P,

• or

; .t..

•

•••

/

r

•StY

doP

f

ESTADOS

!

)4

II0

IA

A

S EÇ ÃO II I
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N.° 12
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

Exigênciast
Rio, 14 de janeiro de 1965
Completem a taxa de depós:to de
acórdo com a Lei n.° 4.505. de 30 de
novembro de 1964, e o que d.spõe o
Código da Propriedade Industrial, em
seus artigos 212 e 21:
-Virmos:
N.° 42.657 - Fergo S.A. Indúairia Mobiliária - Modelo de utilidade.
N.° 59.330 - Júlio Fraga de Campos - Modélo de utilidade.
N.° 74.346 - Vicente Vettori Privilégio de invenção.
N.° 77.700 - Festo Maschinenfabrik Gottlieb Stoll - Privilégio de
Invençao:
N° 79.733 - Papais •5 Bruhetta
Limitada - Modelo industrial.
N.° 92.259 Super Moid Corpocaiba of California - Privilégio de
invenção.
N.° 103.883 - Francisco de Paula
Nunes de Souza; - Privilégio de invenção. .
N.° 118.811 - Scovill Manufacturing Company - Privilégio de invenção.

TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
TV Lanches Ltda. - Declara a
desistência do térmo n.° 452.665, marca TV - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Armações de Aço Probel S.A. Declara a desistência do tèrmo 472.259
marca: Probelito - Probel. - Anote -se a desistência e arquive-se o processo.
Colha Cia. Fabricadora de Implementos Agrícolas - Declara a deristência do tértno n.° 473.030. marca:
Lely - Anote-se a desistência e at.
quive-se o processo.
Indústrias Metalúrgicas Metro de
Fogões a 0!eo Ltda. - Declara a
desistência do térmo n.° 473.824, marca: Metro - Anote-se a desistência
e arquive -se o processo.
Indústria Gráfica A Pena de Ouro
Limitada Declara a desistência do
fé:mio n° 478.749, nome comercial:
Indústria Gráfica A Pena de Ouro Limitada - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Hermes Macedo S.A. Importação
Comércio declara a desistência dos seguintes processos:
Têrmos:

N.° 461.098 - Expressão de pro
N 0 123.606 - Horacek e Altomant paganda - Hermes Macedo S.A. As
- Privilégio de invenção.
Lojas Famosas da Cidade.
N.° 154.725 - Pereira 5 Wilson
N.° 461.099 - Expressão de proGo. Ltd. - Privilégio de invenção. paganda - Hermes Macedo S.A. As
Lojas Famosas da Cidade.
Desistência de processos:
N.° 461.100 - Expressão de proSociedade Brasileira de Máquinas e
- Hermes Macedo S.A. As
Motores Ltda. - Declara a deststen- paganda
Famosas da Cidade.
do t8rmo n.° 241 684. marca Deutz. Lojas
N° 461,101 - Expressão de proo- Anote-se a desistência e arquive-se paganda - Hermes Macedo S.A. As
b processo.
Lojas Famosas da Cidade.
N.° 461.102 - Expressão de proLanificio SuIrlograndense S.A. Declara a desistência do tarmo name- Daganda - Hermes Macedo S.A. As
Co 403.280. marca NorEolk - Anote- Lojas Famosas da Cidade.
N.° 461.10.3 - Expressão de prois a desistência e arquive-se o pruCaso.
p aganda - Hermes Macedo S.A. As
Famosas da Cidade.
Banco Agro Pecuário de Campo Lojas
Anotem-se as desistências e arguiMande S.A. - Declara a
os processos.
da do
do tèrmo n° 442.627 marca vem-se
Brunswick Corporation, declara a
comercial: Casa Bancaria internado- desistência
dos seguintes processos:
Mi S.A. - Anote-se a desistencia e
N.° 479.156 - Marca Owns:
arquive-se o processo.
N* 479.151 - Marca Larson:
Enrique Gonzalez Alvarez E/eN.° 479.158 - Marca Cutter;
t:Iara a desI stência do tèrmo 451.253,
N.° 479.159 - Marca Brunstwick
Mulo: Belacap - Anote-se a dene- - Anotem-se as desistências e arquigo:tala e arquive-se o processo.
vem-se os rocessos.

Exigências:
Completem a taxa de depósito
de acordo com a Lei n.° 4.505 de
30 de novembro de 1964, e o que
dispõe e código da Peupriadacis Industrial, em seus acta. 212 e 221.
Têrrnos;
Cuareta ez Cia.
N.o 10'6.665.
Laelle de MiranN.° 127.668
da e Silva.
Cia. Fiação e TeN.9 180.495
celagem Santa Cr uz.
N.° 288.651 - Mera & Co.'
N.° 296.855 - .Viotor Costa petraglia Geraldine
N.° 324.327 - American Cyanamid Company.
N.° 327.110 - Assoctação Comercial de São Paulo,
N.° 330.884 - Rádio Simis Limitada.
NP 178.666 - EmprOsa Geria
de Bebidas Ltda.
N.o 188.512 - Fábrica de Bebidas Sagres Ltda.
N.° 249.575 - Concreto Redimix do Rio de Janeiro S. A.
N.° 310.911 - Alexander Mui- .
ler & Cia. Ltda,
N.o 354.269 - Catalina, Inc.
N.° 370.702 - Maria de Borba
Pereira.
N.o" 379.825 - Rubras;
de Artefatos de Borracha Ltda,
N.° 399.839 - Moinhos Cruzeiro do Sul 8. A.
N. o 410.858 - Indústria de Material Elétrica Televolt Ltda.
N 0 410.860 - Indústria de Material Elétrico Televolt Ltda.
N.° 412.631 - Gustavo Frederico Kessler.
N. o 423 ..065 - Livraria Editora
Vila Rica Ltda.
N.o 423.068 - Joaq2im de 8.ouza Bodrigues.
N.o 423.070 - Espólio de Antonio de Abreu.
N.o 425.546 - Eletrônica Morato Ltda.
N o 427.550 - C. Amaral Branco
N.° 431.104 - João Paulos Veloz° de Carvalho.
N° 135.637 - C o mércio, Indústria e importação Barreto Agostjalio Ltda.

NP 436.969 - Bady Jorge Salomão.
N.o 437.111 - Importadora Oint
Ltda.
N.° 438.021 - Geraldo Lois Parava.
N.° 442.869 - Transmusica
S. A. Distribuidora de Música Funcional.
X.° 447.308 - Brasmade Brasil Madeiras Comércio e Indústria
Ltda.
N.o 447.735 - Romolo & Cia.
Ltda.
'N.o 456.641 - Alberto Henrique Alves Góea..
N.° 457.478 - Cartonagem
Guaicurus Ltda.
N.o 458.629 - Choma Cia. Hotéis Octavio Moura Andrade.
N. o 458.647 - Djalma Borba
Ferreira.
N.o 459.650 - Tervel Indústria
e Comércio de Auto Pelas Ltda.
N.o 439.652 - Torvai Indústria
e Comércio de Auto Pelas Ltda,
N. o 459.948 - Romano Cerne.
N.o 460.276 - Progeral Produtos Demsticos Ltda.
N. o 460.937 - Papelaria Agujar
Ltda.
N.o 461.105 - B. L. Almeida &
Cia. Ltda.
N.o 461.331 - Agéncia Marfaima Transcontinental Ltda.
N.o 461.353 - Ralacrece Artefato, de Utilidade Doméstiras Limitada.
N o 461.576 - Escola Mundial
de Cullura Técnica.
N.o 462.343 - J. M. Rocha.
NP 462.088
Argraf impressos
Ltda.
N.o 462.692
Bergamini, Ind.
Com, de Bebidas Ltda.
N.o 467.693 - Adovaldo FoSeca .

NP 461.911 - .100 Almeida
Barbosa.
N.° 465.975 - Química e Industrial de Fertilizantes Lada.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
PATENTES
'
(Rep. por ter saído com

bz

incorreções)

Privilégio de invenção deferido:
Rio, 14 de janeiro de 1965
N° 122.414 - Processo e Instala.
çao para o tratamento de material por
meio de um raio emitido por portacarga - United Aircraft Corporation.

202 Têiça-feira 19
- As Repartições Públicas
deverão . remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas,. exceto aos sábados,
•quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas. - •
- As reclamações pertinentes t matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas 'por escrito, à Seçáo de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ciactilograjildos• e !zutímlicados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as aisinatnras 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
verificação do prazo de validade de suas- assinaturas. na
N.° 122,561 -- Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processos de soldagem a arco elétrico - N. V. Prilip's
GlocilampenfaMeken.
N.° 122.4.89 - Filtro e aparelho
para a observação de obletos de fase
- Compagn e de Sa.nt Gobain.
N° 122.571 Aperleí.çoamento em
material de cerâmica e mé'odo de produção do mesmo - General Electric
Company.
N.° 126.515 - Sistema de recolha
para veículos automóveis e aparelho
distribuidor dos mesmos em garagens
de :uivo tipo - Esoroga S. I..
Modelo de util , dade deferido:
N.° 125.004 - Nóvo tipo de aparelho manual para colheitas de caie
cere.ja - Armando Eugedo Fabre.
Exigências:
Têrmos com exigências a cumprir:
N.° 123.423 - The Meyerco-d Co
N.° 124.816 -R. Raiko
N" 130.667 - Armando Marchiori
N° 131.845 - Romeu Bertholanl
Antonio Teixeira.
Eutectic Welding
N° 154.874
A'loys Corporation.
Divisão de Marcas
Ex'gências:
Rio, 14 de janeiro de 1965
Completem a taxa de depósito de
acôrdo com a Lei n.° 4.505, de 30 de
novembro de 1964 e o que dispbe o
Códjgo da Propriedade industrial era
sei": arti g os 212 e 221:
N° 71,240 - Inst1tuto 1.e INcpeuvra Harnanitas Ltda.

N° 110.342 - Carlos Muller.
N.o 136•46 c) - Manufacttres
Produits Ch , miaues da Nort Etablutsemente Kublxnann,
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRE N SA NACIONAL
DIRETOR GERAI.

ALBERTO DE BRITO FEREiRA
CHEFIE tr0
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FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO .OFICIAL
G&çÂe 1Ib

1. publIcidaml• e explbellento deOmpart•ment
14•elonal da Proprleel.de IndweltrIal de Mint•tirte'
Ia Indematrlae Cornãoeio

eapao

Impteseo afia% oficinas do . Departamento de imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
,
Semeslre • • . Cr$
450,00
600,00 Semestre . . . Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
,4no
Exterior:
Exterior:
Cr$ -1.300,00 Ano . • . . . Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericr do enderêço vão
impressor o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes prociidenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano , e (is
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa , de valores acompanIzados de esclarecimentos quanto
sua aplicação. solicitainos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa 'Nacional.
- Os suplementos ás ediçães dos órgãos oficiais sd J.
fornecerão aos assinantes que
os . solicitarem no ato da assinatura:
- O funcionário público federal, para fazer" jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci- .
io de Cr$- . se do mesmo.
ano; e de Cr., 1,00, por ano
decorrido.

N.o 301.077 - Irmãos Bruderer ' N.° 367.281 - José Lazzarini
N.° 159.134 - Felix José Dias.
N° 165.871 - Fonto Química So- S. A. Fábrica de Tecidos Semper Filho.
dedada Anónima.
Idem,
N.o 367.527 - Artefatos de PaN.o 304.426 -- Casa Simetal pel
N.° 178.658 - Massas Alimentícias
Transparente Celopapel Ltda.
S. A. Indústria e Comércio.
Vigor Ltda.
N.o 367.714 - Laboratório
N.o
307.711
F.
C.
Grodinro.
N.° 181.998 - Aktienbolaget VIS. A.
N.o 308.301 - Raymondo & mar
bro-Verken.
N.o 367.715 - Laboratório CljN.° 191.503 - Casa Irmãos Chaccur Monteiro Ltda. .
mafx S. A.
Limitada.
N.o 317.210- Wa/ter Rocha.
N.o 367.941 - Winco Sociedael
N° 195.264 - Madeiras Magas
N.o 319.496 - Sou. Brasileira
Aninima
Industridl Comercial 1
Umitada.
de Máquinas e Motores Ltda.
Financiem.
N.° 195.596 - Comp. Industrial
•
N.o 319.498 - Sor. Brasileira N.o 388.382 - Stauffer ChemiDelfos S.A.
ral
Company.
de
Máquinas
e
Motores
Ltda.
N.° 196.225 - Silvio da Silva RoNP 329.113 - Estavam Ribeidia.
N.o 368.853 - Recordati Laboro de Souza Netto.
N.° 196.309 - Comp. Jardim Cafés
rat.rio Farmacológico S. P. A.
NP 331.992 - Moinho Santa NP 369.649 - A Casa da FMFinos e Produtos de Alimentação.
mula S. A.
N° 198.814 - Fábrica de Brinque- Rosa Ltda.
dos São Nico'au Ltda.
N.o 340.851 - Recreio dos BanNP 389.855 - Orqujma
N.° 199.052 - Fábrica de Brinque- deirantes Imobiliária S. A.
tal Químicas Reunidas S. A.
dos São Nico/au Ltda.'
N.o 350.879 - Germaine Monteil
N.o 370.135 - Modas A ExpoN.° 199.393 - Adelina Machado. & Cia. Ltda.
sição Clipper S. A.
N.° 201.573 - Victor S. Atallah.
N.o 351.305 - Microlite do Bra- N.o 370.401 - Indústrias QuiN° 207.208 - Indústria Brasileira 01 8. A. Indústria e Comércio.
;nicas Sjisan Lida,
de Produtos Químicos Ltda.
N. o 357.841 - José de Lobrio
N.° 370.651 .- Sociele dti SuN. 0 212878 - Indústrias Quí- Portellada Netto.
crerias Braq tiennes Indú,trias
micas Santa Cruz Ltda.
NP 358.485 - S. A. Institutos Anexas.
N.o 226.184 - Deraldo Ferreira Terapêuticos Reunido, Labofarma.
Ltda.
N o 370.820 - Eucatex S. A.
NP 360.295 - Bicicletas MoN.° 250.520 - Aloisio /Jugo nark S. A.
fnchlstria e Comércio.
Jungbluth.
N. 0 370.821
Eucatex S. A.
N 0 251.701 - Ind ústria e Co
N. 0 360.316 - Brasitex Polimer Indústrja e ComArcio.
-mérciodeBbasSnt Indústrias Quimicas S. A.
LUCIR LiN.o 370.918 - Estada y
mitada.
N.o 364.050 - Brasitex Polimer narro S. A.
Indústrias Qufmicas S. A.
NP 371.217 - Lanifício Ang10
N.o 254:768 -,Mason Luar.
N.o 364.498 - Construções Me- Rrasileiro S. A. •
N.o 258.944-- C. Silva.
cânicas Angelo Vacchini & Cia.
N.o 371.515 - Comdrclo g
N.° 262.134 - Zebith Rádii Cor- Ltda.
.iústria Barbosa Marques S.
S. A.
poration - Organizada ,eob ths Laje
N.o 371..560
Miinho Pedririo Estado de Delaware. •
N.o 388.314 - Douglas liansert
tensa Ltda.
N.o 278.008 - Lab. Wander do Bicudo e João Amaral Botelho.
Brasil S. A.
/f0 368.497 -- Cinibra Cia.ln- . NP 373.148 - Clovis III,Inarz
& Cia. Ltda.
N.° 282.094 - Pharmaceuaieal dustria/ Minas 'Brasil.
NP 373.149 - Clov is Bismara
Inc.
N.° 388.501 - Chnbra Cia. In- & Cia. Ltda.
N.o 295.446 - Super Cia. In- dustrial Minas Brasil,.
N . 0 373.924 - ( i
Organidustrial de Tintas Vernizes e' Re- N.o 386.533 - Chnbra Cia. In- zac5.0 Farmacêutica rfasit
do Brasil Lisinas.
,
•
dustrial Minas Brasil
mitada .
•
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seu nome da marca 1sabela, tèrmo nd- marca - Cestari - número 181.541
mero 279.296 - Anote-se a ttansfe --• • alteração do nome da titulas -Anote-se 'a alteração de nome.
renda.
Padrão Indústria Metalúrg'ca tie Co.
Exigências
mércio S.A. - Pede para ser anotada na marca Padrão a° 130.623. a
alteração do nome da titular - Ano- •Indústrias Reunidas Vidrobras Ltda
te-se a alteração de nome. ••• no pedido de contrato de explorao da krutente n.° 52.943 - Cumpea
Cia. Cesto! Indústrias de Óleos Ve- a exigência.
getais - Na alteração de nome nos
Dudwig Scherk - no pedido de
registros: 181.544 marca Cestarl 181.545. marca Cestari 196.713, contrato de exploração do registro inmarca Cestari - 181.546. marca Ces- ternacional n.° 32.585 - processo nútad, as alterações do nome da titular mero 51.287-63 - Cumpra a exi- Anotem-se as aiterações de nome. gência.
Johnson & Johnson do Brasil ProduLaboratório Grindelimel Ltda. tos Cirtirgicos Ltda. - Pede para no pedido de transferência da marca
ser anotada nas marcas: Hepacal
n.0 148.176 - Cumpra a exigência.
mero 201.159 - Endocatgut-Ac os-Esrolko do Brasil B. A. Industads
mero 212.168 - Drenatex a.° 206.446 a Comércio - no pedido de Varai..."
- Crinrose it.° 311.774, as alterações rência na marca n.o 152.720 - Cumdo noine da t:tular- - Anotem-se as pra a exigência.
alterações de nome.
Neodrog Delatando Lk Quignon Rodrigues de Andrade 8 Cia.* - no pedido de alteração de nome
da
Transferência para seu nome da mar- marca n.° 158.288 - Cumpra a nalca: Fubá Victoría n.° 212.126 - gencia.
Anote-se a transferência. •
Química Médica Farmacêutica S. A.
Indústrias Metalux S.A. - Pede - no pedido de transferência da 'mania
Para ser anotada . no titulo Indústrias n.° 159.149 - Cumpra a exigêrtLia.
Metalux n° 231.183 e nas marcas:
Torrefação • Moagem de Café Smito
Metalux n.° 238.184 - Metalux nú- Antonio Ltda. - no pedido de altas
mero 233.298, as "alterações do nome ração de nome da marca n.° 206.197
da titular. Anotem-se as altera- - Cumpra a exigência.
çes de nome.
Torrefação moagem da Café Santo
Cia. Cestol Indústrias de (Yeas Ve- Antonio Ltda. - junto à marca .4*
geta-is Pede para ser anotada na mero 220.058 - Cumpra a exigência.
marca Lêda n.° 290.104 a alteraçãO
Terral S. A. Máquinas Agrícolas
do nome da titular -- Anoterse a al- - junto à marca n.o 230.277 -teração de nome.
Curnpr... a exigência.
Cia. Triangulo de Representações
Carbex Indústrias Reunida; S. A.
Transferência para seu nome da - junto è marca o.° 265.074 - CUM.
marca Grão de Ouro o.° 295.920 - pra a exigenc.a.
N.o 381.338 - Indústrias Fibra- miNcoPs 4L5t9d .:1.222 - José Matutino de Anote-se a transferênc'a.
Donnabella es Moraes Ltda. - junsi! de São Paula S. A.
to ''k marca n.° 271.993 - cumpra a
•Assunçíto.
Farmácia
e
Drogaria
do
.0nofre
N. o 381.890 - Perfitaço ComérN. o 463.111 - Fábrjca Termo- asilada - Transferência para seu no- exigência.
cio e Indústria de Aço Ltda.
bras de Arti g os de Vidro Ltda.
me da marca Onofre a° 296.370 Donnabella as Moraes Ltda..- junNP 387.490'- Laboratórios FarN. o 477.587 --- Bracal S. .A. Anoe-se a transferênc:a.
to à marca o.° 273.609 - Cumpra
macêuticos Mus Ltda.
Com. e Agricultura.
Farmácia e Drogaria do Onofre Li- exigência.
N. o 389.917 - Editóra Corrente
mitada - Trannferência para seu noS. A.
Ofel Organização Farmacêutica Es.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
me do título: Drogaria do Onofre
N. o 390.037 - Mead Johnson
o.° 297.737 - Anote-se a transferên- pecialiles'a Ltda. - Junto à marca
INTEFERÊNCIA
n.o 150.597 - Cumpra a extgancia.
EndoChimica Indústria Farmacêucia.
tica S. A.
Labore/5:4o Dumont Ltda., - jun•
Marca deferida:.
Produtos Alimentícios Sustin Ltda. to I marca n.o 172.181 - Cumpra
N.0 397.924 - Textil Judith
- Transferênc:a para seu nome da a extgêncla.
S. A.
De 14 de janeiro de 1905
marca Savi n.° 298.805 - Anote-se
N. o 406.120 - Ipal Indústria de
Moinho Santa Clara S. A. IndúsNP 469910 - General Osório a transferência.
Plastificação Ano Ltda.
tria tf- Trigo - junto a marca núTose
Alves
Pessoa
Traolferência
•
Classe
41
Requerente
Pósto
N. o 411.805 - José de Alencar
para seu nome da marca Ipaguassu mero 229.728 - Cumpra a exigência.
de Catnes General Osório Ltda.
"Duarte de Souza.
Re:moir Comercio de Artigos Para
n.° 304.056 Anote-se a transferên• NP 412.523 - Irmãos Pina IAEscritórios Ltda. - junto à marca
cia.
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
:pitada.
n.o 290.071 - Cumpra a exigência.
TRANSFERÊNCIA S. LICENÇA •
Leopoldo Geyer S.A. Comércio,
Helio Dias Siqueira .s Lauro da
NP 413.474 - Ind. Textil Randi
Adm'nis'ração e Pãticipações -- Pede
'Rio, 14 de janeiro de 1965
• para .ser anotada no titulo: Casa Mas. Costa 7.."fina - junto à marca mime.
Ltda.
N. o 414.518 - Qutrnica Espesoa a Casa dos Bons Relógios, têrmo ro 301.856 - Cumpra a exigência.
Exploração de contrato de atentes n° 351.170, a alteraçâo do nome da
Metelárgica Onça S. A. - tunt0
cializada Erick Loemenberg Ltda.
N.o 418.220 - Andras A. Ascotitular - Anote-se a alteração de às marcas as. 429.586 - 429.585 -Indústrias Reunidas Vidrobras Ltda. nome.
429.583 - Cumpra a exigência.
havida.
Pede ara ser anotada na atente
•
.N. 0 419.803 - Laboratório rar- n° 65.514, rivilénlo de inoençâo. o
Metali:rgica Onça S. A. - junto
Johnson es j-s'inson do Bia.41 Piomaqujon Ltda.
contrato de sua exploração - Averbe- dutos Cirúrgicos Ltda. - pede pau a ao têrmo 429..587 - Cumpra a exiN.r 423.23e - Estevarn Moura. se o . contrato de exploração.
gência.
ser anotada nas marcas:
NP 423.499 - Unn Fabril Ex- • Indústrias 'Reunidas Vidrobras Ltda.
Metalúrgica Onça S. A. - Junto
Johnson
número
179.045
portadora S. A. - EFE.
ao tgrrno 429.589 - Cumpra a exi- Pede para ser anotada na patente
Johnson
número
205.332
N.o 423.841 - Cone.entra
gência.
n.° 67.262. privlégio de invenção, o
Johnson número 220.722
mereial e Importadora Ltda.
contrato de exploração - Averbe-se
N.° . 46 .204 - ("aragem Alvorada
Sabiá - númcro 237.057
NP 423.808 - Laboratório Eu- o contrato de exploração.
Ltda. - Cumpra a exigência.
•Keton - número . 242.581
teraplco Nacional S. A.
N.o 475.776 - °notam S. A. InJonco número 242.781
Transferência e alteração de nome
NP 423.902 - .Aron Produtos
dátras Farmacêuticas - Cumpra •
Polux - número 244.559
da titular de processos:
de Metal Ltda.
eXigêncla. "'
Zoilas - número 249.271
N.o 423.937
Sjdney da Souza
Johnson Johnson do BraSil ProduEstojo
de
Emergência
Johnson
Cruz,
Barbosa Junior.
:os Cirarg'cos Ltda. - Pede pra ,ser
DiVers09
N.o 423.938 - Sidney do Souza anotada nas Marcas: .Crino-Seda • 'nú- Azul . - número 251.314
Red Chain - número 306.307 Barbosa Junior.
mero 186.655 - Acifex n.° 193.226,
Sociedade Agrícola da Quinta da
L-1 as'alterações do nome da tituilar Aves eda
NP 423.980 - Distribuidora as alterações • de nome da titular
junto' à marca número
Odontotécnica Ltda.
t•- •Anófeini-s& asl ialtésioçOes ' de'-Siom1i 194.558 Aroulve-se -o pedido de
tioMe.
Anotem-se as alteraçõeí
N. o 423.094 - Diários AsSocial Impulsora !' Mexicana g 1Autstutcitt621 SoCia. Castor Indústrias de óleàs Ve- anotaeão de trmsferAaela por falta dia
dos Ltda.
ciedade Anônima - Transferência para vitais - pede para ser anotada na 'cumprimento da exigência.

N.o 373.927 - Orfasil Organização Farmacêutica do Brasil Limitada.
N.° 374.250 - General Electric)
•S.
N. o 374.283 - J. Peixoto Filho
. N. o 374.293 - Jorge Ernesto
Gaultier. •
N. o , 375:182 -- Bernardint &
Cursi.
N. 0 .375.400 - Mirabel Produtos
Alimentícios 8 . A.
Romeu a VausN°375.702
tin;. N.° 375.833 - Hans Schwarzkoff & Co. Kg.
NP 376.037 - Quimiofarma Li.
rnitada.
N. 378.491 - Rosnei* & Filho
Ltda.
N.° 376.981 - Calçados Telan
Ltda.
N.0 377.451 - Mauricio JanoWeb.
N.° 377.459 - Cassio Muntz
S. A. Importação e Comércio.
N. o 378.752 - Union Carbide
Corporation.
N.° 379.002 - Soro! Sociedade
de Representações Ltda.
N. o 379.616 - Mário do Queiroz
Monteiro.
NP 379.719 - A. Lauro & Marz,
ques.
N.° 379.935 - Brasileira de Vinhos S. A. Indústria e Comércio.
N. o 379.909 - Adattlb Cagnani.
NP 380.179 - Samuel Vaser.
N.r 380.935 - Raias & (lojas.
N.° 380.120 - Helio Caiuby
,•
Cia. Ltda.

N.o 424.006 - CotonifIcio Nossa
Senhora dos ItemOdios S. A.
N.° 424.517 - Walter Moreira
Carneiro.
NP 424.734 - João Henrique
Costa.
N.° 426.873 - Alexandre Gabriel Gedey.
N.° 427.200 - João Gualberto
de Miranua.
• N. o 427.442 Indústria e Comércio de Artefatos de Couro e
Teci 03,S Ltda.
N.r 428.146 - Adrizyt Resinas
Sinteticas S. A.
N. o 428.76,5 !-=.- Dr. Bernhard
A. Makiola.
N. 0 420.238 - Diversey Qulmtca Ltda,
N. o 431.378 - N. de Barrai Sil
,. •
-vaFri
•
N.° 431.605 - Companhia Industrial Delfos S. A.
N.° 432.247 - Laboratórios Fac.
.
marquion Lida.
.° 432.279 -- David PrzemysaN
w.
la 432.696 Chas Pfizer &to.
Inc.
N. o 432.901 - X. B. Pimenaa
& Cia. Ltda.
• -^
.
N. o 433.112
J. Arnorim &,
Cia. Ltda.
N.° 433.259 - Ind. e Com. Dak0
do Brasil S. A.
NP 434.982 - Abel Braz Ennes
N. o 435.087 - Fonomusic
Transmissões Musicais Ltda.
N.° 459.199 - Aliança Comercial e Industrial de Produtos Qui-
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Indústrias' Resusidas Irmão, Spina
S. A. - junto à marca lho 80.280
- Arquive-se o pedido de anotação
de transferência de fl. 9 por falta de
cumprimento de exigência.
Tubos ide Alumínio Bandeirante S.
A. - junto. à marca n. o 161.029
- Arquive-se o pedido de anotação
de transferência de fls. 9 por falta
de cumprimento de exigência.
Carlos Fausto ibeiro 85 Cia. - junto à marca n.° 191.431 - Arquive-se
o pedido de anotação de transferência
de fls. 16 por falta de cumprimento
da exigência.
Colorado S. A. Mercantil e Industrial -- junto ao termo 393.268 Arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome de fls. 12 por falta
de cumprimento da exigência.

EXPEDIENTE DÁ SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
Exigências:
De 14 cle janeiro de 1965
Complementem a taxa de depósito de acôrdo com a Lei n.° 4.505,
de 30 de novembro de 1964 e o
• que dispõe o Código do Propriedade Industrial .em seus aKigoa
sn. 212 e 221.
N 0 333.226 - Neon Cruzeiro
Ltda
N.° 369.195 - Indústria Romi
S. A.
N.° 411.945 - Gfflette Safety
Razoe Company of Brazil.
N.0 413.097 - Tre-Sol Trefilação de Soda Ltda.
N.° 417.104 - Lins Bros
N.° 431.717 - Construtora
Londres Lada.
N 432.359 - L. Favas.
N.o 443.579
Dr, José Neves
Cypreste.
N.0 443.611
Ind. e Com. do
Beb i das Weiss Ltda.
N.o 443.614 - Organizagões
Douglas de Refrigeração Ltda.
N.o 443.617 - Madereira Paulista Ltda.
N.0 443.620 - Auto MecAnica
União Ltda.
N.° 443.625 - Nescaor Ponciano.
N o 443.630 - Lij as Lidar Ltda.
N° 443.684 - Expresso Auxiliar Ltda.
N.° 443.686 - InterdieSsel
bás Injetoras Lt,da.
N.o 443.730 - Pedrazzoll P1cardo.
N.° 443.734 -- Transportadora
Transestadual Ltda.
Ind. de Meias
N.° 443.755
Olsan 5. A.
N o 443.758 - Ind. de Meias
Olsan S. A.
N.o 443,764 - Botonic.a VILÃ.
N.° 443.768 - Organização Publicitária e Representações Vara
Ltda.
N.0 443.936 - Viação Capricho
Ltda.
N.o 444.543 - Comere,ial
cornio . Ltda.
N.o 444.544 - Eletrocabo Comercio e Importadora Ltda.
N.°444.614 - Elizabeth Arde»
:(Bouth America) Inc.

•
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N.o 445.011 - Wanda Perissinotto Surian Almeida.
N.0 445.502 - Indústrias Madeirlt S. A.
N.° 450.046 - Chocolat Suchard
Societe Anonyme.
W. A. Sheaffer
N.r 450.354
Pen Company.
N.° 450.760 - Aken Kogaku
Kabushiki Kasha.
N.°450.922 - J. Cardosi da
Silva.
N.° 450.922 - J. Cardoso da
Silva.
N.° 450.923 - 1. Cardoso da
Silva.
N.0 450.924 - J. 'Cardoso da
Silva.
NP 451.029 - Organização Social Cristã Andrs Luiz Oscal.
. N.° 451.042 - The Wellcome
Foundation Limited.
N.o 451.364 - Fábrica de Bicicletas Menark S. A.
N.0 451.483 - F. P. Paes Leme
& Cia. Ltda. Construções Engenharia e Arquitetura.
N.° 451.843 - Real Vinícola de
Andradas S. A.
N.o 451.974 -- Companhia de
Materiais de Revestimentos e Construções °amare.
N.° 452.258 - Union Carbide
Corporal mi.
N.° 452.438 - Casa das Engrenagens Ltda.
N.0 452.473 - Germano Francisco Dias da Silva.
N.r 452.629 - Vicente Giraud.
NP 452.769 - Francisco Ivayr
Borges.
•

N.o 452.777 - Indústria Agrí-

cola Campineira Ltda.

N.0 452.822 - Indústria de Máquinas Agrícolas Pinhal Ltda.

N.0 479.275 - Ind. •Com.
Meias Sarra Ltda.
N.° 470.277 - Martrna e Domin•
gues.
N.° 479.278 - Martins e Domine
gues.
NP 479.284 - Cie ,Ind. de Sabões e Conexos Ltda.
N.° 479.280 - Móveis e »teurações Natall Lada.
N.o 479.290 - Cipraco•C:dade
Praia e Campo Imobiliária 0::011-.8"
trutora e Administradora.
N.° 479.291 - Metalúrgica Zatec Ltda.
N.° 479.292 - Metalúrgica Zatec Ltda.

N.0 452.896'- Victor Filante.
N.° 453.795 - Fábrica de Bebidas Drama Ltda.
NP 454.787 - Ling-crie Mercedes Ltda.
N.° 460.568 - Aderiti Augusto
de Sá.
N.o 460.570 - Aderito Augusto
de Sá.
N.° 460.584 - Economist Cia.
Administração Técnica e Comerciai.
NP 460.567 -- Giuseppe Seapinelli.
Diversos:
N.° 462.345 - Laticínios AlaN.° 479-.272 - Weneeslati Bar
goita Ltda.
N.0 462.933 - União de Propa- bosa - Prossiea-se turbem lu
classe 33 (estofamentos pari vel
gandistas Católico - UPC.
NP 462.995 - Indústria de Pe- culos) .
ças para Tratores e Automóveis
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ipetal Ltda.
PRORROGAÇõES
NP 463.044 -, Pucci S. A..ArIpfatos de Borracha.
. Exjaências
N.r 463.771 - Indústrias de
Chocolate Lacta S. A.
De 14 de janeiro de 11365
Easjgênejas

Térnios com exisências a
(2

cumprir:

N.° 411.556 - The McNeill Machina & Engineering Company.
N.° 479.266 - Metalúrgica Cron
Ltda.
N.° 479.268 - Metropole Organização Trabalhista Ltda.
N.° 479.274 - Ind. e Com. de
Meias Sura- Ltda,

COLEÇÃO DAS LEIS
1964
*

•

VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de outubro 'a dezembro
Divulgação n.° 931

• Preço: Cr$ 3.600
.*
VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação a° 932

_

Preço: Cr$ 2.800
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrigues A/ves, 1
Agéncia 1: Ministério da Fazenda
•
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Na scde do 15. I. N.

. Tèrmos com exjgène i a s a
Cumprir.
N.° 512.817 - Grassmanu Esr.
pindola & Cia. Ltda. N.r 617.080 - Laboratório Euterapico Nacional S. A.
N.° 659.149 - Ind. de Fumos
e Cigarros Wilder Finamore.
N.° 600.732 - flan Org anização (Pnstrutora e Incorporadora
Andraus Ltda.

NP .668.977 • - Laboralórjoã
Goulart S. A.
N. o 670.678 - Ponto Azul Bi-

lrares e Refrigeração Ltda.
Ns. ' 670.690. 670.691, 670.692
e 670.693 - Fábrica Nacional de
Engrenagens S. A. Fanesa.
N 0 670.696 - Monitora S. A.
Indústria e Cnniõreio.
N. 0 670.701 - Indústria Mer-

e.antil de Cafés .Mercedes Ltda.
N. o 670.717 - Bebidas Cabral
Lida.
Ns 67.0.793 e 670.794 -Stndart S. A. Indústria ,e Comércio,
N. 670.827. 670.828, 670, 829
e 070.830 - Muge S. A. matá-

rinjs de Construção.
N° 670.848 - Flora Mediánal
J. Monteiro da Silva Ltda.
N. o 070.892 - Sociedade de Pianejam -ento e Execução de obras

Planex Ltda.
N.° 670.893 - Sibisa Sirotsky,
Rirmann S. A. Indústria o COnvírrio.
N0
-- Usina Santo Ináeii S. A.
N.° 671.114 - Casa João de
Cam pos Pitanguy Lida.
Diversos:
N.o 661.269 - Venci Importadora e Exportadora Limitada.
Aguarde-se solução de alteração d0
nome.
N.r 670.724 - Tecidos e Artefatos Fischer S. A. - Aguarde-se
prazo.
•
N° 670.726 - Seleções titeriF,
rias Linfa. - Aguarde-se paz°.
Ns. 670.783 e 670.784 - Ettcatex S. A. Indústria e Comérc.
Aguarde-seprazo.

▪
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_
'N.° 670.767 - Fábrica Nac:onal
de Tambores Ltda.. - Aguarde-se
prazo',
N.° 670.788 - Plásticds da Braeil S. A. - Aguarde-se -mio,
N.o 670.789 - Studart S. X,
Indúslria e . Comércio - Aguarde'
ee prazo._
N.° 670.875 - São Paulo ',1,pargatas S. A. - Aguardo-se
N.° 070 .933 - IndúsIrla
ttca Duphe S. A. , -t Atrt-de-se
prazo. •
N.° 671.130
Empsa, 7 wri.-11
do -Comércio 5 • A. - A,guarJe--P;
prazo.
N.o 671.130 - Ernprôsa
'do eimérelo S. A. - Aguarde.-se
prazo.
Perogaç ao de marcas

Foram prorrogados os registros dos seguintes tsèrtnos:
N.o 438.001 - Ess.olge - Cias47 - Ilumble Oil Befining COMpany - Com averhieGo de entitcato de exploração a favor de Es-o
Standard . do Brasil Inc. Drs. . de
15-6-60.
N,0 478.515 - Mucanesld Classe 3 - Majer Meyers S. •A.
Indústrias Farmacêuticas. N.0 605.745 - Ile'io - Classe
n.o 49 - Henrique Ilivieri.
NP 605.902 - Frist JóiaS Lida
Classe 8 - Marca VIU( Jó:as
Ltda.
N.r 613.803 -• Saquinho Classe 46 - Indústrias .Macedo
Serra S. A.
N.o 652.140 - Lucas A Great
Name In Paints - Classe •1.
John Lucas & Company lncorpoTated.
N.o 653.209 - Combate - Cias60
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5 - Combato S. A. Comércio •

e Indústria.
•
N° 654.038 - • A l manacru p Distrações - Classe 32 - Editóta
Brasil Amerca Lida:
N.o 654.851 - Bakamo de Colona - Classe 3 - Sindart S. A.
Indústra e Comércio.
N.o 654.852 - CjIn - Casse
21.0 3 - Studart Indústria e Comércio.
N.° 654.852 - Kolny - Classe
71.0 - Studart Iiglústria e Comércio.
N.0 654.854 - Leioolon - Ciasee 3 - Studart S. A. Indústria e
Comércio.
N. o 654.874 - Osmose - Classe
n.O 1 - Osmose World Preserving
CO. DL Canada Ltda.

N. o 654.875 - Ponto - Classe
n.o 1 Osmose Word Preserving
CO. Df. Canada Ltda.

N.0 655.171 - Pultuãofor Classe 3 - Laboratório Diria Ltda.
NP 655.180 - Connoistador Classe 36 - São Pauto Alpargatas S. A.
N.° 650.192 - Elodora - Cias
ee 48 - Swing Indústria e Comércio Ltda.
N.o 656.200
Floresta - C.las- ao 38 ..._ Ind. e Com. do Calçados
1 Floresta Ltda.
N.o 656.560 - Tiragrax - Cias, be 46 - Mas; & C in. Ltda.
N.o 656.561 - Tjragrax - ClasLpe 48 - Mas1 &Cia. Ltda.
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N.° 650.563 Maquinista • Com exclusão de graxas e Vernizes-para calçados.
para calados.
N.° 05.6.789 Arciys - Classe
n.o 8 - La Sondure ElectrIqua
Autogene Procedes Arcos.
N.° 657.554 . --, Embleináliça Classe 42 - José Joaquim de 011veira (Si. Cia.
N o 037.586 - Anti Tnfeccil "Classe 3 ‘- Laboratório Energio
Limitada,
N o 657.001 - Ortope
Classe 36
Coinpanhia de Calçados
DNI1.
N° 057.663
Chave do Ouro
- Clase 23 - Organização Chave
de Ouro Ltda..
N.° 637.664 - Chave de Ouro C'asse 41'- Chave de Ouro- Confe ; taria Ltda.
N o 657.858 - Coalhada •Expril.sas Airan -- Classe 41 - Sociedade
Un i ão° de Laticínios Ltda. •
N o 657.894 - Wigg - Classe
n.o 41.- .Wigg S. A. Indústria
e Comárcjd.
N.° 657.934 - Monitira - Ciasse 8 - Monitora S. A. Indústria
e Comiircio.
N.o 658.618
Todoforino C.'asse3
Instituto Passy S. A.
In tlústria Química e Farmacêutica.
NP 639.173 - Bodysheen Classe 40 -2z. Sirnoniz Company.
N.o 659.188
Bodygard Classe 40 - Slmonlz 'CoMpany.
N.° 659.354 - Maquinista Classe 48°- Màs.i & Cia. Ltda.
N.0 659.608 Fábrica Duas
Ancora,: - Classeil - Companhia
Química Duas .Ancoras.
N.° - 659.788 • - Leite de. Colónia
- Classe 3
Sludart S. A. Indústria e Comércio.
N.o 659.789 - Lição de Colónia
- (nisso 48 - Studart S. A. Indristria e 'Comércio.
N o 639.790 - óleo de Colônia
- Classe 48 - Studart S. A. In(instila e Comércío.
N o 659.791 - Pasta de Colónia
asse 48 - Studart S. A. 'Indristria e C,ornércio.
N o 659:792 - 'Pomada de Colôn i à - Classe 48 - Studart S. A.
Indústria p Comércio.
N° 659.793 .- Pós de Colónia
- Classe' 48 - Studart S. A. Iniiústr¡a e Comércio.
•
•N o 659.794 - Rouge de Coió!Arria - Classe 48 - Studart 5. A.
Indústria e Comércio..
N o 659.795 - Solução de eolôMo i a - Classe 48 - Studart S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 659.796 - Suco de Colônia
- Classe 48 -- Studart S. A. Indústria e Comércio.
•
N o 659.797 - Tintura de ColAn'a C l as. s e 48 - Saudart-S..A.
Indústria , e Comércio.
N.° 659.942 -L Extra Fina Classe 24 - Textil Industrial Yieri &Alei!' S. A.
N o 6.59.944 - STA - Classe 24
- Fiação e Tecelagem Sant'Annn
S. A.
N.o 659.951 - Aleridian - Class° 38 - Papelaria Tall Ltda.'
N° 659.962 - Sinier Classe
n.o 3 - Sociedade de Expansão
Farmacêutica Ltda. - Corno marca genérjca.
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N.° 660.110 - Garrafão - elasstk -,41 - indústria e Comércio Marques Lula.
N.o 600.405 Ereil Big Joh Classe 6 - Ercil S. A. Comércio
e 'Indústria.
N.o 660 .40G - Fimchicorea
ensse.
- Laboratório Melón.^in
Ltda.
N.° 660.721 - Bull Dos - Classe 40 - R. J. Simin & Ci a . N o 001.210 - Óleo Oriente Classe 41. - ,União Fabril Exporidiç.nra S. A. - UFE.
N o 601.244 - Classe 7 . - indú s trla Metalúrgica Forjaço S. A.
N° 602.000 - As, Palmas Classe 4 - Sociedade Anôirtna
Frigorífico Anglo - Retificandoa elr.`..a 17-4-55.
N° 662.272 - Hartex - Classe
n.o G Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S. A.
N.o 602.428 --..Rubromait Classe 3 - 'Instituto Terapêutico
i. t ivus Ltda.
N O 062.779
Star - Classe 36
- Meias S'art.S. A. .
N.° 668.780 - Ibifilina - Classe 3 - lIMA - Instituto Bioquímico Inter-Americani S. A.
N. o 662.731
Ibinevral se 3 - IBEA - Instituto Bioquímico Int e r-Americani S. A.
; N° 602.782 - Tbntrina - Classe 3 IBTA - institn10 Bioquímico Inter-Americano S. .A
. 602.782,.- Onn.zronlcOna Classe 3 - IBIA - Instituto Bbqu itujeu Inter-Americano S.A.
N 0 .603.371 - CRT - - Classe 8
- Continental Rádio e Televisão
..,. •
S. A.
Ir o 063.436 -- • Sertanejo Clas s e 38 - Fábrica de Velas e

N.o 670.702 - Veloderm
Cias,ár 3 - LabOratório Perfarma
;Asia.
N.o 670.703 - Radiocream selasse 48 - Inst. Latino Amerj•
eano de Itadon S. A.
N.o 670.70I..- Galcanolex Classell - Ararnificio Vidal S. A.
N e 670.705. - Vasconcellos classe 8 - D. F. Vascocellos S. A.
()Uca e Mecânica de Alta Precisão.
N' 670.706 - Calendário - classe
48 - Waldomiro Paulk.o.
N9 670.707 - Fazendeiro - classe
36 - Indústrias de Chapéus -Pante
Ramerizon! S. A.
N o 670.709 - Indiana - classe
22 - S. A. Fiação para Malharia
1nd ana.
No 670.710 - Rivolette
classe
38 - Moda Rivelette Limitada.
N o 670.711 - Provolino .z.se
41.
Polanghl S. A. Indústria

Brasileira co Produtos Allmenticios.
No 670.712 - Nha Zefa
'Lese
42 - Vinicultura e Engarrafadora
Ouro F no S. A.
149 679.713 - Minerva - classe
46 - Indústrias C 7ssy Levem S. A.
Nu 670.714
Mandarim - classe
2 - Valdomiro PaulLlo;
N 9 670.715 - Mac - classe 8

- Srdsc Socledade Internaconal de
wienhária e Comércio Limir,ada.
N° 670.716 - Cl'armini -- classe
9 -• Tranquillo Glaamini S. A.
Inclastr'a de Instrumentos de Corda.
Ne 670.790 - Leite de- Kolny
classe 3 - Studart S. A. Indústria

e Comércio.
•
N9 670.791 - Leite de Kokiy Studart S. A. Indústria e Comércio.
N9 670.792 - Le:te de Olonla classe 3 - Studart S. A. Indústria
e Comércio.
N I 670.795 - Leite de Olon'à -

classe 48 - Studart S. A. Indústria
e Comércio. •
N9 670.798 - Olonia - classe 48
- Studart S. A. Indústria e comércio.
N 9 670.846 - Eu g enina - classe

Sabão Progresso Ltda.
3 - laboratório maxica* LimInda.
• N o 603.933 - 'fizer - Classe
N o 670 847 - prtonressin - classe
n.o •13 7er Lím:rod.
3 - Indti o trid Brrsileira de Produ-

N.° 664.006 • - Emblemática - tos Químicos S. A.
eurssv, 42 - 'I'. D. Strepberd (st t;ti.
N9 s70.953 - Steyainx - classe
N o 064.904 ('.ali Fulmin - 8 - Idústr'as Orlando Stevalux SoClasse 3 - União Farmacêutica e
Industrial Ltda.

cleriad e Anónima.
N9 670 93^ - Alam-Bik - classe

N° 665.483 - - Labor -, Classe
e. -39- Labor S. A. Indsaria rte
Artefatos de Borracha.
N o 670.677 - Super - Classe
nO 6 - Fundição Indu strial Auto
Técnica Fiat Lida. - Sem direito
ao uso da expressão Super.
S. Simetal N.o 670.679.
Classe 21 - Sim p tal S. A. IndúsComé re io - Com exclusão
tria
de embreagem. • N.° 670.080 - Embl emática Classe 47 - Auto Aree,ricano :_m-

370.r57 - Colinha - cia-se
43 - Huro C'ri S. A. Indústria
d . 13ebbl as. e Conexos.
N9 671.043 -- Santo macio classe 41 - Usina Santo Inácio
Soc l edade Anônima.
- classe 3
No 671.116 -

portadora S. A.
N o 671).681 - Sensação - Classe 42 - Vi niculinra e Engarrafa-

42.- Firio Miss'ato St Irmãos.

-

La boratório Torres S. A.

N o 671.121 - Parrdex - classe 1

Condoroll Tintas S. A.
W 671.122. - Maryeltex - classe
1 - Condoroll Tintas S. A.
Ne 671.123 - Ypirang/ - classe
17 - Condoroll T.ntas S. A.
N9 67 1 .124 - Ma ryelneye - classe
46 - Condoroll Tintas S. A.
1n19 671,119 - Par-Ke - classe 1.
- Concloroil Tintas S. A.
Ne 671. 1 20 - Ondal'ek - classe
1 - Condoroll Tintas S. .A.
N9 671.125 - Aerodope I. classe
1 - nondrroil Tintas S. A.
Ne 671.128 - Mokana - classe

dorsi Ouro Fino S. A.
N.° 670..78(1 Ernege - C1asse-11 - De Maio Ga' S. A ,..:1ndústria o Comércio de Peças p..ra
42 - Soc!edade Comercial Pada.
Automóveis.
ense Llin'teda.
0 Sabido da LimN. o 670.697
class.e
671.164 - Plexophor
pe
b ozs ral . - Classe 46 - António Bar- 1 N-oSandoz
S. A. Com averbação de eon`rato de exrrloracão a
5 0 670.696 - 111kattib,..ás -- favor de Sendo., Brasil S. A. Ant.
Produtas Químicos e Farma.
C :asse 21 - Maerribras S. A. Má- ;int!
i"co". Desp.- de 9-10-63.
. cé lNe
quinas e Equipamentos.
(17 1 . 1 S3 - cattl's - classe
Promrnado•
N° 670.699
1 &mica s A. - Contrato de
Classe 24.- Lanifício Inglez S. A. exploração a favor de Sandoz
•

4

2o0 Troça-feira 19
141 8. A. Anilina Produtos Q uímicos e Farmacêuticos. Desp. de
de outubro de 1963.
N9 598.649 — Juno — classe 30
- Indústria Fongaro de Meias
Marte S. A.
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ao
rolamento do fio sob regime predeter- Semelhante, liso ou em forma de esminado de uma embalagem enrolada puma, aplicado sôbre todo ou parta
Termos:
como um queijo de lados paralelos su- dó fundo da lata de pomada para calportando a embalagem com a sua pe.- çado.
N9 116.118 — Privilégio de inven- riferia em contacto com uma superTotal de 2 pontoe.
ção para — Rôlo Compressor com cl-., ficie acionadora, e alimentação do fio
lindro motor- e vibrante — Reque- a uma máquina na qual o fio é usarente: Richier S.A. — Pontos pu- do num regime que tem unia relação
TERMO N9 123.205
blicados em cinco de janeiro de 1965,
e retificado em 13 de janeiro de predetennina.da ao regime de .dasenrolamento predeterminado do fio. .
. Em 4 de outubro de 1960
1965.
_
Total de 11 pontos.
N9 128 .863 — Modelo de utilidade
Requedente: Rigesa S. A. Celulose
'para óôvo modelo de calçado —
A requedente reivindica de acôrdo
requerente: Silvio B. Foster Viciai com a Convenção Internacional e o Papel e Embalagens — São Paulo.
— Pontos publicados em 11 de janei- Art. 21 do Decreto-lei ná 7.903 de 27 Titulo: Caixa; desmontável para seis
ro de 1965. Fica retificado iodo o
de agrato de 1945, a prioridade do patos e outros artigos. — Modêlo
ponto.
' 1 — Idóvo modelo de calçado cara- correspondente pedido, depositado na Utilidade.
terizado por seis' tiras de couro -eu Repartição de Patentes da Inglaterra,
outro material adequado costurados cm 6 de fevereiro de 1960, sob o nú- ' 19 — "Caixa de = mont Irei para saw
patos e outros artigos", apresentando
eCeviamento entre si e fixadas ao mero 4.301.
corpo e tampa torneados por peças
solado, preferencialmente vulcanizado. pelas extremidades, uma tira forteiriças de papelão ou similar, sena
mando a parte superior do caiçade,
Aplicação de grampos ou cola caracte'1V-RMO N° 121.436
três outras formando as pastes laterizada pelo fato de que tais peças se
rais dianteiras e as . duas restantes
Em
de julho de 1960 .
apresentam com regiões correspcmcien.
tendo as .r suas extremidades livre
costuradas entre si para completar Requerente: Rocievell — Standart tes ao fundo e tópo orladas, no sentido longitudinal, por dupla faixa, cada
as partes laterais do caçado — to- Clorporation
Estados Unidos da
tal dois pontos.
uma delas correspondendo à altura da
N 9 126.901 — Privilégio de inven- América.
caixa ou tampa, sendo que a faixa
eêo — pfccaiso para a fabricação
externa tens aba livre de menor
de'r-n- de concre t o tendo refôrças Titulo: Construção de assentos gi- mais
lon eitudina i s e erula ree p-etensiona- ratórios. — Privilégio de Invenção. largura, enquanto que as faixas internas, em seus topos, possuem ore:.
- Hojgaard & s e hul tz S.A.
dos — - Requerentes: Sveneka Entre- lá — Um assento giratório, caracte- Usas, e sendo que, alem ,nos lados
prenad Akti e bola eet Sentab Ak- rizado pelo fato de compreender um transversais ou demenor largura da
tiebo/aeet Skans.ka Cementejuteriet chassi suporte comum •its almofadas, caixa ou tampa, se encontra dupla
The Sentab — Presshire r a pe Con- para transportar almofadas exteriode lerguda corresponde-ate à cleortium — Pontoe publicadas em 11 res nas extremidades respectivas opos- faixa,
de janeiro de 1965 — Total para dois tas do referido chassi e uma almofada tora de cada elemento, as faixas mais
externas dotadas de abas de pegaena
pontos.
central entre as almofadas exteriores: largura e de orelhas laterais.
N9 127.965 — Privilégio de Inven- meios para instalar a almofada cenção — Uma vali/lila de de ocarga para tral eôbre membros dianteiros e tra- Total de 2 pontos.
apare l hos san i ta et; e ou te as — Fi- adros cruzados do referido chas.si;
na l 4419 dee A na 'ceeis — Hee uerente
de articulação rígidos com es
— Breu% Gondrero Gomes e Hans meios
membros trazeiros atravessados do
TERMO N9 123.405
All emann — Pon t os publicados em refrido
chassi ede nardo, articulações
12 de janeiro de. 1965.
exteriores certas das almofadas abre
Em 11 de outubro de 1860
um eixo substancialmente vertical
adjacente à borda trazeina dez referi- Pontos caracteristic. os de:
•
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO das almofadas, cavas recurvadas le_
Patente
de
Invenção
para:
*Aper..,
t r eine pela porção anterior-do referi- feiçoamento em colunas ou montantes.
Tffiztmo /49 125.724
do chassi e tendo risgas arqueados
substancialmente concêntricos cem Requerente; Euclides &Se. — EstaEm 6 de janeiro de 1961
referido eixo, meios incluindo mem.. do de São Paulo. — Privilégio de lar
desusáveis de plástico suportados venção.
•
Requerente; Flávio da Siova San- bros
pelas almofadas exteriores referidas 1 9 — "A perfeiçoamento em colunas
tos. — ratado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos em veloci. em contatos deslizadores com referi- ou montantes", caracterizado pelo fato
das cavas adjacentes referidos rasgos de seaplicad a qualquer tipo de Per"
metros. — privilégio de Invenção.
1 0 — Aperfeiçoamentos em veloci_ para apoiar referidas almofadas, para filadu. orifícios oblongos, uns transe
metros caracterizados P or unia única ação livre giratória em Ulmo de seus versa is e outros verticais, equidi-stan.
engrenagem acoplada a um parafuso eixos .pivô respectivos; meios dg mo- te.s e intercalados uns aos outros,
sem fim, dita engrenagem tendo em las ligados ao chassi de suporte e a
eixo cilíndrico provido, na extremi- cada almofada exterior e cada atuan- cujos centros dos de cada grupo de
quatro visinhos formam um tratada!
difide,d e una pino excêntrico.
do em uma direção, para inclinar a quadrado.
•
Total de 5 pontos.
almofadas exterior para uma posição
Total
de
2
pontos.
de face externamente; e meios de
engate
operativos
para
segurar
refeTERMO N9 126.426
ridas almofadas em posição dianteira
TERMO N9 125.406
de face contra a_tensão de girar der
Em t3 de' fevereiro de 1961
referidos ;netos de moi,.
a
Depositada em 3 de setembro de
Requerente: Ernest Seragg & sons Total' de 10 pontos.
1960.
Limited
Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- Reivindica-se, de acôrdo com a Con/ativos, ao avanço de fios têxteis. — venção Internacional e o Art. 21 do Requerenet: Pechiney Compage
Código da Propriedade Industrial, a nie de Produits Chnniques Et Electroa
Privilégio de Invenção.
19 — Um procesos para avanço de nriOridode do pedido correspondente metalludgique — França.
1M1 fio testi' compreendendo o desen- depositado na Repartição de Patentes Pontos caracteristicos de: "Máquina
dos Ratados Unidos da América, em para daserostação e distribuição da
14 de agõsto de 1959 sob o n o 833.823. alunaina nas cubas de eletrólise".
Privilégio de Invenção.
AVISO AS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS
19 — "Máquina para descrostação
TERMO N 9 122.177
distribuição.da ahunina, nas cubas de
O Departamento de Imeletrólise",
caracterizada par com- j
Em 23 de ageato de 1960
prensa Nacional avisa às
preender uns martelo descrostador,
Repartições Públicas em geRequerente: Paschoal Greco, temei- Cujo corpo é munida de meios de con. •
ral qtte deverão providena
Pau l o — Capital.
ciar a reforma das assinadução da alumina, aaShn corno, de
turas dos órgãos oficiais
meies de sustentação e de desloca-,
Patente de modelo de utilidade.
até o dia 24 de fevereiro
mento
dom esmo martelo, por cima
Nôvo diapositivo aplicado eus dos banhos
corrente, a fim de evitas o
das cub-s.
latas
de,pomada
para
calçados,
caractancelamento de remoas a
terizado
por
consistir
em
um
ou
mala
Teta]
da
9
pontes.
partir daquela data.
aluas, anéis, flócos ou lâminas de P d
Prioridade: França, sob o númer•
. borracha ou- outro material-litenoa 04.731, em 3 de setembro de 1959. ' I
Retificações

•••n•••••n•••••n

PRORROCiAÇA0 DE FRASE
DE PROPAGANDA
Foram prorrogados os registros
das seguintes Frases de Propaganda:
Primeiro a Ser
N o 664.644 —
— '7 —
Ouvido — classes:
8 — 9 — 10 — 11 — 14 — 15
16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 31
34 — 35 — 40 — 48 — 47 e49
— Cassio Munia S. A. Importação
e Comércio.
N 9 664.648 — Cassio Munz em
Revista — classes: 1 — 6 — —
8 -- 9 — 10 — 11 — 14 — '15
16 — 17 — 18 — 20 — 21 —
31 — 34 — 35 — 40 — .46 -47 e 49 — Cassio Munia S. A.
Importação e Comércio.
670.735 — Quem Quer Confôrto Quer Euca.eX — classes: L3.
17, 26 e . 27 — Eucatex S. A. Indústria e Comexio.
N o 593.261 — Sarkis a Mais Moderna Fábrica de Chapéus da América do Sul — classe 36 — Sark's
João Filho, S. A. Fábrica de Chapéus Sarkis.
a,
Prorrogação de Nome Comercia?
Param prorrogados os registros
do; seguintes Nomes -Comercial:
/a, 691.280 — Panam Propaganda
S. A. — Panam Propaganda S A.
N .•653.713 — Casa Bancária Moneró Limitada.
N o 655 983 '— Companhia Nacional
de Papei.'
Prorrogaoãçção
prorropacão de nados de

Estabelecimento

Foram prorro gados os registros
dos se guintes Ti till oS de Estabelecimento.
No 653.469 — A Especiarsta —
classes: 22, 23. 35, 35 e 37 — A
EFnecialista Moda s Ltda.
N o 653.881 — Indústrias Favoretto — classes: 4 — 11 — 16
17 — 26 — 40 — Indústrias Favoretto Ltda.
. N9 665.503 — Moveterra — classes
16 e 3 3 — Moveterra Limitada.
N9 665.504 — Casa Guascupe —
classes: 41. 42 e 43 — Casa Guri ..
xuné de Laticín i os e Frios Limitada.
N9 665.867 — Casa Ezequiel —
cl esses: 8 — 12 — 13 — 22 —
23 — 24 — 30 — 34 — 25 — 98
37 — 48 — 49 — Casa Ezeouiel
S. A. Comercial e TinpOrtadOra
N9 666.996 — Fábrica de Mosquitei ros e Cortinados Na y — classe
34 — Vieva Armando A. Bezerra.
CVB Goiânia —
N o 67.132
classes: 11 — 14 — 1 5 — 16 —
25 — 26 — 28 — 22 -- 40 — 50
— Comnanbl e Comercial de Vidros
do Breei] CVB.
No 670.70 — Casa das Melas
clwse• 36 — Costa Silva & Cia. Limitada.
No 670.940 — terna — classe 33
— Lavanderia Levita Limitada.
ricIÁMO
OPOSWAO

Oliver International S.A. — Opolição ao termo 128.782 — Privilégio
de invenção de Implementes ASTIcolaS S.A. — Indústria e Comércio

-

Renublicado.
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• CERTIFICADOS EXPEDIDOS

(

CER71FICADOS EXPEDIDOS EM 23 DE NOVEMBRO DE 1964.

Alai:eas -- Classes

Térmos

467305

•

Fluxinarol -- 3

• N‘
• .$032,0h3

-305.009
308.010'
• 303,411
308Al2
308.0121
I
308.014
308.015
308.016
305.017
-348.,418
1303.019
308,020
341.021
308,022
108.423
308,023
303,023
3052026
:108,027
' 308..023
:r,Ir2u
34; -;i8

3o3...,1
308.012
303 033
343.034
399 0a5
3a3 1136
.10 ;.u.ii
;;;.i 0.18
341.1,33
313.440
3J1.011
308.042'
308.043
- 308.044
308.045
308.046
308.047'
308.048
308.049
308.050

.,

308 051
463.083
/amo -- 17.
468.254
Jequiti -- 36
. 303,052
308.05a
468.316 ,Nralpel -- 41
308.054
469.078
Sulesta -- 21
,
$08.055
469.086
Alcatrot -- 4
Gragnant -- 42
308.056
470.089
308.057
470.253
Serovita -- 2
.....
308.058
470.905 J Garibaldi -- 5
•
308.059
472.151
Lauro
8
308.080
472.230
11G FAirrica de Renda -- 22
308.061
472.320
Viol -- 48
308.062
, 472.463
Cargueiro -- 39
473.053
308,033
Ilehar -- 12
473,054
fichar -- '13
1 308.064
r.- 308.065
473.055
Heliar -- 14
308-066
473.056
IleMar -- 15
308.067
473.057
Ilellar -- 16.
-.
1.
473.060
liellar -- 19' $08.068
473,067
Hellar -- 27
.
308.069
•...
Deliar -- 29
473.069'
$08.070
i
473,069
303.071
FiCar -- 30
4108.072
473.073
....
Miar -- 36
471.147
308.073,
O Gerente Moderno -- 32
473.702
Transbras11.-- 39
$08.074
.
Chaeur -- 11
308.075.
471.973
Gisela -- 44
475 219
• 308.076
/ 308.077 '
476.916 I E1M1 -- 36
'

I

1 -

CERT/F/CADOS EXPEDIDOS EM 26 DE NOVEMBRO DE 1964

Térmos

362.123
336.058
331.518
407.347
407.676

Marcas - Classes

Bower - 6
Altax - 6
Agrima. Equipamentos 'e Máquinas, - 6,7,11,21
. 8-autor - 21
Entblematlea -6 .•

Marcas - Classes

negistror

Registros

•

Emblematiea -- 48
411,739
Wery -- 1 a - 50
416.759
416,924 ,O Democrata -- $2
41'.274
Santa , Clara -.-- 4 •
417.425 -Coqueiro -- 41
,
Nor Papel Importação -- 38
417.672
417.741' Coleções rditorniev-- 32
inveneivel -- 16
417.;68
Saeontan -- 41
417.781
...........
417.800
Fontes
.
8
Droganove -- 3
417.302
41
Café Rondou
418.223
Santa Clara -- 21
413.618
àlacysex -- 39 . .
418.961
Thomaz Gonzaga -- 41
426.469
Oporto -- 41
427.070
427.359
Rep:ast -- 28.
Joalheria Princezinba - 8,12,13.14
423.695
Serraria Marin ma -- 33
429.311
431.475
Alovibasa -- Ús
P'L -- 42
431.91U
1/ L -- 42
431.911
l
Viva o Vinho -- 41/3
431.913
Pedrhiho -- 36
432.5/3
Samurai -- 37
436.704
440,907
Imonac -- 33
443.715
Pedrão -- 41
443.751
Ind. de Meias, Olsan -- 2416,50 Cadernal -- 16
143.761
Orestes -- 3
446:852
462.132
Jtalloy -- 10
Edicopec -- 32
463,314
8
463.727
Cotirin
463.754
Bervely Hills -- 23
Corante Seg Rosenfeld -- 1
464005
21 Maior Linha no Mundo etc -- 48
465.088
465.773. Raio Branco -- 41
Cia. Anchieta de Seguros Gerais -- 33
466,116
466.118
Anchieta -- 50
/ 466.559
Leafar Administrador e Imob. .-- 33
466.752
2Veriodl1 -- 3
Sío Lourenço -- 42 .
466.859

Têrmos

Registros

308 078
308 079
.308.080
• 308.081
308.032

412.978
Bbehinger Engelheina -413.506
Gonu/lambo Comercial NC
414 935
Vitrocen:ro -- 14 •
111-Pequeno
414.971
5
415.703
Vlbor
5
415.778
Ltvio.Juridiro
32 c 33
• 416:624
Jurerna • 16
416.910 1 Lànbleznatica
41
18
417:099 1 Bleanbore
417.782 1 Novacapp • 41
418.086 1 Construtora flassana
16 e 33
41
418.088 f Agre Peruaria
48.
418.235 I Lutosterina
43
418.236 J 14nosterot
31
418.403 1 Alatsa
1
418.702 1 Sabofiller,
418.507. 1 Ed. Apartamento Ornar
16
Super X
419.147
'16'
419.592
Daeoffil
419.649 1Varnp • •37
422.051 1'Adast.
7
36
Imurere
422,634
21
421.383
Trilex
23
425.445 1 Mlosa
3
427.810
Baudafor

301 033
303,084
308 035
3GU 086
305.087.
308.088
308.089.
303.090
308.091.
3118.u92
308 093
308.094
303.095'

1

303.096
308.027,
308.098
308.099
308.100
308.101UON 102.
308.103
208.104
208.105
308.106
348.107

33

308.108
308 109
308.119
308.111
208.112
308.113
308.114
308.115
308.118
308.117,
308.118
$08.119
308.120
303.121'
308.122

199 . T19
Timor -- 8,
428.1 . 31 1 Oe .Ottensener Eisenwerk
41/3
431.112 1 Harmonia, do Vinho
439.17 1 Respuhnon
'3
41o.n:1, 1• 0.nfctit • 7
50
441.29 1 Deda/us
40
443.7251 Arrandopolis
443.739 . 1 In , ,sa
56
Im,sa
24.
413.760
443.4231 Ch-fran
44
23
445.769
Juára
177
446.353
41 .... .
40
445.535
• Bolvinz
446,827
5
Vitalferro
49
MierotAas
447.603
447.864
455.019
457,405
466.555
466.517
467.173
'468.75S
468.760
468.767
468.768
469.498
470.266
471.007.
471.141
471.144
471.376
471.643
471.644
471.645
471.754
471.872
472.316
472.457

I

I

•

•

41
Monaliza
Major
8
Exela
38
Biasoli
42
Tutnier
21
.6
011
1
X.ylophene
Xylophene
26
11
Petolastic
Getotastic
39
AlnithrEnminas e Sais Minerais
Insta! -- 86
Ritmo/
35
Panther
Panther -- 28
Ihnerlecithin -- 3
Boutone Santista
22
Bode Santis'a -- 22
Bonele Santista -- 22
A Anaconàs -- 39

á

Cerejeira em Flor
.41
Word Brasil
23

rs

..

r

••

308.123
308.124
308./23
$08.128
308.127
308.128
.308,129
848.130

308./48
308.147
308.148
308.149
$08 150
308.151
308 152.
308.153
308.154
$08.155

•

473.919
Alando ' Musica? -- 50
474.074
Fonte dose Retalhos -- 23 e 16
474.494
L 5 -- 46
474 497
Radio Jornal de Minas -- 32
475.226.Combate
46
tardo!'
476.919
.
476.921
CardoD
ã

I

308.131
308.132
308.133
308 134
308.135
308.138
308.137
308.138
303.139
308.140
303.141
308.142
308.143
308.114;
$08.145'

Barsulfida

473.029
Sonksen -- 41 473.070
Tintar
32
473.200 • Pe-nnag
4.8
473.290
%h-mia -- 22
Etnahex -- 2
473.843
473.552
Tecalon -- 21
473.631 I Galcan -- 8
473.634
Galcan -- 11
473 683
Ralean . -- 47
473.869' Eco -- 2.1

....

o, o

308 156
308.137
308.158
303.159
308./60
308.161
308.16:

•
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• CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 27
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•

TaMo.s

DE

NOVEMBRO DE 1964 •

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 2 DE DEZEMBRO DE 1904

-

BegIstros
.
• -,, •

Marcas - Classes

308,1‘13
6
Peçauto
1308.154
Içosmos Investimentos -- 33
308.165:
Onze de OtCors -- 42
308,166
Pioclasin.-- 3 .
308.167'
Soraia.-- 36
308.11)8
Flora São Jorge -- 2.3,4,45
308.10
Editora Guarabu Lida.. -- 32 e 53 .
308.171)
Editora (Ittrabu -- 33 e . 3 3. . .
308.171
Ouro Branco -- 19
.
3011.172
Blima . 41
308.173
Z1ariste1a -- 42
308.114
1 A Fera da ' llva Larga -- 2 6 8 9 11/5 17 21 22 24/71
308.171
29 31 34 39 46 49
303.175
437.739 . Danny --, 23
308.176
440.512 1 . Jardim Sapopernba --- 33 .
308 177
448 138
JEBE,S A -- 6
308.178
448.916 1.Academieo .-- 44
1
308.179
D B NI -32
'453.737
308.180.
459.1)42 1 Culaunnr .__. 21
308.181
• •
466.479 - 1 Edifleio Indiampolls - 33 .-.
469.225 1.CoedUie -- 16303.182
308.185
lransportadora Urulnba -.- . 33 ---''
469.779
308.181
469.784 -Malerlas Filmas -. 32
303.185
471 082 ' . Penso eni . Ti -: 41
308.186
Corneleit.o' -- 41
471 850
308.187
Viçosa -- §L 41
471.854
308.188
472 249
Nambozzi '
G
308,183
472 350 1 Bambozzi
8
308.100
.,.
1
.
4(3:518 . .11alta Raz
308.13
Aleksander -- 36
40. 1%97
•
308.102
5 .
475,098 1 Sonrcul
308.103
475.929 f 'Odotno -- 5 6 8 21 31 47 50
308.194
475.930 I Odomo -- 5
308.105
475.931 ' - OtIonnu-- 6 '
308,196
475 933 • °dom° --'21 '
3d8.197
475.935
Odonio -- 47
1
1 -, - •

Termos

325.014
405.877
411.756
413.118
413.261
413.631
415.825
415.826
417,766
417.776
419,553
425.137

'

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM

30 DE NOVEMB110 DE 1961

1\ Registros

Marcas - Classes

Tèrmos'

•
•

Janeiro de 1955

-

334.274_ Itent-Olo -- 16
fele Un:ão S.A.
A73.049
411.904. Maca p á Ind. de Ajo Peças S.A
.............
413.094 1 Inalam
.410.225 1 Real - 48
Orquestra Sinfónica de Sào Paulo -- 33
417.739
16
418.582
•Puvhneo
Phdneus -- 16 •
419.466
Bestetli ,-- 6
428,620
Nirese -- 33 e 'A
443.921
gern.lone‘0 Acabamento raá g ico
414.025
414.152 - -thalson's -- 36
416.71)5 • S • - 17
B
L
1
2 16 e 47
411-.189
6'
448.148 .F A P
Fábrica de_Ca!çadosi'hival S.A. -454.939
460.593
Alhnier -L 5
463 537 i De Vila -- 49 " •
466.15; l . 11augene.8
468.249- 8.4.0i1a14 -468 1133
-- 16
kVig
470 038
470.031 • Mon:e A legr, 5.•****
. • .
470.037 1 Wire(
5
.... ... ...........
470.558
Barhi -- 36
470.733 AValler -- 49
471.122
Ciposa --. 19
471,125
Ciposa • -- 19
471.127 -;Adielf
472.701
r
Amalia •
.
473,870
Tak35
.
.
475,075
Fortuntdo --. 47

308.198
308.199
308.206 •
308.2U
308.203
308.204
1108.205
308.206
308.207
308.208308.269308.216.
308.211
308.212
348.213
308.214
$08.215
308.216
-45.217
.308.21b
303.219
308.220
308.221
303,222
308-.223
308.224
308:225
011.226,
08.227.
08.228 •
08.220:

o

•
•

•

.
476631
4636.635
636.536
650.734
655.360
657,652
663.194
663.261
. 663.866
663:931 .
663.932
664.010_
664.014
664.019.
664.024.
' 6E4.093
664.094
634.095
'664.096
664.180 -664.101
664.102•
664.103
664.104
665.477665.478
665.479
665.480
' 665.481
, 665.482
665.486
-665.487 665.489
665.490
665.491
.
665.492
6G5,493
• 665.494
665.495
.665.496
665.499 .
665.506
665,865
, 665.868
665:875
665.876
665.877'
665.378
667.386
667.457
667.603
667.615
667.619
667 650
£67.883
667.803
667.804
667.805
667.806
667.808
667.811
667 812
667.813
667.814
.667 3/5
667.817
667.818
667.819
667.820
667 821
• 667.822
667.823 ,.

Marcas

368.230.
303.261,
303.232
308.233
302,234
308.235
$38.236
308.237
303.233
303.239
808.246'
308 241 .
303 242
308 243
208,241
308 215
308 246
308 247
308:248
3J3 249
388.250
308.251
308.252
308 253

-

.

•

•

•

•
•

•

308.277
1'8)8 278
308.279
308.280
308 281
808.282
308 283
308,284
308.285 •
308.286
308.287
308.288
303 289
308 290
308.291
308;292
308.293
308.204'
308 . 295
388.296
308.297 308:298
308.299
308.300

308.324
308.325
• 308 326
308.327
308..28
308'329
368.330
2 Cl' 331
303 332
208 333
.208:334
3es 325
308.n6
308337
308.338
308 339
301 840
308 341
308.342
303.143
308.344
308 345
308.346
308.347'

Termos

' 664.105'
. 664.253
664.370
665,056
65.6057
665 063
'665.005
665.066
665.067
665.069
665,010
665.072
665.078
635.133
665.134
665.140
665.141
665.158
665.161
665.311
665.324
665.475
665.476

Marcas

368 254
308.255
838. 258
308.257
308 258
:308 259
-208 '260
308 261-'
308.262
, 308 268
308,264
308 285
308 266
308 287
308 288'
308 269
308.270
308 271
'308 2,2
308 273'
808,274
308 Ti5308 276
• --

665.879
665.880
665.884
665.977
665.992
665.903
666.205
666.395
666.396
666.436
666.525
666.526
666.527
666.528
666.646
666.704
666.705
666.833
666.853
66.9862
667.133
667.335
667.374

308.301
308.302
.308:303
308.304
308 305
, 308 306
308 307'
b
308 318
308.300
309 310
308.311
308.312308.313
309.314
308.415
308 216
308 317
308 318
308 319 •
308.320
308.321
308.322
308 323

667.824
667 825 667.826,

.301 243 (
303 349
306.350 •
308.251
308.352
308.353'
308.354
808.855
308.353
308.357
308.353
- 308 359
308.360
808 361
308.262
308.363
308.364
SOP.365
308.366
808.167
303.363
'3181 ,62
303 370
308.371 •

667.828
667.829
667.830
667.831
667.832
667.948
667.959
667.960
667.961
668.943'
668 085
668 160
668.162
668 163
668.169
668.171
668 286
668 287
668 . 475
670.362

.
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS E3.4 3 DE DEZEMBRO DE 1984

Tèrmos

Marcas e Classes

Solerte. -- 36
354.843
az.
412.479 Edart
etc.
3
412.970 Para a Menina dos
Cancioneiro -- 32
413.149
Xistosarntna -- 3
413,398
Adm. IMavivier S.A.-- 33
413.397
Con3trutora.Durhder S.A. -- 33 -- 36
413.399
preaso Santo Antônio - 33
413.404
Expresso Santo Antônio -- 33
413.405
413.407 Expresso SantO-Antôrdo -- 33
413 408 Expresso Santo Antônio 3- 33
Civennasa -- 7.
414.724
Civernasa -- 21
414.725
414.852 Megra -- 11
Calçad315;adia -- 30
415.729
Pentoxpine -- 1
415.732
416.542
Ete1 -- 46
416.572 Sntone -- 28
417.494 '1,entacaina -- 3
417.495 Campo-Grande -- 41
418.675 Cale 3Unada -- 41
1.330 -- 42
418.693
Nriscount -- 42
418.695
\Mel __ 1
419.426
Bueron -- 28
420.145
32
EsPortaco
424.960
Ineopal -- 20
426.086
Processo Industrial-Ltda. -- 33
429.676
439.276 Tungsram -- 15
Tornae -- 10
441.290
Fulgurante -- 36
441.522
36
443.754 Mara
311indsor -- 46
445.192
445,398 1 Casas Portuguesas de ...-- 1 -- 4 -- 17
20 -- 21 . -322 -- 24-- 28-- 27 -- 28 -I 32
Medeia -- 36
447.569
leudko -- 1
452.918
Trarorim_Peças para ...
458.328
483.544 Monumento de Caxias -- 33
461.364
Ftodovtárba Itunablára -- 33
Rodoviário "C),Ie." __ 33 .
467.365
468.597
Erlana -- 41
463.973
El:miare -- 23
Elrassilar
469.455
8
469.645 Luongo -- 50
470.195 Bregon -- 41
Produtos °Colonia" __ 3
410.324
470.562
Motorista -- 41
viriatue -- 50
471.166
471 170 Café Monte -- 50
471.314
T0ssirne -- 3
Carnbrtne -- 23
472.039
472.123
Juntite -- 28
472.124
Jimtíte -- 38
472.332 CUP -- 33
472.774
Banco Alfornares
NC
473.593
Baillot -- 6 .
.14 •
473.632
Galcana -21
473.762
Mataboi
4
473.810
Studart
3
474.075 Quanto mais samba melhor -- 32
474.088
Idea -- Instituto de ...
33
475.307
Gepesa -- 32
475.370
Palácio do Pobres -- 23
474.453
Gaprene -- 28
474.454 . Gurene -- 31
476.033
Cardal -- 4
476.084
Tan-o-Tora -- 48
476 312
Florercento -- 41
476.313
Florescente -- 42
476 899 Inopina -- 17
470.901 Grande Ring Cauto Atuniz -- 32
475 903 I Budweiser -- 42
476:904
Rad -- 42
476.950
A onde está. o êrro? -- 32-- 33
474.090
Disco-Ton -- 32
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 4 DE DEZEMBRO DE 4964.

Registro3

Térmoe

Alarcpc

Tèrinos

Marcas

308.372
308.373
308.374
308.375
308.376
308.377
308.378
308.379
308.380
308.381
308.382
308.383
308.384
308.385
308.386
308.387
308,388
308.389
308.390
308.391
308.392
308.393
308.394
308.395
308.396
308.397
308.398
308.399
308.400
308.401
308.402
308.403
308.404

76.197
405.193
405./96
414.550
414.560
435.777
435.778
486.059
561.462
597.331
607.306
654.438
663.723
683.724

308.447
308.444
308.449
308.450
308.45!
308.452
808.453
308.454
308.435
308.456
308.457
808.458
308.459
808.460

663.725
663.860
664.020
061.021
864.022
685.162
605.505
465.883
806.095
667.379
667.405
667.607
867.979
670.372

308.461
308.462
308.463
308.464
308.465
308.566
308.167
308.468
308.569
308.170
308.471
308.472
308.473
308.474

308.405
308.408
308.407
308.408
308.409
308.410
308.411
308.412
308.413
308.414
308.415
308.416
308.417
308.418
308.419
308.420
308.421
308.422
308.423
308.424
308.425
308,428
308.427
308.428
308.429
308.430
308.431
308.432
308.433
308.434
308.435
308.436
308.437
308.438
308.439
308.410
308.4311
308,442
308.443
308.444
308.445
303 446

CERTIFICADO EXPEDIDOS EM 5 DE DEZEMBRO DE 1964

• Térmos

336.280
382.506
385.018
404.141
412.801
413.267
413.267
413.2a8
413.269

Marcas -. - Classes

Norvig - 96
~nein 'Europa -- 33
Foto Tokyo -- 8, 25 e 33
Fixol -- 10
jos's -- 41 c 44
Esnialtartb -- 26
Eunaltarte -- 26
Esmaltar/e
41
F,stnalt arte -- 39

Esmartarie
2t
413.281
Esmaliarle -- 13
413.272
Munallarte -- 11
413.273
Esmaltarie -5
416.802
Odjn -- 1
416.803
Odin
8
416.804
Od3) --'11 416,813
Arljnian -- 8
417.330
'Cjned¡seo • -- 7
417.333' 'FNF -5
418.114
Belotex
46
448 817
' Motorspark -- 8
418.901
Prelude
Si
.
.
481.794
Cardeal -- 46
Bem T ‘7.¡ -- 46
418.797
418.799
Ilatres -- L-18 419.357
Cio() Brasília -- 33
419.596
Parede -- 16
420.215 -Jaeoberg
••
422.672
Copam -- 42
423.405. IBbereiè/ . - 2
426.758
Vexar -- 36
-427.705
Irlemp -- h
427 729
Irlen)p Sa -- 5 6, 8, 11, 21 e. 31
429 423
Nas/ar -- ^22
430 239
lIaljndáense -- 8
430.242
Almanata . -- 43
Ateco
430.613
'Leio Plasije
431.037
28
432.484
MK -- 21
441 292
Chejftain -- .10
441.9/4
Empré8;', 13gefÓnjeu
33 ....
4.42.916
hietal0rgiea Zatee
.31C
443.349
37a 1 n)et -- 7
•
3313na ..-- 16
445.042
445,052
Iloanova .3- 11
.,3
447.117
Cape Dolpbjni
41
433.402
310. rop'3: -- 3u
447.604
15,1oeronlas -- 12
447.829
Flor Vaseajna -- 41
13 -448.999
449.243
Onínajetal -- 25
413.270

Reg11.08

308.475
308.476
308.477
308.578
308.579
308.480
308.480
208.581
308.482

308.583
308.484
308.185
308.186
308.487
308.488
308.489
308.190
203.491
308.492
308.493
108:494
308.195
308.496
308.497
303.198
308.599
308.500
308.501
308.502
308.303
308.304
308.505
308.506
308.507
308.308

30s :,149
308.MO
108.511
3414 . 512

338.7,13
308:514
308.515
308.517
308.518
308.310
3n0
3n•
30" 522

30".",23
303.524

. - DIÁRIO

fio: Tèrça.feira 19
Ténues.

450.231
451.409
452.759
453.210
453.567
453.571
454.853
456.889
457.076
457.077
457.197
457.38/
458.090

Marcai e Classes

' VVasim -- 50
• Inabase Ind. Bras. de Alimentos S
'Oftehne -- 11
Transp. Pérola Ltda. -- NO
I L-25
25
£) 50
I If
Mercap -- 32
Maria Cristina -- 30
Di Immun -- 3
Trj Iánnun -Coletron -- 10
Tamary
23
Supercap -- 33

OFICIAL

•
.
Registros

308.595
308.526
308.527_
308.528
308.529
308.530
308.531
308.532
308.533
308,534
308.535
308.536
308.537

476.875
476.900
476.931
476.998
477.091
477.095
477.096
477.097

Têtn)os

Marcas

Classes

Registros
•Nllf

,

e

458.296. .1 43
462.204 I N'elro Ca0 -- 42
464.931 1 O Ferro Judiciário de Araguri __ 3
464.936 I Jesus Está Chamando -- 32 .
468.074
Atelier (tildes -- 8, 25, 33 e 38
468.734. Ropcka --.8
410.044_ . Pronto Socorro
33
470.734. : Atila -- 35
470.738 ' .Predmar.-- 8
471.130
O Trabalhador Te01 -- 32
471.131 . Luanda -- 41
"
471.131. Camporosa -- 42
471.135.. Sterco
32 .
471.160
Alanikraft' -.60
471.165
Cacedense.7-,50
471.262
Livraria Ukcjfe -- 32 e 33.
471.287
Calendonia -.-. 39
471.470 .Kremits -- 8
471.533
Adrenne S. AL Admi11 .-- NO
471.683.
Sogeralma -- 17.
471.756
A Auaaconda -- 44
Poly Pinho . -- 28
471.861
471.904
Santa Fé --.19.
471.969
Emblemática --. 1
471.970
Emblemátca -.8
472.145
Fazendeiro -'39
..
472.256
Almeida Land S. Q. -- NO
472.276
Midacrone - -- 48
472.310
Nrernaguet -- 7
472.313
•enaggel.-- 47
472.315
Vemaguet -- 6
472.791
Moy•-- 36
472.995
Krinocontrast--- 3
473.046
Sedapel.-- 38
474056
AZteca -- 49
Emphorisne --...48
474.537
Linobraz -- 15
475.077
Orbi -- 8
574.128
Restaurante e Bar Gruta Baiana.- 41-43
475.154
475.156
Taldto.-- 4d
475.253
Teceth -- 22
475.257 • Uai]; Lar -- 47
475.312
Butgplast - ,8
475.615
Psnrat:;-:- 15 :..
475.617
Plam Tei -- 50
.475.619 . PasUra e r 16
1
.':
475.799
Ifitgaior Amparo
475- .985
Zappa ...- 1
475.988 1 Benesterg -- 10
475.989 1 'Vem. Cruz - j 7 t
•
.3 .
476.012 I Cataguazes -- 32
,i•
476.388 d Cesta de Mal: Mon Eiro - ,27;
-476.400 /Finanrap 8:-, /--' .. -,.-- --'3 470.401 1 Financap S. A. -- 19

ff~RUIM

30M38
308.439
308.540
308.541
-308.542:
308.543
308.544
308.545
308.546
308.517
308.548
308.549
308.550
308.551
308,552
n8.553
308.554
308.555
308.550
308.557
308.558
308.559
303.500
308.561
308.562
308.563
308.564
308.565
'308.566
308.567.308.568
308.569
308.570
308.571
308.572
308.573
308.574
• 308.575
• 308.576'
308.577
308.578
- 308.579
308.580
308.581
.- 308.583
- 308.583
308.584
' 308.585
308.580
: 308.587
308.588
$08.589
208.590
308.591

Registros

• Mascas - Clamei

Termos

Edifício Afanou --- 33
Vanidades -- 32
Revista da Dl. Religiosa -- 32
Derbia -- 50
Cica -- 49 •Dilis,-- 41
1 Dilis -- 42
Dilie •-- 43

•

•

308.592
308.593
308.594
308.596
308.590
308.597
308.598
308.599

CERTIFICADOS- EXPEDIDOS EM 8 DE DEZEMBRO DE 1964
Térino3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 7 DE DEZEMBRO DE 1964'

• "• Janeiro de 1965

Seção III)

146.240
247.175
331.121
336.392
369.157
377.246
407.178
411.748
412.462
413.148
413.330
413.331
413.340
413.342
413.699
418.231
419.809
421.350
453.213
466.497
467.020
467.787
467.989
468.408
468.749
469.281
'470.351
470.352
470.677
470.959
470.979
471.366
471.524
473.799

Marcas

Classes

,
Fenis. - 8
Chamas - 41
.Serramlts-- 42
Pastorinho - 43
Van Loo - 48
Aluncol -31
Leve Como Uma Caricia etc. -- 11,8 e 48
Wold
47
Livraria e Papelarja Mercantil - 33,
33 e 38
Siede - 1
Edifício Santa Exala
33
Edifício Rio Vitória - 33
Edifício Lujz Pinheiro - 33
Edifício Rio Roma - 33
Edifício ' Ibiapaba - 33
Bototo • - 1
[ris -• 41
Regência Publicidade -• 33
Emblemática - 19
Galeria Vila Nova Conceiçãoã - 33
Igreja em NoSsos Dias - 32
Paschoal Rossini - 16
Benvinda - 21
Versailles - 41
Colchão de Molas Lancellotti - 40 I • •
Edifício Altesa - 33
Transmirim
8
Krepo - 17
B - 1
Proquifer
Aldebaran - 48
Malhisa - 37.
Alinistro - 40
. Café En-Esse - 41

. Registros
308.600
308.601
308.602
308.603
308.604
308.605
308.606
308.607
308.608
308.609
308.610
308.611
308.612
308.613
308.614
308.615
308.610
308.617
308.618
308.619
308.620
308.621
308.622
308.623
308.624
308.625
308.625
308.627
308.628
308.629
308.630
308.631
308.632
308.633

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE DEZEMBRO DE 1964

Vimos

Marcas

Termos

Marcas

'352.293
410.492
414645663.609
664.005
664.099
665.071
665.160
665.485
665.488
665.986
666.235
666.706

308.634

666.707
666.743
666.746
666.858
667.383
667.604
667.802
667.807
667.816
667.980
668.084
668.170
668.439

308.647
308.648
303.649
308.650
308.651

308.635
• .308.636
308.637
308.638
'
308.639
308.640- 308.641
308.642
308.643
308.644
308.645
308.646'

308.652
308.653
308.654
308.655
,308.656
308.657
308.659
308:659
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM.

Tèrmos

Registros

10

12.12 DEZEMBRO DE 1964

Tèrmoa

Registros

1

(Seção

111)

Janeiro do- 1965 211

PATENTES CONCEDIDAS EM 3 DE. DEZEMBRO DE 1964

Térrnos

Patentes

. -

235.781
240.962
388.768
398.379
412.158
412.748
412.977
412.979
412.980
412.981
413.034
413.035
413.038
413.043
413.045
413.585
413.603
413.606
414.060
414.570

308.660
308.661
308.662
308.663
308.664
308.665
308.666
308.667
308.668
308.669
308.670
308.671
308.672
308.673
308.674
308.675
308.676. 0
308.677
308.678
308.679
308.680
308.681
308.682
308.683
308.684

416.182
416.184
416.305
416.307
416.309
416.315
416.317
416.320
416.923
417.934
417.961
418.379
418.412
418.665
418.722
418.733
418.736
419.016
421.405
425.799
426.642
428.800
428.801
428.802
423.831

308.685
308.686
308.687
308.688
308.689
308.690
308.691
308.692
308.693
308.694
308.695
308.696
, 308.697
308.698
308.699
308.700
308.701
308.702
308.703
308.704
308.705
308.706
308.707
308.708
308.709

94.632
108.581
109.1/4
111.100
112 537
112.578
112.979
132.90
113.766
116.333
119.649
119'.684
120.272'
122.336
122..343
122.403
122.431
122.460
122.493
122.947
123.149

PATENTES CONCEDIDAS EM 1 DE DEZEMBRO DE 1964

Irènmcbs

•

414.596

414.597
415.359
416.180
.416.181

Tèrmos

.Térn;oe

Pfitento$

Petertikl

105.939
113.956

71.119
71.120

123.490
123.637

71.128
71.129

114.189
116.112
119.526
119.663
120.897
122.052
/22.597

71.121
71.122
71.123
71.124
71.125
71.126
7/.127

123.638
`123.813
124.414
125.089
125.876
146.850

71.130
71.131
71.132
71.133
71.134
71.135

Modelo Induettial

'remoa

Patente,'

71.136
71.137
71.138
71.139
71.146
71./41
51.142
71.143
71.144
71.145
71.:46
71 147
71.148
71.162
71.163
71.164
71.165
7/ 166
71.167
71.168
71.169

120.835
120981
/2/.266
121 282
121.329
121.476
121.666
121.751
121.752
121.909
122.037
122M2
122.131
123.454
123.536
123.812
12g.082
126 300
131.259
142.289

71.149
71.)50
71.151
71.152
71.153
71.154
71.155
71.156
71.157
71.158
-71.159
7/.160_
71.161
71.170
71.171
71.172
71.173
71.174
71.175
71.176

Alodap de Utilidade

.petentei

123.704
119.176
119.622
120.062

5.838
5.839
5.840
5.841

Patentes

Têrmos

120.777
123.386
123.387
134.550

5.842
5.843
5.844
5.845

Modélo Industrial

Tênmot

Patentte

Temos

1

Patentes

234.302

!.344

141.472

5.346

239.392

• 5.345

146.678

5.347

1

Termos

Potentes

Térmos

Patente*

1

PATENTES CONCJIDIMS M24 8 DE DEZEMBRO DE 1964

'I'Armna

1

Patentes

'I'èrmoe

Patentes

1

137.361

5.342

122.063

5.343

1

1
1

Modêlo de Utilidade
1

/

1

1

Térmos

Patentes

1

1

Térlmios

1

Peterilk)!t

1

I

1

1
1

144.379

1

5.837

i
i
1

_

1
1

__

97.448
103.137
312.921
113.166
114.098.
114.362
115.802
118.615
218.696
118.861
118.960
119.033
219.592
119.833

71.177
71.178'
71.179
71.180
'7 1.171
71.182
71.183
71.184
71.185
71.186
71.187
11.186
71.189
71.190,

120.686
120.742
120 916
121,572
121.737
122.034
122.560
122.615
122.824
122.830
122.970
123.442
118.305

71.191
71.192
71.193
71.194
71.145
11.196
71.197
71.198
71.199
71.200
71.201
11.202
71.203
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PATENTES CONCEDIDAS EM 24 DE NOVEMBRO DE 1964

Virmos

Patentes

Termos

105.836
111.102
111.772
111.986
112.269
114.086
116.954
117.797
118.376
119.092
120.045
120.457
120.466
120.612
120.803
120.815
120.822

.71.069
71..070
71.071
71.072
71.073
• 71.074
71.075
71.076
71.077
71.078
71.079
71.080
71.081
71.082
71.083
• 71.084
•.71.085

120.894
120.925'
120.926
120.953
121.282
'21.371
121.397
121.402
121.44/
-121.574
121.643
121.741
122.255
123.143
123.620
128.847

Patentes

71.086
71.087
71.083
71.089
71.090
71.091
71.092
71.093
71.094
71.095
71.096
71.097
71.098
71.099
71.100
71.101

PATENTES CONCEDIDAS EM 27 DE NOVEMBRO DE 1964

Patentes

Termos

104.392
142.452
110.523.
112.729
112.730
112.807
114.651
116.813
'116.949

Patentes

Termos

71.102
71.103
71.104
71.105
1-.106
71.107
71.108
71.109
71.110

118.655
120.704
120.923
121.701
122.213
122.214
136.097
142.418

71.111
71.112
71.113
7/.114
71.115
71.116
71.117
71.118

Modelo de Utilidade'
•

Termos

Patentes

Termos

Patentes

•
Modelo de Utilidade

Vimos.

Pateetes .

157.041
112.380

.5.826

Termos

Patentes

114.714
118.397

5.825

86.562
100.974
110.588
115.834

120.429
120.562
120.631
121.230

5.829
5.830
5.831
5.832

5.833
5.834
5..835
5.836

.

5.827
5.828
Modelo industrial

Modelo Industrial

Termos
Termos

122.577
122.599
144.372

•

Patentes

Termos

5.325
5,326
5.327

Patentes

Termos

,Patentes

Patentes

145.755'
145.806

5.328
, 5.329

123.20Q
140.649
132.668
142.347
142.897
143.153

5.330
5.332'
5.331
5.333
5.334
5.335

143.339
1
/

5.336
5.337
5.338
5.339
5.340
5.341

144.545

146.144
146.257
147.796
147.797

1

•

IMPÔSTO DE SËL0
Consollds~ baixa& com.

o Decreto n. • 45421. de 12 de
fevereiro de 1959. .Circidoir
s.' 6. de 19 de fevereiro de 1959,
o 5.41vOrio da Fazenda,

DIVULGAÇAO N. 810
Preços Cr$ 1-00,00
A VENDA
Seção de Vendas: Av, Rodrigues Alves. -X
Agéneta 1 Ministério da Fazenda
Atende-u a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal •

Pnc•rrnçÃo
-ELOS
Al\TIMAIS
DECRETO N.• 24.645 - DE 10-8-1934

DIVULGAÇÃO N.° 769
38 edição •

Preço: Cr$ 25,00
A VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alva. 1
Agènela I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembeolso Postai
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
sumir o prazo de 80 dia/ para o deferimento do pedido. Durante es.ae prazo poderão apresentar vias oposições ao Departamento
Xacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro reluerida
.1••n•

. Tèrmo n° 660.126, de 8-9-1964
Pinghera
Randi
São Paulo

Termos na. 660.133 e 660.134, de
•
. 8-9-1964
A. Fábrica de Tintas,
Coral S.A
Esmaltes, Lacas e Vernizes
•
São Paulo

AN-GHERA
INDUSTRIA BRASILEIRAI
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Tertno a' 660.127. de 8-9-1964
cooperativa Avícola de Resende de
Responsabilidade Ltda..
Rio de Janeiro

INDUSTRIA BRASiLEIRA

Classe 1
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Classe 26
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes
Termo n° 660. /28, de 8-9-1964
Frateill Vita, Indústria e Comércio
Sociedade. Anónima
Bahia

tura, máquinas de plantar. -notocharWitS. máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear, Para suiratar. de
corquir, de triturai, de esfare;ar. terra,
para irrigação, para matar formigas e
alttOS insetos, para burrifar pulverizar desinfetantes, para adunar, para
agitar e espalhar palha, para comer
sigudão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
:cartas árvores, para espalhar, para capinar. máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para em
suar, máquinas e moinhos pára forragens, máquinas toscadoras, ardenadoma mecânicos, raladores mecânicos. rolos 'compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
secadores de terra. tosadores de grama, tratores agrícolas, válvula: para
máquinas agrícolas

. Termo n' 660.137, de 8-9-1961
(Prorrogação)
S.A. Frigorifico Anglo

Termo n° 660.136. de 8-9-1964
Companhia de Mercados tan Estrada
Guanah.-a

Termo n° 660.138, de 8-9-1964
(Prorrogação)
Cráá'giO Muniz S.A. Importação e .
Comércio
$ão Paulo

PRORROGO

Classes: 4, 19. 41, 42 e 43
São Paulo
Insígnia

PRORROGAÇÃO

Credimunii
Classe 41
Aves abatidas
btrèrm os na. 660.129 e 660.130, de
8-9-1964
Coral S.A. Fábrica de Tintas,
Esmaltes, Lacas e Vernizes
Silo Paulo

NOUSTRLA BRASIL

Classe 1
lltz nialtez, lacas, tintas e vernizes
Classe 16
Esmaltes, lacas, tintas e vernizes

trérmos as. 660.131 e 660.132, de
8-9-1964
Coral S.A. Fábrica de Tintas,
Esmaltes, Lacas e Vernizes
São Paulo

Classe T
Unaftes, lacas, tintas e vernizes

Classe 16
%inala" lacas, tintas a vernizes

Para distinguir e assinalar: Agua mineral, água mineral artificial. água tônica, guaraná, gazoza, laraniada,• re•
frescos e soda limonada
• Têrmo n° 660.135, de 8-9-1964
Brasex — Comercial Exportadora
Brasileira de Manufaturas Ltda.
Rio Grande do Sul

rasex
Indústria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados,. abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empahadores combinados.
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, botehs.!
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para arroz, charruas oara agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradorea, e sma gadures para a agricultura, escarrificada
res, enchovadeires. facas para máquinas, agrícolas. ferrqdeiras, .gadanhos,
garras para arada, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
maquinas perfuradoras para a agricul-

Classe 41
Para distinguir: Alimentaçáo para aves
e animais, arroz, amendoas, araruta.
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas; avela, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos.
coalhada camarão, canas. carne de bago, açucar, café, cravo canela , cebola
alho, azeite, banra, massas alimentícias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de leite, creme de milro, candimentos, crustáceos, chá, cravo, ,ca‘é
cangica, charque, oScos, castanhas, co
minho, cangiquinha. conservas alimen
tIcias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces, de
tomate e de carne; ervilhas, enxova,
erva-doce, essenncias para balas, para
doces e para alimentos, ligada, frutas.
frutas , secas, em caldas. cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos, fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, geléias. geléias de mocotó
goiabada, gorduras,. grão de bifas. glacês, glicose, gelatinas, grânulos, linguas
linguiças, leite, lombo, lombo, leite con
densadd, leite em pó, legumes, lentilhas
lagostas, mel, marmelada, mortadelas
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina, massas arar:e-alicias
e de tomate, melado, milho, noz-mosca.
da, óleos comestíveis, ostras. paios, pes
segada, peixes, pescados, panetones
pasta de amendoim, pikles. patês, pastilhas. pó para pudins, ralinés, pães.
pães de fôrma, pimenta. presuntos, pot
vilho, guanos, quirera de milhô, rações
radas, sucos de frutas, salsichas, sal
toucinho, tremoços, trigo torrões. tor
balanceadas, requeijão, róseas. sagu
radas, tâmaras, tapiocas, vinagre

Classes: I, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 15,
• 16, 17, 18, 20, 21, 31. 34, 35,
•
40, 46, 37e 49
Expressão
Termo a' 660.139„ de- 8-9-1964
(Prorrogação)
Mário . Farnesi
São PildnO

PRORROGAÇÃV

/NDUSTRIA BRASncrElk
Classe 15
Arte 4atos de cerâmica porcelana, faiança. louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro, adôrno, fins industriais
artisticos, inclusive instalações sanitárias: aparelhos. de Jantar, almôço.
bramem, chá e café, bacias de latrina,
bandeiras de porcelana para candeeiros,
banheiras, bilhas para vinhos. botelhas,
botijas, bules. bidês, caçoilas pare m6..
lho, canos de barro para fogão, colunas para ¡ardil% xícaras, canecas, comgoteiras, confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, funis. ,frigideiras de barro, globos, jarros, jardineiras para jardim, lava
dedos, manteigueira, molheira, pedestais
de eznpadas, pires, porta-facas, potes,
pratos. puxadores. receptáculos, salada!NA, saleiros, serviços de chá e de café,
taboletas, terrinas, tubos, urinóis, vasilhas e vasos
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Termo n° 660.140;- de 8-9-1964
(Prorrogação)
Mário Parnesi
São Paulo

PRORROGACÃO

MÁRIO

ORCIAL (Sação LM)

Tênmo n° 660.144, de 8-9-1964
$. f.Ç. — Soçiedade Técnica de
Construções Laia,
São Paulo

5.

T. C.

Térmo n° 660.148, de 8-9-1961
Valdeme Empreendimentos Ltda,
São Paulo

VELDEUE EMPREENDIMENTOS
LTAk.
Nome Comercial
rernics n° 660.149, de 8-9-1964
Valdeme Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Janeiro da 1965
armações para dados, bules, bandejas,
bases para telekcies, baldes, bacias, bolas, caixas, carteiras chapas, cebo
para ferramentas e utensílios, camba
caixas para acondidonamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo& canecas, O>
ateres, condias, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos. ertudros, coadores para chá, descanso para

Classe .16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações; Argamassas, argila..
prato,. copo. • copinhos de p/datoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
azu/elos. gateastes. balaustres, bioVELDEM
cos de cimento. Worm para pavimenta.
para sorvetes, colheradas. patinhas,
ã
o
Paulo—Capital
6
ção. calhas. cimenta cal. cré chapas
Jarfinhos de plástico para sorvetes loc.
Classe 16
isolantes. caibros. caixilhos: colunam
minhas de plástico para sorvam& datou
...dasse 33
Para d.stinguir: Materiais para constr.* chatas para coberturas. .earlas- dagua. Exploração de bar, reataurantes, buffeb embreagens de material plástico cabaçbes e decorações: Argamassas. argila c.aixas para coberturas. caixa: (agua. lanceta, boliches, diversões, pagos, es- lagoa de material plástico para sorveazuleios batentes, balaustres. blo untas de descarga para eduz. edificates estojos para objetos, espumas de
petáculos e salão de ifota
tayloa, esteiras. enfeites Para autora6'cos de cimento, blocos ara pavimenta ções premoldadaa estagne. enualsoo de
Tênno a° 660.150, de ig-9-1964
veie, massas =ti-ruídos, esoaadores de
ção, calhas cimenta cal. cré. chapas base afalcoa. estacam, esquadrias. estruS.T.C. — Sociedade Técnica de pratos, fula, formas para doces, fitas
isolantes, caibros. caixilhos. 'colunas turas metálicas para conatruções, lama
Construções Ltda.
isolantes, filmes, fios de ovulo" fechos
chapas para coberturas caixas &pua las de metal, ladrilhos. assim& luvas
São Paulo
para bolsas, iam guarnições. gimes&
„caixas para cobertuas. caixas dágua de junção, lages. lageotas, material isoOba para chupetas e mamadeiras, girar.
taxas de descarga para etixos. edifica. lante contra frio e calor, manilhas, massue para ~estimemos do Paredes: mo
niçees • para porta-blocos. guarnição
çbes remoldadas. estuqeu. rxn rão de
S.i.C.— 150431eatide
pare hquidificadores e para batedeiras
base asfalte° estacas. esquadrias estru deiras para cota:traçam mosaicos...profecnioa de Conetrupoes de fruam e kganies. guarnições de maturas metálicas para construções. lame• dutos de base as‘áltico. produtos para
terial plástico para ca guem e ob;etos
Ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas tornar impermeabilizardes as argamasLt
da.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedraguarnições para boina garfos. galerias
de junção bagas. la,geotas.omaterial
Para cortinas, jarros, laminados plástante contra trio e calor, manilhas. mas galho, produtcta betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formai
ticos, lancheiras, mar:agueiras, malas.
ias par revestimentos de enredes,
Nome Comercial
revestimentos e outros como nas
oriaóis, ~dadores de roupas, puxadodeitas para construções. mosaicos. pru. para
construções,
placas para pa- 'Cremos na. 660.151 a 660.156, de res para menrels, pires, prats, paliteialatoa de base asfált co produtos para vimentaçâo,pPrsian2s
eças ornamentais de ci8-9-1964
na% pás de cosida, pedras puma adit»raar impermeabilizantes as argamas mento ou gesso .ara tetos e paredes,
Plásticos Plavinil S.A.
gos, protetoat para documentos, putas de cimento e cal. hidráulica. padre papel para forrar casas, massas andSão Paulo
xadores de água para uso doméstico
galho. produtos betuminosos, impermea. rcidoa para • too nas construções, parporta-copos, porta-niquela, porta-notas,
bilizantes. líquidos ou sob outras forma.* quetaa Portas, portões, pisos, soleiras.
porta-doctimeonsa placais rebites. rodipara revestimentos e outros como nas para portas, tijolos tubos de excreto.
AER.00ELLA1
redpienfes. supurem !aportes para
coattruçõea pers anat. placas para pa- telhas, tacos, tubos de ventilação, tanguardatia@aa, saldam tabas, tigelas,
indastria
trasilairi
ques de cimento, vigas, vigamentos r
tubos para =poisa tubos oura serinvimentação, peças ornamentais de civitrós
gas, traveams, tipos de material plásmento ou gesso para tetos, e paredes
classe n
tico, sacolas, nacos, gagainbent, vapaa.
papel para forrar casas, massas anti. Trêmos na. 660.145 a 660.147, oe
Para distinguir: recatos em geral, te- mes para acondicionamento vasos, Idruidos para uso nas constrwries. par.
8-9-1964
cidos para confecções em g eral. Para earas, colas a frio e colas Mo indcidaa
quetas portas, portões. pisos, soleira
Tiradentes S.A.
tapeçarias e para artigos de cama e cai outras dam" para borracha, para
para portas, *tidos. tubos de concreto
São
Pauli
•
mesa: -Algodão, alpaca. cânhamo cetim, cortutnes, para martineiros, para a patelha, tacos, tubos de' ventilaçao. ias'
caroá. casemiras, fazendas e tecalos de neiros, para vidros, pasta adesiva para
quee vitre
lã em peças, luta. iersey. linho laYlon correias, pasta e pedras para afiar
Termo if 660,141, de 8-94964
TIRADENT3S1 Paco-paca percaline, rayon, seda rebolos, adesivos para ta:os, adesivo@
natural. tecidos plásticos, tecidos ta- Para ladrilros • adesivos para azulejos,
-(Prorrogação)
Indtlat riit Brasileira
seisseabilizantes e tecidos de pano couro anéis, carretas par tecelagem guarHélio Nicolay
lições de material plástico para indús• vestidos
São Paulo
tria geral de plásticos
. Classe 4
Classe 22
PRORROGACAO
Substâncias e produtos de origem .amlClasse 40
Para distinguir: Fio dei Mime em ge- mal vegetal ou mineral, em bruto ou
ral para uso comum e em tecelagem, parcialmente preparados: Abrasivos em Moveis m gerai de metal, vidro, de
fios e linhas de 'goda°, linho, juta, câ- bruto, argila refratária, asfáltico em aço, madeira, estofados ou não inclunhamo. rainio, peco pato, 1S, nyion. bruto. algodão 'em bruto, borracha em sive móveis ara escritórios: Armários,
Indústria Brasileira sida, rayon, linhas de costura, linhas bruto, bauxita, benjoim,
armários para banheiro e para roupas
breu, cânfora,
para bordar, croché e para tricotagena. caolina, chifres, ceras de plantas; ceras usadas, abriladas, acolchoados para
móveia, bancos, balcões, banquetas,
'fios plásticos e Boa de celulose
vegetais de carnaúba e aricari, crina bandejas, domtdhares, berços, biombos,
Casse 41
de cavalo, crina em gerai, cortiça em cadeiras, caminhos para- chã e café
Classe 23
Pão de me!, bombons, chocolate. bitcoitos, balas e &ices de confeitaria Para distinguir: Teddos em geral, te- bruto, cascai vegetais, espato, ervas conjuntos para dormit6rioa, conjuntos
ddos para confecções em g eral. Para medidnais, extratos, oleosos, estopas para sala de jantar e sala de visitas,
Termo no 660.142, de 8-9-1964
tapeçarias e para artigos de cama e enxofre, falhas. fibras vegetais, flores conjuntos para *arraços, jardim e praia,
Lanificio Tiradentes S.A.
mesa: Algodáo, alpaca, cânhamo, cetim, secas, grafites, gomes em bruto, granito conjuntos de armários e gabinetes para
k São Paulo
aruá, casengras, fazendas e tecidos de em bruto, MeMghtw, liquido: de plan- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiral
q8 em peças, luta. jersey, linhoo, aviou. ta., late: em bruto ou parclaknente giratórias, cadeiras de balanço, caixa
LAKIFICIO
p
eco-puno. parada" raiai. rayon. seda preparados, minérios, metálicos, madei- de rádios, colchões, colchões de molas
ras em bruto co parcialmente traba- dispensas, .divisões, avim, discotecas,
TIRAIONTES 5/A.
natural, tecidos plásticos, tecidos ba. lhadas em toras, serradas e aplainadas, de madeira, espreguiçadeiras, escrivanianmenticios croquetes, compotas. een- manganês, óleos de cascas vegetais, nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
WHWIJ3 '4131 ap aURUO Inumo" irmana
mica, mármores em bruto, Óxido de mesinha*, azesiabas para rádio e televiDernieabilizantes
e tecidos de peno couro gazes solichficadores, gelatina, giz, diNome Comercial
são, mesinha: para televisão, molduras
e vestidos
rados, plumbagina em bruto, pd de para quadros, porta-retratos, poltronas,
Tênis° n° 660.143, .1e 34-1964
acue 24
moldagem para fundigles, pedras briIndústria e Comércio de Artefatos db. Artefatos de etcidos em geral: Cordata. tadas, piche an bruto. .pedra calcária. poltrcoas-camas, prateleiras, porta-chaBorracha Sinnaflex Ltda.
fitas, alamares, debruns. cedas pia ga- Plantas medicinais.- pedra@ em bruto. péus. sofás, adás-canas, tavespeiros
vitrines
São Paula
llica, tiras, enfettes, laços, etiquetas, en.. quebracho, raizes vegetais, resinas. reClame 34
Centeios, rendas, bicos, bordados, passa- sinar ~ureis, resida* tutela, elido.
Para distinguir a seguintes
manarias, abulares, franjas, arpa, seivas, Mico em bruto, cisto, eido
SIRRAPLE1
Cortinados, cornnas, capachos, encere
palmilhas, nesgas, atacadores, ombreibetumKno e acato'
dos, estrados, linóleos, oleados puas
,IndlSotria Brattil eira
ras. avios, mochilas, máscara& montas,
ase 28
deras,
panos para assoalhas, paredes
filtros de café, passamanea, coadores de Para distinguir* Artefatos de material
tapetes
café, borlas, sacos, sacas, reisa para plástico e de nylons Recipiente@ fabriClasse 24
bordas, rédeas, cobertas Para rialuatalk cados de material plástico, revestbren. Artefatos de atados
Classe 39
em geral: :"...dbe.
Solas, solados e saltos de borracha cobertura@ para cavalos, bandeira@ e toã confeccionado* de auhatadaa aai•
fitas, 'abanares. debruns, cadar,o4 ge.
para calçados
esfregões
mais e engetaim Argolas, açucareiro. iões,. tiras, enfeites. laços, etictie-m.. c_a

SURPRESA

•

•
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tricas, chaves automáticas, chaves para 'caS, pince-nez, aparelhos de refrigeraantenas • e fios terra, contactos elétricos, dios, (macacoa . de edoulndo, refletores,
candel.•bros, chaves de alavancas, dia- ção, refrigeradores, réguas de aço, ráves de tomadas. comutadores, cafeteiras reatores, rala y s, • receptores, geradores
elétricas, compassos, câmaras frigorifi- automáticos, relógios, relógios de ponto
cas. caixas de descarga para vasos sa- e de vigia, reduteres, resistências, eléDI 5 CITI E.
nitários, aparelhos Para cortar páes, ca- tricas, registros para água, registros pafeteiras automáticas, .câmaras totográ • ra canais e comportas, retentores de
ao Paulo—Capital
ficas e cinematográ'icas, chassis, c en- sons, reatores para lifs fluorescente,
densaciores, castiçais, condensadores pa- reostatos, registros para vapor; registros
Termo n° 660.157, de 8-9:1964
ra vapor, colimadoreS, aparelhos cor- para bidés, para banheiros, para apareClasses: , 6, 8, 32, -33 e 50
Valdeme Empreendimentos Ltda,
tadores de frios, cabos e condutores elé- lhos, bebedouros, para lavatórios- é paInsígnia
tricos, contadores de rotação, caixas ra pias, registros de água. secadores naSá° Paulo
Termo .n° 660.162, de 8-9-1964
para revelaçâO de papéis' moltográficus ta -cabelos, quebra-luzes, sorveteiras,
Serraria Oriente Ltda,
câmaras ampliadoras, compressores, ma- sincronizadores, sextantes, selecionadoSão Paulo
quinas cinematográficas, instrumentos res, sifões, sereias de alarme, aparelhos
AUGUSTA' S ROWLINO
de calcular, chicotes para automóveis. Para soldar, soquetes, sinaleiro, reguSao Paulo—Capital,
cronômetrbs, „carrilhões, aarelhos de co- ladores automáticos ou não, aparelros
lar fotografias, aarelhos calibradores. de televisão, teleiupas, telêmetros, toPRORROO4I0
cinematográficos, aarelhos de contrõle madas, telescópios, teodolitos, tecnigraORIENTE
Classes: 33, 41, 42, 43. 49 e 50
le cinematográficos; aarelhos de con- fos, termômetros, tomadas de correntes,
Titulo
I ndústria Brasileira
trôle de sons, aarelhos de cOmunicaçõe.s aparelhes de telegra to sem fio, transforinterna, discos gravados, diais, ducras. madores, trenas, torradores de cereais,
Termo n9 660.158, de 8-9-1964
diafragmas ara fdtogralias, despertado- torneiras de compressão, -to-neiras de
Comercial e Industrial de Arroz
Classe 4
Prato Ltda.
Para distinguir madeiras -em bruto -ou res, enceradeiras, expiemedores elétri- alta pressão, torneiras com dispositivos
parcialmente trabalhadas, em toras' cos, estufas, esterelizadores, esquadros para aquecimentos de ádua, telefones,
São Paulo
de aço, esquadros de agrimensor, extin- telescópios, transmissores, toca-discos
serradas e aplainrdas
,
tores de incêndios, aparelhos para ex- automáticos ou não, tubos coaduna, terfrutas e legumes, aparelhos es- minais para baterias, voltitnetros, venCOMERCIAI p ILIMSTRIAI Termos ns. 660.163 a 660.166, de premer
tereoscOpicos, escalas 'indicadoras de tiladores, válvulas, válvulas de. redu8-9-1964
ARROZ PRATA)
"
maré,. eletrómetros de quadrantes, es- ção, válvulas para' rádios, válvulas paRaul ?emaladas Incorporações
4
pectroscópios, exaustores, estojos para ra gua, válvulas de descarga e pressão,
Participações Ltda.
filtros com torneiras, aparelhos eletr.) válvulas de comportas, velas para -filSão Paulo
Nome Comercial
nicos em geral, equipamentos eletrôni- tros, aparelhos trtranipsémsissores, aparelhos
cos, elétricos e rádios-técnicos, fogões.
de transmissão e recepção de sons,
rlerrno n° 660.159, cie 8-9-1964
.fô.nos e fogareiros elétricos, faróis, fasqui
Indústria de Calçados Dac/é
,
roletes,
fios
para
eletricidades,
fios
terSociedade Anônima
Classe
6
ra, aparelros fotográficos, ferros elétri'caiasse 32
São Paulo
cos de engomar . e 'Passar, ferros ZO- Máquinas e suas partes i ntegrantes para
Almanaques, anuários, a l buns impres- tatMS i carvão," ferros elétricos para fins industriais; máquinas de' precisão,
sos, boletins, catálagos, edições Impres- soldar, fervedores, fusiveis, filmes .c.e. máquinas operatrizes, motores e *suas
sas, folhetos, 'ornais, livros irapressos, velados, fôrmas elétricas,. filtros de partes, peças para automóveis não iapublicações !interessas, programas radio- óleos para motores, aparelhos de fre- tluidas em outras classes; Alavancas,
fônicos, rádio-televisionados, aa ç as tea- quência modulada, máquinas fotográfi- alternadores, máquinas amassadeiras,
trais e cinematográficas, proa:asnas
cas, Slmes rigidoa, fonógrafos, fitas mé- máquinas amassadeiras de barro e' ceeicircenses e revistas
tricas,. instrumentos fisicos, . focalizado- meto. máquinas de abrir chavetas . máIndústria Brasileira
res para câmaras totograficas, geladei- quinas afiadoras para ferramentas, cá.
Classe '50
Bilhetes .de loteria, cartazes Invressos, ras, garrafas térmicas, geradores auto quinas pára arqueação de embalagens,
Classe 36
cheques, ci;clies, cartões termosplástcos is/micos, geradores estáticos e eletrôni- anéis de esferas para aalansentos.."aneis
Para distignir calçados em geral
de identidade, etiquetas impressas, fatu- cos de alta frequência que funcionam de óleos. anéis para fedltat o afiem*
ras, folhinhas impressas, notas a-amis. com válvulas para aquecimentopor dia- los motores, autolubrificadores. anéis
Termo n9 660.160, de 8-9-1964
abrias, recibos a rótulos
iétrico e indução, fitas treanéticas. apa- obturadores, aparelhos para mistura de
Willy Azevedo Confecções de Modas
Classe 8
relhos para gás engarrafado e apare- anéis de segmentos, bielas, bombas de
Indústria e Comércio
Para distinguir ,artigos e aparelhos elé- lhos de inversão, heliógrafos, hidrôme- • rcompritnido, ambas lubrificantes,
Bahia
tricos e eletrônicos em geral, artigos do- tros, holofotes para automóveis, inter- solina para automóveis, bioco, de momésticos, aparelhos e artigos para Ins- ruptores, isoladores, impressores, apa- bombas de circulação bombas de comtalações elétricas • e ridráulicas; conjun- relhos de inter-comunicação, indicado; bustiveis para motores, bombas para
tos de peças óticas; formando diversos res de nivela, irmana ermanentes ara
CONFECCUES
burrinhos. bombas de água e gaaparelhos de ótica, instalaç6es elétricas rádios, aarelhos de gás neon, gravada- rombustivels de motores e explosiao,
acessórios de rádios, aparelhos e Ins- res de fitas, gravadores de discos, má- manteiga, engrenagens. engrenagens
trumentos didáticos, instrumentos de quinas impressoras, fotográficas, isolan- gentiosde cana. espremedeiras Para
Id j ualt etaslierta
predsào, Instrumentos e aparelhos para tes elétricos, instrumentos matemáticos torea, bombas hidráUlicas, bombas cenfins úteis, instrumentos científicos; acen. e didáticos, isoladores de corrente; ins- trifugas rotativas, de deslocamentos
•
dadores, acendedores elétricos, acumu trumentos náuticos, usstrumentoa para a pistão. blocos centrifugadores,
indusladores elétricos, apitos, aspiradorse
medida e contréle para mecânicos, In triais para. liquidas e pós. desnatadelpó, aquecedores, abat-joura, alto-falan- termediários para filmes, lâmpadas, lu- ras,
Classe 36
hemogenizadores. tnácitiin,as •bruni.
tes, antenas, acumuladores, ampli 4ica- netas, liquidi ricadores, lupas, lanipeões.
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuários
'
dores,' anemômetros, amperômetros, as- lustres, lentes, aarelhos luminosos, apa- doras, caldeiras compressores.. cilindros.
• roupas feitas em geral: Agasalhos sadeiras elétricas; adaptadores de mi- relhos de luz fluorescente, limpadores anibios, • cabeçotes máquanas adaptaventais, alparcatas. anáguas bluaas,
agulhas ara fonógrafos. de para . orlsas, lanternas portateis e lan- das. na construção e conservação de
botas, botinas, blusões, boinas. ba iaa- croscópios,
aquecedores
de
ambiente, aparelhos de ternas de mão, lutes trazeiras ara vet- tateada. máquinas de costura, máquinas
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- contrõle e medida,
aparelhos de expur- colos. microscóios,' cicrõrnetros, manó- centrifugas, máquinas para clarear. clacasação, coletes, capas, chaiee
e desinfecção metros, monóctuos."mostradores, mostra rificar. refinar, misturar e purificar
go
utilizados
na
limpeza
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
liuld0.1 e pós máquinas compressoras.
cintas, combinações. carpinhos. calças. de sentinas, mictórios e outros locais, dores de rádio, microfones, .medidoies má q uinas . classl'icadoram máquinas caaparelhos
de
ligações
para
banheiros,
de
sõs.
c
as,
lentes
de
contacto,
medidores
'de senhoras e de crianças. calções.
tadoras. máquinas de centrar, máquinas
cas. camisas, camisolas. . camisetas. aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos, aarelhos para tneição, mi. para cortar, corburadorea, carter de emde
ar
condicionado,
aparelhos
de
alta
ras
de
qualquer
graduação,
massaricos.
!cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
breagem carter de motor, cubos de
baias. casacos, chinelos, dominós. echar- tensào, aparelhos automâticos para des- norrnografos, niveis de ferro,- nivela de placas de embrea g em, caixas de lubricargas
de
água,
aparelhos
de
alarme,
água
para
caldeiras,
&nina,
instrumen.
fantasias.
fardas
para
militares.
copes.
ficação. diferencial: distribuidores citt
legiais, fraldas, galochas, gravatas. ac- aparelhos de aquecimento central, apa- tos óticos de observação 'e medida, apa- gasolina, &apositivos de arrannue. Wsrelhos
de
aproximaçao,
aparelhos
para
relhos
de
ondulação
permanente,
obletitos. jogos de lingerie, laquetas. laqués
luvas, ligas. lenços. mantéis. meias. bordar, aparelhos para arqueaçâo .de va pára ampliadores, misturadores paro guinas desempalhadoras, máquinas demaiôs, mantas, mandrião. mantlhas. pa- volumes, balanlças, batedeiras, batedei- banheiros, painéis de carros, para-raios. bulhadoras descascadoras.. espumadelletós. palas. penhoar. pulover pelerinas. ras para refrescos, batedeiras para 11- plugs, panelas elétricas, panelas de ras, embreagens. engraxadores. centríquidos e massa, binóculos, bules elétri- pressão, pistolas de pintura. pickups. fugos, máquinas ensacadoras, elevado- •
peugas, ponches; polainas. pliamas,
nhos, perneiras, q uirtiodos, regalos, cos, bobinas para rádios e televisões. pilhas secas elétricas, prumos pant&. ram esmeris exaustoras para forjas em rispens6rios. saldas de banho. sandálias, baterias, baterias egtricaa, businas, ba- gratos, parómetroi, pantõmetsms, oirb p ara mancais. engrenagens para crerassusPensórlos, saldas de banho. !sandálias. rômetros, bússolas, 'bobinas, balcões fri- aietros, Instrumentos' de precisão. perle, leira, engrenagens de comando dai
Wien-re g , aborta, sungas. atolas ou slacks. goríficos. aparelhos ,parn, baahp de ar gaios, prismas fotográficos e puxado válvulas, eixos de transmissão" direção,
, tuler, toucas. turbantes. I ternos, ,ui quente" chuyeiros elétr,icos, coquetelei: res . de' filmes, pcitenciametros,. revolvei elevadores hidráulicos. engrenagens
ias; chttri-isguelree'etétifc er s; 'deves elé- para piritUrãs,' projetores cinematográfi. multiplicadoras, goindastes, 2i:tildaste
formes e vestidos
Camelos, rendas, bicos, bordados, passaimanarias, alamares, franjas, xergas.
palmilhas, nesgas, atacadores, °mimeitas, avio s, mochilas, máscaras, montas.
"litros de café, passatrianes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
'bordas, rédeas, cobertas para raquetas.
toberturas para cavalos, bandeiras e
esfregões

• Termo n9 660.161, de 8-9-1964
Raul Fernandes Incorporações e
Participações Ltda.
São Paulo
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caminha
*, irem máquinas para

t:s geradores, guinchos de roxa
sem 'fim. guincha de segurança. guin-

cho* de transporte aéreo, gazeificadores
de liquides combuitivels. geradores de
Cletriddade. Juntas universais para conduto@ dágua de motores e máquinas.
▪ trio e a quente para aço e outro.
Metais, lançadeira*, máquinas de lavar
roupa e 'prato& máquinas batedeiras,
mancais para brocas; motores elétricos.
máquinas operatrizea maquinal 'mainradoras de barro e de concreto, máquinas borracheiras e etestela má q uinas frigorificas. moinheses para cereais.

maquinas para malharia, meadeiras, má.
quinas para movimento de terra máquinas de rotular, martelos a vaiam,
motores de combustão. Interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e mo.
tocicletas, multiplicadores. molas pera
máquinas, molas para válvulas, macacoa hidráulicos, magnetos de ignição.
mandris, pedais de alavancas 'de embreagens. planetárias de paratusas sem
fim e de rodas, pente. quando parte
de máquinas, rolos para estradas a
pressào, pistões de motores pinhões,
prsnsas, máquinas pulverizadoras. plainas d. mesa, placa para toras. polias,
redutores, rolamentos, silenciosos. segtaucos de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, máquina secadoras, máquinas para .erra. máquinas salgadeiras para manteiga. teteres, turbinas, tercedeiras, máquinas para
tecidos e tapeçarias, máquinas para
indústria d tecidos, tesouras rogativa&
maquinas para , soldar, tornos mecanicos,
tornos de revólver, maquinas urdideiras. tUchos de válvulas, vaivulas de
• motores. vibraquins. veias de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
ventiladoras e ventiladores coma parte
de máquinas
, Terrnoa as. 660.167 a 660.171, de
8-9-1984

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe 22
Para distinguir: Fios de lã em novelos
para trabalhos manuais, linhas para coser eus carreteis, linras em meadas ou
novelos, linhas brilhantes, fios de seda
em meadinhas. novelos ou carreteis
Classe 37 .
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: A.gasalLos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas,' cara.
maças, casaçâo. coletes, capas, chatas
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gornhos, perneiras, quimonos, regalos.
luvas, ligas, lenços, mantels, meias.
maiôs. mantas, mandrião. manilhas. pa .
fetos. palas. genhoar, pulover, pelerinas,
purgas, ponches, polainas...piJainas. pu.
ros. Jogos de !ingeria, laqueias. leques,
suspensórios: saldas g e banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. golas uu slacks.
tuier, toucas. turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Termos ns. 660.172 a 660.175, de
8-9-1964
Marcos Keutenedjian
São Paulo

Marcos Keutenedjian
São Paulo

MT FAIR
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LIGHT WOOL
Irichistria Braeileira
Classe .23

I.
Para distinguir: Algodão, caroá, fazeis-

das e tecidos, de lã em peças, linho, raml, seda natural, tecidos de flanela, tecidos
de malha, tecidos de orgndi, baAlamares,
atacadores
para
toadilhas
,
e calçados, ataduras de algodão para tista, fulares, cretones e setin, organdi
diversos fins, exceto para fins mediciClasse 36
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras Para distinguir: Artigos de vestuários
borlas, cadeados, capas para móveis e
e roupas feitas em geral: Agasalkos,
planos, carapuças para cavalos, cor- avtntais. alparcatas. anáguas, blusas.
dões. debruns. lã, fitas. forros. (ranha botas. botinas. blanSes, boinas, baba.
festão, feltro para órgão Ritos. galar- &aros. bonés, capacetes. cartolas, caratetas. lamparinas. mochilas, mosquete' puças. casaçâo. coletes, capas, chalra
tos. nesgas, ombreiras e enchimentos cachecols. Calçados, chapéus. cintos.
para roupas de homens e senhoras cIntas. Combinações, carpinhos. calças,
panos . para eis :Nanes de móveis. nac de . senhoras e de crianças, calções. cal'fazendo parte dos mesmos, palmilhas ças, camisas, camisolas, camisetas,
passamares, pavios, rédeas, rendas. ee cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
des sacas, sinhaninhas para vestido& saias, casacos, chinelos, dominó& achartelas, tampos para ahnotadas, não ia- pes, fantasias, fardas para militares, co;ando parte de móveis, artigos ésn.. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorfeitos de algodão, cânhamo, linho, juta ros. logos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas.- lenços. mantel& meias,
seda, ralou, lã. pelo e fibras. ano
maiôs, mantas. itaxeLtiao. manilhas paincluidos em outras classes
tetós. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
r lasse 23
peugas, ponches, polainas, pilamas, pu.
Para distinguir: Tecions em geral. te- nhos, perneiras, quis:imos, regalos.
ddos para confecções em geral; para robe de chambre, roupão, sobretudos,
tapeçarias e para artigos de cama e suspensórios, saldas de banho, sandálias.
Mesa: Algodão. alpaca, cânhamo cetiii sueteres, shorts. sungas, stolas ou siados
çarciá. casemiras. fazendas e tet..li e.4 tuler, toucas. mehaeres. -terno& uni.
formes e vestidos
ia EM/ peças, juta. lesses?. linho nylon
•
Classe 22
naco-paco. percaline, rani!. rayon. seda
natural. tecidos plásticos. tecidos, 1m. Fios de algodão. cánhamo, celulose.
penmeabilizantes e tecidos de pano couro luta, linho, lã. fios plásticos. fios de
seda natural ou rabo para tecelagem,
e vestidos

Classe 24

para bordar, paar costura, trlcotagem
e para croc.hé, fios e linhas de Ma
espécie
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardana.
pos, jogos bordados, Jogos de toalhas,
lençóis, manias para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para mirar. toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarni.
ções para cama e mesa, toalfunhas
(cobre pão)
Termos na. 660.180 a 660.184, de
. 8-9-1984
Lanifício Kurashiki do Brasil S.A.
Rio Grande do Sul

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões; fronhas, guardanapos. Jogos bordados, Jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas pará banquetas, auarni.
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de 'vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
aventais, alparcatas, anáguas blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douro& bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, cásação,. coletes, capas, Olaia&
carhecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas, camisolas, cambaias
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharPM fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas,. gravatas. -forros. jogos de 'ingeri; Jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços. mantem meias.
maiôs, mantas, mandrião. manilha& paletós. palas. penhciar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pilarias, pu.
ilhas, perneiras, quienonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
suciares, shorts, sungas, stolas ou alacks,
tuJer, toucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão. artilham°. juta, lã, nylon, fios plásticos.
fios de seda natural e rayon, para te.
celagem, para bordar, para costura, tricotagem e para croché, fios e I nhas de
toda especie, fios e linhas para pesca.
linhadas de aço para pesca

Janeiro de 19G5
Classe 14
Artefatos de eteidos em geral: Cordões,
fitas, alamares, debruns, cadarços, ga;
lbes, tiras, enfeites, laços, etiquetas, entremeios, rendas, bicos, bordados, pasaa•
manarias, alamares, franjas, xergas,
palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei»
ras, avios; mochilas, máscaras, montas,,
filtpos de café, passamanes, coadores dá
café, borlas, sacos, sacas, telas para _
bordas, rédeas, cobertas para raqueta;
coberturas para cavalos, bandeiras
esfregões
Termos as. 660.176 a 660.179, de

8-9-1984
Marcos Keutenedjian
São Paulo
flOTWOOL

•
Induatria
Brásileira
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão. cânhas
mo, celulose, Juta, lã, fios de sêda
tural e rayon, para bordar,. para costiss
ra, tricotagem e para crochêt
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárisa
e roupas feitas em geral: Agaralsos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusa;
botas, botinas, blusões, boinas, babam
dothos, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cinto;
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e dt. crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camiseta;
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias. fardas para militares. co.'
legials, fraldas, galochas, gravatas, gor•
ros. logos de 'ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
maiõs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, pelerina;
peugas, ponches, polainas, pijamas, pm,
nhos, perneiras, quhnonos, regalo;
robe de chambre, • roupão, sobretudo;
scspensórios. saldas de banho, sandália;
suciares, aborta, sungas, atolas ou slacks,
Men toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama II
mesa: Algodão, a/paca, cânhamo, getimo
:arca. casemiras, fazendas e tec:dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, ratai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ime
penneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 37
Para distinguir: Toalhas para banho,
mãos e rosto em qcaisquer tecidos ou
côres, lisas ou estampadas: roupas brancas para casa, como: lençóis, fronhas e
colchas (cretone, linho, algodão ou sel.
da). em côres, lisas ou estampada;
bordadas, pintados, rendados e em fantasia: roupas brancas para mesa como:
toalhas e guardanapos (cretone, linho,
algodão, iécla, filó, cambraia e lã), em
ceires. lisas, estampadas bordadas, pintadas, rendados e em fantasia

Termo n." 660.185, de 8-9-1964
•
Classe 23
Liberal —Comercial e Imobiliária Ltda,
la.taõ
tua
sopeau
iiin8nnsgi
P.Ied
-J1
São Paulo
•
eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama • e
LI 13 iR A I.
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim,
caros, casem' as. fazendas e tec dos de
naco-pacci, pa.caline, raml, em/0n. seda
Classe 16
natural, tecidos plásticos. tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro Para distinguir: Materiais para construilã em peças, juta, jersey, linho, nylon cek es e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bloe vestidos
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Têjnio o 660 199. de 8-9-1964
Classe 37
kern° Laia,
Roupas brancas, para cama e Mesa:
Acolchoados pára camas. colch:..a, ao°errores, estregões. fronhas, guardariam, logos bordados, logos de amibas,
iençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas ar
t
rosto, e banho, toalhas de mesa, toaClass; 33
lhas para jantar, toamas para ;na
t.:ott1 para hospedagem, e reri:Ações
cate, toalhas para banquetas, quartis
660.200.• de 8.914964
Térmo
ções para cama e mesa toalninhas
Centra) Têxtil indústria e táomérc,..
(cobre pão)
..
Limitada
Classe 36
São Paulo
Para distinguir. -/art.gus de vestuários
a rot.pas tenaz em gerai: A„aaa•tios
CENTRAL ?TIL
aventou), aaaarcatas, anaguas oluata
auras: botinas, oiusões., boinas, bacia.
3
;louros. DOLICS, capacetes. cartuiala cara
COMÉRCIO •
maças, casação. coletes, capas, chaies
ai
,,acilecois, calçado., chapeus. cintos
•
Nome Comercial •
Combinações, carpinnus, calças
••••
Tèrmo n. 660,189, 'de 8-9-1964
te senhoras e se crianças, calções. cai
l'érmo n.° 660.201, de 8-9-1961
Lmeral -a- Comercial e imobiliária
çaa. camisas, -camisolas, camisetas
Incorporadora Alvo.ada S.A.
Limitada
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Paraná
São t'aulo
saias. casacos, chinelos. domiacs,
,es tante-sias, tardas para o./Ltares. ts,
•
,
agiam: 'radas, galochas, gravatas, gorLIBERAL-COMERCIAL
ros logos 'de angarie. Jaquetas. , laques.
•
.,esaa•
3 INI03311•1ÂRIA
uivas, .igas, lenços, inantós, meias,
ma.os. mantas. mandrião, manilhas pa
•
tetos- Palas. penhoar, pulover. pelerinas
Classe 33
660.186, de 8-9-1964
Têrmo
peugas, ponches. polainas. Nanais. pu.
Titulo
Comércio de Artigos para Cabeleireiros
nhos, perneiras, atuamos, regalos
"Casa Caetano" Ltda.
Nome Comercial •
robe de chambre. roupão. sobretudos
Trios na. 660.202 "e 660.203, de
Sa'o Paulo
suspensorms. saldas de banho. saraanus
Têrmo n.° 669.190, de 8-9-1964
8-9-1964
susteres. shorts. sungas, atolas ou atacas
Contabilidade e Assuntos
E.P.M.
Comanhia de Desenvolvimento de
tuier, toucas, turbantes. ternos, uni
CAnA CAETANO
Fiscais S.C.
Mandaguaçu — Codernag
tormes e vestidos
São Paulo
Paraná
,Sao Paulo-Capital
Têrmos na. 660.195 e 660.198, de
8-9-1964
E.M.-CONTABILIDADE
Spumar — Espuma de Nylon S.A.
Classe 8
•
E
ASSUNTOS
FIASCAIS
•
Indústria e Comérda
Classe
50
Secadores elétacos par cabeleireiros,
Bilhetes de loteria, cartazes Impressos.
São Paulo
• .
aparelhos elétricos para ondulação de
Cheques. clichês. cartões tereuosplaticoe
cabelos, apetrechos paar cabeleireiros
Nome Comercial
tatu.
de identidade, etiquetas finareis
Têrmo ta° 660.187, de, 8-9-1964 —
ras, folhinhas impressas, notas, propus
LI-STRECR•
Pantron — Indústria e Comércio Ltda. Têêrmos as. 660.191 a 660.195, de
sósias, recibos e ratilus
I duetris Brasileira
8-9-1964 ,
Clapse 33 •
São Paulo
Marcos Keutenellan
lasignia
•
São Paulo
Têrmo n.° 660.204, de 8-9-1964
•
PANTRON
Classe 22
Comanhia de Desenvolvimehto
-TIMES NUARE
Fios de algodao, cânhamo, juta, lã,
Mandaguaçu — Codernan
IndUsti i a Brasileira •
Paraná
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
Classe 8
bordar, pa a costurar,tricotagem e cro- Companhia de'
Artigos e aparelhos elétricos e eletrôchê. Fios e linhas de Rifla espécie,.
Classe 22
nicos em geral, aparelhos e artigos paro Fios de algodão, cânhamo, juta, lã,
aço para pesca .
Instalações elétricas e h:d.áulicas, con- nylon, fios plásticos, fios de seda naDesenvolvimento
juntos de peças õt:cas, aparcihos de ótica. tural e rayon. para tecelagem, para
Classe 23
e' amos de ótica, instalações elétricas e bordar,- pa-a costurararicotágem e cro- Para distinguir: Tecidos de alaadão.
nlandaguao-Codeman;
artigos eletrônicos ara automóveis e via, chê. Fios e linhas de tôda espécie, alpaca, cretone, cambraia, crepe, flanede
culos em geral, apasitioa e acessórios
Nome Comercial
las, linho, gangas, gazes, gorgo:ão. leraçco para pesca
rádios, aparelhos e instrumentos didátisey, musselina, opala, organdi; pescai.
Classe 23
660.205, de 8-9-1964
ai
nono
cos, artigos e aparelhos de iluminação, Para distinguir Tecidos em geral, te. raion, sedai, sedas, lã, casemiras, fusRefinaria Salineira Ltda., Comércio,
instrumentos de precisão, instrumentos e ridos para confecções em geral, para
tão, sarginha e tussor
Indústria e Navegação
aarelros cientificos, instrumentos de fí- tapeçarias e para artigos de cama e
Classe 36
Rio Grande do Sul.
sica e medida, aarelhos ara UM domésPara
distinguir: Artigos 'de- vestuários
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim
ticos elétricos ou Cio, inst.umentos e
roupas feitas em geral: Agasalhos
caroá, casemiras. fazendas e tec dos de
aarelhos ara fins úteis, aparelhos de reentais, al arcatas, anáguas. bilis a.
lã em peças. juta. -jersey, linho mann
frigeração, aparelhos eletroniecâmcos,
paco-paco. percalbae. rami. Ja on, seda b tas, botinas, blusões, boinas. baixa
não incluídos em outras clama
natural, tecidos plásticos; tecidos im• douro& bonés. ca acetes, cartolas, cara
permeabilizantes e tecidos de pano couro ouças, casaçao. coletes, capas, chalra
cdc hecols, calçados, chapéus. cintas
Têrmo n ° 660.188, de 8-9-1964
e vestidos
Autometal Indústria e Comércio de
Classe 41
cuotas. corabitações. carpinhos. calças
Classe 24
Equipamentos pa a Automóveis
le senhoras e de álanças. calções ca • Açúcar. canela em 6. condimentos par;
Artefatos de algodão. nylon, plásticos, ças,. camisas, camisolas, canosetas. alimentos e colorantes. %rinha de nula*
Limitada
cânhamo, caroá, luta, lã, linho, paco- cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros, choca, mel, pimenta e temperos a bane
São Paulo
paco rasai, raion, seda natural e outras saias. casacos, chinelos. doeninós. echar. de pimentão e urucú, sal de coalifiall
fibras: Alamarea, atacadores,. bicos. Des, tantas:as. fardas para militaram. co..
AUTOMETAI.
Têrmo n.° 660.206, de 8-9-1964
bolsas de tecidos aar senso as, bordados iensts. frak ás. galochas, gravatas gorAuto Nordeste Gacho Ltda..
borlas, bandeiras, cordões, cadarços, ro:= logos de lingerie. iaquetas. lacit.ês
Rio Grande do Sul
coadores de café, col:ertas para raque- luvas, ligas, lenços, mameis. meias.
Classe 21
tes, coberturas para cavalda, debruns /mau mantas mandrião manilhas pa•
Pas distinguir: Veiculas e suas partes enfe!t's, etkit:^' -s, entremeio. ent ete• 'Net:pai:O ,ranoinci aammad •saivci
integrantes: Aros para bibicietas, auto- las, flâmulas, fitas, franias, filtros de suas. ponches. po1airls Cam5N ou.
móveis. auto-caminhões, avieScs, amor café, galões laços de chapéus, mocE.Ins nhos, perneiras, quimonos. res,.X,ts
ttasileigM
tecedores, alavancas de cániblo, braços montas, neegas, ombreiras, passarnana robe de chambre. rounão. sobretudos
breques, braços para veículos bicicle rios, pzImilhas; pavios, passamanes. austaeraórios saldas de banho. san-dfilias
Classe 21
tas. carrinhos de mão e carretas. cami pon-pons pingentes, rendas, réd?as ',meteres. *horta: sumias. atolas ou slackg
Velculos e suas partes Integrante%
nhonetesa carros ambulantes caminhõe. rtalea, sacos sacas sacolas, tiras, telas tu!er. toaras turbantes. ternos, uni
•
exceto máquinas C motores
formes e vestidos
carros, tratores, carros-bercos, carropara bordar e xergaa
•
•coa de cimento. bloros para pavimentação. calhas. cimento, cai, cre. chapo
isolantes, caibro& caixilhos. colunas:
chapas para coberturas, caixas daaaa.
caixas para coberturas, caixas ciágua.
caixas de descarga para etixos. edificaçõee premoldadas. estuque: tamiso° de
base asfáltico. estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos. tamaris, luvas
de iunaão, !ages, lageotas. material iso
lante contra trio e calor, manilhas, masaah para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos. produtos de base as‘áltico. produtos para
tomar impermeabilizantes as argamas•
tas de cimento e cal. hidráulica, pedre
gulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções. persianas. placas pára pavimentação. eçaa ornamentais de ci.
mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para' forrar casas massas anti
rcidos para uso nas construções, par gastas. portas. poaões. p:sos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan,
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõz

tanques, carros-irrigadores, carros, carroça.% carocerias, chassis, cnapas clr-t
aliares éara veiculos, cebos cie viicti.c»
carrinhos para maquinas de escrevei
corrediços, para veiculus. direção, tles11gaiteiras, estribos, cacaus* rolaure.a, elevadores para passageiros e ara carga,
manivelas, navios, onibus. para-chuquza
motocicletas, motocargas, moto tiirgoea
engates para carros, mima de direção.
freios, tronteiras para vei ulos, guaaat
locomotivas, lanchas, motociclos, mola.i
para-lamas, para-brisas, pedais, pantoes
rodas para bicicletas, rama para bicic.le.
tas, reboques, radiadores para veiemos
rodas para veiculos, Jahns, triciclos, U
rantes para veiculos vagões, veiotape.
ama varetas de controle do atugauor e
aceieraaor, troteis, troleibus, varaes de
carros, toietes para carros
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Têrmo n.° 660.207, - de 8-9-1964 •
inclastria de Produtos Plásticos
Technoplast Ltda.

DIÁRIO OCICIAL (Seção III)
Termo n.° 660:209, de 8-9-1964

Janeiro de 1965

lençois, mantas para camas, panos para
cEsinha e panos de pratos, toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa.- toaelas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarna
ções para cama e mesa toai:linhas

cathecols, calçados, chapéus,- cinto"'
cintas, combinações, carpinhos, calCas,
de senhoras e de crianças. Calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
Rio Grande do Sul
atacas, , ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpeta fantasias, fardas para militares, aoTêrmos (as. 660.217 a 660.220, de !quase fraldas, galochas, gravatas, gor• 8-9-196a
ros jogos de lingerie. jaquetas, laquês,
.Cia. de Reprèsentações e Negócios luvas. ligas, lenços. tnantõs, malas,
Norte Cot/len:là
,NjUstO erãtiicit
Promócionais
maiôs, mantas, mandriai). mandhaa paTermo n.° 660.210, de 8-9-1964
fetóa. palas. penhoar, pulavas, pèlennas,
Rio
Grande
do
Sul
Nissin Babar
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.:
• Classe 28
•'
Rio Grande do Sul
nhos, perneiras, quinamos, regaups,
• Para 'distinguir: Artefatos de mataria'
robe de chambre, •roupao, sobretudos,
plástico e de 'nylon: Recipientes tabnsuspensórios, saldas de banho, sandálias,
.' cados de material plástico, revestimen.
Filme
Fixo
Behar
surrares,
shorts..sungas %tolas ou siacks.
substancias
ani.
tos . confeccionados de
miar, toucas. turbantes; ternos.; uniClasse 32
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
formes e vestidos
étistria Brásile4rá,
Almanaques, a nurios, albuns impresarmações para óculos, bules, bandejas,
sos boletins, c atalagos, edições impresbases para feleaones, baldes, bacias, bolTêm° n.° 660 .225, de 8-9- I (a, a 1
sas. folhetos, larnals. I lvros' impressos,
Classe 8
sas,- caixas, carteiras chapas, cabia
PrOtin Comissões Ltda.
FilMes
revelados
publicações
impressas,
'programas
radiopara ferramentas e utensílios. cruzetas.
visianados.'
Nas,
fônicos
c
aadioaca•
Sao Paulo
- caixas para acondicionamento de aliTêrmo n. a 660.211, de 8-9-1964
mentos, caixas de material plástico ,ara Cia. de Reiresentações e Negócios tealrals e cineram:a raficas. programas
,
.eirce•iscs e revistas
baterias, coadores, coas, canecas, coPromocionais •
• Iheres. conchas, cestas para pão, casa
Classe 50
Rio Grande do Sul
nhas capas para . álbuns e para livros
Bilhetes de latei.a, caltazas impressos.
cálices, cestos, castiçais para velaa,
cheques, caaaas, Cartn:/es termosplasticas
caixas 'para guarda de objetos •crtu•
de identidade, etiquetas impressas, tatu
_tler
' chos, coadores para chá, descanso atra
ras, folhinhas, ama-essas, notas paamaspratos, copos e copinhos de plastuca
• sórias, recibos e rótulos •
• Tfiallstria Brãsi1eir4
Ciasses: 32, 33. 37 e 50 •
'para sorvetes, caixinhas de alaata
BRASILEIRA
• • Insigaia
para sorvetes, colherinhas, pasinnas,
Classe
37
Classes: 32, 33, 37 e 50
garfinhos de plástico para sorvetes, 1.e-rainhas de plástico para sorvetes. discas Roupas brancas, para cama e atesai:
Sinal de Propaganda
embreagens de material plástico emba- Acolchoados para camas, colchas, co,
Classe 28
bertores,
esfregões
fronhas.
guardanalagens de material plástico-para sorvePara distinguir: Artefatos de material
Têm° ia° 660.221, de 8-9-1964
pos,
jogos
bordados,
logos
de
Meais
plástico e de nylon: Recipientes fabritas estojos para objetos, espumas de
Cal C,himelli Ltda.
• -nylort, esteiras, enfeites para automó- lençois, mantas para camas, panos para
cados de material plástico, revestimenParaná
veis, massas anti-ruidos, escoadores de cosinha e panos de pratos toalhas de
tos conteccionados de substâncias ani'pratos, funis, formas para doces.- fitas rosto, e banho. toalhas ,de mesa ton..'
mais e vegetais: Argolas. açucareiros, •
armações para óculos. bules, bandejas,
Isolantes, filmes, .fios de celulose. fechos lhas para jantar, toalhas para chá e
para bolsas, facas, guarnições, gaarui- café, toalhas .paaa banquetas, guarnibases para tele aones, baldes, bacias, boi- •
sas caixas. carteiras chapas. cabos
çbes para chupetas e mamadeiras, guar- ções para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
nições para.' porta-blocos, auarnições
caixas para acondicionamento de alipara liquidificadores e para batedeiras
Classe 4
Têrmos
as,
660,212
a
660.215,
de
mentos. .caixas de material plástico para
de frutas, e legumes, guarnições de maCal
virgem
8-9-1964
°aterias, coadores. coos, canecas. coterial plástico para ctensilios e objetos
.heres, conchas, cestas para pão, cestiguarnições para bolsai, garfoa ga.erias Cia. de Representações e Negócios
Térmo n.a 660.222, de 8-9-1964
Promocionais
apara cortinas,' jarros, laminados. plásnhas capas para álbuns e para livro*
Sociedade Ata Limitada
Rio
Grande
do
Sul
cálices, cestos, castiçais para- veias,
Paraná
ticos, lancheiras, mautegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas. puxadocaixas para guarda de . objetos, arta.
res para móveis, pires, pratos. • paliteichos, coadores. paia chã, descanto para
A
pratos. copos e copinhos de' plãitoco
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti•riflo gos, protatoe
. s parai documentos, pupara • sorvetes, caixinhas de p!ástico
indústrã
Brasac¡ia
para sorvetes. colherinhas, pasuhas, xadores de água para • uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
garfinhos de plástico para sorvetes, fora
Classe 32
porta-documentos, placas. rebites, roda
minhas de plástico para sorvetes, discos
Classe 41.,
nhas, recipientes, suportes saportes para Almanaques. anuários, albuns Impres- Su
bstâncias alime.nticias e seus prepa- embreagens de material plástico embaguardanapo; saleiros cebos, tig&s, sos, hol. arts, catálagos, ediaões baniaslagens de material . plástico para s^rve.
rados; Ingredientes de" alimentos;
tubos para ampolas, anhos para sentia sas, folhetos, Jornais, livros iniprassos,
tes estojos para objetos„ espumas dal
• Essências alimentícias
nyion, esteiras, enfeites para autora&
gas. travessas,- tipos de material plás- publicações impressas, programas radioTêrmo n.0 660.223, de 8-9-1964
tico, sacolas, sacos. saquinhos, ..asilha- fónicos e rádio-televisionados. • peças
vais, massas antaruidos, escoadqres
Eureka Representações Ltda,
mes para acondicipnamento, vasos, at- teatrais e cinematográficas, programas
pratos, funis, formas para doces, fitas
circenses e revistas
Guanabara
isolantes, filmes, tios de ceni/ose, fechos
earas, :aias a frio e colas no inckidas
em outras classes, para borracha, para
para bolsas, facas, guarni;ões, guarni..
Classe 50
cortumes, para tmarcineiros, para sapa- Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
ções para chuaetas e mamadeiras, miara
•nições para aorta-blocos, guarnições
teiros, .para vidros, pasta adesiva para cheques, c'iches, cartões termosplásticos
correias, pasta e pedras para afiar de identidade, etiquetas impressas, fatupara liquiditicadores e para batedeiras
rebolos, adesivos para tacos, adesivos ras. folhinhas impressas, notas promisde frutas e legumes, guarnições de aiapara ladrilros e adesivos para azulejos,
teria) plástico para ctensilios e objetos
sórias, recibos e rótulos
anéis, carretéis par tecelagem e guarguarnições • para bolsas, garfos; galerias
• Classes: 32 33, 37 e 50
para . cortinas. farras, laminados, plászições de material plástico para ireis.
Insígnia
Classeu:
33
e
36
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas,
tria geral de plásticos
classe: 32. 33, 37 e 50
Titulo de Estabelecimento
mimais; pendedores de roupas, puxadoSinal de Propaganda
Termo 11.1 660.208, de 8-9-1964
res para móveis, pires, pratos paliteiTermo n!) 660.224, de 8-9-1964
Tênno a° 660.216, de 8-9-1964
ros, pás de casinha, pedras pomes, arti.
Indústria de Produtos Plásticas
Eureka Representações Ltda,
Cia. de Representações e Negócios
go& protetoes para documentos, puTechnoplast Ltda,
Guanabara
autores de • água para uso doméstico
Promocionais
porta-copos, porta-niquela, porta -notas,
Aio Grande- do Snl •
• Rio Grande do Sul
porta-documentos, placas, rebites, rodi.
nhas. recipientes, suportes suportes para
:inióstria do noduid.
eAliRMI GA '
guardanapos, saleiros tu bos, tigelas,
INVOSTRIA. BRASILEIRA
tubos para ampolas, tubos para seria.
%mo
gas. travessas, tipos de material Ou.
tacMsnia eradeiral
Clame 36
Pesa distinguir: Artigos de vestuários tico, sacolas, sacos, saquinhos. ,vasilhaClasse 37
e roupas feitas em geral: Agasalho. mes- Para acondicionamento, vasos, zia
Roupas brancas. para cama e mesa: aventais, alparcatas, anáguas. blusas Caras, colas a trio e colas nÃo Pu-Acida@
Acolchoados para camas, colchas. co- botas, botinas, blusões, boinas, baba em outras classes,. para, borracha, pari
bertores, esfregões. fronhas, çpmrdana- douro, bonés, capacetes, cartolas, cara cortinam para "mareineiros, para sapa.
pais, jogos bordado., xigos 'de Soam mar, caseçao, coletes, , capas, chales. tetro*, para vidro" 'pasta adesiva pala
Nono Comerciei
Trizrweiler Ei C:a• Ltda.
Rio Grande mas.

ITfietweire

n'ECHNOPLASTA

VORMIGA

Tricinguio

E. !. P

Ouro

CHNELLI),

limito de :Ouro

Is

EUREKA

REPIESENTAÇÜES

E 11 1:11 A
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correias, pasta e pedras pesa aluir
rebolos, adesivos para tacos, aaesivoa
para ladrilroa e adesivos para azulejos,
anela, carretéis pai tecelagem e gvar.
iaçõea de material plástico para hada&
teia geral de plásticos
Tiasao a.° 660.726, de 8-9-1964
Mary M. T. Niedaer
Rio de Janeiro
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Termo a.° 666.230, de 8-9-1964
Mary M. T. Niedner
Rio de Janeiro
•

(Seção 111)
Termo
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.660.234, de 8-9-1964
"M. T:: Niednrr
Ria de Janeiro

Mary

SEE

Indústria Brasite;rn

Indústria Brasileira

Indústria- Brastlelra
Classe 22
tios de algodão, cânhamo, juta. lá.
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagem e ciofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca
Termo a.° 660.2V, de 8-9-1964
Mary M. T." Niedner
Rio de Janeiro

Classe 22.
nos de algodão,- cânhamo, juta, lã.
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espécie,
aço para peka
Terna) a.° 680.231, de 8-9-1964
Mary "M.' T. Niedner
Rio de Janeiro

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, 13,
nyloa, boi plásticos, fios de seda naturas e rayon, para tecelagem, para
bordar, pira costurararicotagem e crochê. Fios c linhas de hada espécie,
aço para pesca
Termo n.° 660.235, de 8-9-1964
Mary "M. T." Niedner
Rio de Jawiro

PERU%

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nylon, tios p:ásticos, fios de seda naIndústria Brasileira
tural e ',nye°, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e croché. Fios e linhas de hada espécie,
Classe 22
aço para pesca
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nylon, fios plástico* fios de seda naTermo a.° 660.232, de 8-9-1964
tural e rayea, para tecelagem, para
Mary "M. T." Niedner
bordar, para costurar,triootagen e cioRio de Janeiro
fios e Tinhas para pesca, linN"ts dt
aço para pesca
Termo a.* 660:228, de 8-9-1964
Mary "M. T." Niedner

In dústria

Brasileira

Classe 6
Maquinas .e suas partes iateg . ;s não'
incluldas nas classe, 7, 10 e 17
Termos as. 660.240 a 660 742. 4e .,
8-9-1964
Cerâmica Mogi-Guaçu
São Paulo

ira

tural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para oosturar,tricotagem . e cruchê. /fios e linhas de Oda espécie.
.."0 para pesca
Termo n.° 660.236, de 8-9-1964
Granja Confiança Ltda.
São Pado

Granja Confiança Ltda.

I °Re

Name Comercial

INDUSTRIA BRASILEIRAClasse 22
Fios de algodão, cainham°, juta, Is,
nylon,, fios plástiCoa, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
Classe 22
bordar, para costurararicotagem e ao- Fios de algodão, cânhamo, juta, lá.
fios e linhas para pesca, linhadas de nylon„ fios plasticos, fios de seda naaço para pesca
tural. e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotageni e' croTêrmo n.° 660.229, de 8-9-1964
diè. Pica e• linhas de taida espécie,
Mary M. T." Niedner
aço para pesca
Rio de Janeiro
Téraio
.660.233, de 8-9-1964
bdary "M. T." Niedner
Rio de Janeiro

Bóiicte Entoin-ica
• Em

II (

inddstria Brasileira
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, jItta,
nykin, noa plásticos, fios de seda natural e ralam, para tecelagem, para
bordar, para coaturar,tricotagem e croché. Fios e linhas de tpds ~ele.
ate Para ~ai ;

Clame 4
Para distinguir: Algas marinhas. a1g64
.
ao em rama. âmbar. asfalto, argila. roi
trataria, areia para fundição c minada
tica, asbestos azeviche, bauxita. barbas
e barbatanas de baleia, borracha bruta,
breu; cola, cânhamo, cana da Ind:a, ata

belos ou crin animal. corantes animais,
vegetais ou minerais em bruto, caseai
Classe -22
para curtir. cêra virgem, cerdas, cinta,
Fios de algodão, cânhamo, juta, la, zaruca, caolira, capim, cera animal Ga
nylon, lios plástico, fios de seda na- vegetal, chifres, conchas, coral: enxofre,

PRORROGAÇÃO

itso de janeiro

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, JIM, /11.
nylon, fios plástitos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para 'costurararicotagem e ,crofios e linhas para pesca, linhadas de'
aço para -pesca •

Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILMRA

Indústria Brasileira

Po'rtusuesa tina

Timo a.° 660.239. de Z-9-1964
Serviços, Equipamentos e Earnbarh
Limitada
Guanabara

Termo n.• 660.237, de .8-93964
Jornal dos Sports S.A.
Guanabara
•

Jornal, revistas e plitliceçoes em trai
Têrmo a.° 660.238, de 8-9-1964
C. F. Boebringer Soehne G.M.B.H.
Alemanha

CEV!01-IEPÃN
Clame 3
Medicamento para o *tratamento ai prevenção doe males hepáticos fhepatite.
cirrom do Nado, terapia geral de proteção do ligado, mentia, pendcloaa e
,dt onvidescenee)
.

estopa, libras, gomas e colas em bridai
gorduras, arataca e guaraná em bruto,
gomaiaca. guta - percha; hemos em brua
to, juta. lã em bruto, madreperola, tara
fim, nianganez, minérios, madeiras bisa.
tas acabadas, semi-acabadas. aplaina"
das. e compensadas; maca Óleos em
bruto; paina. parafina, pasta de papel,

de madeira. de algodão ou lã, pedras,
pelos de animais, penas, penugens, pias*
nava. pua pidna. raizes. remi. resinai/
Classe 15
Para distingcin Artefatos de petcdanli,
faiança, barro e terraqueta, louças vla
dradas de uso caseiro, adornos, fins ara
Walesa e instalações mailtárlas, arida.
tos . de cerâmica para aso cabrito, adora
nos e 4ins artísticos, alguidares, assa.
deiras, barris, bules, bidets, bacias, bebedouros. manjedouras, biscolteiras,.boem
bordem bandejas. assadeirics. copas:
caldeirões. cadinhos, ~taro; cofres,
cubas, mcompoteiras, caçarolas, canecas,
Uca.
formas, filtros, farras, iardinciras,
'tiros, leiteiras, lavatórios, manteguei.
ras, modagem, molheiras, nichos, pires,
pratos, iiões,ra pratos 'ornamentados,
pias, pinos, porta-toalhas, porta-joias,
potes, porta-papeis, sopeiras, saladeiras,
!saleiros, vasilhames, vasos sanitários
Classe 15
Para distinguir: Materiais para 'onstrtli,
ções e decorações : Argamassas. argila.:
areia, aculeam garantes. balaustres, biso
cos de clinicai°. bloros para pavimenta,.
çào. calhas cinema cal. cré, -banas
isedactes. caibras: caixilhos; colunata.
empas para aoberturas. caixas d'água,
caixas para coberturas. caixaslua.
CM.
caixas de descarga para editos. edifi cam
Oes premoldadas estuque, emulsoo
base asfáltico. estacas. esquadrias. :grua
taras metálicas para construções. lama.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de, junção lagea, lageotas. -material boa
tante contra Ido e calor, manilhas, mata
ias para revestimentos de paredes. moa
detrai para construções. IDOWICOL pio.
dato. d, base asidltico, produtos mini
tornar impermeabilisantes as anima& ,
pedras
ima de cimento e ,cal,
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gulho, pludutos betuminosos. impermeabilizantes liquidos ou sob outras turmas
pains' revestimentos e outros ccuo nas
construções, persianas. placas para pavimentação. eças ornamentais de
alento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antircidoe para uso nas construções. pareitietas, ;ortas. portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacis, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitt-8s
' Termo n.* 660.243, de 8-9-1964
J. Nery
Paraíba

'Janeiro de 1965

nrmo a.• 660.249, de 8-9-1964
:Transportadora Yara Ltda.,
São Paulo

turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicas, prolutos de base asfált.co, - produtos para
para barbear, sabão. liquido perfumado
ou nào. sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perleme; escovai para dentes, cabelos, unhar
e cílios, rum de louro, saquinho perta
mado. preparados em pó, pasta, liqui'do e tijolos ara o tratamento das unhas
lissolventes e ve, aizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

_
,c) Cara de Gifato

Termo n.o 660.246, de 8-9-1964
Comércio e Benefício de Madeiras
113" Ltda.

Classe 32
Uma película cinematográfica

.São Paulo

A

MADCIPAS SCLIC,N*C11
ISTMUTA0 1 A vAPOR

• Termo n.o 660.244, de 8-9 1964
,
ábP,..i de Móveis Três' Corações -1
Limitada
Guanabara

Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro, de
aço; madeira, estofados ou não inclu
sive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo cadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras. :caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
càpa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de 'rádios, colchões, colchões de mo'a;
diSpensa- s, divisões, divans. d'scotecas•
de 'madeira, espreguiçadeiras, cscrivani
nhas, estantes, guarda -roupas, mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
SãO, inesiahas para televisão.. molduras
'para quadros, porta-retratos. poltronas
.poltronas-camas, prateleiras, porta.cha. pétis, s,fás, sofás-camas, Vaveuseirou
vitrines •
Termo n.° 660.245, de 8-9-1964
Cacog-an, Cacos e Grabitos Ltda.
São Paulo

tACOGRAN
Classe 15
.Para
Materiais na.s
ções e decorações: Arciamaçsas argila
areia, azulejos batentes, balaustres blocos de cimento, blocos ira pavimi.nta•
ção, calhas' cimento, cal cré, chapas
isolantes, caibrOs, caixilhos colunas
cnapar para coberrras eairr • dão.•
caixas para cobertuas, cmyeet• danua
caras de descarga Para oitos edifica
ções remoldadas, estuneu emulsão' d.*
base asfáltieb; estaca,, esquadrias estru-

•2ARA.
ÍZscliistria
Classe 26
Embalagens de madeira
Termo n.o 660.250, de 8-9-1964
Produtos Cinematográficas Herbert
Ricre:s S.A.
Guanabara

Térmo n.° 660.251, de 8-9-1964
Produtos Cinematográficas Herbert
Ricrers S.A.
Guanabara

Cara de Cavalo_

' Classe 26
Palitos

Vivo ou Mortoi.
Incliisela Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto nu parcialmente
preparadas
Termo n.° 660.247. de 8-9-1964
Scucarro — Cia. Fornecedora do
Carro Próprio São Paulo

Têm> n° 660.254, de 8-9-1961
Silflex Gravações e Embalagens Ltda.
Guanabara

Classe 32
Unia película cinematográfica
Termo n° 660.252, de 8-9-1964
Laboratório São Luiz Ltda.
Rio de Janeiro

geft
iNDUSTRIA BRASILEIRA

« COMM

nchistria Brasileirei)
Classe 50 •
Impressos em geral

.

Termo ti' 660.256, de 8-9-1964

Laboratório Indígena Ltda.
Rio de Janeiro

674-Cnta,
'INDUSTRIA BRASILEIRA7
Classe 2
Defumadores
Termo n° '660.257, de 8-9-1964 •
De Millus Comércio e Indústria de
Poupai S.A.
Guanabara

De Millus Tem Um Tesouro:

,Aculto Em Seu Bolo /
Classe 36
Frase de Propaganda
Termo n' 660.258, de 8-9-1964
Adelelmo Bandierj ti Irmãos Ltda.
São Paulo

Classe 3
Um preparodo farmacêutico Indkaio
no tratamento das entero-colites 'e suas
manifestações
Têrmo n° . 660.253, de 8-9-1964
Laboratório Indígena Ltda
.
Rio de Janeiro

.

1 SEUCARRO
Brasi.lera
-

Classe 21
Veiculos automóveis
Tèrmo n.o 660.248, de 8-9-1964
Tecelagem São Mateus S.A.
São Paulo

Classe 3
Produtos . e preparações para serem
usados na •medicina e na farmácia, vacinas e blocu'turas para serem usados
na medicina e na farmácia
Tèrmo nu 660.255. ' de 8-9-1964
Silfiex Gravações e Embalagens Ltda.
Guanabara

' SÃO MATHEW

Industria Brasileira/
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em -geral, tecidos 'Para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama P
mesa: Algodão.- alpaca. cánhamo. cetim.
-amá..casemiras. fazendas e tec'dos de
'á em pecas, juta. lersey, linho nylon.
naco paro. percaline. rasai, rayon. seda
natural tecidos plásticos, tecidos imoertneabilisantes e tect3os de pano couro
„
e vestidos

i

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitt.
vos. anis. bitter. conhaque. ter.
veias fernet. genebra. gin. kumel. tico.
res. nectar, punch. pimpermint. ripam
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes. vinhos quinados. whisky •
Termo n° 660.259. de 8-9-1964
Livraria Impulso Tornais e Revistai
Limitada
Guanabara

429
• tni2444"--»
Nome Comercial

•
Classe 32
YornaLs revistas e publicações impressa*.

!

C •

-

2
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nono .n° 660.260, de '8-9-1964
Livraria impulso Jornais e Revistas
Limitada
Guanabara

Livraria mpulso
- rJornais.e Revistas Ltda.
•

Nome Comecial

Tê/ mos as. 660.261 a 660.267
Nadir Figueiredo Indústria e
Comércio S
São Paulo
a

Indústria Brasileira
Classe 8
.Abat-jours e castiçais, globos. cambraluzes, refletores projetores.
Classe 14
Vidro comum, laminado. trabalhado
em tõdas as formas e preparos, vidra
cristal para todos os fins, vidro Industrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, as,
sedaras. almofarizes, bandejas, cube.
tas. cadinhos, cântaros, cálices. centro
de mesa, cápsulas copos, espelhos, es
carradeiras. frascos, formas para doces
fôrma, para Mimos. fios de vidro, ciarrafas, garrafões. graus, globos, haste,
jarros. jardineiras, &amima mamadeiras, mantegueiras. pratos, pires. porta.
jóias. paliteiros. potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para re.
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para va
draças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
alcaras
Classe 15
•
Para distinguir: Abaixa luzes de lampa°. abajures de porcelana, adobes,
adornos, apanha moscas de vidro, aparelhos de oluça para sobremesa armam
de louça para uso caseiro, bacias de
latrina. balaustres de cerâmica. botijas,
bules, caçoila* para molho. candieiros
de louça. céu/mateiras de faina, contei.
taras. cubos de porcelana, faiança pare
uso caseiro, frigideiras de louça e de
barro, funis de barro, faiança e louça
garrafas de faiança, louça e porcelana
globos de porcelana, jardineiras de cerâmica para jardins, lava dedos de me
ia, louça de barro. de cerâmica, faiança. porcelana, comum. manteguelras, mo.
!beiras. potes de barro, de cerâmica
faiança e de porcelana, puxadores, seceptaculos. retratos em terra cota, sala.
deiraa, saleiros, sanitários. sertans, taba
latas, terrinas, tubos, manés de cama.
vidraça de louça. varetas, vasilhas e
vasos

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, bis>
coa de cimento, blocos para pavimentadio calhas. cimento, cal. are. &apto
Isolantes, caibras, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água
caixas de descarga pra azos. edifica.
Ores p ranoldadas, estuque. armado de
base asfáltleo, estacas, esquadrias, estruturas metálicas cora construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de hinçáo. !ages. lageotan. material isolantes contra frio e calor, manilhas maa
liem para revestimento/ de paredes, aia-

deitas para construçóes mosaicos, produtos de base asfáltko, produtos para
tornar impermeabilizantes az argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra
quão, produtos betuminosos: impertneabilizantes. liquidas ou sob outras formas
oara revestimentos e outros 11.108 nas
construções, persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para sacros e paredes, papel
para torrar assas, massas anti-rutdos
para uso nas construções, pasmastes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
coe tubos de veatilaçâo. tanques de lamento, vigas, vigamentos. vin.&
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores -de cartas, arquivos, borrachas,
berços para amtaborrào, borrachas para
rolas, brochas para desenhos, acates,
Canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores -de papel. carbonos,
carimbos, caranbadores, cola para papel,
caiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis ern geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, alagainas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos Para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stendls
para mimeógrafos, tintas e tintarás
Classe 25
Bibelots. estatuetas

(Seção !LI,
porta-doctunanos, placas, •re
. blies. roda
nhas, recipleateesasuportes suporte, para
guardanapos, saleiros lubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamen:o, vasos, Oraras, -colas a frio e colas aão inaladas
em outras classes, para borracha, pua
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
-correias, pasta e pedras -para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para amalejos,
anéis. carretéis par -tccelaaem e gude.
rações de custaria) plástico para indUiria geral de plásticos Tênnos as. '660.268 a 660.274, de
8-9-1964
Nada Figueiredo Indústria e
Comércio S.A.
„ São Paulo

Indústria Brasileira
•

Classe 8
Abat-jours e castiçais, -globos, quebreis', luzes, (refletores e projetores
Classe 14
Vidros, cristais e seus artefatos: gaz.rafas, garrafões, "frascos, recipientes
para motorizes, copos, cadinho, embatas.
bastes. varetas, -grais mamadeiras, formas paia! 'Sorna assadeiras. coa/paca,
ras, saladeiras, 'jardineiras, porta-Mias,
centro de mesa, blbelots, paliteiros, por..
ta-retratos áarras, cantares, cálices, pratos xicalas, tijelas, bandejas, pires, castiçais licoreiros vasos, serviços para
refresco para há e café, Melar e soClasse 23
bremesa, taças, vasilahmes, mantegueiPara distinguir: Artefatos de material ras, cápsulas, lustres, abai-loura. can..
plástico e de nylon: Recipientes fabri- delabros pinjentes, pendentes. podestais.
cados de material plástico, revestimen- saleiros, tubos travessas, vidro para vitos confeccionados de substâncias ani- draças, pari relógios, para automóveis.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
para parabrIsa e para conta-latas
armações para óculos, bules; bandeias
sClasse 15
bases para tal:Sanes. baldes, bacias, boa Para distinguir:
de porce!ana,
sou. -caixas. carteiras chapas, cabos faiança, barro e Artefatos
terracota
louças vidrapara ferramentas e utensilios. cruzetas
e instalações sanitárias: artefatos
caixas para- acondicionamento de ali- tisticos
mentos, caixas de material plástico para das para uso caseiro, adornos. fins arcera:afta para uso caseiro adornos e
baterias, coadores, coas. canecas. •o- de
fias artisticos. alguidares. aofarizes.
Ursa conchas, cestas para pão, cesti- assadeiras,
barris, bule*, bidês, batias
nhas capai para álbuns e para livros bebedouros. biscoiteiras, bornbonieres
cálices. cestos. -castiçais para velas. andeias, anheiras, copos. consolos, cal.
caixas para guarda de objetos. ettu- deirões, cântaros, cadinhos cofres
chos, coadores para chá, descanso ara tubas compoteiras comedores para iam.
pratos, copos e copinhos de plástoco caçarolas, canecas, centro de mesa, debpara sorvetes, caixinhas de plástico uxas. graus, globos. jarras iardinairin
para sorvetes, colherinhaa patinhas. Seareiros, leiteiras, lavatórios mantagarfinhos de plástico para sorvetes. for. guelras. moringos, malharas. nichos pi.
minhas de plástico para sorvetes. discos res, pratos, pilões pratos oara ornatos
embreagens de material plástico emba.• pias, pinos porta-h:das. Dotes, porta.
lagens de material plástico para nave- toalhas, porta-papéis higiênicos sopeita., estojos para objetos. espumas de ras. saladeiras, saleiros, serviços para
nylon, esteiras. enfeites para autorn6-, refrescos, serviços para frios. chá e
veis. massas aati-ruidos, escoadorea de tantas, travessas talhas, taças. tojelas.
pratos, funis, formas para doces. fitas, vasilhames, vasos sanitários, Mearas
'admites, filmes, tios de celulose, tachas
Classe 16
para bolsas, facas, guarnições, guarni- Para distinguir: Materiais para construções para chupetas e mamadeiras, guar- ções e decorações: Argamassas. argila
nições para porta-blocos, guarnições areia, azulejos. gatentes. Inlaustras, taapara liquidificadores e para batedeiras cos de cimento. bloroa para pavapentade frutas e legumes, guarnições de ma. -Ao calhas, cimento, cal. cré. chapas
terial plástico para ctensillos e objetos Isolaates. caibras, caixilhos; co:anas:
guarnições para bolsas, garfos galerias chapas para coberturas, caixas digna.
para cortinas, tarsos, laminados, plás- caixas para coberturas, camas agua.
ticos, lancharas, mantegueiras. asn'ais caixas de descarga -para atilas. edificaorinóla pendedores de aoupas, puxa•U- ções premoldadas, estuque. enitilma 6.
res para móveis, pires, pratos. palitei- oase asfáltica estacas. 'esquadrias. sestra.
ros. pás de casinha, pedras pomes. arti- luras metálicas para construções. lano
gos. protetoes para documentos. pu. las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
andores de água para uso doméstico de junção, legas, lageotas, material isoporta-copos, porta-niquebi, porta-notas, lante coutra frio e calor, manilhas, mas.
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saa para revestimentos -de paredes, JÁ
Jeiras para construções. mosaicos, pra
dutss de base as islitico, produtos pari
tornar impermeabilizantea as argamai
sas de cimento e cal, hidráulica, padre;
gu/ho, produtos betuminosos, arapermca •
bilizantes liquidas ou sob outras forma' -. -para revestimentos e outros atraio nai ..
construções, persianas, placas aara pa .
vime/nação. eçaa -ornamentais de ct
mento ou gesso ara tetos e paredes.
papa para torrar casas, 'massas anil
mimas, portas, portões, pisos •aleirat,
para portas, tijolos tubos de ...mareta,
.
telhas, tacos, tubos de ventas-ia-as, tack
qucc de cimento, vigas, viga, nua e
acidos para uso nas construoSes, par'
vitras
Classe 17
Artigos para escritório, alraolmi.a parf,
carimbos, almofadas para tintas. abril
deres de cartas, arquivos; borracha.' '
berços para mataborrao, borrachos pari'',
colas, brochas para desenhos, cofre,
canetas, canetas tinteiro, canetas par')
desolho, cortadores de papel, carbono.
caambos, carinabadore,s, cola para papel,.
caiadores, compassos, cestos para cor'
respondência. desenhadores, duplicadas
res, datadores, estojos para desenhai,.
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetosii "
estiletes para papéis, furadores, fitai: para máquinas de escrever, grafite('
para lapiseiras. goma arábica, gramma...
dores, lápis em geral, lapiseiras, mar.quinas para apontar lápis, minas pare .
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquid ,
nas de somar, máquinas de multiplicam
mata - g a tos, porta-tinteiros, porta -cariai('
bos, porta-lápis, porta-canetas, portai'cartas, 'prensas, prendedores de papéis
percevejos para papéis, perfuradora'
réguas, raspadeiras de borrões, stencll •
para mimeógra fon, tintas a tintehoM
Classe 25
Bibelots, estatuetas . ' it -Classe 28
Para distinguir: Artefatos de matula(
plástico e de nyion: Recipientes fabril
cados de material plástico, revestiram'
tos confeccionados de substancias anIÁ
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
_
armações para óculos, bules, bandej
bases para tele sones. baldes, bacias,
sas, caixas, carteiras chapas. cab
para ferramentas e utensillos, cruzeta
caixas para acondicionamento de a
mentos, caixas de material plástico parM
baterias, coadores,
coadores, cooa, canecas, cal
.heres, conchas, cestas para Mio. ceai* .nhas capas para álbuns e para livrar,'
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos, estia'
chos. coadores para chá, descanso aai '
p-toos, copos e copinhos de plástoc .
para sorvetes, caixinhas de plásuc . .
para sorvetes, colhennhas, pasinha
garfinhos de plástico para sorvetes, fo
..
minha de plástico para sorvetes, disco( -embreagens de material plástico emba a
lg gens de material plástico para sorvo tes estojos para objetas, espumas d( ...
nylon, esteiras, enfeites para autona54 •
veis, .massas antaruidos, escoadores d( pratos funis, formas para doces, fitai
isolantes, filmes, fios de celulose. fecho(
para bolsas, facas, guarnMaes, guarni]
çars para chupetas e mamadeiras, guar,
niçass para porta-blocos, guarnições .
para liq uidificadores e para batedeira/
de frutas e legumes, guarnições de Ma.
teria) plástico para ctensilios é objetos
guarnições para bolsas, garfos, galeria/
para cortinas, jarros, laminados, p7ila
ticos, lancheiras. - mantegueiras, valas, .
orinóis, pendedores de roupas. puxado- ....
reg para móveis, pires, pratos. palitei- _.
ros. pás de casinha, pedras pomes, artigos. protetoes para documentos, pum
xadores de água para uso doméstico
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rta-copos. porta-niqueis. prata-notas,
Tapo a° 660.279. de 8-9-1964
rta-documentos, placas, rebites, rocaInapenmex Engenharia Comércio
recipientes. suportes suportes para
Indústria Ltda.
Guanabara
guardanapos, saleiros tuboa, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material planem, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaes para acondicionamento, vasos, :Acaras, colas a frio e colas não intISKlas
em outria classes, para borracha, para
costumes, pare marcineiros, para sapateava, para vidros, pasta adesiva para
Indústria t3rasileira
correias, pasta e pedra para afiar
Classe 16
rebolos, adesivos para tacos, a lesivos
pita ladrilzra e adesivos para asnlalaa, cara proteger e distinguir: q.s./esta/lentos para pisos e assoalhas e
anfis,carretéhi par tecelagem e guarimpermeabilizantes
nições de material plástico para Indús.
tria geral de plásticos
Térmo n° 660.280. cie 8-9-1964
Raia & Cia. Ltda.
Têrmo re 660.275, de 8-9-1964
São Paula
(Prorrogação)
1V1iles Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

Janeiro 'de 1965

mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, Na, fantasia,, fardas para militares, coa
caroá, casemiras, fazem
- ias e tec.dos de lapida, fraldas, galochas, gravatas, gorIA em- peças, juta, jersey, linho aylon. roo, fogos de 'ingeria,. jaquetas, incida,
paco-paco, percaline, raiai, ' rayon, seda luvas, ligas, lenços, mantes, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, panatural, tecidos plásticos. tecidos
oernreabilizantes e tecidos de pano.couro it6s, palas, penhoar, oulover, pelerinaa,
peugas, ponches, polainas, pijama& pue vestidos
nhos, perneiras, quicaonos, regalos,
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos, robe de chambre, roupão, sobretudos,
bandeiras, bordados, braçadeiras e Sor- suspensórios, saídas de banho, sandálias,
las, capas para. móveis e pianos, cara- meteres, shorts, sungas, stolas ou slack;
puças para cavalos, cordões, debruns, tuler, toucas. turbantes. !eitos, uniformes e vestidos
fitas, forros, franjas, filtros para órClasse 34
gão, mochilas, mosquiteiros, assgas.
ombreiras, enchimentos para roupas. Tapetes, cortinas e panos par assoapanos para enfeites de móveis, não fa- lisos e paredes, linóleos, oleados e euzendo parte dos mesmos, passamases, ceradus, inçlusive para instalações hos&lar:ac
lares
pavios, reds, casos . e sacai
37
Classe 28
Para distinguir: -Artefatos de Material Roupas brancas, para cama e Me$87
plástica e de nylon: Recipientes falai- Acolchoados para camas, colchas, cocados de material plástico, revestimen- bertores, esfregões fronhas, guardanatos confeccionados de substâncias ani- pos, jogos bordados.* jogos de toalha;
mais e vegetais: Argolas, açucareiro& lençóis, mantas para camas, panos para
armações para óculos, bules, bandeja& casinha e panos de pratos, toalhas de
bases para teléonea, baldes, bacias, bol- rosto e banho, toalhas de mesa, toasas, caixas, carteiras chapas, cabos lhas para Jantar, toalhas para chá a
Classe 3
para ferramentas e utensilios, cruzetas, café, toalhas para banquetas, guarni.
Preparado farmacêutico
caixas para acondicionamento de ali- ç8es para cama e mesa, toalhinbas
mento& caixas de material plástico para
(cobre pão)
Vamo re 660.282, de 8-9-1964
baterias,
coadores, caos, canecas, coBrazilproducts — Comercial,
lheres, conchas, cestas para pão, cedi Term. as, 660.293 a 660.301, de
Importação e Exportação Ltda.
Textil Trica& S.A.
abas capas para álbuns e para livros
São Paulo
cálices, cestos, castiçais para velas.
São Paulo
Caixas para guarda de objetos, crtuBRAZILPRODUCTS-OOKERCIAL*
chos, coadores para chá, descanso para
IMPORTAÇXO E EXPORTAÇX0 LTDA.
pratos, copos e capinha, de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
Ncene . Comercial
para sorvetes, colherinhas, pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, forTêrmo n° 660.283, de 8-9-1964
minhas de plástico para sorvetes, discos
Textil Trimfit S. A-.
embreagens de material plástico embaSão Paulo
lagens de material plástico para sorvetes_ estojos para objetos, espumas de
nylon,esteiras, enfeites para automóveis, m. assas anti-ruidos, euoadores de
Classe 3
TEXTIL TRIINFIT SIA.
pratos, funis, formas para doces, fitas
Preparado efervescente para combater
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
a acidez
para bolsas, facas, guarnições, guarniNoras Comercial
Urra° n° 660.276, de 81-1964
ções para chupetas e mamadeiras. guarClasse 28
Texaco Inc.
para porta-blocos, guarnições Para austinguir: Artefatos de material
Tês:nos as. 660.284 a660.292, de nições
para
liquidificadores
e
para
batedeiras
qstados Unidos da América
8-9-1964
'plástico e de nylon: Recipientes fabride frutas e legumes, guarnições de Ma- cados de material plástico, revestimos"
Textil Trila& S.A.
terial Plástico para ctensilios e abjetoe
São Paulo
tos confeccionados de substâncias saiguarnições para bolsais garfus. galerias mais e vegetaiii: Argolas, açucareiros,
Classe 4
para
cortinas,
jarros,
laminados,
plias.
Resíduos testeis
ariiiações para óculos, bules, bandejas,
ticos, lancheiras, rmantegueiras,
bases para teléones, baldes, bacias, bola
minas, pendedores de. -oupas. puxado- sas, caiam, cartearas chapas, cabos
res para móveis, pires, pratos, palitei para ferramentas e utensílios, cruzetas,
Classe 47
nas, pás de casinha, pedras pomes, 'arti- caixas para acondicionamento de aliGraxas dubrifiçantes
gos, protetoes para documentos, pu- mentos, caixas de material plástico para
xadores de água para uso doméstico
Termo le 660.277, de 8-9-1964
coadores, coos, canecas, cuporta-copos, porta-niquela, porta-notas, baterias,
Ioão Augusto de Figueiredo
capas para álbuns e para livros
porta-documentos, *placas. mbiteá, rodi- nhas
cálices, cestos, castiçais para vela;
Guanabara
abas, recipientes, suportes suportes para caixas para guarda de objetos: erta•
guardanapos, saleiros tubas, tigelas, chos„ coadores para chã, descanso para
Classe 12
tubos para ampolas, tubos para serin- pratos, copos e copinhoa de plástoco
Agulhas. agulhas de tricotar, alSinetes gas,
tipos de material plás- para sorvetes, caixinhas sie Merco
cantastes dg, segurança, alfinetes para tico, travessas,
sacolas, saco?, saquinhos,. vasilha- para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
chapéus, botões de tôda espécie e seus mes
acondièionamento, vasos, Id- garfinhos de plástico para sorvres, for.
acessórios, botões de pressão, botões earas,para
colas a frio e cosi não incicidas minhas de plástico para sorvetes, discos
para calças, botões de colarinros, botões em outras
classes, para borracha, para embreagens de material plástico caba-.
para linhos. botões de fantasia, botões
para marcineiros, para sapa- lageas de material plástico para sorveClasse 33
de fios, botões de retrós, botões de te- costumes,
teiros, para vidros, pasta adesiva para
cido. colchetes, dedais, fechos de cor- correias, pasta e pedras para afiar tes estojos para objetos, espuma* de
rer, fechos para roupas e calçados fi- rebolos, adesivos para tacos, adesivos nylon, esteiras, enfeites para automóTêrrnO se 660.278, de 8-9-1964
veis, massas anti-ruidos, iscoadores de.
xadores de 'botões, fixadores para blu- para ladraras . e adesivos para.
'tal Plisses Confecções Ltda.
sas. fivelas, fivelas para ligas e jarre- :lições de material plástico p azuleis*. pratos, funis, formas para daces, fita,
Guanabara
ara fadas- Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
teiras. grampos para chapéus e
anéis, carretéis. par tecelapem e par- para bolsas, facas, guarnições. guarda
- ilhoss para roupeas
fria geral de plásticos
ções para chupetas e mamadeiras, guarClasse 22
nições
para porta-blocos, guarnições
Classe
36
•
Fios de algodão, cânhamo, juta, 111.
nylon, fios plásticos, fios de seda na- Para distinguir: Artigos de vestuário& para liquidificadores e para batedeiras
frutas e legumes. 'guarnições de a.a.
tural e rayon, para tecelagem, para e roupas feitas em, geral: Agasal los 'de
aventais, al p arcatas, anáguas blusas,. -teria) plástico para ctensilios e chiste'
indústria Brasilefra bordar, para costurar,tricotagem e cro- botas,
botinas, blusões, boinas. bauar 'guarnições para bolam garfos. galerias
chê. Fios e linhas de Oda espécie,
druros, bonés, capacetes. cartolas, carp, Pari cortinas, jarros, laminados, piás.
aço para pesca
p
oças, casacão, colgtes, capas, charles. ticós, lancheiras, mantegueira&
Classe 23
Classe '36
carh sol.s. calçados, , :clrapéus, cintos orinóis, pendedores de roupas puxados.
%
oral,
tePara
distinguir:
Tecidos
em
Anáguas, blusas k• -bl usões, calças e cidos para. confeççÇaaa em geral, para ciarias, combinações, ,carpinhos. calças. res para móveis, pires. pratos, paliteicalções." stanblnaç õei.. 'salsa eaportes, tapeçarias e para artigos de :ama e de senhoras e 4s, crianças, calções, cal. o& Kis de casinha, pedras pomes, artla
salas plissadas e vestidos
ças, camisas, camisola; camisetas,
~atoes Para &Somemos, pu.

gaa.
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Terça-feira 19
xadores de água para e 'so. -d.:mestiço
porta-copos, porta-oiqueis, posta-notas,
porta-docurnentoa. placas, re'raes, todinhas, recipientes, supaasí suportes rara
guardanapos. saieiros nibus. tigelas.
tubos pa-a ampolas. Naos para seringas, travessas. ,ipos de marenai plástico, sacolas. saCOS vssuinhos, vasilhames para acondicionamenro, vasos; sicaras, colas a frio e colas uão assacadas
em outras classes, para ho sracha. para
cortumes. par; marcineiros. para sapa.
táros, para vidros. pasta adesiva para
correias. pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para ramos, adesivas
para ladrilros e adesivos Para asu'eluo.
anéis. carretéis pai tecelagem e guarnições de material plástico para Irrite.
ti-ia geril de plásticos
Classe 4
Resíduos testeis
Classe 37
Roupas brancas para cama e mesa:
Acolchoados para camas. colchas, cobertores, esfregões, fronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos de toalha',
lençol& mantas para gamas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas de•
rosto, e banho. toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetas. guarna
ções para cama e mesa toalbinhas
(cobre p3o)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário&
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas •baba
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols. calçados. chapéus. castos,
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, -camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
salas casacos, chinelos, domineis. acharpea, °entesas, fardas para militares co-
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Termo 31.0 660.314, de 9-9-19.1
tural e rayon, pa'ra ot e-celagem, para Termos na. 660.307 si 660.309, He
8-9-1964
bordar. pa7a cesturar,tricotagem e croIndústria de Bebidas Azevedo (l Filho
Pernarn6ttro
ché. Fios e linhas de teicla espécie. Jamaica S A. Indústria c Comércio
Guanabara
aço pata pr'sca
Casse 12
Alfinetes. ?gulhas, argoias, botões, colchetes. dedais, fivelas, fechos corrediços, gri las de metal para enfeites de
Classe 6
vestidos e preslhas
IViáquinas c soas partes insegrantes nán
incluidas nas classes 7, 10 e 17
Termo n' 660. 302, de 8-9-1964
Classe 11
Põsto de Gasolina Nossa Senttora
Ferramentas de ida espécie (exceto
D'Ain h Ltda .
quadri°. pinte de máquinas, reffagem e
Gur.nabo,-a
cutelaria crn geral. Pequenos artigos
de qualquer metal quando não de outras classes
POSTO DE GASOLINA
Classe 21
NOSSA SENHORA
Veiulos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores

JAMAICA -

-

ROA

Classe 33
'Titulo de Estabelecimento
Termo n° 660.303, de 8-9-1964
Hotel Pa'acio Ltda.
Gilai,abara

HOTEL
PALÁCIO

Termo n° 660.310, de 8-9-1964
Jamaica S.A. Indústria c Comércio
Guanabara

JAMAICA — COMÉRCIO
E INDUSTRIA
Casses: 5, 11, 21 e 50
Titulo de Estabelecimento

Glasse 42
Para uso de bebidas
Termo e.* 660.315, de 9-9-1964
No.te Lar Ltda.
Pernambuco

Termo n. 5 660.311, de 9-9-1964
Joaquim Borges Dias
Goiás

Ciasse 33
T tido de Estabelecimento
Termo n° 660.304, de 8-9-1961
Hotel Marajá Ltda.
Guanabara

HOTEL
MARAJÓ

legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. )020a de tingerie, iaquetas. laquês.

Classe 33
luvas ligas, lenços. mantós, meias
Título de Estabelecimento
maiôs, mantas, mandrio, mantilhas, paTermo n° 660.305, de 8-9-1964
letós. palas. penhoar. .pulover. palatinas
peugas, pouches polainas, pijamas, pu. Artez Westerley Produtos de Beleza
Sociedade Anónima
nhos perne.ras, gutmonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Guanabara
suspensórios, saídas de banho. sandálias
susteres, shorts sungas, tolas, ou slacks,
taleis toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 48
Classe 34
Perfumarias, cosméticos. dentifriclos,
Artigos de peles para assoalhes, alca- sabonetes e preparados para o: cabelos
tifas de tapeçaria, capachos, cortinas, Artigos de toucador e esZóvas para
capachos de Ia, encerados, esteiras, for-dentes, unhas e roupas
ros para tapetes de escadas, linóleos os cabelos,
para escadas, oleados para paredes,
Termo n° 660.306, de 8-9-1964
o eados para assoa/hos, peles de leo- Artes Westerley Produtos de Ve/eza
pardo. tapetes, tapetes de talcatifas
Sociedade Anónima
Classe 24
Guanabara
Afamares, atacadores para esparelhos.
bandeiras, bordados, braçadeiras e borlas, capas para móveis e pianos. carapuças para cavalos. cordões, debruas:
fitas, forros franjas, filtros para órgão. mochilas, mosquiteiros, nesgas.
ombreiras, enchimentos para .roupas
panos para enfeites de móveis, são f a z end o parte dos mesmos, passarnares.
pavios, reds, casos e sacas
Classe 23
rCCHJOS em geral. te
', n t'llat111/
Odos pa-a confecções em geral, para
Ipeçarws e para artigos de atua e
mesa h inaelao, alpaca clinhamo cetim.
r ati R*t rr r as taserains e tec dos de
Classe 48
rçr V r/1010 vlon
rn • 3, luta
naco pis -o cerea line rama aavon. seda Perfumaria, tos-méticos, dentrifri aas
sabonetes c preparados para os cabe
natura,
loa. Artigos de otucaaor e esetivas
Classe 22
para os cal clos. dentes unhes e
Fios de alarida°, cánhacao, juta, lã.
Impai
nylon, fios plásticos. fios de seda na-

1310-1111DRATANTE

Nome Comercial
Classe 41
Torrefação e moagem de café

Termo a.° 660.316, de 9-9-1964
Comércio e Indústria de Gelo Olinda
Ltda. CIGOL)

Termo n.° 660.312, de 9-9-1964
Caiçara Transportes, Comércio
Representações Ltda. •
Pernambuco

Caiçara Transportes
'Pernambuco
Incisam me gélo e instalaçao frigorificas'

Comércio e

rênno p. • 660.318, de 9-94964
Harondino Baptista Pereira
Minas Gerais

Representações Ltda.
Nome Comercial
Termo n.° 660.313, de 9-9-1964

bmIqtrlas Xing de Materiais de
• Co.nstmetto Ltda.

MARIP)
IND.BRASIL.

'Pernambuco

INDUSTRIAS
KING DE
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.

Classe 16
Aparelhagem para material de
COVairltÇãO

Termo n.° 660.310, de 9-9-1964
Antonio Batista da Silva Filha
Minas Gerais
•

CAF É

PULA-PULA
Classe 41

Nanes Cassacrcial

Café torrado e molda.

:Nino a.0 odoxt.
•
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Abiliie Fusija Borga
stesswi Wraiss

-ABILIO-2ORCES
Classe 12
Aguardente

ermo n.° 660 .322, de 9-9-1964
Ahdo Messias Netto
Miam Gerais

Irmo.

'ritmo n.° 660 .328, de 9-9-1964
ladttotria
„Artefatos de Aço S . A .
Comércio
Minas Gerais

Prorrogação
Asabrasil
Classe 7
Plainas (ou facas) para tratores
Termo n.° 660.329, de 9-9-1964
Camisaria Alpha Limitada
São Paulo

`011FRO-MAIS
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.o 660.323, de 9-9-1964
Minas Cores Indústria e Comércio Ltda.
assrais

MINAS CORES
Classe 1
Andinas (pó) corantes
Termo n.° 660 .324, de 9-9-1964
Minas Cores Indústria e Comércio
Limitada .
Minas Gerais

Classe 36
Confecções em tecidos em geral
Termo a.° 660.330, de 9-9-1964
Mário Costa
Minas Gerais

e

construções, persiênat, placas para pavimentação, eçar ornamentai/ de cimento ou gesso ara tetos e paredes,

papel para forrar casas, massas malrcldos para uso nas construções, pargutas, portas portões pisos soleiras,,
EXPORBUS
para portas, tijolos tubos de. concreto»
telhas, tacos, tubos de ventilaçáo, tanques de cimento, vigas, vigamentos e lIndústrIa Brasileira
ligam
Classe 40
Termo n.° 660.332, de 9-9-1964
Móveis em geral de metal, vidro. Se
Benjamim . Dutra de Oliveira
aço, madeirti, estofados Ou não, incluMinas Gerais
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo 4adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares; berços, biombos,
Exclusivamente para uso
cadeiras, carrrinhos para chá e café
em veterinária
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitai,
Classe 2
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Exclusivamente para empréo em
conjuntos de armários e gabinetes para
veterknária
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Termo n.o 660.333, de 9-9-1964
de rádios, colchões, colchões de mola
José Carlos Deotti
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Minas Gerais
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
- SAL CASTELLO .„
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 41
vitrines
Empacotamento de sai
Termo n: 660.345, de 9-9-1964
Termo n.o 660.334, de 9-9-1964
Ranolo António Nigro
José Marcos dos Santos
São Paulo
Pará

REVIGOSYL

CAFÉ NÉWO

ROMOLO iLUTOMOVE13

Classe 41
Café torrado em grão e moldo

Classe 41
'Essências e pós para sorvetes
Termo a .° 660.325 de 9-9-1964
Divino Matildes Vieira e Analice
Rozendo Vieira
Minas Gerais

`DUO

Termo n.° 660.331, de 9-9-1964
Raimundo justino Ramos
Minas Gerais

Târino '11 9 660.344, de 9-9-1961
Exporbara Indústria, Comércio e
Exportação Ltda.
São Pausa

Classe 32
Título9 660.335, de 9-9-1964
Nadazir Sacucaia
Pará

TêtTn0 11

A RAZÃO
.(...lasse 32
Uma revista impressa eum semanário
noticioso impresso
g
Termo n.o 660.336, de 9-9-1964
João Vicente Sapucaia
Dant

Classe 33
Estacionamento de veículos, compra,
venda e troca de veículos por conta
própria e de terceiros, lavagem e lu,brificação de veículos
Termo a° 660.346, de 9-9-1964
A Fascinante Calçados Ltda.
Rio de janeiro

A

Fascinante
Calçados Ltda.
Nane Comercial

Termo n° 660.347, de 9-9-1964
As Fascinante Calçados Ltda.
Rio de janeiro

Giasse lbClasse 32
Gravações no vídeo, em discos musicais Para distinguir: Materiais para alastra.
zões e decorações: Argamassas. argila
e apresentação pessoal
areia. azulejos, patentes balaustres. blo.
41'
cos de cimento. bloros para pavimenta
Têrmo n.° 660.326, de 9-9-1964
çáo calhas. cimento. cal. cré chapas
Luiz Carlos Garcia
Indústria Brasileira:'
isolar tes. caibros. caixilhos: • colunu:
Minas Gerais
chapas para coberturas, caixas èágua.
Classe 36
Classe 32
caixas para coberturas. caixas dáqua.
SANTA AMALIA
Artigo da classes
caixas de descarga para etbcos. edifica. Uma ervista impressa e uns semanário
noticioso impresso
Industria Brastleira
cões premoldadas. estuque, emulsoo de
TLrmos xis. 660.348 e 660.31§-,
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru9-9-1964
Termo
n.°
660.337,
de
9-9-1964
Classe 41
turas metálicas para construções, lame- Tecnotnetal Estudos e Projeto.
Substâncias alimentícias e seus prepa- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas ECIC — Eletro Contrõles Indústria e
Indusstrlais S.A.
Comércio Ltda.
rados. Ingredientes de alimentos.
de junção, lages, lageotas, material IsoGuanabara
Guanabara
Essências alimenticim
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. ma.
Termo a° 660. 327, de 9-9-1964
deiras para construções. mosaicos, pro
Chaves & Filizzola Ltda.
ECIC - Elétro Contriitei
dutos de base as cáltico, produtos para
Ill'nas Ge-ais
tornar Impertneabilizantes as argatnas
sas de cimento e cal. hidráulica. pedra indústrta e Comércio Ltda.
qulho, produtos betuminosos, impermes.
hilizantes líquidos ou sob outras formas
Nome Comercial
para revestimentos e outros como nas

Nova Era:

MIRAMAR

=ma,

Indústria Brasileira

IND. BRAS.
Titulo

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 6
Artigo tia classe

