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ANO XXIII - N.° 17

DEPARTAMENTO NACIONAL
-DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio. 21 de janeiro de 1965

i& C) II I

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 38 DE JANEIRO DE 1985

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DECISÃO DO MERITISSIMO DR.
N.° 103.075 - Carlos Barbosa de
JUIZ DA VARA DOS. FEITOS
DA FAZENDA PÚBLICA DE NI- Souza.
N.° 42.457 - Fergo S.A. ImasTERÓI - G. N.°. 53-65:
fria
Em face do Oficio n.° 9-55, de 6
(Republicado por ter saído com
de janeiro de 1965, remetido a esta inchrreçties).
Diretoria Geral pelo MM. Si'. Juiz
Cancelamento de Registros:
da Vara doa Feitos da Fazenda de -Niterói e comunicando o deferimento de
Laboratórios Trevifarma S.A.
Liminar do interdito proibitório requeri. No pedido de cancelamento do regisdo por Macmatt S.A. e Bebidas Me- tro da marca Phymot registrada sob
rino S.A. 'assistidas de Roberto Ta- n.° 236.085. - De acôrdo com o
Haien° Mattox e Lowell Hill Mac- artigo 151, item 2.° do Código, anoteMasters, para que a União Federal se se a extinção do presente registro.
abstivesse de praticar atos turbativos
Madeiras Imwegnadas e Serradas do
de posse, relativamente -ao objeto do
Paraná
Ltda. - No pedido de canprocesso administrativo que visa o
do registro do nome comercancelamento de transferência do re- celamento
cial Madeiras. Impregnadas e Serradas
gistro n.° 137.922, para a marca Me- do Paraná Ltda. n.° 268 670. - De
rino, sendo que dito interdito foi convertido em reintegração de posse, re- acórdo com o artigo 151, item 2.° do
solvo: a) determinar o cancelamento Código, anote-se a extinção do predas transferência e ou averbação de sente registro.
contrato de exploração, nos registros
Laboratórios Trevifarma S.A. ris. 137.922 - 167.595 - 207.193. No pedido de cancelamento da marca
e outros, onde tais atos tenham sido Iodomercurion n.° 273.161. - De
praticados em favor da Companhia acordo com o artigo 151. item 2.°
Comercial, Industrial Nicolas Merino do Código, anote-se a extinção do
S.A.. e Indústrias de Bebidas Cinza- presente registro.
•
no S.A.. nos processos, livros. Indicas
Reconsideração de Despachos:
a cargo dèste Departamento inclusive
Escritório Imobiliária Citneu Rocha
em térmos em andamento e anotar a
reintegração de posse a favor de S.A. - Recorrendo do despacho que
Lowei l 1Viac Masters e Bebidas Me. deferiu o tênno n.° 284.121, marca:
rifo S.A., assistidas de Rozerto Ta- O. G.. do requerente: Oliveira Gerllaferro Mattox e Lowell Hill Mac mano Comercial e Construtora S.A.
Master. b) em consequência reintegrar - De acórdo com o artigo 200 do
a marca Merino. objeto do registro Código. reconsidero o despacho que
n.° 287.466. em nome dos citados no deferiu o presente registro, para afinal
indeferi-lo, por colidir com o registro
item anterior.
n.° 188.389. e . infringir o artigo 120,
n.° 7, combinado com o artigo 95
Republicado.
Expediente do Diretor Geral n.° 17 do Código.
Termo n.° 422.740 - Marca: Ubatubana Requeretne:- Irmãos Chieus
R :J. 21 de janeiro de 1965
Limitada. - De acordo com o artigo 65 do Decreto 535. de 23 de janeiro
Exigências:
de 1962. e parecer da Divisão de Marcas. reconsidero "ex officio" o des•
Complementem a taxa de depósito pacho de 14 de dezembro de 1964
de acordo com a Lei n.° 4.505, de para o fon de indeferir o registro da
30 de novembro de 1961, e o que dispõe o Código da Propriedade Inclus. marca mixta Ubatubana. a qual incide
na proh:bição contida no artigo 95.
trial, em seus 'artigos 212 e 221:
Painatec - Patentes Marcas e Man- n.° 5 do Cód:go. visto que designa a
**tatos Tècnicos e Comerciais S A. - procedência do artigo a proteger. bem
Titular da patente n." 4.371 mod4lo como a do artigo 103 do Código. R epub' icado
industrial, termo n o 140.912.
Termo u'' 455.550 - Marca: OriTermos:
entador Fiscal. Impósto de Consumo,
N." 70.532 - Wiliv Bergmann;
Renda - Requerente: - Mario de
N.., 93.847 - Kurt Peters.
buquerque Maranhão Pimentel. - De

achrdo com o artigo 64 do Decreto
n.° 535, de 23 de janeiro de 1962, reconsidero "ex-officio" o despacho de
fls, para o fim de indeferir o registro
pretendido o qual dá a idéia de uma
publicação de propriedade das repartições que tratam dos inipostos de renda
Republicado.
e de consumo.
Diversos:
Café Unai Comércio Indústria No pedido de desistência do térmo
a.° 468.170, marca Unai: - Arquivese, o pedido, e prossiga-se no andamento normal do pedido.
Exigências:
Cotriplementeni a taxa de depósito
de acordo com a Lei n° 4.505, de. 30
de novembro de 1964, e o que dispõe
O Código da Propriedade Industrial.
em seus artigos 212 e 221:
Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
- Titular do registro ti.° 200.576.
Farbwerke J-Iciechst Alctlengesellschaft
Vorm lIeister Lucius 6 Bruning Titular do registro n.° 248.053.
Têrmos:
D4.° 127.298 - J. Dias 6 Cia.
D4° 128.371 -- Imperial Importadora Ltda.
N.° 130.189 -- Laboratório Farm.:cêutico Vitapan L tda.
N.° 136.822 - Indústria e Comerc:o Tigre S.A.
N.° 141.471 - Cia. de Produtos
Quimicos Fábrica Belém.
N° 144.293 - Moacyr Rother.
N.° 159.724 - jaleclair Perfumes
Sociedade Anónim a.
N.0 166.010 - Victor Fernandes
Alonso.
N.° 175.093 - tioão Manzini.
N° 324 806 - Roux Laboratories,
Inc.
N.° 338.244 - Ferrão, Guimarães
ei Cia. Ltda.
N.° 338.250 - Ferrão. Guimarães
6 Cia. Ltda.
N.° 338.252 - Ferrão, Guimarães
et Cia. Ltda.
N.° 340.115 - The Texas Company, (South America) Ltd.
N.° 340.752 - Miguel do Jesus Saler Fernandes.
•
N.° • 341.172 - aftabelec:tuentos
Moro S.A.

N.° 341.312 - Cia. Farmacêutica
Brasileira Vicente Amato Sobrinho,
Sociedade Anónima.
N° 341.443 - Galvanolaite S.A.
Indústria e Comer cio.
-N.-° 341.747 - Federação dos Vi.
nicultores do Dão.
N.° 341.926 - Indústrias Reunidas
Souza Pinto S.A.
N.° 342.057 - Weisburt Cia.
N.° 342.560 - Kosmos Engenha.
ria S.A.
N.° 343.079 - The Eimco Corporation.
N.° 343.134 - Fábrica de Discos
Peerless S.A.
N° 343.512 - Cia. Brasileira de
Leite e Café Solúvel Lei-Cai.
N.° 343.578 - Tectum Corporation.
N.° 343.593 - Farmácia Drogasua
Limitada.
N.° 343 788 - Musexport Limited.
N° 344.001 - Haiti () - Importa.
dora Ltda.
N° 344.027 - Laboratório Saltetico Ltda.
N.° 344.048 - Laboratório Bioqutlf
mico Dr. Sprung Ltda.
N.° 344.226 - Polidura do Brasil
S.A*. - Indústria de Tintas e Vernizes.
N.° 344.231 - instituto Pinheira
Produtos Terapêuticos S.A.
N° 344.445 - Indústria de Bebidas
Mico Ltda.
N. 344.569 - Aro Publicidade
mitada.
N.° 314- .678 - João Romeu de Oli.
veira.
N.° 344 852 - Panificadora Ca.
teta Trtda

Na. 345.176 - 345.177 - 345.179
- 345.181 - Hermes Macedo S.A..
Importação e Comércio.
N.° 345.251 - Instituto de Angeli
do Brasil Produtos Terapêuticos S.A.
14. 345.398 - Cia. Palermont Industrial. Indústria de Perfumes e Artl.
gos de Toucador.
N.° 345.416 - Auto- Continental
Limitada.
NL° 345.433 -- Mead Johnson 5
Conryany.
N ° 346.275 - Laboratór o Farmacêuticos Plomã .Ltda
N.° 346.297 - C. F. Boehringee
Soehne G.M .8 . H .
N.° 346.289 - Casa do Rádio Limitada.
N.° .346.505 - Laboratório Laivo.,
ran Ltda.
N.° 346.528 - Bar e Café Beto
Douro Ltda.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinenles à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
.Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
.:(4EPE

oo-tare 0A saçÃo DE FiroAçÀo
, FLORIANO GUIMARÃES

uo saminço ou uuseacwções

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL
auçÃo
mei

nagia d pubOoldAddn do ***** tont. do Dmpartannodtd
Almolonal de Preprladado and... g/Arial do MIrddid.r1d
da Inddotrla a Oosnõreld

Impresso nas oficina* do Departamento de Imprenea Nacional
•~1n1111.1ME./....

iSS1NATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e interior:
Semestre . . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr, 450,00
Ano
• Cr$ 1.200,00 Ano . . . . . Cr$
900.00
Exterior:
Exterior:
• Cr$ 1.300,00IAno
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar soluça() de

N° 130.356 - The Goceiy.ar rire Cl
Rubber Company.
N° 144.276 - Sociedade Anônima
Tubos Brasilit.
N° 147.031 - Pechiney Compagnie
de Produtos Chimiqucs Et Electrometailurgiques.
Werner Rudolf Siebert.
N 9 147.728
N° 152.054 - Izumino Hakira e Nelson Duarte de Almeida.
Garpas Carluccio.
N9 152.710
N9 153.389 - Ossaniu Ochiai.
N° 153.797 - Bapu Anant Khare.
N° 153.814 - Mircea Profeta.
N9 153.817 - Banco irk-u , triai Comercial e Importadora Limitada.
KIICh.
N9 153.819
N° 153.960 - Indústria Plástica Ra.
Sociedade Anônima.
N9 154.336 - Avant cIndústria e
Comércio de Plásticos Limitada.
N9 154.996 - Rádio C,orporation Of
America,
N 9 154.999 - J. Lyoos Company
Limited.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N° 155.101 - ivIonsanto Chemical
Company, Rio, 21 de j a neiro de 11965
N9 153.103 - Yoshikazu Onizuka.
N° 155-.104 - Yoishikazu Onizuket.
EXIGÊNCIAS
N° 155.107 *- Ronaldo José Maria
Ka-Za Indústria e Comércio de Plás- Osuna Gonzalez.
N9 155.108 - Mauro de Andrade.
ticos Limitada. - Opoente ao térmo
N9 155.109 - Francesco Basile e
número 122.700, - Cumpra a exigênMaria 1?ancotto.
cia.

N.° 346.972 - Laboratório Lutecia
Sociedade Anónima.
N.° 347.034 - Laboratórios Lepet.t S.A.
- N.° 347.152 - Distribuidora de
Filmes Brasileiros S.A.
N.° 347.476 - Edgard Clara Indústrias de Vidro Ltda.
N.° 347.869 - Armindo D'A/meida
Machado Junior.
N.° 348.069 - Laboratório Vetifarm Ltda.
N.° • 348.103 - Rolhai Pereira da
Rosa.
N° 348.156 - David Coelho da
Silva.
N.° 348.160 - Drogueria Franco
Inglesa S.A.
N.° 348.158 - David Coelho da
Silva.
N.°402.714 - Neopan S.A. Comércio e Indústria.'

Indústria Metalúrgica Progress Limi- RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
tada OpOente ao térino n° 119.073
DE EXPLORAÇÃO
-Cumpra a exigência.
Influstrias Reunidas Vidrobras LimiTérmos com Exigência a Cumprir:
N° 100.498 - The Yale And Ma- tada - Pede para ser anotada na Patente de Privilégio de Invenção némero
nufacturing Company.
64.514 o contrato de sua exploraçao
INI° 108.222 - Formiga Corporation. - Averbe-se o contrato de expioração.
N° 119.011 - Edmundo Maxim° de (Republicado).
Santo Amaro Pacheco.
FanaNCIAS
• N° 126.486 -; Henrique Gustavoç
Gargi .
Dabi ; Indastila Brasileira de ApareN° 129.988 - Whirlpool C,orporalhos Dentáriciit Sociedade Anôhima

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

' Janeiro de 1965
- As Reprztieões Pa1ica4
eingir-e-ão
ás a,ssinallirca,
anuais renovadas até 29
fevereiro de cada ano e etf
iniciadas, em qualquer época,

pelos órgãos competentes.
- A fim de possibililar a rem
:nessa de valores acompanha?.
dos de esclarecimentos quantd
à sua aplicação. solieitamoil •
usem os interessados prefetm
rencialmente chd que Ou vali!
postal, emitidos a favor dd
Tesoureiro do Departamentd
de . imprensa Nacional.
- Os suplementos- às edk.•
ções dos órgãos oficiais só 80
fornecerão aos assinantes qua
os solicitarem no ata da casto
notara.
- O funcionário público fe.
dera!, para fazer jus ao des-s
conto indicado, deverá provat
esta condição no ato da asd..
fg
natura.
t!'
- O custo de cada exemplar'
atrasado dos órgãos oficialj
ser, na venda avulsa, acresek
do de Cr$ se do mesmd
ano, e de Cr$ 1,00, 'por - and
decorrido.

N° 413.421 - Antuilie da Silva êtl3s.
Opoente ao Urino número 124.507 Cumpra a exigência. (Republicado). tos.
N° 413.472 - FurJan ti Compiudda
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Limitada.
RECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO
N9 413.150 - Condominio d0 EdifIr
E EXPEDIÇÃO
cio Solar Visconde de Figueiredo.
N° 414.194 - Tetsuo Minashima,
Rio, 21 de janeiro de 1965
Yassuo Takcara, Amaro Ienaga.
N° 417,293 - Laboratório -Cybapith
EXIGÊNCIAS
Sociedade Anônima.

N 9 460.336 - Moya Beraidi N° 417.399 - Fábrica de Moina
Cumpra a exigência.
Manha Limitada.
N9 417.407 - Brinquedos Inankta
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS Limitada.
IN1' 417.654 - Torneira São Loueco.
DE MARCA
ço Limitada.
361à95
Renil Sociedade AnóN9 424.260 - Sequeira Junior'.
nima Indústria
N° 424.518 - Van Den Berghe (Elo
N° 361.551 - Alimentos Seleliona. port)
Limited.
dos eAmaralzi Sociedade Anônima.
N9
425.523 - Moveis Sabara Dna.
N 9 381.431 - Zulmira Penna Guitada.
marães G Irmão Limitada.
N9 426.011 - Indústrias Graficaa
N° 393.665
Laboratório Behrand
Limitada.
Armando Basilio Sociedade Anónima.
N9 427.831 - Indústria de Café
N° 411.885 - Albano Lopes ê Silva.
Porto Mar Limitada.
N9 412.616 - °ciclone Cesar Pierre
N' 428.446 - Wrona O Gasko.
Jean,
N° 431.614 - Borrachas Patauto
N o 412.815 - Clearasite Limitada.
Limitada.
N• 412.821 - Edmundo de Souza
N Q 431.904- - Combate Sociedade
Cárijo.
Anônima Comércio e Indústria.
1•19 413.282 N9 432.172 - Clube de Campo ItaIndústria de Confeitos eBeroborns Limitada.
pevi.
, N° 435.645 - Saram Filhos ê Com•n•n
•
panhia Limitada.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Ne 492.463 - Arte Meia] "Elyr.
POBLICAS
Limitada.
O Departamento de ImKl° 442.544 - Amoitex Sociedade
prensa Nacional avisa as
Anônima Indústria e Comarvo cie AmorRepartições Públicas em getecedores e Congeneres.
ral que deverAo providenN9 443.167 - 4.Gol» Gravações Ardeve a reforma das assinatisricas Brasileiras Limitada,
turas dos &silos
N9 444.711 - Indústria e COOléfd0
até o dia 16 de fevereiro
de Ernbolagcns de Madeira Deita Li.
corrente, a fim de evites o
lanada.
cancelamento ta remessa a
N° 445.820 - Sopa] Sociedade de
partir daquela
.
Produtos Alimentícios Limitada.
N9 447.554 - Kazuo 01w.

_
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N' 461.213 - Oficina Meaanica São
Miguel Limitada.
N' 466.505 - Sociedade Agriaola e
Colonizadora Bom Jardim Limitada.
N I 467.676 - A. Mendes Mello
Papeis Limitada.
N9 467.883 - Newton Nery
N9 468.613 - Megason Indústria e
Comércio Limitada.NI 468.688 - Associação Brasileira
de Beneficiéncia e Pecúlio do Empregados na Indústria e Comércio em Geral.
..
N9 469.075 - Pitei Projetos e Iastalações Técnicas de Eletricidades.
N9 469.485 - Adylton Alves de
Souza, . •
N° 469.643 - Alba Abrantea Dei
Vecchio.
NI 469.783 -Transpor ta Transmetal Limitada.
NI 469.803
Antonio de Oliveira
Rocha,
la1 9 469.929 - Inproguil Indústria de
Produtos Quimicoa Limitada.
N9 470.695 - H. Dantas Comércio
Navegação e Indústrias Limitada.
N9 471.515 - Emp. de Pinturas
Aer Limitada.
N9 471.942 - Maria StUart Rabelio
Dello.
N° 472.080 - Itacar Sociedade Anisaima Coméraio de Automóveis e Repreaentações,
laia 472.094 , - Instituto araaileiro de
gstudos de Higiene e Segurança do
1 rabalho.
Na 472.099
Auto Locadora A.
A. A. Limitada.
N° 472.148 - Pirelli Sociedade .Anõalma Companhia Induataiol- Brasileira.
W 472.191 - Organizações David
Deute.
N I 472.196 - Eletron:ca 'Paulista
Comércio e Indústria Limitada .
NI 472.198 - Comércio e Indústria
Mecânica Wilson Sociedade Anônima
-• Arquivem-se os processos.
ARQUiVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCA
NI 472.220 - União de Ferro e Aço
Limitada.
N9 472.301 -a, Argos Industrial Sociedade Anônima.
N° '472.302 - 'Argos Industrial Sociedade Anónima.
N* 472.335 - Rock and Dental Co.
- Inc.
N, 472.432 - Pinaria e Cantina
Doloaliti Limitada.
N9 472.473 Isdústria de Artefatos de Borracha e Aparelhos Elétricos
Arborel Limitada.
N' 472.541 - Standard Propaganda
SoCiedade Anónima .
N° 472.549 a- Jorge Lopes Serrano.
N^ 472.552 - Cresa Empresa Comercial Brasileira Sociedade Anônima.
N' 472.553 - Gusa Empresa Çomeralai, Brasileira Sociedade Anônima.
N9 472.563 - Sapataria Fluminense
Limitada.
N° 472.592 - Claudionor Rebouças
dos Santos.
473491 - aSancarlos. Comercial
a Administradora Limitada.
N , 473.094 - Paraega Sociedade
Anônima Organização e Administraçao.
N9 473.103 - Indastrl ade Quadros
Texteis tInquatexa Limitada.
N° 473.107
Vipana Viaçao Panamericana Limitada.
•
N9 .473.116 - Companhia Industrial
e Comercial de Britas Limitada.
Isia 473.156
Oliveiras. Rodrigues.
473.158
Societe Si:adere:de
Rio Banco Sociedade Anôivana,

No 473.160 - Ferraz et Constanti.
N° 173.161 - João Leopoldo de 011velra.
Na 473.162 - Indústrias rabeei( Limeada.
N° 473.169 - Comercial Prontospia Limitada.
N° 473.171) -. Comercial Pront000pia Limitada.
Comercial Prontas°.
NI 473.171
pia Limitadat
IN° 473..172
Comercial Pronto4opia sLimitadaa'.
N° a73.173
Modas e Novidades
Caprace Limitada.
>I° 473.179 - Gemerei Precision
Inc.
Geraasima Stykanati
N9 173.217.
Piau e Basile chrleto. Pepalaskaria.
N9 473.223 - Genial= Stylianos
Pissa a Basti* Chriatoa aaapalaskaris.
N9 173.265 - Julio da Silva. Na 473.266 - Robtnnson Mala Arantea.
lar- 473.269 - Ogeres Zaga.
14119 473.272 - Aarao Ribeiro .da

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
PRORROGAÇÃO

Da

Rio, 21 de janeiro de 1965
•

EXIGÊNCIAS

Tarmoa com ELaigencia a amuada'
No 401.257 -- Cortume Meuá Linattola.

Ne. 646.703 -.- Construtora aaarainaaLimitada.
N* 048.903 - Agutitin Chueoa Meudita.
•
W 667.682 - Ortec Qrganizaçaa
Técnica e Comercial Limitade.
N° 671.418
Clovis Distilara iS
Companhia Limitada.
N° 672.100 - Companhia Brasileira
de Chocolate.
•
N° 672.107 - Metalargica Cordeiro
Indústria e Comércio Limitada.
N9 672.119 - Laboratório Estrela
Limitada.
.
N9 672.122 - Micronal Sociedade
Anónima Aparelhos de Precisa°.
N° 672.272 - The johnaort CorporaW 473.274 - Lachistri ae Cotnércio tion.
Nortatito Peças Limitada.
N° 672.274
Parke Davis 8t ComN9 473.275 - Lidando e Comércio pany.
Nortauto Peças Limitada.
N9 672.243 - Brasileira de Vinhos
N° 473.257 - Peixoto St Irmão Li- Sociedade Anónima Indústria e Comitada.
mércio.
N9 47.1.291
B atar Loa bratories
DIVERSOS
•
NI 473.316 - Gtobeic Utilidades Sociedade Anónima.
. ai° 655.692 - Berhing C. Marconi
N9 173.342 - City Compras Limi- C. Silva e Hilton Acyoli - Aguarde-se
tada.
a soluça° do pedido de transferénéia.
N9' 473.370' - Ernesto Walter AlN9 665.300 - Indalecio de Souza
brecht.
Dias - Torno sem efeito o despacha
• N9 473.482 - &Meias Indaitlaa de
Prorrogue-se publicado no D.O. de
Tintas Limitada.
24-10-64 para o fim de mandar que
N° 473.483
Tecidos e Confecções aguarde-se o uazo.
A Rigor Limitada.
N 9 671.783 - Imobiliária Comercia/
N9 473.484 - Rubem Martins 'Bale. Itaporanga Limitada -• Aguarde-se o
NI• 473:4a
7' - Indústrias de Móveis prazo e complete a taxa.
_
Delauta. •
Na. 671.963 - 671.961 - 671.966
No 473.497 - Cafeeira SantaaCrui
- 671.967 - 971.969 - A Sugestão
Limitada. - N9 473.498 --Cafeeira Capelinha Li- Utilidades Sociedade Anônima - Aguarde-se prazó e complete a taxa.
mitada.
N9 671.977 - Empresa de Pesca
N9 473.499
C,oniércio e Indústria
Oceania Limitada - Aguarde-se o
Taguchi Limitada.
•.
N9 473.500 - Milton Xavier de prazo e ' complete a taxa.
Mendonça.
N° 672.130 - Empraza Metalúrgica
N9 473.501 a- Kezuo Yoshiao.
Pagani Pinheiro Sociedade Anônima 1\ I' 473.502 -- pisa Barros de An- Aguarde-se o prazo e complete sèlo de
drade.acõrdo com a Lei do selo.
N° 413 .503 - Paulo Cedi' - irN° 672.134 -- Indústria de ArtefaMãos.
Na 473.504 - Motonori Nisaiyanra.- tos a taxa de acôrdo co mu Lei do
NI 473.506 --. Indústrias de Bebidas selo.
N9 672.135 - Metalúrgica Asberg
Nova Esperança.
Limitada - Aguarde-se prazo e comN9 473.507 Riciardi.
Ne 473.508 - Kaziyoshl Nakamura. plete a taxa.
N9 672.259 Atlantic Fabrique' D'
N° 173.510
A. Palude° Cia.
N9 473.513 --Irmãos -Marcos Limi- Horlogerie Sociedade Anônima Detilata.
(Atlantic Uhren Fabrik A. G. Bettada .
N9 173.515 - Arpa Auto Rural Pa- tlach) • Atlantic Watch Factory Ltd.
Bettlach). - Aguarde-se solução de
ranaenae Limitada.
'
N9 473.550 - .Avibraa Comércio e transferencia.
Indústria Limitada.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
No 473.641 - Siaotnet Soc. Indústria e Comercio de Metalúrgica LimitaForam prorrogados os Registros dos
da.
Seguintes Tarmosi•
N9 473.644 - Mirvaine - Importa-.
N9 667.610 - tATS» - Classe 6
ção Limitada.
Deutache Esielstahlwerke AktiengeselNI 473.647 - Sociedade Anônima lchaft - Com exclusão de moldes..
Terraplanagem e Pavimentação SoterC.hissit 4!
N° b71.691 - Even
pa.
- Keeciall do Brasil Indústria e CoN9 473.654 --Benefiélente IMobiliá- mércio Limitada.
ria C,onaercIal Construtora'-e PublicidaN 9 672.102 - Fulgor -- Classe 8
de Limitada.
•
-•
- Saturnia sociedade Anônima AcumuN9 473.655
Miai • Roaenttiol.
•• ladores Elétricos.
, .. • ,
N9 .473.656 - Elial Rosenthal.
Classe Is
N9 672.103 - Vitoria'
471.904
Samuel dos Santoe.
João 'Alvaro Pensa - Fundição Vitoria .Lftnitada.
Na 474.017.
N° 672:104 - Mandara - Classe
&Companhia Limitada:.'
N° 584.872 - Empresa Geria 'de 48- Eugenio Freyenfeld.
N9 , 672.105 am- Walter iBertucci Bebidas Sociadade Andainin • Arquicasse, 1. __. Marcai Filinescola
vem-si os processos. _

N 9 672.108 - Lixforde - Classe ti
- linfftes go e Comércio Cafona Lia
mitada. •
N9 672.109 - Felicidades - Classe
- Moinho Prov.:asso Soatedade
Anónima.
N9 672.110 - balo Brasileira Classes 8 a- 33 - Arthuro
N9 672.111 - Corder - Classe 38
- Fábrica de Botões aRecord»
da.
N9 672.112 - Sante. Luia.a - Classe
Garage Santa Luiza Limitada.
47
N9 672.113 - /Vinca - Classe 28
- Adua Artigos para Indústria de
Calçados Limitada.
N9 672.115 - Faonácia Droganipon
Limitada -Classe 3 - Marca: Dmganipon,
N° 672.118 - aVa - Clame 5 Açoa Valeres Sociedade Anônima.
Ia/o 672.120 - Parquetac - Classe
16 - José Falia Mario Blanco.
N9 672.121 - Ils Santos --: C.daSe
San direito
11 -••• Reynaldo aaitzzeo
ao uso exclusivo da palavra Santos.
N' 672.124 - - Classe .16
-Companhia de Cerfanica Industrial
de Osasco.
N9 672.127 -- Pagam - Classe II
- Empraza Mttalürg ca Pagani Pi•a
nheiro Sociedade Anôtema. '
N° 672.128 - Pagani - Classe 26
- Empraza Metalúrgica Pagaui Pinheiro Sociedade Anônima,
N9 672.129 - Papai - Classe 40
- Empraza Metalúrgica Pagani
ro Sociedade Anônima.
Pagani - Pinheiro
N° 672.131
- Classe 26 - Empraza Metalúrgica
Pagani Pinheiro Sociedade 'Anônima.
N9 672.132 - Pagani - Pinhe:ro Classe 40 - Empraza Metalúrgica &gani • Pinheiro Sociedade Anônima.
N9 672.133 - Pagani - Pinheiro Classe 26 - Empraza Metalúrgica Pa-.
gani Pinheiro Sociedade Anônima.
bia 672.137 - Novart - Classe 11
- Indústria de Ferramentas Novart
Limitada.
NY 672.192 - Contessa -- Classe 9
- Matth Hohner A. G.
N9 629 .193
Arietta - Classe 9
- Matth Hohner A. G..
1\19 672.191 - Balias Caatorei Classe 9 -- . Marth Hohner A, G.
N° 672.195 - Reoderni - Classe 3
- Behringwerke Aleiengesellschaft,.
N9. 672.196 - Poatosan - Classe 1
Hoechst do B:-asil Quimica e Fara'
tmiceut'ca Sociedade Anónima.
N2 -672.197
Vinarol
Classe I
- Farbwerke Hoechst Aktiengesallschaft Vorm: Meister Ludas Bruning.
N° 672.198 - Remoi - Classe 1
Farbwerk Hoechst Aktimagesellschatt
Vorm. Meister Ludas
Bruning.
NI 672.199 - Aripol - Classe 3
- Farbwerk Hoechat .Aktiengesellschaft
Vorm. Meister Lucius
Bruning.
N9 672.200 - Lesar - Classe I Schering Aktiengeselischaft.
N9 672.261 - er W N - Classe
21 - Triumph Werke Nurberg Alta
tiengesseischaft.
N° 672.263 -• Optiaa Masson
Classe 8 - Leopoldo Geyer Sociedade
Anônima Comércio Administração e
Participao5es.
N9 672.264 - Kaspar Winkler
Co. Inhaber Dr. Schenker Winkler Classe 1
Maica: Sika-Lar.
lal° 672.270 - Dr. Scholl's Air /Mia) Inaoles - Classe 1.0 ne &holt
55FG. Co. Inc.
N' 672.271 - Dr. Scholl's CloroVent Foam Insoles --a ' Classe 10 -The Scholl MEU. Co. Inc.
a
Ns'
Clortagrisiti
Claase 3 - Parke • Diais & Compsny
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Contrato de exploração a favor de Laboratório Park Davis Ltdar - Despelo de 4-5-64.
N' 651.509 - Rigoletta
Classe 41
Mackirnion ê Coelho Limitada Compailia Yerbatera Sociedad Anônima Comercial Industrial YAgricola.
. PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIALForam prorogados os Registros dos
segu'rates Nome Comercial:
149 483.161 - Sociedade Anônima
Diário do Paraná - Sociedade AnõMma Diário do Paraná.
N' 672.1067 - Indústria Metalúrgica de Válvulas <P> Sociedade Adi=
mima - Indústria MetahirgiCa de Válvulas dl) Sociedade Anônima
N9 672.111 - Sociedade Anônima
Fiação para Malharia Indiana - Sociedade Anônima Fiação para Mal/o.
ria Indiana.
IN' 672.116 - Confe,tari ae Restaurante Fasano Sociedade Anônima Confeitaria e Restaurante Fasano Sociedade Anônima.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
Foram prorrogados os Registros dos
seguintes 'Titulos de Estabelecimentos:
N9 526.030 - Casa das Feijoadas
- Classe 41 - Irmãos Pacheco.
149 672.101 - Edição a Melodia Classes 8 - 32 - 38 - Editorial
Mangione Sociedade Anônima.
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E Transferéricia • Aliei-Kis . da Nome termos 476.579 e 476.576 - 40~
de Titular de Processos
SEÇÕES
de-se e conclusão do registro.
(Republicado por ter nide com inQuimica Medica Farmacêutica S.A.
- transferencia pare seu nome da
correções)
marca - Sanametrio - n.° 183.312
Rio, 12 di Janeirc de 1965
-I Anote-se a transfetencia.
Marcas Deferidas
Serraria- Itararé S. A. Indúatria
N.° 230.210 - Kalser - classe 21 e Comércio - pede pare ser anotada
- Grittner Kayse- A .G.
na marca - Itararé - n.° 292,.472 ci. 8 a alteração de noir, - Anote-se a
N.° 432.387 - E:etro- Tig
- Companhia Hansen Industrial - alteração de nome.
Empresa Jornalística "O Repórter"
na classe 8, sem direito ao use excluside Santo André Ltda. - transferência
r,o da expressão "Eletro".
para seu nome da marca - O Repórter
N... 445.454 Emblemática - - termo 4'60.479 - Anote-se a transdane 8 - Allmanna Svenska Elek- ferência.
triska Aktiebolaget - ConsiderandoSociété dei Automobiles "Lspine"
se os dispositivos como aparelhos.
- transferencia para seu nome:
Titulo: Aipins Agencia de AutomóN.° 477.597 - Extintex - cl. 8
- Caldera* Ind. e Com. de Produtos veis - termo 476.570
Titulo: Garagem Alpina - termo
Químicos Ltda. - Considerando-se
m o 476.571
artefatos como accessérios.
Título: Alpina - n. 476.572
Frase de Propaganda Deferida
Marca: Alpina - termo 476.573
Marca: Alpina - termo 476.574
N.° 425.001 - Tabacow - a
Marca: Aipins - termo 476.575
maior fábrica de tapetes e veludos da
Marca: Aipins - termo 476.579
América do Sul - Têxtil Tabactrar
Marca: Aipins - termo 476.576
S. A. /- classe 23 - Art. 121.
Marca: Alpina - termo 476.577
Marca Indeferida
Marca: Alpina - termo 476.578
- Anote-se as transferências.
N.o 424.288 - Nitrosupercord - Quanto ao pedido de Willy! Overland
classe 2,2 - Companhia Nitro Quí- do Brasil S. A. Indústria e Comércio
mica Brasileira.
- para contraio de exploração dos

Ezigenciu

Laboratério Emer S. A. - justo
à marca n.° 174.662 - Cumpra a
exigência.
Ezigéncias

Complementem • taxa de depósito
cie acórdo com a Lei 4.505 de 30 do
novembro de 1964 e o que dispõe
Código da Propriedade Industrial em
seus artigtis 212 e 221:
N.° 177.050 - 'United Statee Hoffman Machinery Corporation,
N.° 277.791 - Ind. de Corveja •
Bebidas Ocidental Ltda.
N.° 402.881 - Manoel • Robello
Sampaio.
N.° 408.526 -r Ternitron Produtos
Elétricos Ltda.

N.° 412.341 - Julio Marcoe
Oliveira.
Diversos
N.° 478.874 -- &tavio Bikancht
Zullo - Aguarde-se anterioridade.
N.* 592.844 - Vereinigte Papier-.
werke Schickedarts ar Co, - Aguardo.*
se a solução do pedido de tranderen..
cia.
••••••

••n••n•••••••n

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
"Mb

Volume

1

Tomo

Asso

ato

Preço

1

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primaria Imo
Trabalhos Diverso
Questão Militar
Relatório do 1111. da Fazenda
1
Relatório do INA. de Fazenda
Relatório' do AL da Fazenda
III
rtrd
411,20
abLaSilecos - gst.
rab.
dicos - Ed. de Sitia e
Nichos
Impostos bgerestaduais
rabalhoi ricos
•••••
lacursos arlamentara
Iscursos
lantentace. • • • ••
Trabalho* jurídicos
A Imprensa
Discursos Parlamentares
•oi

Volume

XXVIII
100,00
XXIX
40,00
400,00 • XXIX
120.00 • XXIX
50,00
65,00
80,00
120.00
120,00
XXII
350,00
XXXIII
200.00
XXXIV
120,00
120,00 ' XXXV
100,00
XXXIX
12).00
120,00

oace

Ai.. nø

Discursos Parlamentares
11
▪
Réplica
•
111 • Réplica
••••••
Discursos erlenlentana
Discursai
lamentares • **Mis* •
CIOSOS
tares *
1
Trabalhos Turidicos .
IV
tas Ceará - Rio g: do Norte.
es Cear - Rio do Norte
á
cursos parlamentara
cursos Parlamentarei
Discursos Parlamentarei
Trabedboe
'ffinanmmw.
Trabalhos Juridicos
Kao~.
alhos Juridico. dã•111f4/1110*-11••
•
panba Presidencial
pada Presiden
-•

••n•
•

Na Guanatmeia
Seção de Vendam Av. Rodrigues Alves, 1
Agenda h Ministério da Fazenda
„ A2if,‘,88 a pedidos pela Serviço de Reembõlso Postal
Em Bramia
Na Sede do D
Taurino Club de arme: PavImet; • de ncees,no"Rodovilde

****

0,00
1 tis
1 ii
1 II
120, 11
100, II4,
120, 1 1

120,
120
10
1
250,
700
400,

400,
1
'~~/~~4•••

11 n181.
11
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MARCAS _DEPOSITADAS
Publicação feito de acórdo como art. 130 do Desdigo da Propriedade. Industrial. Da data da publicação cairias:ara secorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido.- Duratate esse prazo- poderão apresentar suas oposições ao Deriartarnf ato
Nacional da Propriedade Industrial aqueles gris. se Julgarem prejudicadas com a'Cont raso sio registro requerida
•
•1.1iweinn•••nn

'Gano "-ii° 661.229, de 159-1964
Edições Automobilísticas 'Edauto"
Limitada
São Paulo

Termo ri' 661.224, de 15-9-1961
Imobiliária Rio Verde Ltda.
São Paulo

LA lita RA
Sao Paulo—Capital •
S

Olú

LA

Classe ia
Titulo
Termo n°.661.226, de 15,-9-1964
Indústria de Calçados Man Ltda.
São Paulo

L À SusRPÁ
Ir4.1at ris Bras i lei ra
Classe 36
Calçados em geral
Temo n° 661.227, de, 15-9-1964
Eletrol-Bel Representações Ltda.
São Paulo

ELETRO—BELL
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tOda espécie,
cutelaria em .geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões 'para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coceieteleiras, caixas
para acondicionamento de. alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estr.bos, esferas - para arreios, esPumadeira.a; formões, foices, ferro para cortar
capim. ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, 'fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quartas.
gonzos para carruagens; iresIgnias; limas. laminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para. porta,
molas para venezianas, martelos, mars
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-0.1o; p0seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
panelas soldarias, ralos para pias, rabites, regadores; serviços de chá e cafS,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te •
souras, talheres, talhadeiras, torguezes,
tenazes, travatleiras, telas de arame, tor
ueiras, trincos, tubos para encanamento,
trl'hos para portas de correr. taçastravessas tu:ibulos- vaso4. vasilhames.
vet rusi3as
Termo no 661.228, de 15-9-1964
Edições Automobilísticas "Edauto"
Limitada
São Paulo

ROTEIRO tE SEGURANÇA,
('asses: 3e e 33
Titulo

(

ROTEIRO DE PREViDENCIA

terininadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrácações para
anuncies, enxertos,' farinhas de ossos,
fertilizantes, toslatos, glicose para fina
veterinários guano, herbicalas, inseticidas, preparações e rodutos inseticidas,
preparações e produtos i&•eticidas, notadantente fungicidas
•

Tèrrnb n 661.235, de 15-9;1964
Clames: 32 e 33
Titulo

•

Termo n° '661:230, de 15-9-1961
Edições Autotnobilisticas "Edauto" •
Limitada •
São Paute, ROTEIRO DE

alERGSNICIA

Farmagricola * S.A. Importaçlo
e Exportação
Siu t-aui'i

DEKAVIT
Indústria Brasileira

•
Classe 2
Para alseaguir: Adubos, ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fins
sanitários, 'apanha moscas e insetos (de
Temo n° 661.231, de 15-9-1964 - goma e papel ou papelão), álcalis, bacEletro-Sell Representações Ltda.
carrapaticidas,
, tericidas, ba raticidas,
São s:Paulo
creosol, creosotalina creosoto, desodo• n‘.
rantes, desinfetante, de çurnadores, exterminadores de pragas e hervas dantELEYEO—BELL
ias, esterilizantes, embroeações peva
R WRESENTACOES LTDA.
animais, enxertos, farinhas de ossos,
r
fertilizantes, fosfatos, glicose para fins
veterinários guano, herbicidas, - inseticiNome Comercial • -17
das, preparações e rodutos inseticidas,
preparações e produtos inseticidas, no.
Termo n° '661.232 e 15-9-1964
tadamente fungicidas
Straasburger 6 Cia. Ltda.
Rio Grande -do Sul.
Temia no 661.236, de 15-9-1964
F ar rria is ricota S . A. insportaçao
• WEE— D FRANÇISCANG
e • Exportação
.
Classes: 32 e 33,
• • • Titulo

In dústria. -Brasileirt
• Classe 36
. Calçados em geral

Termo n° 661.233, de 15-9-1964
Azle Roupas Ltda.
Guanabara A.

IndústrIa
Classe 16
Titulo
Termo n° 661.234, de 15-,9-1964
Farmagricola S.A. • Itriportação
'e Exportação
São Pauto

São Paulo

UNOVIT

kgluconato)
Indústria Brasileirta
Classe 2
Gluconato
Termo na 661.237, de 15-94964
Magaidi — Mala (Publicidade) Ltda.
DINA

Çlasses: 25, 33 e 50
Sinal de Propaganda
, Termo n' 661.239, Cie 15-3-i3,54
Ranonalientações S. Marco Ltda. •
--- Guanabara

FARMAMIr
pdúatria Brasileiá
Classe
Para distinguir: Aduleo-s, 4 s,-.1,.tarios, águas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (dg

goma e papel ou papello), álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaecidas,
creosol, çreosotallna creosoto, deaodo.
rentes, desIdetantea cidunradorea, skar

CINECCDES 92} NOA MASCIIIINA
_
I
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas era geralt Agasalhos,
torentats, alparcatas, anáguas, blusas,
botas. boUn.u, blusoes. boinas, beba,

deuros, bones • capacetes. cartolas carspuças. caSação. coleies, capas, chal
tachecols. calçados, cha peus,
cintas, cenunnações. ca ro,nhos

cintu%

caiou
de senhoras e de crianças, calções sai-çai. camisas, camisolas. cem setas.
cuecas. -ceroulas. colarinhos, . cueiros.
saias, casacos, chinelos, (fornidos eC:1-11%.
pes tantasiaa. fardas para militares scs.
kg:ais, fraldas, galochas, gravatas gur-.
ros, ¡ovos de engem iaquetas. ince-es.
luvas, ágas, leliços. Mantõs. meias.
maiôs. mantas, mandrião. alar...lhas. aaletós. palas. • penhoar, pulover. pelerwas,
peugas. ponches. polainas, pilamas pÉt..
nhos, perneiras. quunonos. rega iosee
robe de chambre, roupão, sobretudos,—
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sucteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
tufes, toucas, turbantes, ternos, ant.` formes e vestidos
Termo n.° 661.240, de 15-9-1961
(Prorrogação)
IlOião Fabril Exportadora S.A,
•
(11.F. .)
Guanabara

PRORROGAC-AV
IO

CRON

9404tabi

fihm24á4l,

Onarésto

eánli`a* Renardásobsdat
e

effehori

sSesSeliner

demmewiraute.mafflem"
Gailinel~1~1111~~12ani

Llasse

•

Óleos. comestíveis
Termo n.° 661.241, de 15-9-1961
Cia. Agrícola e Industrial Santa'
Adelaide

Cia. Agricola e Induitrial)
Santa Adelaide.
Nome Comercial

Termo tt.° 661.242, de 15-9-1961
Pinheiro 45 Cia. Ltda.
Rio Grande da Sul

rt ~Velas
indústria Brasileira

Classe
Vetas

iKórmo n.° 661.243, de 254.1P64
Ororrogação)
Refrigerantes do Recife Là%

Janeiro da 1P'6
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Wmo n.° 661.249, de 15-9-1964
Cio. Industrial 4e Estampada
Minas G4 r016

2'4029 a.° 662.246, tle 15-9-1944
ordast de Veículos
,Santa Catarina

Pernambuco

-PRORRÕtÃO)

SACI
Industria Brasileira'

NÇMC

Classe 13 •
Refrigerantes.

Flaá g gs-1,a

Clã. eicirdaïl
de Veículos

'a
Indústria—Brasileir

Termo n,° 661.247, de 15 - 9- 1964
Jordan de Veículos
•
Santa Catarina

r'avelle
'Indústria Brasitetra• .

Termo n-° 661.250, de 15-9-1964
Geraldo Borges
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

•
Classe 21
Veiculos e suas partes integrantes, a
saber: aros, actonáveis, auto-camiahões, aviões, •amortecedores, alavancat
de ;arab o, barcos. breques, bicicletas,.
ca.rrinhos de mão e carretas, eaminrea
netas, carros. ambulantes, caminhões,
carros, carros-tanques, carros iralgalo•
res, carroças, carrocerias, chassis,
pas circulares para veículos, cubos de
veiculos, direção, estribeis, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargas,
moto furgões, manivelas, navios, ónibus, para-choques, para-lamas, para.
brisas, pedais, rodas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para 'veiculos,
selins, triciclos, tirantes para veículos,
vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e acelerador. tróleis, tro- leibus, varais de carros, toletes para
•

Termo n.o 661.298, de 15-9-1961
Confecções P,anny Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, 'alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales,
cachecoLs, calçados, chapéus, cintos,
Termo n' 661.245, le 15-9-1964
cintas,
combinações, carpinhos, calças,
- (Prorrogação)
senhoras e de crianças, calções, calManarei Indústria e Comércio Ltda. de
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Artigos da classe
cuecas , ceroulas, colarinhos cueiros ,
saias, Casacos, chinelos, dominós,
s, acharpea, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPRORROGCAO
ros, fogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
amiba, mantas, mandrião, mantlhas, pa-,.
ietós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
Indústria Braslieira
peugas, Ponches, polainas, pijamas, pu,
}robe de chambre, roupão, sobretudos.
&aos, perneiras, (mamonas, regalos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Clasre 48
meterea, aborta, aurigas, atolas ou daelta,
Um produto de toucador para o embe- talar, toucas, turbe-mies, ternos, tmilezamcnto da ode
formes e ~tidos ' . '
I
a
I
,

-

15-9-1964
Comértio Indó.stris,
Importação
Rio Grande do Bui

Classe 21
Para distinguir; Tecidos em geral,
Bicicletas, motocicletas, motociclo.% mca
eidos para confecções em geral, para
nociclos, triciclos e velotlpedes
taPeçarlas e para artigos de cama e
Classe 6
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, Maquinas da costura, manual de pedal
caroã, casemiras, fazendas e tecidos de
e elétricas
Lã em peças", luta, jersey, linho, nylon,
Térreo n." 661.254 de 15-9:1964
paco-pact, percaline, rami, rayon, sedei
.
Pedro Guerra
natural, tecidos plásticos, tecidos iffl• São Paulo
penmeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestido;

CoreircJal

carros

Ibraco

Classe 23

Termo n.o 661.294, de 15 - 8 - 1964
lndstria Metalúrgica Forjaço S.A.
Artigos da alasse

Classe 7
maquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a - saber: arados, pbridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e • empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
-parir adubar. ceifadeiras. carpideiras.
ceaados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores. debulhadores
destocadures, desantegradores. esmasa
aarrs para a agricultura, escarrificadores enchovadeiras, lacas para máquinas agricolas, fcrradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedviras para
agricultura. máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. maquinas niveladoras de terra,
maquinas perfuradoras para a agricultasa. máquinas de plantar. niotocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir. de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para 'colher cereais, máquinas
amassadoras para fina awicalas,
cortar árvorei, para espalhar, pao
pinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar, • para enmiar máquinas e moinhos para forragens. maquinas toscadoras, ordenadoreá mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras,
ecadeiras,
secadores de terra, tosadores de graia, tratores agrícolas, válvulas pasã
• máquinas agrícolas

trémota ns: 661.252 g 661.253, dt

kmata
Indústria -Brasileira
- Glasse 91

Alcachofras. aletria; • alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais. amido
aniéndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azes
más, banha, bacalhau, batatas, .balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e -em grão. camarão, canels.
em pau e em pó. • cacau, carnes. cc.
caramelos, chocolates.- confeitos. craso,
cereais; cominho, creme de leite, cremes
alitnenticios croquetes. compotas. can.
gica. coalhada, castanha, cebola, ,condi•
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces. doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas, enxovas, extrato de ta
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, flocos. farelo, Fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e cria.
taiizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, granulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, :ouro, mas.
seis alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa d. tomate, inef e melado, mate, mas:
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, Ovas,
pões," piaos, prlinés, pimenta, pós Para
audins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, par:ilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagm sardinhas,
sanduiches, salsichas, salamcs, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e 'te
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo nai 661.251, de 159-1961
Angelo Invern'ici
.
Rio Grande do Sul

MACHINA

Indústria Brasileira
•

Classe W.
Amalgamas

, Indústria

Brasileira

Classe V
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive' móveis ara escritórios: Armarlosi
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoçadas,• acolchoados parir
móveis, bancos,' balcões, banquetas.,
bandejas, domiciliares, beiços, biombos,
cadeiras, 'caminhos para chã e cí,f4
conjuntos para dormitórios, conjuntoi
para sala de jantar e sala de visitas,.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
zonjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixa
de rádios, colchões, colchõea -ele mola*
dispensas, divisões, divans, eliscotecaa,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivania
nhas, - estantes, guarda - roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltrona;
poltronas-camas,- prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines
Termo . n.° 661.255, de 15-9.1964
Fontoil, S.A.
•
Espanha

• Classe 11
Azeites de oliva
Termo n. o 661.256, de 1541964
Benjamin Zaga, limão es Filho
Rio Grande do Sul
•

Indústria
braailleira
Classe 91
Farinha de triuo

Tèrça-feisa 26
Termo . 11, 661:257, de 15-9-1964
Salvatore Libertino e Angelo
' Libertino

o ($

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 661.260, de l5.-9-1964
(Prorrogação)
lbacli" S.A. Indústria Brasileira de.
Aparelhos Cientificos.
São Paulo

Termo na• 661.258, de 15-9-1964
Domingo Lanallotta
• Argentina

'LANZILOTTA
Classe 41
Azeite cameslivel, frutas frescas, verduras, legume.. e azeitonas
Têrmo n.° 661.259, de 15-9-1964
Aroldo Araújo Propaganda Ltda. Guanabara

Termo n° 661.268. d' e 15-9-1969
Unice Importadora e Expoitadora
Limitada
. Guanabara
PRORROGAÇÃO1

PF-MRROGAÇÃO

Indústria Brasileira
-Classe 18Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza. água fadai, água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina. alba de rosas, água de alfazemas. amonia perfumada liquida. em pó.
em pedras, para banho, brilhananaa,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
etayoas, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes • para barbear,. cremes • dental.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
amima, Para dentes. -cabelo, roupas,
cibos e unhas, fixadores para ô cabelo,
pestanas, alhos e bigodes, fivelas para
O cabelo, glicerina perfumada, para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, hquidos dentifrício?, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. lápis,
aabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para uahas, laguê, óleos para •o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, , pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
pomadas perfumadas para o embelezamento da datis, pon-pons, p4 de
arroz

Janeiro de 1965 303
Termo n° 661.272, de 15-9-1964 •
Sanipa — Comandos Sanitários
Paulista Ltda.
•
São Paulo
SARIPA

.FENAUIVi,

Incluetria Braba/eira

Classe 2
Acaricidas
insetitidas

. - Classe 2
Para distinguir: Adubos, acicios sanitários, águas desinfetante,a c para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de •
goma e papel ou papelão), álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
creosol, creosotallna creosoto, (lesadoPRORROGAÇÃO
rantes, desinfetantes cie 'armadores. c xterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para _
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Classe 7
fertilizantes, fosfatos, &lesse pára fins
Aparelhos e máquinas .pulverisadoras veterinários guano, herbicidas, inseticipara a agricultura
das, preparações e rociutos inseticidas,
preparações e produtos inseticidas, noTermo n° 661.270, de 15-9-1964
tadamente fungicidas
Blanco Importadora e Exportadora
Limitada
Tê:mo n' 661..274, de 15:9-1964 Guanabara
Construtora Nossa Senhora Aparecida
Limitada
Pio de Janeiro
Têrmo n° 661.269, de 15-9-1964
Biotite() Importadora e Exportadora
Limitada
Gnánapara

itips510,2

UsHlIDA

Classe 10
Mesas para operações cirúrgicas, mesas para fins hospitalares, macas e Carrinros para transporte de enfermos, porta gazes, esterizadores, lavampolas,
fornos para esterilização e secasjem,
aparelhos para encher ampolas,. suportes para irrigadoris, autoclaves, alambiques, distiladores, estufas, extratores e
concentradores
Termo n° 661.262, de 15-9-1S64
Desenho Brasileiro -para Equipamento
de Interior S. A .
Guanabara

Desenho Brasileiro
Para EqUipãmentõl
'de Interior Sik

kiATABCR

Ração A ureopotenciada
' Indústria Brasileira

Classe 41
s • reação para aves e gado
Terme; on° 661.271, da 15-9-1964
Blemeo Importadora e Exportadora
Limitada
Guanabara

rRORROGAdo
11 A

Nome Comercial
Têrmo n9 661.263, de 15-9-1964
BIemco Importadora e Exportadora
Limitada
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ILHYDR0011..

()

Classe 41
Leite eá pó•
Termos as. 661.273, 661.285 e
661.286, de 15-9-1964 .
Indústria de Artefatos de Metais
"M.- G." Ltda. • .
São Paulo

Classe 2
Produto químico para uso em
veterinária
Trinos na. 661.264 a 661.267, de
15-9-1964
Guanabara

AQUA CLEAR
Indústria; Briledinia;

Classe 32
Classe 1
Publicações impressas, programas ra- Substâncias e preparações quimiane an.
diofônicos e de televisão •
ti-corrosivas e antioxidantee
Classe 8
Ténmo 119 661.261, de 15-9-1964
Desenho Brasileiro para Equipatento Aparelho dosador de substãneral quimicas; aparelhos' eletro-quimicos; ecoade Interior S.A.
relhos elétricos para branquias; apareGuanabara
lhos elétricos de medição, contagem e
pesagem; aparelhos para dissolução de
preparações quisnicas: aparelhos de recuperação de metais 'e sais; aarelbos
de purificação de água; meclidodes
água
•
Classe 42 Bebidas alcoólicas e fermentadas
Classes: 40, 34 e 25
Classe 4,
•
Titulo de Estabelecimento
Refrescos e águas ~unir i notilkelete

•

Construtora
'Possa Senhora Aparecida Lida.

Nome Ccmescial
Termo n° 661.275, ele • 15-9-1964
Isaac Elas
São Paulo

•
2.)
Indústria Brasileira
Classe 18
Agua de colónia, cosméticos, essências
perfumadas, extratos, loções, sahone.
tese sais para banho e perfumes
Tekao s.. 661.276, de 15-9-1,964
Forlab Matérias Primas e Embalagens
• Sociedade Anónima
Guaa,1

k

IND. BRASILII*

Laboratorio'
-do Aqua Veie

Classe 20
Para distinguir: Petrechos navais e
aeronáuticos: âncoras, bóias, cinta de
natação, fateixas, flutuadores ara hi.
drometria, paraquedas e salva-vidos
Clac.s•es: 1 — 2 — 8 — 42 — 43
Titulo
Classe 32
Para distinguir: Albuns impressas, proTétano ra 661.277. de 15-9-1964
gramas e peças cinematográficas, raJúlio Siqueira Tecidos Ltda.
diofônicas, teatrais e de televisão; almaGuanálmra
naques, jornais, revistas, propaganda,
publicações, folhetos , e folretins
Classe 50
riMORROGM,:iti7
Para distinguir impressos: em papéis de
casta, papéis de oficio cartões éomerciais e de visitas, envelopes de qualquer,
tipo, faturas, duplicatas, letras de câmbio, chequei, notas promissórias, debéntures, apólices, ações, folhinhae passagem aéreas, ferroviarias, rodoviãrbus, Classes: 12 — 13 —
— 23 — 24
marítimos, bem como bilhetes de sorteio 34
35
36
39 48
3f
e bopreeeos
TItute

PAST:DIS,NOVIWIDÊS:

304 Têrça-feira 26

e

661.378,, de 15-9-196+
s. Termo
" União de Vinhos 'do Rio Grande Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

ADMIRAVEL

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo a° -661.28 j , de 1-9-1964,
Eduardo Mello da Costa
Guanabara

ou léliÉe
indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Janeiro de 1955•

tallnas creosoto, desodorantes, desinfetantes, detutnadotes, exterminadores de
pragas e : hervas daninhas, esterilizantes, embrocações 'para 'animais,' enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes, tosfatos, tornaicidas, fui:Gigantes, lungicidas, glicose para fins veternaásios, gua..
no, herbiddas. Inseticidas. insetifugos,
larvicidas, microbicidas, , medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, pape) fumegatório, pós inseticidas, parasiticidas, tuagicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, termicidasi desinfetantes e veterinários, raticidas, reme,
cios para fins veterinários, sabões Vetes
rinários e desinfetantes ., sais para- fins
agricolasi horticulals, sanitários e • veterinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e !larva daninhas •

válvulas retificadoras., válvulas eletro.
nicas, eletrodutos,. aparelhos d iluminaião residencial, industrial, externa e ' de
azrõportos, aparelhos de 'aquecimento.
aparelhos de controle eletroniso,- rolés,
reguladores de: tempo, ' aparelhos de
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, ralés, reguladores de tempo.
aparelhos de aquecimento por alta frequência, ‘vibrometros, vibrografos, na.
relhos de fadiga, equipamento de balanceamento, acessórios para linha
ra linha de transmissão, isoladores, rei, •
guiadores de voltagem, equiamentos telefonlcos de alta freguenda, voltdmetros, amerometros, wattómetros, 5requenciometros, medidores de, fator de
otencia, medidores de watt-hora, quadros de controle, chaves secas, chaves
a óleo, ara-raios, fusíveis, claves desligadoras, condensadores, transformadores, reguladores, equipamentos de prova, aparelhos de 'medição, fogões, fogareiros e fornos elétricos, estufas, panelas e bules elétricos, ninaras frigorificas e aparelhos de refrigeração, geladeiras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enCeraddras. • ferros datis
cos de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para moer
carne, refletores, torradoress
legumes
balanças, rádios, aparelhos de televidiscos
gravados e
ecléotu
es,dis
são, akto2alapnatinhas

Classe 36
Para distinguir:. Artigos . de vestuários
• roupas faltas em geral: Agasalhos.
• anáguas. tiusas,
aventais,.
botas, boinas
, blu gles, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
puças, casação, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, caiças,
de senhoras e de' crianças, ° calções, calças, camisas, camisolas, 'camisetas,
Termo n.° 661.289, de 15-9-1964
s uecas, _ ceroulas, colarinhos. cueiros,
Apic — Indústria e Comércio Ltda.
Teimo dl 661.279, de 15-9-1964
aias, casacos, chinelos, docninós, acharSão Paulo
Instituts, Pio X do Rio de Janeiro ,es, fantasias, fardai para militares, aoGuanabara
egiais, fraldas, galochas, gravatas, gora.1 jogos de Unges!, jaquetas. lagisés,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
P
• _
,C
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paINDUSTRI
A
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
BRAS ILE IRA
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos. perneiras, quicnonos, regalos,
Classe 41
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Geléia Real
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
Classe 16
• •
Térmo mo 661.290, de 15-9-1964
susteres, shorts. sungas, stolãá Ou slacks,
r: Materiais para construClasse. 32
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- Apic — Indústria e Comércio Ltda. Para ' distindni
ções • decorações: Argamassas, argila,
•
São Paulo • 's
formes e 'vestidos
Uma revista
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo•
zos de simentd, ,bloros para pavimenta-Termo
n°
661.284,
de
15-9-1964
• Termo n° 661.280, de 15-9-1964
são. calhas, cimento, cal, cré, chapas
, Souza, Seabra c Cia. Ltda. Instituto Souza, Seabra G Cia. Istda s Instituto REMOO ITEX
solat,tes, saibros, caixilhos: colunas;
Therapeutico Orlando Rangel
_ Therapêsstico Orlando Rangel
.INDIISTRIA_BRASILEIRA
sapas para coberturas, caixas dágua,
•
Guanabara
Guanabara
caixas para Coberturas, 'caixas dágua,
cassas de descarga para eixos, edificaClasse 41 ções premoldadas, estuque, easulsoo de
Geléia .Real
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameTèrmo n. s 661.291, de 15-9-1964
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Imobiliária Estoril Ltda.
de junção, lages, Iageotas, material IsoSão Paulo
lante contra frio e calor, manilhas, masnrasi
• • Indústria Brasileira
sas para revestimentos de paredesS s maindústria
deitas para construções, mosaicos, proClasse 3 ESTORII,
dutos . de base as5á1tico, produtos para
Um produto farmacêutico indicado nas
tdrnar impermeabilizantes as argamasClasse 3
infecções causadas por germes sensi7 INDUSTRIA BRASILEIRA sas de cimento e cal, hidráulica, pedraveis - ao c/oranfenicol
Uai produto farmacêutico iiidizado no
milho, produtos betuminosos, impermea. Classe 50
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Térmo
n s 661.287, de 15-9-1964
Para distinguir: Apólices, publicações para revestimentos e outros como nas
' • Térmo n° 661.281, de 15-9s1964
Rubens dos Santos Lazarini
em revistas relaciónadas com Investi- construções. persianas, placas para pa- tratamento da tuberculose •
São Paulo
mentos e' Sado de valorização, impres- vimentação, eças ornamentais de- ci. Produtos Vicente 'Ltda..- • -•
sos em geral, talões de, cheques, talões mento ou gesso ara tetos e paredes.
• Minas . Gerais
de recibos, etiquetas e prospéctos
,
AO BARULHO
papel ,para forrar casas. massas anti.
Térmos na. ' .661.292 a 661.297, de toldos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleira',
'
15-9-1964
para portas, tijolos tubos 'de concreto,
Sociedade Industrial Rotex Ltda.DOS MÓVEIS
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan" São Paulo
ques de cimento,vriej
gsas, Vigamentos e
vit

Casse 42
Aguardente. a0 . z aperitiVos. bagacel, ra. batidas, brandi, bitter, cachaça, cervejas. cidra, conhaque, extrato de mal.
ie pertnentado, fernet: 'genebra, gani;irra. gim' gingar, kIrsch, kummel. licores. marasquinhos, nestas, p perment
ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, sinhos, vodka e whisky
•

Li URGI
c VOA

,

toterotreo
.

,

Indústria Brasileira

Ciasses: 34 — 40
Título

• Classe 3'.
Tênno n° 661.288, de 15-9-1964
Um produto farmacêutico indicado nas
intoxicações e somo protetor do paren- Mário Ottonl de Arruda Silveira, Ciro
Branco de Miranda e José Branco
quima hepático
de Miranda. Filho
Termo n s 661.282, de 15-9-1964
São Paulo
Souza. Seabra es Cia. Ltda. - Instituto
Therapeutico Orlando Rangel
J A:B O T I,
Guanabara

rift1U8':Uiti BratilleiR

Gadusarnicin

— Classe
Suhatáncias e preparações til:Inalem usa
das na agricultura, na horticultura. ne
Indústria Brasileira
veterinitria e para fins sanitário', a
saber: adubos, ácidos sanitárioN, águas
desinfetantes e para fins sanitárioa,
Classe 3
apanha-mosca e insetos (de' goma
Um produto farmacêutico - indicado ao papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
- tratatrento da tuberculose
arridas, carrapatIcidati, crus& treco.
,

-•Classé
.
Para distinguir: Aparelhos elétricos, instrumentos dentifIcos, instrumentos e
.aparelhos para fins tels: Craves, soque
tes, tomadas, Elos, disjuntores, painéis,
dutos para barras coletoras chaves fuslvels, seguranças, retificadores de &ido
oobre, retificadores..de_selenio.

•
Classe 17
Artigos' para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas paradesenha, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel.
coladores: compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado%datadores, estojos para desenhos.
estbjos para canetas, esto;os 'com minas..
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, 'furadores, fitas
paia máquinas de escrever, gra fites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-iinteiros porta-carimbos: portadápis, no:.21
porta-.
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cartas, prensas, prendedores de papéis, parcialmente preparado, cimento me- mandris, pedais. de alavancas de em- fluxo de gazes e liquidos, apardloo
percevejos para -papéis, perfuradora 3, tálico, cobalto, bruto ou parclaknente breagens, planetárias de parafusos atm para salvamento e para sinalização.
*éguas, raspadeiras de borrões, stencils trabalhado, couraças, estanho buuto ou fixa e de rodas, pentea quando parte marelhos para escafandristas, aparem
para mimeógrafos, tintam e tinteiros parcialmente trabalhado, ferro em bruto, de máquinas, rolos para estradas e ima lhos automáticos acionados pela introem barra, ferro manganês, ferro velho, premam pistões de motores, pinhões, duçào de moédas, aarelhoa esargidorem
Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuá- gusa em bruto ou parcialmente traba- punas, máquinas pulverizadoras, plai- aparelhos para observações sismicas.
rios, almanaques, livros, álbuns, bole- lhado, gusa temperado, gusa maleável. nas de mesa, placa para torn,A, Polias, aaperlhos termostatos, aritonometros.
tins. catálogos, peças radiofônicas, tea- laminas de metal, lata em Rilha, latão redatores, rolamentos, alienarmos, seg- piradores de pó, serõmetros, acendedoirais e cincniatográficas, programas de em ferlha, latão em chapas, latão em mestos de pistão, serras mecânium, ser- ra* elétricos, alto-falantes, amplificadovergalhões. ligas metálicas, lima/has, tas Mar-Unam, serras dc fita, máqui rem antenas, batedeiras, balança corádio e de televisão
magnésio, manganês, metais não traba- na secadoras. máquinas para erra, rara Mos,
Classe 38
incubadoras, indicadores de vácuo,
Aros para guardanapos de papel lhados ou parcialmente trabalhados, me; quinas salgadeiras para manteiga, tea- instrumentos de alarme, interruptores,
. aglutinados, álbuns (em branco), álbuns tais em massa, metais estampados, res, turbinas, tercedeiras, máquinas para isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpametais para solda, tique!, zinco
para retratos e autógrafos, balões (extecidos e tapeçarias, maquiaras para das incandescentes, lâmpadas comuns,
Classe 6
•
ceto para brinquedos), blocos para
indústria de tecidos, tesouras rotativas, lâmpadas flash, lamparinas, lactometros,
Maquinas
e
suas
partes
Integrante,
para
correspondência. blocos para cálculos,
máquinas para soldar, tõrnos mecânicos, lentes, liquilficadores, lanternas mágiblocos para anotações, bobinas, brochu- fins industriais; máquinas de precisão, tórnoa de revólver, máquinas urdidei- tas, limpadores de parabrisas, luzes tramáquinas
eperatrizes,
motores
e
suas
ras não impressas, cadernos de escrera& tuchos de válvulas, válvulas de de soldar, caldear e cortar, marcadroes
ver, capas para documentos, carteiras, partes, peças para automóveis não in- ‘motores. vibraquins, veias de ignição de passagens, medidores, microscópios,
papel ou papelão, cápsulas de papel. cluidas em outras classes: Alavancas, para motores, ventoinhas, máquinas miaturadeiras, máquinas falantes, moscaixas de papelão, cadernetas, cader- alternadores, máquinas amassadeirara ventiladoras e ventiladores coma parte tradores para rádio, microfones, mascanos, caixas de cartão, caixas para pa- máquinas ~assadeiras de barro e conde máquinas
mis contra gases, micrómetros, niveis,
pelaria. cartões de visitas, cartões co- (reto, máquinas de abrir chavetas. máClasse 8
tnerciias, cartões indicas, confeti, car- quinas afiadoras para ferramentas, má- Para distinguir: Abajours, acumulado- óculos, objetiva fotográficas palia elétolina, cadernos de papel melimetrado quinas para arqueação de embalagens, cedores de rádio e frequência, anemó- tricas, pedometros, pluviômetros, piro.
em branco para desenho, cadernos anéis de esferas para rolamentos, anèis metros, aparelhos de televisão, apare- metros, pistolas de pintar, pluge, pinos
escolares, cartões em branco, cartuchos de óleos, anéis para facilitar o arranco lhos de ar condicionado,. aparelhos pa- de tomada, panelas de pressão. pickde carros, quadros distribuidores de
de cartolina, chapas planograficas, ca- loa motores. autolubrificadores, itném
dernos de lembranças, carreteis de pa- obturadores, aparelhos para mistura de ra iluminação, inclusive os considerados eletricidade, queimadores de óleo, ema.
pelão, envelopes. enmalucros para cha- ané is de segmentos, bielas, bombas de acessórios de veículos. aparelhos para drantes e sextautes para observação
rutos de papel, encadernação de papel a rcomprimido, pombas lubrificantes, anúncios mecãnicos, aparelhos aquece- astrológica; refrigeradores. rádios. ce.
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices. solina para automóveis, blocos de aio- dores e medidores, aparelhos cromográ- fletores, reostatos, relógios de ponto,
Jólhas de celulose. guardanapos, livros bombas de circulação, bombas de coam fico& aparelhos de barbàr elétricos, de pulso, de bolso, parede, despertadonão impressos, livros fiscais, livros de bustiveis para • motores, bombas para aparelhos registradores e medidores de res. contadores e medidores de quanticontabilidade; mata-borrão; ornamentos óleo, burrinhos, bombas de agua e ga- distancias, aparelhos para purificar dade e volume. raiaorea, retentores de
de papel transparente; pratos. papeli- conabustIvets de motores e explosão, águas, aparelhos de sinais lampejantes. graxa e óleo, recetores, regadores auto.
nhos, papéis de estanho e de aluminio, manteiga, engrenagens, engrenagem aparelhos reguladores de gás, aparelhos máticos, registros para vaor, gás, agua
papéis sem impressão, papéis em branco ganhos de cana. espremedeíras para de galvanopiastia, aparelhos didáticos. e *outros líquidos, quando não considea
para impressão. papéis fantasia. menos tosem bombas hidráulicas, bombas cen- aparelhos cinematogrgaaos, aparelhos rados partes de máquinas, reatores paa
para forrar paredes, apel almaço com trifugas, rotativas, de deslocamentos e muni e elétrica, baromerros, baterias de ra luz fluorescente, registradores, reais.
ou sons pauta, papel crepon, papel de
Indução (exceto para fins curativos). taacias elétricas, relays, sorveteiras, sorseda, papel impem:leave], papel em bo- a pistão, blocos centritugudores, indus- botões de campainhas elétricas, bombas veteiras elétricas caseiras, saqueiem sibina para impressão, paael encerada triais para aquidos e pós, desnatadei medidoras, buzinas, busolas, baterias naleiros, sereias de alarme, soldadorea
papel higiénico, papel impermeável ras, hemogenizadores, máquinas bruna elétricas, bules elétricos, caixas de des- elétricos, toca-discos, tomadas e inter,
para copiar. papel para desenhos, pa- doma, caldeiras, compressores, cilindros. carga, câmeras frigoríficas e fotografa ruptores elétricos, torneiras, tubos, acara
pel para embrulho impermeabilizado cámbios, cabeçotes máquiinaa adapta- pelhos óticos, esticadores de luvas, ca- acras, termômetros ara observação me
papel para encadernar, papei para es- das na construção e conservação de cas, campainhas elétricas, chassis, co- teorológica, telescópios, tacesmetros. in,
crever, papel para imprimir, papel pa- estrada, máquinas de costura, máquinas mutadores de gás, cidometros cristais afinemos, fornidores de cereais, trenalle
rafina para embrulhos, papel celofane, centrífugas, máquinas para clarear. da. de rádio, condensadores, comutaores, transformadores, telefones, tostadeiraig
papel celulose, pape) de linho, papel riflam, refinar, misturar e purificar cortadeiras para fotografias, chaves de
telegrafos. transistores, tripés para foa
absorvente, papel para embrulhar ta- fluidos e pós máquinas compressoras, alavancas, chaves automáticas, capacibaco, papelão, recipientes de papel, ro- máquinas classi ficadoras, máquinas ca- tares de bloqueio. caacitores eletroliti- tografiás, válvulas para rádios, vailmm
setas de papel, rótulos de papel, rolos tadoras, máquinas de centrar, máquinas cos, calibradores, discos para telefones las de descarga, válvula sde redução,
vacuêmetros. • válvulas elétricas de vá.
de papel transparente, sacos de papel. para cortar, corburadores, caries de em
carne, enroladores de cabelo elétrico, escuca ventiladores, velas elétricas
serpentinas:, tubos postais de cartão, breagem, carter de asstpr, cubos de discos gravados, diais, despertadores,
tubetes de papel
placas de embrea gem- caixas de lubri- pelhos de plástico para eletricidade, esClasse l i
Classe 50
ficação, diferencial, distribuidores de
Ferragens, ferramentas de teala espade,
Para distinguir: A presença marca des- gasolina, dispositivos de arrannue, má- terilizadoms, extintores de incêndio, Sar- cutelaria em geral c outros artigos de
tina-se a assinalar o timbre da socieda- quinas desempalhadores, máquinas da- ros elétricos de passar e engomar, birro metal, a saber; Alicates, alavancas, arda a ser aplicado em seus impressos em bulhadoras, descascadoras„ espuntadei- filtrantes, filtros para óleo James reve- mações de metal, abridores de latas,
geral, papeis de cartas, envelopes, che- ras, embreagens, engraxadores, centra - de moldar elétrico, filtros e aparelhos arame liso ou farpado, assadeiras, açuquem recibos, memoranduns, notas, Ia- fugos, máquinas cnsacadoras, elevado- lados, farois como acessórios de vei- careiros; brocas, bigornas,-,
turas duplicatas, cartões elmerciais ias, esmeris exaustores para forjas ca- culo& para sinalização e para ilumina- bandejas, bacias, • baldes, Ismborsierem
para mancais, engrenagens para crema- ção em geral, férulas elétricas, fervedoTermos na. 661.298 a 661.305, de leira, engrenagens de comando das res, frigoríficos, Fotómetros, fios elétri- bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co.
Mares para pedreiros, correntes, cabides,
Confab — Cia. Nacional Forjagera
válvulas, eixos de transmissão, direção, cos, filtros de interferência, fonógrafos, chaves; cremones, chaves de parafusara.
Aço Brasileiro
elevadores - hidráulicos, engrenagens garrafas térmicas, gazometros, geladei- sonexõea para encanamento, •colunam
Sam Paulo
multiplicadoras, guindastes. aluir-miaste ras, globos para lâmpadas. globos pa- caixas de metal para portões, canos de
para caminhão, frezaa, máquinas para ra lanternas, globos terrestres para ma metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
furar, geradores. .guinchos de rama sino. gravadores, holt:Motes, bldrome- cabeções, canecas, copos, cachepota,
sem fim, guinchos de segurança. guin- automáticos para acaridar & regular gás, centros de mesa, coquateleiras, caixa&
chos de transporte aéreo., gaze/fiadora aparelhos para separar zalé, aparelhos para acondicionamento de alimentoM
de líquidos conabustiveis, geradores de para aquecer edifícios ,aparelhos para caldeções, caçarolas, chaleiras, cafeteas
eletricidade, juntas universais para com- experimentar drenos, aparelhos para des- iras, conchas, condores: distintivos, doa
duma dágua de motores e máquinas, truir insetos, aparelhos de ótica, apare- bradiças; enxadas, enxadões, esleraS,
a frio e a quente para ama e outros lhos pulverisadores, aparelhos pala engates, esguichos, enfeites para arrelOs,
metais, lançadeiras, máquinas de lavar aquecimento de água. Parelhos gerado- cstril:os esferas para arreios, espuma-,
roupa e pratos, máquinas batedeiras, res eletroaquimicos, aparelhos para re- delias: formões, foices, ferro para cortar
mancais para brocas, motores elétricos, cepção, reprodução de SOEI e sonidos. capim, ferrolhos, facas, facões, fecha*
máquinas operatrizes máquinas inistu- aparelhos automáticos elétricas de pas- duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas ;sara doces, freiam parai
111Ntou• b•44.10•A
radoras de tarro e de concreto. má- sar .aparelhos para espremer. !trutas
estradas de -ferro, frigideiras: ganchos,
quinas borracheiras e etextela, maqui- legumes, -aparelhos de alta tensão, apagrelhas, garfos, ganchos pare querom
nas frigorificas, moinhões pára cereais, relhos de proteção contra acidentes de gonzos para carruagens; insignias;
máquinas para malharia, caneleiras, má- operários, aParellsoa allaclores de fer- mas, lâminas, licoreirom latas de Bui
Classe 5
- Aço em bruto, aço pre parado, aço quinas para movimento de terra má- ramentas, aparelhos distribuidores de sa- jarras; machadinhas, molas para porte,
doce, aço mira tipos, aço fundido, aço quinas de rotular, martelos a vapor, bão e de desinfetantes para instalAções molas . para venezianas, martelos, mata
parcialmente trabalhado, aço . pátio, aço motores de 'corabtastão, interna, elétricos sanitárias, aparelhos eaterllizadores, apa- retas, matrizes; navalhas; puas, pás, anu
refinada bronze, bronze em bruto ou e a gás, motores para bicicletas e Mo- relhos gazeificadores, aparelhos para 906. parafusos, Picões, porta-galo; praparcialmente trabalhado, bronze de todcletas, multiplicadores, molas para análises, aparelhos amonlzadores, apare- seiras, porta-pão, porta-jolas,
manganês. bronze em pó, bronze em máquinas, molas para válvulas, maca- lhos pasteurizadores, aparelhoa regula. panelas roldanas, ralos para pias, rabie
barra, em fio, chumbo em bruto ou cos hidráulicos, magnetoe de ignição, dores • Mobilizadores da pressão á do tem regadores; serviço de chá e cahig
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tu, serrotes, sachai, secarrolhast te- nanas na. 661.3Ó6 a 661.313, de tros. amora:reatar:5 de rad.c e fraguar) café, mostradores •• para rádio moinha) •
eia, anemôrfietros, aparalhos de televi- de café, transformadores, tostadeiras, tal15-9-1964
tiras, talheres, talhadeiras, torqueses,
ttazes, travadeiras, telas de arame, to:- Comçois — Cia. Nacional Forjagem de são, aparêlhos para ilida nação; inclu- pes para fotografias, válvulas para da •:
sive os considerados acessanaos- de vai dias, válvulas de descarga, válvulas de
Aço Brasileiro
iras, trincos, tubos para encanamento,
• válvulas de vácuo e vestiladores
avios. aparalros para anúncios meara).
São Paulo
trilhos para portas de correr, 'taças,
• . Classe 11
•
coa, aparêlhos aquecedores e medidores,
travessas turíbulos; vasos, vasilhames,
‘,1
aparêlhos cromográficos, -aparêlhos de Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
verrumas
I
barbear • elétricos, aparelhos registrado- cutelaria em geral e - outros artigos . de
•1
Classe .18
res e medidores de distãncias, apare- metal, a saber: Alicates, . alavancas, arDinamites, espoletas, espoletas elétricas,
lhos pare purificar -água, aparelhos de mações de Metal, abridores de latas:
espoletas de percussão, fulminantes, (essinais lampejantes, aparelhos regulado- arame liso ou farpado, assadeiras, 'açupoletas, pólvora para minas, pólvora
res de gás aparelhos de galvanoplastia, careiros; brocas, bigornas, 'baixelas,
bandejas,. bacias, baldes, bombonieres;
tara caças, estopins, capsulas para artográficos, aparelhos .- automáticos para bules; cadinhos, 'cadeados, castiçais, coinas de fogo, cartuchos de dinamite.
acender e regular gás, aparêlhos 'para lheres' para pedreiros, correntes, cabides,
Cápsulas de papel para fulminantes,
separar café, aparèlhos para aquecer chaves; cremones, chaves de parafusos,
Cartuchos de papel para munições, peedifícios, aparêlhos para experimentar conexões . para encanamento, colunas,
tardos, projetos, torpedos, • fogos de ardínamos, aparêlhos para destruir inse- caixas de metal para portões, canos de
tifícios, como sejam, bengalas, benga.
tos, aparèlhos náuticos científicos, apa. metal, chaves da fenda, chaves inglèsa,
• tinhas, bombas, buscapés, espantalcolós
emeit•IWA U.A.WALLO
rêlhos de ótica, aparêllsos pulverizado- cabeções, canecas, copos, cachepots,
espigas. estrelas. estrelehas, foguetes
• res, aparêlros para aquecimento de centros de mesa, coqueteleirás, caixas.
lapis de fogo, morteiros, pipocas, pistoágua, aparalhos geradores eletroqUintl- para acondicionamento de alimentos,
6, pistolões, rodinhas, tragues, roles
cos, aparêlhos para recepção, reprodu- calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei5
Classe
e chuveiros
Aço • em bruto, aço preparado, aço ção de som e irónicos aparatos auto- ras, conchas, condores; distintivos, do•
Classe 21
doce, aço para tipos, aço fundido, aço máticos eleétricos de passar, aparêlhas bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
para espremer frutas e legumes, aparê• engates, esguichos, enfeites para arreios.
Para distinguir: Veículos e. suas partes parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
lhos dea alta tensão, aparêlhos de pro• estra bos, esferas para arreios, espuma-refinado,
bronze,
bronze
em
bruto
ou
integrantes: Aros para bilaicletas, autoparcialmente
trabalhado,
bronze
de
teçáo
contra acidente de operários, &Iras; formões, foices, ferro para cortar T'
móveis, auto-caminhões, aviões, amor•
capim, ferrolhos, facas; facões, .fecha- '
tecedores, alavancas de aâmbio. braços manganês, • bronze mn pó.. bronze em aParêlhos afiadores d eferramentas. duras, ferro coram a carvão, fruteiras, a
‘treques, . braços para veículos-, bicicle barra. arn fio, chumbo em bruto ou aparelhos distribuidores de sabão e de funis, fôrmas para doces, freios para
tas. carrinhos de mão e carretas. cami parcialmente "preparado. cimento me- desincrustantes para instalações sanitá- estradas de ferro, frigideiras; ganchos, 1
6hcinetes., carros -ambulantes caminhões tálico, cobalto, bruto ou parcialmente rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
trabalhado.couraças, 'estanho buuto ou e instrumentos usados na engenharia, grelhas, garfos, ganchos para qudros,
çarros. tratores, carros-berços.gonzos para carruagens; insignias; -11parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
çanques. cartos-irrigadores, caro
s. cais em barra, ferro manganês, ferro velho, agrimensura geodézia, aparelhos gasel- mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo:»
ficadores,
aparelhos
de
asálises,
apare'roças. carocerias, chassis, chapasarcir gusa em bruto ou parcialmente trabajarras; machadinhas, molas Para parti.
Çulares para veículos, cabos de veículos lhado. gusa temperado, gusa maleável, lhos Ozonizadores, aparèlhos pasteura- molas para venezianas, martelos, maraadores,
aparêlhos
reguladores
e
estabitarrinhos para máquinas de escrever lâminas de metal, lata em tôlha, latão
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pra-Corrediços, para veiculas. direção, ,desli eco fólha. latão em chapas, latão em lizadores da pressão e do fluxo de ga- gos, parafusos, picões, porta-galo; . políquidos,
aparêlhos
para
salvases
e
guieiras, estribos, escadas rolantes. ele vergalhões, ligas metálicas. limaihas. mento e para sinalização, • aparêlros seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
. Wadores para passageiros e para carga. magnésio, manganês. metais não traba- para escafandristas, aparêlhos para lim- panelas roldanas, ralos 'para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
• . engates ;atua carros, eixos de direçao .hados ou parcialmente trabalhados, mefronteiras para veiculas. guidão tais em massa. metais .estampados, par vidros, aparelhos para combater serras, serrotes, sachos, secarrolhas; teformigas e outras pragas, aparelhos au- souras, talheres, talhadeiras, torquezes.'‘
metais p ara solda. níquel zinco
,
•.-- focomotivas,
dar
lanchas, motociclos,' molas
tomáticos acionados pela introdução de tenazes, travadeiras, telas de arame, tora motocicletas. rnotocargas, moto furgões,
Classe 6
mo/as, aparêlhos para picar,' cortar ou
tubos para encanamento.;
• manivelas, navios, ônibus, para-choques Para • distinguir: Máquinas e suas ;au- reduzir comestiveis. aparelhos espargi. miras, trincos,
para portas de correr. "taças,
• para-lamas, .para-brisas, pedais: pantões tores e suas partes: bombas hidráuli. dores. aparêlhos e instrumentos de cal. trilhos
t'-avessas turibulos; vasos, vasilhanuela
rodas para bicicletas, raios para bicicie tes antegaantes para fins- industriais, mo- cuia, aparelhos pa:a observações sisraiverrumas
tas. raboques, radiadores para veicu!os cas, bombas centrifugas, rotativas e a cal, . aparelhos termostatos, aparélhos
Classe 18
rodas para veiculos, selins, tricicles, ti- pistão, bombas elétricas para pneuraá. para natação, aritonômetros, aspirado- Para distinguir: Armas e munições de
rante para veículos vagões. Velocipe ticos, dínamos, bujões, pinhões, cruze- res de pó, aerómetros, acendedores dá- guerra e caça: alfanges, arpões, balsa,
des, varetas de controle do afogador e tas, blocos de motor engraxadores cen tricas. 'alto• falantes, amlificadoras elé- baionetas, canhões, carabinas, chumbo
acelerador, tróleis . caldeu.% varaes de trifugos, silenciosos, guindastes, pren- tricos, amassadeiras, 'antenas, batedei- para caça, cartuchos, dinamite, espolesas, macacos, pistões, mancais, válvulas,
carros, toletes para carros
tas, explosivos, espingardas, festa, fogos
,mOtoren elétricos, alternadores, câmbio, amplificadores elétricos, antassadeirat, de artifícios, metralhadoras, pistolas,
Classe 31
cabeçotes, geradores para corrente con- elétrica, barómetros, baterias de acuara.
pólvora, punhal, revolver
Tendas. lonas,' corretas ..te toda e3pé tínua e alternada; eixos, bielas, cubos, ladorrs, bínócillos, 'ata a: bobinas, So.
Classe 21
..tras
rir
'adução,
matac
para
fins
CUMvelas
para,
motores,
magnatas
para
moçie, aoraoalha e - barhante. Materiais
Para distinguir: Veiculos e suas partes .
aotões
de
camrt
r.hat
elatricas
de vedação e mangueiras a saber: anéis tores, bronzinas, anéis de • segmento,
integrantes:s Aros para bibleleteis, autode • vedaçao. arruelas de borracha de mancais de roIete, compressores, retifi. bonitas medidoras bus s na... hússolas. ba- móveis, auto-caminhões, aviões, amormáquinas amassadeiras, misturado-- tarlaa elétrica& buiea usaa Km,, caixas da tecedores, 'alavancas de câmbio, braços,
• - cortiça; de couro e • de fibra vulcan,ta- car,
desca .a.a cantaras *4w:raras e
da,barbant e de amianto e de algodão ras. e distribuidoras de concreto, má: gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de breques,' braços para veiculas, bicada. •
•
.barracas,de acampanha, betume para vi quinas compressoras, máquinas adapta- rádios, chaves elétricas, .cinematógrafos, tas;carrinhos de mão e carretas, camidracciras, bolas para válvulas, buchas das em construção e conservação de es- cronógrafos, cronômetros, embestara§ nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
tradas, mineração, corte de madeiras,
circulas de borracha dara potes, cordas pedras e mármore, movimento de terra, de gás, cidómetros, cristais de rádio, carros, tratores, carros-berços, carrosde lgodão, correias de transmissão, cor- máquinas descascadoras, ensacadoras. condensadores, cortadeiras para fotogra.." tanques, carros-irrigadores, carros, car. das de algodão, correias de transmissão, brunidoras, catadoras, classificadoras, fias, chaves de alavanca', chaves auto: niças, carocerlas, chasals, chapas
• cabos, calabres, cordoalhas, diafragniáticas. capacitores de bloqueio, capa- calares para veículos, cebos de veículos
mas, enxarcias, flanges, gachetas de al- ventiladoras e secadoras, trituradoras, citores calibradoras, disco§ carrinhos para • máquinas de encravar
pulverizadoras, moinho para cereais,
godã'o, anularas, de asbestos, de corda, fresas, esmeris, politrizesa.tesouras me- para telefones, discos gravados, diais, corrediços, para veiculas. direção, &alia
de arame, de borracha, de couro, da cânicas. tupias máquinas de abrir cha- despertadores, enceradeiras elétricas, en• gadeiras, estribos, escadas rolantes, eletsti a , de folhas e de plotnbagina, jun- vetas marteletes, plainas de mesa, tor- anho de assar carnes espolio' óticos, vadores para • passageiros e para' carga,
tais Para vedação, líquidos de" rechear nos . rsvólver, tornos mecânicos, placas esticadores- de lavas, espelhos de Ou. engates para carros, eixos de .direção,
tnadeira, lona, inangotes, ',mángeiras e ferLamentas. para tornos, Máquinas de ticos para eletricidade, estetilisadores, freios, fronteiras para veiculas, guidão
turmas 'para calafetar.- massas para ' vl. furar .e centrar, máquinas para cortar xtintores de incêndio, ferros elétricos de locomotivas, lanchas, motociclos, moina,
aros, molar par vedção, • pnos eleatiza- e serrar, máquinas alladoras para fer- soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil- motocicletas, motocargas, moto furgões,
dos, rolhas, tampões, tubos de lato ramentas de corte, fole de forjas, dra- tros para _óleo,. filmes falados, fogões, manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
tubos de tubulações para vedação,
gas, désnatadeiras, expremedeiras e sal- fogareiros, fusiveis, faróis como acesa". rodas para bicicletas, ralos para bicicleuniões de bordo è de langes rios"
de
veiculo'
para
ainalizaçao'
e
pata
gadeiras- para 'manteiga, Iminadores a
tas, reboques, radiadores para veiculas,
frio e quente para aço e outros me- iluminação em geral,, filmes revelados, rodas para velculos, selins, ,tricicles, tiClasse 50
tais, tesouras rotativas, máquinas ope- fõnnas elétricas, fervedores, frigorifico", rantes para veiculos vagões, 'velocipePara distinguir: inaareasos era geral., ratrizcs de precisão, aparelhos para ar- fotómetros fios elétricos, filtros de .1a.
das, varetas de controle do afogador e
si.acsincios impressos, ações, apólices, bi- queação de Volumes, máquinas para' In- terfereacia,' fonógrafos, garrafas temiam, acelerador, tróleis, &Weibull, varais* de
metes. bilhetes de sorteio, cheques, car- dústria de tecidos e malharia em geral. geladeiras, globos para lampsdas, 'globo.
carros, toletes para ,carros
õ
l es comerciais e de - visitas, duplicatas, máquinas para tapeçaria em geral, urdi- para lanternas, globos terrestres para
ehentu:-es envelopes, fatcras, folhinhas, deiras, encanatórias, espuladeiras, tor- ensino, gravadores, 'holofotes- incubado.
•
Classe 31
'
letras de cambio; notas fiscais, notas cadeiras, meadeIrás, caldeiras e turbinas ree, indicadores de vácuo. Instrumentos Lanai
de freios; gasheta, ardia de de 'alarme, interruptores; %tapadas ia- da'çào, bujões, carburador, buídas' *e[e
promissóriss, papeis de correspondada,
;
Classe, 8
a, a passagens, publicidade e propaganda em Abaixa • luxes d elanip lão, abajoure caddescentes, a tampadas comuns;'-k-stes, cabeçote, bujões de diferencial, cauílas
liquldificadorès,:-maçaricog, para t-toldnr, Ias, correias de transmissão, manguá/.
. geral,. recibos..
acumuladora', . actlaõmetros, amperdane. caldear 4 e - cortar, máquinat Ã de' . 'fases ras, tampões, tubulações pata vedação,.
I
• .4
sos

l

reios.
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MARIO ORNAI; '113egno

vedadores, arruelas, buchas, canaletas,' Würmo
64,1 .319, de 1$44..,4
go:Teias - de filtro, cordões oh porta- Editora e J9ivu4gedora Nacional ,Ltdat
inala, e dos partes dos automóveis,
Guanabara
torreias de ventilador, feltro dos n "Aros e das portas, das rodas e dos
gubos, feltro para retentores lonas os
patin8, dor freios, niauguiáral, mag.
Ouraras dos freios, do sigo 4roesko, do
cárter, do rad dor e 4o likeo de *
Gase e5Q
fera distinguir:
p_ars i=
Clame 3$
. • . s. dWorstas, covei4ipeg,
ep
em
• .; promissórias, papel dia jnerreepon. ramo, lornals
. ,.i
4:, A * recibos,
1 -94
'trato n2 41•3
iP
ka, placas, tabigetasr
Bdimsa e INvíguellága;ii ocud

MATÉRIA
LEGAt

t

Zeun
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,Zireio e° 661.332, de 15-9-1964

Iziuo nv

*~ebrie — Auto Peças Ltda.
Paraná

eAkorathe*
wmwwwigwa
pua

Ricarbonetos de agis
.317, de 154191;--Eirall
fende°

Classe 32
Livros, Jornais • propaganda em geted
1NkIno zi9 6i.3i1, d14.9.1gM
Editora e Divulgadora Nacional Ltda.
Guanabara

tir 1 G UR A S,
.8NDUS1itiA

Clarive 11
Chaveiros, argolas e medalhas
irkerao IV 661.315, de 15 - 94961
Editora • Divulgadora Nacional Ltda.
Guanabara

111.- MUNDO LIVRE
Classe 32
Livros, „jornais e propaganda em geral
114 :210 n t° 661. 316, de it9-1t6i
Editora e Divulgadora Nations/ ...ada.
Guanabara

O MUNDO LIVRE

*indústria

Brasileira

• Cases 2
Una produto veterinário
'rtvzo n° 661.328, de 15-9-1964
Instituto Vital Brasil S.A.
Rio de Janeiro

!FA TOS' Í
França

PRORROGACÂO

PR.INCESA
Incl. Brasileira
Class 90
Camas de campanha
ise 21
Crer nhoi ;ma criani,a
Timos os. 661.335 e 661. 336. de
15-9-1964
Oswaldo D. Ferre-ira
São Paulo

ças, camisas, camisolas.. crersetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. echar.

1D EROGYL
Lei Laboratolres Mima
'Parti França.
Classe 3
tiza produto farmacéutico fui:aceiro ao

Guanabara

ti-"ÃEss0

pAULI$1‘

wousteraw/AsLEIRÀ

debentures, envelopes, fa
letras ie drabio nSas
c
prorniss ries„ paeis
Classe 32
Peticelme. pub4Ckl e
livrem, jornais e a re Pagantin em afre4
ere

•

#ãrmos as. 661.333 e 661 . 334. de
15-9-1964
Baaavian e, Cia. Ltda,
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de Jestuar'a
e roupas feitas em geral: Saasielhos,
I aventais, . alparcatas, anáguas h'IlSaa,
totas, botinas. blusões. boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas carapuças. casação, •coletes, capas chales.
cachecols, calçados, 'chapéus cintos,
cintas, combinações. carpinhos caiçae,
de senhoras c de crianças. caUes cal..

TárNo n° 661.322, de 15-9 - 1964
Les Laboratoires Roussel

Classe 21
Veiculos e suas partes integrantes. ,aceio máquinas e motores
Casse 32
Classe 32
Livros, jornais e propaganda eni_
ger_
al Para diJtinguir: Jornais, revistas, livros
e publicações em geral, álbuns, prograTiSrmo n.o 661.318, de 15 - 9 - 1961
Editora e Divulgadora Nacional Ltda. mas musicais, radiofônicos e peças teatrais, programas para •tekvisào e proGuanabara
duções cinematográficas
Classe 50
Para distinguir: Improsos era geral,
anúncios Impressos, ações, apólices,
carlhetes, bilretes de sorteol, eliequ
taci: comerciais e de vjaitas, dpBctaL

O MUNDO
INFORMATIVO

Nome Comercial

Ind. Brasileira

Classe 32
LáVINN1, jornais e propaganda era geral

patamegto do raquitismo, 4as perturr,
bações do crescimento e do metabolismo
calciso
Livros, jornais e propaganda em geral
Tánnos na, 661.323 a 661.325, de
filmo n.° 661.317; de 15 - 94961
15-9-1964
Edltora e Divulgadora Nacional Ltda.
Expresso Paulista Ltda.

O MUNDO
ICONÔMICO

AarèrPÊÇAS LTDA.

OSWALDO CAMISEIRO

Classe
Um 'produto vetirinário
'nano n' 661.329. de 15-9-1964
Cexpir, Comércio Exportação
Importação,. Representações radia.
Guanabara

Classe 32.

duanabnra

CKNTABRIA

pes, fantasias, fardas para militares cod
!ecoais. fraldas, galochas, gravatas gord
ros. fogos de lingerie, jaquetas. iaquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
tnaleis, mantas, mandrião, mantlhai pai
tetéia. palas. Denhoar, pulover, pelei-mal,
pettgaa, poncUes, polainas, pi amas piai
ilhoa, perneiras. quienonos. regalos,
cote de chambre, roupão, sobret.idos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
meteres, aborta. sungas. atolas ou siado,
lulas. toucas, turbantes, ternos. unia
formes e vestido..

Classes 33 — 36
Titulo

Classe 41
Gurias ecngelada •
alo n° 661.330, de 15 - 9- 1964
t xpir, Comércio ExportMc

—
Termos na. 661.337 e 661.338. de
U.T.:R.C. União Tecnica
Engenharia e Comércio Ltda.
São Paulo

Importaçao, Representações Ltda.
Guanabara

açb°
ti•P°1‘-toss"43.
çk- U3senW'
GO° to e geso°
etaç
lr9
` ° Nome Comercial
Tt rnio n° 661.331 de 15-9-1964
Malliaria Princesa S. A .
Santa Catarina

MALHARIA
hINCÉSA S. A.
Noa* Comersial

INDUSTRIA

IsR.tSliti,.^

(nassa 6 • Para distinguir: Máquinas e partes ail
máquinas para todos Os fins indlistriaial
Máquinas de rosquear, serras maca*
cas, motores elétrisos, alternadores feda
rain cota., e placas para tornos, 0(.4'
Corsa, plainas, máquinas de furar c ceei
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

ker, tornos mecanicos, prensas mediais

como adornas e não incluídos em ou'rsas cobertos' com chocolates, frutas secas,
a, máquina, amassadeiras, misturados classes, pedras preciosas trabalhada e passadas e cristalizadas, geléias, goma
suas imitações
barro, maquina compressora, cáquide mascar, pralinés, pastilhas puxapuxa,
t
(Ma adatadas na copnstrução e sonsaspirulitos, pudins, panetones, pip6cas.
Termo as 661.342. de 15-9-1964
ação de estradas, mineração, corte de
sorvetes, torrões e torradas
Nelson de Freitas Albuquerque
madeira, 'movimento de terra, carretos
Guanabara
'Termo n s 661.345, de 15-9-1964
• outros fins industriais, elevadora, máAries Internacional — Promoções
quinas desempalhadoras, descascadoras,
Artísticas eComerciais Ltda.
assacadoras, brunidoras, clasatficadoras,
Guanabara
ventiladoras. moinhos para cereais,
ilnáquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras. fresas, polarizes. tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
stbrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centriClasse 33
fugas. rotativas, de deslocamento e a
Titulo
pistão para todos os fins, aríetes, caldeiras e turbinas, injetores para calTermo n° 661.343, de 15-9-1964
i,eiras, válvulas e transportadores auMetalúrgica Astermil Indústria
tomáticos de alta 'e baixa pressão,
e Comércio Ltda.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
São Paulo.
e máquinas l imadoras, máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
InclaStrias de tecidos, teares, urdideiras,
INDOSTRIA BRASILEIRA
encanatórias. espuladelras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
INTERNACIONAL
para cereais, máquinas para fabricar
Classe 11
papel e máquinas de itnpsessão, dínamos Ferragens, ferramentas 'de táda espécie.
Classe 8
e receptáculos
•
cutelaria em geral. e outros artigos de Discos gravados e matrizes de discos
Classe 16
metal, a saber: Alicates, alavancas. ar
Para distinguir: materiais de constru- mações de meta!, abridores de latas
Termo n° 661.346, de 15-9-1964
ção: argila, areia, azulejos, argamas- arame liso ou farpado, assadeiras, açu- SEI — Sociedade Etnpreendimentos
sas, batentes, balaustres, calhas, cimen- careiros; brocas, bigornas, baixelas,
'Imobiliários Ltda.
to, cal, cre, caixas de descarga, ca- Wandejas, bacias, baldes, bombonieres;
Guanabara
pas isolantes, saibros,. caixilhos, -colu- bules; cadinhos, cadeados, castiçais, conas, chapas para cobertura, caixas lheres para pedreiros. correntes, cabidss,
d'água. edificação pré-moldadas, esta- chaves: creruones, 'chaves de parafusos.
cas, esquadrias, fõrros, frisos, gessa, conexões para encanamento, colunas,,
grades, janelas. lamelas, de metal, la.fri- caixas de metal para portões. canos de
lhos, lambris, luvas de , junção, lajes, metal, chaves de fenda, chaves Inglêsa,
laleotas, material isolante Contra frio cabeções, canecas. copos, cachepots.
e calor, manilhas, madeiras para cons• centros de mesa. coqueteleiras. caixas
truções, mosaicos, produtos de . base para acondicionamento de alimentos,
asfáltica, produtos para tornar. impes- calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteimeabilizantes as argamassas-de cimento ras. conchas. Fondores; distintivos, do* cal hidráulico, pedregulhos, placas de bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
pavimentação, peças ornamentais de enaates, esguichos, enfeites para arreios.
Nome Comercial
Cimento ou gêsso para tetos e paredes, estribos. esferas para arreios, espuma
parquetes. portas, portões, persianas, deCas . formões. foices, ferro para cortar
Têrmo n° 661.347. de 15-9-1964
pisos. papel para forcar casas soleiras capim ferrolhos, facas, facões, fecha
Freitas Leitão Comérsio e Indústria
para porta, tijolos, tubos de concreto. duras, ferro comum a- carvão, fruteiras.
Limitada
telhas. tacos, tubos de ventilação, tan- funis,. fórmas para doces, freios para
Guanabara
ques de cimento, vigamento, venezianas estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
e vice,
grelhas, garfos, ganchos para quatros,
gonzos para carruagens: insígnias; aTermo n° 661.339, de 15-9-1964
lâminas, licoreiros, latas de lixo;
Chapelari s e Cutelaria Orensana Ltch. mas,
jarras; machadinhas, molas para porta,
Guanabara
Classe 41
molas para venezianas, martelos, mar;
retas, matrizes; navalhas: puas, pás, pre- Azeites, azeitonas e óleos ccenestiveis
gos, parafusos picões, 'porta-gelo; cioseiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
Têrmo a° 661.348, de 15-9-1964
Classe 36
panelas roldanas, ralos para pias, rebi- Bletro Metalúrgica Universal Ltda.
tes, regadores; serviços de chá e •café
Rio de Janeiro
Titulo de Estabelecimento
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te
Termo n° 661.340, de 15-9-1964
souras, talheres, talhadeiras, torquezes
Durvasino Cândido de Almeida
tenazes, cavadeiras, telas de arame, torGuanabara
neiras; trincos, tubos para encanamento
trilhos para portas de coriser. taças
travessas. turibulos • vasos, vasilhames
verrumas

MIRA SERRA
COUNTRY CLUBE

ASTERMIL

aries

SEI- Sociedade
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

ORENSANA

LADRÃO DE
CAVALOS
INDOSTRIA
BRASILEIRA

Classe 32
Uma película cinematográfica
Tétano n° 661.341, de 15-911964
Harolds) Raphael Burle Mary
Guanabara

BURLE MARX
INDOSTRIA BRASILEIRM
Classe 13
joalheria e artigos de metais preciosos.
vinil-preciosos e suas imit aç 5e s , usados

Têrmo n° 661.344, de 15-9-1964
Cantina Sorriento S.A.
Guanabara

, Classe
Máquina para fazer e coar café

PRORROGAÇA0

Társiso n° 661.349, de 15-9-1964
Getúlio Rocha
Minas Gerais

SODEREREENITO
•
Classe 41
Para distinguir; Balas, bombons, Sombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos,
chocolates, cacau, confeitos, crocantes
drops oces de leite simples e compostos,
4 oces de frutas em conservas, preparaSas em massa, em calda, em compotas e
em geléias, doces, doces gelados, doces
de amendoas, de amendoim, de nozes.
/toses, da castanha, e de frutas sleas

Janeiro de 1965
Termo n° 661.350, de 15-9-1964
Carlos Ferreira BotelhoMinas Gerais

WaVdttail
Case 41

Café em grelo, torrado e moído
Tèrmo is' 661.351. de 15-9-1964
Panfilo Fuioado

Café Finr do Leste
•
Clisse 41
Café esn grão, torrado e moino.
Tèrmo n° 661.352. de 15-9-1964
Pascoal Sampaio Ribeiro
Ceará

Café Serra Azul
• Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Terno n° 661.353, de 15-9-1964
Gel Modas Lida,
Guanabara

. -Indústria

brastieira

Classe 36
Para distinguir: Artista de vestuários
e roupas feitas em geral: A.gasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara-,
ouças, casação, coletes, capas, chaPai
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças.
de senhoras e de criaoças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuer03,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de angarie; jaquetas, laquéi
luvas, ligai lenços, mantõs,, melas,
maiôs, mantas, mandria°, mantlhas, paletós. pala:s. penhoar. pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
susteres, aborta sungas, atolas ou sinas,
tuler, toucas, turbantes, ternos uniformes e vestidos
Termo 119 661.354, de ' 15-9-1964 •
Metr6pode Agências e Comissões
Limitada
Guanabara

METRÓPOLE
AGENCIAS E
COMISSÕES
Classe 41
Café em gríto, torrado e moldo

Clascs: . 6 — 3 -- 21 — 33
'Titulo de Estabelecimento

Térça-feira 26
Termo a° 661.355, de U-9-1964
Marcos Russo Pinto Cidade .
Guanabara

Classe 32
Uma revista impressa
'termos as. 661.356 a 661.359, de
15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL
Termo a 9 661.361, de 15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex 5.A.
São Paulo

Termo n° 661.368, de 15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

KIK

Fogueira de Calçados

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados
Termo ri° 661.363, de 15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

*Bravo»
iNDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
• Almanaques, anurios, albuns iraprai.
403, boletins, catálagos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos,
jaublicações impressas, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peça:
teatrais e cinetntog á ficas, programa<
circenses e revistas
Classe 28
Saltos, solas, solados de plástico ou de
resinas plásticas
Classe 39
Saltos, solas, solados de borracha ou
de Latex
Classe 35
Couros e peles preparadas ou ano, caOuros, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de cour arreios, bolsas, carteiras, caixas
ôlj lcotes de couro, carneiras, capas para
uns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portaaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
ãlat couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n 661.360, de 15 -9-1961
, Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

Classe 36
Calçados
Tármo st° 661.364. de 15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

.
S . 1 . k.

( Prorrogação)
Laboratório RI rmaci:Itico
S. I.T.
Itália

IA ZI G111
R

II

filVIARFON"
Classes: 33 — 50
Titulo de, Estabelecimento
Termo n° 661 . 370, de 15-9-1964
Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra — ADESG •
Guanabara
Classe 1
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 661.377. de 15-9-1964
Comercial e Industrial "Cometa"
Sociedade Anónima
Santa Catarina

Classe 36
Calçados

rOMETA

Termo n° 661.365, de 15-9-1964
Indústria e Comercio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo •

aicefiex
indústria Brasileira .

Classe 32
Classe 12
'Revistas, boletins, jornais e publicações Para distinguir: Aguardentes. aperi.i.
Impressas em geral
vos anis, binar, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra, gin. knmei.. licoTermo n° 661.371, de 15-9-1964
res oactar, punch, pimpermint. rhuny,
Humble 011 ô Refining Company
sucos de frutas em álcool, vinhos, verEstados Unidos da América
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky

Termo n° 661.378, de 15-9-1964
Incrementadora Moderna de Veadas
-Sociedade Anônima
Guanabara

Classe 36

Calçados
Termo n 9 661.366, de 15-9-1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

Indústria Brasileire

Classe 34
Calçados

Timm° n' 661:372. de - 15-9-1961

In

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçados

Indústria Brasileira

304

Classe 48
..?rodutos de toucador para o cid:1.13o
dústria Brasileira
da bôca inclusive, líquidos, pó. e pastas dentais e dentifricios não medieiClasse 36
.
nais em geral
Calçados
.
–
Termos os. 661.375 e 661.3'h. de
Termo n° 661.369, de 15-9-1964
15-9-1964
Representações e Comércio “Marfon"
Laboratórios Griffith do
S.A
Limitada
São
Paulo
Guanamara

Calçados Aragon

Indústria Brasileira.

Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex.,S.A.
SãO Paulo

Para Lojas

Janeiro de 1965

Indústria Brasileira

KICKITO Kidanho
Termo n° 661.362, de 15 -9 - 1964

(Seção III).

Classe 36
Calçados
Miram n o 661.367, de 15 -9 - 1964
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A.
São Paulo

K1I

Classe 50
Formulários, cheques e impressos ela
, geral

irmos os. 661.373 e 661.374. de
Classe 8
15-9-1964
Acendedores elétricos. alarmes elétricos,
Laboratórios GriffiSh do Brasil S.A. altofalantes, amperímetros, amplificadoSão Paulo
res. para rádios, aparelhos de rádio.
aparelhos de televisão aparelhos de
ventila tão para edificios aparelhos eletr.cos para banho, a p arelhos eletro-dinamicos. aparelhos para barbear. aparelros para instalações telefónicas aparelhos p ara ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite.
aparelhos para torra . pão, aouecedores
ev'è-cricus, spiradores de pó . benjamins,

Indústria Brasileira

Classe '1
Artigos da classe

çit3S8C 36

Classe 41
Artigos da classe

alçados

bobinas elétricas, caixas de derivação,
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétr:cas, comutador: as, condensadores elétricos, conectores enceradeiras estufas de a quecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secmt
roupas, ferros elétricos de en gomar
de soldar, filtros e metros, hidremetros.
Indicadores automáticos de nível bana,
Instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interrup•

•
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Nem. Irradiadores, lâmpadas, liquidifiTêrmo. 139 661.381, de 15-9-1964
mantiletrbs, microfones, aacka Incremenaadora Moderna de Vendas
pilhes elétricas, receptores de r0Sociedade Anônima
refigeradores, tomadas, trana5orma .
Guanabara
, válvulas de rádio, válvulas para
elhos dg televisão, ventiladores e
vOItimetros
firmo n° 661.379, de 15-9-19“
Inerementadora Moderna de Vendas
Sociedade Anônima
Guanabara
.

MODERN-HOME

1

Classe 8
rara distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios..
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para ba,
nho, aparelhos eletro-dinâmicos. apa
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos oar.
pasteurização de leite, aparelhos paca
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas eia,
tricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadares
elétricos, conectores, enceradeiras. estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elé
tricos, fogões, fôrnos, galvanómetros,
hidrômetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medido-de energia elétrica, instrumentos telef&
nicoa, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manômetros. mi
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re
captores de rádio, refrigeradores, rala:5,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas. para apare'hos
• televisão, ventiladores e voltinietros
Têrmo n° 661.380. de 15-9-1964
Incrementadora Moderna de Vendas
Sociedade 'Animaria •
Guanabara
.

M. fl. MEERN-HOME

P.R ODDMC

Janeiro de 1965

ias, folhetos, jornais, livros trapressos,
publicações impressas, programas radiofônicos, rádio-televisionados, ot ,,as teatrais e cinematográficas, prog -arrias
circenses e revistas

Classe

LaCh

Termo n' 661.385, de 15-9-1964
Tinturaria Rio Palace Ltdr
Guanabara • .

01~

Para d.stinguir: Aerômetros, anemómetros; aparelhos para analiaar alimentos;
aparelhos elétro-técnicos sicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; aparelros da projeção; aparelhos ..ztificadoClasse 50
res de energia elétrica; aparelhos para
Impressos
revelação; aparelhos de contrôle; apertômetros; cinematógrafos; cromatoscóTermo n° 661.386. de 15-9-1964 •
p.os; câmaras fotográficas; coloimetros; Parma Transportes da Construção Ltda.
barômetros; binóculos; bússolas; diaGuanabara
fragmas fotográ ficos; estéran-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, lentes; lentes de contato; lu,cinietros; lupas.
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizádores; medidores dágua; medidores de gasolina; medidores
de essências; medidores de detncidade;
Classe 50
meidores de fator potência; medidores Impressos não incluidos em outras
de profundidade; medidores de rotação:
classes
medires de tempo; medidores de watts
n`
661,387.
de 15-9-1964
hora; microscópios; inicrospectoscôpios;
Ossok Soares
monóculos: niveis. niveis de lacrais-o;
Guanabara
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance; ocilógraf os; oftalraoscópios; oftalrnômetros; optairnetros; pés para câmaras fotográfiEiern e*
cas; periscópios; piroscópios; planimetroa; planómetros: pluveimetros; potenciannetros; polarimetros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes marítimos: quadrantes solares;
Classe 16
quadrantes verticais; refractômetros; ré- "Imperrneabilisantc" para construção
guas corred ças; réguas graduadas; régcas métricas; 'réguas de cálculo; sacaTermo. n 661:388- de 15-9-1964 .
rirnetros; sextantes; teodolitos; telescóOlavo Ribeiro de Sá Pereira
pios; telescópios de inversão; telêmeGuanabara
tros: termostatos; termômetros

()a

DON NIXOTE

válvulas elétricas e ventilados*

.13=

trisrie•t96, :IX iniPre

ARTÉFATOS PLASMO! Oe CALCAI:3CA
wIN

Tèrmo na 661.392, de 15-9-1964
Ar plac S.A. — Artefatos Plástico,
de Calçados
Rio Grande do Sul

• Classe 36
, Calçados para homens; senhoras
e crianças
Têrmo n° 661.393. de 15-9-1964
Arpla c S . A . — Arte fatos Plásti coa
de Calçados
Rio Grande elo Sij

Indústria Brasileira
Classe 36

Calçados para homem, senhoras
e criantas
Térrao n' 661.394, de 15-9-1

,(12amod 2e8a
•

e
eck/k
publicV

INDUSTRIA BRASILEIRA\
. Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 661.395, de 1675-Pir

Classe 32
Publicação can geral

Maria Cota
São Paulo

StleM33

Termo n° 661,389, de 15-9-1964
Socibrás — Representações Ltda.
Guanabara -

gbIPRESA PROGRESSISTA
. Dg MARCAS R PATENTES,

GIOBE TROTTER

HUSICALISSIMA

a.

Distribuidora de Bebidas Santa
Limitada
Rio de Janeiro

Tênno n° 661.382, de 15-9-1964
TV Globo Ltda.
Guanabasa

Casse 32
Clame 8
Almanaques. anuá'riars, albuns _impresPara distinguir: Aquecedores, aquecedo. sos, boletins, catálagos, edições impresres automáticos, aparelhos parai irarei sas, folhetos, jornais, livros ;napressos,
carne, aspiradores de pó, aparelhos ela. publicações impressas, programas radiotricos para lavar, acendedores elétricas fónicos e rádio-televisionados, neças
aparelhos picadores de carne e legumes teatrais e cinematográficas, programas
circenses e revistas
aparelhos fotográficos amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
Termo n° 661.383, de 15-9-1964
-de rádio receptores, aparelhos de rádio
TV Globo Lida
"receptores conjugados com fonógrafos
Guanabara
e receptores de televisão, aparelhos re.
captores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de ilumina
çao, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bo
Classe 32
binas, campainhas elétricas, acuculadores de ar, condicionadores de ar, thu- Almanaques, anuários. -álbuns impresveiros elétricos, diais, enxugadores elé- sos, cartazes, catálogos, jorsais na: otricos, enceradeiras elétricas, estufas, nais e estrangeiros, publicações impresevaporadores, exaustores elétricos, ka- sas, revista. Propaganda em rácto,
gareiroi elétricos, e automáticos, ferros televisão, jornais, programas reicliofônielétricos, de passar e engomar, frigidei- coa peças teatrais e emematográficas
e revistas impressas
ras elétricas, fonógrafos, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e liquiTanino
n° 661.384, de 15-9- 1064 , automátidificadores
elétricos,- leiteira/
TV Globo Ltda.
, cas lustradeiras, lanternas elétricas. IamGuanabara
padas, raisturadores elétricos automáta
cos. microfones, mostradores, .pilhas ela.
tricas, refrigeradores. resistendas antttok
ca.% panelas automáticas de pressão, reatoses. sorveteiras elétricas, sirenes el4ris
cas, sirenes elétricas, torradeiras 'Nitriate 32 •
am transformadores. tomada" daktleast,

Tann° n' 661.391, de 15-9-1964
Arp!ac S.A. — Artefatos Piásticote
de Calçados
Rio Grande doa Sul

Classes: 33 e 50
Titulo

'tálmo n.• 661.396, de 16-9-1
josel Magnqli (que use o proeuel
de Helio 1211:eiro

Classe 46
Móvel&

Pim° a* 661.390, de 15-94964
Repiatentações Ltda. eoribrás
Guatiabara

Movibrás tqwpamento
Paia Escritóriow'
•

Çlmses: 17

38 — 40

Titulo et€ Estabelecimento

ti
• 1 I/ ri

ESPIRANDO A BOLA
COM MUSICA
Classe 32

• Alaeantiquas, anuários, álbuns kn
soe, curtam, catálogos, jornais
nela e estrangeiros, publicações
se4, revistem. Propaganda em
televisio, jornais, programas radi
coa, peças teatrais e cinema

• revistar impam,
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Tèrino ri.' 661.397, de 16-9-1964
Tulipa — Comércio e Material
Elétrico Ltda.

TULIP

A

Classe 8
ere
trumentos e aparelhos de precisão:
parelhos de alta tensão, aparelhos de
rme,• Anemômetros, amperômetros,
lhos ara controle e medida, apalhos de expurgo, barômetros, bússolas,
densadores, compassos, instrumentos
calcular, cronómetro, aparelhos caoradores, esquadros de aço, esquadro.
agrimenssor, escalas indicadoras de
ré, eletrômetros de quadrantes, aguiotos e .magnéticos, espectroscópios,
jts truznentos físicos, aparelhos de 'atacado,: heliógrafos, hidrómeffos, dina_Idos, imana permanentes; indicadores de
kivels, instrumentos matemáticos e didáCoa, instrumentos de calcular, instru; Ientoa náuticos, instrumentos para meda e controle para maca:ficas, 'unheiros, medidores de roscas, medidores
Intervalos, aparelhos para medição,
aeoricos miras de qualquer graduaLde
do, normógrafos, níveis dágua para
. edelras, nivels de ferro, potencióme, pistolas de pinturas, rumos, quas de comando, reguladores automátidoi, redutores, reostatos, registros para
anais e comportas, registros para vias, registros para água, relógios de
f,00to e de vigia, sextantes, aparelhos
ara soldar, transformadores, aparelhos
ara telégra fos sem fio, trenas, transformadores, telelupas, telêmetros, tema.
atros, tweetigrafos, teodolitos, torneide compressão, torneiras de alta
Usado, voltimetros, válvulas de reduo, válvulas de comportas, regulado.
raa de voltagem e voltímetros.

la

rmo n.° 661.398, de 16-9-1964
Tulipa — Comércio de Material
p
Elétrico Ltda.
São Paulo

TUISPA—COMUCIO.á
DE MATERIAL
EL2TRIC0 VIDA.,
Nome Comercial
•

• Nua° n.° 661.399, de 16-9-1964
Ilaal/a Arte — Sociedade Civil Ltda.
São Paulo
•
•
.•

BOLSA DE \
ANTI Gil I DA DES
io Pau
_ lo — Capi. tal
Classe 33
Titulo
"hrtno ;IP 661.400, de 16-9-1964
aajile Arte — Sociedade Civil Ltda.
Sgo Paulo

gu ISA DE ARTE _
.Sao Paulo—Capital 11

.

• ...
Classe 33 •
aaignar. a• asede•.da requerente, onde
ir
• realliados -leilões de arte por ela
.
ob a responsabilidade de
lal, loalso oficial' de atia •„eaeolint
•

t
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bulhadoras; descascadoras, espuadeiras • máticos para acender e regular gás.
Timo n."' 661.401. de 16-9_1964
Basile Arte — Sociedade Civil Ltda. embreagens. engraxadoras, cantil u gos. aparelho para separar café, • aparelhos
• São Paulo
• máquinas enssacadoras, elevadoras, es- para aquecer edifícios, aparelhos para
meris, exaustores para todas, engenhos experimentar drenos, aparelhos para
de cana, expremedeiras para manteiga. destruir insetos, aparelhos de otica,
. BABILa ARTE
engrenagens, engrenagens para mancais, aparelhos pulverizadores, aparelhos para
engrenagens para cremalheiras, engre- aquecimento de água, • aparelhos gera• S .eio Paulo—Capital
nagens de comando das válvulas, eixos dores eletro-quimicos, aparelhos para
de transmisslo, direção, elevadores hi- recepçÃo e, reprodução de,, sons e soniClasse 33
dráulicos, engrenagens multiplicadoras, dos, aparelhos automáticos elétricos 'de
Designar is sede da requerente, onde guindastes, guindates para caminhão, paSsar; aparelot para espremer frutas
'serão realizados leilões de arte por ela fragas, máquinas para furar. geradoras, e legumes, aparelhos de alta tensão,
organizados, »Dl) a responsabilidade de guinchos de rosca sem fim, guinchos de aparelhos de proteção contra acidentes
'de operários, aparelhos afiadores
leiloeiro oficial de sua escolha
quinas desempalhadoras, máquinas de. ferramentas, aparelhos distribuidores de
segurança,
guinchos
de
transporte
aéreo,
Tèrtno ,n.° 661.402, de 16-9-1964.'
sabão e de desinfetantes para instala..
Goiana — Importadora e Exportadora gazeificadores de líquidos, combustiveis, ções sanitárias, aparelhos esterilizado - ,
geradores de eletricidade, juntas univer- res, aparelhos gazeificadores. aparelhos
Sociedade Anônima
sais para condutos 'água de motores e para análises, aparelhos ozonizadpres,
São Paulo
r- máquinas, faminadores a frio e a quen- ar Lrelltos pasteurizadores, aparelhos [-ete para aço e outros metais, lançadeiras, ç,uladores e estabilizadores da pressão
AI ANA—IMPORTA TORA
máquinas de lavar roupa e Pratos, má- e do 'fluxo de gases e liquidos, apareEXPORTA LORA SA.
quinas batedeiras, mancais para brocas, los para salvamentu e para sinalizamotores elétricos, máquinas operatrizeii, ção, aparelhos para escampristas, apaNome Comercial
máquinas misturadoras de barro e de relhos para limpar vidros, aparelhos
Tármos as. 661.403 e 661.404, de- concreto, 'máquinas borracheiras e má- para combater formigas e outras praquinas téxteis, máquinas .inagorificas, gas, aparelhos automáticos acionados
16-9-1964
Goiana — Importadora e Exportadora moinhos para ceteais, mquinas para ma- pela introdução de moedas, aparelhos
lharia, meadeiras, máquinas para mo- espargidores, aparelhos e instrumentos
Sociedade Anônima
vimento de terra, máquinas de rotular, de cálculo, aparelhos para observações
São Paulo
martelos a vapor, motores de combustão, sísmicas, aparelhos termostatos, arilointerna, elétricos e .a gás, motores para nômetros, aspiradores de pó, acrõene•
bicicletas e motocicletas, • multiplicado- tros, acendedores elétricos, • alto falan1,
res, molas para máquinas, molas de tes, aplicadores elétricos, antenas, haválvulas, macacos hidráulicos, magna- terias de acumuladores, baterias, balaa- •
Classe 5 • tos de ignição, mandris, pedais de ala- ças comuna e elétricas, barómetros, hlAço em bruto, aço preparado, aço vancas de embreagens, planetárias de nôculos, bitolas, bobinas, bobinas elédam, aço para tipos. aço fundido, aço trada e inuma°, pistões de motores, pf tricas (exceto para fins curativos):
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço ahbes, prensas, máquinas pulverizado- botões de campainhas elétricas, .bombas
refinado, bronze, bronze em bruta ou ras, plainas de meta, placas para tor- medidoras, bússolas, baterias elétricas,
parcialmente trabalhado, bronze de nos, polias, redutores, rolamentos, silen- bules elétricos, buzinas, buzinas para
manganês, bronze em pó, bronze em ciosos, segmentes de pistão, serras me. bicicletas; caixa de descarga, ~aras
barra, em . fio, chumbo em bruto ou Clinicas, serras hidráulicas, serras de fi- frigoríficas e "fotográficas, chassis dia
parcialmente preparado, cimento me- ta, máquinas secadoras, máquinas para rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, • cinematógrafos, cronômetros,
tálico. cobalto, bruto ou • parcialmente serra,
máquinas salgadeiras para mantei- cronógrafos, combustores de gás, cid&
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, ga, teares, turbinas, iorcedeiras, máqui- metros, cristais de rádio, condensadoem barra, ferro manganês, ferro velho, nas para tecidos de tapetarias, máqui- res, comutadores, cortadeiras para foto.
guia era bruto ou parcialmente traba- nas para indústria de tecidas, tesouras grefins, chaves de alavanests, chaves'
lhado. gusa temperado. gusa maleável. rotativas; máquinas ara soldar, tornos automáticas, aapacitores de bloqueio,
lâminas de metal, lata em fólha, latão parafusos sem fim e de rodas, pontes capacitores- eletroliticos, calibradoras,
cormervadeiras para peixes e calma&
ciando partes de máquinas
em fõlha, latão em chapas, latão em •
enceradeiras elétricas, emulas para rávergalhões, ligas metálicas, limalhas,
Tármo n.° 661.405, de '16-9-1964
dios, estufas, engenho de assar cardes,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me- "Sehisa" Serviços de Eletricidade e encoralodes de cabelo eléarico, ; empar
Hidráulica Ltda. .
~atros, esticadores de luvas, espelhos
tais em massa; metais estampados, •
•
São Pauio
.de plástico para eletricidade, esteriliza.
' metais para solda, niquel. zinco
dores, extintores de incêndio, ferros eléClasse 6
tricos de passar e engorhar, ferro de
Para distinguir e assinalar: Máquinas de
"SERISA'' SERVIÇOS
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil*fiadoras para ferramentas de •córtes,
DE ELETRICIDADE
trantes, filtros para óleos, filmes falaarrietes, máquinas para arqueaçao de
dos, fogões, fogareiros elétricos, fusi;
embalagens, alimentador para carburaHI DPRILICA LTDA.
vèis. •filmes revelados, faróis como acesdores, anéis de' pistão, anéis de esferas
sórios de veículos para sinalização e
para rolamentos, anéis de óleos, autopara iluminação em geral, fôrmas eléNome Comercial
lubrificadores, aparelhos para mistura
tricas,. fervedores, frigoríficos, fotômede combustíveis de motores e explosão.
tros, fios elétricos, filtros de interferênTêrmo
ri.0
661
.406,
de
16-9-1964
anéis de Segmento, bombas de ar comcia. fonógrafos. garrafas térmicas, gaprimido, bambas IttbriAlcantes, bielas, "Srhisa" Serviços de Eletricidade e sômetros. geladeiras, globos para lâmHidraulica Ltda.
blocos •de motores, bombas hiaráulicas.
padas,, globos para lanternas, globos
São Paulo
.
brunidoree para motor" bronzinas,
terrestres pata ensino, gravadores de
bombas centrifugas, rotativas de' deslo-.
sons. holofotes, hidrômetros, incubadocansento e a eistão; bombas elétricas,
ras, indicadores de vácuo, instrumentos
SERISA
de água- e gasolina para automóveis,
de alarme: interruptores. isoladores, lâmblocos de motores, bombas hidráulicas:
padas 21sh. lamparinas. lactenetros, lenbombas centrifugas, rotativa', de deslotes liquidificadores, lanternas mágicas,
Classe S
camento e a pistão, blocos centrifugadolat.ternas de. pilhas, limpadores de pares. Industriais para liquidas e pós, des. Para distinguir: Abajou‘r, acumuladores, r; briSas. luzes iro:eiras para veículos,
natadeiras, homogeinisadores, máquinas acetinômetros,- amortecedores de rádio lrnetas. maçaricos de soldar.. caldear e
e freqüência, anemômetros, aparelhos cortar, inagnetos. marcadores de passabruaidoras, caldeiras, compressores,
canil:doa, cabeçotes máquinas de televisão. apsrelhos de ar condicio- gens. medidores. medidores elétricos,
adaptadas na construção e conservação nado, aparelhos para iluminação. inclu- microscópios, misturadeiras, máquinas
de 'miradas máquinas de costura, má- sive os considerados acessórios de vai- falantes. mostradores para rádios, micubos, aparelhos para anúncios mecâ- crofones. máscaras contra gases; micraquinas 'centrifugas, maquinas para ela. nicos,
aparelhos aquecedores e medi- metros, • nivela, óculos, objetivas f&o.'
reis, clarificar, refinar, misturar a pu- dores, aparelhos ,
cromográficos, apare- gráficas. pilhas _elétricas, poclômetros.
rificar liquido& e pós, mquinas compres- lhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviômetro;, pinos
e tomada: pane4n
soras, máquinas classificadoras, máqui- g1str2dores e medidores de • distâncias, de p -a.são, pilhas sêcas elétri ns para
nas catadoras, máquinas de centrar, ind- aparelhos para purificar águas, apare- transistores, pistolas • de pintura, plugs,
ultas Para cortar: carburador" cartas lhas, Ide ,, sinals lampejántes. aparelhos painéis 'de carros, quadros distribuidode embreagem, cariar de motor, cubos reculadores de gás. aparelhos de gal-, res.; pick-upa, para-raios, propulsores,
de Mear de embreasses', caixas de lu- vanopladia, aparelhos didáticos: arel queimadores de óleo. quadrantes g sex.
gasolina, formativos de arranque, má- lhos aln'eMettográfiCos, aparelhos uto-1, antes- para . obseryações astronômica.
•
-•-a;?
•air
s' 1 t
•
4.1 t
;
otal.••
41
ft

5

il

±- •

I .

•
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refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de pecas,
de pulso, de bolso, de parede. despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos. registros para
vapor. gás, água e outros liquidem quando não considerados partes de máquinas.
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas. reles; sorveteiras. sorveteiras elétricas caseiras,
rquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discas, tornadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios, tacômetros. televisão, Usineiro, torradc.res
de cereais, trenas, transformadores„ telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuõmetros, válvulas elétricas_
de vácuo, vent:ladores
TêT1110

n.° 66/ .407, ck 16-9-1964
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bristo ou parcia/mente trabalhado, hei; Termo a.° 661.415, de 16-9494
ens barra, ferro manganês,, ferro milho, José Magnoli (que usa o 'pseudônimo
gnaa ao bruto ou parcialmente trabade Helio Ribeiro)
lhado, gusa temperado, gusa makavel,
São Paulo
laminas de meta/, lata em hilha, latáo
30kOS O QUE SONFOOS
em talha, latão em chapas, latão em
verga/Me& tia metálica, limalha&
i..-jasse 32
magnésio manganea, metais não traba.
lhatins ou parcialmente trabalhado, me- Prog arrias radiolônieos, laditekvisiotam ma massa, ~tais eStonnisitclOn. nados peças teatrais e cinematográficas e programas circenses
metais para solda. anue!, ouro, -naco
corrugado e zinco liso em %lhas
Têrmo
661.416, de 16-9-1944
Jose Magnoli (que usa o pseudónimo
Termo n.s 661.409, de 16-9-1964
de Hélio Ribeiro)
José Magnoli (qse usa o psendixi
São Paulo
de Hélio Ribeiro)
São Paulo

•

MUSICA R BRONCA

SEMPRE t CARNAVAL
Classe 31
Prog ,mas
C...sse 32
Prog:amas • radioldnicos. ...rd:televisio- nados, peças teatraia e cinematográficas e programas circenses
nados. peças leatraí c eir,ernatog
cas e programas ‘ircenses
Termo -32.° 661 .410, de 16-9-1964
Jose Magnoli (que usa c pseudônimo
.
de Hélio Ribeiro)
o Paf

DISCO SCHOD
CdSSC

Termo n." 661.417, de 16-9-1964
P; orno-Arte Ltda
'São Paulo

60,

0

32

Classe 32
Programas ra omucas,
nados peças teatrais e cinematográfi- Paia distinguir: Jornais, resistas,
e publicações em geral, álbuns, progracas e programas circense.,
mas musicais, radiofónicos e peças teaTêrmo n . 9 661.411, de 16-9-1964
trais, programas para televisão e proJose Magnoli (que usa o • pseridoMnio
duções cinematográficas
de Hélio Ribeiro)
Paul‘

VOCt ENTENDE DISCO?

Termo n. o. 661.418. de 16-9-1964
Francisco Antonio Perpetue Junior
São Paulo

04

C:.)!.se
Aço em bruto aço preparado. *Se
Casse 32
dote, aço p ara tipos. aço . fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço Prog -amas radiofônicos
refinado, bronze, bronze em bruto ou nados, peças teatrais c ,.:ncinatográfiIndústria Brasileira
parcialmenre trabalhado, bronze de
cas e programas circenses
mangabes. bronze em pó. bronze em
Térmo n. o 60..412. de 16-9-1964
Classe. 2
barra. em Iro. chumbo em bruto ou
emulai/rente Preparado. emento me- José Ma gnoii ( que ta o pscudõninic Para distinguir: Adubos, ácidos sanitáde
Helio
Ribeiro)
rios. águas desinfetantes e para fins
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
São
trabalhado, couraças, estanho bnuto ou
sanitários, apanha moscas e insetos (de

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33.
Insígnias
39
e7
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33.
39
Insígnias
e7
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21. 28,. 33,
39 e

li

Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33.
39 11
n 7
Classes: 6, 11, 11, 14, 21. .28, 33,
39
i e 47
Insigmas
Classes: ft, 3, 11, 14, 21. 28. 33.
39 e 47
Insígnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 3.3,
39 e 47
Insígnias
•
Classes: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 33,
39 1:tniV
as
Classes: 6, 8, /1, 14, 21. 28, 33,

/n51:n1417s
39
Classes: 6„, 8; 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 27. 28, 33,
39 e 47
insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 2/. 28. 33,
39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
rri e 17
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
Insígnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33..
39 e 47
Insigniaa
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 33.
47
39 igenias
1=
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21. 25, 33,
39. 47 e 50
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Ciasses: 6, 8, 11, 14, "21, 28. 33,
39, 47 e 50

parcialmente trabalhado. ferrome bruto.
goma e papel ou papelão), álealls, bac.em barra, ferro' manganês. ferro velho.
tericidas, baraticidas, earrapaticidas,
SOSS3ons os
gnsa em bruto ou parcialmente traba.
creosol, creosotalina creosoto, desodolhado, gusa temperado. .usa rialeável.
rantes, desinfetantes dekimadores, exClasse 32
laminas de metal. lata em falha. latão Programas radioiônizas,
terminadores de pragas e bervas 'dani/nsignias
em %lha. latão em chapas. latão em nados, peças teatrais e cinemi.Iográfi- nhas, esterilizantes, embrocações para Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 33,
vergalhões, ligas metálicas, limalha*.
animais, enxertos, farinhas de ossos,
39, 47 e 50
cas e programas circenses.
Inâ g nésio. manganês, metais não trabafertilizantes, fosfatos, glicose para fins
Insígnias
lhados ou pareiaklente trabalhados. meTênia n.° 661.413, de 16-9-1964
guano, herbieldas, Insetici- Classes: 6, 8, 11, 11, 21. 28, 31,
tais em massa. meteis 7statapatf0s. José Magnoh ,;que usa o pseudônimo veterinários
das, preparações e rodutos inseticida&
39. 47 e 50
metais para :solda. niquel. zinco
de Hélio Ribeiro)
preparaçôes e produtos Inseticidas, noInsignias
São
tadamente
Ouses:
6,
8, 11, 14, 21. 28. 31,
fungicidas
'Urino n.° 661.408, de 16-9-1964
39, 47 e 50
Indústria Metalúrgica e Meanica
Tantos as. 661.419 a 661.514, de
insígnias
Lilenobras Lida.
CORRESPO1DINT3 musrqg
.
16-9-1961
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 26 33,
c7,o
•
Volltswagen do Brasil, indústria
39, 47 e 50
Comércio de Automóveis 2.A.
insignias
Classe 32
LUENOBRAS
São Paulo
.
Clames
.
:
6,
8,
11, 14, 21. 28 33,
Programas radie/fônicas, iseditelevisio39, 47 e 30
Indústria Brasileira
nados. peças teatrais e cinema/00rainsignias
eas e . programas eircenaes
Clames: 6, 8, 11. 14; 21. 28. 33,
39, 47 e 50
Tênue a.° 661.414, de 16-94964
Classe 5
regr131sui
•
José Magnoll (que usa o ptendbnimo
Casses: 6, 8, 11, 14, 21. 28 33.
Aço em bruto. aço preparado, Ne
de Hélio Ribeiro)
3106
9 igenit7
doce aço para tipos. aço fundido aço
São
parcialmente trabalhado. aço palio aço
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 33,
refinado, bronze, bronze em bruto ou
RUA DA SAUDADE
parcialmente trabalhado, Isronze de
1
39
1nsigni4a7s
e
manganês, bronze em pá bruni em
Cesses: 6, 8, 1/, 14, 21. 28 .33,
barra. em fio. :chumbo em brut) ou
39, 47 e 50
Ck-..5se
parcialmente preparado, cimento me. Programas .'riolioférii,..or
Insígnias
fálico. cobalto, bruto ou parcialmente nados, peças teatrais e cinematográfi- Cesses: 6. R, 11 11, 21. 25, 33.
CÁames: 6, 8, 11. 11. 21. 28 33,
trabalhado couraças, estanho bruto ou
39
e
47
39, 47 e 50
cas e programas circenses
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
hisIgnIft
Insígnias

•
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• C'asses: 6, 8. 11. 14. 21. 23. 31,
39. 47 e 50
Insígnias
C'asses: 6, 8. 11. 14, 21. 28. '33,
39. 47 e 50
Insígnias
Casses: 6, 8. 11, 14, 21. 23. 33.
39, 47 e 50
Insígnias
Casses: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias .
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33.
39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 33.
39 e'47
Insígnias
Casses: 6, 8. 11, 14; 21. 28. 33,
39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8. 11. 14. 21. 28 33.
39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
Insígnias
Casses: 6, 8, 11, 14. 21. 28, 33.
39 e 47
Insígnias
Casses: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 33.
39 e 47
Insígnias
Casses: 6, 8— 11, 14, 21. 28 33.
'39 e 47

Ihsignias

Casses: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
Insignias
•
Casses: 6, 8. 11, 14, 21. 28. 33.
39 e 47
Insígnias
Classes:. 6, 8, 11, 14, 21- 28, 33,
39 e 47
Insígnia
Casses: 6, 8, 11. 14. 21. 28. 33,
39 e 47
Insígnias
C'asses: 6, 8, 11, 14.- 21. 28 33,
39 e 4/
Insígnias
•
Classes:

6. 8.

11.

14. 21. 28 33,

.
39 e 47
Insígnias
Casses: 6, 8, 11. 14, 21. 28. 33,
39 e 47
Insígnias
C l asses: 6, 8. 11, 14, 21. 28 33,
39 e 47
Insignias
•
C l asses: 6, 8. 11. 14. 21. 28 33,
39 e47
Insígnias
C'ssses: 6, 8, 11, 14. 21. 28 33.
39 e 47
Insignias
C isses: 6, 8, 11, 14, 21. 28. 33,
39 e 47
Insígnias
Cusses: 6, 8, 11, 14. 21. 28, 33,
39 e 47
•
Insígnias
C l asses: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
Insígnias
C'-isses: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 33,
39 e 47
Insígnias
6, 8. II. 14, 21. 18, 33,
•
39 e 47
brirnias
6, 8. 11. 14. 21. 28. 33,
•
39 e 47

Insígnias
C ,s,es: 6, 8. 11, 14, 21. 28, 13,

39 e 47
Insignias
• isses: 6. 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39. 47 e 50
InsignIa. s
6. 8, II; 14, 21. 28 3$,
50
39 47
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•
C'asses: 6, 8 , 11, 14, 21. 28, 33,
Casses: 6. 3. 11, 14, 21. 28 33,
- 3 t .: 47 e 50
39, 47 e 50
•
Insígnias
Insignias
Casses: 4. 8, 11, 14, 21. 28, 33,
Cassa: 6, 3, 11. 14, 21. 28. 33,
39, 47 e 50
39, .47 e 50
Insígnias
Insígnias
•
-Casses: 6, 8, II, 14, 21. 28Termo n.' 661.515, de 16-9.1964
39, 47 e 50
Risco
de Gasolina Santa Luzia Ltda.
Insígnias
Guanabars
Casses: 6. 8. 11. 14, 21. 28 33,
• 39. 47 e 50
Insígnias
POSTO DE GASOLINA
39. 47 e 50
Classes: 6. 8, 11, 14, 21. 28 33,
SANTA LUZIA
insígnias
Classes: 6, 8 11 14, 21.. 28, 33.
5c.
39 4Classe 33
ínsigulas
Titulo de Estabelecimento
21. 28, 33.
C l asses: 6, 8. t
Tèrmo a.' 661.516, de 16 -9 - 1961
39 e 41
Hotel Bar e Restaurante Pasto Tre....
Insígnias
Limitada
11, 14, 21. 28 33,
C l asses: F
Guanabara
39 e 47
Insígnias
HOTEL BAR E
Classes: 6, 8. li. 14, 21. 28. 33,
39 e 47
RESTAURANTE
Insígnias
Casses: 6, 8, 11, 14, 21: 28. 33,
POSTO TREZE
39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8. 11, 14, 21. 28. 33.
Classes: 41, 42 e 13
39,e 47
Titulo de Estabelecimento
Insígnias
Classes: 6. 8, 11. 14. 21. 28 33, ,
Termo n . : 661.517, de 16-9-1964
39. 47 e,50
Limitada
Insígnias
Guanabara
Classes: 6. 8,' l 1. 14, 21. 28, 33,.
39: 47 e 50
Insígnias
Cases: 6. 8, II. 14. 21. 28 33,
•
39. 47 e 50Insígnias
Casses: 6. 8, 11. 14. 21.' 28 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14. 21. 26, 33,
0
39. 47 e 50
. Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21. 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias'
- 33.
Classes: 6, 8. Ii. 14. 21. 28.
39. 47 e 50
Claise 33
Insígnias •
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
Titulo de Estabelecimento
39. 47 e 50
.
Insígnias
Tèrmos as. 661.518 e 661.519, de
Cesses: 6, 8. 11. 14. 21. 28.. 33,
16 - 9 - 1961
39. 47 e 50
MaMarzoleni
Ltda.
Insígnias
Rio Grande do Sul

.

Tármo u.° 661.311, de 18-9.196t
Costa Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

.

.

,

00.\#'

Classes: 6. 8, 11, 14, 21. 28, 33, .
39. 47.e 50 Insígnias

Ciasses: 6, 8, 11. 14, 21. 28, 3'3,
39. 47 e 50

Insígnias

InsIgnitta
Ho. 28,
MIN*: 6, 31,
e
insIgnietts

IMPORTADORA
'EXPORTADORA LTDA.

whisky
Classe 43
Aques gasosas, minerais e tirtifidats,
caldo de cana, bebidas efervercentes,
sem álcool, garapa, gasosa, laranjada.
nado&

s.

•

Insígnias
acama: 6, 8, 11, 14, 21. 13,
39, 47 e 50

MAllOLENI

NCAMEX

Nome Comercial
Classe • 42
Para distinguir; Aguardentes, aperiti- Termos as. 661.524
661.5).5 de
vos. fite, bitter, brandy, conhaque, cer16-9-1964
vejas fernet, genebra, •gin, lcumel, 11110. Coda Comercial Ove';,ões de Im5veáll
res, nectar, panch. pimpermint, Atum
suem de frutas em álcool. vinhos. ver'1'ara
muffi, vinhos espumantes, vinhas qui-

Insígnias
Clames: 6. 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, )3.

Classes: 6. 8, 11, 14, 24. 28, O,
39, 47 e 50
Insígnias
Casses: 6. 8,- 11. 14, lb 28, n.
39. 47 e 50

Tèrmo n. o 661.522. de 16.9-1964
Incamex Impo tn:'..lra Expe.rtada.s.
Limit.-da

.

INDOSTRIA BRASILEIRA

Insígnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39, 47 e 50
' Insígnias
Casses: 6, 8, 11, 14, 21. 18, 33,
39, 47 e 50 .

39, 47 e $0
Insígnias
•
Clame: 6, .8, 11, 14, 31.
39, 47 e 50

cs01".

Casse 48
Para distinguir: Perturnes. essências. es,
tratos, água de colónia, água de touca
dor, água de beleza, água de guina
água' de rosas. água de alfazema. água
Para barba, loções e tónicos para cs.
cabelos e para a pele, brilhantina, baa
fixadores
"batons",
dolina,cosméticos.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage • depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, p6 .11e arroz
e talco perfumado ou ano. 'Lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
rara barbear, sabão liquido perfumado
ou tino. sabonetes. dentifricios em pd.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos,. pentes, vaporizadores de perfisbanhos, pentes. vaporizadores de perime cílios; dum de louro, saquinho perfismacio,, preparados em pó. pasta. ligai.
do *e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutIcula; glicerina perfumada para oal
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinas MIL
ciais, óleos para a pele

abanei, groselha, tamarindo caltt, laranja.
limonada engarrafada, refrescos, de

maracujá

-

'rimo st.° 661.520, de 16-94964
Gilfort S.A. Comércio e Indenta
Guanabara

0A,.Triti
• nane domerdat

IND'OSTRIA BRA~N,
Classe -25

Artigos da classe
• Classe 50
•
• Artigos da classe

M4 nava-feira 26
Têrmo n.g. 661.523, ' de 16-9-1964
amaine* Importadora Exportador'
Limitada
Guanabara

.

Lowe
,INDÚSTRIA. BRÁSIIIM ,
Classe 4
Artigos da classe

Tiamo n.° 661.526, de 16-9-1964
Coda Comercial Operações de Imóveis,
Limitada
Guanabara .

CODA COMERCIAI:

,

OPERAçõEs DE •
LTDA.
Nome Come. Liai

Taamo na' 661.527, de 16.9.1364
Portuense Comércio e Representações
Limada
Guanabara •

PORTUENSE
(INDOSTRIA BRASILEIRA"
' Classe 16
"artigos da classe
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Classe 32
Artigos da cias&
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Guanabara

Classe 50
Instalação elatrica hidráulica, tcrastru. saio, compra e veada. tk materiais

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de/965

nano na 661.531; dc 16-9-1964 - creosol, crcosotalina creosoto, clesoclo- fina filtros parai impeza do ar de refriEnacaj 4.A. — Emprêsa Nacional de untes, desinfetantes deauroac/ores, azgeração, filtros de .pressão, freios, liasimportação
terminadores de pragas e hervas danl- tes, magnatas de a/umagem, motores de
Guanabara
nhas, asterilizantes, embrocaçares para avião, motores de bicicletas, motores de
animais, enxertos, - farinhas . de ossos, correntes alternadas, motores de coma_
I fertilizantes, fosfatos, glicose para fina bustão, motores de combustão fixos»,moveterinários guano, herbicldas, insetici- nismos de transmissão, mecanismos de
,
. das, preparações e rodutos in,seticidas, toras de combustão moveis, motores
ENADIL S/A.
. . preparações e produtos inseticidas, no- Diessea motores de dois 'tempos, macaEnunêsa Nacional de Imoortacao
•tadamente fungicidas
transmissão de força, motores de quatro
Classe 3
tempos, motores de asseada, motores a _•
Substancias • químicas para serem usa- gás, - motorea oacilantcs, motores a . peNome Coarical
dar: na medicina ou na ianmáaa
Classe 4 - tróleo, motores térmicos motores a vaTermos ns. &d: 532 a 661.580. de
roSubstancias
e
produtos
de origem ani- por, placas de embreagem, polias,
.46-9-1964
lamentos
de
&aras,
rodas
para
correnEnadil S.A. — Ema:asai Nacional mai, vegetal ou mineral, em bruto ,ou
parcialinentr preparados: Abrasivos em tes, rodas dentadas, reastladores, afalas
dc linportaaão
bruto, argila refratária, asfáltico em -• de ignição, velas ale alumagem•
Çuazialaira
Classe'/
bruto, algodão era bruto, borracha em
bruto, bauxita, bc rijam, breu. cânfora, Máquinas e titensilios para serem, usacaolim, chifres, ceras de plantas: ceras dos exclusivamente • na agricultura , e
veçetais dc carnaúba e aricuri, crina horticultura a saber: arados, abridores
de cavalo, crina em geral, cortiça em de sulcos, adubadeiras, ancinhos mebruto, cascas Vegetais. espai0. ervas cânicos e empilhadores combinados.
l'aalaleSTRIA BRASILEIP.A"
niedicinais, • extratos, oleosos. stopas arrancadores mecânicos para agriculenxofre, fedias, fibras vegetais, flores tura, batedeiras para cereais, bombas
Classe 1 • .
secas. grafites, gomes em bruto, granito paar adubar, ceifadeiraa, carpideiras,
Para distinguir. 'substancias quirnicaa, em bruto,_ kiescighur, liquidas de plan- sedados para arroz, charruas para agriusadas em geral nas indústrias, anilina', tas, latex em bruto ou parcialmente cultura, cultivadores, debulhadores,
absorventes, alcatrão, água raz, álcool, preparados. minérios, metálicos, madei- destocadores, desentegradores, esmagaalumínio en, pó, alvaiade, amila antide. ras em bruto ou parcialmente traba- dores para a agricultura, escarrificarloa
tonantes, antaincrustantes e desinaaus-• aradas em toras, serradas e aplainadas, ma, enchovadeiras, lacas para máquitantas para caldeiras, arsénico, aceto- Manganês, áleas de cascas 'vegetais. nas agricolas. ferradeiras, gadanhas,'
na, acetato de chumbo, acetato de mica, mármores em bruto, óxido de garras para arado, grades de discos
cobra, acetato de amônia acetato de gazes solidificadores, gelatina, giz, . ai- ou dentes, Máquinas "batedeiras para
potássio. acetato de zinco, ácido bórico rados, plumbagina em bruto, pó de agricultura, , maquina inseticidas, máácido oxálico, ácido nítrico, acido • fê- moldagem para fundições, pedras bri- quinas vaporizadoras, máquinas de
nico, ácido cítrico, ácido salicilico, áci- tadas, piche em bruta, pedra calcária, mungir, máquinas niaeladoraa de terra,
do benzóico, acto], água oxigenada, al- piantas medicinais, • pedras em bruto, máquinas perfuradoras para a agriculbagina. albuminato de ferro, argirol, quebracho,_ raízes vegetais, resinas, re- tura,- máquinas de. plantar, ~tocam.arara-fato de ferro, arseniato de potás- sinas naturais, residuos tardeis, cilicio, ruasa máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
seivas, talco cru bruto, xisto, xisto
sio, arseniato de sódio, antimónio metorquir, de triturar, de esfarelara terra,
betuminoso e silicato
tálico, amoníaco líquido, arena!, aristal,
para irrigação, para matar farnsigas e
Classe 5
acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio, bicloreto de mercúrio, ti- Aço em bruto, aço preparado, aço outros Insetos, para burrifar e pulverifosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, doce, - aço para aipos, aço fundido, aço zar desinfetantes, para adubar, para
bolus, alba, boricina, borato de sódio, parcialmente trabalhado, aço pálio, aço agitar e espalhar palha, para -comer
bentanaftol, benzoato de mercúrio, bis- refinado, bronze, bronze em bruto ou aasodão, para colher cereais, máquinas
tumose, bicarbonato de' potássio, breu parcialmente trabalhado, bronze de amassadoras para fins agrícolas, de
FF. cola sintética, composições quími- manganês, bronze em pó, bronze em cortar árvores, para espalhar, para cacas utilizadas pelas indústrias, texteis e baara, era fio, chumbo em' bruto ou pinar, máquinas combinadas para se- •
pelos cartum, corantes, minerais para parcialmente preparado, cimento . me- mear e cultivar, de desbanar, para enuso na indústria, creosoto para uso na* tálico, cobalto, 'bruto ou parcialmente gana máquinas toscadoras, ordenada
indústrias, cafeina, cal virgem, carbo- trabalhado, couraças, estanho buuto. ou res mecânicos, raladores mecânicos, ronato de ferro, carbonato de magnésio, parcialmente trabalhado, ferro em bruto, los compressares para a agricUltura, •
carbonato de sódio, carvão vegetal em barra, ferro manganês, ferro velho, sacha deitas, semeadeiras, de:cadeiras,
!casauaem pp °laxara .orama ap Olat gusa tan bruto ou parcialmente traba- secadores de terra, tosadores de gracloreto de amónia cloreto de cal, cio- lhado; gusa temperado. gusa makável, ma, tratores agrícolas. válvulas para
máquinas agrieolas
cloreto de sódio; cloreto de potássio. lâminas de metal, lata em falha, latão
•
8
colargol, colodio elástico, tremor de cm fialha, latão em chapas, latão em Para . distinguir:Classe
Artigos e aparelhos elétártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato vergalhõesa ligas metálicas, amalhas.
de quinina citrato de ferro verde:" car- magnésio, -manganês, metais não traba- tricas, eletrônicos era geral, aparelhos
e artigos para Instalações elétricas, ele.
bonato de amónia cloreto de zinco, lhados ou parciaarnente trabalhados, metronicas e hidráulicas, conjunto de acças
tais
em
massa,
metais
estampados.
carbonato de potássio, ' carbonato de
elétricas formando aparelhos óticos, insmetais para solda, niquela zinco
manganês, derrnatel, desengraxantes
talações e artigos elétricos e eletronicoa
para niquelação, desoxidantes para meClasse. 6
tais, clesincrustantcs para máquinas, en- Para distinguir: Motores de qualquer es- para automóveis, aparelhos e acessórios
xiiire em pá, estearato de alumiaria, pécie e suas partes, a saber: acompla• pata rádios e fonógra ços, aparelhos e
essências de gomenol, essência de eu- mentos axiais, acomplanaentos de rodas instrumentos didáticos, instrumentos cl- •
entlficas, instrumentos de Teclaria acencalipto, 'emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para livres, alavancas manobradoras de em- dedores elétricos, acumuladora' dataiprodutos asfálticos, esmaltes, ater, feno- breagem, almofadas para eixos, amorte- cos, aspiradores elétricos, aspiradores de
saiu, formol, fosfato de ferro, fosfato cedores de esferas para rolamentos, ar- pó, microscópios, agulhas ara antenas.
de •riaálcio, fosfato de potássio, fosfato ticulações universais, amortecedores hi- aparelros de controle e medida, ' aparede sódio, fosfato de amónia fluidos dráulicos, aparelhos para reduzir o con- lhos de expurgo, aparelhos de ligação
para freios, glicerinas, glicirofosfato de sumo de . combustível, aparelhos de lu- para banheiros, aparelhos de ar refrigepotássio, glicerofosfato • de magnésio, brificação, bielas, bobinas para máqui- rado, aparelhos de h tensão, aparelhos
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol, nas: braçadeiras de embreagem, bombas automáticos . para descarga de água
aparelhos de ar condicionado
glicose. gomelinas, hidratas, hidrossul- de combustível, bombas de estenda, bu- •
Classe 9
fitos, hercoltor, hemoglobina em pó, chas, cabeças • de - cilindros, cadeiras de
heaassulfitos de sódio, %do metálico, transmissão, caixas de embreagem, cai- Para distinguir instrumentos raus ! cais e
lodureto de chumbo, iodureto de arsé- xas de munhão, do eixo, caixas de em- suas partes integrantes! Acordeões, arnico, iodureto de prata, iodureto de en- panque, carter de embreagem, coleto- cos, bandolas, bandolins, bombo, bongó,
xófre.
iodureto de potássio, 'an- res para motores, correntes motrizes banjos, baterias, contrabaixoa, cordas
perimeabilizantes, iactofosfato de cálcio, cubos de placa cl eembreagem, culatras para instrumentos musicais,cuícas. cai!rechina, lactato de cálcio,- lanolina
de cilindros, degraus para eixos, dína- xa de rufo, clarinetes, cavaquinha3 casmos, dispositivos para lixar oamomentu tanholas, cravelhas para "astrumeatos,
Classe 2
cordais, cometas, clarins estofal . pata
Para distingi:dr: Adubos, ácidos sanitá- da alumagem noa motores de combustão, instrumentos musicais, estandarte,
farios, águas desinfetantes e para fins diapositivos de 'graça° elétrica, eixos de gote, flautas, gaitas. guitarras, gonzos,
sanitários, apanha moscas e insetos (de dlrecâo, eixos de excêntricos, eixos de harpas,. harmônicas, maccta, 'curacas,
goma e papel ou papelho), álcalis, bac- manivela, eixos de transmissão, engre- ocarina; órgãos, mfano, pandeiros. pe..
tericidas, 'haraticidas, issitapaticidas, nagens, emprenagens de parafus 'zoem Metas, pianos, piano'as, pratos, istata,
•
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meatl precioso, Serviços att adi ladas para carimbos e para fintas. abriia realejos, aurdinal, taXofonela vett para porcas circularas £avea bar- de frutas
dores *de cartas, ~vos, aponfadorca
de metal precioso, atraiçoa
areia tamborins, trombones, terra- quimétrica, correntes para Vaa, sola de
berços para maorril.o, borrachas.
sorvete de meta] precioso,
creta;
chaves
para
porcas,
distintivos,
trombones
de
tambores,
tairingulos,
r
dobradiças, descanço para talheres, pra- metal precioso, taçaa de meWipirtclo- brocha; canetas para desenhos, cortavaras, violas, violão, amima 411
tos e copos, enxadas, esferas, engates, aos, talheres de metais precioso; harl- dores de papel, colchetes, carintbadores.
violoncelo
enfeites .de metal, estribos, espátulas bulas de metal, hannabnas lapidadas a cestos para papéis e correspondem . ‘,
Classe 10
classificadores, clips, caiadores, canct..s
vasos de metais :rodam
Para distinguir: Abaixa línguas. abre estojos de metal para carimbos, eixos
campamos, cofres, canetas tinteiros.
Classe
1
expandidos
para
tubos,
estruturas
metáadenótomos,
agastadores,
agraNaus,
netas esferográficas desenhadores. data
Para
distinguir:
Vidros
comas.
laminalicas,
escarradeiras,
espremedores,
espia
fo*, agrafos para ossos, agulhas para
cosa minas, descansas para Iáp.:
injeção, algodao hidrófilo, alicates, madeiras, formões, foices, Serro para dos ou trabalharas, vallo cristal, vidro edores
canetas, eaquadroa, espátulas. luisaiis
amalgamas, aparadores, aparadores pia cortar capim, frerolhos, facas, facões industrial, objetos de adornos, de vidro. res, boina fichários. fitas para
ra abas médicos e eirurgicos, aparelho fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para vidro instilava] e inquebrável, para to- ias de esarever, fichas para arc).:1 ,,,,,
para massagens, aparelhos de pressao doces, bolos, empadas e pudins, Ganga dos o* fins. planos:curvos ou de qual- máquinas para escrever, calcular, e ri
arterial, aparelhos de diatermia, apare- fivela, furadores, ferramentas cortantes uer formato, branco, transparente; oPa mar, -fitas gomadas, máquinas Ni.
ou coloridos, vidros para vitaui e-coa
fitos de raios ultra-violeta, aparelhos de ou perfurantes para marceneiros, Sachos
grampeadores. grampos e ganchos riais
raios X. aparelhos de infra- vermelho. de metal, ferraduras, forminhas, fitas para vidraças, placas, blocos de vidro grampear, goma arábica. guisia:ei
de
aço,
ganchos,
guarnições
de
metal,
simples.
coloridos,
tubos
e
globos
de
aparelhos de surdos, assentos para es.
escritórios, giz, godets instrumentot
fiamos, ataduras, balanças para clina garfos, ganchos para quadros, grampos vidro, espelhos, hastes, aaretaa e cube- escrever e de desenhos, lápis lap:u:-.:$
ca infantil, bisturis, cadeiras para cli- para emendas de correias, grades para tas de vidro, ampolas, tubo; alinofari- malhadores,. mata-borrão máquava, •
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros les copos, cadinhos, garrafas, flamas,
nica médica, calcadores, cambraia
gonzOs, grosas, garrafas, ilhoees, joe- graus, mamadeiras, fôrmas para fornos. apetrechos para apontar lápis. ma-'
canu:as, catout, céra laminada, lhos,
jarros, limas laminas limeiras assadeiras, compotelras, saladeira, Iludi- bicas, metros para escritórios e
cara para incrustaçáo e articulaçao, cla- latas, lura
desenhos, papel carbono. per/tirados
ma para fins clinicas, céra colante, cisa dinhas, linguetas, leiteiras, mocha.. nein, porta-jóias, cantaras, cálices, pra- pastas para escritórios. coco tachas
molas
para
portas,
Martelos
tas,
idearas,
tijelas,
bandeijas,
pires,
11tras ti:abdicais, colheres cortantes, com- marretas, matrizes, marmitas; maçanetas
metal, pastas para escritórias
pressas de tecidos, contagotas, costóto mordas, machetes, manteguefras malhos coceiras, vasos, serviços . para refres- chos de metal. porta-tinteirua. ;sat.)
mos, curativos drúrgicos, caretas, den- navalhas, nipes, pces, pás, picaretas cos, taças, vasilhames, mantegueiraa, lápis, porta-canetas, parta-carimbos
tes artificiais, dentaduras. depressores. pregos, ponteiros, parafusos porcas capsulas, pendentes e garrafas térmicas porta-cartas. porta-blocas, penas, pie
Classe 15
dilatadores, dinametros, drenas, duchas pratos, portasgelo, poseiras, porta-pao,
sus, pincéis, prendedores de papéis, rei
vaginais, elevadores, antojos higiênicos porta-jóias, paliSairos, pandas puxado- Para distinguri: Artefatos de porcela- cevejos, réguas, stencis. separadore
e espartilhas, especulas vaginais, espoa. res, placas, pregadores, porta-esponjas, na, cerâmica, faiança, barro e terraco- para arquivos, sinetes, tintas para es
jas clínicas, estojos de bolso, para ins- peneiras, pinai, plainas Perfuradeiras ta, louças vidradas para uso caseiro, cravar, tiralinha, tintas para carimbos
trumentos cirúrgicos, estufaa, espátulas, pires pinças, panelões, porta-copos e adesmos, fina artisticos e instalações sa- tintas para duplicadores, tiniias para irn
escalpelos, escalpelos drúrqicas, tical- garrafas, passadores de rotina, presa nitárias artefatos de cerâmica para uso pressa°, tintas para desenhos. aparelhei
escopros, esteroscópios, extrato- lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores caseiro, adiarmos e fina artísticos: algui- para tirar cópias, pastéis de tintas par;
Pelos,
ras, escavadores, feltros para cataplas- rebites, reduções, recipientes de metal, dares, almofarizes, assadeiras, barris, escrever e desenhos. máquinas de en
dereçar. máquinas registradoras
ma, fios de linho, para feridas, facas, rodízios, roscas de aço inoxidável, re- bules, bidês, bacias, bebedouros, biscoiClasse 18
ganchos para músculos, cdafiametros, gistros de aço inoxidável registros, teiras, bombonieres, bandejas, banheigramgases, godovias, goivas, gesso.
serras, serrotes, sifões, saleiros, aterra- ras, copos, consolos, caldeirões, cânta- Revolver,• espingarda, bacamarte, cara
pos para suturas. guta-parcha, histeria lhas, torqueres, trilhos tubos subula- ros, candbabos, cofres, cubas, compotei- bina, pistola, garrucha. mosquet3o, fu
ras, comedores para aves, caçarolas, ca- ali. munições, espadas, espadins, punha'
metro, ideal base, krigadores. instruliga- ções, ampões, travadeiras tejas de necas,
centro de mesa, descansa-talhe- dinamite, nitroglicerina, trini trina, ptil•
mentos cirurgicos para operações,
arame,
trincos,
taças,
travessas,
tesouras
duras de cânhamo, liquidas e pós para trancas,
res, escarradeiras, fôrmas, frascos, filvota, fogos de artificio
t-ame/as,
talheres
talhadeiras
limpeza e polimento, lixa, lu vas e de- tampas para panelas e caldeirões, ter- tro; grátis, globos, jarras, funil, 'ard1!
•
Clas*e 19
deiras de borracha para ha:pitais, limas rinas,
tachos, trans de casinha, torra- miras, licoreiros, leiteiras, lavatórios, Para distinguir: Aves e ovos era ger ml:
plásticas
mamas
para osso, lancetas,
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- mantegueiras, moringas, molheiras, ni- inclusive do bicho da seda, animais
para fins odontológicos, máscaras para gas, mandril de expansão, freza de chos, pires, pratos, pilões, pratos pa- vivos, bovinos, cavalar, caprinos, (saianestesia, mesas de operações. meias frezar, guia de freza de chanfrar, ra ornato; pias, pinos, porta-jóias. P a
náceos. ovinos e subam
trema-emes 'sapais
contra varizes, mesas para curativo; ventosas, maleta; baus para sacos de
-tes,poral éishgênobtta
-and iogó paen n• solto .samq 'sesciatiy
sopeiras,
saladeiras,
*aleirai,
serv
cos
i
ossos, ponta de guta-percha para
cantos
as amuo
proseares viagem, para pastas, balmazes,
para refrescos, serviços para Seios,-ços
raçõea de canais, porcelana,
para estojos, colchetes para malas, craaasse 21
para seios, pincéis pare garganta, pinças vos, enfeites, fecho para pastas e para chá e jantar, travessas, telhas, taças, tianatómicos, aaaga da aço, protetores, malas, passadores de
Para distinguir: Veiculoa e suis partes
correias.. pontei- gelas, vasilhames, vasos, vasos sanitá- integrantes: Aros para bibicietas. autoamálgama; rolos cirúrgico s de ras, prendedores de papel,
rios e zicaras
suportas,
móveis, auto-caminhões, aviões, amorClasse 16
torniquetes e tubos de expansão
ra°rit:lae pau, ruge para desgaste dentário
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Para
distinguir:
Materiais
para
constaretroscópio bugia, ruginas; sarjadeiras,
•
Classe 12 .
breques, braços para veiculo& bicicleaandaraca, sêda e crina para saturas, Artigos de metal comum, alfinetes, agu- çaes e decorações: Argamassas, argila tas, carrinhos de mão e carretas, camisacos para gélo e bolsas para água lhas, agulhas para croché e tricô, ca- areia, azulejos, gatentes, ha/mestres, bloquente, , sondas, seringas para lvagens nutilhos, colchetes, delais, fitas métri- cos de cimento, blocos para pavimenta- nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
taqUi0t0cas. ivelas, êchos corrediços, garras, ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas carros, tratores, carros-berços, carrose injeções, serras, serras para
mia; tampões higiênicos preservativos. grifas de metal para enfeites de vesti- Isolantes, caibras, cai:Ilhoa: catarina tanques, carros-irrigadores, carros, cartira-leite, termômetroa, tesouras, trepa- dos, ithoses, lantejoulas, missangas, pre- chapas para coberturas, caixas dágua. roças, carocerlas, chassis, chapas circaixas para coberturas, caixas agua. culares para veiculas, ccbos de velculoa
isolante para fina odontológicatt
silhas, passadores
mimas de descarga para dl:os, edifica- carrinhos para máquinas de escrever
nos, toalhas higiênicas ventosas, CtrnIZ
Classe 13
„5es premoldadas, estuque, emulam” de corrediços, para veiculas, direção derliClasse li
Para distinguir farragens e ferramentas; Adereços ' de metais, preciosos, semi- nue asfáltico estacas, esquadrias, estim- gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleAlicates, alavancas, arruelas, arrebites preciosos e suas imitações, adereços de ara, asetálicas para construções, lume- vadores para passageiros e para carga.
argolas. aldraves.- armacões de metal pedras preciosas e suas imitações, adi/tr- na de metal, ladrilhos, lambris, luvas engatas para carros, eixos de direção,
abridores de latas, arame, apardroa da ilos de metais preciosos, semf-preciosos de 11000, lages, /ageotas, material Iso- freios, fronteiras para veículos. guidão
chã e café, assadeiras, açucareiros, apa- e suas imitações, alianças, anéis, arti- lante contra frio e calor, manam, mas- locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
relhos para lavatórios, araisslelas. ares- gos de fantasia, de metais preciosos, sas para revestimentos de paredes, ma- motocicletas, motocargas, moto furgNesi,
tas, aros, alamfadrises, amoladores, balagandana de metais precatem, ou deiras para construçaies, mosaicos, pro- manivelas, navios, Ónibus, para-choques.
amoladores de ferramentas, alças para semipredosos, bandejas de metais pre- dutos de base asaáltko, produtos para para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, cima, berloques de metal preciosos, tornar impermapbílizantes as ?argamas- rodas para bicicletas, raios) para biciclesas de cimento e cal, hidráulica, padre- tas, reboques, radiadores para veiculas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes brincos de meai' precioso ott
borboletas, baterias, bases de metal bra- precioso, bules de metais preciosos, galho, produtos betuminosos, impermea- rodas para veiculas, selins, tricicles, tiçadeiras, bules, bisagra, buchas,, bainha carteiras de metais preciosos, colares bilizantes liquido/ ou sob outras formas rantes para velculos vagões. veltxipepara facas baterias de cosinha, colhe- 'de metais preciosos ou senil-preciosos. para revestimentos e outros com nas de& varetas de controle do afogador e
res de pedreiros, cadeados correntes ca- contas de metais preciosas, copos de construções, persianas. placas para pa- acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
bides, chaves de parafusos, conexões metais preciosos, dedais 'de metais pre- viinentaçao, aças ornamentais de ciClasse 22
para encanamento! caixas de metal para ciosos, diamantes lapidados, Sio de ouro, mento ou gesso ara tetos e paredes,
portões, colunas, canos, chaves de fen- fio de prata, fivelas de metal. Precio- papel para forrar casas, massas anta Pios de algodão, cânhamo. eduloae,
da, chaves inalesas, cabieções, Canecas, sos. galreteiras e metais preciosos, jóias, saldos para uso nas construções, par- juta, anho, lã, fios plásticos, fios de
copos. cachepots centro de mesa co- jóias falsas, lantejo/as de metais pre- quetas, portas, portões; pisos, soleiras, gala natural ou raion para tecelagem,
r i netcleiras, caixas para condimento de ciosos, meddras de metais preciosos, para porta; tijolos tubos de concreto. para bordar, pear costura tricotagern
alimentos , cadeados, caldeirões, caçaro semi - preciosos e suas imitações palitos telhas, taco; tubos de ventilaçao, tan- e para croché, fios e linhas de tear
ques de cimento viga; vig prentos e
espécie
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- de ouro, pedras preciosos para jóia.
Classe 23
vitrds
'fores, cuscuseiros. cabides de metal, dras semapreclosas para jóia;
Para distinguir: Tecidos em geral, teClasse 17
' abes, caixas de ferro, cgruzetas curvas e imitações de pérolas, pratos
antonairats, chaveiros, canivetes, dia- taisp reclame, serviços de chá. de café
cidos para confecções em geral, pana
tepeçarjas e para artigos de cama e
'mas, cremones, cadinros crivos, chata de metais precioso; serviçqs de lisos
mesa:
alpaca, cainham, cetim,
iratiorcs, cassineta, cabo; chaves dm- do metal maciça., amigas &idioma
com I
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aylon, esteiras, enfeites para automó- tes estojos para objetos, espumas de couro, estojos guarnições de couro para serpentinas; tubos postais, de cartão,
„,,- proá, assemiras, fazendas e terÇilos de veio, massas anti-ruidos, esZoadores
automóveis, guarnições para porta-blo, - tubetes de papel
lá em peças, juta, jersey, linho, nylon, pratos, futls, formas para doces, fitas cos, malas, maletas, porta-notas, portaClasse 39
Oaco-paco, percaline, raml, rayon, seda Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras Para distinguir: Artefatos de borracha,
.. natural, tecidos plásticos, tecidos im- para bolsas, _ facas, guarnições, guarni- de couro, rédeas, selins, sacos para via- borracha, artefatosde,'
de' borracha para
• perrneabilizantes e tecidds de pano . couro ções para chupetas e mamadeiras, guar- gem, sacolas, saltos, solas e solados, veiculo& artefatos de
não Mae vestidos
nições para porta-blocos, guarnições
tirantes para arreios e valises
cluidos em outras classes: Arruelas,. arClasse 24
para liquidificadorea e para . batedeiras
golas, amortecedores, assentos pari , caClasse 36
Alamares, cordões, forros, frasis'S-3- panos de frutas e legumes, guarnições de ma
deiras, borrachas para aros, batentes da
par enfeites ‘'de móveis, palmilhas e terial plástico para ctensilios e cojetos Para distinguir: Artigos de vestuários cofre, buchas de estabilizador, buchas,
•
rendas
guarnições para bolsas, -garfos, galerias e roupas feitas em geral: Agasalhos, buchas para. jUrnelci, batente de_ pOria,
Classe 25
Para cortinas, jarros, lamina-3os, plás- aventais, alparcatas, anáguas, blusas, batente de chassis, bicos para mamadei:s Arvores de natal, blbeiots, bolas para ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, botas, botinas, blusões, boinas, baba. ras, braçadeiras,. bocais, bases para; teenfeites de árvores de natal, cartas orinóis, pendedores de roupas, - puxado- douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- lefones, borrachas para carrinhos indusgeográficas, cartões postais, cartazes, res para móveis, pires, pratos palitei- puças, casação, coletes, capas, chales. triais, ix.N.racha para amortecedores,
displays, desenhos artísticos. dàSerILIOS ros, pás d cosinha, pedras pomes, arti- cachecols, calçados, chapéus, cintos, bainhas de borracha para rédeas, cochim
de : ' 1:mania para : tecidos estátuas, gos, p.rotetoes para documentos, pu- cintas, combinações, carpinhos. calças. de motor. câmaras de ar, chupetas, cor• -as, estampas, gravuras, frutas de xadores de água .Para uso doméstico de senhoras e de crianças, calçOes, cal- dões massiços de borracha, cabos para .
„. vidro, figuras de ornatos, festões, foto. porta-copos, porta-nIqueis. porta-lotas, ças, camis as, camisolas, amisetas. ferramentas, chuveiros, calços de borgrafias, frutas de louças. figuras para en- porta-documentos, placas. rebites, rodi- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, racha, -chapas e centros de mesa, cor, feitar bolos de aniversários, batizados, nhas, recipientes. suportes 3uporces para saias, casacos, chinelos, dominós, achar-- das de borracha, cápsulas de borracha
• • casamentos e outras quaisquai • zetnemo- guardanapos, saleiros- tubos, tigelas pes. fantasias fardas para militares, co- para centro de mesa, calços de borra. rações. gravuras, imagens, letreiros, ma- tubos para ampolas, garbos para serin- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- cha para máquinas, copos de' borrpcha
nequins, maquetas, obras artísticas, obras gas,. travessas, tipos de material plás- ros, jogos de 'ingeria, Jaquetas.. laquês. para freios, dedeiras, desentupideiras,
• de pintura, painéis e cartazes para de- tico, ,sacolas: sacos, saquinhos, vasilha- luvas, ligas. Ir Nos, mai., tós, ' meias, discos de mesa, descanso para pratos,
-, corações e para exposição, projetos, mes para acondicionamento, vasos, at- maiôs. mantas, mandrião, mantlhas, pa- encostos, - êmbolos, esguichas. estrados,'
• mostruários de -mercadorias diversas, e earas, colas a frio e colas não incicidas letós. palas, p enhoar, pulover. pelerinas, esponjas de : borracha em quebrajacto
para própagandas, suportes artísticos em outras classes, para borracha, para peugas, ponches,. polainas, pijamas, pu_ para torneiras. fios de borracha lisos,
, para vitrines, - estatuetas, para adornos costumes, para marcineiros. para sapa- nhos, perneiras, quimonos, regalos, fôrmas de borracha- guarnições Para
e para fins artísticos e taboleta3
,
saasanno seprosqns ap
teiros, para vidros, pasta adesiva para robe de chambre, roupão, sobretudos.,
•
• Classe 26
suspensórios, saldas de banho, sandálias, ov.Seloqala and eqaanoq ap seurt; 'moi)
correias,
pasta
e
pedras
para
afiar
Para distinguir: Adornos para mobilias, rebolos, adesivos para tacos, adesivos sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks, -13g103 v.ted etp2LIOCI ap sedam *social
, a saber: guarnições de enfeites de ma- para ladri/ros e adesivos pura azulejos, tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- imiaBp 'enod ap salopane.n isoaitr
. &ira, pito:adores, prateleiras; :adornos
• formes e vestidos -ajam a somvrit3ap) sou soe og5azuda
anéis, carretéis par tecelagem e guar.
•..,para uso caseiro, a saber: pratos de
and eqattnoy ap sumpins 'utmenoci ap
rações
de
material
plástico
para
indas
Classe
37
•
•
parede, vasos; argolas, argolas par3
somos a ge¡os sonos 'apgJeci ap mo;
tria geral de plásticos
...guardanapos; baldes, bandejas; cabides
Roupas brancas, para cama e . mesa: .aes
ap sapodns •soanvutnaud
• Classe 29
de parede, cabos; caixas, cestos para Para assinalar e distinguir ,genérica- Acolchoados para camas, colchas, co- amas sapodns . stopejost °intuas
pão, cestas para bijouterias -de madei- mente os artigos da classe, a saber: bertores, esfregões, fronhas, guardana. -as •anba.n, ap mpad op se)edes izo;ous
ra, cepos de cosinha, colheres de pau Escrtívas comuns (não incluidas nas pos, jogos bordados, jogos de toalhas ap sallodns •onDyn ap germines iça&
. colherões, coronhas para espingardas classes 6, '11, 17 e 48) espanadores e l ençóis, mantas para camas, panos para -oco and stmezzoq ap sapal 'mpa.z.toq
,I.canecas. cavaletes, cunhas; degraus de
cosinha e panos de pratos, toalhas de ap somaan2sanar •soiztpos se5Isseta
vassouras
• ::..escada, dormentes; escadas, envólucros
rosto e banho, toalhas de mesa, toa- sapos .st,a;nn) a innefittaq end opas
Classe 30
•
para garra ças, espremedores de frutas, Guarda-chuvas, bengalas e suas par- lhas para jantar,. toalhas para chã e aoq ap semod vozimumand sotprroud
sesteirinhas para mesa, espetos; formas. tes integrantes, a saber: 'armações de café, •toalhas para banquetas, guarni- 'secusnq und sezad •eppred ap
-,• forq uilhas, facas; gamelas, grades; le- guarda-chuvas e de guarda-sóis. bar- ções para cama • e mesa, toalhinhas, .ad •zopsiaiaaa op tepad sanboqá-end
ap saromoad sernet-end eied suco;
ques (armaçõeS), letras; macetes,
batanas para guarda-chuvas, cabos, ca(cobre pão)
ozd •smaugNito .serclogem 'etpu.uoq ap
chucadores, mastros, monogramas¡ pali. pas, castões de madre-pérola para ben•
Classe 38
'.'tos, painéis de biombo, pinos, pipas, galas e guarda-chuvas, castões de osso,
si (pua' •savod and a Sinattel ezed eqa
:. prateleiras, pratos, prendedores de sou- metal comum e tartaruga, garfos para Aros • para guardanapos" de • papel • trizoq ap gen .snezBap emd eqzezzoi
, pas, puxadores; réguas (exceto para es- guarda-chuvas e guarda-sóis: guarni- aglutinados, álbuns (em branco).- álbuns ap minei •sarepasa and seriaciorrat
.-, critórios), rodinhas, rolos, rosários; to- ções para bengalas, ponteiras, ponteiras para retratos e autógrafos, balões (ex. °inalai% and sao5puenõ •spaourome
torneiras e tubos para "loquetes; para bengalas e guarda-chuvas,: som- ceto para brinquedos) blocos para esed eqae.uoq ap saoSmzent1 ilanns
varas de suspensão de -cortinas- para Ia- brinhas, varetas e virolas de guarda- correspondência, blocos para cálculos,
Classe 40
.' nelas, vasilhas, feitos. de madeira, 'osso
chuvas
blocos para anotações, bobinas brochu- Móveis- em geral de metal, vidro, , da
Classe 31
, ou marfim e não incluídos em. outras
ras não impressas, cadernos de escre- aço, madeTra, estofados ou não, incluclasses
Adesivos de vedação, anéis para veda yer, capas par 'adocumentos, carteiras, sive móveis ara escritórios: Armários,
•
Classe 27
ção, argolas para vedação arruela3 caixas de papelão, cadernetas, cader- armários para banheiro e para roupas
• cestos, cabos para utensil.os, cestos para vedaçao: barracas d ecampanha nos, caixas de cartão, caixas para pa- usadas, almo çadas, acolchoados para
Artefatos de 'Palha ou fibra: — Cestas. betu/nes para vedação, buchas para ve- pelaria, cartões de visitas, cartões co- móveis, bancos, balcões, • banquetas,
• para costura e para, pão, caixas ..3e accnt- dação, bujão (rôlha para tarraxa); ca merciais, cartões indicas • confetl, car- andejas, domiciliares, berços, biombos.
- dicionamentos e para enfeites, embor- boa,' canaletas, cimento refratário para tolina, cadernos de papel tnelimetrado c adeiras, carrrinhos para chã e café
nais, estojos, guarnições para utensílios, revestimento de caldeiras, cordas, cor- e em brancp Para desenho, cadernos c onjuntos para dormitórios, conjuntos
malas. peneiras,- redes, rédeas, suportes déis, cordões, correias de transmissão escolares,' cartões em branco, cartuchos ara sala de jantar e sala de visita&
Para •iltros, : sacolas, sacos, telas para de tócla -espécie; enxárcias, esferas para de cartolina, crapas planográficas, ca- c onjuntos para terraços, jardim e prata,
assentos de madeiras
•eação; Milhos para amarradios, 'for- dernos de lembrança, carretéis de pa- c onjuntos de armários e gabinetes para
ros para vedação; lonas, lonas para pelão, envelopes, envólucros para cha- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material freios de veículos; manguieras, massas rutos de papel, encadernação de papel 9 iratérias, cadeiras de balanço, caixa
plástico e de nylon: Recipientes fabri- para vedação.- molas para vedação; ro- ou papelão, • etiquetas, fõlhas indicas, e rádios, ccilchões, colchões de molas
cados de material plástico,. revestimen- lhas, tamçtses para vedação (fim não fôlhas de celulose, guardanapos, livros isPenSaii, divisões, divans, discotecas.
tos confeccionados de substancias ani- medicinal). tesdas, tira para vedação, nao impressos, livros fiscais; livros de e madeira, espreguiçadeiras, escrivanimais e vegetais: Argolas, açucareiros, tubos para vedação, tubulações pare contabilidade;- mata-horrão; ornamentos nh as, estantes, guarda-roupas, mesas.
vedação; válvulas ¡ara vedação
armações para óculos, bules, lisa/adejas
de papel transparente; 'pratos, papeli- ai esinhas, mezinhas para rádio e tele*
Classe 32
bases para tele-cones, baldes, bacias, bolnhos, papéis de estanho e de alumínio, sã o, mesinha para televisão, molduras
sas. caixas, carteiras chapas, cabos Albuns, almanaques, anuários, boletins, papéis sem Impressão, papéis em branco ara quadros, porta-retratos, poltrona.
• para ferramentas e utensílios, cruzetas, catálogos, jornais, livros, peças teatrais para impressão, papéis fantasia, menos PoItronas-camas, prateleiras, porta-chacaixas para acondicionamento de ali- e cinematográficas, programas de rádio par 5orrar, paredes, papel almaço com pé us, sofás, sofás-camas, travesseirdi e
vitrines
mentos, caixas de Material plástico para
tf televisão, publicações, revistas
ou sem pauta papel crepon, papel de
Classe 41
,
baterias, coadores, coos, canecas, coseda, papel impermeável, papel em bo_ Classe 34
• lberes. conchas. cestas para 'O." cesti- Tapetes, cortinas, panos para assaalhar bina para impressão, papel encerado, Azeite, azeitona, leite condensado. ; si
e sardinhas
nhas capas para álbuns e para livros e paredes — Linóleos e encerados, prin- palel higiénico, papel impermeáxel,
Classe 42
s
cálices, cestos, • castiçais . Para velas cipalmente paraInstalações hospitala- para copiar, papel para desenhos, paPara distinguir: Aguardentes, aperiti• caixas para guarda de objetos crtures (marca genérica)
pel para embrulho impermeabilizado vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerchos, coadores para chã, descanso para
papel para encadernar; papel para es- vejas fernet, genebra, gin, ,kumel, licoClasse 35
- pratos, copos e copinhos de piassoco
crever, papel para imprimir, papel pa- res, nectar, punch, pimpermint,
para sorvetes, caixinhas de plástico Couros , e peles preçaradas ou não, ca- rafina para embrulhos, papel celofane. sucos
frutas eia álcool, vinhos, ver;
para sorvetes. colherinhas, pasinhas, murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- papel celulose, papel de linho, papel rauth, de
vinhos espumantes, vinhos quigartinhos de plástico para sorvetes tor- tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- absorvente, papel para embrulhar tanados, whisky •
minhas de plástico para sorvetes. discas ros, arreios, bolsas, -carteiras, caixas baco. papelão, recipientes de papel, ro- •
Classe 43
embreagens de material plástico emba- chicotes de couro, carneiras, capas para setas de papel, rótulos de papel, rolos Para distinguir: águas artesianas. águas
lagens de material plástico para sorve- álbuns e para livros, embalagens de de papel transparente, sacos de papei de mesa bebidas espumantes sem álcne4,
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gasosas, gerger-ale, guaraná, refrescos
traça, soda-limonada e xaropes
Classe 44
rara distinguir artigos para fumantes:
Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarros, cigarrilhas, filtros para piteiras e para
isqueiros, piteiras, tubos de cachimbo,
rapé. tabacos
• Classe 45
Para assinalar c distinguir genericamente oe artigos da classe a saber: Sementes e mudas para a agricultura. hora
Ocultara e a floricultura. Flores
naturais
' Classe 46
Para distinguir; Artigos e preparações
para conservar, polir e limpeza em
geral, a saber; algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,
azcl da Prussia e Ultramar para lavanderia, alvaiade, abrasivos quando
para limpar e polir; cera para assoaMos, composições para limpar maquilamos, carbonato de potassa, cara para
lavanderia; detergentes, extratos de
anil; flanelas preparadas para limpar
metais e móveis, fécula para tecidos,
los.4oros; gomas para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados; líquidos P air tirar manchas e branquear roupas;
óleo para limpeza de carros; pomadas
para calçados, pasta para olir, preparados químicos para tinturaria e lavanderia próprios para tirar manchas de
roupas, preparados para lavar, pós de
brunir metais; soda para lavanderia, sabaio em pó, sabão comum, saponáceos,
sulfato de soda, silicato de sódios, soda
cáustica: tijolo de polir; velas
Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores de
explosão. carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustiveis, gás, gasolina, graxa, graxas ara lubrificação, lubrificantes, óleos combustíveis, óleos ara freios,
Óleos lubrificantes, Óleos ara iluminação e para geração de Maça, etróleo,
querosene
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esancias. extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para oe
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
Oe penteados, petróleos, óleos para os
gabelas, creme evanescente, cremes gora
Purosoa e pomadas para limpeza de pele e "maquilagel, depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco perfumado' ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas: preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
para barbear, sabão liquido perfumado
tr rosto e para os lábios, sabão e creme
ou irão, sabonetes, dentitricioe em pó,
pasta ou líquido; sais -perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedia
rue; escavas para dentes, cabelos, unhas,
a cibos; rum de louro, saquinho pado.

Medo, preparadat em pó, pasta,
go e tijolos para o tratamento das unhas,
clissolventea e vernizes, removelores da
cuticulan glicerina perfumada para a
As ' cabelos e preparados para descolorir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jógos, passatempos em geral, artigos para fins ex.
alusivamente desportivos: 'automóveis,
aviões de brinquedos, bercinhos, bonetas, bonecos, baralhos, bolas para to'Goa os , esportes, carrinhos, caminhões,
Carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas, discos de arremesso desportivos, dardos ara lança;lento, espingardas de brinquedos, lide
e animais, joelheiras pa-
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esporte, jógos de football de mesa,
j690a de armar, luva para esportes, minlaturas de tricas/lhos domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras para esporte, patina, patinetes, piões, petecas.
reviver de brinquedoaraquetes, redes de
Metal para pesca,- snookera, trens, ténis de mesa, tômbolas, tambores, tacos,
tornozeleiras para esporte, tacos, bolas
e mesas ara bilhares, vagoncte_s, varas
para saltos, varas para pesca. tarraClasse 50
Prestação de serviços de Agenciamento.
Administração de imóveis e de bens;
Compra e venda de imóveis; construções; contabilidade; incorporação de
prédios, mercados c rodoviárias e
lotearnentos

Tianao n° 661.583, de 16-9-1964
Cromo — Arte Cromeação
• • e Niquelação Ltda.
São eaulo

CROMO-ARTE
Casse 33
Crorneação e niquclação
Termo n° 661.584, de 16-9-1964
Imobiliária Coionião Ltda.
São Paulo

Termo a° 661.581, de 16-9-1964
Mary " M. T." Niedner •
Rio de Janeiro

Fabrica de Linnas
eMITÉ
Classe 2.4
Titulo de Estabelecimento
TInno n° 661,582, de 16-9-1964
Comércio e Indústria de Produtos
Alimenticlos Marques Ferber Ltda.
- São Paulo

MARQUES. FERBER

1

[MOBILIARIA COLONIÃO LTDA.

Nome Civil
Termo n° 661.585, de 16-9-1964
Marximino Marciano Teodoro
São Paulo

'

n46

Classe 33
Insígnia de Comérc.Termos ns. 661.586 e 661.587, de
•
1619-1964
Mecamolde Mecnica e Plásticos em
Geral Ltda.
São Paulo

1/ ,

,
ItAtiecos Eu mau LTDA. /

IMOWILI;IA IRAS/LURA,

01CU11MA eltodatleA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amendoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, ciava
cereais, cominho, creme de leite, cremes
allmenticios croquetes, compotas, cara
gim', coalhada, castanha, cebola, conda
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, .espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
aulas, flocos, farelo. fermentos. feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gora
duras, grândlos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, 'leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticiasa mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, mas
ta de tomate, cael e melado, mate, massas para mingaus— molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nova, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, pinos, prlínés, pimenta, pós para
pudins, piddes. peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sandulc,hes, salsichas, Balames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ran, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões,
• toucinho e vinagre

Classe 28
Indústria e comércio de artigos c produtos manufaturados de plásticos
Clame 50
Cartazes, impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, dartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas,
notas womissórias, recibos e rótulos
Termos as, 661.588 e 661.589, de
16-9-1964
Metalúrgica Oriente S.A.
São Paulo

MOSA
SNDPSTR1A BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Abajour, acumuladores,
acetinõmetros, amortecadores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
de televisão. apsreihos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, incluSiVE os consideradas aaessórios de veículos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromogáficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos rea
gistradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastla, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para. acender e regular gás,
aparelho pare saparar café, parelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenas, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento
de água, aparelhos gera_

doses eletro-quimicas, aparelhos para
recep-ção e reprodução de sons ts banid4.1s. aparelhos automáticos elétricos de,
passar. aparellos para espremer frutas
e legumes, aparelhos de alta tensão,
aparelhos de proteção contra acidarias
de operários, aparelhos afiadorcs de
li s-lamentas, aparelhos distribuidoras dr
sabãc e de desinfetantes para instaía•
atas sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeificadores, aparelhos
Pura análises, aparelhos ozonizadores,
aparelhos pasteurizadores, aparelhos aeguiadores e estabilizadores da press3o
e do fluxo de gases e liqui3os, aparelhos para zalvamento e para sinalizaç áo, aparelhos para cscarnpristas,
relhos para limpar vidros, aparelhas
para combater formigas e outras Tragas, aparelhai autocaáticos acionados
Pela Introdução de moedas, aparelhos
cspargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas, aparelhos termostatos, afitonão:letras, aspirados-es de pó, acrometros, acendedores elétricos, alto falantes, aplicadorcs elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, boblpas eletricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétrica-is,
bule elétricos, buzinas, .buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, calmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustores de gás, ciddmetros, cristais de rádio, condensadores. comutadores, cortadeiras para fotografias, . abavas de alavancas, chaves
automáticas, capacitares de bloqueio,
capacitares • eletroliticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
rõenetros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadures, extintores de Incêndio, ferros elé
aricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos
trantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos, • fusivais. filmes revelados, faróis como acessenos de veiculas para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas .cletricas, fervedores, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interfereneia. fonógrafos, garrafas ténnicas,' gasdavetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas. globos
terrestres - para ensino. gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, incubadore.s, indicadores de vácuo, instrumentos
ea alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas fish, lamparinas lactêmetros, fana s. liq uidificadores, lanternas mágicas;
lanternas de pilhas, limpadores de • parabrisas. luzes trezeiras para veiculo,
lunetas, maçaricos de soldar,. caldear e
tonar, magnatas, marcadores de passagens,- medidores, medidores elétricos,
ceararscópios, misturadeiras. máquinas
falantes, mostradores para rádios, LM- •
crohnes. máscaras contra gases; 'medimetros, níveis, óculos, objetivas fotográficas, pahas elétricas. podônietros,
p luviômetros, pinos e tornadan,
p51ela
dc Pressã o, Pilhas secas ' elétricas para
trar,sistores, pistolas de pintura, plugs.
painéis de carros, quadros dis tribuidores. pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de óleo: quadrantes a sextantes para observações astronómica.
refrigeradores, -rádios traasistorizadoi.
refletores reoftatts, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, desperiadores, c ontadores e medidores
de quantidade e volume, radiadores, rádios, Tctentares de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para

•
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vapor, gás, água e Outros líquidos quan- deiras, °fidas, vasos, vasilhames vergza• mandril de expansão treza de
reatores para luz fluorescentes, refrige- frezar, guia de treza de chanfrar,
-ração doméstica e industrial, registra- ventosas, maletas, baus paia' sacos de
dores. resistências elétricas, reles, sor- viagem, para pastas, balmazes,- cantos
veteiras, sorveteiras elétricas caseiras, para estojos, colchetes para malasa cra'soquetes; sinaleiras. .Sereias de alarme, vos, enfeites, fecho para pastas e para
sáidadores elétricos, toca-discos, toma- malas, passadores de correias, pai:Itedas e 'interruptores elétricos, torneiras. m:, prendedores . de papel, suportes:
tubos acústicos termômetros para obsertorniquetes e tubos de expansão
vaaão meteorológica, telescópios, tacôTermo n° 661.590, de 16-9-1964
metraS, televisão, taxímetro, torradores
Cerâmica . Paraná Laia",
de cereais, trenas, transformadores, teParaná
lefones, tostadeiras; telégrafos, tripés
para •fotografias, válvulas para rádios,
váavulas de descarga, válvulas de redução, vaca:a:atros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores.
Classe 11
Classes: 15 e 16
Para distinguir ferragens e çerramentas.
Titulo
' Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
atgolas, aldraves, armações de meta:
Termo n° 661.591, de 16-9-1964
abridores de latas, arame, aparelros de
Livraria e Editóra União Cultural
Limitada
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa.
Paraná •
relhos para lavatórios, 'arandelas, 'arestas. aros, . almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
Livraria e Editdra
bandejas, bacias, ' mombonieres baldes
'borboletas, baterias, bases de metal bra
. -z'Uniào Cultural
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para tacass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, 'cadeados côrrenteas caClasses: 32 e 50
bides, ea. aea de parafusos, conexões
Titulo
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenTermo n' 661.592, de 16-9-1964
da, chaves . ,lesas, cabeções, canecas, . Rainha dos Calçados Ltda.
copos, cachepots centro de mesa coParaná
queteleiras, caixas para condimento de
aalimentos, cadeados, caldeirões; caçarolas, chaleiras, - cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de met,—
e-1(w
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvas
cantoneiras, chaveiros,'-. canivet s, chaversas, caemones, cadinros crivos, - cimafradores. cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimêtrica, correntes para chavas. colClasses: 33 e 36
cretea.• chaves para porcas, distintivos
Ttulo
dobradiças, descanço para talheres, • pra
Termo
n°
661.593.
de 16-9-1964
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas Comercial Boa Esperança Limitada
• «Paraná
estojos de metal -para- carimbos, eixos
• ,- expandiam para tubos, estruturas metálicas. escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, ',erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
..fechaduras, fruteiras, funis. fôrtnaS par,
a • doces, bolos, empadas e pudins.. flang.es
• fivela, furadores, ferramentas_ cortantes
• ou parfurantes pára marcenefros, !echos
alasses: 11, 12, 41, 42, 43 e 44
niztal, ferraduras, forrainhas, fitas
Titulo
de" aço, .ganchos, guarnições de metal
Termo
n°
661.594,
de 16-9-1964
garfos. ganchos para quadros, grampos
Bandeirantes Ltda.
• para. emendas de correias, grades para RecautchutadoraParaná
.
2.,/sagõrs e geladeiras, grelhas, galheteiros
z
os.
grosas,
Garrafas,
ilhoset
,
jazdop
.
•
•
•
lhos, jarros. limas lâminas licoreiros
•
. latas. luvas, Enguetas, leiteiras, maciadinha .& molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
• nam-sas.- machete, mantegueiras malhos
nava haa, nipes. pcas. pás. picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Classes: 33 e 39
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
• porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoTertno n° 661.595, de 16-9- 1964
res, placas, pregadores, porta-esponjas:
Comercial Santa Marlana -Ltda.
• pautaras, pinos, plainas perfuradeiras
Paraná
• pires pinças, panelões,porti-copos e
garrafas, passadc:es cit• roupa, presa
rastelos,. roldanas, ralos, regadores
• rebites, reduções, recipientes de metal.
.
rodízios, roscas ..de aço inoxidável, registros de - aço inoxidável registros,
serras, serrotes, saões, saleiros, sacarr6abas torquezes, trilhos tubos- subula•
çõys. amp5es, travadeiras
•
telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Classes: 8, 11, 14, 15, 23, 36,
trancas, tramelas, talheres talhadetras
41, 42 e- 43
a s • tampas para pane/as e caldeirões, terTítulo
riaas. tachos, trans de- casinha, torra.
& não considerados partes de a:dia:unas,

Cerâmica Paraná

Rainha
Calçados

Comerciai
Boa Esperança

Recautchutaaora
Bandeirantes'

Comercial 1
Santa -Miiíiana

Janeiro de 19i15

Ta,mo n° 661.596, de 16-9-1961
Mônima Gráfica Limitada
Pernámbuco
Ailõ'n ir: c;

*remo- a° 661.603, de 16-9-1964
Lagosteira Pernambucana . Ltda.Pernambuco

• Grótica

..Lagosteira

Limitada'

Garnambucanci
'Ltda.

Nome Comercial
Termo n° 661.597, de 16-9-1964
Campo Alegre Agro Industrial Ltda.
"CAIL"
•
Pernambuco •

Nome Comercial.

Tèrmo o.9 661.604, de 16-9-1964
Automáticas S.A.
Pernambuco
.
•

Agro'
Industrial Ltda, "Cair
vampo Alegre

ut.

Nome Comercial
Termo a' 661.593, de 16-9-1964
Padaria Pampa Ltda,
Rio Grande do Sul
Classe 41

•

P AMPA

-

Nome Comerciai .

Minn° a° 661.605, de 16-9-1964
Fiasa Ltda.
Pernambuco

FIASA LTD&

•

indústria Brasile

Nome -Comercial

Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingridientes de alimentos.
Essência alimentícia
Termo n° 661.599, de 16-9-1964
Firmasa Comercial e Administradora
Sociedade Anónima
Rio Grande do Sul

Termo a° 661.606, de 16-9-1964

Nortcostura Ltda.
Pernambuco

I

•

Noriéostura

;

Nome Comercial
Termo a' 661.607, de 16-9,-1964
Panificadora jardim São Paulo
Limitada
•
Pernambuco

Firmasa Comerciai e'
Administradára

' panificadora • Jardid

Nome 'Comercial

Termo n° 661.600, de 16 -9 - 1964
Acessórios e Peças Sul Ltda,
Rio Grande . do Sul

SUL

São Paulo Ltda.
Nome Comercial
Tèrmos as, 661.608 e 661.609. de
Samuel Fraiman Ga:arta
Pernambuco

indústria Brasileira
- • Clame 21
Veículos e suas partes integrantes. Ea, cato máquinas e motores
Termo -n° 661.601, de 16-9-1964 .•
Indústria de Calçados Impala Ltda,
Rio Grande do Sul

1 NI E_ C.
inatistria

Cofres e;riaeuisijs de açci
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de 'aço ou madeira, estofados ou uso. inclusive tneweis para
escritórios: armários para banheiro e
.indústria Brasileirapara roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões. •
banquetas, bandejais domiciliares, berClasse 36
ços, biombos, cadelras, carrinhos para
Calçados para homens, senhoras e
chã e café, conjuntos para dormitórios,
, crianças
conjunto para salad e jantar e tala 4.
balanço, caixa de rádios, colcv
hides,s;eco!l..
cusu
Termo o° 661.602, de 16-9-1964
Volkslándia — Peças e Acessórios cheias de molas, dispensas,
visitas, coniuntos para terraços, jardim
Limitada .
e praia, conjuntos de armários e gabola
Rio Grande do Sul
netas para 'copa e casinha, camas» cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
vans, discotecas de madeira, espreguiVOLK
DiA
çadeiras,' escrivaninhas, estantes, girar..
da-roupas, mesas, mesinhas, mesinhas
Inástria 13ta5ile1re,
para rádio e televisão,, mesinhas parei
máquinas: .de ,escrever, móveis para fo-+
nógrafos,/ para rádios 'e para. televisão,
a
•
Classe 21
molduras para quadros, porta-retratos,
1
Veículos • e suas- partes fategrantea.
poltronas-camas. prateleiras, . porta-claaExceto - choutas e. motores i. péus. sofás

IMPALA

SIAN

- •

>
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rfirrno n° 661 , 610, dc 16-9-1964
Melo £2 Cia. Ltda.
Pernambuco

,

A Palhoça do Mélo
ClasSes: 41, 42, 43 e 14
1 is :Ao

Termos as. 661.611 a 661 .613, de
16-9-1964
Tapume Empreendimento Imobiliário
Limitada
Guanabara

'Termo n' 661 .618, de 16-9-1964
Eduardo 19se• Gonçalves
G.lanahara

AMÉRICA
IlHA
Classe 32
Artigos da classe' .
Termos ns . 661.619 e 661 .620, de
16-9-1964
Importadora Walter Maciel S . A .
Comércio e Indústria
Guanabara

Janeiro de 19f 319

'Termo n° 661 . 625, de 16-9;1964
Camisas de Cicco Ltda.
Guanabara

nrj:rtnó n! £61.632, de 16-9-1'.'A
Ati, Rui
Antirat! e da Siva
'•
Guanabara

IJAã,2

GUISAS
DE CICCO

r.gp syniA. BRASILE111A
Class, .5
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo e 66 o33, de 16-9-19k.
Termaço Refolaua e Montagem
Móveis de Aço C..me.
• , Limitmla
Guandu., a

•

C asse 36
Artigos ela classe
Termo n° 661 , 626, de 16-9-196*
Mon R eve Cabeireito Ltda.
Guanabara

moN RUE

'TAPUME
INDoSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n° 661 . 614, de 16-9-1964
Tapume Empreendimento Imobiliário
Limitada
Guanabara

INDOSTFIIA BRASILEIRA'
Classe 5
Artigos oa classe
•
Clas” 11
• Artigos da classe

Classes. 33 e 48
Titulo de Estabelecimento

Casse 17
Liv,s1.5 de aço

Termo n° 661 . 627, de 16-9-1961
Huotongames Vianna
Guanabara

Termo n' tr61 .634, de 1Õ-9-19.'d
Transpor:3,1c a Terb
G:: -...;11basa
com" •

BLUE-NEON

J4C5'

NDOSTRIA BRASILEIRA

Termo a° 661 .621, de 16-9-1964
A Mattos & Lopes
na:-nái a

Classe 8
Artigos da class,.

TAPUME

'CASA BLISS

Termo n° 661 .628, de 16-9-1964
A. Martins Ca vaneiro
Guanabara

Classes: 1-6, 25 e 33

Ciastes 33 e 36
nulo de Estabelecimento

r

Classe 50
Transportes por via tc:rt stre
Termo n° 661 . 635, de 16.9-151,1
•
Belmut Zwergel
São Paulo
INAML FORNLCC

•

Insígnia Comercial
"Irmo n' 661.615, de 16-9-1964
Eduardo José Gonçalves
Guanabara

Termo n° 661 . 622, de 16-9-1964
A. Muitos F4 Lopes

QÍA CISS
a,„ INDUSTRIA BRASILEIRA"
Classe 32
Af 14903 Ca classe
Termo n° 661. 616, de 16-9-1964
Eduardo José Gonçalves
Guanabara

IIEDIÚRA
'PRESENÇA
Calsses: 32 e 33
Titulo de Estabelecimento
Te'raan ri ° 661.617, de 16•9-1964
Eduardo 'José .Gonçalves
Guanabara

ESTALEIROS
U0 BRASIL
•

7,.

1-.1

Classe 36

SERRALHERIA
BOM JESUS
Classes: 11 e 33
Titulo de Estabelecimento
•-•-•

Termo n° 661.629, de 16-9-1964
Vidraçaria J . Araújo S.A.

CASA BAIROS
Classes: . 14, 15 e 33

Artigos da classe

Titulo de Estabelecimento

Teimo n° 661 .623, de 16-9-1964
Fumaria Ma fra Lida .
Guanabara

Termo n° 661 .630, de 16-9-1964
Confecções Angel Ltda .
Guanabara

FARMÁCIA
MIURA
Clas‘ses: 33 e ilf4
Titulo de Estabelecimenta
, 'MOIO n° 661 .624. de 16-9-1964
Transportes Pires Ltda.
Guanabara

TRANSPORTES
PIRES
C1.-. ,se

33
Titulo de Estabelecimento

SAN SIRO
INDÚSTRIA BRASILEIM

Classe 36
Artigos da clas;eTermo n° 661.631, de 16-9-1964
União Automobilista Ltda .
Guanabara

MACE
HUMAYTÁ
Cla ..çe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 32
Um indicador para compradores e ;ir
- portadores, de publicações anual
Termo i° 661. 636- de 16-9-15(4
Preenock Distilarias Ltda.
São Paulo

BRASILEIRA
Classe 42 .
Aguardente, anis, aperitivos, bagaccir
batidas, brandy, bitter, cachaça, verve
ias, cidra, c onhaoue; extrato de asa li
fe..tnenttek Sanet . genebra gesigtbl i.
g in, gingar; ki rsc h , ku aunei: •lico-e5
maaragoinhos: nectar; p1permitn, mi
es; rum; suco de frutas Com álcool
vinhos. vocika e whisky
Termo n 661 637, de 16-9-1964
IncliW ria e Comércio Guarany S .
Sso Paulo

"POMAROLA"
pitp. eRAsILEIR6

Classe 41
Alcachofras, aletria. alho, asPar go'
açúcar, alimentos paar animais. arniclq
amèndoes, ameixas, aaneodoina. aratott

Dl-a-feira
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arrasa, attZt natais, avelãs, azeite. aut . Isiohtbadaeléias, kerva doce, kern

- Classe 8

I5Ws, ba bacalhau, batatas, bakm. stinaa hortaliças, lugostas, línguas: bate, Para distinguir: Aparelhos para rias
blsebitoa, bombons, bolachas, baunilha, condensado, leite em pó, kgumea em úteis, instrumentos científicos e aparecafé sã pó e em grão, camarão, canela, coseerva, lentilhas, linguiça, louro, mas- lhos didáticos, aparelhos elétricos em
t' ia pau e em pó, cacau, carnes, chá, sas alimeaticias, mariscos, manteiga, geral, acessórios de aparelhos elétricos,

caramelos, chocolates, confeitos, cravo, -11118 .0/ZilinetU arpamiaseta arasreezern
'cereais, cominho, creme de leite, cremes si de tomate, mel e melado, mate, mas.aliinenticios croquetes, compotas, can- *as para mingaus, molhos, moluscos,
1 . coalhada, castanha, cebola; condi- mostarda, mortadela, nós moscada, nopara • alimentos, colorantes zela óleos comestíveis, ostras, ovas,
'Our;ços, dendê, doces, doces de fru paus, paios, pralinés, pimenta, pós para
espinafre, essências alimentares, em- pudins, pickles, peixes, presuntos, pa,
s, ervilhas, enxovas, extrato de to. tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
ate. farinhas alimentícias, favas, fé queijos, rações balanceadas para an1s, flocos, farelo, fermentos, fatiam mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
gos, frios, frutas sêcas naturais e cria- sanduíches, salsichas, salames, sopas em iizadas; gricose, gana de mascar, gor- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
ara.s. grânulos, grão de bico, gelatina,
torradas, tapioca. tâmaras, talha°abada. geléias, herva doce, (larva frutas;tremoços,
tortas, tortas para aliate, hortaliças, lagostas, línguas, leite rim.
mento de animais e aves, torrões,
condensado, leite em pó, legumes em
•
toucinho e vinagre
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
mo alimentícias, mariscos, manteiga,
Têrtno n° 661.640, de 16-94964
margarina, marmelada, macarrão, mas.
Antoine Boueri
• att de tomate, mel e melado, mate, masSão Paulo
•aa para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, nvass.
pãea. Naos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, Presuntos, patts, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
Classe 41 queijos, rações balanceadas para amFarinha e farelo de café verde
ata.a,' requeijões, sal, saga, sardinhas.
Termo n° 661.641, de 16-9-1964
sanduiches, salsichas, salames, sopas enTV Globo Ltda.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de'.
Guanabara
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
dal, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
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Termo n° 661.638, de 16-9-1964
Greenock Distilarias Ltda.
São Paulo

• 'SENADOR"
IND. BR ASLEIRA

Classe 42
distinguir; Aguardente, .aniz, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy bit-•
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque.
*extrato de malte fermentado, fernet; ge.
;zebra, gengibirra; gin, gingar; kirsch
kunstnel; licores; marasquinhos; nectar;
piperment, ponches; rum, sucos de frutas, com alcool; vinhos, vodka;
whisky

ZIG-ZAG

Classe 32
Albuns; jornais; publicações em gersl,
programas 'radiofónicos; programas televisionados, peças teatrais e cinemagráficas; revistas.
Termo n° 661.642, de 16-9-1964
Pisik — Representações Ltda.
Guanabara
.

et

TUQÜís.

INIY. BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido
•tnêndios, ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, avela, avelãs, azeite, azei
tonai, banha, bacalhau, batatas, !salas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha;
café em pó e em grão, cansarão. canela
em pau e em pó. cacau, carnes. chá.
caramelos, chocolates, confeitos, crava,
cereais, caminho arem ede leite, Cremes
chouriços, dendê, doces, doces de Eraalimentícios, croquetes. compotas. cangtca coalhadas castanha. cebola, condimentos para alimentos. colorantea
tas. espinafre. essências alimentares. empadas, ervilhas. enxovas. extrato de tal
mate, arinhas alimentícias, favas, fé
cuim flocos, farelo." fermentos, feijão
figas. Ericei, frutas sêcas. naturais e CriS
efiliZadaii; glicose, goma de mascar. gor
grão de bico, gelatina,
táiras,

granu/os,

Termo n° 661.645, de 16-9-1964
Cuifias 6 Fonseca Ltda..
Guanabara

D CUIPatiAS
Classe 8
Geladeiras elétricas
Têrmo n° 661.646, de 16-9-1964
Cuifinas 6 Fonseca Ltda.
•
Guanabara

CUIAS &
FONSECA LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 661.647, de 16-9-1964
Papelaria Central Ltda.
São Paulo

berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel.
comdores, 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 em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-caritnbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis,. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros.
Termo n° 661.649, de 16-9-1961 •
Condoroil Tintas S.A.
• Guanabara

PRORROGACAO

LUMINOID
diebiétria Eleasit.4".

Classe 1 ,
Tintas. vernizes e esmaltes
Termo n° 661,650, de 16-9-1964
Representações S. Marco Ltda,
Guanabara
REPRESENTAVIES S. MARCO LTDA.

Para

Têrmo, e 661.639, de 16-9-1964
Indústria e Comércio Guarany S.A.
São Paulo

emérometro, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anemômetros, antenas,
alto falante: acumuladores, aspiradores,
aquecedores, abatjours, bales elétricos,
bobinas, balcões frigorit.cos, binóculos,
brômetros, balança batedeiras para líquidos, e massas, cafeteiras, craves automáticas, chuveiros elétricos, compassos, câmaras frigorificas, câmaras cine
matográf.cas, campainhas elétricas, chassis, chaves de antenas, 'chaves de alavancas, diais, enceradeiras,- estilizadores,
esquadros de agrimensor, fios 'terras,
fios ara eletricidade e ferro elétricos
para engomar e passar e ferro elétr•co
para solda

Janeiro de 1965

PRORROGACÃO
REPRESENTAÇÕES LTDA

Nome Comercial
Termo n° 661.651, de 16-9-1964
Scal Rio — Indústria e Comércio de
Artigos Rurais S.A. •
Guanabara

Nome Comercial
Ténnos ns. 661.643 e 661.644, de
16-9-1964
Pink — Representações Ltda.
Guanabara

Classe 40
MOvets em geral de metal, vidro, de
"co, madeira, estofados ou não, inclusive móveis , ara escritórios: Armários
arneãrior para banheiro e para roupas

• Classes: 11, 32 e 38
Título
Treno n° 661.648. de 16-9-1964
Igne Es Cia.
São Paulo

usadas, almoedas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
PRORROGACÃO
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conItintos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, fasclim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixa
.4 e rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, -espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas., mesas
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
Classe 17
poltronas-carnas, prateleiras, porta-cha- Artigos para escritório, almofadas -para
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e carimbos, almofadas para ti ptas, abrivitrines
dores de cartas„ arquivos, borrachas.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

EX
-•
Classe 45
Sementes e mudas para a agricultura,
a horticultura e a floricultura
Termos ns . 661.652 a 661.654, de
16-9-1964
•
SOciéte Rhodiaceta
França

TERGAL-OR
Classe 22
Para distinguir: Fios em geral para
tecelagem e para USO comum. Linhas
para costura bordados e tricotagefia.
Pios de algodão, fios de snho, cambam() e juta. fios de seda natural.' raiou
e fios de lã para tecelagem para bar- dar, para costura. tricotagern e para
crochet, fios plásticos. e fios de celulose. Linhas para pesca

--•

