
istas para coberturas, caixas agua
pratinhos, pneumáticos, pontas de borclasses
,
racha para bengalas e muletas, rodas
iras de descarga para etixos. edificaClasse 32
ra prenioldadas, estuque, eniulsoo de
massiças, rodizios, revestimentos de
le asfáltico, estacas, esquadrias. estrit- Almanaque." anuários, álbuns irupres, borracha, rodas de borracha .para mó11 II metálicas para construções, 'ame' sos, cartazes, catálogos jornais nado veis, sanfonas de vácuo, suportes de
de metal, ladrilhos, lambris, luvas riais e estrangeiros, publicações Miares. motor, sapalas do pedal de breque, se3função. lages, lageotas, material iso- tas, revistas. Propaganda em rádio. sembalo e isoladores, suportes, semiate contra frio e calor, manilhas, mas- televisão, jornais, programas radiofóni- pneumáticos, suportes de ámbio, san• pará revestimentos de paredes, ma cos, peças teatrais e cinematográficas fonas de partida, saltos, solas e solados
'(ias para construções, mosaicos, pra
de borracha, surdinas de borracha para
e revistas impressas
aplicação aos fios telegráficos e telefótios de base asSáltico, produtos para
Classe
37
toar impermeabilizantes as argamasnicos, travadores de porta, tijelas,
s de cimento e cal, hidráulica, pedra- Roupas brancas, para cama e mesa: tubos, tampas de borracha para conta. Mo, produtos betuminosos, impermea- Acolchoados para camas, colchas, co- gotas. tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
•izante., líquidos ou sob outras formas bertores, esfregões, fronhas. guardanaira revestimentos e outros como nas p os. jogos bordados, jogos de toalhas,
Classe 40
)nstruções, persianas, placas para pa- /ençóis, mantas para camas, panos pare Acolchoados para camas e para mócosinha
e
panos
de
pratos,
toalhas
de
mentação, eças ornamentais de clveis, almofadas, aparadores, armários
. anto ou gesso ara tetos e paredes, rosto e banho, toalhas de mesa, toaspel para forrar casas, massas anta- lhas para jantar, toalhas para chá e balcões para venda, para móveis e
idos para uso nas construções, par- café, toalhas para banquetas, varai- berços, bioudaos, cabides, cadeiras, ca.
latas, portas. portões, pisos, soleiras çõea para cama e mesa, toalhinhas mas. gnapés. catres, colchões, colchões
de molas cómodas, sonversadeiras, co(cobre pão)
ira portas, tijolos tubos de concreto
xins divãns, enxergões, escabelos, esClasse 38
lhas, tacos, tubos de ventilação. taram de cimento, vigas, vigamentos s Papéis e seus artefatos. papel de es tantes, gabinetes de telefone, guardacrever e de impressão, de encadernação cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
vitrôs
e ppar embrulho papel de hada espé- de sala de jantar, mobilias de quarto.
Classe 17
poltronas, prateleira seda, cie para desenho: Albuns em branco,
rtigos para escritório, almofadas para
sofás-cama estofados .
blocos
de
papel
para
cartas
e
outros
3rimbos, almofadas para tintas, abrifins,
bandejas
de
papelão,
-brochuras
Classe 41
ores de cartas, arquivos, borrachas.
Xzeite e azeitonas
cegos para mataborrao, borrachas para não impressas, cartão, cartolina, cederalas, brochas para desenhos, Cofres, elos de papel melimetrado e em branco,
Classe 42
metas, canetas tinteiro, canetas para para desenho, cadernos escolares, caresenho, cortadores de papel, carbonos, tões em branco, copos de papel, cader- Para distinguir: Aguardentes, aperiti-arimbos, carimbadores, cola para papel, netas em branco, caixas de papelão, vos anis. bitter, brandy, conhaque, cer
oladores, compassos, cestos para cor- cartuchos de cartolina, copos e com- vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoesupondência, desenhadores, duplicado- nho,s de papel e papelão para sorvetes, res nectar, punch, pimpermint, rhurn,
-eu, datadores, estojos para desenhos, caixinhas de papel e papelão para sor- sucos de frutas em álcool, vinhos, ver¡tojos para canetas, estojos com minas, vetes, envelopes, embalagens de papel me], vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
-squadros, estojos para lápis, espetos, e papelão ,embalagens de papel e paitlletes para papéis, furadores, fitas peláo par sorvetes, torminhas de papel
Class?. 43
Iara máquinas de escrever, grafites para doces, guardanapos de papel, li- Para distinguir: águas artesianas, águas
era lapiseiras, goma arábica, grampea; vros em branco, lenços de papel, pa- de mesa, bebidas espumantes sem álcool,
fores, lápis em geral, lapiseiras, ma. pel para mata-borrão, papel transpa- gasosas, gerger-ale guaraná, refrescos
fainas para apontar lápis, minas part. rente, papel alnsasso, papelão, papel
sifões, soda -limonada e xaropes
rafites. minas para penas, máquinas de crepom papel impermeável, papéis e
Classe 44
acrever. máquinas de calcular. maqui- envelopes em caixinhas, papel higiêni_-as de somar, máquinas de multiplicar, co, papel celulose, papel de seda, pra- Para distinguir: Artigos para fumantes,
nata-gatos, porta-tinteiros, porta-caritn- tos e pratinhos de papel e papelão. cigarros, cigarreiras. cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, ci'Os. porta-lápis, porta-canetas, portapapel facial, sacos e saquinhos de
garros, cigarrilhas filtros para piteiras
artas, prensas, prendedores de papéis.
papel
e para cigarros fumos em fôlha ou em
iercevejos para papéis, perfuradores,
39
corda, isgueiros, piteiras, tubos de caéguas, raspadeiras de borrões, stencils Para distinguir:Classe
Artefatos de borracha.
chimbos, rapé, tabaco, etc.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
borracha,
artefatos
de
borracha
para
Classe 18
Classe 45
Armas, munições de guerra e caça. Ex- veículos, artefatos de borracha não in- Sementes e mudas ara a agricultura.
cluídos
em
antas
classes:
Arruelas,
arplosivos. Fogos de artificio
horticultura. Flores naturais
golas, amortecedores, assentos para caCrassa 19
Classe 47
deiras,
borrachas
para
aros,
batentes
de
tves e ovos em geral, Inclusive do cofre, buchas de estabilizador buLhas. Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Acho da seda. Animais vivos, bovinos. buchas, para juinelo, batente de porta, Cèras para iluminação, combustíveis
cavalar, caprinos, ovinos e sumos batente de chassis, bicos para mamadei- fluidos de iluminação, gasolina, gorduClasse 20
ras, braçadeiras, bocais. bases para te. ra de petróleo,, graxas, lenha, lubrifikncoras, bolas- cintos le natação, para- lefones. borrachas para carrinhos indus- cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
quedas, salva-vidas
triais, borracha para amortecedores, lubrificantes; parafinas, petróleo refiClasse 29
nado, quero:ene e turfa
?ara assinalar e distinguir genérica- bainhas de borracha para rédeas, cochint
isente os artigos da classe, a saber:
Ficireervas comuns (não Incluídas nas
:lama 6. 11, 17 e 48) espanadores e
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
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Dezemorc ao 1964
Térmo n.° 657.091,, de 19-8-64
LIrsus — Importadora Ltda.
Guanabara

Ursus - Importadora
Classes: 1 a 50
Titulo de estabelecimento
Tétano a.° 657.119, de 19-8-64
(Prorrogação)
Vasta Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO
0

lpor
Classe 39
Objetos em borractia porosa, endure4
da ou macia, para fins técnicos
Tèrmo n.° 657.120, de 19-8-64
(Prorrogação)
Byk-Gulden Loinberg, Chemische Fal;n1
G. M. B. H.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

PERGENOT:
Classe 3
Um preparado farmacêutico para a desinfecção da faringe e da cavidade buem

'Temo n.° 657.121. de 19-8-64
(Prorrogação)
Byk-Gulden Lomberg, Chemische Fabril!
G. M. B. H.
Alemanha

PRORROGAM)

TEME OC ORDON
Classe 's
Preparado quimico-terapêutico para a
tratamento da moléstia de Basedow, das
hipertireoses e das tireotoxicoses msim
como das distomias vegetativas, chué
doenças da hipertensão e das doenças
coronárias, como a angina do acito
Termos ris, 657.122 e 657.123, de
19-8-64
I" R H.
Chemische Fabrik Promonta
Alemanha

PRORROGAÇAO

Classe 3
Medicamentos para homens. irn•',,r,,s
químicos para a medicina. ..,rfiga
preparações, farnp acNiticas, sabcies

cinais
Classe 48
Produtos de perfumaria. co;r... .'tit os,
sabões perfumados

