ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
A.I40 XXIII - N.° 24

CAPITAL FEDERAL

QIIINTA-FRIRA, 4 DE

FEVEREIRO DE 1981

Indústrias Químicas Typon Ltda. ••••••
• DEPARTAMENTO NACIONAL
No pedido de restauração da Patente
DA PROPRIEDADE INDUSTRw REVISTA DA PROPRIEDADE de
Modelo Industrial n.° 1.942 defiro
o pedido por falta de aniparo
•
:INDUSTRIAL
Expediente do Diretor • Geral
legal.
Desistência de processos:
Rio, 29 de janeiro de 1965
Metanica Solimeno S.A. Indústria
de Peças para Automóveis - Declara
a desistência do seu pedido de nome
comercial: Mecânica Solimeno S.A.
Inaniria de Peças para Automóveis,
tarino n.° 472.070 - Anote-se a desisténcia e arquive-se o Processo.
Diversos:
Mc Nei. Laboratories Inc - No
pedido de caduc:dade das marcas: Betacristin e° 234.687 e Cecristin número 239.694 - Arquive-se o pedido de
declaração de caducidad,e tendo em
vista que não foi cumprida • alexigén
cia . (Republicado por ter saldo com
+ncorreções) .

N.° .297.189 - Casa Sotto Mayor
Sociedade Anónima Comercial Importadora.
N° 325.2U - Esmeralda Modas
Limitada.
N.° 342.121 - Lab. Lomba Ltda.
N.° 327..416 - Metalúrgica' Ler
Sociedade Anônima.
N.° 359.608 - Comi anhia Agro
Industrial Igarassu.
N.° '365.820 - Laboratório Brasileiro de Chimioterapia Produtos Labrap.a S . A.
N.° 366.420 - Conderoil Tintas
Sociedade Anônima.
N.° 366.421 -- Condoroil Tintas
Sociedade Anônima.
N.° 367.956 - Jean Manzon Films
Sociedade Anônima. •
N.° 375 ..720 - Revel S.A. Indetria e Comércio.
N.° 155.018 .- Mathias Bernhard
8 Peso.
N° 457.182 - Lojas de Calçados
Nascimento Ltda.
N.° 452.495 - Sincro Eletro Soneca L.da,

Exigências:
Complemeatem a taxa de depósito
de ui:tudo com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro del. 964 e o que dispõe o Código da Propriedade Industrial em seus artigos 212 e 221:
N.° 462.049 - J. S. Lopes 8 Cm.
N.° 1-24..000 - Deutsche Edelstah- Limitada.
iwerke A. G.
N.° 462.681 - Indeverta e Comércio Floratex S.A.
N.° 125.185 - Estabe lecimento MeN.° 466.722 - M. Miglievich.
carecia Tupan S.A.
N." 132.116 - Antonio Ferro.
Diversos:
N° 138.209 - João Cerqueira GonAntonio
Boiar - .No pedido de no•
çalves.
N." 140.777 - Carvalheira & Di- me4ão para seu preposto o Senhor
Ne'son Mo-eira Ramalho - Deferido.
nis.
N° 142.835 - Sonksen Chocolates Sociedade Anônima.
N." 143.767 - Morris Nfotors
mited
N 14S,299 - Ca tregaani S.A.
Indústria e Comércio de- Bebidas.
N 149.478 - Haenssgen 8 Cia.,
Limitada.
N." 152 420 - Irmãos Lengler.
N" 153.001 - Cabra' 6 Cia. Li
mitada.
N." 156 655 - S.A. Corrêa da
Silva Inch:is-ria e Comércio
N" 159.536 - Faustino Filho 5
C.ompardea.
N O 161.540 - Tose S. Fonseca ji
N." 170 126 . - Manoel Anton o
Reis
N." 150 681 - The Shew n
!Lm:8 Co.
N" 271,967 - Ernesto Neugabauei
C;a.
Á

Reconsideração de despacho:
Têrmo n ° 331.148 - Frase de propaganda: Banco mais branco - Re.
querente: R. S. Hudson Limited De acardo com o art. 65 do Decreto
n.° 535, de 23 de janeiro . de 1962
recons:dero "ex-off cio" o despacho de
indeferimento. publicado' ao Diário Oficiai (Seção III) de 15 de janeiro de
1965 no sentido 'de deferi-Ia como
expressão de propaganda. Entendo
que: -B anco mais branco" é uma expressão original característica e • que
atrai a atenção do consumidor, eis
que. no caso 'Branco" é referente
(subentende se) à côr branca, que não
admite gradação. O "Branco côr) . é.
como sabemos pela Fís:ca e rua roda
de Newton, o restetado ia fusão das
ares bás'cas. • enrontradic. is no arcoiris de modo 4ue "Branco mais brati
co- soa corno uma orig : fitilidade. den

Indústrias Químicas Typon Ltda. No pedido de restauração da Patente.
de Patente Industrial te:" 1.943
defiro o pedido por falta de amparo
legal.
N.° 147.519
Carlos Leitão La.•
port - Arquive-se o processo.
N.° 156.526 - Henrique Mileo Arquive-se o processo.'
N° 158.159 - Itsusaku Mina
Exigências:
Arquive-se o P rocesso . •
Complementem a taxa de depósito
W IPEDIENTE DA SEÇÃO
de acendo com a LU 4 ° 4.505, de 30
DE PESQUISAS
de novembro de 1964 e o que dispõe
o Código da Propriedade Industrial em
Rio, 29 de janeiro de 1965
seus artigos 212 e 221:
N.° 123.242 - José Claudio Alves.
Exigéncias:
N.° 124.033 - Imperial Chemical
Industries Limited.
Cora*menteát a taxa de depósits
de aceirdo com a Lei n.° 4.505. de
Diversos:
30 de novembro de 1964 e o ',que dia.
Fundição Brasil S.A. - No pedi- peie o Código da Propriedade Indusde restauração da Patente de Modélci trial em seus artigos 212 e 221:
N.° 171.084 - Casa das Semente.
Industrial n.° 1 926 - - Indefiro por
Carlos Corradini Ltda.
falta de amparo leal'.
N.° 232.576 - Robert Bade
Indústrias Químicas Typon Ltda. --No pedido de restauração da Patente G.M.B.H •
de Desenfio Industrial n.° 1.934 N.° 423.963 - Importação e Co.
Indefiro em face do parecer da Di- mércio Casa Fernandes de Máquinas
visão Jurídica.
Limitada.
N° 444.545 - Trassi 8 Oliveira
Indústrias Químicas Typon Ltda. No pedido de restauração da Patente Limitada.
N.° 455.795
Nylok S.A. Fev.
de Desenho Industrial. ° 1.936 Indefiro em face do parecer aa Divisão ragens e Ferramentas.
N.° 455.796 - Nylok S.A. FerJurídica.
ragens e Ferramentas
Indústrias Químicas Typon Ltda. Ns. 455.799 - 455.800 - 455808
No pedido de resiouração da' Patente
de Desenho Industrial n.° 1.937 - - 455.809 - 455.810 - 455.811
Indefiro o pedido, pois carece de apcn - 455.812 - 455.813 - 455.814
- 455.818 - 455.821 - 455.822
legal.
- 455.829 - 455.830 - 455.831
Indústrias Químicas Typoa Ltda. - - Nylok S.A. Ferragens e, FerraNo pedido de restairação da Patente mentas.
de Densenho Iti1eaerial n.° 1.938 Ns. C5.801 - 455 802 - 455.803
Indefiro. pois fa'ece o requerente de - 455.804 - 455.805 - 455.806 apoio legal.
455.807 - Nylok S.A. Ferragens
Indústrias Químicas Typon Ltda. •- Ferramentas.
.
No pedido de restauração da Patente
Ns.
455.815
455..g16 - 455.817
de Desenho Indusreal n.° 1.939 -Indefiro, pois carece o requerente de - 455.820 - 455.824 - 455.825
- 455..6 - 455.827 - Ny'ok S A.
apoio legal.
Ferragens e Ferramentas.
Indústrias Químicas Typon Ltda. Ns. 455.833 - 455,834 - 455.835
No pedido de restauração da Patente - 455 837 - Nylok S.A. Ferragens
de Desenho Industrial n.° 1.940 - e Ferramentas.
Indefi-o o pedido ror fada de apoio
legal.
N.° 462.411 - Geyger Pinto.
Indústrias Quiramws T pon Ltda. N.° 163.1'56 -7- Laboratórios BafNo ned ido de restauração da Patente dassarri S.A.
de Modélo Industrial n ° 1.941 - In.
Ns. 470.671 - 470.672 - 470.675
defro o ped do por falta de amparo 470.674 - 470.673 - 470.676
legal
- Guanauto Veículos S.A.

tro de seu paradoxo; preliminarmente.
complete o requerente as taxas do serviço Público Federal. de acardo com
a Lei n.° 4.505 de 30 de novembro
dé 1956, combinada com os artigos 212
e 221, do Código s Pfeseriedaee Industrial, e o precedente havido com a
Lei n.° 2.916 de 13 de outubro de 1956.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção
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,
- As Repartições -Públicas
deverão remeter oiexpedtente
'destinado á publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL jornais, diàriamente, até ás
DIRETOR • GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA •
quando deverão fazê-lo' até às 4
.
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
'CHEFE DOO SERVIÇO DE PUBLiCAÇÕES
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILLÀ FERREIRA ALVES
tes à matéria .retribulda, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de-

EX-PEDIENTE

verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
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 pMerse-ão tomar, em qualquer épo. ca,` 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
N° 475.367 - Produtos de Beleza
Real Clfc Ltda.
N.° 426.062 - Ary Antonio Faria.
N.° 427.732 - Publirama Propaganda Ltda.
N° 429 674 - João. Carlos Moraes
Aranha.
N.° 436.593 - Ind. de Feltros Lua
Nova S.A.
N.° 443.790 - Porcelana Mecânica
Canesso Ltda.
N.° 473.228 - Tintu-raria e Estamparia Cruzeiro do Sul S.A.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Privilégio de invenção deferido:
De 28 de janeiro de 1965
N.o 124.504 - Máquina do escrever - Sperry Rand Corporation.
N.o 130.662 - Panei cambiante
- Pedro Machado Filho.
Modelo de utilidade deferfáro:
N.° 116.662 - Fixador de obje-

tos em máquinas de gravar canetas - Carlos Henrique Lisbõa Kronauer.
N.o 124.117 - Urna saidz de
banho principalmente para homens
e rapazes - Oliveira & Harger Limitada.
Desenho ou modelo industrial
deferido:
,•
N.° 118.832 - Néivo modélo de
máquina heliográfica - Máquinas
Tecnicopex do Brasil Ltda.
N.° 127.070 - Miro modelo de
lavatório com coluna -- Cerâmica
Sanitária Porcento S. A.
N o 127.071 - Original modelo
de bidé - Cerâmica Sanitária Porcento S. A.

saiçÃo
•OSE0 do poublIoldado do oxpoodIonto do Oapartamorot•
• Nacional de Propriedade Indanotrial do MIrolotielo
da Indo:entorto 4 Cornarei°

Impresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
•n••n•••

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e interior;
Capital e Interior:
Semestre • . Cr$ 600,00 Semestre . .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr
Ano
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registiv, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de
Exigéneins
Têrmos com exigéncias a cumprir:
NA 83.913 - P. I. 11. Painéis
Informativos de Ruas Ltda.
N.°-87.048 - Trol S. A. Indústria e Comércio.
N.° 106.395 - Johanh Glochshuber.
N.o 106.982 - João Manoel de
Araujo Costa Neto.
N'.0 114.309 - John' Wilson da
Costa.,
N.o 117.800 - Indústria Tapetes
Atlantica S. A. - ITA.
N.0 119.161 - Delbrerna S. A.
Zegenharia Inçlústria e Comércio.
N.o 119.46t, - Provepa Cia.
Paulista de Promoções e Vendas.
N.o 121.098 - Luigi Paoli.
N.o 121.512 - Passas & Passos.
NP 123.155 - Waldemiro Gofo,
•
•
fman.
N.o 124.062 - Daie Toyoda.
N.° 124.729 - Paul J. Selgjn.
. N.o 124.797 - Montecatini Societa Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica.
N.o 125.222 - Emile Progjn.
N.o 125.188 - Mamas do Brasil 8. A. ribraS e Cartonagem.
N.o 125.396- A. (3. Spald1ng
ít Eros Inc.
N.° 125.506 - Indústria de Artefatos Elásticos Polvo Ltda.
NP 127.056 -- Zeusu! Instrumentos e Máquinas Ltda.
N.o 127.074 - Cerâmica Sanitária Porcento S. A.
N.o 127.651 - Manta Construtora e Administradora S. A.
).1.0 127.663 - Vicente Peixoto.
N. o 127.872 - Shoji Mukai.
N.o 128.196 - Indústria de Ma-.
las Brasil Ltda.

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

- As Repartições PúblicaS
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e àS
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe•
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos eis, edif
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiaiS
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N. o 131,758 - Divulgadora Lider Ltda.
N.o 128.663 - Indústria de Pa- raeNs.o. 131.835-- Odenath Guimapelão e Caixas Andrade S. A.
N.o 128.684 - José Afonso FerNA 131.799 - Dquglas Calixto.
. 121;900 - Beber & Cia. Lireira.
N.0 128.692 - Klemensa.s Vali- mitada.
NP 132.078 - Douglas Calha°.
konis.
NP 132:079 - Douglas Calixto.
N.° 128.774 - Incan IncandesN.o 432.083 - Sergi
cente Técnico Industrial Ltda.
N.° 132.251 - Dr. Carias Papa.
N.° 129.484 - Lores Cavazzini.
N. o 132.265 - Leoriddo Silva
N.o 128.891 - Lucia Izaguire
Monteiro.
Mulholland.
•
, N.o 132.273 .-- Fausto Rafael
NP 129.978 - Kinichj Ishitani• Trambusti,
N.o 129.979 - Madil Máquinas
N.0 132.304 - Gerard
e Artigos Dversos Ltda.
NA 132.231 - Albertinho ItoN.o 130.122 - Equpamentos Es- drigues Costa Real e Luiz Machado
de Sá.
portivos Camelastic Ltda.
N.o 130.314 - Bernard Silvers- e N.° 132.439 - L'Atelier Móveis
Decorações Ltda.
tein.
N.0 130.416 - United .Aircraft e N. o 132.440 . - L'Atelier Móveis
Decorações Ltda.
Corporation.
Ns..132.444, 132.441, 132.442
N.o 130.451 - Paul Nofer.
132.445 - L'Atelier Móveis e De‘
N.0 130.590 - Luigi Papa e corações Ltda.
N.o 132.4.65-- Euelydes StPffe/
Herrnann Golden.
N.o 130.848 - Ari' Barros Fon- de Lima;
N.o 132.470 - L'Atelier
tes.
N. o 130.805 - Horst Itermann e Decorações Ltda.
N.° 132.472 - Oswaldo Colombo
Figge.
N.° 132.480 .- Art Metal Inc.
NA 130.984 - Vias Constanti- N.o
132:763
Theodor Kovrtes.
no Yani.
N.o 132.765 - Alma 'Paulista
" N. o 131.010 - Luiz Tobaldini. S. A. IndU c tria e Comércio.
N. o 131.017 - Edemur Martins:
N.o 132.996
Diego Suares
N.o 131.039 -•----Sebastião Lago. Marruecos e Carls'C,oben.
N. o 131.192 - Elemar de La
Ruo..
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS .
N.o 131.248 - 1. ft. C. Limited
N.o 131.417 - Rinaldo Gallo.
De 28 de- janeiro de 1965
N.0 131.540 - Bittencourt Bertulucci.
Exigências:
N.o 131.590 - Angelo Mileso.
N.0.131.611 - Douglas Calixto.
Complementem a taxa de depóN. O 131.740 - Francisco Pires sito de aeérdo com a Lei 4.505
de Camargo'.
de .30 :do novembro de 1964 e o

ça

N.o 128.430 - Deodato de Fran-
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N.0 672.431 - Brasileira de Vitransferênotes - Quanto aoa pedidos de averbadto doe tèrmos 11:1". nhos S. A. Indústria e Comércio.
NP 872.134 - Indústria de Armeros 476.579 e 476.576 requerida por Willys Overiand do Bra- tefatos de Matérias Plásticas Real
sil S. A. Indústria eComéreio - Ltda.
Aguardes° a cortinado do registro.
NP 479.279 - Manufatura e
Confecções Eldorado S. A.
ItKig4ncias
Diversos:
N.o 848.708 - Construtora VeN.o 473.496 - Ind. de Móveis
ramar Ltda. - Cumpra a exigênDela Uta - Arquive-se o processocia.
N.o 655.692 - Berhing C. LeiNP 069.089 - Helio% S. À. Indústria Farmaautica - Cumpra a ros, Marconi C. Silva e Hilton
exigência.
Acyoli - Aguarde-se a soluciio
transferência.
EKtséacias
Oposição:
Complementem a taxa de depó• NP 420.785 - Aktiengesellschaft,
sito de acordo com a Lei n.o 4.505,
Vur Zink Industrie Vormala WiSerrana Sociedade Anónima de
de 30 de novembro de 1964 e o Mineração - Oposição ao Urino
"beim Grillo.
que dispõe o Código da Proprie- n.o 047.798 - Marca S classe 44. '
NP 422.656 - bruto Viação Nadade Industrial em seus artigos
pões Unidas Ltda.
ns. 212 e 221;
Prorrogação de marcas:
N.° 423.265 - D. Z. Artes LiN.o 114.69,5 - Fábrica Eletro
mitada.
Foram prorrogados 08 registros
Aço Caetano S. A.
N.° 421.790 - Palacio dos LusN.° 237.317 - Irmãoa inlayar dos seguintes térmos.
tre.s Ltda.'
S. A. Comércio Ind. e TravporNP 603.3 í - Chromend NP 424.895 - S. J. Degani.
tes e Agricultura.
Classe 8 - La Soudure Electrique
NP 425.785
Laboratório TorNP 343.857 - Xingu S. A. Autogene S. A. Procedes Arcos.
res 8.. A.
N.o 603.323 - Sliopping News
Agro Pecuária.
NP 437,056 - Mallen S. A.
N.° 344.168 - Companhia Qui- do Rio de Janeiro (Noticias de LoIndffstria e Comércio;"
mica Industrial de Laminados. . jas e suas novidades) - Cle,sse 32
Ns. 341.167, 341.189, 314.170 e - S. A. Shipping New do Brasil
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
344.171 - companhia QiihniCa In- Edilóra.
EXAME FORMAL
dustrial de Laminados,
- DE MARCAS
N.o (651.509 Rigoletto _N.° 333.789 - Angloamerica Classe 41 - afackinnon ac Coelho
Exigências:
Industrial Importadora e Exporta- Ltda. Compfila Yerbatera Socieda
dora o Exportadora S. A.
Anonima, Comercial y Agricola.
EXPDDIENTE DAS DIVISÕES
Complementem a taxa de depóN.0 366.556 - Zerbel Indstria e
N.o 671217 - Tiumphadr E DAS SEÇÕES
eito de aciardo com a Lei n.° 4.505
Comércio de Peças para Automó- Classe 44 - Fbrico de Cigarros
de 30 denovembro de 1964 e o que
Republicado por terem saldo com veis Ltda.
Florida 8. A.
dispõe o Código da Propriedade
N. o 369.11a - Comercial e TécN.° 671.226 - Emblemática Industrial em seus arts. 212 o 221. incorreções.
nica de Máquinas Cotemaq Ltda.
N.o 400.183 - Cormanich Gatti
Classe 21 - Auto Americano ImMarcas, deferidas:
N.° 396.706 - Montecatini So- por4adora S. A.
Ltda.
cicia Generale Per L'Inclustria MiN.° 671.233
N.o 103.794 - Cafés Unidos do
Madeira - ClasDe 29 de janeiro de-1965
neraria e Chin-ligue.
.
se
Paraná S. A.
- Indústrias Madeirit S. A.
N. o 671.691 - EN• en - Classe 48
N.° 399.581 - fi g o ,k Cia. LiN.o 406.581 - Suvinil Ind. e
NP 4(2.688 - Esucos - Classe
-,Kendall do Brasil Indústria e
n. o 3 - Union Ckimique Belge mitaria.
Comércio de Tintas Ltda.
NP 110.361 - Wyzon Farma- S. A.
.
N.° 451.238 - Fuzalana Brasi- Comércio Ltda.
•
N. o 672.108 - Luxford Claseaniica Ltda.
leira "Ltda. Industrial e Comercial.
N.° 410.433 - Artefatos de Teinsignia comercial deferida:
N.° 432.976 - Sampaio & Bot.- se 1 - Iinporatção e Comércio
Oxford Ltda.
cida: Beira Mar Ltda.
saias Ltda.
N. o 423.644 -7 Emblemática N. o 410.513 - Magnesita S. A.
N.° 444.775 - V ixoid Comércio
Prorrogação de nome comerN.° 410.616 - Kodak Brasileira Classe 4 até 50 menos a 3.- Zam- e Indústria de Inseticidas Ltda.
cial:
progna
S.
A.
Imp.
Com
Comarcio e Indústria Ltda.
. e Ind.
N.o 445.567 - Repicação ..de LiNP 415.561 - Editôra Brasilei- -a-, Art. 114.
mas Jabaquara Ltda.
•
NP 672.108 - Indústria Metara de Livros e Revistas Edibras
N.° 448.021 - importadora
Ltda.
lúrg ica cio Válvulas "P" S. A. Frase de propaganda defe- Fantex Ltda.
rida:
N.o 417.102 - Representações
N.° 1173.262 - Aurelio Lima Indústria Metalúrgica de Válvulas
"P" S. A. - Prorrogue-se o re.
•
•
!Inversa! Ltda.
Cardoso.
gistro.
NP 425.001 -TabacoW -a Maior
N.o 418.380 - Rádio RIO Ltda.
N.o 474.219 - Eg Equipamentos
N.o 420.014 - Indústria de Ar- Fábrica de Ta p etes e Veludos da Gerais Ltda.
América
do
Sul
Classes
23
e
34
tefatos Plasteenica•Ltda.
Prorrogação de titulo de estaN.° 477.852 - Kenig Cazzaniatt
Art. 121. as Cia. S. A. Comercial Industrial
N. o 421.011
Colgate Palmo- Textil Tabacow S. A.
belecimento:
lis e Company.
Financiera y de Representaciones.
Marca indeferida:
N.o 002.379 - Atetalúrgica EsN o 121.119 - Cervejaria MON.° 478.163 - Jack Kreuter.
g:ann Ltda.
tampex Classee 11 e 49 - Coma
N.°
478.502
Aaisun
CorporaNP• 277.553
Alvo- Classe 15 ion.
panhia Metalúrgica Estampen NP 123.417 - Redutores Trans- Cerâmica Mestre Jou S. A.
meternica 5. A.
N.° 478.160 - Dr. Oyrus Jaad Prorrogue-se o registro.
, N. o 123.498 - Mate Cot.fro S. A.
N.° 871.419 - Climax Hotel Ferraz de 'alarinis.
Transferência e .alteração
'N.o 171.762 - Dumas 'Minar
Classe 33 - Clovis Eismara 8G. Cia.
nome
de
titular
de
Processos:
Inc..
•
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
•
N o 121.890 - Ernesto NeugeAVISO
AS
REPARTIÇÕES
Societe des Autorni/es Alpina bailei' S. .À. fndtl'strias Reunidas.
PLIBLICAS
N o (25.777 - Opofarm 5. A. Transferência para seu nome dos
NOTICIÁRIO
títulos:
Alpino
Agência
de
AutoO Departamento de Im1
ria Farmacauticas.
móveis, tarmo 476.570 - Garage
prensa Nacional avisa tia
N o 1a0.579
Gyorgy
RettificapSes
têrmo 476.571 . Alpines
Repartições Públicas em geai o 12G.973 - Da. Carolina de
timo 476..572 -:7 .151areas: Alpino,
rai Ide deverão providenPicam retificados os. pontos 'abaixo
Cene'eado Monstra! e., Administra- tarmo '476.573 - ,Alpine, .,têrmo
ciar a reforma das assinamencionados, publicados em 25 de jar:5,p.
,
luras - dos Mgãos oficiais
neire,de 1965:
l o r04 .7567.65.75475-__ Alpino, têrmo núN o 1?7.050 - Renato, Antônio itil.p
até o dia 26 de fevereiro
Alpiric,.têrmo n1:17:
Tj-mo n.° 100:296 - Privilégio de
'corrente.; a fim de evitar, o I invenção
Processó e aparelho para
N 127.869 -'Abrasitos Q'Lus- mero 476. 5 77 - Alpine,.têtano núCarieciamerito
da
remessa
/
a
'1 partir daquela data.
lavar, e extrair , água de roupas. mero 470.,5,78 - Alp,ine, tdruio
Iro Ltda.
I
Requerente: International Laundry Ma.
--.Avalie; Instala- mero 476-.579 - AlDine„Qrnio núV28.
chinery Co.
ArlOte-S0 as
mero
570.576
industriais Ltda.

faie dispõe O Códi g o da ProprieOde Industrial em seus artigos
als. 212 e 221.
N.o 325.163 - M. Aquino Filho.
N.o 331.279 - The Sherwin
Vs.ri I lia IN; Company.
Tipografia São
NP 384.478
Miguel Ltda.
NP 397.57.6 - Indústrias Villares S. A.
NP 397,527 - Indústrias Villares S.. A.
N.° 405.325 - Gentil de 011ve,ra.
N.° 410.928 - Hilda da Silva
Pereira Pederneiras.

•

N.o 429.022 - Imóveis Vitória.
Reg ia Ltda.
N.° 429.406 - Kelly Indilteriá
Comércio Ltda.
N. o 429.498 - Lócar OMR Locadora de Automóvel El. A.
N.o 429.963 - Kodak 13rasileira
Comércio e Indústria Ltda. Laboratórios
N.o 430.018
Fruftost El. Á.
laboralbstos
N.o 430.019
Fruftost, S. A. •
N.o 430.2,54
P,ravas Keoordati
Laboratórios g. A.
N.° 430.865
Pravas Resordati
Laboratórios S. A.
NP 436.786
Farmásia,Santa
Filomena Ltda.
•
N.o 430.990 - Imobjljãri,a e Tncorporadora Thau S. A.
N.o 431.229 - D. Á. M. Indústria e Comércio de Discos Ltda.
. N.o 431.230 - D. A. M. Indústria e Comércio de Discos Ltda.
N.o 431.480 - City Z. A. Ind.
Brasileira de Calçados.
NP 447.522 - Bohme Fettchemie GMBH.
NP 447.511 - José Pavanl. •
N. o 447.542
José Pavanf.
. N.o 447.543 - Organização Imobiliária Mamar Ltda.
N.o 417.541 - Audibraa Auditora Brasília Ltda.
N.°,447.673 Rotofinish Acabament
o de Artefatos de Metais
Sociedade Anônima.

,
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de pêso molecular inferior, são produzi- composto 17 — bromo 3-oxigenado 1 too
Termo n.° 103.234 Privilégio de • rirmo a.° 119.330 — .Modélo de das, fazendo-se reagir com ansonlaco
de) no anod D a fórmula pardal:,
Utilidade
para:
Novas
disposições
em
Invenção — Preparação de tri-iluoruna derivado do ácido benzofenono -sulmetoxi e tri;fluor-metil-ercapto- penotia- embalagem de alumínio laminado e si.
zinas substituídas — Requerente: Smith asilares — Requerente: Estamparia Ca- fônico da fórmula geral
Kline • French Laboratories. Ini- ravellas S.A.
Tèrmo n.° 120.528 — Privilégio de
do do ponto, fica retificado. — 1
r
Invenção
— Aperfeiçoamentos introduUm
processo
para
preparar
feno—
z:dos
em
barracas
desmontáveis
—
r
tiazinas substituídas na posição 10 ten(
do a fórmula estrutural bás.ta seguin- Requerente: Cama Bruno S.A.
•••
•
0
Termo
n;°
120.670
—
Nova
disposig3
te: segue-se a fórmula publicada na
.1
qual y é oxigên:o ou enxelfre — "A* ção construtiva aplicada a tampas , meé uma cadeia alquilênIca tendo de 2 tálicas — Requerente: Newton Sil- onde X significa cloro, bromo ou uns
grupo alcoxi: e R2' representa um resto
a 6 átomos de carbono e separando os veira.
Termo n.° 121.524 — Privi'égio de correspondente s definição indicada para
nitrogênios aos quais está ligada, pelo
menos por 2 átomos de carbono. etc.. Invenção — Novo brinquedo — Re- R2 em unz resto cloro — ou bromo-sulcmerente: Cia. Hei-hen Indústria e fo.
ou — carbonilo.
etc., etc.
cai que Y é um substiituinte aelecionado
Comércio Kibon.
i. .nalm.nte, reivindica nos te:mos da do grupo consistindo de hidrogênio .e
Termo n.° 104.757 — Privilégio de
Térmo n.° 121.194 — Pr;vilégio els
Invenção — Recipientes aperfeiçoados Invenção — Aperfe çoameatos em ou. Convenção Internaciooal a prioridade do brome, le .ndo ao contato dito composto
para o transporte de tôdas as mercado- referentes a apreensorcs para segura- correspondente pedido " do na Re- 17 — bromo-3-oxigenado com um 304
rias — Requerente: Jea p Ernest Fer- rem uma pluralidade de fios desemoe- partiço de Patentes da Suíça. em 4 de deto de metal ai :lin° para substituir
nand Lion — Pr:oridade na reparrção nados numa fileira e em posições di- novembro de 1957, sob o n 9 52.252. qualquer substituinte 21 — bromo por
iodo, assim. formando o composto 17 —
Um total de 5 pontos.
da França em 31 de agôsto de 1957, reitas. Por exemplo: fios de alimenbremo-21-lod., correspondente, settaes
_
•
sob n.° 746.468, e do respectivo pedi. tação de corrente para diodos de cris tendo dito composto 17-bromo-21-lodo a
do adicional depositado em 19 de agôs- tal — Requerente: N. V. Prilips'
condi Jg de reações eficazes para suTERMO 1\19 111.601
to de 1958.
Gloeilampenfabrielten.
bstituir iodo por hidrogênio. assim for,
Termo n.° 105.769 — Privilégio de
Termo n° 121.645 — Privilég.o
mando o compoto 17-mono-bromo, tendo
Invenção — Processo para e prepara- Invenção — Uma estrutere de apa,
De 8 de j ulho de -1959
no anel D a fórmula parcial;
ção de aldeidos poliénicos — Reque- nelamento para um teto, parede ou
rente: F. Hoffmann La Toche C, Cie. superficies semelhantes e am processo
Reeme,ente: Merck 6 Co. Inc. —
Societé Anonyme (F. Hoffmann La para a fabricação da mesma — Re- E:, s Unidos da América.
Roche 6 Co. Aktiengeserschaft — querente: Hunter Douglas Inteinatio.
Titulo: Proc, sos Químicos — PriviData depositada para: 9 de outubro nal Corporation.
legio de Invenção.
de 1958. — Prioridade depos tada na
Termo n.° 123.339 — Mode o de
Repartição de Patentes da Inglaterra útilidade -e- Nova disposição constru
1' ',sucesso para a preparação
sob n.° 27.590 de 1958. em 28 de tiva emembalagens plásticas — Re- dc um composto da sere 16 — pregagósto de 1958 e em IS de outubro querente: Eto Jim — Data deportada oes. ...,„40Jaa 3-oxigc.:,to seleconado do
_de 1957, sob n° 51.734. na Reparti- para: 22 de julho de 1960. — Inicio grupe. consistindo da fórmula:
ção da Sulça.
do ponto, fica retitcado 'para: I ° —
Termo a.° 110.835 — Privilégio de Nova disposição construt va cm em.
Invenção — Um processo para a pro- balagem plástica, constituída por caixa'
CII
dução de fios, fitas películas e produ- quadrangular confeccionada em mate
3
tos semelhantes artificiais, a partir de rial plástico transparente co/orido ou
e levando ao çontato dito composto
viscose - Requerente: Algemene Kunst- não, caracterizado, etc., etc.
17-nis.... bromo com um agente desidros
zijde N. V. - Onde se lê: XTY —
Térmo n.° 124.501 — Privilégio de
haloernante para •sroduzir um composto
deve-se ler: Zero e cinto — X + Y Invenção
Aperfeiçoamentos intro
da ef, 16-pregnadieno-20-ona 3-oxigeé um número inte'ro entre dois e cin- duz:clos em torneiras Requerente.
nado, selecionado do grupo consistindo
qüenta, ou mais etc., etc.
Indústria e Comérceo de Plástico e Ar
compostos das fórmulas:
Têrmo n.° 113 309 — Privilégio de tefatos de Metais Bonitinha Limitada.
Invenção — Processo para a preparas
ção de um novo complexo químico de
5 nitro 2 furaldeiro — Requerente:
•PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
The Norwich Pharmacal Company —
Chl
Data depositada para: 16 de setembro
TERMO
N'
106.397
•
de 1959.
1•
De Ide novembro de 1958
Termo n.° 113.483 — Privilégio de
C=0
,
Invenção — Junta de vedação para
o
•
J. R.. G!
A.G. — .Suiça.
eixo rotativo — Requerente: Societé
Pontos
característicos
da
invenção
de
des Forges et Ateliers du Creusot —
Fica retificado o inicio do ponto 1.° «Processo de produzir novas Benzo-fe— Junta de vedação para eixo rota- nono-Sulfonamieass — (Privilégio de
Invenção).
tivo, etc ; etc., etc.
1 9 ) Processo de produzir novas benzoTermo n.° 118.969 — Modelo de
Utilidade — Modelo de' palhinha ab- fenono-sulfonamsdas, caracterizado pelo
RO
sorvedora de _choques auta-ventilável fato que compostos da fórmula geral.
Dr.
— Requerente para: Produtos
Sholl para os Pés S.A. — Depositada
CO
em 29 de abril de 1960.
Termo n.° 119.079 -- Privilégio de
em qlse R é selecionado do grupo conInvenção — Nova tampa garrafas —
sistindo cie hidrogênio e adia, caracteRequerentes para: Eduardo Cardoso
rizado por compreender o contato de
de Almeida Thompson e Oscar Thoripsan Neto.
onde significam R1 um átomo de halo- um composto da fórmula:
Tétano n.° 116.686 — Modelo de genio, um grupo omino ou um grupo •
Utilidade: Novo elemento para prótese alcoilo ou alcoxi de peso molecular infemural — Requerente: Baumer QBS ferior; R2 hidrogênio, um átomo de ha— Cia. Brasi'eira de Equ'pamentos. logênio, um grupo alcollo ou alcoxi
— 1. 0 — Novo elemento para prótase péso molecular inferior, um grupo eutarbalcozi. carbamilo ou carbafemural, constituída por uma haste de
secção circular em material inoxidável mil-alcoxi, uni grupo sulfamilo ou um
e suportável pelo corpo humano, ca- grupo sulfamilo, carbamilo ou carbamilracterizado por ter uma curvatura ss- akoxi substituído por restos alcoilo, alpecífica destinada a apo'arsse em am- quenilo, hidroxi-alcollo ou polimetileno
bas as paredes do canal intramedular, de peso molecular, inferior ou pelo resto
em que R e tem a sigbificação acme.
com a ponta levemente lotselada, pc.ra 3-oxaebenti1et.o — (1,5), ou um grupo
encaixar-se na parede oposta da dita c .,oxl;alcaxi; R3 um reste - corresponTbtal de 16 pontos.
cinição, para R2 ou um gruparede interna do canal medular e ser dente
po
omino,
nitso
ou
his
•nertZde: Estados Unidoe _els. Amécolocada simplesmente 'com auxilio das
droxiio;
e R4 hidrogênio, um átomo de em que R tem a sipif' r ao acima, rica, em 14 de. julho de 1958. sob námãos do operador. — Total para três
haizgenio ou um grupo alcoilo ou algoz'. coa,. bromo suficiente rara çormar um mero 748.178.
reivindicações.
•

e
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicado feita de acdrdo ema o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publioação Oorneçara
prazo de 60 dias para o deferimento do. pedido. Durante- esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Pazional da Propriedade lpdustrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

sortia

cão, -aparelhos 'para escampristas, apa - ração doméstica e industrial, registra- gistros de aço inoxidável registros,
relhos para limpar vidros, aparelhos dores, resistências elétricas, reles, sor- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacana.
para combater formigas e outras pra. veteiras, sorveteiras elétricas caseiras, lhas, torquezes, trilhos tubos subula.
gas, aparelhos automáticos acionados soquetest, sinaleiros, sereias de alarme, ções, amplies, travadeiras telas da
peia introdução de moedas, aparelhos saldadores elétricos, toca-discos, toma- arame, trincos, taças, travessas, tesouras
espargidores. aparelhos. e instrumentos das e interruptores elétricos, torneiras, trancas, t-amelas, talheres talhadeiras
de cálculo, aparelhos para observações tubos acústicos termômetros para obser- tampas para panelas e caldeirões, ter*
sísmicas, aparelhos termostatos, arito- vação meteorológica, telescópios, tacô- rinas, tachos, trans de cosinha, torra.
BRASILURA
'ti:metros, aspiradores de pó, aerôme- metros, televisão, taxímetro, torradores deiras, orinóis, vasos, vasilhames verTRATAMENTOS TÉRMICOS
tros, acendedores elétricos, alto falan- da cereais, trenas, transformadores, te- gas, mandril de expansão, freza de
tes, aplicadores elétricos, antenas, ba- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés frezar, guia de freza de chanfrar,
LTDA.
•
teriai de acumuladores, baterias, balan- para fotogratias, válvulas para rádios, ventosas, maletas, baus para sacos de
Nome Comercial
ças comuns e elétricas, barómetros, bi- váivulas de descarga, válvulas de re- viagem, para pastas, balmazes, cantos
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- dução, vacuõmetros, válvulas elétricas para estojos, colchetes para malas, craTêm° n.° 663.058, de 24-9-64
de vácuo, ventiladores
tricas (exceto para fins curativos) •
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Eletromecânica Dyna S. A.
Classe 11
botões de campainhas elétrieas, bombas
malas, passadores de correias, pontalPara
distinguir
ferragens
e
,!erramentas;
São Paulo •
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
vai, prendedores de papel, suportes,
bules elétricos, buzinas, buzinas para Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
torniquetes e tubos de expansão
bicicletas, caixa de descarga, câmaras argolas. aldraves, armações de metal
'Classe 50
ELETROMECÂNICA
frigoríficas e fotográficas, chassis de abridores de latas, arame, aparelros da Para
distinguir impresso.: em papéis de
rádios, chaves elétricas, chaves, cam- chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- carta, papéis de oficio, cartões comerDYNA LTDA.
painhas, cinernatógrafos, cronômetros, relhos para lavatórios, arandelas, aresctonógrafos. combustores de gás. &lê- tas, aros, almofadrises, amoladores, ciais 'e de visitas, envelopes de 'qualquer
faturas, duplicatas, letras de câm.'
Nane comercial
metros, cristais de rádio, condensado- amoladores de ferramentas, alças para tipo,
bio,
cheques,
notas promissórias, deberw
ancinhos,
brocas,
bigornas,
baixelas,
res. comutadores, cortadeiras para fotoTérmos as. 663.059 a 663.061 e grafias, chaves de alavancas, chaves bandejas, bacias, mombonieres baldes tures, apólices, ações, folhahas passa,
gens 'aéreas, ferroviarlas, rodoviárias,
663.063, de 24-9-1964
automáticas. capacitores de bloqueio, borboletas, baterias, bases de metal.bra- marítimas, bem como bilhetes de sorteio
Eletromecânica Dyna S.A.
capacitares eletroliticos, calibradores. çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
e Impressos em geral
•
conservadeiras para peixes e carnes. para facas& baterias de aninha, colheSão Paulo
enceradeiras elétricas, escalas para rá- res de pedreiros, cadeados correntes caTêm) n.o 663.069, de 24-9-1964
dt is. estufas, engenho de assar carnes, bides, chaves de parafusos, conexões
Mesbla S.A.
para
encanamentos
caixas
de
metal
para
encoralodes de cabelo elétrico, empes
,
Guanaabra
rtxnetros, esticadores de luvas, espelhos portões, colunas, canos, chaves de fende plástico para eletricidade, esteriliza- da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
PRORROGACÃO
&res, extintores de incêndio, ferros elé- copos. cachepots centro de mesa cotricos de passar e engomar, ferro de queteleiras, caixas para condimento de
INDUSTRIA IIRASILEIRÁ
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil- alimentos, cadeados, caldeirões, caçarotrantes. filtros para óleos, filmes fala- las, chaleiras, cafeteiras conchas coa.
- dos: fogões, fogareiros elétricos, fusi. dores, cuscuseiros, cabides de metal,
Class.; 6
Indústria Brasileira
veia filmes revelados, faróis como aces- cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
Motores de limpadores de parabrisas
sórios de veículos parn sinalização e cantoneiras, chaveiros„ canivetes,
Classe 8
-renas, cremones, cadinros crivos, chan.
Para distinguir: Abajotz, acumuladores, para iluminaçáo em geral, formas elé•. fradores, cassinetes, cabos, chaves chaClasse 48
acetinõmetros. amortecedores de rádio tricas. fervedort.s, frigoríficos, fotóme- ves para porcas circulares chaves toe.. Para distinguir: Perfumes, estancias. em
e freqüência, anemómetros, aparelhos tros, fios elétricos, filtros de interferen- quimétrica, correntes para chaves, col- tratos, água de colónia, água de touca
de televisão, apsrelhos de ár condicio- da. fonógrafos, garrafas térmicas, ga- eretas. chaves para porcas, distintivos, dor, água de beleza, água de quina
nado. aparelhos para Iluminação. lactei- sômetros, geladeiras, globos para lâmágua de rosas, água de alfazema.. água
sivi os considerados acessórios de veí- padas, globos para lanternas, globos dobradiças, descanço para talheres, pra- rzra barba, • loções e tônicos para oi
tos
e
copos,
enxadas,
esferas,
engates,
culos. aparelhos para anúncios mecâ- terrestres para ensino, gravadores de enfeites de metal, estribas, espátulas cabelos e para a pele, brilhantina, imas
nicos. aparelhos aquecedores e medi- sons, holofotes, hidnametros, incubadoestojos de metal para carimbos, caba dolina. "batons", cosméticos, fixadores
dores,. aparelhos cromográficos, apare- res, indicadores de vácuo, instrumentos expandidos.
de penteados, petróleos, óleos para oi
para tubos, estruturas metá- cabelos,
lhos de barbear elétricos, aparelhos .e- de alarme; Interruptores, isoladores, lâmcreme evanescente, cremes gon
ais traolores e medidores de distâncias. padas flsh, lamparinas, lactómetros, len- licas, escarradeiras, espremedores, espu. durosos e pomadas para limpeza de
madeiras,
formões,
foices,
tarro
para
aparelhos para purificar águas, apare- tes liquidificadores, lanternas mágicas. cortar capim, frerolhos, facas, facões • Pele e "inaquillage" depilatórios, duo.
lhos de sinais lampejantes, aparelhos lanternas de pilhas, limpadores 'te pa- fechaduras, fruteiras, funis, fórmais para slosantes, vinagre aromático, pó de arcos
reguladores de gás, aparelhos de gal- rabrisas. luzes trezeiras para veículos, doces, bolos, empadas e pudins, flánges • talco perfumado ou não, lápis para
venoplastia, aparelhos didáticos, apare- lunetas, maçaricos de soldar, caldear e fivela, furadores, ferramentas cortantes pestana e 'sobrancelhas, preparados para
lhos cinematográficos, aparelhos auto- cortar, alagnetos, marcadores de passa. ou perfurantes para marceneiros, fechos embelezar cilios e olhos, carmim para
rnaticos para vender e regular gás. gens. ; medidores, medidores elétricos. de metal, ferradura*, forminhas, fitas o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
aparelho para separar café, aparelhos microscópios, misturadeiras, máquina:
de aço, ganchos, guarnições de metal.
para aauecer ulificios, aparelhos para falantes, mostradores para rádios. mi. garfo., ganchos para quadros, grampos ou na.% sabonetes. dentifrícios em pó,
experimentar drenos. aparelhos para cref ,nes. máscaras contra gases; micró- para emendas de correias, grades para pasta ou Líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfiz.
destruir insetos, aparelhos de ótica, metros, niveLs, óculos, objetivas foto.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para gráficas, piihas elétricas, Poderaetros. fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros me; escavas para dentes, cabelos, unhas,
aquecimento de água, aparelhos gera- pluviômetros, pinos e tomadas, panela gonzos, grosas, garrafas, MIOS" joe- e Cilios; dum de louro. saquinho perfisdores eletro-quimicos. aparelhos para de pressão, pilhas sêcas elétricas para lhos, jarros, limas lâminas licoreiros macio, preparados em pó, pasta. liqui•
recepção e reprodução de sons e soni- transistores. pistolas de pinturi, pinga latas, luvia, linguetas, leiteiras, macha. dissolventes e vernizes, removedores da
dos, aparelhcs automáticos eletnces de paínéis de carros, quadros distribuido- diabas, molas para portas, martelos do e Wolos para o tratamento das unhas
passar, aparelhos para espremer frutas res. pick-ups, para-raios, propulsores, marretas, matrizes, marmitas, maçanetas cuticulat glicerina perfumada para Os
e legumes, aparelhos de alta tensão, queimadores de óleo, quadrantes e sex- mossas, machetes, mantegueiras malhos cabe/os • preparados para descolorei;
aparelhos de aioteção contra acidentes tantes para observações astronômica, navalhas, rapes. pcas, pás, picaretas unhas, cílios e pintai ou sinais arta,
ciais, óleos para a pele
elk operários. aparelhos afiadores de refrigeradores, rádios transistorizados, pregoe ponteiros, parafusos porcas
riansentas, aparelhos distribuidores de refletores reostatos, relógios de ponto, pratos, porta-gelo, poseiras, porta-Pão,
Urino n.° 663.070, dè 24-9-1964
sabá.: e de itsinfetantes para instala de pulso, de bolso, de parede, desperta- porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoAutomóvel Club Jaragua
ça,s sanitác . us aparelhos esterilizado dores, contadores e medidores de quan- res, Medas, pregadores, porta-esponjas,
São Paulo
res. aparelhos gazeificadores, aparelhos tidade e volume, radiadores, rádios, re- peneiras, pinos, plainas perjuradeiraa
• •
pai e análises, aparelhos ozonizadores tentores de graxa e óleo, receptores. pires pinças, panelões, porta,copos e
AUTOWVEL CID3
aparelhos t asteurizadorea, aparelhos te regadores automáticos, registros para garrafam passadores de roupa, presig uiadores e estabilizadores da. presido vapor, gás, água e outros líquidos quan- lhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
ARAGUí
e do fluxo de gases e liquhio.s. apare. do não considerados partes de máquinas, rebites, reduções, recipientes de metal.
Nos para salvamento e para sinaliza- r eetoresi para luz fluorescentes, refrige- rodizioi, roscas de aço inoxidável, teNome Civil
Termo n.• 662.895, de 24-9-64
Indústria Brasileira de
IBT
Tratamentos Térmicos Ltda.
São 'Paulo

MESBLIME

•

i•
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Termos os. 663.071 e 663.072, de
Aderis S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seçlo III)
663.074, de 24.9-1964
Termo
IBIA — Instituto Bioquimico Inter,
Americano S.A.
São Paulo

MAGNATROPINA
•

INDOSTRIA

BRASILEIRA

Classe 8"
Para distinguir: Acessórios, artigos e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veículos e artigos elétricos para
veículos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antenas, acumuladores elétricos, bobinas, chaves; elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chaves para
antenas e fios urra, chaves de alavancas, chaves de tomadas, chassis, chicoles para automóveis, abat-joura, -castiçais, chaves de comando, cabos e condutores elétricos, caixas . de ligação e
distribuição de fios elétricos, condutores tubos e fios elétricos, contadores de
rotação, condensadores, circuitos de iluminação, aparelhos de luz de emergência, interruptores, isolaciores de correntes, isolantes . elétricos, holofotes .para
automóveis, faroletes, faróis, ,Sisiveis,
fios terra, geradores automáticos, geradores estáticos, que funcionam com
válvulas, para aquecimento, por dieletrico e indução, imâns dinamos. lâmpadas, lanternas, lustres, lampeões, lanternas e luzes aparelhos de luz fluorescente, aparelhos luminosos, aarelhos .de gáz
neon. ara-raios, pilhas, pilhas sêcas e
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, filtros de óleos, limpadores de
para-brisas, luzes trazeiras para veículos, quadros de comando, plugs, refletores, relays, reatores, redutores, resistências elétricas -reatores para luz fluorescente, reostatos, reguladores automáticos, réguas, de aço, reguladores e voltagem, 'rádios, .soguetes, sereias de alume, aparelhos' para soldar, sinaleiros,
teodolitos, transforghadores tubos conduits, tomadas, trenas, terminais para
baterias, válvulas, voltímetros, velas pa,
ia filtros
Classe 21
Veículos e suas partes -integrantes, a
saber; aros, actomóveis. auto-cami.
nisões, aviões, amortecedores, aiayanca!
de zamb o. brircos, nreques, bicicletas,
carrinhos de , mão e carretas. cam.nrce
netas, carros ambulantes, caminhões
carros, carros-tanques, carros irngalo
res, carroças. carrocerias, chassis. :.hapas circulares para veicu/os, cubos de
veículos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargas.
moto furgões, manivelas, navios, bm»
bus, para-choques, para-lamas, para.
brisas, pedais, rodas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadores para veículos.
selins, triciclos, tirantes para •veículos
vagões, velocípedes, varetas de controle do atogador e acelerador, tróleis, troleibus, varais de carros, toletes para
carros

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Antic&mégico — antiespasmUdico —
antisecretório para tratamento de doenças dos aparelhos gastrentérico e
respiratrio
Têrmo a° 663.075, de 24-9-1961
IBIA — Instituto Bioguimico InterAmericano S.A.
São Paulo

LORATROPRA
- INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Anticolinagico — antiespasmódico —
antisecreterio para tratamento de doenças dos aparelhos gastrcntérico e
respiratrio
Termo n.° 663.076, de 24-9-1964
CDF — Máquinas Operatrizes Ltda.
•
São Paulo

INDOSTIII.A BRASILEIRA

Fevereiro de 19E5

gasolina, dispositivos de arrannue, máTermo n,° 663.079, de 24-9-1964
quinas deseinpalhadoras, máquinas de- Emader
Emprésa Auxiliadora dl
bulhadoras. descascadoras„ espumadel.
Engenharia e Representações S,A.
Guanabara
ras, embreagens. engraxadores, centri=
tugos, máquinas ensacadoras. elevado.
ras, esmeris exaustor ei para tortas. eo.
para mancais. engrenagens para crenaa.
leira, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmissão, direção,
elevadores hidráulicos, engrenagens
Indústria Brasileira
multiplicadoras, guindastes. ,huindaste
para caminhão, trezas, máquinas para
Classe lb
lurar, geradores, guinchos de rosca
• Engenharia e construções
sem fim, guinchos de segurança. guia.
chos de transporte aéreo, gazeticadore"
Termo n . 9 663.080, de 24-9-1964
de líquidos combustíveis, geradores de Texmar — Administração, Corretagem
eletricidade, juntas universais Para conc Representações Ltda.
dutos dágua de motores e máquinas.
Guanabara
frio C 8 quente para aço C outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, máquinas batedeiras.
mancais para brocas, motores elétricos.
maquinas operatrizes maquinas misturadoras de barro e de consreto, máquinas . borracheiras e atesteis. máquiClasse 50
nas frigorificas. motubbes para cereaia, Atividade comercial de administração,
máquinas para malharia, couceiras, má.
corretagem e representações
quinas para movimento de terra máTermo
n.0 663.081, de 24-9-1964
quinas de rotular, martelos- a vapor,
A Emprêsa de Limpeza de Caixas
motores de cosnbustão, Interna, elétricos.
Dágua "Elca Limitada"
e e gás; motores para bicicletas e moGuanabara
tocicletas, multiplicadores. mos para
máquinas, medas para váivulas, macacoa hidráulicos, magnetos de ignição,
PRORROGAÇÃO
mandris, pedais de alavancas de embreagens. planetárias de para rum sem,
fiou e de rodas, pentes guarde parte
de máquinas, rolos para estraoas e impressão, pistões de motores. pinhões.
;usinas, máquinas pulverizadoras. plainas des mesa, placa para coam" poiias,
•
redutores, rolamentos, silenciosos. segou:3:os. de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, máquiindústria Brasileira
na secadoras. máquinas para .erra, má.
quinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, tercedeiraa, máquinas para
Cladse 8
tecidos e tapeçarias, maquinas para
Aparelhos para limpeza de caixas
Indústria 'sit. tecidos, tesouras rotativas.
dágua (aparelhos para fins teia)
máquinas para soldar, (timos mecânicos,
tornos de revólver, máquinas urdideiTérmo n. 9 663.082, de 24-9-1964
ras, tuchos de válvula', vais/vias de
Toá° Lopes dos Santos
motores, vibraquins, veias de ignição
Bali IP
para motores, ventoinhas, máquinas
ventiladoraa e ventiladores coma parte
, de máquina"

Classe 6Máquinas e suas partes intenrantes para
fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas °per:atrizes, motores e suas
partes, peças para automóveis não incluídas em outras classes: Alavancas.
alternadores. ' máquinas aroassadeiras,
máquinas amas...adeiras de barro e concreto, máquinas de abrir chavetas. máqujnas afiadoras para ferramentas, máquinas para arqueação de embalagens,
Termo n.o 663.077, de 24-9-1964
anéis de esferas para rolamentos, anéis
Sub — Empreiteira Pater Ltda.
de Usos, anéis para facilitar o arranco
•Guanabara'
Classe 41
los motores. . autolubrificadores, anéis
Café em grão, torrado e moldo
obturadores, aparelhos para mistura de
ané is de segmentos, bielas, bombas de
Termo q . 663.083, de 24-9-1964 n
a rcomprimido, oombas lubrificantes,
Pedro Pereira de Souza
solina para automóveis, blocos de mo.
Bahia
bombas de circulação, bombas de combustíveis para motores, bombas para
Indústria Brasileira
óleo. burrinhos, bombas de agua e garombusti"veis de motores e explosão,
manteiga, engrenagens, engrenagens
-•
Classe .16
ganhos de cana. espremedeiras, para
Areia, argila, cal, pedras e cimento
rores, bombas hidráulicas, bombas cen• Classe 41
Termo n.° 663.078, de 24-9-1964
trifugas. rotativas, de deslocamentos e
Café em grão. tOrrado e moldo
Reprresentações e Comércio
e pistão, blocos centrifugadores. induz. Husebi
Termo n.° 663.084, de 24-9-1964
Limitada
mais para liquido!, e pós, deanatadeiImportadora e Exportadora Walbleber
tas, heirogenizadores. máquinas bruniGuanabara
Limitada
dosas. caldeiras, compressores, cilindros,
Termo n.° 663.073, de 24-9-1964
Guanabara
câmbios,
cabeçotes
máquilnas
adapta1BIA — Instituto Bioquímico mete.
das na construção e conservação de
AmericanoS.A.
etrada. máquinas de costura, máquinas
São Paulo
centrifugas, máquinas para clarear, cla•
rificar. refinar, misturar e purificar
buidos e pós máquinas compressoras,
indústria Brasileira
finatástria Brasilwnru.
máquinas classi'lcadoras. máquinas ca,
teclaras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, corburadores, carier de an.
Classe 21
• Classe 41
breagem, • carter de motor, cubos de Peças e acessórios paar veículos em ge- Substâncias alimentícias e seus prepaClasse 3
Antissética e analgésico para tratas placas de embreao,
m caixas de lubri• ral — calotas, parachoques, .volantes,
rados, ingredientes de alimentos, e
' bani% , diferencial, dIstrIbutdores de - game, painel i trancas 4.‘1e direção
mento de doenças do ouvido
essências alimentícias

OTOFLUX
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Termo n." 663.105, de 25-9-1964
Bar e Restaurante Match Ltda.
São Paulo
-

ta: e sala de visitas, conjunto para
armários e gabinetes para copa e co.
tortas, cadeiras de balanço, caixa de
terraços, jardim e praia, conjustos
macieira. espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesaa, mesinbas, meaialias para radio e televisar), mesinna
para máquinas de escrever, móveis paxvisSo, molduras para quadros portaretratos, poltrcinas, poltronam..amas,
prateleiras porta-chapéus, sotas;
soiás-camas. travesseiros e
vitrines

MATCR
Int. Brasileira

Termo n.9 663.111, de 25-9-1964
Superaudio S.A. Equipamentos
Eletrônicos

Classe 50
Impressos

São Paulo

Tê:mo n.o 663.104, de 25-9-1964
Mat-Som Rádio e Televisão Ltda.
São Paulo
MAT—SOM

:ind. Brasileira' .
Classe

Rádios e aarelhos de televisão

Termo a° 663.106, de 25-9-1964
Bar e Lanches Cupido Ltda.
São Paulo

IndM.asileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 663.107, de 25-9-1964
Bar e Lanches Bras Ltda.
.

São Paulo •
BRAS

Ind. Bragueira
Classe 50
Impressos
Termo a* 663.108, de 25-9-1964
Relojoaria A Hora Certa Ltda.
Sãc., Paulo

A BORA CERTA
Ind. Brasileira

Termo n.o 663.110, de 25-9-1964
Estamparia J. B. de Tecidos Ltda.
. São Paulo
•

Classe 40
Para distinguir: Móveis cai geral, de
metal. vidro. de aço ou madeira, eito.
lados ou não. inclusive móveis para es
eritório. Armários, armaários para ba
ribeiros _e para roupas usadas, almota•
das. acolchoados .para móveis, bancos.
balcões, banquetas, bandeias. domiadia
roi, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dor,
mit/Silos. toninntos Para sala cki ja.-

SWERAUDIO
EQUIPAN2NTOS
ELETRONICOS
Nome Comercial
Termo n° 663.119, de 25-9-1964
Pedro Saab
São Paulo

MAC-:COT
Brasileira

Ind.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasathos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
louros, bonés, capacetes, cartolas, cara
Classe 8
Rádios, aparelhos de televisão, fonógra- atiças. casação, coletes, capas, chaies
cachecols, calçados. chapéus, Cintos.
fos, liquidificadores,, batedeiras e
cintas, combinações, carpi:anos, calças
enceradeiras
te senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas
Termo n° 663.112, de 25-9-1964
Churrascaria e Pizzaria Rosiniaa Ltda. cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominó& acharSão Paulo
pes fantasias, fardas para militares, co,
legials. fraldas, galochas, gravatas. por.
ROCINHA
'os, jogos de litigaria, jaquetas, lacaks.
Ind. Brasileira
Moeria, ligas, lénços, manieta, meias.
maiôs, mantas, mandrião, mani lhas, paClasse: 41
letós. palas. penboar, pulover. pelerinas.
Lanches de mortadela, salame, salsi- peugas, ponches, tiolainas, pliamas. pitdias, presuntos, queijo e c.hurrascos abos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, se.bre.atros
Temo n° 663.113, de 25-9-1964
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Cerealista- L. M. Ltda.
suciares, aborta, sungas, stolas ou Mack,,
São Paulo
biles, toucas. - turbantes, ternos, uniformes e vestidos

L.•
Ind. Brasileira

Têrcno n9 63.114, de 25-9-1964
Bar e Restaurante da Ladeira Ltda,
São Paulo

LAMEIRA
Ind. Brasileira

Classe 41
Classe 23
Lariches de: Mortadela, salame, salsiPara distinguir: Tecidos em geral, techas, presunto, queijo e enrasco
eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
Têroio n° 663.115, de 25-9-1964
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
Marina Marina
nylon, esteiras. enfeites par + aotorn6•
São Paulo
Caroá, casemiras. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. (erso', linho nvlon
SOLENKO
paco-paco, percaline. rami, rayon. seda
NAGAZINE
natural, tecidos plásticos, tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
Classe 36
e vestidos
Gpfecções
Te-mo n.° 663.109, de 25-9-1964
Termo n° 663.116, de 25-9-1964
indústria de Móveis Brascor Ltda,
Bar e Lanches Fafé
São Paulo
São Paulo

'In dn n2l ei r a

Termo ir 663.118, de 25-9 4.9$4
Superaudio S.A. Equipamento
Eletrônicos
São Paulo

SUPERAUM10.
Ind. Brasileira

Classe 4/
Arroz; feijão, alho, cebola, batata, mi-.
lho, fubá, farinhas alimentícias e
féculas

Classe 50
Impressos

J.B.
Ind. Brasileira

reverwro

de 1965 533

~11111MEECI..

xnd.asilelra
Classe 50
Impressos
Termo a* 663.117, de 25-9-1961
Pedro Saab
São Paulo

commoss
, Classe 36 ,.,.
Confecções

Têrmo n° 663.120, de 25-9-1964
Calfix Comércio e Indómrsit
Materiais para Construções Ltda,
São Paulo

CAIAM
Ind. Brasileira
Classe 16
Cal.
Têrrno n° 663 . 121, de 25-9-1964
Confecções Gra Ltda.
São Paul.

I n d. Brawileira

Têrzno n° 663.122, de 25-9-1964
Orpave
Jóias e Relógios Ltda.
São Paulo

ORPAVE
Ind. Brasileira
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adôrnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anais. artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meatl precioso, ou semi.
precirao, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou senil-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, rio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolaa. de metais preciosos, medalraa de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pe*
dras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp recidsos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de me,ptl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos. talheres de metais preciosos, turíbulos de metal, turmalinas lapidadas e
•
vasos de metais preciosos
•
Tertno a* 663.123. de 25-9-1964
Confecções Ghitnar Ltda.
São Paulo

CRIVAR
Ind. Brasileira
Classe 36
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasallvm,
Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara-.
Duces. casação. coletes, capas, chalea,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças. calções. cal.
os. 'camisas, etulsolat camisetas,
cuecas, cer.frias, colarinhos, cueiros.
•
cesacoL, chi.:elos, domineis. caiarnes fantasias fardas para militares, co•
!aliais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
n-a. logos de !ingeria. Jaquetas, laqtés.
lavas, ligas. lenços, :na ntõs. melas,
maids. mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas. penhor, pulover. pelerinas,
Denga& ponchei, polainas. pijamas.
:lhos. perneiras, quimonos, regalos.
rete de chambre. roupão, sobretudo,
suspensórios, modas de banho, sandálias,
sueteres, aborta. magas. stolas ou alada,
leler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe Se
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
e roupas feitas em geral: Agasalhos
botas, botinas blusões boinas babadouras, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão. coletes, capas. abales
cacrecols. calçados. cbapéus. c ntos
cintas combinações. corpinhos calças
de senhoras é de crianças, calções, cal.
cas, camisas. camisolas, camisetas
cuecas, .ceroulas, colarinhor cueiros
saias, canoas, chinelos. domizata, achar.
oes, santas.as, fardas para tadiugrrs co.
legisla, fraldas. galochas, gravatas gor
Terino n' 663.124, de 25-9-1964
roo. jogos de Regeria. jaquetas, locai&
luvas, ligas, lenços. manhãs. meias G.E.I. S.C. Grupo de Empreendimento.ImobiliárioaLtda.
ninféia. mantas. mandrião. mantilhas. paSão Paulo
letós. pulas. Penlioar. pulavas Merinas
°cagas, poucbes. polainas. pijamas. puabas. perneiras, minnonos. regalos
Braellesra
robe de chambre, roupão, sobretudos.
mapena6rioe, saldas de bauho, sandálias
metera. aborta. sungas, tolas, ou alado
Ume -50
taler, tormauturbantes. ternos, uniforma O timbre de todos os seus 'impresso.
e vestidos
comerciais
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Termo n.° 663.085, de 24 - 9 - 1964

Mobiliaria Nobresa Ltda. •
Guanabara'

!Zum° -n°- 663.091,- de 24-9-1964
(Prorrogação)
Anna -Zickwolff Assis
São Paulo
PRORROGAÇÃO'
•14 . E

Classe 40
Colchões
Itt

Têrmo n.° 663.086, dé 24-9-1964
Carlos Ferreira Borges
Bahia-

MADELEINE'

' II
•robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo o.° 663.097, de 25-9-1961.
Isabel Souza_Lisboa . 6 Cia. Ltda.
'
Pará

Brasileira

Inddstr ia

.11F
1a
ali!.

//III 1111

MU I,

1

t 1 11

Casse 37
Todos os artigos para cama e mesa
em algodão, linho, seda simp l :s, bor•
dada e de renda

I

Termo ti° 663.092, de 24-9964
Laborterãpica — Bristol S.A. .
Indústria Química e Farmaceutca
São Paulo

Classe 41
Café em grão', torrado /e moido
Termo n° 663.087. de 24-9-1964
Le Ballon — Cabeleireiro
- e Boutique Ltda.
-

LE BAI,LO.N

Classe 3
- • Te?ino ; n.o 663.098, • de 25-9-1964
Preparado para ser 'usado na rwd'cina
Aristeu da ' Cunha Machado
e na farmácia
Pará
Termo n.° 663.096, -de 25 - 9 - 1964
Torrefação e Moagem de Café Vitória
Pará
•
•
lide* e Moagem de C,aíè

Classe 2
Instituto de belesa Para senhoras
e botitique •

- eflop ,;,:o.AS; øe

°

M MACAPÁ

'YERR FEDFRAL 00
Clase 40
Estufamento de móveis
Tê.rmo n° 663.089, de 24 -9 - 1964 Editôra de Músicas Universal
Guanabara

AMAPA.

_Pia BRASILEIRA
Classe 41

•

fltACEI

C P4 P

OC

O

.

ARISTIM DA CUNHA PLUMA/
-GAP"
- :

1.

DO PAAL

•

. Classe 41
Café em grão, torrado e moído

Termo a.° •°663 .099. de 25-9-1964
José Diniz dos Santos •
São Paulo
Pl2M10 LM
. OS
Classes: 33, 41; 42 e 43
Titulo de Estabelecimento •
Termo n.° 663 . 100, de 25-9-1964
Sidemil — Laminados de Aço Indústria
e Comérci o
São Paulo

SIDEMILÃ
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
, Classe 32
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Músicas impressas
aventais, alparcatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babaTèrorno n° 663.090, de- 24 -9;4964
douros, bonés, capacetes, cartola& cara(Prorrogação)
Indústria Brasileira de Produtos . puças, casação, coletes, capas, chalés'.
cachecols, calçados,' chapéus,cintos,
Químicos S.A.
cintas, combinações, cai-pinhos, calças.
São Paulo
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
PRORROGACtO
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpez. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor"OUIT/214 enAsi,eut,
ros jogos de lingerie, jaquetas. laqués,.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Classe 3
,
maiôs, mantas, mandrião; mantlhas, paUm preparado farmacêutico indicado no letós, palas, penhoar, pulover, peletinas,
tratamento de afecções do aparem peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
circulatório .
nhos, perneiras, qulmonos, regalos,
•

CARDIOPRESS1N
" ."

MADRAR'ÉE
nd. Brasiléira

Classe 40
•
Móveis' em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
-armários para 'banheiro e para roupas
usadas, almo ledas, acolchoados para
Móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeira, caminhos para chã e café
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários *e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de. rádios, colchões, colchões de molas
dispensc.s, divisões, divans. ,discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, Mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
•
vitrines
e-rTerito n.4 663.102. de 25-9-1964
-AutobrOc Conservadora de Veiculos
Limitada

Café em grão. torrado e moldo
Termo n° 663.093, de 24-9-1964
Confecções Tobis Ltda.
Guanabara

I

•

--

São Paulo

Vitória

BUMPACHIROSH1MAKAWA

Têrtno n° 663.088, de 24-9-1964
Estufadora Rio Belo Ltda.
Guanabara
•

PIO BELO

BOM JESÚS á ÓBIDOS
Classe 41
Café em grão. torrado- e moido

• 11

Térmo n.° 663.101, de 25-9-1964 '
Madeirarte — Móveis Acústicos Ltda.
.
São Paulo

conjuntos para dormitórios, conjuntos

PRORROGAÇÃO

PANCREOFIL,

Fevereiro de 1955

•

'Classe 5
•
Aço em, bruto, aço preparado, aço
doce, aço para 'tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze era bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze etn
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
létninas de metal, lata etn fôlha, latão
em Molha, latão em chapas, -latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, me;.
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco

AIITOBROC
.Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para, bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços, • •
breques, braços para veiculos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desilgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão

locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pontões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veicu:os,
rodas para veiculo& selins, tricicles, tiranteà para veículos vagões, velocípedes, varetas-de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para • carros •
Termo n.o 663.103, de- 25-9-1964
Deolindo Caetano Mancuso
São Paulo

oirnmi

Classes: '33 e 50
; Titulo •

•

Vamo n° 663.125, de 25-9-1964
lotaefe — Mármores e Granitos Ltda,
São Paulo
As
""::JefrA—FE
p.nd. Braelleiral -

Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para construçóes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas. cimento. cal, cré, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas.
chapas para coberturas. caixas dava,
caixas para cobertuas, caixas dágua,
ca:xas de descarga para etixos, edificações rernoldadas, estugen, emulsão de
base asfaltico. estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas-tas par revestimentos' de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base asfalte°. produtos para
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertaate; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos. rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ora o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para. os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Ténno n9 663.129, de 25-9-1964
,.... Fernando Teixeira Bastos _.
Pernambuco
Classe 33
i
0
'Titulo

sag-

Wiastria i3rasileirfal
• Classe 8
Artigos da classe

• T
ID

erwall
Indústria Brasileira,
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 663.132, de 25-9-1964

Fernando Teixeira Bastos
Pernambuco

IÇO Dll /.73/371CIa liEDICOAOSMAL111

•ccraricADo DE DOVIC11100.

Têrmo n° 663. 133, de 25-9-1964
Fernando Teixeira Bastos
Pernambuco

Classe 50
Impressos em geral
Tenno n° 663 129, de 25-9-1964
Fernancfo Teixeira Basto
Pernambuco

FB Produtos
Eletrônicos S. A.

,Indústria Brasileiro.
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 663.134, de 25-9-1964
Fernando Teixeira Bastos
Pernambuco

Classes: 1 — 8 — 11 -L 16
Titulo de E-tabelecimento
Termo n° 6A1.128, de 2501964
Produto, Eteéresiicos S.A.
Pernambuco

Nome Comercial

Classe 8
Artigos da ciam.

Termo 129 663.141; de 25-9-1961
Carlos Sarnudio
); ic o\

•tndiletiia Brasileira,
tes integrantes

Termo n.° -663.142, de 25-9-1964
Cícero Sampaio Duarte
São Paulo
(80BPE N T,

Classe 8
Artigos da classe

Classe 46 Para distinguir; Amido, anil, azul da
Termo n° 663.137, de 25-9-1964
Grafilme Laboratórios Cinematográficos Prússia, alvaiade de zinco, abrasivo)
algodão preparado para limpar metais,
Limitada
detergentes, espremacetes, extrato del
Guanabara
•
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para Javan+
deria, limpadores de luvas, liguid-m da
branquear tecidos, líquidos mata-gordurn
ras para roupas e mata óleos para- roud
pus, oleina, óleos para limpeza de cari
ros, pós de branqueie roupa, salicat°
•
de sódio, soda cáustica sabão em pó.
' sabão comum, sabão de esfregar e sad
Classe 32
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Artigos da classe
para calçador
Termo n° 663.138, de 25-9-1964
— Aparelhos Domésticos
Termo n.° 663.143, de 25-9-1964
Limitada
Cícero Sampaio Duarte
.
São Paulo
Guanabara

Classe 8
Para distinguir: Acumuladores elétricos,
agulhas de gramofones, alto falantet
amplificadores de som e vídeo, antenas
para rádio e televisão, aparelhos cinematográficos (mudos ou spnoros), aparelhos eletrônicos, aparelhos %to-cinematográficos, aparelhos c(e radio, bate
rias elétricas, bobinas, cr.on5metros, discos gravados, filmadores, filmes revelados. fótômetros, geladeiras, ,gravadores
de som e voz, lâmpadas, maquinas falantes,. máquinas- fonográficas, medidores de eletricidade e de luz, microfones.
"pick ups", pilhas elétricas, projetores
de imagens e de som,- relógios, troca-'
discos, televisores, transceptores e válvulas eletrônicas
Termo n° 663.139, de 25-9-1964
Cia. Santa Luigia — Comércio
e Indústria de Veículos
Guanabara

FAPOSIOLn5
indústria Brasileir

Classe 32
Jornal

Classe 8

Santa Luiqa
Classe 8
Artigos da classe

Têrtno n 9 663.140, de 25-9-1964
Carlos Luiz de Freitas
São Paulo
'
LZA.11..._
CER

Rádios, rádios transistores e suas pai

industriai Brastleira

ueetumne

Noepirm. 1 COA e Sant-Listeunt

Termo n° 663.136. de 25-9-1964
Fernando Teixeira Bastos
Pernambuco

Fernando Teixeira Bastos .
Pernambuco

Têrmo n° 663.127, 'de 25-9-1964
União Sul Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia
São Paulo .
I

Classe 8 Artigos da classe

Têrmo n° 663.131, de 25-9-1961

• Casse 33
Titulo de Estabelecimento

,

w

Witstria Brasileie

•n•••••

e

=Armo n' 663.135, de 25-9-1964
Fernando Teixein Bastos
Pernambuco

Têrmo n° 663.130, de 25-9-1964
Fernando Teixeira Basto,
Pernambuco

Termo n° 663.126, de 25-9-1964
União Sul Brasileira da Igreja
Adventlsta do Sétimo Dias
São Pai&
HOSPITAL E CASA DE SAODE
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NEGOCIOS

2ALCO
Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sant.*
tários, aguas desinfetantes e para fina
sanitários, apanha moscas e insetos (dei
goma e papel ou papelão), laactericid
das, baraticidas, carrapaticidas, creoso;
creosotalina, creosotos, desodorante;
desinfetantes, defumadores, esterminados
res de pragas e hervas daninhas, kmtilizantes, fosfato, formicidas, fungicid
das. fumigantes, glicose para fins veted
rinlirios, herbicidas, inseticidas, insenti4
fugos, larvicidas microbicidas, medicam
mentos ara animais, aves e peixes, óleos
desinfetantes e veterinários, petróleo)
sanitários e desinfetantes, papel fumed
gatório, pós inseticidas. fungicidas
lednfetantes. preparaçbes e prdoutos
Inseticidas, desinfetantes e veterinário
raticidas, remédios para fins sanitários
e desinfetantes para fins agricolas,
tieulas, sanitários e veterinários, vacine
para aves e animais, venenos contra ia
setes, animais e hervas daninras
Termo n.0 603.144, de 25-9-1964
Conceição Andrade da Costa t
São Paulo

&

IMPORMETA L S/A .
METAIS NÃO FERROSOS

Classe 48
Classe 21
Dispositivo para enrolar cabelos, per)
Veículos e suas partes integrantes, bem tes, escovas de material plástico para 4
como auto-peças em geral
cabelo, para dente e para unhas

506 .Quinta-feir'n 4
Tilam n. o 663.146, de 25-9-964
Im p ormetal S.A. — Metais não
Ferrosos
S go Paulo

01 RIO OF:r;
Termo a.° 663:149, de 25-9-1964
Clube de Regataa Vasco da Gama
ksuanabara
'

EVENINp,STAR
N-Rir2.

PRORRONÇA0

VASCO DA GAMA
Ind. BrasiIeIrR
Classe 3?
Revista e álbuns impressos

Nome Comercial
Termo n. 9 663.147, de 25-9-1964
José Euvald 0 de Amorim Bittencourt
e Carlos Salizani
São Paulo

Termo n. 9 663.150. de 25-9-1964
Clube de Regatas Vasco da Gama
Guanabara

PRORROGAM

VASCO'
Ind. .Brasileira
Classe 32
Revista e álbuns impressos
Termo n. o 663.151..de 23.9-1964,
Clube de Regatas Vasco da Gama
Guanabara
'
PRORROGACAO

31.UW DE.REGATAS
VASCO MA GAMA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo

Classe 32
Revista e álbuns impressos
Tétano n. o 663.152, de 25-9-1964
Clube de Regatas Vasco da Ga,-Guanabara

Termo n.° 663.148, de 25-9-1964
Ary Moacyr Mar)
SãO Paulo

Fevereiro de 1966

. (Scr;_, III)

Tiniu° n.° . 663.157, de 26-9-1904
usadas, alm jadas, acolchoados para
moveis, bancos, balcões, banquetas, Distribuidora da Anáncioa L.
Distran
.oandejas, domiciliares. berços. biombos,
Guanabara .
zadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos ..para "dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia conjuntos de armários e gabinetes para
.:opa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras •de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
lispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira; espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
inesinhas, mesinhas para rádio e televi30, rnesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
Classe 32
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha- Para assinalar e distinguir: jornais, re.
DéÚS, sofás, sofás-camas, travesseiros e vistas e publicações em geral, albuns,
vitrines
rogramas radiofônicoi, peças teatrais e
dl;

cinematográficas

Classe 17
•
Artigos para escritório. 'almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores : - cle cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para , desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, 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-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, " perfuradores,
réguas, raspadeiras de . borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Têrmo n.9 663.158, de 25-9-1964
Salvat Edit6res, S.A.
•
Espanha

Classe 32
,Publicações em geral
'663.159, * de 25-9-1964
Têrmo
Indstrias J. B. Duarte S . A.
São .Paulo
a.°

closol
.

• Têrmo k° 663.156, de 25-9-1964
Irmãos Lamas — Móveis e Madeiras
Sociedade Anónima
Guaóabara

PRORROG4ÇA0

CRUZ'DE.MALTA
•nd.' Braciletra

Indústria Brasileira'
Classe 2
Artigos da classe

Classe 16
PRETO
Para clistinguir: Materiais para constru,
Classe 33
ções e decorações: Argamassas, argila.
Titulo
areia. azulejos, gatentes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentaTermo n .9 663.153. de 25-9-1964
ção. calhas. cimento. cal. cri, rhanas
Clube de Regatas Vasco da Gama
boiantes, caibros, caixilhos; colun4s:
- Guanabara
chapas para coberturas, caixas Mu,
caixas para coberturas, ckixas dágua
PRORROGAM.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, ;seu• turas metálicas para construções, lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas,.masClasse 33
sas para revestimentos de paredes. na
Insígnia Civil
deitas para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para Termos os. 663.154 e 663.155, de
tornar inipermeabilizantes as argamas25-9-1964
so& de cimento e cal, hidráulica, pedre- Irmãos Lamas — Móveis e Madeiras
gulho, produtos beturninosen, ituipermeaSociedade Anônima
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Guanabara
•
•
para revestimentos 'e outros como nas
Construções, persianas. placas para pa, PRORROGAÇÃO
vimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara •tetos e paredes.
MON1E11 LANIA;
papel para forrar casas,' massas antireidos para uso .nas coastruções, parquetas. •portas, portões, pisos, soleiras,
ClaSse 40
•
para portas, tijolos . ' tubos de • Concreto Móveis
. ein, geral de metal, vidro, • de
' telhas, taras, tubos de ventilação, tan; nó. ..madeira, estofados ou não.inclu•• q ue& de cimento.•••vtgas.'vidamerrtos
sive', Móveis , ara esCritórioa:'
n'rner16i"
banheiro
rOupas

L, FIM F15

.

Tèrmo' n. o 663.160, de 25-9-1964
a Indstrias J. B. Duarte S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira

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 para
desenho," cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, 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, la p iseiras. ma
quinas para apontar lápis. minas para
grafites, minas para penas. máquínas de
escrever, 'máquinas de calcular. maquinas de ,sç(n. ar. má q uinas de multipliCar.
mata;-gatos, - porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis,, porta-cantas. portacartas, , pensas. prendedores, de papéis.
percevejos, para ; papéis: perfuradores..
réguas, r rinpMecirp (1,,r
g encils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
r(rTõeP..,
h

SdIf*r nt
Indústria Brasileira
Classe 2
Artigos -da classe
Têrmo n. 9 663 .161. de 25-9-1964
Cabos de Aço Ltda.
Morcing
Guanabara

n/".

INDDSTRIA
•

"1

Br.1115411RA
é
1

1

1

é •1

'Classe' 1 . 1 ''••• ' ••
-". 3 €'.! Ca tuNs..'
'I`

•
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•
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Térmo n,° 663.162, de 25-9498/

,Termo n.° 663.166, de 25-9-1981
Faberge, Inc.
Estadoa Unidos da América

(PROBRoGAÇACi

FABERGETTE

José Patrona
$ão Paulo

Classe 8
Aparelhos para adaptar lâmina para
barbear
rêrmo n.° 663.163, de 25-9-1964
. João Batista Coutinho
Guanabara

(Agencia Brasileira
ide 'moveis,' •
Classe 33
Titulo
Termo n.• 661.164, de 25-9-1964
João Batista Coutinho
Guanabara

Agencia Naõional
(de lmoveid

Classe 48 _
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos agua de colónia, agua de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, lentíes e tônicos para os
cabelos e para . pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes vinagre aromático pó de arroz
a talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertame; escovas pare dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para 04
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dlios e pintas ou sinais artificiais, óleos para.a pele
Termo n.• 663.167, de 25-9-1964
Faberge, Inc.
Estados Unidos da América

WOODHUE

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de toucaClasse 33
•
água de rosas, água de alfazema, água
Titulo
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. banTermo na) 663.165, de 25-9-1964
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Faberge, Inc.
de penteados, petróleos, óleos para os
Estados Unidos da América
cabelos, creme evar.escente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe04e e "maqullage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dflos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex- para barbear, sabão liquido perfumado
tratos água de colônia, água de touca- ou não, sabonetes, dentifrícios eia pó,
dor, agua de beleza, água de quina, pasta ou uquiao; sais perfumados para
água de rosas, água de alfazema, água banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
para barba, loções e tónicos para os me; escovas para'dentes, cabelos, unhas
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- e cílios, Jum de louro, saquinho perfudolina, batons, cosméticos, fixadores mado, preparados em pó, pasta, liquide penteados, petróleos, óleos para os do e tijolos ara o tratamento das unhas.
cabelos, creme evanescente, cremes gor- dissolventes e vernizes. removedores da
durosos e pomadas para limpeza da pe. cuticular; glicerina perfumada paia os
le e "maquilage". depilarios, desodo- cabelos e preparados para dsecolorantes, vinagre aromático, pó de arroz rir unhas. diios e pintas ou sinais artaficiais, óleos para a pele
• talco pefumado ou não, 'apta para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Termo n.° 663.168, de 25-9-1964
embelezar cílios e olhos, carmim para
Faberge, Inc.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Estados Unidos da América
para baroear, sabão liquido perfumado
•ou não, sabonetes, dentifricios em no.
pasta ou líquido; sais periumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perit
sue; escovas para dentes, cabelos, unhas
• cilhas, rum de louro. saquinho perfuClasse 48
mado, preparados em pó. pasta, liqui- Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
do e tijolos ara o tratamento das unhas, dor, água de beleza, água de quina,
dissolventes e vernizes, removedores da tratos, água de colônia. água de toucacuticular; glicerina perfumada para os i:Tua de rosas, água de alfazema, água
cabelos e preparados para dsecolo- para barba. loções e tónicos para os
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti- cabelos e para a pele, brilhantina, bar:.
ficiais, óleos para a pele
dana, "batons", cosméticos, fixadores,

APHRODISIA

FLAMBEAU

de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes or.
durosos e pomadas para limpeza aa
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
etnbelezar aios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em ;Á
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfucoe; esctivas para dentes, cabelos, unhar,
e cibos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liqtd•
du e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descobris
unhas, cilios e pintas ou sinala artif1.
ciais, óleos para a pele
Têm) n.° 163.169, de 25-9-1961
Faberge, Inc.
Estadoe Unidos da América

•TIGRESS
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos agua de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban-
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me; escovas para dentes, cabelos, unhai:
e cílios, rum de louro, saquinho perfila
!nado, preparados em pó, pasta, líqui»
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cilios e pintas ou sinais adi..
Betais, óleos para a pele
Termo n. 663.171, de 25-9-1961
Estados Unidos da América
Faberge, Inc.

STRAW HAT,
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, e1.
tratos agua de colônia, agua de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bara.
dolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da mia
k e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Pa s ta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perto.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho pariu.
Irado, preparados em pó, pasta,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecoloa
rir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para • a pele

dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabe'tos, creme evanescente, cremes goadurosos e 'pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinaare aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Termo n.° 663.172, de 25-9-1961 •
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Cecília Mala & Cia. Ltda.
para barbear, sabão liquido perfumado
Pernambuco
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dlios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, aqui
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
• tlasses: 23 e 36
cabelos e preparados • para dsecolo- Tecidos em geral, confecções de roupa'
rir unhas, cibos e pintas ou sinais artifeitas em geral
ficiais, óleos para a pele
Termo n.• 663.173, de 25-9-19,54
Termo a.* 663.170, de 25-9-1964
Prancheta — Arquitetura de Interiores
Faberge, Inc.
Limitada
Estados Unidos da América
Guanabara

CRISTINEModas Femininaà

FABERGÉ

PRANCHETA

Classe 48Para distinguir: Perfumes, essências, ex- LiNDOSTRIA BRASILEIRA,
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Classe 16
agua de rosas, água de alfazema, água Para distinguir: Materiais para construa
para barba, loções e tônicos pára os :bem e .decorações: Argamassas, argila,
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- areia, azulejos, gatentes. balaustras, blesi
dolina, batons, cosméticos, fixadores ros de cisaento. Motos para pavimentaa'
de penteados, petróleos, óleos para os çao. calhas, cimento, cal, cré. chapas'
cabelos, creme eva.reseente, creroes
• salantes, calbros. Manhas; colunaq
durosos e pomadas para limpeza da pe- capas para coberturas, caixas diguag
le e "maquilage". depilarias, desodo- caixas para coberturas, caixas dácillao'
rantes, vinagre aromático, pó de arroz :ai:as de descarga para etixoa, edifica-à
e talco pefumado ou não, lapis para ceies prernoldadas, estuque, emulsoo dd
pestana e sobrancelhas, preparados para base asfáltico, estacas, esquadrias, estrila
embelezar cílios e olhos. carmim para turas metálicas pare construções, larea
o rosto e para os lábios, sabão e creme tas de metal,, ladrilhos, lambris, lavai
para barbear, sabão liquido perfumado de junção, lages, lageotas, material iso.
ou não, sabonetes, dentifricios em pó. tante contra frio e calor, manilhas, meou
Pasta ou liquido; sais perfumados para sai pare revestimentos de paredes, ma,'
banho., penses, vaporizadores de perle. deiras peta construções, mosaicos, prot.
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reverefro CIO 1905

elástlem. escaninhos para p.,pel, apa- aparelhos para medição, miras de qual&toa de base as5áltico, produto& para radas, dispositivos elétricos de ligação
gadores de tinta e lápis, bandeias hume- quer graduação, ammaricos, normágra•
para
máquinas
de
escritório,
e
direção
tornar inipermeabilisantes as argamaade cimento e cal, hidráulica, pedre- máquinas duplicadoras para cartões fu- decedoras para copiar cartas, esquadros toa nivela de ferro, alvela d'água para
aos
gulho, produto& betuminosos, impermeaadlizante., liquidoi ou sob outras formal
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentai& de clminto ou gesso ara tetos e picadas,
papel para torrar casas, massas antircidos para uso nas construções, par.
quotas. portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos - de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigameatos e
landis

rados, máquinas tradutoef de escritas para desenhos, indicea para arquivo, caldeiras, óculos, inetrumentoa óticos de
perfuradas para carimbar preços, má- goma preparada para papelaria, lacre observação • medida, aparelhos de om•
quinas para faturar abbretudo máquinas prensas de furar, prensas de furar, dulaçáo permanente, objeltva para sin.
de escrever calculadoras e máquinas de I'artes integrantes de tõdas as máqui- pliadores, mi.sturadorea para banheiros,
calcular combinadas com máquinas de nas, mecanismos, aparelhos e equipa. painéis de carros, para-ralos, plugs, panelas elétricas, panelas de pressão, pismento anterior me scionadoa
escrever, máquinas para escrituração,
tolas de pintura, pick-upe, pilhas sèeas
sôbretudo sornacloras. 501d:1f-toras. ,.om
TarrnOs as. 663.1780 a 663.180, de elétricas, prumos, pantógrafos, partemmecanismo impressa, ou não e s. arra
25-9-1964
troe, pantôtnetros, pirómetros, instru.
porta-papéis. bem como com um ou
José Golob
mentos de precisão, periscópios, projemais totalizadores, máquinas de escreSão Paulo
tores cinematográficos, pince-nez, apaver em geral, máquinas de escrever
relhos de refrigeração, refrigeradores,
com mecnnisrno frantal para papéis e
réguas de aço, rádios, refletores, reatofichas e máquinas para a confecção
res, relays, receptores, regadores autode tabelas, máquinas • de escrever para
máticos, relógios, relógios de -ponto e
Térmo n.° 663.174, de 25-9-1964
fõlhas e cintas, máquinas de escrever
de vigia, redatores, resistências elétricas,
Panificadora Areia Branca Ltda.
para licroa e pranchas planas, máqul,
registros para água, registros para caGuanabara .
nas de escrever para notas, máquinas
nais e comportas, receptores de MIL
•
para estenografia e estenotipia, máquiaa..„
reatores para luz fluorescente, reostatos,
nas de escrever para cegos, maquinas
registros para vapor, registros pia
de escrever para cifrar e decifrar, mápara banheiros, aparelhos bebedouros,
quinas de escrever para linhas, macm:para' lavatórios e para pias, secadores
nas
de
escreaer
para
linotipo,
máquiClasse 41 •
para cabelos, potenclõmetros, sorveteimultiSubstâncias alimentícias, seus prepara- nas de escrever - com mecanismo
ras, sincronizadores, sextantes. selecici-.
auto-essritas,
-para
plicador
incorporado
dos, ingredientes de alimentos,
nadores, sifões, sereias de alarme, apatítuladores
de
conta.'
máquinas
de
esClasse é
essências alimentícias
para soldar, soquetea, sinaleiros,
crever pneumática ou hidraulicamente Máquinas e suas partes integrantes pare relhos
reguladores automáticos ou não, apare.
máquinas
adas
impulsionadas,
tôdas
fins
industriais;
maquinas
de
precisão,
663.175,
de
25-9-1964
Tarmo n.°
lhot de televisão. teleuplas, telêmetros,
ia mencionadas também á base de ra- máquinas operatrizes, motores e suas tomadas, telescópios, teodolitos, tecniHélio de Andréa Nabuco
lais,
magnética
e
eletrônica.
bem
•oine
Guanabara
partes, peças para automóvois não ha- gratos, termômetros, tomadas de cor.
em combinações • umas com as outras, cluidas em outras classes: Alavancas, rentes,
aparelhos de telégrafo sem tio.
partes integrantes de tódas as máqui- alternadores, máquinas amassadeiras. tanslormadores,
•
trenas. torradoes de
nas supra mencionadas; mecanismo, máquinas =assadeiras de barro e conpetrechos e acessórios complementares creto, máquinas de abrir chavetas, tatá- cereais., torneiras de compressão, tore agregáveis a ditas máquinas, entre zomtuticaçeo interna, discos gravados. neiras .de alta pressão, torneiras com
os quais mecanismos controladores de liais diafragmas para totografink dei dispositivos para aquecimento de água, •
INDUSTRIA BRASILEIRA
escritas perfuradas, máquinas , controla- quinas afiadoras para ferramentas, má. telefones- telescópios, transmissores, toca-discos automáticos ou não. • tubos
doras de números, mecanismos intr yluClaase '38
toras de papel sem fim, Máquinas para pertaoores, enceradeiras.- expiais:adore conduites, terminais para baterias; vol.
thnetros, ventiladores e válvulas
Batbalageas de papai. cartolina ou
tingir fitas de máquinas de escritório, elétricos, estufas, estereilizadores. esqua
máquinas bobinadeiras. para fita de dros de aço, esquadros de agrimensor
papelão
Classe 21
máquina de escritório, aparellto enrola- extintores de idcêndios, aparelhos para Para distinguir: Veiculos e suas partes
Térmo n.9 663.176, de 25.9-1964
dor para rolos de papel, máquinas para expremer frutas e legumes. aparelhos
integrantes: Aros para bibidetas. autoSouza, Oliveira Indústria S . A.
carimbar, máquinas grampeadoras - e estereoscópios. escalas, indicadores de móveis, auto-caminhões, aviões, amormaré,
eletrônietros
de
quadrantes,
esbrochadoras, máquinas apontades para
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Pernambuco
lápis, máquinas para imprimir endere- pectroscópios, aparelhos de contrôle e pregues, braços para veículos, bicicleços, máquinas, dispositivos e acessórios medida, exaustores, estojos para filtros *tas, carrinhos de mão e carretas, casal-complementares para o aperfeiçoamento com torneiras, aparelhos eletrônicos em nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
e a ampliação do efeito das máquinas geral, equipamentos eletrônico* e rádio. carros, tratores, carros-berços, carrosacima mencionadas e suas partes inte- técnicos, fogões, fornos e fogareiros elé. tanques, carros-irrigadores, carros, cargrantes e pertences. Caixas registra- tricos, faróis, faroletes. fios para ele. roças, carocerias, chassis, chapas cirdoras e de contraile 'e suas partes inaa ficos, ferros elétricos de engomar e pas. culares para veículos, ccbos de veículos
(ndústria Braelieiret
granias. Cecanismos e equipamento pa- tricidade, fios terra, aparelhos fotogrâ. carrinhos para máquinas de escrever
ra . o contrôle do trabalho e do trlba sor. ferros comuns a carvão, ferroa ela corrediços, para veículos, direção, dealilhador.. Contadores de palavras, dispo- micos para sodas., fervedores, fusíveis, gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 41
•
sitivos contadores.. Réguas de .álcue.o. filmes revelados. fôrmas eléticas, Entoe vadores para passageiros e para carga,
Biscoitos e bolichas
Aparelhos, equipaineato, petrechos pa- de óleos para motores, aparelhos de engates para carros, eixos de 'direção,
ra
o escritório de tóda espécie. Mate freqttencia modulada, maquinas fotográ. freios, fronteiras • para veículos, guidão
Termo n.o 663.177, de 25-9-1964
rial para escrever e desenhar. Móveis ficas, filmes rígidos, fonógrafos, -fitas locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Wander — Werke A.G.
de escritório de teida espécie, mesas, métricas, instrumentos fisicos, focaliza. motocicletas, tuotocargas, moto turgasea,
Alemanha
escrevaninhas, 'arquivos, armários, es- dores para câmaras fotográficas, gela. manivelas, navios, ônibus, para-choques,
tantes. caixas, cofres. Envolucros e ca- cidras, farrafas térmicas, geradores au- para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
pas protetoras contra a poeira, capas tomáticos, geradores estáticos e eletrô- rodas para bicicletas, ralos para biciclebases e assentos amortecedores contra nicos de alta freqüência, que funcionam tas, reboques, radiadores para veículos,
o ruído, malas para máquinas de escre- com válvulas para aquecimento por rodas para veículos, selins, tricicles, tiver e outros aparelhos de escritório, dielétrico e indução, fitas' magnéticas. rantes para veículos vagões, velocípeteclas, suas coberturas protetoras, e aparelhos para gás engarrafado e apa• des, varetas de controle do afogador e
tipos para máquinas de escritório, relhos de in-aersào. heliográfos. hidrõ. acelerador ,- tróleis, troleibus, varaes de
anéis de algarismos, Rilhas de impres- metros, holofotes para automóveis, ia
carros, toletes para carros
são, caracteres . de escrita, meigos para terruptores, isoladores, impressores, apa.
Classe 6
modelar, chapas perfuradas para traria- relhos de intercomunicação, indicadores Ejetores de ar e de vapor, injetores
de
níveis,
imans
permanentes
para
ré.
ferir - desenhos, carimbos de radas as
Classe 17
aparelhos de gás neon, gravado- aspiradores, dispositivos de elevação,
Máquinas, apareraos e utensílios 'de espécie, almofadas para tinta, borra- dias,
res
de
fitas gravadores de discos má. levantamento e transporte, e contrôles,
escritório de tecla espécie, sôbretudo chas para apagar escritas, apontadores, quinas impressoras,. fotográficas, iso- acessórios, partes e componentes para
classificadores
clips,
percevejos,
de
:samáquinas e aparepos de calcular, conlantes elétricos, instrumentos raatemáti- os mesmos; Aquecedoreá de água de
tabilizar e para escrituração -.geral, má- da aespécie, fichários, canetas a lápis cos e didáticos, instrumentos fisicos,
alimentação p.i.m , máquinas de core-penas
de
tõda
espécie,
giz,
tintas
para
quinas, instrumentos e apetrêchos para
tar-frios, bombas de ar para pneumáinstrumentos
de
corre
Jate
.
[adores
de
•
somar, subtrair, multiplicar e dividir, escrever, moldes perfurados pira apa- calcular, instrumentos aáuticos, instru- ticos, bombas para gazolina, de incenmáquinas de escrever calculadoras, gar asma borracha, balanças para pe- mentos para medida e contrôle paira do e elétricas, betoneiras, brocas elémáquinas franqueadoras, máquinas pa- sar cartas, sortidoras de cartas. réguas aaccanicos, intermediário para filmes. tricas, burrinhos e insti gadores de ar,
ra escrita perfurada, máquinas apaga- de tôda espécie, gaze de séda para du- lampadas, lunetas liquidtflcadores lu- buchas quando parte de máquinas, caldocas de dita escrita, máquinas e„, apa- plicadores, artigos de instrução, supordeiras a vapor, carburadores, carimrelhos contadores, máquinas controla- tes para seguir o material a copiar fi- pas. lampeões, lustres, lentes, aparelhos bos de tôrno, carneiros hidráulicos
doras, máquinas multicor:dadoras, má- tas para máquinas de escrever e cal- luminosos, aparel'ass de luz fluorescente cavadeiras
contraidores de
quinas . de telecomunicação para escri- cular, fitas gomadas para escritório, limpadores de para-brisas, lanterna' tor»o p chumaceiras ou mancais
portáteis
papá
carbono,
papel
de
"céra
e
outros
e
lantecuss
de
mão,
lusas
tra.
tório, isto é, máquinas de escrever à
de anti-fricção, coletores de dínamos
distancia, teletipos. Tielex, máquinas papéis para fins de multilocação e có- redras pua velealos ,nicroscópios.
e motores, compressoras condensadopia,
incéts
e
ecóvas
ara
a
limpesa
das
moscraenetro,
manômetros,
mo:lóculos,
de escrever dirigidas foto-elétric,amente,
res, eixos quando parte ri: máquinas,
máquinas, mecanismos e equipamento máquinas e aparelhos de esrritório, seus tradores de rádio, microfones medido- êmbolos quando parte ar máquinas.
tipos
e
teclas,
berços
pura
ena'-borran,
res
de
rascas,
medidores
de
intervalos.
mar%
em
Mimas
e
cintes
partipesa
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PIST-O-MATIC

• Sagrito
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Banto de Desenvolvimento Têrmo a' 663.194, de 25-9-1961
sugenho de serra, engenho de cana, BDAL
• Prorrog ação)
de América Latina S Ã.
•ogrenagens quando parte de máquiCia. Ltda.
CuanabataDiawda, Lopez
Á*, freios quando parte de máquinas,
São Paulo 4111ncros de fricção, guinchos para caçambas de arrasto, guinchos de transbode . aéreo, geradores a , azoligna,
8DAL - Banco de Desenvolvimento
uiadastes, limpadores de cano p.i.m..
máquinas de imprimir, lubrificadores
da América Latina S/A
guando parte de máquinas a vapor,
máquinas de lovar roupa, máquinas
• Nome Comercial
#e costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e BLADE — Banco Latino-Americano
da América Latina S.A.
acabamento de latas e outros recipiGuanabara
entes metálicos, máquinas borracheiras
e máquinas téxteis, máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar e afiar faBLADE- Banco Latino - Americano
ças, molas para máquinas, máquinas
frigoríficas, máquinas de rotular, marie Desenvolvimento S/A.
telos a vapor, moinhoe e nós- não agrtindustrie Brasileira
aolas, motores de combustão interna,
Nome Comercial
klétrkas e a gás. motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando
Termo n.° 663.186, de 25.9-1964
Classe 46
pari ede máquinas enteadores de tea— Banco Latino-Americano Para distinguir: Amido. anil, azul daMs, rolos para estradas, serras medi- BLADE
da América Latina S.A.
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
Moas, serras hidráulicas, serras de fita,
Guanabara
algodão preparado para limpar metais,
teérnos mecánicos, tOrnos de revólver,
detergentes, espremacetes, extrato de
tornos automáticos, tornos verticais,
fécula para tecidos, fósforos deturbinas, tubulações para caldeires,
cera e de madira, g goma para lavanvelas de ignição para motores, válvuderia, limpadores de luvas, líquidos de
las e ventiladores, quando partes
branquear tecidos, líquidos mata-gordude máquinas
ras para roupas e mata óleos para rouTermo n.° 663.181, de 25-9-1964
pas, oleina, óleos para limpeza de carIndústria Brasileira
Ioaquim Bento Pinto
ros, pós de branquear roupa, salicato
Guanabara
de sódio, soda cáustica sabão eia
Classe 50
sabão comum, sabão de esfregar e sa-Para distinguir: Impressos em geral, ponáceos, tijolos de polir e verniz
anúncios impressos, ações, apólices, bipara calçados
lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comrciais e de visitas, duplicatas.
Termo a' 663 .195, de 25-9-1964
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
(Prorrogação)
letras de câmbio notas fiscais, notas
Dianda, Lopez 8 Cia. Ltda.'
promissórias, papeis de correspondência,
São Paulo
Indústria Brasileira
passagens. publicidãde e propaganda em
geral, recibos •
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Tiro° a° 663.196. de 25-9-1961
Benedito Ramos de Lima
São Paulo

nIMM.

Blacie

itacoloinf

Classe 32
Produções cinematográficas em geral,
slides (pequenos filmes). jingies (desenhos animados)
25.9.1964
Termo n.° 663.182,
União Laguna Ltda.
Minas Gerais

Laguna
Indústria lirasileira
Classe 11
Telas, pregos e parafusos

Termo n° 663.187, de 25-9-1964 Banco de Desenvolvimento
Intercontinental S.A.
•
Guanabara

PRORROCACAO

Indústria Brasileira

.
•

anssc 43
Insígnia
Classe 46
Insignia
Classe 47
Insisma
Clas ,;e 41
InsiorS a
Classe 47
Insignia

Classe 16
Pare distinguir: materiais de construção: argila, areia, azulejos, argamassas, batentes, balaustres. talhas, cisnes.
to, cal, cre, caixas de descarga, ckapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pré-moldadas, esta.
cas, esquadrias, fôrros, frisos, gesso,
grades, janelas, lamelas de metal, larlrIs
lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
lajeotas, material isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar imper.
tneabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico. pedregulhos, placas de
paviMentação, peças ornamentais de
cimento -ou gêsso para tetos e paredes,
parqueies. portas, portões, persianas,
pisos, papel para torrar casas, soleiras
para porta, tijolos, tubos de concreto,
ssihas, tacps, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigamento, veneziana*
e vitr6
Termo o' 663.198, de 25-9-1964
Antonio 'Serrania C, Cia.
Minas Gerais

Classe 41
Pirolitos, balas, bombons, caramelos 4
doces em geral

Nome Comercial
Teninos ns . 663.189 a 663 .193, de
25-9-1964
(Prorrogação)
Dianda, Lopez
Cia Ltda .
São Paulo

eu .1•11.4"

"C HUE3 IN
IND. BRASILEIRA

Banco de Desenvolvimento
intercontinental S/A

Termo n.° 663.183. de 25-9-1964
RDA[. — Banco de Desenvolvimento
da América Latina S. A.
Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos. ações. apólices. bilhetes. bilhetes de sorteio, cheques. cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntuses. envelopes, faturas, folhinhas
letras de câmbio, notas fiscais. notas
promissórias papéis de conTespondencia
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

PRORROGAÇÃO

•

Termo n° 663 . 199, de 25-9-1964
FICSA — Financiamento, Investimento
e Crédito S.A.
Classe 46
São Paulo
Para distinguis: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira, g goma para lavar,
.
wal:$1~4Y4 4,41n run.,0 C...(CM0
deria, lis.padores de luvas, liqui,los
branquear tecidos, liquidos mata-gordu—
ras para roupas e mata óleos para rouClasses: 32 — 16 — 50
pas, olelna, óleos para limpeza de carInsígnia Comercial
ros, pós de branquear roupa, salicato
Termo n° 663.200, de 25-9-1964
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
"Nenê" Confeções Infantis Ltda.
sabão comum, sabão de esfregar e caponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados

FICSA'

Têrmo n° 663.197, de 25-9-1964
Lorenzo Lopez Del Cid, Bruno Cardinl,
Deodato Costa, Durval Palco
Miguel Fernandes
São Paulo

"CONJUNTO APACHE"
SA0 PAU°

Classe 3.5
Titulo de Estabelecimento

Clas's 36
Calça-los M geral, para senhoras,
crianças e luxnens sandálias e
chinelos

510 Quinta-feira 4
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.
',Térmo n.° 663.206, de 25-9-1964
Recanto Parque- Verde Ltdat
Paraaa

jrênino n° 663.201. de 25.94964
Roberto Schiftan
Sào Paulo

Têrrao a* 663.211, de 25-9-1964
Perlatex Indústria e Comércio de
Tecidos e Confecções Ltda.:

Mecantól
i615/
r t Eídr ã
Classes; 41, 42, 43 e 44Titulo
Térmo a° 663.207, de 25-9-1964
Antonio Reinaldo Bacbeca
São Paulo

JAQUELINE
INDúSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos agua de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
p.a, a barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescenta, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e• "maquilage", depilarlos, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar calos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
a
para barbear, sabão liquido perfumado
Têrmo n. 9 663.202, de 25-9-1964
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Gravações Rivatiin S.A.
pasta ou liquido; sais perfumados para
Guanabara
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho pertamacio, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 8
Válvula:a lâmpadas, tomadas, fios, so- cuticular; glicerina perfumada para os
tateies, aparelhos fotográ aicos radiofó- cabelos e preparados para dsecolo
nicos cinematográficos máquinas falante rir unhas, dilos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
•discos gravadds e filmes revelados
Têrmo na 663.208, de 25-9-1964
Têrmo n.° 663.203, de 25-9-1054
Curtume Santa Genoveva S.A.
Madeireira Divino Ltda,
São Paulo
Rio Grande do Sul

Cassa 1:5
Para distinguir: Amido, anil, azul da
• Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
• algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrata de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de matara, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liqualos de
branquear tecidos, líquidos mata-aordu.
ias para roupas e mata óleos para ruupas, oleina, óleos para limpeza de carros, ,pós de branquear roupa, satazto
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
, aablio comum. sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e vernizpara calçador

RIVATON

, DIVINO

comua um arammx

I

r
Indústria Brasife-ii•-a‘.

Nome Comercial
Têrmo n.° 663.209, de 25-9-1964
Carlos Maia de Souza
São Paulo

Classe 4
Madeiras de tôda espécie, 'em toros,
serradas. laminadas e compensadas
j'érmo n a' 663.204, de 25-9-1i
Metalúrgica Avenca Ltda.
Rio Grande do Sul

AVENCA
Indústria B-r-áb
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluidas nas classes 1, 10 e
Termo n. 9 663.205, de 25.9-1964
Comércio de Combustíveis Ltda.
Paraná

'PostiSãto Antotig
Classes:. 11. 33 e 47
Titulo

HARPER , 3 BAZAA1/

1

Classes; 8, 13, 25, 34, 40 e 19
Artigos eletro-domésticos em geral, artigos e instrumentos de precisão artigos eletrônicos, jóias, bijouterias, pedras
preciosas e semi-preciosas, imagens, estampas, estátuas, estatutetas, desenros
quadras, pinturas gravuras, cortinas
tapetts, móveis em gera/ e brin. •
quedos em geral
Tiraloa f43.210, de 25.9-1964
Perlatax Indústria e Comércio de
Tecidos e Confecções Ltda.
São Paulo

OPALON

;ndllatri4 Bre9ileir0
Classe 23
Tecidos em geral

São Pi;tilo

Fevereiro de:1965 •

Il.i
borticulas, sanitrios e veterinários, sul+
fatos, superfosfatos, vacinas para ave*
e animais, venenos contra insetos, anta
.
mais e 'larvas dania'aas
Termo n.° 663.215, de 25-9-1964

FEB LATEX

IMus tria Braei 1 e irà n
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasaihos
aventais, alparcatas, anáguas. blulas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, abales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carp.nhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para aálitares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
maios, -mantas, mandrião, manilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, peleainas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banha sandálias.
suciares, aborta sungas, atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, una
formes e vestido.,
Têrmo n.° 663.212, de 25-9.1964
Perlatex Indústria e Comércio de
Tecidos e Confecções Ltda.
São Paulo
E contam
P
ECCOES
LTDA.
DE TECIDOS E CONI

PERLATEX INDCSTRIA

Rupturita S.A. — Explosivos
. Guanabara

Rtúritã
Classe 2
Adubos, atidos sanitários, água dedal*
fetantes e para fins sanitários, apanha
mósca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalis bactericidas, Latada
•
carrapatIcidas, cresol, arasatalad
na, creozoto, desrdorantes, desinfetana
tas, defunadorea, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterelilana
tes, embrocações para animais, exuma
tos, farinha de ossos, fertilizantes, fosd
fatos, formicidas, fungicidas," furnigana
tes, g'icose para fins veterinários, gua..
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas.
microbicidas, medicamentos para anal
mais, aves e peixes, óleos desinfetante/
e- veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório. pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários II
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitrios e veterinários. aula
fatos, superfosfatos, vacinas para aved
e animais, venenos contra insetos, aula
mais e hervas daninhas
Têrmo n.° 663.216, de 25-9-1964
Processamento, Contrôle e Análise de
Informações "Norbramec" Ltda,
Guanabara

Nome Comercial
Têrmo n.° 663.213, de 25-9-1964
Calçados São Crispim Ltda,
Rio Grande do Sul
•

MELISA BARDEM'

:Processamento, Co–ntrõlg
)e Análise de Informacõej
,« Alorbrameca Ltna21

Uasse 36
Calçados

Nome Comercial

Têrmo n a 663.214, de 25-9.1964
Rupturita S.A. — Explosivos
. Guanabara

Termo a! 663.217. de 25-9-1964
Processamento, Contrôle e Análise
Informações "Norbramec" Ltda.
Guanabara

de

Fut
—nigeno inseticidi RuotdritàClasse 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
niõsca e insetos (de goma e papel ou
Indústria Brasileira
papelão), alcalis bactericidas, barata
•
carrapaiicidas, cresci, cresotaliClasse 6
na, creozoto, desodorantes, desinfetanMáquinas industriais em geral
tes. defunadores, exterminadoras de
pragas e hervas daninhas, estereliianTermo n.° 663.218, de 25-9-1964
tes, embrocações para animais, enxerMopasa — Sociedade Paulista de
tos, farinha de ossos, fertilizantes fos.
Montagens Industriais; Ltda.
fatos, formicidas, fungicidas, furnigantes, glicose para fins veterinários, guaSão Paulo
nos; herbiciclas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório. pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações • e produtos
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
Classe 28
fins veterinários, sabões veterinários e Bisnagas para produtos líquidos, sólido*
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
e granulados

opavox.

• 0,0

ta-feira'4' .
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O sh° 063.219, de 25-9-1964
paia — Sociedade Paulista de
Montagens Industriais Ltda.
▪ Silo Paulo

Termo n•° 663.224, de 25-9-1964
Denison Companhia Brasileira de
Eletriinicoa
Guanabara

.F. M. Faixa Melhor
Classes: 8 e 33
Expressão de propaganda
T-Srmos na. 663.225 a 663.229, de
25-9-1964
T. H. Benecke
Anemanha
Classe 25
Painéis e estatuetas

Nerocella

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicas para o tratamento e
Planejamento
loração de fibras, tecidos, couros e ceGuanabara
lulose; água raz, álcool, albumina, aniv
linas, alumen; alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoníaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água • acidulada para
'
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
N,
galvanização, benzina, banzai, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potásio; cai
Nome Comercial
virgem, carvões, carbonatos, .catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
Tármo n.0 663.221, de 25-9-1964
composições extintores de incêndio, cloMearim Imóveis e Materiais de
ro, corrosivos, cromatos, corantes, creoConstrução Ltda.
sotas; descorantes, desincrustantes, disGuanabara
solventes; emulsões fotográficas, enxo'fre, éter, esmaltes estereatos; fanal, filmes sensibilizados para' fotografias, '11xadores, formal, fosfatas industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
- Classe 16
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
Cimento, tijolos e ladrilhos
massas para pintura, magnésio, merTirmo n.° 663.222, de 25-9-1964
curio; -nitratos, neutralizadores, nitrou;
G. 1. de Andrade — Cera e Pastas lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
Guanabara
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa Industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
Indústria Brasileira
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e croClasse 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da mar, produtos para diluir tintas prossiaPruss1a, alvaiade de zinco, abrasivos, to; reativos, removedores, reveladores;
algodão preparado para limpar metais, sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
detergentes, esperrnacetes, extrato de silicatos, soda cáustica, soluções quíanil, fecula para tecidos, fósforos de micas de uso industrial, solventes, sulcera e de madeira, goma para lavan- fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
deria, limpadores de luvas, líquidos de ou pastosas para madeira, ferro, parebranquear tecidos, líquidos mata-gordu- des, contruções, decorações, couros, teras para roupas e mata óleos para rou- eidos, fibras, celulose, bartos e vaiculos, talco industrial, thiner, •
pas, Jleina, óleos para lmipezas de carros. p5s de branquear roupa, salicato •
Classe 10
de sódio, soda cáustica, sabão em pó, Para distiliguir: Abaixa linguas, abre
sabão comum, sabão de esfregar e sa- bôcas, adenótomos, agastadores, agraponáceos 'tijolos de. polir e verniz para fos, agrafos para ossos, agulhas para
calçados
Injeção, algodão hidrófilo, alicates,
amálgamas, aparadores, aparadores paTê mo na 663.221 de 25-9-1964
ra eins médicos e cirurgicos, aparelho
Adolfo Bindo Falira Cnicchl e Arthur para massagens. aparelhos de pressão
Croacchi
arterial, aparelhos de diatermia, apareGuanabai'a e R.o de Janeiro
lhos de raios' ultra-violefa; aparelhos de
raios X, aparelhos de , infra- vermelho,
'parelhos de sardas, assentos, para en;ralos, ataduras, balanças ; para dialn .,
a infantil, bisturis, 'cadeiras , cara clittli
alta médica. kalçadores. ,cambraia hi•
•
' drófila. canu`as
. .1caiout....4'cera
laminada,
.
.
a .. ''.
Indústria
,....'Brasileir, 1 . , cera para incrustação ,a articulação, cin.
rse 8 ,
i ...., ,t.N5 , para fins, slinicas, cera ...Falante, ciairas umbelicals. colhera cortantes, com
i. ,Itros
km° n.5 663.220, de 25-9-1964

V„ P. — Vendas, Incorporações e

p.

•

Vendas Incorporações
Planejamentos

UTIL

ce,0
-

'

sana .

»essas de tecidos, contagotas. costótomos. curativos cir curetas, denxs artificiais. dentaduras, depressores
dilatadores. dinãmetras. drenas, duchas
vaginais, elevadores, estojos higiênicos
e 'espartilhas, especulas vaginais, espoa.
ias clinicas. estoloS de bolso, para instrumentos cirúrgicos. estufas, ei.patulas,
escalpelos .'escalpelos cirúrgicos, ciscai.
pelos, escopros, esteroscóplas, extratores, escavadores, feltros para estaplasata, fios de linho, para feridas, facas,
ganchos para músculos, .celahametros.
gales. godovias, goivas gesso; grampos para suturas. guta-parcha,- histeró.
metro. Ideal base. Julgadores, instrumentos cirurgicos para operações, liga.
duras de cânharao. líquidos e pós para
limpeza e polimento, lixa, luvas e 'dedeiras de borracha para hospitais.' limas
para osso, lancetas massas plástIcaa
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia, mesas 'de . operações. meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, ponta de gutá-percha para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta. pinças
anatômicas ulmão de aço, protetores.
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
IA de pau, ruge para desgaste dentário
retroscópio bugia ruginas; sarjadeiras,
sandaraca, seda e crina para saturas,
sacos para gelo e bolsas para água
quente, sondas. seringas para lvageas
e injeções, serras, serras para raquiotocria; tampões higiênicos preservativos.
tira-leite, termômetros. tesouras, trepamos, toalhas higiênicas ventosas. cerniz
isolante para fins odontológicos
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e sylon: recipientes fabricados
de material plástico. revestimentos coo.
faccionados de substâncias animais, mi
nerais ou vegetais; armações para óculos, bules, bandejas, argolas, açucare1.
ros, bases para telefones, inicies, bacMs, bolsas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas, e utensílios, cruzetas t
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
plástico para baterias, coadores, copoa,
canecas, tolheres conchas, cestos para pão. cestinhas, capas para álbuns,
cálices, cestos, castiçais para velas, cai.
ias plásticas para guardar objetas, des.
casso para pratos, copos e eopinhos de
plástico. caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, garfinhos. fcrminhas
de plástico. discos de mesa, estojos para óculos, embalagens de material plástico, estojos para objetos, e.spumas de
naylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, Surda, formas para dona éltzea
Isolantes, filmes, fios de celulose, fèchos
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
guarnições para liquidificadoces e para
batedeiras, guarnições de material piástico para utensIlios e objetos. galerias
para cortinas, laminados plásticos, buwcheiras, mantegueiras, malas, puxadores
para móveis, pedras pomes artificiais,
pulseiras para relógios, protetores para
documestos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes, saleiros, tubos, tileIas, tubos para seringiut, travaGsfl . vailhames, vasos, xícaras, colas a frio,
para borracha ott vidros, pasta adesiva
para correias,' pEista e Pedra, para afiar
esmeril, rebolos, 'adesivos para tacos,
e ladrilhos, e calas usadas nas indds••
. crias
Classe '34:
Cortinas, capachos, encerados, incla..
sive para Instalações hospitalares, liaóleos, tapetes em geral para assoalhos
e acedes t e artigos ..cle pele para ca
aremos fana, assadeiras

Classe 36
Para istinguir: Artigos de vestuário)
e roupas feiras em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, eludes,
cintas combinações, corpinhos calças
cacrecols, calçados, chapéus, entoa,
de senhoras e de crianças. calções. calas, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos. dominos, acharoes, antas.as,. fardas para militares co'egiais, fraldas, galochas, gravatas garras, jogos de !ingeria, 'aludas, laqueai.
,uvas, ligas, lenços, manhãs, melar
:naiós, mantas, mandrião, mantilhas, paetós, palas, pcnhoar, pulover pelerinas
oeugas, pouches, polainas, pijamas.. jau.
altos, perneiras, quimonos regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas 'de banho santlaline
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
caiar toucas, turbantes, ternos, uniformai
e vestidos
--Termo n." 663.230, de 25-91-964
Meta — Representações e Corretagem
Limitada
Guanabari

META
Classa 50
Representações de terceiros, dintratoa
de segaras e correlatas a operações ft.
nanceiras, imprssos em geral
Termo n.' 663.231, de 25.9-1964
Nível Engenharia Ltda.
Guanabara

Edificiô
Marco Antonid'
al,.V

Classe 33
Titulo

.

Tèrmo n.0 663.232; de 25-9-1964
Agroaaa Y — Agricultura e Pecuária
Limitada
São Paulo

AGROU.
INDÚSTRIA BRASILEIltAl
•
Classe 2
fertilizantes para o solo
01,

Termo n.° 663.233, de 25-9-1964
It>4-"-kekba e Comércio Tex-Sec Ltda.
São Paulo

TEX-SEC
VINIDOSTRIA DRASII.11111t\
Classe, 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes t . extrato .de
anil, . fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavou-.
dera, liaapadores 4e luvas, líquidos de
branquear tecidos': liquidas tuatli-aordts.
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de cara
roa, pós de ,bratiquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em Ai
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Marno a.° 663.237, de 25-9-1964
sabão comum, sabão de esfregar e sa.
ponáceos, tijolos de polir e verniz Indústria Americana de Palitos Ltda.
São Paulo
para calçador
:Ternaos os. 663.234 e 663.235. de
25-9-1964
Redutores Transmotécnica $ .A:
São Paulo

ri:NU:Mn/A

BRASILE:Mi

Classe 6
Variadores de velocidade
Classe 39
Correias de borracha
Termo na 663.236, de 25-94964
Tanae Ltda.
alayashi
São Paulo

a•".":" talli0Mta atal ANU
atrre

Ténno a' 663,248, de 25.94964
neno n• 663.242, de 25-94964
Confecções DMD Ltda.,ca Revista de Relações Internado
Limitada
- ----aa
São Paulo
Guanabara
j . t4 D

industria brasileira
0.•• nn
••,..”•••
0.1=1~1

iimmeepingel
Classe 3t
Para distinguir: Artigos de vestuárloa
_emiumemeen lisseanamare~aa •
/• ••ft i o • •• encono da Po/11•1 Itdp,
e roupas feitas em geral: Agasalhai
• affiloki0 041 ~Nhã, • n••n• 3/ NU là* 005.5
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Classe 32
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Artigos da classe
puças, casação. coletes, capas, chalea
Classe 26 .
Termo n° 663.249, de 25-9-1-9-ar
cachecols, calçados, chapéus, cintos
Prendedores para roupa
cintas, combinações, carpinhos, calças, CD Revista de Relações Internacional*
Limitada
. Termo n.° 663.238, de 25-9-1964
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Raymundo Mendonça
•
Guanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Guanabara
saias, casacos, chinelos, dociainós, acharpes, fantasias, fardas para militares, cocD REVISTA
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor\ta, DE RELAÇÕEt
jogos de 'ingeria, jaquetas, 'aguas,
i
DE BAMBA ros
luvas, ligas, lenços, mantaa, meias,
'INTERNACIONAIS LTDA.
maiôs, mantas, mandrião, mandhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
Classe 32
.
. Nome Comercial
peugas, ponches, polainas. pijama& pu.
Programas radiofônicos e de televisão. ilhoa, perneiras, quis:nonos, regalos,
Publicações em geral
:Termo
a° 663.250, de 25-9-19d
robe de chambre. roupão, sobretudos,
Foto 'piranga Ltda.
suspensórios,
saldas
de
banho,
sandálias,
Termo n' 63.239, .4e 25-9-1964
Guanabarati
&utiares. shorts, sungas. atolas ou siadas,
Mocildo Carlos de Oliveira
tuler, toucas. turbantes, .ternos, uniGuanabara
formes e vestidos

R „.Z'A

REI DAS CRAVES.

Indústria Brasileira

Fevereiro de 1968

liasses: 1/ --- 17
Titila, de Estabciecimento
'T enro ai' 663 . 240, da 2-9-1964
Panificação Esmelaaaa Ltda.
Guanabara

Termo n° 663 : 243, . de 25-9-1964
Emprésa Nacional de Publicações Ltda.
São Paulo

MANUAL DO CRIADOR.
Classe 32
Uma publicação impressa

Classe 38
Termo n° 663.244, de 25-9-1964
iiros para guardanapos ae 'papel
Aramp!ast.
— Indústria de Artefatos
aglutinados. álbuns (em branca). álbuns
de Metais e Plásticos
para retratos e autógrafos, nalões (exSão Paulo
ceto para brinquedos). blocos para
correspondência, blocos para cálculos. Pandicação Esmeralda
ARAMPLAST
blocos para anotaçõe& bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escreClasse 41
ver, capas para documentos carteiras, Balas, biscoitos, bolactais, bolos, pao inchistria brasileira
papel ou papelão, cápsulas de papel. de milho. pão comum e lis-a de Riram
caixas de papelão. cadernetas, caderClasse a 1
no& caixas de cartão. caixas para Pa7-aamo n° 663. 241. de 25-9-'
Artefatos de metais
pelaria. cartões de visitas, cartões co" Confecções DMO Lida
marchas, cartões índices, contad. carSão Paulo
"ranno a* 63.2465, de 25-9-1964
tolina, cadernos de papel tnelimetrado
• Calçados "Aryosa Leale em branco para desenho, cadernos
Campo Bom
LANDO
escolares. cartões em branco; cartuchos
de cartolina, chapas planograficas, ca- indástria brasileira
. ARYOS
dernos de lembranças. carretéis de papela°, envelopes, envólucros para chaindastria brasileira
rutos de papel. encadernação de pateei
Classe 36
ou papelão, etiquetas, aáihas índices. Para distinguir: Artigos de acatitai°,
Rilhas de celulose. guardana pos. livros e roupas feitas em geral: Agasallios
Classe 36
não impressos. livros fiscais, livros de aventais alparcatas, anáguas, blusas.
Calçados
contabilidade; mata-borrão: ornamentos amas, botinas, blusões. boinas, baSade papel transparente; pra-tos. papeli- douro& bonés, capacetes. cartolas. carn.
Termo na 663.246, de 25-9-1964
nhos. papéis de estanho e de alumínio, ouças. casaçaa coletes, capas, abales,
Nienow, Scherer & Cia. Ltda.
papéis sem impressão. papéis em branco cachecol& calçadas, chapéus, cintos,
Portão •
para impressão. papéis fantasia. menos cintas, combinações, carpinhos, calças.
para forrar paredes, apel almaço com de senhoras e de crianças, caiçaca. calNISCH& w.N
ou seca pauta, papel crepom. papel de ças. camisas, camisolas, camisetas indústria brasileira
seda, papei impermeável, papei em bo- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
bina para impressão, papel encerado. salas, casacos, chinelos, dominós, ecbarClasse 36
papel higiênico. papel ,mpermeavel pes fantasias, fardas para militares, coCalçados
para copiar. papel para desenhos, pa- lecaais. fraldas, galochas, gravatas, gorpei para embrulho impermeabilizado ros logos de angarie. laqueias, !agua&
Termo
n°
663.247,
de 25-9-1964
papel para encadernar. papel para es. luvas, ligas, lenços. mantõ& meias,
e Importadora Ltda.
.crever, papel para imprimir. papel pa- maiôs. mantas. mandrião, manilhas. pa- Bo--* Comercial
Guanabara
rafina para embrulhos, pa pel celofane. letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas.
, pape) celulose, papel de linho, papel ocupas, ponches, polainas, pilarnas. pu.
absorvente, papel para embrulhar ta- nhos, perneiras, quitnonos, regalo&
baco, papelão. reciplenats de Papa ro rebe de chambre, roupão, sobretudos.
-setadpl.róuo es saspensórios, saldas de banho, sandálias,
~VIRIA BRASILEIRA
de papel transparente. sacos de papeL meteres, aborta. sungas. atolas ou slacks,
tule',
toucas,
turbantes.
temos,
uniserpentinas; tubos postais de cavalo,
Classe /3
formes e vestidos:
tabeles de pope
Artigos da classe

BORCAR

FOTO !PIRANGA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 663.251, de 25-9-1964
Foto 'piranga Lraa.a.
Guanabara

PIRANGA
INDCSTRIA BRASILEIRA
Classe 25
Artigos da classe

A
Termo n° 663.252, de 25-9-1964
Equipe Fotográfica Comercial Ltda.
Guanabara

EQUIPE POTOGRÁPICA
COMERCIAL LTDA.‘.
Nome Cánercial
Varra° n° 63.253. de 25-9-1964
Equipe Fotográfica Comercial Lida,
Guanabara

~SITUA BRARIIEMA
Classe 50
Artigos da classe
Tarmo n° 663.254, de 25-9-1961 5
Brazão — Engenharia, Indústria
e Comércio Ltda.
Guanabara

Indüstria Brasileira
Classe 16
Pare datinguiri Materiais paia constra
cees e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos batentes, balaustres. blo.
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soa
os de ciinento, blocos ara VokiMenta.
ao, calhas, cimento, cal. cré. chupas
olantes, caibras, caixilhos. • colunas.
hapas para coberturas, caixas dágua.
aixas para cobertuas, caixas dâgua
a.xas de descarga para etixos. edifica.
ões remoldadas, estuqeu, emulsão de
as asfáltico. estacas, 'esquadrias c gr-tiaras metálicas para construções, lama.
as de metal, ladrilhos, lambris. luvas
:e junção, lages, lageotas. material iso•
S*te contra frio e calor, manilhas, masa& par revestimentos de paredes,- ma.
:eiras Pará construções, mosaicos, pra.
utos de base asfált.co, produtos -para
ornar impertneabilizantes as argamas.
as de cimento e cal, hidráulica. pedra.
ulho; produtos betuminosos, impermea.
ilizantes, líquidos ou sob outras fornias
-ara revestimentos e outros como nas
onstruções. pers.anas, placas para pa.
arnentação, peças ornamentais dç clsento ou gesso para tetos, e paredes.
apel pare forrar casas, massas and.
sidos para uso nas construções. par.
uetas, portas, portões,' pisos, soleiras
ara portas, tijolcss, tubos de concreto
slha, tacos, tubos de ventilação. tan.
ues de cimento. v gas. vigamentos e
vítreo,
•Termo n° 663.255, de 25-9-1964
Brasão — Engenharia. Indústria
Comércio Ltda.
Guanabara
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coa para anotações, calços, de .t.Pogra•
fia de papel ou papelão, cápsulas de
papel, caixas de papelão, acdernetas, ca•
dernetai, cadernos, caixas de cartão.
caixas para papelaria, cartões de vis:
tas ou comerciais, cartões índices, coa.
fet:, envólucros para charutos de papel
envelopes, etiquetas, folhas índices, fo.
lhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impres.
são, papelinos, papeis em branco para
.mpressão, papeis- fantasia, menos para
corras paredes, -papel almaço com ou
sem patita, papel crepon, papel de seda,
papêl em bobina para impressão, papei
encerado,
apel higiênico, papel impes,
meava] para copiar, papel para desenhos,- papel para embrulho impermeab:
lindo, pape] para encadernar, papel para impr.mir, papel arafinado para embrulhos, papelão, reciientes de papel,
rOsetas
de papel, rótulos de papel, tu.
bos postais de cartão
Termo n° 663.258, de 25-9-1964
Indústria Brasileira de Bolsas Ltda.
•
Guanabara

Indústria brasileira •
de Bolsas Ltda..
NeMe Comercial
'Termo n° 663.260, de 25-9-1964
Indústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

CAMPESTRE
Classes. 16 — 25

IND,BRftSttexitst

Insígnia Comercial

Termo n° 663.256, de 25-9-1964
Brasão — Engenharia, Indústria
e Comércio Ltda.
Guanabara

Classe 38
Papéis e seus artefatos, pape) de es.
craves e de impressão, de encadernação
e ppar embrulho papel de tôda espé.
de para desenho: Albuns em branco.
blocos de papel para cartas e outros
• Brazã o- Engenharia,
fina, kandejas de papelão, brochuras
não impressas, cartão, cartolina, caderIndústria e Comércio Ltda. nos de papel melimetrado e em branco.
para desenho, cadernos escolares, car•
iões 'em branco, .copos de papel, cader.
Nome Comercial
netas em branco, caixas de papelão,
Termo n° 663.257, de 25-9-1964
cartuchos de cartolina, copos e capiIndústria Brasileira de Bolsas Ltda, nha' de papel e papelão para sorvetes,
Guanabara
caixinhas de papel e papelão para sorvetes, envelopes, embalagens de papel
e papelão .embalagens de papel e papeis° par sorvetes, forminhas de pape]
para doces, guardanapos de papa livros em branco, lenços de papel, papel para mata-borrão, pape] transpaClasse 35
rente, papel alraasso, papelão, papel
Bolsas de couro e cintos
crepon, papel , impermeável, papéis e
remo n° 663.259, de 25-9-1964 - envelopes ens caixinhas, papel higiêniiditstrias Reunidas Irmãos Spina S.A. co, papel celulose, papel de seda, praSão Paulo
tos e pratinhos de papel e papelão,
papel facial; sacos e saquinhos -de
papel
PRORROGAÇÃO

2trageout

Moreninfia
° st4D BRAM-EIRA
Classe 38
-ara distinguir: Aros para guardanapos
e papel aglutinado, blocos para cor.
-spondencia, blocos para cálculos, blo
. é

Termo n° 663.261, de 25-9-1964
' Nunes El Cia. Ltda
Paraíba

NUNES &, CIA. LTDA.
Nome Comercial

Termo n° 663.262; de 25.9-1964
Nunes 6 Cia. Ltda.
Paraíba

Fevereiro de 1955 513
Termo n.° 663.267, de 25-9-1961
• A Predial Caledônia Ltda.
' Classe 33
•
• Guanabara

ta-slos

Clube do Autodromci

•Di3rnantti
RE
Classe 41
Sal era -grosso e refinado

Titulo de Estabelecimento
Térmo - n-0 663.268, de 25-9-1%4
Aguinaldo Pessoa de Oliveira
Guanabara

Termo n° 663.263, de 25-9-1964
IMAIC
Indústria de Máquinas
e Implementos Agrícola a Criador
Sociedade Anônima
Paraíba

IMAC — INDÚSTRIA
DE MAQUINAS E
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS
"CRIADOR" S. A.
- Nome Comercial
Termo n° 663.264, de 25-9-1964
IMAIC — Indústria ele Máquinas
e Implementos Agrícolas Criador
Sociedade Anônima ..
Paraíba

CRIADOR

Glasse 8
Discos gravados
Termos eis. 663.269 a 663.272, de
25-9-1964
Allmanna Svenska Elektriska
Aktiebolaget
• Suécia

TUS

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Prensas e partes das mesmas; bancos de
estiramento e artes dos mesmos; plata.
formas de moinho e partes das mesmas; '"`•
ferramentas de trabalho para maquinas. '
ferramentas cortantes, ferramentas para'
desbastas metais e outros materiais dus
ros, tais como edras, vidro e material
cerâmico, tais como, brocas ara terra,
serras mecânicas brobas brocas para
bombas, brocas para minas • brocas para
pedras, ferramentas de corte, Serraraentas para tornos mecânicos, ferramentas • ."
para cortar roscas, machos de tarraxa,
rebolos abrasivos, pedras abrasivas,
Ihs de serra e limas como partes - da
máquinas; máquinas talhadeiras; máquinas ferramentas e máquinas de afiar
Classe 10
Brocas para dentistas
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas: Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações demetal
s de .
'abridores de latas, arame, aparelio
chã e café, assadeiras, açucareiros, apas
Térm on.9 663.266, de 25-9-1964
relhos para lavatórios, arandelas, aresA Predial 'Caledania Ltda.
- tas, aros, almofadrises, amoladores,
n I!
Guanabara .
amoladores de ferramentas,, alças para
ancinhos, . brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonleres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bras
çadeira.4 bules. bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colhe.
res de pedreiros. cadeados correntes ca.
bides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal tiara
portões, colunas, canos, chaves de ferada, ' chaves inglesas, ' cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
Classe 33
cabos, caixas de ferro, cgruzetss curvas
Titulo de Estabeledmento

Classe 7
.—
Para distinguir: As seguintes máquinas
e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura: Máquinas batedeiras, ceifadeiras, adubadeiras, sameadeiras, grades de discai ou dentes, arados, rolos compressores para esfarelar
terra, escarrificadores, cultivadores, carpideiras, arrancadores de tocos,- máquinas para Irrigação, ancinhos e empilhadores combinados; facas paar máquinas
agrícolas, máquinas para matar formigas e outros insetos, enxofradeiras, lança chamas, máquinas pra pulverizar e
borrifar desinfetantes, tratores a serem
quinas de podar, máquinas sachadeiras,
máquinas ensilhadeiras, moinhos 'de vento, motoarados, charruai e máquinas
niveladorá, bombas de jardim, bombas para adubos, grwles articuladas,
grades triangulares e grdes de molas
para agricultura, tosadores de grama,
caldeiras a vapor para fins agrícolas,
vassouras mecânicas para jardins

•

'

.-8114 Quinta-feira 4
-cantoneiras, chaveiros, canivetes, cba.
yenas, cremones, cadinros crivos, chan.
fiadores, cassinetes, cabos, chaves ela,
yes. para Porcas circulares chaves too
quimétrica, correntes para chaves, caleretas, chaves para porcas, distintivos.
dobradiças descanço para talheres, pratos e copos, enxadas,' esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal : para carimbos, eixos
expandido: para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, freroihos, facas, facões
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos,- grosas, garrafas, 'ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pá', picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires .pinça, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, - reduções, recipientes de metal
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarró.
lhas, torquezes, trilhos tubos subidações, impões, Cavadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, trainelas, talherea talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosi'nha, torradeiras, orinóis, vasos. vasilha:les ver-gas, mandril de expansão, freza de
frezar guia de /rezade chanfrar
ventosas, maletas, baus 'para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
inalas, passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes,
• torniquetes e tubos de expansão
Classe 46
.Abrasivos pó abrasivo, pasta abrasiva
Termo n° 663.273, de 25434964
Engearte Engenharia de Arte Ltda.
. Guanabara s'
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mento ou osso ara tetos e paredes,
nano n9 663.280, de 25-9-1964
papel para :lanar casas, massas anti- Bar e Churrascaria Rio Águeda Ltda.
rcidos para •so nas-' construções, parGuanabara
quetas, porta(. portões, pisos, soleiras,
para portas; tijolos tubos de concreto, - BAR' 'E CHURRASCARIA'
telhas,' tacos, tubos de ventilação, tanques' de . cimento, vigas, vigamentos e
• t
vitrós
Classes: 41 — 42 a.— 43 — 44
Título de Estabelecimento

Guanabara

Têrotos ns. 663.281 a 663.283. de
25-9-1964
S.A. Indústrias Reunidas F,' Matarazzo
São Paulo

O Cifrão da Qualidade

espécie exceto agrico/as),
rema° n. 9 663.286, de 28-94964
.Alcebides Verly,, Rio de janeiro

RIO MUNJA LTDk

Termo n9 663.274. de 25-9-1964
Eloy Schwarte

Classe 33
- Sinal de Propaganda
Termo n' 663.275, de 25-9-1964
Irmãos Chuéke Ltda.
Guanabara

Indústria brasileira
Classe 36
Artigos de vestuário, de tôda sorte, inclusive de esportes e para Crianças
(fraldas, cueiros, -etc.)
Tênia° u° 663.276, de 25-9-1964
Cobre Comércio Brasileiro de
Representações e Fanbalagelis Ltda.
Guanabara

ir e
Indústria Brasileira
Classe 17
Máquinas e Instalações para escritórios
e desenho, inclusive fitas adesivas, não
incluidos, nas ciasses " 38 e 40 .
Têrmo, n9 663.277, de 25-9-1964
Elepecar — Auto Peças Ltda. Guanabara

e rte
Indústria Brasileira
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Indústria Brasileira
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construnono n9 663.278, de 25-9-1964
ções e decorações:- Argamassas. argila.
Elepecax — Auto Peças Ltda.
areia azutelos. gatentes. balaustres. bioGuanabara
cos de emento. blocos para pavimentação calhas. cimento cal. cré, chapas
isolar tes. caibros. caixilhos: :ohms:
clavas para coberturas. caixas dágua.
caixas para coberturas. caixas dáqua
caixas de descarga para itiros. edificações premoldadaa. estuque, emuisoo de
Nome Comercial
base asfaltico, estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lameTêm()
a')
663.279, de 25-9-,1964
las de metal. ladrilhos, lambris, luvas
Sociedade Interamericana
de junção, Lages, lag,eotas, mata] iso- "Sitam"
de Matérias Primas Ltda.
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
Guanabara
sas para revestimentos de paredes. madeiras para construções., mosaicos, produtor de base as táltico, produtos „ara
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento; e cai, hidráulica. pedre.
gulho. produtos betuminows, impermea
bilizantes liquidos ou sob outras formas
indústria Brasileira
para revestimentos e outros COM() nas
construções, persianas, placas para paClasse 36
vimentação, ocas ornamentais. (Á
Gésso

ELEPECAR .
'Auto Peças Ltda.

Indisstráa Brasileira
. Classe 36 Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, °lusas,
noras, botinas, blusões, boinas. baba
dJuros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação: coletes, capas. chales
cachem/s. cakadets, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calcas, camisa... , camisou.a, . camisetas,
cuecas, ceroula; colarinhos, cueiros,
saias,- casacos, chateias, dominós. acharpe.. fantasias, farda.. para militares, colegiais, fraldas, galochas, grav atas. aur
-roajgsdelin,qutaês.
luvas, ligas, lenços. , mantôs; meias;
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, palatinas,
p eugas, ponches, polainas., pijamas, pu.
nhos, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre. 'roupão, sobretudos.
st; teres, Shorts, sungas. stolas ou siacká,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
•
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Alabciao, alpaea. cânhamo, cetim.
garoa, casemiras, fazendas e- tec.dos de
lá em peças, juta. a.rsey, /loba aíaan.
paco-paco, perealine, ranu, raYon, seda
natural,, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
'•
e vestido.1
•
Clls se 2 2 ,
Para distinguir: Fios de algodão, cãchama. celulose, luta. Unho. lã, •ios
'plásticos,. fios de seda natural ou taloa
para tecelagem,, para bordar, para lcostura, tr.cotagem e para crochê, fios e
• linhas de tôda espécie_
Têrmo
663.284, de 25-9-1464
Bazar IV Centenário Ltda.
Guanabara

bazar IV Centenãrio

Clas.ae 47
Para distinguir: Substâncias e produtos
destinados a lubrificação, a combustao,
a iluminação efao .aquecimento:
motor, graxas, . gasolina, querosene,
óleos refinados, manu 9aturas de petrós
leos para lubrificação de má q uinas e de
motores, e gases liquifeitos destinados
•
ao aquecimento

Tênato n.a 663.287, de 28-9-1964
Marilene Modas Ltda.
Guanabara

~ene 911~.
•
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n. 0 663.288, de 28-9-1964
Capito! Recorda, Inc.
Estados Unidos da América

•

Classe 8
Discos gravados

Têrrno n.9 663.289, de 28-9-1964
"Eden"
-Colchões e Estófados Ltda.
São Paulo

ÉDEN
, Indústria Brasileira

Classe 33
Título de Estabelecimento

•
Classe 40:
Colchões, colchões de molas e
travesseiros

Têrmo n.° 663.285, de 28-9-1964
Instaladora Sintra Máquinas Ltda.
.
Guanabara

Têrmo n. 5 663.290, de 28-9-1964
-Clube de Férias Mangaratiba
• Guanabara

21

It

Classe 6
Máquinas (exceto de:egricultura) e suas
partes, paar os fins industriais.' Máquinas (exceto agrIcoles) para tidos 'os
fine. Partes 'de maquinas de tôda a

CUIDE DE EtmAs

C/a.ssé• 33
• Titulo

Quinta-feira 4

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Termo n.° 663.291, de 28-9-1964
Conservaçã. 0 Iguaçu Ltda.
Guanabara

LJAÇ

3.)

Indústria Brasileira .
Classe 46
• Sabão comum, detergentes, preparaçõ:a
par aalvanderia, art.gos e p eparações
para conservar e polir

Termo n.° 663.296, de 28-9-1964
Irmãos Niiyarna Ltda.

INDUSTRIA ORASILEtRA

Classe 10
Aparelho elétrico paar fins terapeuticiis,
apa:elho eléarico pear o tratamento de
.
várias doenças

sTM3"

(ÉIGIfiglt

ARET A

Indtletria Braci1e120
Classe 8
Alarmes eletrônicos
• Termo n.° 663.298, de 28-9-1964
Marwan -- Produtos Alimenticios
Limitada
São Paulo

r4 /

Pa.

~miamo

a vt

iam mo•

m

fa>

Clame 42
Aperitivos

Termo ri .° 663.302, de 28-9-1964
Termos ias. 663.308 a 663.311, de
Marwan — Produtos Alimentícios Ltda.
28-9-1964
Cia. Fiação e Tecidos Nossa Senhora
São Paulo
do Carmo
São Paulo

Termo n. o 663.294, de 28-9-1964
Diligência — Turismo Ltda.
•
São Paulo

Sao

eA.o.co me,
V.^

Termo n.° 663.301, de 28-9-1964
José Elias de Almeida
São Paulo

Classe 17
Fita apara máquinas de escritórios e
papel carbono

Classe 42
Aguardente de cana

D I LIGÚNCI-A

•São Paulo

Termo n.° 663.297, de 28-9-1964
Alartec — Alarmes Técnicos Ltda.
São Paulo

Classe 36
Confecções, artefatos de mouros, Metais,
bijouterias,•art:gos de 'cama e mesa de
toucador, perfumaria e de presente

Minas Gerais

das em massa, em calda, em compotas e
Têm ° rl .° 663.307, de 28 -9 - 1964 11
em geléias, doces, doces gelados, doce: Indústria de Bebidas "Firfort Dotiej
i
de amendoas, de amendoim, de nozes,
Limitada
nozes, de castanha, e de frutas secas
cobertas com chocolates, frutas secas.
passadas e , cristalizadas, geléias, goma
de mascar, pralinés, pastilhas pux,apuxa.
pirulitos, pudins, panetones, pipócas.
sorvetes, torrões e torradas

Termo n .° 663.292, de 28-9-1964
Cannes Moda Com. Indústria Ltda.
Guanabara

Termo n. o 663.293, de 28-9-1964
Walter Machado
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Classe 41
Para distinguir: Balas, bomhons, bom.
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar. caramelos. crocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e
compostos, doces de frutas em constr.
-vas, preparadas em massas, em-calda
em compotas e em geleias, doces gela.
dos, doces de amendoas, de amendoim.
de nozes, de castanha e de frutas se
cas cobertos com chocolates, frutas secas, passadas e cristalizadas geleias.
goma de mascar, pralines, pastilhas, pis
xa-puxa, pirulitos, pudins, panetones.
Pi p ocas, sorvetes, torrões. torrada.
Termo n.° 663.303, de 28-9-1964
Marwan — Produtos Alimentkios Ltda.
São Paulo

kGrit4
' 4,30STRIA dRAsiLEIRA

Classe 23 .
Para distinguir: Tecidos em geral, Má
cidos para confecções t az geral. parai
tapeçaria e para artigos de cama St
mesa, algodão, alpaca, 'canhatno. cetim,
moa, casimiras, fazendas e tecidos de
tã em peças, luta. tersey, linho, nylon,

paco - paco. percalina, ratai. rayon, seda
tfatural. tecidos plásticos, tecidos Impera

meáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras . de algodão para
diversos fins, exceto para fins mediei.*

nais, bandeiras, bordados. braçadeiras,
•
Classe 33
borlas, cadeados ruas ara móveis st
Agência de turismo e venda de
pianos, carapuças para cavalos, cora
•
passagens
dões. debruns, lã, fitas forros franjas
PIRULITO
festão, fsltro para órgão, fofos galar.
CiaLe 41
Termo n." 663.295, de 28-9-1964
BATE
BATE
dates,
lamparinas, mochilas, mosquitela
Pirulito
Confecções Danata Ltda.
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Indilotria Bnaeii eira para
São Paulo
roupas de homens e senhoras,
Termo n. o 663.299, de 28-9-1964
panos parh enfeites de móveis, não
Marwan . — Produtos Alimentícios
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
,DAMIT
Classe 41
Limitada
passamarles. pavios, .rédeas, rendas rad
Pirulito
São Paulo
de's, sacas, ainhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não Sa•
Termo n.' 663.305, de 28-9-1964
• Classe 36 •
zendo parte de móveis, artigos estes
Para distinguir: Artigos de vestuários
Arnulfo Mal)anado
MARWAN-PROLUTOS
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
Mato Grosso
e ronpas feitas cm geral: Agasalhos.
-ALIMENTICTOS
seda, raion lã pelo e fibras não n
aventais. alparcatas. anáguas, blusas,
LTDA.
,4 •
IncluidoS
em
outras classes
botas. batinas, blusões, boinas. babaal
doaras. bonés, capacetes, cartolas. cir1.
Classe
36'
CAPt RIO,.
poças. casaçâo. coletes, capas. (lulas
Para distinguir: Artigos de vestuárlot
Nome Comercial
crichecols, calçados. - chapéus. cintos
APA-111
e roupc.- fr-ias em geral: Agasalhos.
cintas. combinações. s carpinhos. calças
rIndástria Brasileira [ 3' *Aliais, alparcatas, . anáguas, Musas,
Termo n.o 663.300, de 28-9-1964
de senhoras e de crianças, calções. cal.
buas, botinas, blusões. boinas, babam
Marwan — Produtos Alimentícias
çaa. camisas. camisolas, camisetas.
douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.*
Classe 41
Limitada
cuecas, ceroulas, - colarinhos, cuei-os.
ouças. casação, coletes, capas, abales,
Ca té torrado e moldo
São
Paulo
saias, casacos, chinelos, dominósa achar:
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
pea, fantasias, fardas para militares, ca
cintas, combinações, corpinhos, calças,
Termo n.° 663.306, de 28 - 9- 1964
legiais. fraldas. galochas, gravatas, gorde senhoras e de crianças, calções, cais
Araújo 6 Filnos Ltda.
/ 1 31 Á R IV A'" 17_
ros. logos de lingerie. jaquetas. !agres.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias
cuecas. - ceroulas, colarinhos, cueiros* wo .
,
Inchistrizi Brasileira.
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. pasaias, casacos, chinelos, decairás, echará
le t ós paias. penhoar, pidover, aderirias.
per.. fantasias, fardas para militares, co' I,
,
`CASA
ARAIJ.1.0
Classe 41
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
leiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
nhos, perneiras, quimonoa. • • regalos, Para distinguir: Balas, bombons, bomIo Paulo« Carit /311
t'03 logos de !ingeria. jaquetas, 'agueis,
robe de chambre, roupão, sobretudos bocados, biscoitos, bolachas, bolos, boluvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
suspensórios saldas de banho, sandálias. los gelados, balas de mascar, caramelos,
maiôs. mantas, mandrião. manilhas..pa
susteres. 'horta. sungas. atolas ou slacks. chocolates; cacau, confeitos, crocantes,
- ' i letós, palas. penhoar, pulover, pelerInak
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- drops oces de leite simples e compostos, Classes: 6 — 8 — 11 — 21
31 e 39 peug as. • ponches, polainas, pijamas,;
formes e vestidos
Titulo
•
• doces de frutas em conservas, preparanhos, . perneiras, guimonoe, rega
r4
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_suspensórios, saldas de banho, saudísliat,
susteres, shorts, sungas, stolas ou siacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lá,
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crochê. Fios e linhas de hada espécie,
aço para pesca
Tèrmo n.° 663.312, de 28-9-1964
Edouard Hegedus
São Paulo

COPVMATIO

Classes: 17 — 33 e 40
Sinal de propaganda
Térmica n.° 663.313. de 23-9-1964
Edouard Hegedus
São Paulo

COPIMATI C'
Indústria Brasileira
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, canetais para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carMbos, carimbadores, cola para papel,
colaclores, compassos, cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com nanas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para p anéis, 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: maquia:as de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de sornar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimbos. porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrtass, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrmos ns. 663.314 a 663.317, de
28-9-1964
Edouard Hegedus
São Paulo

COPYMATIC
Indástria Brasileira

nIer

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escia tórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, a1mo 4adas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banevostss
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. Jardim e praia
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
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conjuntos de armários e gabinetes para
giratótas, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divLsões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio 'e televisão, mesinhas para televisão, malduras
para .quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, alma Was, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras As balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotscas
de madeira, espreguiçadeiras. eScrivani.
abas, estantes, guarda-roupas, mes'ats.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
•
Classe 38
Para distinguir; Aros para .guardanatios
de papel aglutinado, blocos para cor
respondência, blocos paia cálculos blocos para anotações, calços de Locara
Eia de papel ou papelão, cápsulas le
papel, caixas de papelão, acdernetas ca
der-netas, cadernos, ca i xas de cartão
caixas para papelaria, cartões de visi
tas ou comerciais. cartões indicas, coafet:, ansoSlacros para charutos de pí:pe!
envelopes, etiquetas, tolhas indiees tolhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrão, orisamento:s
papel transparente, papei sem 'mores
são, papelinos, papeis em branco par,:
mpressáo papeis fantasia, menos par.,
corras paredes, papel almaço com ou
sem pauta. papel crepon, papel de seda
papel em bobina para impressão, pape,
encerado, apel higiênico, papel impar
meável para copiar, papel para dese
nhos, papel para embrulho imperrneata
lizado papel para encadernar, papel pa
ra ;mar mia papel arafinado para em.
brulhos, papelão, reciientes de papel.
rosetas de papel, rótulos de papel, tu
boa postais de cartão
Classe 38
Para distinguir: Aros para guardanapos
de papel aglutinado blocos para correspondência, blocos para cálculos, blo
cos para anotações. calços de t.pografia de papel ou papelão, cápsulas de
papel, caixas de papelão, acdernetas, cadernetas, cadernos, caixas de cartão
caixas para papelaria, cartões de visitas ou comerciais, cartões índices, com
feti, envólueros para charutos de papel
envelopes, etiquetas, folhas Indicas, folhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrao, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impressão, papelinos, papeis em branco para
inpressão, papeis fantasia, menos para
torrar casadas, papel alciaço com ou
sem pauta. papel crepon, papel de seda.
papel em bobina para impressão, papel
sncerado, apel higiênico, papel impermeável para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado, papel para encadernar, papel pa-
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ra lmpr.mlr, papel araftnado para em Foros industriais fluoretcis; galvanáadorosetas de papel, rótulos de papel, tu- res, gelatina para fotografias e pintura,
brulhos, papelão, rechentes de papel. giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoel
impermeabilizantes, loduretost lacas;
'nonos as. 663.318 a 683.321, de massas para pintura, magnésio, met28-9-1964
curio; nitratos, neutralizadores, nitroceCabreuv.a Empreendimentos Imobiliários lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
Sociedade Anónima
pintura, óleo de linhaça; produtos quiSão Paulo
micos para Impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis he.
SLINT-EIONORÊ
liográficos e heliocopistas, películas
sensiveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa.
Classe 41 •
Alceshofras, aletria, alho. aspargos pós metálicos para a composição, de
açúcar, alimentos paar animais, amido tintas, preparações para fotografias,
amais:loas, ameixas, amendoim, araruta produtos para niquelar, pratear e croarroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei. mar, produtos para diluir tintas prossia.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas to; reativos, removedores, reveladores;
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha sabão neutro, sais, salicilatoo, secantes.
caie em pó e em grão, camarão, canela 9ilicatos, soda cáustica, soluções quise: pau e em pó. cacau, carnes chã, micas de uso industrial, solventes, sul,
a: maneios, chocolates, corafeltos, cravo fatos; tintas em pó, líquidas, sólidas
cerruis, C0171inho, creme de leite, cremes ou pastosas para madeira, ferro, pareaamenticios croquetes, compotas, can• des, contruções, decorações, couros, tegiaa coa l hada. castanha, cebola, condi cidos, fibras, celulose, barcos e veimantos para alimentos. eolorantes
ados, talco industrial, thiner.
chouriços, dendê, doces, doces de fru,
tas, e spinafre, essências alimentares, em. Têrolos ns. 663.322 a 663.365. de
Padas, ervilhas: enxovas, extrato de to28-9-1(.)64
cmae, farinhas alimenticias, lavas, fé
Brasmotor S.A. Empreendimentos
caias. flocos, farelo. fermentos. feijão
e Participações
figos. frios, trutas secas naturais e cria
São Paulo
talizadas; gricose. goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias, herva doce. beto
fr,."9
mate. hortaliças, lagostas. lingoas, leits
rire
st em
condensado. leite em .p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
inargariaa, marmelada. macarrão, mas
Classe 1
sa de tcmate, mel e melado, mate, mas
sas pala cningaus, molhos, moluscos Absorventes, ace . .ma, ácidos, acetatos,
mostarda, mortadela, nós moscada, ao- agentes químicos para o tratamento 1
zes; ólsos comestiveis. ostras, ovas !oração de fibras tecidos, couros e cepass pinos. orlarás, pimenta, pós para lulose; água raz. álcool, albumina, ant.puoiris, pickles. peixes,, presuntos, pa. tinas. alumen, alvaiade, alvejantes inrês, pctit-pois. p silhas, pizzas. pudins: dustriais, aluminio em pó amoniaco,
ma : s. requeijões, sal. sagti, sardinhas anti-incrustantes, anti-oxidantes, antisanduiches, salsichas, salames, sopas en. oxidantes. anti-corrosivos, anti-detonar'.
la r adas, sorvetes. sucos de tomates e
tes. azotatos, água acidulada para
frutas: torradas, tr pioca, tâmaras, talha acumuladores, água oxigenada para
aro tremsoos, toi tas, tortas para ali• fins industriais, amônia: banhos para
tacato de animis e aves, torrões:
galvanizaGo, benzina, benzol, betumes,
toucinho, a vinagre
bicarbonatos de sódio, de potássio: cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizaao se 43
Águas çtasasas, nz:turais ou urtificl.ljs dores. celuloe, chapas fotográficas.
ca'clo de cana, C:aldos cte frutas; gua- composições ext i ntares de incêndio, cloraná; ,efrescos, Sefrigarantes; sci,Ja; xa- ro. corrosivos, croinatos, corantes. creosotos: descorantes, dcsincru.9tantes. disropes OL1 ï..1 refrescos
solventes; emulsões fotográficas, enxoClasse 42
vos anis, bitter, mandy, conhaque. cer tre. éter, esznaltcs estereatos; fenol filvelas fsrnet, genebra, gin, kumel, lico mes sensibilizados para fotografias. Sires riscou, punch. pimpermint, rhum xadores, formol, foslatos industriais, fóssueos de frutas em álcool, vinhos, ver foros industriais fluo retos; galvanizadomuda, vinhos espumantes. vinhos qui res, gelatina para fotografias e pintura,
nados. whisky
giz, glicerina; hidratoa hidrosulfitos;
Class, 1
impermea.bilizantes. ioduretos; lacas;
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos massas para pintura, magrsésio. maragentes químicos para o tratamento e curio: nitratos. neutraizadores. noroceloração de fibras, tecidos. couros e ce- tulose; óxidos. oxiclantes, óleos para
lulose: agua raz, álcool, albumina, ani- pintura, óleo de linhaça:, produtos qut•
mas, alumen, alvaiade, alvejantes in- micos para impressão, potassa indusdustriais. alumínio can pó amoniaco trial, papéis eiaulsionáveis para a fosntaincrustantes, anti-oxidantes, anta tografia, papéis de turnesol, papéis he- 1 K4 late", anti-corrosivas, anti-detoriantiográticos e heliocopistas, peliculas
tes. azotatos, água acidulada para sensíveis, papéis para koografia e anãacumuladores. água oxigenada para liscs de laboratório, pigmentos, potassa,
fins industriais, amónia; banhos para pós metálicos para a composição de
galvanização, benzina, benza betumes. tintas, preparações para fotografias,
Sicarbonatos de sadio. de potássio:
produtos para niquelar, pratear e crovirgem, carvões. carbcnatos, cataliza, mar, produtos para diluir tintas prossiadores, celulose, chapas fotográficas to; reativos, removedores. reveladores;
composições extintores de incêndio, cio• sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
ro, corrosivos, cromatos, corantes. creo• silicatos, soda cáustica, soluções quísotas; descorantes, desincrustantes, dis- micas de uso industrial. solventes, sulsolventes; emulsões fotográficas. cuco- fatos; tintas :em pó. liquidas, solida
E re, éter, esmaltes estereatos; fenol, filou pastosas para madeira, fer ro. paremes sensibilizados para fotografias, til des. contruções, decorações. couros, texadores, formo!, fos fatos industriais. fós. aidos, fibras, celulose, barcos e yesPara distinguir: Aguardentes. aperil
estios, talco industrial, thiner,

r
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amoladores de ferramentas, alças para ciosos, berloques de metal preciosos, lante contra frio e calor, manilhas, mal.
Classe 2
brincos de —meai) precioso, cas semi. sas para revestimentos de paredes, maAdubos, ácidos sanitários, água -desin- ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, precioso,
bules de metais preciosos, deiras para construções, mosaicos, probandejas,
bacias,
mombonieres
baldes
Mantes e para fins sanitários, apanha
carteiras de metais precioaos, colares dutos de base askIltico, produtoi para
anõsca e insetos (de goma e papel ou borboletas, baterias, bases de metal bra- de metais preciosos ou semi-preciosos, tornar impermeabilizantes as argamaspapelâo), alcalls bactericidas, barati- çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
aidasr carrapaticidas, cresol, cresutall- para facass baterias de coisinha, colhe- contas. de metais preciosos, copos de galho, produtos betuminosos, Impermetta
metais
preciosos,
dedais
de
metais
preres
de
pedreiros,
cadeados
correntes
cana, creozoto, desodorantes, desinfetandiamantes lapidados, aio de ouro, bilizantes líquidos ou sob outras formas
tes, defunadores, exterminadores de bides, chaves de parafusos, conexões ciosos,
para revestimentos e outros como nal
pragas e hervas daninhas, esterellian- para encanatnentos :aixas de metal para fio de prata,- fivelas de metais precio- construções, persianas. placas para Mi*
tes, embrocações para animais, enxer- portões, colunas, canos, chaves de fen- sos, galreteiras e metais preciosos, jóias, virnentaçâo. eças ornamentais de citos, farinha de ossos, fertilizantes tos- da, .chaves Inglesas, cabeções, canecas, Jóias falsas, lantejolas de metais pre- mento ou gesso ara tetos e paredes,
fatos, formicidas' fungicidas, tunagan- copos, cachepots centro de mesa co- ciosos, inedalras de metais preciosos, papei para forrar casas, massas antites, glicose para fins veterinários, gua- queteleiras, caixas para condimento de semi-preciosos e suas Imitações palitos rcIdos para uso nas construções, para
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas, alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- de ouro, pedras preciosos para jóia, pe- quetas portas, portões, pisos, soleiras,
microbicidas, medicamentos para ani- las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- dras semi-preciosas para jóias, pérolas para portas, tijolos tubos de concreto,
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes dores, cuscuseiros, cabides de metal, e imitações de pérolas, pratos de ine- telhas, tacos, tubos de ventilação, tantaisp reciosos, serviços de chá e de café
e veterinários, petróleos sanitários e cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas de metais preciosos, serviços de licor ques de cimento. vigas, vigamentos •
desinfetantes, papel fumegatórita pós cantone.ras. chaveiros, canive +es, chavitrós
Inseticidas, parasiticidas, fungicidas e venas, cremones, cadinros aliam de metal piedoso, serviços de refrescos
Classe 17
desinfetantes, preparações e produtos fradores, cassinetes, cabos, chaves cha- de nyeatl precioso, serviços de salada
inseticidas, germicidas, desinfetantes e ves para porcas circulares chaves tor- de frutas de metal precioso, serviços de Artigos para escritório, almofadas para
veterinários, raticidas, remédios para quimétrica. correntes para chaves, col- sorvete de metal precioso, sopeiras de carimbos, almofadas para tintas, abrifins veterinários, sabões veterinários e creias, :liavas para porcas, distintivos. metal precioso, taças de metais precio- dores de cartas, arquivos, borrachas,
desinfetantes, sais para fins agricolas, dobradiças, descanço para talheres, pra- sos, talheres de metais preciosos, turi- berços "para mataborrão. borrachas para
horticulas, sanitrios e veterinários , sul- tos e copos, enxadas, esferas, engates, baios' de metal, turmalinas lapidadas e colas, brochas para desenhos, cofres,
vasos de metais preciosos
canetas, canetas tinteiro, canetas para
fatos, superfosf atos, vacinas para aves enfeites de metal, estribos, espátulas
desenho, cortadores de papel, carbonos,
e animais, venenos contra insetos, ani- estojos de metal para carimbos. eixo.
Classe 14
expandidor para tuboi, estruturas metá- Ampalas de vidro, bacias de vidro ou carimbos, carimbadores, cola para pape!,
mais e hervas danirhas
licas, escarradeiras, espremedores, espu- de cristal, balões de vidro, bastões de catadores, compassos. cestos .para cora
Classe .3
respondência. desenhadores, duplicada
para
Para distinguir: Substâncias químicas, madeiras, formões, foices. çerrotacões vidro, bicos de vidro, buretas de vidro, res. datadores, estojos para desenhos,
cainhas e viro, caixas de vidro ou de estojos para canetas. estojos com minas(
produtos e preparados para serem usa- cortar capim, frerolhos, facas;
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para crstal, cálices de vidro ou de cristal..
apeuatei a EUpfp3111 tiU sop
doces, bolos, empadas e pudins. 'Unges cadinhos de vidro, caixas de" vidro ou esquadros, estojos para lápis, espetosx
Classe 4
estiletes para papéis, furadores, fita,
Substâncias e produtos de origem ant. fivela, furadores. .ferramentas cortantes iheres de vidro ou de cristal, conta-go- para máquinas de escrever, grafites
vegetal ou mineral, arn bruto ot: ou perfurantes para marceneiros. !echos tas de vidro, copos de vidro ou de cris•
parcialmente preparados: Abrasivos em de metal, ferraduras, forminhas, fitas tal, cristalizadores de vidro, destilado- para lapiseiras. goma arábica, grampeai.
de aço, ganchos, guarnições de metal res de vidro, esferas de vidro, espátu- dores, lápis em geral, lapiseiras, ma.,
bruto, argila refratária, asfáltico
quinas para apontar lápis, minas para
bruto. algodão em bruto, borracha em garfos, ganchos para quadros, grampos las de vidro, frascos de vidro ou de grafites,
minaa para penas, máquinas de
para
emendas
de
correias,
grades
para
bruto. bauxita, benjoim. breu. cânfora
cristal, funil de vidro, garrafas de vi- escrever, máquinas de calcular, maquia
caol an. chilres, ceras de plantas. ceras fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros dro ou de cristal, lâminas de vidro, la- nas de somar, máquinas de multiplicar,
vegetais de carnaúba e aricuri, crina gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- vadores de vidro ou de cristal, mamade cavalo, crina em geral. cortiça em lhos, jarros, limas laminas licoreiros deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas mata-gatos. porta-tinteiros, porta-caranbos, porta-lápis, porta-canetas, porta..
bruto, cascas vegetais. espato. ervas latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaprensas, prendedores de papéis,
medicinais. extratos. oleosos estopas dinhas. molas para portas, martelos de vidro, pessetas de vidro, provetas de cartas,
enxofre. fólhas, fibras vegetais, flores marretas, matrizes, marmitas, maçanetas vidro, retortas de vidro, torneiras de percevejos para papéis, perfuradores,
secas. grafites, gomes em bruto. graaito morsas, machetes, mantegueiras malhos vidro, trompas de vidro, tubos de vi- réguas, raspadeiras de borrões, stencils
em bruto, kieselghur. liquidas de plan- navalhas, tapes, Nas,. pás, picaretas dro, vidro comum, vidro com composi- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 18
tas. lates on, bruto ou parcialmente pregos, ponteiros, parafusos porcas ções especiais, vidro com telas de mePre p arados. minérios, metálicos, madei- pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão. tal, vidro cristal, ,vidro industrial, vi- Revolver, espingarda, bacamarte, caraa
dro laminado. vidro trabalhado
ras em bruto ou parcialmente traba- porta-jóias, paliteiros, panelas puxadobina, pistola, garrucha. mosquetão, lua
. 11.adas em toras. serradas e aplainadas. res, placas, pregadores, porta-esponjas,
zil, munições, espadas, espadins, punhal,
Classe 15
manganês. óleos de cascas vegetais. peneiras, pinos, plainas perfuradeiras Para distinguri: Artefatos de porcela- dinamite, nitroglicerina, trinitrina,
mica, mármores em bruto, óxido de pires, pinças, panelões porta-copos e na, cerâmica, faiança, barro e terracca
vora, fogo& de artifido
gazes solidificadores. gelatina. giz. (b- lhas, rastelos roldanas, ralos, regadores ta. louças vidradas para uso caseiro,
Classe 19
rados. plumbagina eia bruto, pó de rebites, reduções. recipientes de metal adórnos, fins artísticos e instalações sa- Aves e ovos em geral. inclusive do
moldagem para fundições. pedras bri- rodízios, roscas de aço inoxidável, re- nitárias artefatos de cerâmica para uso bicho da seda, animais vivos, bovinos,
taaas. piche em bruto. pedra calcária. gistros de aço inoxidável registros, caseiro, adórnos e fins artísticos: algui- cavalar, caprinos. galináceos e sumos
pontos medicinais. pedras _em bruto, serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarróClasse 21
qu, brach°. raizes vegetais, resinas, re- lhas, torquezes, trilhos tubos subula- dares, almofarizes, assadeiras. barris. Para distinguir: Amrotecedores, arma.
Mei,
bidês.
bacias,
bebedouros,
biscoisn nas naturais. residuos texteis.
ções. ampSes, travadeiras telas de teiras
. -bomhonieres, bandeias, banhei- Oes, alavarcas de camb o, alavancas
seivas, talco em bruto. xisto, xisto
arame, trincos, taças, travessas, tesouras ras, copos, conso/os, caldeirões, cânta- de freios, alvados para i lanças, biciclebetuminoso e silicato
trancas tramelas, talheres talhadeiras ros, candinhos, cofres, cubas, compotei. tas, braçadeiras de mola, barcos, cubos,
Classe 5
tampas para panelas e caldeirões, ter- ras, comedores para aves, caçarolas, ca- conjunto de direção. carrocerlas, chasAço em bruto, aço preparado, aço rinas. tachos, trans de cosinha, torra- necas, centro de mesa, descansa-talhe- sis, caminhões carcassas, desligadeiras„
doce, aço para tipos.' aço fundido. aço deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- res. escarradeiras, fôrmas, frascos, fil- estribos, engates para carros, eixos inparcialmente trabalhado, aço pálio, aço gas. mandril de expansão, freza de tros, grátis, globos, jarras, funil, jardi- termediários, freios de pé. f raios de mão,
refinado, bronze, bronze em bruto ou frezar, guia de freza de chanfrar neiras, licoreiros, leiteiras, lavatórios. }laces, lanchas, molas, molas para carparcialmente trabalhado, bronze de ventosas, maletas, baus para sacos de mantegueiras, moringas. molheiras, al- ros, tootoeicletas, manivelas, porta roa
manganês. bronze em pó. bronze em viagem, para pastas. balmazes cantos choí,
pires, pratos, pilões, pratos pa- das, para-lamas, porta laterais, pedais,
barra. em fio, chumbo em bruto ou para estojos, colchetes para malas, cra- ra ornatos, pias, pinos, porta-jóias, po- para chagues, radiadores, para autordar
parcialmente preparado. cimento me- vos. enfeites fecho para pastas e para
ve.s, reboques, suporte para brisas, tantálico. cobalto, bruto ou parcialmente malas, passadores de correias, pontei- tes, porta-toa/1.as, porta-papéis higieni que de gasolina.,
tratores, varetas de
trabalhado, couraças, estanho buuto ou ras, prendedores de papel, suportes cos, sopeiras, saladeiras, saleiros, servi- ccstrole, viaturas mecânicas,
locomovem.
ços
para
refrescos,
serviços
para
feios,
parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
torrilquetes e tubos de expansão
chá e jantar, travessas, telhas, taças, ti- tes, viaturas para tração mecânica, viaem barra, ferro manganês, ferro velho
turas mecânicas para aviação
gelas, vasilhames. as os, vasos sanita
gusa em bruto ou parcialçnente traba.
Classe 12
Classe 22
rios e locaras
filado. gusa temperado, gusa maleave). Artigos de metal comum, alfinetes, aguFios de algodão, cânhamo, Juta, lã,
lâminas de metal. lata eni ralha. latão lhas agulhas para crochê e tricô. ca'Classe 16
nylon, fios plásticos, fios de seda na?In tolha, latão em chapas, latáo em
nutilhos, colchetçs, lidais, fitas métri- Para distinguir: Materiais para construvergalhões. ligas metálicas. Emalhas. cas ivelas, echos corrediços. garras, çees e decorações: Argamassas, argila tural e ravom para tecelagem, para
alagnésio. manganês, metais não traba. gritas de metal para enfeites de vesti- areia, azulejos, patentes. balaustres. blo- bordar, para costurar.tricotagem e crohados ou p arcialmente trabalhados me- desg, ilhoses, lantejoulas, gnissangas, pre- cos de cimento. bloros para pavimenta- chê. Fios e linhas de tócla espécie,
aço para pesca
çao, calhas. cimento, cal, cré, chapas
ais em massa, metais estampados,
. silhas. passadores
Classe 23
metais . para . solda, níquel, zinco
iso'antes, caibros, caixilhos: colunas.
Classe 13
Para
distinguir:
Tecidos em geral, techapas
para
coberturas,
caixas
dágua
Liasse 11
Adereços de metais, preciosos,. semiPara distinguir ferragens e •terrainentas preciosos e suas imitações, adereços de caixas para coberturas, caixas dágua cidos para confecções em geral, para
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite* pedras preciosas e suas imitações, adóra caixas de descarga para 'afixas. edifica. tapeçarias e para artigos de cama e
argolas. aldraves. armações de metal nos de metais preciosos. semi-preciosos çóes premoldadas, estuque. ernulsoo de mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
abridores de latas, arame, aparelros de e suas imitações, alianças, anéis, arti. base asfáltica estacas, esquadrias, estru. caroa, caserniras, fazendas e tecklos de
chá e café, assadeiras. acucareiros. opa. gos de fantasia, de metais preciosos. turas metálicas para construções, lama lã em' pecas, juta, fersey, linho, nylon.
-alhos para lavatiSrios, arandelas. ares balagandans de metais preciosos, ou las de metal. ladrilhos, lambris, luvas paco-paco, percaline, rant!, rayon, seda
as, aros, almofadrises, amoladores. ea minreciosos. bandeias de metais pre- de junção, lago, lageotas, material Iso- natural, tecidos plásticos. tacidna
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' Classe 35
papel acintosa. -papel de linho, papel
faereaeabilizantes e tecidos de pano couro minhas de plástico para sorves. discas
embreagens de material pila:lia:- emba- Couros e- peles preparadas ou aãa, ca- absorvente.. -.papei para embrulhar tae vestidos.
lagens de material plástico para sorve- muraa.a.,-- couros, vaquetas, pelicas e ar- oaco. papelão, recip:entes de papel. ro.
Classe 24 •
Artefatos de etcidos em geral: Cosdões. tes estojos Para. objetos, espumas de tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- setas de papel. rótulos de papei, rolo*
fitas, alamares, debruns, cadarços ga. nylon, esteiras, enfeites para autumó ros, arreios,' poisas: . carteiras, caixa., 3e papes transparente. ascos de papel.,
chicotes de couro, carneiras, capas para serpentinas: -tubos postais, de cartão.
•• lões, tiras, enfeites; laços, etiquetas. en- veis, massas anti-ruidosa.asCoadores
. subetas da aépel
' ara livros, embalagens de
trenaelos, rendas, bicos, bordados, passa. pratos, funis, formas para doces, fitas álbuns e . p
Classe 39
- manarias, -alamares. franjas, - 'cargas, isolantes, • filmes, fios de celulose, fechos ,:ouro, ' estojos guarnições de couro pára
palmilhas, .nesgas, atacadores om' srei- para bolsas, facas, guarnições, guarni- autoMóveiss:guarnições para portasblo Para distinguir: .Artefatos de borracha,
ras, avios; mochilas, máscaras montas, ções : para chupetas e_ mamaleirasa guar- cos. malas.' maletas, porta-notas, porta- borracha, artefatos de borracha para
a• filtros de café, passamanes, coadores de nições para : porta-blocos, guarnições Chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras veiculas, artefatos de borracha não ina
café; borlas, sacos, sacas, telas para para tiquidificadores e para batedeiras de coutai. rédeas, selins, sacos para via- cluidos eco outas classes: Arruelas, ;tibordas. rédeas, 'Cobertas . para raquetas, de frutas e legumes. guarnisões J. ma. gem. sacolas, saltos, solas e solados guias, amortecedores, assefitos 'tiara cadeiras, borrachas para aros, batentes de
-tirantes para arreios , e Valises
coberturas para cavalos, bandeiras e .te:ial plástico para ctensilios e abjetos
coisa, buchas de estabilizadoi,' buchas,'
•
guarnições para bolsas.. ga-fo. galeria'
esfregões •
Classe
36
•
buchas para jumelo, batente de *porta,'
para cortinas, jarros, laminados, plásClasse .25
Para distinguir: Artigos de vestuários batente de chassis, bicos para mamadek
'Arvores de natal, bibelots; bóias ()asa ticos, lancheiras, mantegueiras, malas. e soi..pas teltat em geral: Agasalhos.
enfeites de árvores de natal, carsa, orinoi-a, pendedores de roupas puxado- aventais, alparcatas, anáguas, blusas, ras, braçadeiras, bocais, bases pira tegeográficas, cartões postais: cartazes, res • para móveis, pires. pratos palitei- ouras, botinas. blusões, boinas, baba lefones, borrachas para carrinhos indusdisplays, desenhos artísticos. desenans ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti- domos. bonés, capacetes, cartolas, cara. triais, borracha para amortecedores,'
de calcornania. para tecidos esaStuas. gos, protetoes para documentos, pu- pias, casação, coletes. capas, chatas bainhas de borracha para rédeas; cochim'
estatuetas, estampas,. gravuras. frutas de xadores de água para uso doméstico cachecols, calçados, chapéus, cintos. de motor, câmaras de ar, chupetas corvidro, figuras de ornatos, festões, foto- porta-copos, porta-niqueis. porta-notas cantas; combinações, carpinhos. calças dões massiços de borracha, cabos : para
grafias. frutas de louças figuras para en- porta-documentos, placas, rebites,. rodi- de senhoras e de crianças, calções, cal- ferramentas, chuveiros, calços de borsfeitar bolos de aniversários, batizados. ilhas, recipientes, suportes sunortes aara ças. • camisas, camisolas, camisetas. racha, chapas e centros de mesa, corcasamentos e outras quaisquer comemo- guardanapos, saleiros ;alsos , tigelas; cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros, das de borracha, cápsulas de borracha
rações, gravuras, imagens, letreiros, ma- tubos' para ampolas, tubas para serin- suspensórios, saldas de banho, sandálias. para centro de mesa, calços de : borranequins, maquetas. obras artísticas. obras gas, travessas, tipos de material plás- sisrass casacos, chinelos, dominós. !char- cha para máquinas, copos de borracha
de pintura. painéis e cartazes vara de- tico, .sacolas, sacos, saquinhos vasilha. pas, fantasias; fardas para militares. con- para freios, dedeiras. desentupideiras.
corações e para, exposição, projetos, mes para acondicionamento vasos, ai- tagiais. fraldas, galochas, gravatas. gor- discos de mesa, descanso para 'pratos,
mostruários de •mercadorias divarsas. e caras, colas a frio e•colas não hscicidas ros logos de lingerie, jaquetas, laquêta encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
para propagandas, suportes artisticos em outras: classes., para bo . racha. para luvas, ligas, lenços. mantõs. meias, esponjas de '',borracha em quebrajacto
para vitrines, estatuetas, para adornos costumes: para marcineiros. para sapa- malas, mantas. mandsiAca inantlh.as, pa- para torneiras, fios de borracha lisos,
kirmas de borracha, guarnições para
• e para fins artísticos e tasoletas teiros.' para vidros. pasta adesiva para letós. palas, p enhoar.,,pulover. pelerinas. móveis, guarnições de borracha_ para
Classe 26
correias. pasta e pedras para afiar peugas, ponches, polainas, pijamas. pu, automóveis, guarnições para veículos,
Pata distinguir artefatos de madeira, rebolos, adesivos para tacos, -adesivos nhos, p erneiras, quimonos, rsgalos. lancheiras para escolares, ;ambas de
osso.ou marfim, não Incluídos em outras para ladrilros e adesivos para azulejos robe de chambre, roupão. sobretudos, borracha para degraus, listas de borra• classes: Argolas, anéis, alguidares, ar- anéis,- carretéis par tecelagem e guar. sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks, cha para ¡unias e para portas,- lençóis
mações para balcões e para vitrines, nições de material plástico para indús. tuler, toucas, • turbantes, ternos, uni- de borracha. manoplas, maçanetas,. proartefatos' de madeira para caixas, tapuformes e vestidos
tria geral. de plásticos a
tetores para para-lamas, protetores de
Classe 37
me, bandejas, barris, baldes. batedores
para-choques, pedal de acelerador, peClasse
29
Roupas brancas; para cama e inesa! dal de partida, pesas para .businas,
• de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetas, cubas; caçam- Escovas comuns não incluidas em outras Acolchoados para „ camas, colchas, co- pratinhos, pneumáticos, pontas de borba, colheres, cestos. para pães, cepos classes, a saber: basculhos. escovas. bertores. esfregões fronhas. guardana. racha para bengalas e muletas. rodas
para cosinhao. cabos par fersatnentas, para: alcatifas, baixelas, banho, .de Pos, jogos bordados, jogos 'de toalhas massiças, rodizios, revestimentos . de
- cantoneiras, engradados, estraoloa, este- esparto para roupa,. chaminé escada, lençóis, mantas para camas, panos pare borracha, rodas de borracha Para móTinhas, estojos, expremedeiras, embala- espingarda, fundição, garrafas, janelas, casinha e panos de pratos, toalhas de veia, sanfonas de vácuo.' suportes da
gens de madeira,- ecadas, fôrmas gaio- limpar frascos, roupas e teatos, esfre- rosto e banho, toalhas de mesa. toa. motor. sapatas do pedal de breque,- selas, guarnições para porta-blocos. guar- gões, espanadores, vassouras: de crian- lhas para jantar. toalhas para :há s sembalo - . e . . isoladores, suportes, 9emi.
nições para cortlans, guarnições de ma- ça, de vidoeiro. esfregar assoalho, rua, café, toalhas para banquetas. guarni • pnatunáticos, suportes de câMblo, sancasa e estrebaria .
deiras para utensílios domésticos, garções para • cama e mesa, toallunhas fonas de partida, saltos, solas e solados
. Classe 30
fos, amais de madeira . palitos, pratos,
de borracha, surdinas de borracha para
(cobre Pão)
pipas. pinos. puxadores, prendedores de Guarda-chuvas, bengalas e suas paraplicação aos fios telegráficos e telefetes
integrantes,
a
saber:
armações
de
'asse
1
roupas, pedestais, monogramas. palitos,
nizos, Cavadores de porta tijelas,
guarda-chuvas
e
de
guarda-sóis,
barAros
para
g uardanapos :de pape. tubos, tampas de borracha cara contapasinhas, garfinhos e colheres para sorbatanas
para
guarda-chuvas,
cabos,
caaglutinados,- álbuns (em branco),
vetes, palitos para dentes, rodinhas,
gotas, tinas de borracha Para elaboração
castões de madre-pérola para ben- para retratos e autógrafos. balõesálbuns
(ex.
rolos, rosários, suportes de madeiras. pas.
de Substâncias químicas
galas
e
guarda-chuvas,
catões
de'
osso.
táboas de passar roupas, t:aboas
cato para brinquedos) blocos para
metal
comum
e
tartaruga,
garfos
para
Classe 40
carne, tonéis, torneiras, tambores. talacorrespondência, blocos para cálculos,
guarda-chuvas e guarda-sóis. guarniMóveis em geral de metal, vidro,' da
'pas, vasos
blocos
para
anotações,
bobinas
brochu:
ções para bengalas, ponteiras, ptinteiras
Classe 27
ras não impressas, cadernos de cure- aço, aiadeisa, utotados ou não,. inclu.
Para distinguir artefatos 'de palha ou para bengalas- e guarda-chuvas, som- Ver, capas par adocumentos, • carteiras sive móveis ara oscritórios: Armários,
fibra: cestas, cestos, cabos de uten- brinhas, varetas e virolas de guarda- caixas de papelão, cadernetas, ceder, armários para banheiro e pará roupas
chuvas
usadas, almo çadas, acolchoados para
sílios, cestos para costura e para pães,
nos, caixas de cartão, caixas para pa• móveis, bancosa, balcões, banquetas,
Classe 3) •
'caixas. de acondicionamentos e para enp
elaria,
cartões
de
visitas,
:cartões
00 bandejas, domiciliares. berços, : biombos',
feites; esteiras, enbornals, estojos, guar- Lonas de freios, gacheta, anéis de ve- marciais, cartões índices contei, car.
bujões, carburador, bujões de
cadeiras, carrrinhos para chá e caf.;
nições para -utensílios, malas, pecheists. dação,
s
cabeçote, bujões de . cárter, bujões de olina. cadernos de papel melimetradc conjuntos para dormitórios, conjuatoi
redes, rédeas, suportes para filtros, sae em branco para desenho, cadernos para sala : de jantar e sala de visitas
colas, sacos, telas para .assento de ca- diferencial, canaletas, correias de transmissão, mangueiras, tampões, tubulações esco;ares, cartões em branco, cartuchos conjuntos para terraços, jardim, e praia
deiras e bolsas
para vedação, vedadores, arruelas, bu- de cartolina, crapas planográficas, ca- conjuntos .cie armários e gabinetes pari
Classe 28.
•
Para distinguir: Artefatos de matada! chas, canaletas, correias de filtro, cor- dernos de lembrança, cerreteis de pa copa e cosinha, camas, cabides, cadeira!
plástico e de nylon: Recipientes . 1 abri- dões de porta-malas e das partes dos Pelão, envelopes envólucros para cha- giratórias, cadeiras de, balanço, caias
cados de material plástico, reVestimen-• automóveis, correias de ventilador, fel- rutos de papel, encadernação de Papel de rádios, colchões, colchões de mola;
tos confeccionados -de substancias -ni tro dos vidros e das portas, das rodas ou papelão, etiquetas, Rilhas indicas dispensas, divisões, divans, discotecas
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. lonas os patins, dos freios, mangueiras, fólhas de celulose, guardanapos. livros de madeira, espreguiçadeiras, escriyani.
armações para óculos, bules, bandejas, mangueiras dos 'Talos, do eixo trazeiro, não impressos livros fiscais: livros de nhas, estantes. guarda-roupas, 'mesas
bases para tele çones, baldes, bacias, boi. do cártar, do -radiador e do filtro de ar contabilidade; mata-borrão: ornamentos mesinhas, mesinhas para rádio .e
Classe 32
de papel transparente . pratos,' papeli- são,' mesinhas para televisão, moldura!
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílio,. 'cruza :at Almanaques, anuários. álbuns impres- nhos, papéis de estanho e de alumiai° para quadras.' porta : retratos.: poltronas
- caixas para acondicionamento de ali- sos, cartazes, catálogos, jornais nac.o- papéis sem 'Impressão papéis em braga poitronas-camas, prateleiras. porta-cha
mentos, caixas de material plástico para nals e estrangeiros, publicações Impres. para Impressão, papéis fantasia. menos péus, sofás, sofás-camas travesseiros
vitrines •: •
baterias, coadores, coos, canecas, co- !Em revista. Pr'.ossaginda em rádio . par 'Norma paredes, papel' almaço com
C/aáse '41 -• .
Iheres, conchas, cestas 'para pão. cauí- televisão, jornais; programas radiofõni. ou sem pauta , papel •trepoti papel de
e p ças teáti'ais e cliematográficas seda. 'papel impermeavetla papel. em bo Alcachofras.. aletria. alho. . aspargoi
nhaa capas para álbuns e para livros cosa
-•
• • e ieviStai i impressas
bina -para impressão - papel encerado mascar alia colos Dam ai:ornais alnota
cálices, cestos, castiçais para•
'
•
•
Cla'sse'-31...
caixas para guarda de objetos, arte
palel higiénico, papel imperineaxel arnandoaa. a mei x as.1,arn e ndoim a rarors
chos, coadores para chá, descanso para Cortinas, capachog : encerados, inclusive parn'ciasiiar pagai 'par ai desenhos, pa arioz.4 atum, aveia,. avelãs-a...Isaac .azet
para
Instalações
hospitalares.
estrados
, pratos, copos e copinhos de .plástoco.
, para • embrtillsO ' inipermeabilizadr Na,aa, banha. - bacalliao. .: batatas. balas
' para sorvetes, caixinhas da r..!á stip linóleos, tapetes em' geral para assoalhos papel para encadernas, papei para ea- faisaoltOs. ,bombona. boilac)sas, baimilhs
para sorvetes, colherinhas, pasínhas. a Patadas e artigos de pele para. 09 crever,a papel para' iirripriMit '' papel pa- anfa etri pó e em grão. camarão. canal.'
mesmos fins. passadeiras
•
garfinhos de plástico para sorvete... forrafina para embrulhos. papel celofane, em . pau e em pó. cacau, carnes. cM

:j

Uluinta-feira 4
catacselos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alinienticios croquetes, compotas, caa.
gica coalhada, castanha, cebola, coal.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre. asseridas alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to,
mate, farinhas alimentklas, favas, fé
cuias. flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, trutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar. gois
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. !serva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, frite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
tas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas.
as de tomate, mel e melado. mate, mas
sai para mingaus, molhos: moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, uca
zeta óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães piaos. prlinés, pimenta, pós para
podias, pickles. peixes, presuntos, pa.
tês petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
cila 'jos. rações balanceadas para ant.
mesa requeijões, sal, sagu. sardinhas,
senduiches, salsichas, salames. supas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e dz
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rd% tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e avés, torrões.
toucinho 'e vinagre
Classe 12
Aguardente, tina. aperitivos, bagaceira, batidas, brandi, bitter, cachaça, cer.
vejas, cidra, conhartie. extrato de mal.
te permentado. teme; genebra. -ganga
arra, gin gingar, kirsch. kummel !leo
res, tnarasquinhos, nectar, p.perment
ponches, rum, sucos de trutas com
álcool, 'anhos vodka e whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos Ie frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes: soda; xaropes para refrescos
Classe 44
Para distinguir artigos para fumantes:
Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarros, cigarrilhas, filtros para- paeiras e para
isqueiros, piteiras, tubos de cachimbo,
rapé. tabacos
Classe 15
Sementes e mudas para a agricultura,
a horticultura e a Moricultura,
flores naturais
maracujá
Classe 16
Para distinguir: Artigos e preparações
para conservar, polir e limpeza em
geral, a saber: algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,
azei da Prussia e Ultramar para lavanderia, alvaiade, abrasivos quando
para limpar e polir; cara para assoalhas. composições para limpar máquinismos. carbonato de potassa, cera para
lavanderia; detergentes, extratos de
anil. flanelas preparadas para limpar
metais e fé,:ula para tecidos
fos'oros: goma para lavanderia e lava
dera, graxas para calçados; liquidas Pa
rr tirar manchas e branquear roupas;
Óleo para limpeza de carros; pomada,
para calçados, pasta para olir, prepa
rzidos quiinicos para tinturaria e lavan
deria próprios para tirar manchas de
roupas preparados para lavar, pós de
brunir . n:tais; soda para lavanderia sabão em pó, sabão comum, saponác'eas
sulfato de soda, silicato de sódios, soda
cáustica, tijolo de polir; velas
Clasw 47
Para Iistinquir: Substancias e prodatos
destinnilos a l ubrificação, a combustão
• ilum'aaçâo e ao a q uecimento: álcoolmotor, graxas, gasolina, querosene.
óleos refinados, manu çaturas de petró-
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leos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquifeitos destinados
ao aquecimento
Classe 20
Para distinguir: Petrechos navais e
aeronáuticos: ancoras, bóias, cinta de
natação, fateixas, flutuadores ara hidrometria, paraquedas e salva-vidas
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca-dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perita
modo, preparado: em pá. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou amais arti.
ficiais, óleos para a peie
Classe 49
Para distinguir: jogos, bianquedos, artigos desportivos e aasatemos, a saber:
álbuns ara recortar, e armar, aviõesaautomáveis. andadores, aros, argolas, ber.
cinhos, bo.maao, bonecos, baralhos de
cartas, bolas para todos os esportes.
brinquedos em forma de animais, baldes de brinquedo, bilhares, brinquedos
mecânicos, brinquedos em forma de instrumentos musicais. brignuedos em forma de armes, brinquedos em forma de
máquinas, brinquedos de cortar, brinquedos de borracra com ou sem asso,
yio, carrinho.s. carrocinhas, carros, berços, caminhões, cartas de jogar, chocalhos, caneleiras para esportes, cartões
de loto, casinhas de brinquedos, carters, casinhas de armar, cadeiras de
brinquedo, carteiras e envelopes com
fólhas ara recortar e armar, calçados
para bonecas, cordas para pular, clavinas para tiro ao alvo, copos de dados.
caixinhas de músicas, addos, dardos.
discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de vento, estaquinhas
ara jogar, enigmas, engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar,
ferramentas para crianças, figuras de
aves e animais, Siguras para jogos de
xadrez, fogões e fogãozinhos de brinquedo. jogos de fctebol de mesa, joelheiras para esporte, ganchos para pesca, gulsos para crianças, halteres, ioLbs. iscas artificiais para esca, jogos de
damas, jogos de dominó, jogos de raquetes, linhas para pesca, luvas para
box, para esgrima, ara jogador de péla.
para jogador de sõcos, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedos, miniaturas de utenallios domésmésticos, patins, patinetes, piões, petecas, planquetas para ginástica, peças de
jogos de dama, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, istolas de atirar fieeras, apagaios de papel, panelinhas.
quadrados de papel, quebra-cabeças em
forma de armar, raquetes, redes de pesca, redes para jogos, rodas de roleta,
revólver de , brinquedo, soldadinhos de

chumbo, taboleiros para jogos, tacos de
bilhar, tambores para crianças, tambureis, tamboretes ténis de mesa, tico-tico,
trens e vias termas para brinquedos,
varas parap esca, varas de saltar, velocípedes, vagonetes e zepelins
Classe 50
Para distinguir: , Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes de sorteio, checai" cartões comerciais e de visitas, Át.plicatas, debêntures, envelopes, fasaras, folrinhas,
letras de câmbio, no f,:in fiscais, notas
romissórias, aeis de cc,resondencia, passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Termo n° 663. 1 66, de 28-9-1964
Brasmotor S.A. Empreendimentos
e Participações
São Paulo

odão o.m peças, !fazendas de lã, flane4
las de lã em peça., fazendas de sèda
era peça, fazendas de linho em peças
gorgurão de seda em peça, jersei de ela
hos, listraa
godão e de seda eia peça, lin
dos em peças, musselina em peça, opad
ia em peça, organdi, pelúcia, percal,
cadinho em peça, raion em peça, sarja
era Peaa , sal das, setins em peça, tecidoil
de algodão, de alpaca, de lã, de pêlo,
de cânhamo, de ratifica de fibras sinté.
ticas, de cânhamo, de linho, de seda em
peça e casemiras
Termo n° 663.370, de 28-9-1964
Malharia Ouro Ltda.
São Paulo

MALHARIA OURO

tairA;

Nome Comercial

raat•& crn
SÃO PAULO -CAPITAI.

•

Classe 33
Titulo

Termo n° 663.371, de 28-9-1964
Continental Rádio e Televisão S.A.
São Paulo

PRORROGA-40

Termo n° 663.367, de 28-9-1964
Malharia Ouro Ltda.
São Paulo

C R Tk

•IndlisZrla

184.

O.

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Para distinguir: Algodão, cânhamo, caroá, fazendas e tecidos de lã em peças,
paco-paco, seda natural, tecidos piás,
ticos, tecidos de cambraia, tecidos de
flanela, fulares, crftone e gorgurão
ninas as. 663.368 e 663.369, de
28-9-1964
Malharia Ouro Ltda.
São Paulo

pfiNOMONOMMO

Classe 8
Para distinguir: Rádios. aparelhos de
televisão, receptores, válvulas para
rádios, alto-falantes, soquetes, antenas,
fusvel, chassis para rádios, radiadores,
pilhas secas elétricas, microfones, trans.
missores, chaves para antenas e fiai
terra. tomadas, mostradores, ventilados
res, reostatos, rádios conjugados cat
não com fonógrafos e pick-ups
Terem n° 663.372, de 28-9-1964
Oficina Nova Ltda.
Paraná

bficiria
Classes: 16 — 33 — 40
Títulos
Termo n° 663.373, de 28-9-1961
Polpez Limitada
Paraná

POLPEW
Indústria- Brisilei-i3
Classe 4
. Pasta mecânica
Termo n° 663.374, de 28-9-1964
Distribuidora Parola Ltda.
Paraná
•

Distribuidora Perda',
INDúsTRiA BRASiaiRgi

Classe 91
Titulo

Classe 22

Têrtwo ri' 663.375, de 28-9-1964

Pios de algodão, cânhamo, juta, lã, Gráfica e Papelaria Progresso Ltda.

nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon. para tecelagem, para
bordar, para costurar.tricotagem e crochê. Fios e linhas de tõda espécie,
aço para pesca
natural
Classe 23
Para distinguir: Cretones em peça, cambraia de linho em peça, damasco de al-

Paraná

Gráfica e PaWarla5
Progress-O-7
Classes: 17 — 32 — 33 — 38 50
Título

0IÁRIO OFICIAL tSeção Ili)

f 820 Quinta-feira 4

FeverAiro de 1965
-1C1n25.,

caolitn, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, .crina
de' cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre, Rilhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plan,
Cesses' 4 — 8 — 11 — 12 — 36 tas, latex em bruto ou parcialmente
41 — 42 — 43
preparados. minérios, metálicos, madeiTitulo
ras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas.
Termo n° 663.377, de 28-9-1964
manganês,
ê
óleos de cascas vegetais,
Depósito Santo Antonia
mica. mármores em bruto, óxido de
alas PinheirInho
gazes solidificadores, gelatina, giz, diParaná
rad.», plumbagina ato bruto, pó de
meldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto.
Depósito .
gtebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silício.
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e silicato
Termo a° 663.376, de 28-9-1964
et -il Cometa Limitada
Paraná

Textuo a° 663.386, de 2.3-9-1064
Bazar 13 Ltda.
Sito Paulo

Termo a.* 663.421, de 28-9-1964
c aigon Magazin Ltda.
Guanabao-

Comercial CoMeta"

Santo

rAntsinj--do'
1Pinheirinha

Classes: 4 — 33
Titulo
Termos ns. 663.378 e 663.378, de
28-9-1964
Cupinicida Lida
Pernambuco

NAFOIL
Indústria Brasileirii
Classe 46
Artigos e preparações graxas e líquidos
para conservar e polir móveis
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água lesiafetantes e para fins sanitários. apanha
ratfisca e insetos (de goma e aape/ ou
papelão), alcalis bactericidas, barati.
carrapaticidas, cresol. cresotah•
na, creozoto, desodorantes, des , ufetantas, defunadores, exterminado:as de
pragas e hervas daninhas, estereliiantes, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizante fosfatos, formicidas' fungicidas, iLraigantes. glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larviddas,
Microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório. pós
Inseticidas, parasiticidas, fungici las e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
borticulas, sanitrios e veterinários , sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetns. animais e hervas daninhas
Tèmio n° 663.380, de, 28-9-1964
Indústria de bicos
Sibylle Ltda .
Aetéricos
Paraná

$113YLLE,
' Industrio

Térnio n° 663.381. de 28-9-1964
Indústria e Comércio Fany Lida.
Paraná

T V. COMERCIO

‘4\
NiN
4#0
1;bep'

8 — 10 — 11 — 12
— 13 — 14 — 15 — 16
17 —
22 — 24 — 23 — 25 — 26 — 27
— 28 — 29 — 30 — 31
32 —
35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40
46 — 49 — 50
Titulo
Cids ,.-s: 2 —

Térrno n° 663.418, de 28-9-1964
Lavanderias Polar Ltda .
Guanabara

POLAR

Classe 6
Classe 33
Para assinalar e distinguir genericaLavanderia
mente os artigos da classe, a saber:
Termo n g 663.419, de 28-9-1964
Méciinas e suas partes integrantes não
Quirni - Pari Produtos
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Guanabara
Termo o' 663.382 de 28-9-1964
T. V . Comércio Ltda.
Paraná

FANY
Indústria brasileira
Classe 8
Titulo
Térmo n° 663.383. de 28-9-1964
Panificadora São Francisco Ltda.
Paraná

Panificadora,
São FranciscoClasse 41
Titulo
Tèrmo n° 663.384. de 28-9-1964
Pln”o -- Assessoria de Promoções
Sociedade Civil
Para0

Plano-Assessorta
de l-iromoções
Sviedade Civil

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarioo
e rottpas feitas em geral: Agasalbus.
awntais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas. carapuças. casaçâo, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, consKinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. ca ,
ças, camisas, camisolas, camisetas.
saias, casacos, chinelos, dominós. echarpes fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. jorros. jogos de lingerie. jaquetas, laqués,
freios, fronteiras para veicules. guidao
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis troleibus, varaes dtt
caa. os. toletes para carros
I ermo a- u 663.422. de 28-9-1964

QM - Pan Produtos Químicos Ltd-,

Classe 2
(,mtatilla r;,
Acetandida. auetato de amônia. áL ido 3r
cénico. bórico cristalizado, fénico pa
ra fins veteriná r ios. picrico. salicilice
- Pan Produtos
e sulfu roso. adnbos, álcalis para tim:
sanitários, fins herticulas, alcaçus
Quimicos Ltda.
pó alúmen calcinado, amônio azul di
metilenopós contra baratas e insetos.
bromatos. bromato de cânfora e de poCiasses: 2 e 33
tássio. cânfora em pó. carrapaticidas
Titulo de Estabelecimento
banhos para animais, produtos para das,
—
truir hervas daninhas. ceras para enser
Termo n. • 663.42.3, de 2S-9-1964
tos. halsamo para fins veterinários sa
Cierro Augusto Ribeiro S..ad,on:
hão desinfetante desinfetantes, detuma •
d
dores. inseticidas em pó. liquido sólid,
e em pasta, preparados para destrui
larvas linha ça em
. visgos
lagartas e moscas. póremédios çout
aftosa dos gados. sabão veterinário, sais
para fins horticulas, sanitários e veteriClis,es. 32. 33 e SL)
nários, raiz de timbó. adubos naturais.
Titulo de Estabelec.anento
arti f iciais para a agricultura. rola em
i——
papel para apanhar moscas
rnioi663.4- (-1; 28-9 19A-i
Lt, I .
"1- .)rre, Gumes De,_or
Termo a.° 663.420, de 29-8-19F4
Casa Dar!.

Idade Nova Editara

Guatlab:Aar

t.L.Laia

Nome Civil

I;" —

Termo tv 663.385, de 28-9-1964
Navarro El Cia. Ltda.
Paraná

5.`
—
SMal cie Prop-wando.

Térmo

SITIO NOVO

Brasileira

C

Classe 41
asas ri rNP, tre-ra do e em pó

6fi3.429 de 2', '11r:---1

S ,n:,i

Industria Brasileira
Classe 4
Sub <dâncias e produtos de ° ripam art1mal, vegetal ou minera. eso hri d. o ou
parcialmente p reparados: Alaras'vas ern
bruto. argila refratária. asfálfico
bruto. algodão em bruto borracha ern
bruto. bmixita, benjoim, breu. ,cAnfora.

Indústria Brasileira

,i
Gu.in

F. C •

f

.'

instituto 1-1-2-..3putico
Classes: 48, 13 e 15
Titulo de Estr.Ma:*1-,-:-..t.-.

PREÇO 1)0 Núfv1ER0 DE HOJE: CR$ 10,00

Orlando Ranc:1

