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Rio, 11 de fevereiro de 1966
Em face do Oficio n° 9-65, de 6
ele janeiro de 1965, remetido •a esta
Diretoria Geral pelo MM. Sr. Juiz
clit Vara dos Feitos da Fazenda de
Niterói e comunicando o deferimento
de liminar do interdito proibitõrio requerido por Macmatt S.A. e Bebidas
Merino S.A., assistidas de Roberto
•Taliaferro Manos e Lowell Hill MacMasters, para que a Uniáo Federal se
abstivesse de praticar atos turbativos
de polue, relativamente ao objeto do
processo administrativo que visa o cancelamento de transferência do registro
q.° 137.922, para a marca Merino, sendo que dito interdito foi convertido em
reintegraçào de posse, resolvo:
a) determinar o cancelamento 'das
transferencias e ou averbação de contrato de exploração, noa registros
números 137.922, 167.591, 207.193, e
outros. onde tais atos tenham sido praticados em favor da Companhia Comercial Industrial Nicole& Merino S.A. a
Indústrias de Bebidas Chamo, S.A.,
nos processos, livros, 'adices e cargos
Atte Departamento, inclusive ein Urmos em andamento e anotar a reinas.
graça°. de posse a favor de Lowell
Hill Mac-Masters e Bebidas Merino
.A., assistidas de Roberto Taliaferro
Mattox e Lowell Hil Mac Masters.
b) em consequência, reintegrar a marmi Merino, objeto do registro 287.466,
ma nome dos citados no item anterior.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Reconsideraçao de /Despacho:
Tendo em vista a informação da
seção, proponho a reconsideração do
despacho que indeferiu o -processo. de
conformidade com o disposto no artigo 65 do Decreto a.° 535, de 23 dejaneiro de 1962 para o fim de ser o
pedido deferido, desde que o interessado • complete a taxa de depósito e
pague pelos artigos excedentes (20),
d& acõrdo com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro de 1964, combinado
com o que dispõe os artigos 212 e 221,
do Código da Propriedade Industrial.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
• Rio, 11 de fevereiro de 1965
Exigências:

N.° 132.685 - Magnefax Corpo,
ration
. N.° 133.007 - General Electric
Company.
N° 132.286 - Adolfo Longo.
N.° 133.384 - Johns Manvil le CorPoration.
N.° 133.487 - N. V. Philips' Cioeilampenfabrieken.
N.° 133.488 - N. V. Philips' Gioellampenfabriekert.
N.° 134.692 - Luiz Corrêa da Silva
e Guiche Waissman.
- •
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
• DE EXAME FORMAL
Rio. 11 de fevereiro de 1965
Exigências:
• Complementem a taxa de depósito de

N.° 452.186 - Emprêsa Paulista
de Bebidas e Incorporações Hepenml
Limitada.
N.° 452.206 - Recreio dos Bandei.antes Imobiliária S.A.
N° 452.656 - Sociedade Comereial Setbras Ltda.
N.° 454.323 - Philip Winslow
Southwick.
•
N.° 455.010 - Comércio. Represenraçbes Asse.ciadas Ltda.
N.° 455.080
Shell Brasil Litnited.
N° 455.216 - Christos Emmanuel
Garalds.
N.° 455.513 - Felipe 8 Filho Limitada.
N° 456.280 - Bristol Auditoria
Contabilidade Ltda.
N.° 456.469 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft:
N.° 456.479 - Agafa AktiengeselIschaft.
N° 457 383 - J. Lavro 8 Cia.
imitada.
N.° 457.384 - J. Lavro El• Cia. Limitada.
N.° 457.647 - José Luiz Pinto e

Alvaro Coelho da Silva - Opoente acórdo com a Lei n° 4.505. de 30 de
do têrmo n.° 125.218 - Modêlo de novembro de 1964, e o que dispõe o Adriano Luiz Pinto.
utilidade - Cumpra a exigência.
Código da Propriedade Industrial, em deN.° 458.826 - Sociedade Nacional
Térmos com exigências a cumprir: seus artigos 212 e 221:
Imóve:s Sonil Ltda.
Tiármoz:
N° 459.753 - Frigorifico Serrano
N.° 104.342 - José BaJdomero RoSociedade Anônima.
Termos:
drigues.
N.° 459.754 - Frigorifico Serrano
14 0 115.996 Fibam S.A. - Fá- • N.° 185.558 - Studertiu S.A. tal Sociedade Anónima,
brica halo Brasileira de Artefatos de dústrlas de Serras e Ferramentas.
N.° 459.758 - Frigorifico Serrano
•N.° 196 871 - Azevedo E, Cola. Sociedade Anónima.
Metais.
N.° 123.284 - General Electric grane.
N.° 460.055 - Aossoçiação Médica
Company.
N.° 350.630 - Espinge S.A. Co- do Estado da Guanabara.
' N.° 460.226 - Manufatura TécniN.° 124.199 - Mano Gherubino: mércio e Importação.
Ernprésa União de ca de Metais 'Indústria e Comércio LiN.° 365.613
N.° 125.597 -- João Diniz Corrêa.
mitada.
NP 128.970 - FMC Corporation. Transportes S.A.
14 0 460.613 - Fábrica de MáquiN.° 130,965 - Haydn Trevine Mad14° 366.613 -- Augusto 15.4artin.
dockt.
N.° 369.920 - Francisco Moraes. nas Famasa Ltda.
N.° 371.074 - Lanzara S.A. Grá- N.° 460.615 - Fábrica de Máqui14.0 131.319 - Westinghouse
nas Farnasa Ltda.
fica
Editõra.
lide Corporation.
N° 461.485 - São Paulo Alparga131.510 - jen
N.° 371.075 ---- Lanzara Edições Ar- tas S A.
Transferéneia de nome de titular N.°'
14. 0 131.520 - Christian° 11. Steyer táticas S.A.
de processo:
14.° 461.678 - Padaria e Confeita45 Irmão Ltda.
N.° 374.652 - Ernesto Amarante ria Eduardo Eprenger Ltda.
N°
131.546
Amp
Incorporated.
Antonio Pedro. de Barros - Trans. N.° 227.886 - Borbonite S.A. InFilho Importação e Comércio Lida
ferência . para seu nome da marca Ui': N.° 131.549 - The National Cash
N.° 374.877 - Arrnazens Gerais Ri- dústria da Borracha.
que de Pobre. termo a° 476.765 - Register Company.
beirão Preto Ltda.
N° 232.316 - Carlos Erba' do BraN.° 131.604 - Coldex Indústria e
Anote-se a transferência.
NP 419.997 - Expinter S.A. Tu- sil S.A. Produtos Quimicos e Farrna.
Comércio S.A.
rismo e Câmbio.
Exigências:
Laboratory for ElecN.° 132.408
N.° 232.399 - Chesebrough Pond's
N,° 420.469- - TV. Radiocentro (Geneva)
tronics. Inc.
. S.A.
Térnio n.° 93.238 - Cia. Quitnica
•
Sociedade
Anônima.
N° 132.461 - José Miguel MaraN.° 253.801 - Calçados Klaser
Merck Brasil S.A. - Comprove o nez Trigo.
N.° 421.146 - Comercial Ribero- S.A.
Industria e Comércio.
alegado, mediante certidão.
.
N.° 132.524 - Ciba Sociedade pretana de Automóveis Ltda.
N.° 263.696 - Cano Tarassi:
Termo n.° 182.331 Engarrafa- Anonime.
N.° 297.850 - Quaker. Cremical
N." 421.310 - LiVrobrás Ltda.
dora Coimbra Ltda. - Compete a
N° 421.581 - Jober Indústria de Corporat:on
N"
132.537
Manuel
Kullock.
taxa de serviços pubicados, conforme
'to: Pláiticos Ltda.
A
N.° 132.567 - Kalppel W.ilen
N° 342.530 - Indústria de Procht.
a TA " 4.505 de 30 de novembro Companhia
N"
15.984 - • Marieta da Brasil tos Alimentícios
Limitada.
Dilis S.A.
de 1 9 69 comb'nado com os artigos
Colné•-•c:n [-te i a .
Co.úmi.,:,1 R bban ."...',_ N." 132.587
N.° 348.525 - Ultraquimica S. A..
•nunieros 212 e 221.
N.'
946.004
Floris
Serra.
and Carbon Isilanufacturing Co. Inc.
Indústria e Comércio.
•
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- As Repartições.- Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à 'publicação nos
jornais, diàriam ente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
. As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erras ou omissões, deverão ser llormuladas por escrito, á Seção de Redação, das
9 ás 17,30 Iteras, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais. deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas _ as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas, poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderã9 ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
Q verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

- As ReportiçõeS .Pública4
cingir-se-ão às assinaturas
anuais 'renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ez4
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA*
' pelo: .
compeletztes.
- . fim de possibilitar a rechiais cre, ~viço oaLpueLicaçaas
criara o^ aaçÃo os naoaçÃo
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamo.s
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados pref e,
saçAo
rencialmenle
cheque ou vala
soo° do ~toldado do oxpodIonto do 0oOartamont0 - postal, emitidos a favor do
Nacional do ProprIodado Industrial do MInletárlo
láts &nd4otrla o Comérelo
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os suplementos às ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PAR TICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assinatura.
Capim e interior:
Capital e interior:
- O funcionário público feSemestre • . Cr$ 600,00 Semestre . . Cr$ 450,00
deral,
Para fazer jus ao de:Cr$ 1.200,00 Ano
o
Cr$ 900.00
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.3000 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- O custo de cada exemplar
parte supericir do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesma
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solucão.de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

Kohi-Noor Indústria
N.° 354.515
e Comércio de Cêras e Conexos Ltda.
N.° 400.701 - Lavandeira Gloria
Sociedade Anônima.•
N° 401.167 - Geraiartes Cinemaevgratca Ltda.
N.° 401.648 - Floricultura Rocaille Ltda.
N° 401.795 - HIster Company.
N.° 406.855 - 05co Alimentar e
Derivados S.A. - COCAL.
N° 408 999 - Santarém Eletrônica

N.° 363162.1 - Laerte de Oliveira
Medeiros.
N.° 365.368 - AVM - Auto Equipamentos S.A.
N° 367.299 - Indústrias Químicas
Roth Lula.
N.° 375.555 . - Villasbôas S.A.
Indústrias de Papei.
N.° 382.231 - DAbronzo S. A .
Comércio e Indústria de Bebidas.
N.° 396.392 - Antonio Nagib
Ihr?him.
N° 397.917 - Kosmorama Propaganda em Cinema Ltda.
N.° 398.236 - Adamastor Lima..
N.°398.249 -- Laboratórios Químicos -e Farmacêuticos Ltda.
N.° ;98.717 - Policlínica Geral do
Rio de r)aneiro.
N° 401.676 - General Castings
Co:poration.
N.° 406.371 - Indústria de Produtos Químicos Mirakle Luar Ltda.
N.° 406.438 - Daiei dn Brasil Eletricidade Ltda.
N.° 408.765 - Waldemar Macedo.
N.° 409.854 - Laboratório Marmaquion Ltda.
N.° 410.804 - Magnebrás S.A.
Produtos Químicos.
N° 413.804 Tocai Ltda. Propaganda. Publicidade e Serviços de Administração e Serviços de Administração.
N.° 425.475 - Comercial e Industrial Leofran S.A.
N.° 428.291 - Cia. Anhanguera
de Investimentos, Crédito e Financiamento.
N.° 431.131 - Agência Francésa
e Brasileira de Turismo Ltda.
N° 431.372 -- Agência Francêsa
e Brasileira de Turismo Ltda.
N.° 431.770 -- Estruturas de Concreto Ltda..
N.° 431.771 - Estruturas de Concreto Ltda.

N.° 410.146 - Mario Puccaglia.
N° 412.532 - Produtos Italit LiWtada - Brasília
N.° 413.027 - Editôra Outubro
Limitada..
N ° 417.725 - Ernesto Neugebauer
S.A. Indústrias Reunidas.
N.° 417.777 - Hosh:no i Hoshino
Limitada.
D.AM.
Ns. 422.786 - 122.787
Indústria e Comércio de D:scos Ltda.
N° 423.766 - Credilivros Ltda.
N.° 425.391 - Indústria e Comércio Pohlig Heckel do Brasil Ltda.
N.° 425.392 - Indústria e Comércio Pohlig Heckel cle Brasil Ltda.
N.° 447.299 - British Nylon Spi
re rs Limited.
:14 ° 456.834 - Rodrigues, Rodr:gues
¥S Rabelo Ltda.
Os' 458.986 - Produtos Químicos
Latim Ltda.
N.° 459.534 --- Norberto Eduardo
Lu's Augê.
N.° 460.037 - Material Ferroviário S.A. Mafersa.
N° , 460.767 - Emil Emprésa Mercantil de Instalações Ltda.
N.° 461.479 - Sznelwar í Raw
Limitada.
N.° 461. .482 --- Sznelwar fs Raw
Limitada.
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N.° 436.698 Discalbras Distribuidora Brasileira de Calçados Ltda.
N° 454.871 - Eduardo Ferreira
Camargo.
N.° 457.746 - Antonio Duarte Filho.
N.° 459.424 - Cia. Industrial Santa Matilde. •
N.° 369.546 - Indústria e Comércio Ip:ranga e Batista Ltda.
N° 422.979 - jamartin Comércio,
Indústria e Importação Ltda.
. N.° 431.630 - Tinturaria e Estamparia Moderna Ltda.
N.° 431.651 - Julio Goldfarb.
N.° 431,656 - Indústria e Comércio Shikaku Ltda.
N° 431.799 - Martins Carrijo
Companhia.
N.° 431.815 - N:els Crik Hedeger.
N.° 431.893 - Instituto de Lacticínios Cândido Tostes.
EXPEDIENTE DA SECA() DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
Rio. 11 de fevereiro de 1965
Exigências:
:Complementem a taxa de depósito
de acôrdo com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro de 1964, e o que dispõe o Código da Propriedade Industrial, em seus artigos 212 e 221:
Térmos:
N° 431.898 - Cia. Renascença
Industrial.
N.° 432.090 - Produtos Rocha Químicos e Farmacêuticos S.A.
N.° 361./17 - Virgilio Soares Gloria.
N.° 429.792 - Willys Motors, Inc
N.° 429.377 - Importadora e Exportadora Prilda Ltda.
N.° 441.158 - Union Carbide Corporation.

.4

N° 432.436 - Evaldir
N.° 432.444 - Kazutomu Nakano.
N.° 432.455 - Tokio Oba.
N.° 432.458 - Walfrido Rincon
Kemtner.
N° 432.468 - Margel Ibitinga Filho.
- N.° 432.711 - The General Tire
Rubber Compa ny.
N.° 449.173 - Farmácia Universal
Limitada.
N.° 4449.212 - Itan Comércio e
Representações L tda.
N° 450.814 - S.A. Philips do
Brasil.
N.° 150.817 --- Laboratório Guidotti
õ Cia.
Rumo Propaganda
N.° 451.050 Limitada.
N.° 451.195 - Victor aManufactu.
ring t3 Gasket Company.
N.° 451.250 - Kelson's Indústria e
Comércio S.A.
N.° 451.615 - Francisco Carnaval.
N.° 452.027 - Fernando Martins
N.° 953.837 - Imperial Chemical
Industries Umited.
N.° 454.358.- Gernô Amo Enck.
N.° 454.361 - Gernó Amo Enck.
N.° 455.219 - Cerâmica Paulista
Limitada,
N.° 456.130 - Mecânica Meta Indústria e Comércio Ltda.
N.° 459.611 - LabOratório , Vita Limitada.
.
N.° 459.753 -, Frigorifico Serrana
Sociedade Anónima.
N.° 459.756 - Frigorifico Serrano
Sociedade Anónima.
N.° 459.759 - Frígorifico Serrano
Sociedade Anónima.
N° 459.760 - Frigorifico Serrano
Sociedade Anônima.
N.° 459.820 - Escritório Técnito
jurídico Cantábil.
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N." 460.000 - Karl Heinrich Nossa Siestrup.
N.° 460.011 - Luiz Constancio.
N°. 460.765 - Indústria Mineiracl e
Moagem S.A.
N.° 375.308 - Labrãe S.A. Indústria Brasileira de Abrasivos.
N.° 378.812 - Caneta Tinteiro
Universal Ltda.
N.° 381.826 - Casa Inoxidával,
Artefatos de Aço Ltda.
N° 381.827 - Casa Iaoxidával.
Artefatos de Aço Ltda.
N.° 381.499 - Sociedade Esportiva
e Recreativa Iiiiranga.
N.° .383.948 - Hermanny Indústria
e Comércio - HIC - S.A.
N.° 385.244 - Felippe Ferrucai
.
Gaga°.
N.° 356.807 - Manoel Augusto
da Silva. •
Cotorcafé ComiaN.° 402.963
sacia e Torrefação de Café Ltda.
N.° 418.953 - Torna Terra S.A.
Terraplanagem em Geral,. Máquinas,
Peças e Acessórios.
NP 419.463 - Alarico Costa de
Anitorim.
Fotoquitnica Edict
N° 419.859
Limitada.
Stephen Smith 6
N.° 420.623
Co. Limited.
Ns. 425.393 - 425.394 - Indtistria e Comércio Pohlig Heckel do Braiii Ltda.
N.° 428.632 - Ftlotecnica Salmo!raghi S.P.A.
• N.° 428.834 - Indústria Paratnount
de Arte fatos de _Couro Ltda.
N° 428.931 - Casa Brasilia de
Plásticos e Borracha Ltda.
• N.° 428.922 - Alfredo Loureiro
Maior,
N.° 429.325 - Anizio dos Santos
Bomhin.
N.° 429.374 -- Indústria Mecânica
joapa Ltda.
N° 429.375 - Marstur - Agência de Passagens, Câmbio e Turismo
Limitada.
N.° 429.410 - Valparaná S.A.
Indústria e Comércio.
N." 429.525 - The British Drug
ilouses, Llinited.
N.° 429.640 - • Miguel Gimenez
Cabrera.
N° /29.641 - Miguel Gimenez
Cabrera.
N.' 429.642 - Produções Carlos
Nietneyer Filmes Ltda.
N.° 429 793 Willys Motors, Inc.
N° 429.794 - Willys Motora, Inc.
N° 129 795 - Willys Motora, Inc.
N.° 429,879 - Restaurante e Bar
Rheino , Ltda.
N.° 430.001 - Crieca Jane Helena
Cotton.
N° 430.217 - Copacabasa
veia Ltda.
N.° 430.419 Willys MotOrs, Inc.
N.° 430.614 - Kellogg Company.
N " 130.634 - Montecni S. A . Projetos. Montagens. Indústrias e RereSent;IÇõe!4.
N. 430.662 - Bruno Berwanger.
N." 450.798 - Comercial Construtora e Imobiliária Alpina Ltda.
N . 430 851 - 430.852 - 430.853
Manufacturing Co..
N .1 "(` 971 - Livraria Estorl Edi
* tora Li4i.
N " -130.989
MeriíI,ion4 S A .
Cotnêrc o e Indústria.

Dl SIO OFICIAL (Seção III)
N.° 431.122 - Comercial Importadora Roboré Ltda.
N.° 431.172 - Padaria a Goníaltaria Gomes Cardint Ltda.
N.° 431.176 - Transporta§ Titula,
e Representaçõea Ltda.
N.° 431.182 - Brasowar 11.A.
Administração.
N.° 431.3444 -- Ser 1 Os& Maucana Ltda. •
Indúrtria Breellsire
N.° 431.774
A. Madeira e Ferro.
N.° 431.776 - Sociedade de Pratimutação a) Terraplanagem Ltda.
N.° 431.780 - Gomes Corrijo
Maestri.
N.° 431.782 - (Moiam Sante Heleoa Ltda. .
N.° 431.7&9 - astampeala Serderitense S.A. ,
N.° 431.792 - Metalúrgica, Indàstria e Comércio Ltda.
N.° 431.955 - Inch:latria e Comércio Woltintex Ltda.
N.° 435.710 - Keuffel 6 assar
Company.
N.° 447.562 - Serviços e Gomércio Ltda.
Ford Motor .ComN.° 443 862
pany.
N.° 443.864 - Ford Motor Co6pany .4
N.°.444.677 - Pronto Socorro Clinico Frontocor Ltda.
N° 415.623 - Electrische Aaparaten en Nietallwarenfabtienken Rudolf
Blik N. V.
N.° 449.782 - Importadora Fátima Ltda.
Importadora FátiN.° 419.782 ma Ltda.
N° 457.251 - Kelson's Indústria
e Comércio S.A
N.° 452.923 - Vidros Suis-Olas
Limitada.
N.° 456.087 - Indústria e Comércio Cabo Frio Ltda.
N° 456.088
Indtistria e COOlér,
cio Cabo Frio Ltda.
N.° 442 935 - Lisaldi Ligas e Apare'hos de Solda Ltda.
Luiz. Cibils SettiN.° 443.927 neri.
N o 444.731 - Montecatini
Societá Generale Per L'Industria
raria e Chimica
• N.° 445.554 - Irmos Gasparini
Limitada.
N.° 415.556 - Irmãos Gasparini
Limitada.
N° 445.636 - Diários Associados
Limitada.
NP 445.766 - Comércio de Válvulas Valvolandia Ltda.
N.° 446.055-- Richard Hudnut.
N° 446.130 - Zaira Macedo
N.° 446.148 - Irmãos Gasparini
Limitada.
N.° 447.314 - Sociedade de Vinhos
Catarinense Ltda.
N°449.781 - Maria Efigenia Ferreira Branco.
N.° 419.9I gO Bando Comércio
e Indústria de Minas Gerais S.A.
• -N.° 456.406 - British 'American Tabacco Company Limited.
N° 456.711 - jerachmiel Frajzin`
ger.
• N.° 457.026 - Parquet Fixocolax
Limitada.
N.° 457.045 - Cinzano Limited.
Etablissements NoilN° 457.424
Cie.
ly Prat

N.° 457.697 - Ernesto Neugebau
S.A. Indústrias Reunidas.
NP 457,781 - Irmãs Zapparolil
Cia. Ltda.
N.0 457.805 - Aguas Sanitárias
Super Globo de Ribeirão Preto Ltda.
N.° 457.955
Unitas Engenharia
Limitada.
N.° 458.082 - Viniaola Piagentini
iS Marcou Ltda.
N.° 458.449 - Metalargiea Sal Limitada.
N.° 458.537. - Helio Nicolay.
N.° 458.794 Panificadora Seara
Limitada.
N.° 458.880 - Fábrica de Cadarços e Bordados Haco S.A.
N.° 458.886- Elyseu de Almeida.
N.° .459.091 - Quintas S.A. Comércio e Importação.
N.° 459.249 - Jaime Pereira.
N.° 459.491 - Gráfica Berti Ltda,
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Por despacho do Sr. Chefe da Seçaa• -• foi mandado averbar o contrato de exploração da marca - De.
tigon - registrada sob número 267.280
- constante do clichê abaixo, de propriedade de - Farbenfabrieken Bayer
Aktiengellschft - estabelecido na Alemanha - e em favor de Química
Bayer Sociedade Anônima - estabelecido no Rio de janeiro, Estado da Guanabara - Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.

DET1GON
Proprietária
Farbenfabriken Bayee
Aktiengesellschaft
Leverkusen - Alemanha
Fabricante Autorizado

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

Chimica Bayer S. A
Rio de Janeiro

Uso Autorizado de .Vareal

-Rio, 11 de fevereiro de 1965
Artigo 147 - parágrafos 19 e 29 do
Código da Propriedade Industrial:
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Zefirol registrada sob número 261.334, constante do cliché abaixo, de propriedade
de: Parbenfabriken Bayer Aktiengsellschaft estabelecido na Alemanha em favor de 'Chimica Bayer Sociedade
Anônima - estabelecido no Rio de janeiro.
Estado da Guanabara - Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seçãa
foi mandado averbar o contrato de exploração da -marca: Iometan -- registrada sob número 267.684 - constan.
te do clichê abaixo, de propriedade de
Farbenrabrieken Bayer Aktiengesellsa
chaft - estabelecido na Alemanha e eia favor de Química Bayer Sacie.
dade Anônima - estabelecido no Rio
de janeiro - Estado da Guanabara -Brasil. - Averbe-se o contrato da
exploração.
•

99999

•

*t~liãO Ilão•
LISI•MP4111~

ZEFI1201, ,
Fabricante Autorizado

átarena

Proprletiria
Farbenlabriken Sayet
Aktiengesellschaft
Leverkusen . Alemanha

Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft , Leverkusen-Alemanha

'

ultamweime&INImee

Fabricante Autorizado
A Chimica e Bar& • S. A.
Rio de Janeiro

A Chimica Bayer a S. A\.

Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averba-se o contrato
de exploração da marca: Helmitol registrada sob número 261.335 - constante do clichê de propriedade de:
Varbenfabrieken Bayer Aktiengellsehft - estabelecido na Alemanha e em favor favor de Quimica Bayer
Sociedade Anônima - estabelecido
no Rio de Janeiro - Estado da Guanabara - Brasil. - Averbe-se o contrato de exnloracão.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca: Bayer - registrada sob número: 269.337 constante
do cliché abaixo de propriedade de:
!'atelaarabrieken Bay er Aktiengsenschaft - estabelecido na Alemanha -e em favor de Química Bayer Sociedade Anônima - estabelecido no Rio
de Janeiro - Estado da Guanabara
- Brasil. - Averbe-se o contrato de
exploraçao.

HELMITOL

t‘k

Proprietária
I

•

r-

Farbenfabriken Bayee
• Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
Chimica a Bayer S. A
Rio de Mein)

•

Proprietária

farbontabriken &yes
Aktiengesellschatt
leverkusen•Alemanha}

A

Fabricante Autorizado
Chimica Bayez • S.
Rio de Janeiro

4

-St
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Por despacho do Sr. Chefe da Sega° tabelecido no Rio de Janeiro.— Estado
loo mandado averbar o contrato de ex- da c lianabara — Brasil — Averte-ie
ploração a marca: Bayaspirina -- re- o aontratt -.5. exploração.
gistrada sob m4mero-262.355. coostante
do clichê abaixo, de propriedade de:
Ilarbenfahrieken Bayer Aktiengsellschaft
—. estabelecido na Alanantia — e em
Proprietária
favor, de Química Bayer S. A. — estabelecido no Rio de Janeiro Estado
Farbenfabriken Bayer
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
Aktiengesellschaft
o contrato de exploração.

Vadiírit

min

•.

Dayasperina

Is

Proprietária
t rarbentabriken Bayer •
Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado

Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado

••

,-evereiro de 1964

•tf

TERMO Te 125.863

TRAMO N° 127.445

De 14 de janeiro de 1961
Requerente: J. R. Geigy Soceidade
-Anônima — Suiça.
Título: Processo de produair novos
Compostos N-Hetero-CicLcoa — Privilégio de Invenção.
I° — Processo de produzir novos
compostos N-heterociclisos, caracterizado pelo fato de que compostos da kWmula geral

De 8 de março de 1961
Requerente: Saudou Sociedade ~Id.

ina --. Suiça•

l'itulo: erocessos para a preparação
de novos compostos heterociclicos —

Priviiég o de invenção.
Processo para a preparação de novos
derivados de fonot.asina substituídos as
posição 3 por um grupo de alquil-meecapt oxidado, da formula geral 1,

A Chimica Bayer * S. A;
Rio de Janeiro

t

Por despacho do Sr. Chefe foi mandado averbar o contrato de exploração
da marca: Resochin •— registrada sob
n.' 266.545 — constante do elidia abaixo, de propriedade -de Farbenfabrieken
— Bayer Aktiengesellschaft — estabelecido na Alemanha — e em favor de
A Chimica « csayer * S. A.
— Química Mayer S. A. — estabeleJaneira
Rio de
cido no Rio de Janeiro — Estado da
Geanabata — Brasil — Averbe-se o na qual RI é uni resto alquilico inferior;
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
da
Ser
•
contrato de exploração.
significa um resto alquilénico redlineo
ção, foi mandado averbar o contrato
ou ramificado com 2-6 átomos de carde exploração da marca: Salopheno —
bono; e R2 representa um resto
registrada sob número 262.371— consR
co ou alquinilico inferior; e R3 um restante do clichê abaixo, de propriedade
to alquilico ou alquenilico inferior ou
de Farbenfisbrieken — Bayer AktiengProprietária
hidrogênio, podendo o resto . alquilico
aellschaft — estabelecido na Alemanha
R2 estar ligado diretamente com o resFarbenfabriken Baya
— em favor de — Quimica Bayer S.
to a/quilenico X ou ligado diretamente
A. — estabelecido no Rio de Janeiro
Aktiengesellschaft
ou através de um átomo de oxigênio,
— Estado da Guanabara — Brasil —
um grupo imino, um grupo alquil-imino,
Leverkusen-Alemanha
Averbe-se o contrato de exploração.
hidroxi-alquil-immo ou alcaniol-oxialquilimino inferior com um alquilico R3,
- Fabricante Autorizado
bem como, os seus sais com ácidos orA Chimica Bayer* S. A.
gânicos ou inorgânicos, são preparados,
fazendo-se reagir uma 3-acil-10-11-d hiRiode 2r.neiro
dro-5H-dibenzo (b, azepina da fórProprietaria
mula geral
Rio, 11.12.1965.
Assinei
e
encerrei
19
laudas
do
expe.
Farbenfauriken Bar.
diente. — Niltcrn Aluiu? Xavier — DiAktiengeselischaft
retor do S, Documentação.

12
na qual RI í R2 significa grupos algull
inferiores e n significa o valor 1 ou 2,
caracterizado pelo fato de se condensar
um derivado de fenotiazina da fórmula
geral II,

z‘sookirti

SALOPHENO

8-RI
na qual 121 possui a significação aCima
com um derivado de halogeno-alquils
de uma anima heterc:clina, da fórmulz
geral III

H0-•n
-•(08
21\14.):
Hal • ell2C112 - lie
a,
•, •

Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
Chimica « &ver a S.
"4/ de Janeiro

Por despacha do Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbar o contrato de cx.
ploração da marca: Luminal — registrada sob n.° 262.587 — constante do
clichê abaixo, de propriedade de: Parbenfabrieken Bayer Aktiengesellschaft
— estabelecido na Alemanha — e em
favor de Quimica Bayer S. A. — es.
çabelecido no Rio de Janeiro — Estado
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração.

PRIVILÉGIO DE INVENÇO
TERMO N 9 111.298
De 23 de junho de '1959
Compagnie França:se Der Matieres
Colorantes
França.
Titulo: Processo de Coloração das
Fibras Poliacribcas — Privilég'o de lavei/0o.
1 4 — Processo de coloração de
biaa poliacrílicas caracterizado por comprender a aplicação, as mesmas, de corantes que tèm a fórmula geral: .
%H

2

LUMINA1
Proprietária'
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
dleverkusen -Alemanha
r( Fabricante Autorizado
A Chimica Bayer S &Rio de Janeirr

.,y

na (mal X representa um átomo de hi.
drogenio ou de halogênio, ? representa
um átomo de hidrogênio ou um grupo
alquila e 3 representa o resto de uma
smina aromática, hetertxlenea primá.
ria lazotável, eventualmente substituida
por grupos não solubilizantes.

•
Segue-se o ponto 2.
Por despacho do Sr. Chefe de SeA requerente reivindica de aceordg com
ção foi mandado averbar o contrato de
exploraçeo da marca: Vaduril re- a Convenção feternacionaI e o Artigo
gistrada sob número 266.180, coniéunte 21 do Decreto-Lei, aún2ero 7.90. de 27
do oliChè abaixo. de propriedade de: de ag6sto de 1945, a prioridade do corParberthbrielten Bay'er Aktiengsellschalt respondente pedido depositado na Repare-- estabelecido na Alemanha — e em tição de Patentes da França, em 18 de
i julho de 1958, sob a* P. V. 270.50.
favor de Clutastsa Bayer 1, A.

na qua R2 e n possuem a significação
acima e Hal siginifica cloro, brami°,
ou iddo
Finalmente a requerente reivindica, de
acõrdo com a legislação aplicável, a
prioridade dos correspondentes pedidos
de patente depositados na Repartição
de Patentes da Suiça, em 10 de março de 1960, sob o número 2.690-W,
e em 22 de dezembro de 1960, sob o
"de RI tem o s4gnificado acima indi- número 14.29/-60.
cado, ou um derivado funcional com relação ao grupo oxo. obtido da mesma,
TERMO N.° 105.169
em presença de um condensante • alcalino, com um ester reativo e um álcool
De 15 de setembro de 1958
_ fórmula geral
Requerente: Alfred Adolf Burgeni —
Estados Unidos da América.
ft2
Titulo: Processo de fabricação de
mo, III e nova estrutura fibrosa absorvente —
RO -Z —
Privi/éigo de Invenção.
•
• .R3'
1.0 Processo de fabricação de e nova
estrutura fibrosa absorvente, adequada
na qual te, significa una resto alquilo, a ser usada como componente de pra.
alguenilo ou alcannocilo inferior e R2 e dutos absorventes, caracterizada por
X tem o significado acima indicado, po- um núcleo fibroso, de elevada poroeldendo um resto alquilico R2 est ar liga- dade, frouxamente baixas, baixa es.
do diretamente com X ou ligado dire- pilardade, precária estabilidade de fortamente ou através de um átomo de ma e volume e relativamente baixa
texigenio, -um grupo alquit-imino, alca- capacidade de retenção dos fluidos e,
noil-imino ou akanoil-oxi-alquiI-Imino integrada no mesmo e formada "ia
inferior com um resto alquilo R3. e
celulósica fibrosa,
transfompando-se produto reacional, con- situ", uma camada
quanto já não éorresponde à fórmula densa, semelhante a papel, que possui
geral I, mediante hidrólise num compos- fórça de seção relativamente elevada,
to correspondente a esta fórmula e con- relativamente boa capilaridade. relag.
vertendo-se, se desejado, este último vamente boa estabilidade de forma e
num sal com um ácido orgenico ou volume, e relauvamente boa cai-acida.
de de retenslio dos fluidoe. Total dl
inorgânico.
Num total e 3 pontos.
18 pontoe.
•
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MARCAS DEPOSITADAS,
•

Publicação feita de ao6rdo cota o are, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a

lona o prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante Mae. prazo poderão apresentar BUBA opaliçõet ao Departamente
ilfaciond da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida

Termo ta° 664.893. de 6-1044
Dietricia S. A. Produtos Dietéticos e
Nutra:lanais
Guanabara

Povo Bem Nutrido
Pais Desenvolvido

So,

Classe 41
Produtos alimenti clos e dieté.icos
Têntnos as, 664.894 e 664.895, da
6-10.-C4
HMH Publishing Co , Inc.
Estados Unidos da América

sandalches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, Mataras, talha.
rins tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
_ Tann° n.° 664.896, de à-10-61
(Prorrogação) a
Cooperativa de C.oastano dos Empregados das Indústsias Recuses Ltda,
Rio Graade do Sul

PRORROGAÇÃO
te"

1JDZC0*
I .,*(tAt

4ãzz

Classe .11 A • cachofras, aletria, alho, aspargos

3.

.••

açacar. alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. -araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeitonas. banha: bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachai. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
esti pau è em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. -cremes
alimenticios croquetes, compotas, can

Térmo no 664.898. de 6-10-1964
garros,' cigarrilhas filtros para piteiras
Metalúrgica de Precisão Auge S.A. corda, isqueiros, piteiras, tubos de co1 e tara cigarros fumos em falha ou eu
-Rio de Janeiro
chimhos, rapé, tabaco, etc.

Metalúrgica de Precisão
AUGEMAY
. Nome Comercial

_

Terme) n° 664.899, 'de 6-10-1964
Metalúrgica de Precisão Auge S.A.
Rio de janeiro

Têrmo n° 664.901, de 6-104961
Tabaco Matas da Bahia Ltda,
Bahia

r c o ria
.Indini
s

Classe 41
Acendedores de élgarros e charutos,
aromanzadores para fumantes; bolsas
para fumo, tabaco e rapé, boquilhass
cigarros e chorutos,. cachimbos, cigasa
indústria Brasileira
riihas, cinzeiros; filtros para piteiras,
fosforeiras, fumo manufaturado ou Mios
Classe 11
Perra§ens, ferramentas de tóda espécie, isqueiros; palha para cigarros, piteiras,
cutelaria em geral e outros artigos de ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
porta-cigarros
metal, a saber: Alicates, alavancas, rirmações ck metal, abridores de latas,
Termo ,n 9 664.902, .de 6-10-1961
arame liso ou farpado, assadeiras, açuTabaco Matas da Bahia Ltda.
careiros; - brocas, bigorna, baixelas,
Bahia
bandejas, bacias, baldes, bomboniere.s;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremone-s, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves ingle.sa,
Cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, cocjiwteleiras, 'caixas
Indústria— B-Mle"ii-r0
: para acondicionamento de alimentos,
ceiderões. caçarolas, chaleiras, cafeteiClasse 44
ras, conchas, condores; distintivos, do- Para distinguir: Artigos para fumantes;
bradiças; enxadas, enxadões, esferas. Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, carengates, esguichos, enfeites para arreios, teiras para fumos, charutos, cigarros,
estr , hos, esfer .e para arreios, espuma- cigarrilhas, filtrbs para piteiras e para
deiraN. formões, foices, ferro para cortar Cigarros, fumos em fõlha ou em corda.
capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- Isqueiro, piteiras, tubos de cachimbo:,
duras, ferro comum a chrvão, fruteiras,
rapé, tabacos
funis, fôrmas para doces, freios para
Terno na 664.904, de 6-10-1964
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudras.
(Prorrogação)
gonzos para carruagens; insígnias; li- União" Farmacêutica e Industrial Ltda.
mas, lâminas, licoreiros, latas dg lixo;
Rio Grande do Sul
?arras; machadinhas, molas -para ports,
molaá para venezianas, martelos, marpRóáROGACO
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gêlo; puseiras, porta-pão, porta-joias, paliteinaa
panelas roldanas, ralos para plas, rebites, regadores; serviços de chá e caia
Indústria .Brasileira
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torClasse 5
neiras, trincos, tubos para encanamento,
'reparado farmacêutico indicado no
trilhos para poats de correr, taças, tratamento dás calos: e calosidades
a-avessas turibulos; vasos; vasilhames,
verrumas
Tèrmo n° 664.903. de 6-101964
Tabaco Matas da Bahia Ltda. Termo a° 664.900, de 6-10-1964
Bailia
Tabaco Matas da Bahia Ltda.
Bahia

•

la r e a.

'Classe 42
•
vos anis, bitter, brandy, conhaque, cer
vejas fernet genebra, gin, kumel. lico. A fta. coalhada, castanha, cebola. condi
ree nectar, punch, plmpermint. rhum. mentos para alimentos; colorantes
sucos de trutas em álcool, vinhos, ver chouriços, .dendê, doces. doces de fru
mut!), vinhos espumantes. vinhos qui tas. espinafre, essências alimentares, em
nados. whisky
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos calas, flocos, farelo., fermentos, feijão.
açúcar. alimentos paar animais, amido fiAos, frios, frutas secas naturais e crisamêndoas, ameixas, amendoim, araruta talizadas; gricose. goma de 'mascar. gor.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei• duras, grânulos, grão debico, gelatina
tonas, banha. bacalhaa, batatas. balas goiabada, geléias, herva doce, herva
biscoitos, bombons bolachas. baunilha mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
calé em pó e em grão. camarão, canela conciensado, leite em pó, legumes , em
em Pau e em pó. cacau, carnes, chá conserva, lentilhas,' linguiça, louro, mas
caramelos, chocolates, confeitos. cravo sas ali/achadas, mariscos, manteiga
cereais. cominho, 'creme de leite, cremes margarina, . marmelada, macarrão, mas.
alimenticlos croquetes, compotas, ' caa. sa de tomate, mel 'e melado, mate, mas•
gica. coalhada, castanha, cebola, condi- saa para mingaus, molhos, moluscos,
mentos para alimentos, colorantes niastarda, mortadela, nós moscada, nochouriços, dendê. doces, doces de fru- zes: óleos . consestivels, ostras, ovas,
tas, espinafre, essências alimentares, em. pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
panas, ervilhas, enxovas, extrato de to- pudins, pickles, peixes, presuntos, pamate, farinhas, alimentícias, favas, fé tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijão, queijos, rações balanceadas para anifigos. frios, frutas sêcas naturais e cris- mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
ta'izadas; gricose, goma de mascar, °or. sai duiches, salsichas, salames, sopai enduras. granulas, grão de bico, gelatina latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
gmabada. geléias, herva doce. beéVa frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha_
auttt. hortaliças, lagostas, línguas, leite rim, tremoços, tortas, tortas ' para aliMento de animais e aves, torrões,
condensado, leite em pó, legumes ea;
toticinho e vinagre
corserva. lentilhas, linguiça, Usura, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga
Têm)
n°
664 .897, de 6-10-1964
margarina, marmelada, macarrão, mas
arge
sa de tomate. mel e melado, mate, mas- Sipex S . A. — Silva Importadora de
Peças
sas oara cningaus, molhos, moluscos
ai. ararda, mortadela, nós moscada. noRio Grande do Sul
Indiz8trl1rj'Brasi1eir":1
zes. iSleos cornestiveis, ostras, ovas.
asneia
.1
—
Indústria
Br
psi maos. prlinés, pimenta, pós para
SIPEX S/A.- Silva Importadora
Classe 44
paaisa oickles, peixes, presuntos, paClasse 44
do Peças
Para distinguir: Artigos para fumantes. Para distinguir: Bolsas. caixas. carteitês, osot-pols, astilhas, pizzas, pudins.
cigarros, cigarreiras, cinzeiros, cachim- ras e estójos para acoadicionamentó de
aia aos. rações balanceadas oara ani.
No;ne Comercial
bos, carteiras para fumos, charutos, ci. cachimbos. chauttos, cigarros o clperrt.
mais requeilões. sai. sagu, sardinhas

'
na
VevbLe
-.. .
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•
ou não, sabonetes, dentitricios em pó,1 Ti.::mo no 664.922, de 6-10-1964
Termo no 664.9II, de 6-10-1964
Antonio Locci
pasta ou Ilawdo; sais \ pertumados para
Ache Móveis e Decorações Ltda.
São Paulo
oanhos, pentes, vaporizadores de perle•
Guanabara
me; escovas para dentes: cabelos, unhas
e. cilios, rum de louro, saquinho pariu.
mado, preparados em pó, pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento da., .unhas,
dissolventes é- vernizes, removedores da
INEOSTRIA BRASILEIRA
euticular; gl',..zerina perfumada para os
IN DUSTRIA DRAS.ILEIRA
cabedos e preparados para dsecoloClasse 40
rir unhas, cilioá e pintas ou sanais artiArtigos da classe
• Classe 16
ficiais, oico para a pele
Janelas
Termo ri° . 664.912, de 6-10-1964
• Térmo n 661 .917, de 6-10-1961
Joaquim Inojosa de Andrade
Termo n9 664.923, de 6-10-1964
J. --Moreira — Cia. Comercial de
Rio de Janeiro
Auto-P.5st° Símbolo Ltda.
.
Tecidos
São Paulo
• São Paulo

~ERMO

lhas, fósforos ou fumo, charuteiros, dgarreiras, foevreira se tabaqueiras, cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes integratetes (inclusive pedras), Instrumentos para cortar , charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em, fardos, em fõlhas, desfiado e em corda

AC H E

Termo n° 664.905, de '6-10-1964
,Agrominas Ltda. — Comércio e
Representações
erals
Minas
' •

'oca ~le (124"

4grominas-Ltda..

'Comércio

&R e p resentações

Nome Comercial

•

.

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo no 664.906, de 6-10-1964
•
Movierecord S.A.
Espanha

Mov ierecorcl

.v • S. OI3J3O 3 Vraisriner viuvas:dana

•

.

Classe 50
Impressos e cartazes em geral
Termo n° n 664.918, de 6-10-1964
Laboratório Dueto S.A. indústria
Farmacetica
São Paulc

11.3 1 3 0 X 3

Nome Comercial .
Classe 8
Películas cinematográficas, mudas, sonoras e publicitárias

/ATO PÔSTO
SIMBOLO LTDA'

itaipava Club

Termo n° 664.913. de 6-10-1964
ROnaldó Xavier de Lima e Carlos
• Simões Pacheco
S.- Guanabara

-

ESPACIAL

Termo n° 664.914, de 6-10-1964
Farmácia Vitória Ltda.
Rio de janeiro

Termo n° 664.907, de 6-10-1964'
, Walmor. Antônio Corrêa
Santa Catarina,

PRORROGAÇÃO .

Laboratório Dueto S.

Indústria Farmacêutica
Nome Comercial

Indústria de Pescado
s,

Santa Martha

Classe 11
Industrialização do" pescado

Classe 50
Remédios e medicamentos em geral.
, perfumaria e etc

Térmo n°, - 04 .919, de 6-10-1964
Petroquímica Indústria e Comércio
Limitada
Guanabara

Termo n° 664.915, de 6-10-1964
Rádio Corporation of América
Estados Unidos da América

Termo no 664.908, de 6-10-1964
Laboratório Lutécia S.A.
•
•
Guanabara

;IndC, stria. Brasileira
Classe 3
• Um redrado farrna..êutico

.

Indústria Brasileira

Termo no 664.920, de 6-10-1964
Petroquímica Indústria e Comércio
Limitada
Guanabara

Clase 3
Artigos da classe

Classe 28
Discos plásticd

Termo no. 664.909, de 6-10-1964
Imobiliária Don Diniz Ltda.
Guanabara

Termo no 664.916. de 6-10-1961
Leereal
França

IMOBILIÁRIA
'DON RIZ LTDA.
Nome Comercial
Termo no 664.910, de 6-10-1964
Carlos Gomes Potengy
uanabara

' Classe 32
Revista impressa

(MOIRIL
Classe 18.
• Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, 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, bandolina, batons', cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor.
duroaos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, 'tipis para
pestana e sobrancelhas: preparados para
embelezar dlios • olhos, carmim Para
o rosto e pare 04 láblog, sabão e creme

4.

NAH0RA
inclústria.Brasileira
' Classe 3
Um :earado farmacêutico
Termo n° 664.921, de 6-10-1964
Editõra Brasilidade Ltda.
Guanabara .
PRORROGAC

VIDA' " DO C RACK

Nome Comercial
Temos as. 664.924 e 664.925, de
6-10-1964
Auto-P(5st° Símbolo Ltda.
São Paulo

S! BOLO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 47
•
Para distinguir: Alcool para motores dt
explosão, carvão' mineral, vegetal e (1(
turfa, combustíveis, gás, gasolina, gra•xa, graxas para lubrificação, lubri,çiean,
tes, óleos combustíveis, óleos para frelos, óleos lubrificantes, olcos para iluminação e para eração de félrça, petró.
leo, querosene
.Classe 50
Para distinguir: Impressos etn geral de
requerente, papéis de correspondência,
envelopes, notas, faturas, duplicatas, 'cheques, recibos, memoranduns, cartões de
. visitas e cornerciais
Termo a° 664.926, de 6-10-1961
Indústria e Comércio "Plastimpres"
Promoções e Propaganda Ltda.
São Paulo .

MI L ION ÁRI O
INDUSTRIA IIRASILEIRA

Classe 28
Decalques confeccionados em Material
plástico
Termo n° 664.927, de 6-10-1964
Indústria e Comércio "Plastimpres"
Promoções e Propaganda Ltda • .
São Paulo
•

PLAS
TI A4 PRES »
.
INDOSTRIA BRASILEIRA .

Classe 28
Decalques confeccionados em materia
plástico
Termo n° 664.928, de 6-10-1964
Trio Ribeiro
-São Paulo

O MUNDO MÉDICÔ
' Classe 32

INDUSTRIA 411AtILRI1A

. '
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boleClasse 32
tins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de Almanaques, anuários. álbuns impem
soa, cartazes, catálogos, jornais nate.
pare barbear. g ebo Remido perfumado
tédio e de televisão

Quarta-feira 1 7
• nais e estrangeiros,' publicações impus.
sas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais; programas radiofónicos, peças teatrais e c.nemat2gráfIcas
e revistas impressas
Termo n° 664.929, de 6-10-1964
Tota çarma Limitada .
„São Paulo •

Dl RIO OFICIAL (Seção III)
papel para forrar casas, parqueies. portas, portões, pisos, soleiras para portas,
tijolos, tijolos refratários tubos de concreto, telhas, telhaa plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento,
vigas, vigamentos vitrais e venezianas
Têrmo n.° 664.932, de 6-10 64
• Barros e Figutiredo Lula.
Minas Gerais
.

TOTAFARMA

Loja da Borracha

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impresaos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
latias de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papéis de correspondêacia,
passagens, pablicidade e propaganda em
geral, recibos
Termo n.° 664.931, de 6-10-64
Epil — Equip insenros Para Indúsaaas
Ltda.
Guaaabara

Classe 39
Titula

-

Termo n.° 664.933, de 6-10-64
Degani t Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

revereiro de 1965 72.7

Térnio n.9 664 937, de 6-1(1- 61 •
.Coracy Leia! D'Azevedc
Guanabara a

CICIA
indürtris Braalleira

s

WIDE-VISION

INMSTRIA BRASILEIRA
Classe 14
Para distinguir: Espelhos retrovisorti
para veículos

Classe 28
Artigos: Bolsas, pastas, cimeiras, porTermo n.° 664 912, da 6-10-61 •
taamaquilage, porta-tilos, porta-notas.
porta-cadernos, rnerenaIeiras, lancheiras, Seres — Serviços de Reavamentc
Seleção de Pessoal
sendo todos os ardam supra feitos de
.
matéria plastica
Guanabara
Têrmo • n.° 664.938. de 6-10-64
Loja Rodoviári Lida,
• São Paulo
•
Stavicia:

DEGANi a CA
IL
LIMAI= PIRA PUMA 111

'Loja• Roovirii
d,á

Classe 36
•
.
Classes: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 25, 31, 33,
Para distinguir: Artigos de vestuários
39, 46, 47 e 50
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Sinal le propas arda
avtntais, alparcatas, anáguas. bluaás
Têrmo n.° 564.934, de 6-10-64
botas, botinas. blusões, boinas, baba-Fábrica Dosval S. A. —Calçados e douros. bonés, capacetes, cartolas., cara
Artigos aara _Esporte •
puças, casação. coletes, capas. chalea
cacisecors, calçados, chapéus, cintos.
Pa •aná
Indústria Brasileira
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e raè crianças, calções, cal.
Classe 1,
FABRICA DOWAL S. A. ças, camisas, camisolas, camisetas,
reg:stros de aço
Tubos de, farra
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Calçado s e Artigos Para Esporte sai", casacos, chinelos, .dominós, achar.
Têrnio n° 664.930, de 6-10-1964
pez. fantasias, fardas para militares, coSimplex S.A. — Engenharia Indústria
legiais; fraldas, galochas, gravatas, gore Comércio'
Nome comércial ros jogos de lingerie, jaquetas, largues.
•
Guanab-ara
luvas. - ligas, lenços, mantais, meias,
Terreno- n.° 664.935. de 6-10-64
caiais, mantas, mandrião, manilhas. pa• José Lucas Neto
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
Minas Gerais
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.

Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de prédios:
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento, concreto, cal cré, chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões, c'aixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asçáltico, esquadrias, forros, forros
plásticos,_ frisos, gesso estacas, grades,
janelas estruturas metálicas para construções, la aelas de metal, ladrilhos,
lambris, luvas de junções, lages, !agiotas, material Isolante contra frio e calor massas antl-ruídos para uso nas
construções, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
a.sfaltico. produtos para 'tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica. pedregulho: produtos
betuminosos para uso nas construções.
.produtos betuminosos itnpermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros • usos nas construções. placas, plásticos para pisbs, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentaçao. peças ornamentais de
ciraapas ou acesso para tetos e paredes

Termo n.° 664.5'41, de 6- 10-64k
Indústria e Comércio de Protetores
Lurainosos "Chock-Light" Ltda. ,1
São Paulo-

nhos, perneiras. guirnonos.. "regalos,
robe de chambre, roupão: sobretudos.
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
•
Termo n.° 664 939, de 6-10-64
_Mecánica Valks-a-Tobby Ltda.
Rio le
-o

"AUIAAMNIOR 21/4%74 et

ItS1OA7

Classe '33
Titulo
Termo n.° 661 .943, de 6-10-és4 Reginel Modas Ltda.
• • Guanabaa

1/4

Classe 36
Titulo de estalanecmanta
- Termo n.° 664.944. de -10-64
Paginei Marlas Lt3a.
Guaaaaara

,Nolks-Hobby
Liame 41
Café torrado e moído
Termo n.° 664.936, de 6-10-61
Luiz Gonzaga Tavares
Minas Gerais

Classe 11

Cpu torrado e riscado

Cama 50
Classe 36
Para ser aplicada nos 'sana-assoa em •
Para distinguir: Artigos de vestuárioi
geral da. requerente
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas. anáguas. blusas,
Toarmo n.° 664.a
de 6-1 cr-64
Organização Lince — Especializada are botas, botinas, blusões, boinas; babaProcurar Carros' Riailbados S/C fada. douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
ouças, casação. coletes, capas. chales,
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
ORGANIZACk
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achara
pes. fantasias, fardas para militares, coa
leçiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros; jogos de 'ingeria, jaquetas. lagoas,
luvas, ligas, lenços, mantas. meia*,
maiôs. mantas, mandrião. manilhas. paa
!dós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas. ponches. polainas. :saunas. irdà
nhos, • perneiras.- quimonos. regalos.
ESPECIALIZADA
CM
robe de chambh, roupão. sobretudos,
PROCURAR
,, ,arios Pousam%
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
suciares, aborta, sungas, atolas ou alceio,
tuler, toucas. turbantes, ternos, tala
Cassa 33
formes e vestidos
/nsiania comercia/
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MEL

661.'945 de 6-10-64
Termo
Bize IndúStiiá e Comércio do
j.*
Vestuário Ltda.
São Paulo

nano n. 664.948. .de 6-10-64
'João Batistte Carvalho

.

.,

SAPATARIA SKO
JOKO BATISTA

„

Classes: 33 e 36

Ondústria Bretaileira

. •

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadtouros, bonés, capacetes, cartolas, caratunas, casação, coletes, capas, chalés
eachecols, calçados, chapéus, cintos,
tintas, Combinações, carpinhos„calças.
de senhoras .e de crianças, calções. ,:alças. camigas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos; chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, cokglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
Inalais, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar,"pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas-, pu,
rabos, perneiras, quimonos, regalos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
auspensórios, saídas de banho, sandálias,
çueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, -uni
formes e vestidos
Termo n.° 664.946. de 6-10-64
J. L. Bize Indústria e Comércio "do
Vestuário Ltda.
.5ão Paulo -

Ténno n." 664.949. de -..10-64
COMI') Tarrasco
São Pau'o

CLAUDIO AuTudyEis
Classe 33
Titula

•

:Termos na. 664. 51:-'0 e 664 .951, de
6-10-64
Ekite Tominaga Ei Ffflo

/ • / i

.

puças, casação, coletes, capas, ,elmies.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calça6.- camisas, camisolas, camisetas,
cuecas,ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, ca. sacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de !ingeris. Jaquetas, laquea,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. pa'solam 'nanem .soãual *suba senis!
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, , rodlnhas, recipientes, suportes su pdrtes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serialetós, pala% penhoar, pulover, pelerinas.
penas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quiraonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tufar, toucas, turbantes, ternos, unifoimes e vestidos

Termo n' ,664.957, de 6-10-196i
Cia. Brasileira de Planejamento,
Conlrasplark
Guanabara
•

'COMPANHIA:
BRASILEIRA DE
¡ PLANEJAMENTO
,COMBRASPLAN,
Nome Comercial
Termo n° 664.958, de 6-10-1961
IVIargot Morterá .Belém
Guanabara

Termo n.° 661.954. de 6-10-64
Edi feio Preskeente ICena
esly
Guanalmra

DEPÓSITO SXO
•
Classe 16
Titulo , de estabelecimento
Classe. 16
Titulo de estatutecito"ento
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

, Termo n.° 664 92 de 6-10-64
A. G. Vida:
Cia. 'Ltda.
São Pau'o

Urino n° 664.985. de .6-10-1964
Agência Katia de Automóveis S.A.
Guanabara,

A G.
•

INDUSTRIA BRASILEIRA,.
Ii ndisstria

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas" babadouros, bonés, capacetes, cartolas. Carapuças, ' casacão. coletes, capas, chales,
cacrecoli. calçados, chapéus cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças,. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
Cuecas, ceroulas,,
cueiro
s. dominós, acharsalas,casacos, chinlo
pez, funtas:as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias
maio!" mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perne:ras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho sandálias
susteres, shorts. sungas, tolas, ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformeS
e vestidos

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,
las, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores. carros-berços, carrostanques,- carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbcfs de veiculos
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para ruga.
engates para carros., eixos de direção
freios, fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas, 'lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargaS, moto furgões
radas para bicicletas, raios para bicicie
tas, reboques, radiadozes para veículos.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
p dra-lamas, para-brisas, pedais. pantões.
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocipe-•
des, varetas de controle do afogador e
aeelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros/
Terna on.° 664.953. de 6-10-64
Bernardo Vaiazoff
Cia,
São Paulo

Termo o.° 661.97. de 6-10-64
Nanina Barzani
São Paulo

Agência Katii

Classz, 33
Titulo

Agência Katia

0. D S
,

Classe 36
Cemiride tha

confecções aas prol

Classe 36

e roupas feitas era geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. Munas,
botas, botinas, bltsatías, boinas, baba-

domas, bonés, espoe*" ~ias, mu.

Classe 21
Automóveis de passeio

goAt

'w Lio
'

„Seu
' fRABip:taketC-;:

.Termo n° 664.961, de 7 - 10 - 1964
Socilit — Comércio e ne (presentaçeasa
Limitada
São Paulo ,

SOCILIT
;.Ind. Brasi leira

Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 664.956, de 6-10-64:
Cimazil — Comércio Indústria e Morft
.tagem de Alarmes e Sinaleiros Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA BRA$IINIRA-

Nome Comercial
Termo n° 664.960, de 6-10-1964
Agencio Katia de Automóveis S.A.
Guanabara

‘XERVIANT E X

NI distinguir: Artigos de vestuários

de Automóveis S. A':

Termo , n.°. 664.955. de • 6-10-Ó4
Ferreira Braga Ei Cia. Ltda.
Glianaaaia .•

---11;17a
intliis—trW.1317a5
assoe

8

listuilskos WIStioos•N

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrit•
ções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azuleloa. gatentes. balaustres. blocos de cimento. bloros para oavirrientação. calhas. cimento. cal, cré. chapas
isolarias. caibras, caixilhos: colunalt
chapas para coberturas. caixas • dágua.
caixas para coberturas, caisas-;. dáqua,
caixas de descarga para etlxos 'edifica-ções premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias., estraituras metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris luvas de /unção, lages, lageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, made4res para construções, mosaicos, Pa•-

1
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MARIO CITIVIAIL (ereça0 Me)

-

T6rme
664.9458, de 7-10-1964
pare sorvete*, colerinhaa patinhas, Inas:trio Metalúrgica Olimpica Ltda.
São Paulo
garfinhoa de plástico pare sorvete& brasil:shit' de plástico para sorvetes, diszoa
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvete, estojos para objetos, espumas de
%ralou, esteiras, enfeites para automóClasse 6
veis, mamas anti-ruidos, eseoadoses de
distinguir gentricament, peças e
pratos, funis, formas para doces, fitas Para
suas partes para a indústria de
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
refrigeração
pare bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarTimo n° 669.969, de 7-10..1061
nições para porta-blocos, guarnições
Adolfo bnear
para liquidificadores e para batedeiras
São Paulo
de frutas e legumes, guarnições de travitr65
terial plástico para ctensillos e objetos
Tármo n• 664.962, de 7-10-1964
guarnições para bolsas, garfos, galerias
ARCO
Absoluta — Representações e Comércio para cortinas, jarros, laminados, plásLimitada
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
Sácr Paulo
°fidas, pendedores de roupas, puxadoClasse 5
rei para móveis, pires, pratos, palitei- Aço em bruto, aço prepa'ado, aao
ro".
pás
de
cosinha,
pedras
poaias,
artiABSIOLUTA
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
gos, protetoes para documentos, pu- parcialtnente trabalhado, aço pálio, aço
bind.zraeileirm
xadores de água para uso doméstico refinado, bronze, bronze em bruto ou
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas, parcialmente trabalhado, bronze de
Clame 16
porta-documentos, placas, rebites, rodi- manganês, bronze em pó, bronze em
Para distinguir: Materiais para constru- Ilhas, recipientes, suportes suportes para barra, em fio, chumbo em bruto ou
gões e decorações: Argamassas, argila guardanapos, saleiros tubos, tigelas, parcialmente preparado, cimento meareia. azulejos batentes. balaustres, blo- tubos para ampolas, tubos para serin- tálico, cobalto, bruto ou parciaknente
soa de cimento, blocos ara pavimenta- gas, travessas, tipos de material plás- trabalhado, couraças, estanho buuto ou
o, calha& cimento, cal, cré, chapas tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
*Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, mes para acondicionamento, vasos,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
thapas para coberturas. caixas dágoa, caras, colas a frio e colas El .10 incicidas gusa em bruto ou parcialmcnte trabasalsas para cobertuas, calmas dágua. em outras classes, para bor:acha, para lhado, gusa amparado. gusa maleável,
caixas de descarga para etixoe, edifica- cortumea. para marcineiros, para sapa: laminas de metal, lata cm fóllsh, latão
sises remoldadas, estuqeu, emulsão de teiros, para vidros, pasta adesiva para ato fõlha, latão em chapas, latão em
base asfáltico, estacas. esquadries estru- correias, pasta e pedras para afiar vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
turas metálicas para construções, lame- rebolos, adelivgs para tacos, adesivos magnésio, manganês, metais não trabalas de metal. ladrilhos, lambris, luvas para ladrilros e adesivos para azulejos, lhados ou parcialmente trabalhados, mede junção, lages, lageotas. material !ao- anéis, carretéis par tecelagem e aum.- tais em massa, metais estampados,
'note contra frio e calor, manilhas, mas- nições de material plástico para indúsmetais para solda, níquel, zinco
tria geral de plásticos
ou par revestimentos de paredes, maTèrmo n° 664.970, de. 7-10-1964
deiras para construções, mosaicos, pr..
Classe 49
Ricardo Martins
(lutos de base asfált.eo, produtos para Para distinguir brinquedos jogos, passaSão Paulo
tornar impermeabilIzantes as argamas- tempos em geral: artigos para fins exses de cimento e cal, hidráulica, padre- clusivamente -desportivos, automóveis,
atar), produtos betuminosos, impermea- aviões, bercinhos (de brinquedos), boPRINCES.A
bilizantes, licitados ou sob outras formas necas, bonecos, baralhos bolas para
DO BALLET
para revestimentos e outros como nas todos os esportes, bilhares, carrinhos,
construções. para:anal. placas para pa- caminhões, carroças e chocolate de
Classes: 13 — 36
vimentação, peças ornamentais de ci- brinquedo, caneleiras para esportes, doTitulo de Estabelecimento
mento ou gesso para tetoe, e paredes, minós, damas, discos de arremesso desTêrmo n° 664.971, de 7-10-1964
papel para forrar casas, massas and. portivos, dardos para lançamento, esInstituto de Beleza Lu Mie Ltda.
ruidos para uso nas construções. par- pingardas de brinquedo, figuras de aves
São Paulo
quete& portas, portões, piso& soleiras e animais, joelheiras para esportes, jogos
para portas, 9jolos. • tubos de concreto de foot-ball de mesa, luvas para ca..'
telha, tacos, tubos de ventilação, tais. porte, miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esportes, nadadeiInstituto . de Beleza
que e vitrõ
ras para esporte, patins, patinetes, piões.
Termos os. 664.963 a 664.965, de petecas, revólver de brinquedo, raquetes, snookers trens de brinquedos, tênis
LA BELLE Limitada
7-10-1964
de mesa, tômbolas, tamboretes, tacos.
Visoplast Ltda.
tornozeleiras para esporte, vagonetes,
São Paulo
Claç .,e 48
varas de salto e xadrez
Titulo de Estabelecimento
VISOPLAST
Tèrmo n° 664.966, de 7-10-1964
:Ind. Brasileira
Têrmo no 664.972. de 7-10-1964
Provai S.A. — Crédito, Financiamento
Instituto de Balem La Baile Ltda,
- • e Investimento
São Paulo
São Paulo
Classe 6
-Máquinas para fabricação de plásticos
FROVAL S.A
e artefatos de plásticos
CREDITO
,
L A 1.3 33314 14 E
Casse 28
riNANciAlsNiro
Para distinguir: Artefatos de material,
Indústria Brasileira
plásticc e de nylon: Recipientes fabriI NU STI12 NT OS
cados de material plástico. revestimenNome
Comercial
tos confeccionados da substâncias aniClasse 48 .
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
Termo n° 664.967, de 7-10-1964
Titulo de Estabelecimento
armações para óculos, bules, bandejas
Luenca S.A. — Empreedimentos,
bases para teleames, baldes, bacias, boi- - Administração e Participações
Tórmo n° 154.973, de 7-10-1964
eis, caixas, carteiras chapas, cabos
Okay -Sondagens e Fundações Ltda,
São Paulo
-para ferramentas e utensílios, cruzetas
São Paulo
caixas para acondicionamento de aliMERCA 3.1k
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo., canecas coEMPREE ND NP OS
OiCe SON2AGENS •
lheres, conchas, cestas para pào, cestiADIU NI STRAgO
E FINDAÇOES
nhas capas para álbuns e para livros
PART I C I PAÇ OES
cálices, cestos, castiçais para vetas,
caixas para guarda de objetos,' crha
Classe 32
aos, coadores para chá, descanso para
Titulo
Nome Comercial
pratos, copos e copinhos de planta:o

*dos dti base aa.c4sit1co, Prodatne Pebra para sorvetes, caixinhas de plástico
eax inspermeabsante. ai argamescimento cal, hidráulica, pedraae
produto., bentrainosos, impermeasante* liquido. ou sob outras formes
para revestimentos e outtoe como nas
etruetiss, peraianas, placas para palhete:Natação, ages ornamentai* de cimento ou poso ara tetos e paradas,
, Para forrar casas, mama anuPafa
eeittoe para 1•40 nas construções, parqueia., portas, portões, pisos, soleiras.
para portes, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

o

• .

revereiro

de
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Ttir mo n° 664.974, de 7-10-1961

TEI — Técnica Eletrônica Induatriall
Limitada
São Paulo

TEI
Ind.
Brasileira
•
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampea
rímetros, arupliffcadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão. aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas ela.
tricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de en gomar e de
soldar, filtros da.\água, fogareiros elétrico., %geies, fórnos, galvanómetros,
hidréanetros, indicadores automáticos de
nível de água, Instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores. Irradiadores, lampadas, liquidificadores, manómetros, microfones, pick-ups, pilhas elétrica", receptores de rádio, refrigeradores. retais,
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvclas para aparelhos de
televitão, ventiladores e voltímetros
Virmo n° 664 . 975, de 7-10-1964
Jaspe Bastos
São Paulo

J.r.
JASPE BASTOS
EMPREEN DI !GMT OS
IMOBILIÁRIOS
Classes: 33 — 50
Titulo
• Têrmo n° 664.976, de 7-10-1964
Indústria e Comércio de Móveis
Movelux Ltda.
São Paulo

MOVELUX

ind. Brasileiral
aaasse 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados 9u não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armárior para banheiro e para roupas
usadas, ahno tedas, acolchoados para
"Aveig, bancos, balcões, banquetas,
tszandejas, domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjunaas para terraços, jardim e prata,
[ conjuntos de .armários e gabinetes para
copa a cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões ae mola*
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanla
nhas, estantes, guarda-roupas, mesma
l &ão, mesinhas para televisão, 'molduras
para quadros, porta-retratos, poltrona*
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
péus, softás, sofás-camas, travesseiros a
.•
'
vitrines

730 Quarta-feira 17
:rirmo n° 664.977, de 7-10-1964
Indstria Química Rona Ltda.
São Paulo

•-1/
0W A
Ind. Brasileira
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Termo n° 664.990, de 7-10-1964
sa de tomate, mel e melado, mate, mas •
Fábrica de Calçados "Ponderam" lacta, sas. para mingaus, molhos, mo/uscot
São Paulo
mostarda, mortadela, nós moscada. no
zes; óleos comestiveis, • ostras, ovai
pães. pinos, prlinés, pimenta, pós pari'
s
• OlIDERO$4.
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
JUICS-BOX
ind. brasileira
tês. petit.pols, pstilhas, pizzas, pudiati
Ind. Brasileira
queijos, rações balanceadas para att4
Classa 36
mais, requeijões, sal, sagu, sardinha(
Classe 41
Calçados
sanduiches, salsichas, salames, sopas.ea
Lanches de queijo, salame, presunto,
latadas, sorvetes, sucos de tomates e rÃ
mortadela, churrascos, alicie e pernil
Termo n.° 664.1:9i, de 7-10-64
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talh4
Indústria e Comércio Phelpa Ltda.
• Termo n° 664.982 de 7-10-1964
rim, tremoços, tortas, tortas para dl
São
Paulo
Jucabrás Rádio e Televisão Ltda.'
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
São Paulo
Termo n° 664.981 c4 7-10-1964
Sulca — Box Bar Lida
São Paulo
•

" Classe 1
Absorventes, acetona, ,cidos,' acetatos,
agentes qUimicas para o tratamento e
'oração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, ani.
linas, alunsen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminto em pó amonlaco,
anti-incrustantes, nnti-oxidantes, antiJUCABRAS
•
oxIdantes, antl-corrosivos, ana-detonan.
Ind. Brasileira .
tes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
Classe 50
galvanização, benzina, aenzol, betumes,
Impresos
bicarbonatos de sódio, de potássio: cal
Termo n° 664.983. de 7-10-1964 virgem, carvões; carbonatos, -catalizadores, celulose, chapas fotográficas, Bar e Mercearia Vila Hamburguesa.
Limitada
composições extintores de Incêndio, cloro. corrosivos, cromatos, corantes, craca
São , Paulo
natos; descorantes, desincrustantes, diaa
solventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil.
, VILA. HAN33URCITESA
mes sensibilizados para fotografias,
Ind. Brasileirs
xadores, formol, fosfatos industriais, reisClasse 50
Para distinguir: Aguardentes, aperiri•
. Impressos
foros industriais fluoretos; galvanizado.
res, gelatina para fotografias e. pintura.
Termo Ss9 664.985, de 7-104964
giz, glicerina; tas/ratos. hicirosulfitos:
•
Catariho i Silva Ltda.
impermeabilizantes, toduretos; lacas;
- São Paulo
massat para pintura, magnésio, marcurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
• IIXEZINRA
pintura, óleo de linhaça; produtos quiInd.'
Brasileira
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a foClasse 36
tografia, papéis de turnesol, papéis heSoutiens
llográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para çotografia e anáTermo n° 664.986, de 7-10-1964 •
lises de laboratório. P igm entos, potassa. Indústria de Telecomandos Sesarao
p ósmetálicos para a composição de
Limitada
tintas, p reparações para fotografias
São Paulo
produtos para niquelar; pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sESAMO
Ind. Brasileir:
sabão neutro, sais, salicilatos, seCantea
•
silicatos, soda cáustica, soluções quilaicas de uso industrial, solventes, sul• .Clisse 8
Aparelhos de telecomando
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, pareTermo n° 664.987, de 7-10-1964
des, contruções, decorações, courOs. te.
Bar e Lanches Las Vegas Ltda.
eidos
. , fibras, celulose. baseias e veiSão Paulo
nulos. talco industrial. thiner..

_INDUSTRIA E
C OLTRCITPREÉP) LTD!

'T'Artuo n.o 664.995, de 7.10.64
James Kung-Wel Li • •
São Paulo

Nome comercia'

T.ermo n. 9 664.9/2. de 7-10-54
Ind. Brasileira
Cotorcafé Comiss4ria e Torrefação de
Café Lts!a.
Classe 41
• São Paulo
Alcathofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amê-ndoas, ameixas, amendoim, araruta
airoz, atum, avela, avelãs, azeite, azet
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
' lassa
=s-ss
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
fE)
co G 0
café eas• pó e em grão, camarão, canela
Nté e
em pau e em pó, cacau, carnes. chil
ID
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
13)
cereais, cominho, creme de leite, cren2e4
alimenticlos croquetes, compotas, ;can,
sten coalhada, castanha, cebola, coada
mentos para alimentos, colorantei
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovaa extrato de to
Class? 41
mate, farinhas alimeaticias, favas, fé
Para distinguir: Cafe em grão, tarrado cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
e moído
figos, frios, frutas secas naturais e cris
,
ta/ludas; gricose, goma de mascar, gorTerno n.9 664.993 de 7-10-64
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
Droga — Lécia Lida.
goiabada, geléias, herva doce. ,hervs
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leio
São Paulo
condensado, leite (132 pó, !acanales em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga
MCI°
margarina, marmelada, macarrão, mas'
Ind. Brasileira
sa de tomate, mel e melado, mate. masClasse 3
sas para mingaus, molhos, moluscos
Para distinguir: Snb :glacias e produtos mostarda, mortadela, nós moscada, aos
mímicos para serem usados exclusiva- ars; óleos comestíveis, "ostras, ovas,
mente na medi:ma ou na farmácia
tOes. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
Termo n.° 664.994: de 7-10.64
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
"famas Kung-Wei Li
queijos, rações balanceadas ' para aniSão Ps.aae
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas ett.
taradas, sorvetes, sucos de tomates e de
700D FAIR.
Termo n° 664.978. de 7-10-1964
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhas
Ind..
Brasileira
. • LAS VEGAS
rias, tremoços, tortas. tortas para aliA dministração de Bens São
Ind.
Brasileira
José S.C.
mento de animais e aves, torrões.
•
Classe 41
São Paulo
•toucinho e vinagre
Alcachofras. aletria, alho, aspargos
• , Classe Si)
açúcar.
alimentos
paar
animais,
amido
Impressos
Termo n.9 554 996, de 7-10 64
____
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
,ADITINISTRAÇA9
• James Kciaa-Wei Li
664.988. dê 7-10-1964
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azeiTermo
n9
São Paulo
DE BENS SX0
banha,
bacalhau,
batatas
balas
Lanches Sllvamar Ltda.
tonas,
. 'JOSS LTDA.S/C,
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
São Paulo.
BEECB-Nin •
café em pó e em grão, camarão. canela
• Ind. Brasileira
em pau e em pó, cacau, carnes. chá,
• SILVAMAR
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Ind. Brasileira
Classe 41
cereais, cominho. creme de leite. cremes •
Nome Comercial
alimentícios croquetes. compotas. can- Alcachalras, ãietria, alho, aspargos,
Classe 41
•
pica, coalhada, castánha. cebola, condi- açúcar. alimenta • paar animais. amida,
Termo n° 664.979, de 710.1964
Lanches de queijo, salame, mortadela, mentos . para alimentos, colorantes amêndoas. ameixas."' amendoim. araruta,
Bac e Café Flor da Igualdade Ltda. presunto, churrascos, alire e pernil chouriços, dendê. doces, doces de fru. arroz, atum. aveia, avelãs, azeite, azeitas, espinafre, essências alimentares, em- tonas, banha, bacalhau, batatas. bala. • Termo rl° 664.989 de 7-10-1954
São Paulo
padas, ervilhas, zanzavas, extrato de to. biscoitos. bombons bolachas, baunilha.'
Expresso São Paulo ---Xique-Xique mate, farinhas alimentícias, favas, fé café em pó e em grão. camarão.' canela,
•
Limitada
cuias. - flocos, farelo. fermentos. feijão em pau e em' pó cacau. pomes, chá.
•
SáO Paulo
• FLOR DA.
figos, frios, frutas secas naturais e cris- caramelos. chocolates, conteitos 'cravo,
.101011DADS
talizadas; grlcose. gama de mascar. gor cereais, cominho. creme de leite. -cremes
Ind. Brasileira.
duras, gránulos. grão de bico, gelatina alanentiCios croquetes. compotas a canao PAULO
goiabada, geléias." herva doce berça pica. coalhada. castanha. ', cebola: condilaClUE-XIQUE mate, hortaliças, lagostas, línguas leitr menos para alimentos. • colorantes
Ind. Brasil:31re,,
condensado, leite em pó, legumes em chouriços. "dendê doces s docessde frui
Classe` 41.•
conserva, lentilhas. linguiça. louro.' mas tás, e g pinatre, essências a/imantares', em•
Lances de'queljo, salame, churrascos,
Classe 33
sas alimentícias, mariscos, manteiga pacla•s: ervilhas. entravas. eatrato'de to
mortadela, presunto, pernil e alie*
1 margarina,
Transportes de passageiros
marmelada; macarrão, mas mata, farinhas alimenticias, Éavas.

0-
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cuias, flocos, farelo, femneatos, feijeo,
figos, frios, frutas secas naturais e cri&
talizadas; gricose, goma de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de Pico, gelatina,
'goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leste
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
eas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarreo, mas
se de tomate, mel e melado, • mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, aozes; óleos 'comestíveis, ostras, ovas,
pães, plao,s, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, 'patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudias;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salemas, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
risn: tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
amo
Térrno n.° 664.997, de 7-10-64
James Kunst-Wel Li
Seo Paulo

PL.L.Y—BOT

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado, leite era pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mete, massas para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no.,
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,paca, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petitspois, astilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tármo n.9 661.999, de 7-10-64
James Kung-Wei Li
São Paul)

SUPER SPORT SS
End, Brasileira
Classe 21 •
Para distinguir: Veículos e suas partes Integrantes: Automóveis e auto-caminhões, amortecedores, alavancas de
cambio, breques, braços para veiculo&
caminhonetes, ambulanclas, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carro&
tanques, carros-irrigadores, carrocreiess,
chassis, chapas circulares para veículos,
cubos de veiculo& corrediços de vaiculos, direção, desligadeiras, estribos,
engates para carros, éixos de (braça°,
freios, fronteiras para veículos, molas
manivelas, Ónibus, para-choques, para.
lamas, para-brisas, pedais, ',sultões, raios
para veiculo', reboques, radiadores para
veículos,. rodas para veículos, tirantes
para veículos, varetas de controle do
afogador e acelerador, troleibus, varam'
de carros, carretas

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletaa, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos , para máquinas de escrever
corrediço., para veículos. direção, &aligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
frssios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Tèrmo n.° 665.032, de 7-10-64
motocicletas, motocargas, moto furgões
!ames Kuna-Wei Li
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pantbes,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
CANNON
rodas para ve1culos, selins, tricicles, tiInd.. Brasileira
rantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
Classe 37
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de Poupas brancas, para cama e mesa:
carros, toletes para carros
Acolchoados para camas salchas, cobertores esfregões, fronhas, guardanaTêrmo n. 9 i64.998, de 7-1C-64
pos, jogos bordad s j %OS de toalhas.
James K .„ ng.Wei
lençóis, s'antas' para camas, pa ss,
cositha e panos de a saios, tos",as de
São Paulo
rosto e banho, toalhas de -nen, toalhas para jantar, toalhas , para chã e
SAFEWAY STORES
café. toalhas para banquetes, guarni; Ind.. Brasilei/.a,
ções para cama e mesa, toalhashas
(cobre pão)
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
Termo n.° 665.000, de 7-10-61
açúcar, alimentos paar animais, amido
James Kung . Wei Li
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
São Paulo
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
.SAILSONITE
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
.nd.
Brasileira
café em pó e em grâo, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
Classe 40
caramelos, chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho. creme de leite, cremes (Sáveis em gera) de metal, vidro, de
alimenticios croquetes, compotas. can açu. madeira, estofados ou não. inclugica. coalhada, castanha, cebola, condi sive móveis ara escritórios: Armários
mentos para alimentos, colorantea. armários para banheiro e para roupas
chouriços, dendê. doces, doces de fru usadas, almoedas, acolchoados para
tas, espinafre, essências alimentares, em móveis, bancos, balcões, banquetas.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de as bandejas, domiciliares, berços, biombos.
piate, farinhas alimentícias, favas, fé cadeiras, caminhos para chá e café
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão conjuntos para dormitórios, conjuntos
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris- para sala de jantar e sala de visitas,
talizadas; gricose, goma de atascar, gor- conjuntos para terraços, jardim e praia,

Fevereiro de 1965 731

conjuntos de armários e gabinetes para'
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmo n.9 . 665.001, de 7-10-64
James Kuag-Wei Li
São Paulci
WOOLWORTH

End. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, 'alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçâo, coletes, capas, chalea
cachecol:, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calçar, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, logos de lingeria ¡aquarela, laqcês,
luvas, ligas, lenços, mantém, meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
obus, perneiras, quisnonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sunga& atolas ou alacks,
reler, toucas, turbantes, ternos, uni,
formes e vestidos
Teimo n.° 66).Cn3, de 7 10-64
James Kung-Wei

São Paulo
KINBERLY

[nd.

Brasileira

Game 2ã
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas
bases para tele çones, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo!, canecas
:heres, conchas, cestas para pão. cest:
nhas capas para álbuns e para livrot.
cálices, cestos, castiçais para ve'as
caixas para guarda de objetos, crtu.
chos, coadores para chá, descanso art,
pratos, copos e copinhos de plastoco
para sorvetes, caixinhas de plástics
para sorvetes, colherinhas, pastilhas
garfinhos de plástico para sorvetes. for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico . dataslagens de material plástico para sensatos estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas antbruidos, escoadorea de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarnição' para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
Para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensi].los e objetos

guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados pláss
ticos, lancheiras, manteguetras,
orissóis, pendedores de roupas, puxados •
res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosidha, pedras' pomes. artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodis
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros alhos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha-.
ases para acondicionamento, vasos, xia
caras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, paste e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivoa para araleloss
anéis, carretéis par tecelagem e guara
n'ções de material plástico para Indústria geral de plásticos
Têrmo n.° 565.004. de 7.10-64
•
James Kung-Wei Li
São Paulo

HERTZ
Ind. Brasileira
Classe 50
tardou em geral da requerente. a saber: Papéis de cartas, envelopes, contratos, recibos, cheques, notas, (aturas,
duplicatas, letras de cambio, memorais.
duns, cartões de visitas e comerciais
Termo n.9 665.005, de 7-10-64
James Kuslq-Wei
São Paulo

BEIJA SOL
Brasileira

rnd.

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. ispargos
açúcar, alimentos paar animais, amidsa
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
a-roz. atum. aveia. avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, bale.,
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha,
safè em pó e em grão, camarão, canela.
etn pau e em pó. cacau, carnes. chk,
seu:anelos, chocolates, confeitos, cravos
cereais. cominho. creme de leite. MOVI
alimenticios croquetes, compotas, can..
aias coalhada, castanha, cebola. condis
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, emondas, ervilhas, armavas, extrato de tos
mate, farinhas alimentícias. favas,' Ida
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Nos, frios, frutas s'écas naturais e cria.'
*alisadas: gricose, goma de mascar, gors
luras, grânulos, grão de bico, gelatina,
assabada. geléias, herva doce. turva
mate, hortaliças, lagostas, linguais. leite
condensado, leite era pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
ia de tomate, mel e melado, mate, mag.
sas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela. nós moscada, nozes, óleos comestivels. ostras, Oval.
3ter.. plaos, prlinés, pimenta, pós para
p udins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, astilhas. pizzas, pudim,;
queijos, rações balanceadas para anis
nal& requeijões, sal. sagu, sardinhas,
saaduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Fritas; torradas, tapioca. tâmaras. talha.,
"" tr emoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
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Temo a° 665.017, de 7-10-64
Urino n.° '665.02 1. de 7-10-64
Tèrmo n.9 665.005. C.e 7-10-64
liSalvador José Vianna e Sylvio Ferreira Lazifann Importa;ão e Exportação de Caixilhos e Decoraçaes "São Bernardo"
Ltda.
Produtos Oaimifos Ltda.
de Mello
São Paulo
São Paulo
São Paulo
a

LAZIFARM‘
Indústria Brasileira

ÃO BERNARDO"
IND. BRASILEIRA dr/

•

GONU= N,S, DO.- DURÁ'

Classes: 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Têrmo n.9 665.007, de 740-64
Serralheria "Jaguarense" Ltda.
São Paulo

JAGUIIRENSE
BRASILEIRÀ

Clas,ie 11
Artigos da lasse
Têrmo n.° 665.008, de 7-1.0-64
Empreza Técnica de Eletric1dai1e e'
Comércio Ltda.
Baha

Claue 5
Ciases 1
Para distinguir eaná marca genérica: Aço em bruto, aço preparado. aço
Produtos químicos usados nas indústrias doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Termo n.° 66í.012, de 7-10-64
parcialmente preparado,. cimento mePlastani — Indústria e Comércio de tálico, cobalto. bruto 'ou parciabnente
• São PE.u10
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou -parcialmente trabalhado, ferro
PLISTANI
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Ind. Brasileira
parcialmente trabalhado, bronze de
Plastu:os Ltda.
manganês, bronze em pó, bronze em
Barcos de plásticos, ga'ochas. cámaras barra. em fio, chumbo em bruto ou
de ar. , protetores vira clocumentos, ca- em barra, ferro manganês. ferro velho,
pas, capotes, pastas. porta-notas, salva- gusa em bruto ou parcialmente traba
vidas paraquedas
Ibaclo, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em Folha. latão
Têrmo n.9 665.013, de 7-10-64
em fólha. latão em chapas, latão em
Depósito de Bebidas G. G. Ltda.
vergalhões, liga metálica, amalhas
São Paulo
magnésio, manganês, metais uão trabalhados ou parcialmente trabalhado, meoG
tais eia massa, metais estampados.
Ind. Brasileira
metais para solda, niquel, ouro. zinco
corrugado e zinco liso em tolhas
Classe 43
Têrmo n. 9 665.015. de 7-10-61
Aguas minera:, e refrigerantes
4astria Gráf;ca Liberty" Ltda."
Tênno n.° 665.014, de 7-10-64
São Paulo
Citveira Lida,
M---earia N. S
São ri::.. -

InDUSTRIA

IT

Gêneros alimenticios

CASA AZRICA.

Ind.Brasileira
Clasee 50
Impressos em geral: papel para correspodisêncá, chegues, notas promissórias.
duplicatas, cartões comerciais e de visitas, impressos ' de contabilidade e escrituração em geral. envelopes e outros
artigos da classe
Tênno n.9 6§5.009. de 7-10-64
Empreza Técnica de Eletricidade e
la
Comércio
Bzth'l

E

.•

EC

Classe 33
Ttulo
Têrrao 11.9 665.011, de 7-10-65
Empresa Técnica de Eletricidade e
Comércio Ltda.

EMPREZA TECNICA OE ELETHICIIMOt
.
COMERCIO LTDA.

Nome comercial

GRAFIC
LIBERTY

N.S. DE OLINTB/RA
Ind. Brasileira
_

Termo n.9 65.6i'15. de 7-10-64
rtamar Aguiar rie C):veira
• São P,111.3

•

ts5e 36
Titulo de estabelecimento,
rermo n.9 665.016, de 7-10-64
Curvação de Vidros Lapa Ltda.
Sã. Nulo

'LAPri
IND. BRASILE.....t4
Classe 14
Vidro comuna, laminado. trabalhado
em teclas as formai' e preparos. vidre
cristal para todos os fins. vidro Indus trial com telas de metal ou empoainiies especiais: ampolas, aquários, assuadeiras. a/mofaram& bandejas, cabe.
tu, cadinho.. ~taro& cálices, centro
de mesa, cápsulas copos, espelhos, es
carradeiras, frascos, formas para doeu
falua para Menos. fios de vidro, garrafas. garrafões. graus, globo", haste.
Jarros, Jardineiras, licoreiros, mamadeira', mantegueiras, pratas, pires,, porta161u, paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos. tigelas, travastas. vasos, vasilhames, vidro para vidraça& vidro pare relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
ekares
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HOVERLON. I
IND. BRASILEIRA

Casse 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: &guanos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.
maças, caiação, coletes, capas, chalota
cachecols, calçados, chapéus, cinto*,
cintas, combinações, carpinhos, calcas,
de senhoras e de crianças, calções, caia
ças, camisas, camisolas, camiseta*,
pez, fantasias, fardas para militares, co.
legada, fraldas, galochas, gravatas , gorros, jogos de litigaria, jaquetas, laques.
luvas, - ligas, lenços, mantos, meias,
omitis, mantas. mandrião, manilhas, paeb5s, palas, penboar, pulover, pelerinao,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regaloil,
robe de chambre, roupão, sobretudo.,
suspensórios, acidas de banho, sandálias,
suciares, aborta, sungas. atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, unia
formes e vestidos
Têrmo n.9 665.023, de 7-10-61
Móveis Coloniais Guadalupe Ltda,
São Paula

Classes: 17, 36 e 50

•
Tênnos as. 665.0!9, 665.025 e 665.026.
de 7-10-64
"Indústria Gráfica "Liherty" Ltda."
São Paulo

•

Termo n.° 665.022, de 7-10-64
Indústria de Te-idos e Confecçea
"Hovezion" Ltda.
São Paulo

•LI•B•ERTY
Ãnd. Brasileira
Z.2asse
Artigos da classe
Classe 17
Artigos da ciaise
Classe 50
Artigos da,classe
Térmo n.9 665.021, de 7-10-64
Mabaria Piter-Pan S. A.
São Paulo

•••••••••••••••••à~••••~•~

PITER PAN
IND. BRASILEIRA

Cli,sse 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, tecido. para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cacham°. cetim,
agiota, esteiras. enfeites para autom6casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, fersey. linho nylon.
paco-paco, percaline, cana, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imnenneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

GUADALUPE
IND. BRASILEIRA

Classe 40
Armados, &mentos, balcões, bufei&
banquetas, bancos, camas, cadeiras,
crendo-mudos, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e. -asinha,
cadeiras giratórias, dispensas, dormitdrios, etagers, escrivaninhas. estanhos,
•uarda-roupas, guarda-comida. galarim&
mesas, móveis para jardim mezinhas,
móveis para hall, móveis utofadoea,
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
botas, sapateiras, salas de visites, salas
k jantar, poltronas, berços. colchão.,
saiam e móveis para aparelhos reine.
fonicos, moveis para terraço, soas- ar
mu, estrados de ousas, acolchoados,
porte-vasos, divans, almofadas. Iraveiseiroa, cômodas e discotecas de
madeiras
'Urra°. n9 665.024, de 7-10-1964
"A.R.C.0." Associação Recreativa e
Cultural de Osasco
•
São Paulo _
^V&

‘r"
isr •
St
ft

Awel,.4.

e>"4.44.0.10°Weo
ao

Classe 33
Titulo

Dl, RIO
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Tanino ma 665.027, de 7-10-1964
Lace* — Representações e Comércio
Limitada
Guanabara

Classe 50
Para distinguir impressos: em papéis de
carta, papéis de oficio, cartões Comerciai, e de visitas, eavelopes de qualquer
tipo, faturas, duplicatas, letras de cambio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices, ações, folhinhas passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias,
marítimas, bem como bilhetes de sorteio
•
e impressos em geral
Tann° no 665.028, de 7-10-1964
Lucca — Representações e Comércio
Limitada
Guanabara •

LUCCA -- Repriiintações
e Comercio Ltda.

.

gasses: 1 — 3 — 11 — 23 — 28 —
35 — 39 — 41 —42-14-38-8
Título de Estabelecimento
Vir mo rei 665.029, de 7-10-1964
Waldemar Recchi
São Paulo
"-

'5 ER T E 5PaulO—Carital4
Classe 33
Oficina mecanica especializada e !Unica de automóveis em geral
tarmoa na. 665.030 a 665.034, de
7-10-1964
Marcos Keutenedjian *
São Paulo

n
`

LIATFAIR-x4
Indiistria Braaileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas eia geral: Agasalhas
aventais. aaSarcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Ouças. casaçáo. coletes, capas, abales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal,
fel& camisas, camisolas, camisetas,
puem, ceroulas, colarinhos, cueiros,
amas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros fogos de lingerie. Jaquetas, laquê&
luvas, ligas, lenços, mantas. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penlioar, pulover, pelariam,
sugas. ponches, polainas, pijamas. pu,
nhos, perneiras, qulmonos, regalos.
robe de chambre, roupao, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
meteres, aborta. sungas. atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Artefatos de etcidos eia geral: Cordões,
fitas, alamares, debruns, cadarços, galões, tiras, enfeites, laços, etiquetas, entremeios, rendas, bicos 'bordados, passamanarias, alamares, franjas, xergas,
palmilhas, nesgas, atacadores, ombreira& a v io s , mochilas, máscaras, montas,
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filtros cia café, passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas,
coberturas para cavalos, bandeiras e
esfregões
Classe 22
Para distinguir:' Fios de algodão, cacham°, juta, lã, nylon, fios plásticos,
fios de seda natural e rayon, para tecelagem, ara costura, tricotagem e para
croché. Fios e linhas de toda especie,
Nos e linhar para pesca, linhadas de
aço para pesca
Classe 23
Para distinguir: Caroá, fazendas de tecidos de lã, em peças, linro, rami, seda
natural, tecidos de flanela tecidas de
casemiras, tecidos de malha tecidos de
organdi, batista, cretone, falares e
sethn
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. zo lchas, cobertores esfregões, fronhas guardanapos, jogos borda rias, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
panos de pratos, toalhas de
cosinfm
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, acialhinhas
(cobre pão)

o cabelm glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-pertumes, loções, liquido& dentifrícios, em pasta, em
rabão em creme, em elixir e em pó.liquidos para ondulaçào, permanente,
lixas para unhas, laquê, -óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis pertumados.
carminados, e coa pó de arm, pentes,
pomadas perfumadas para o-ernbelesamento da cutis, pon-pons, . pó de
etTOL

Termo n° 665.037, de 7-10-1964
Nacional de
liedeager —
Construções S. A

X-11101:041.4C1E

aleiras; formões, foices, ferro para cartas
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, truteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quIros,
gonzos para carruagens; insignias; as
ams, laminas, licoreiros, latas de lixos
farras; machadinhas, molas para poria,
molas para venezianas, martelos, mar-retas, matrises; navalhas; puas. pás, Iva.
nos, parafusos, picões. porta-gelo; ou.
seiras, 'porta-pão, porta-jolas, paliteiros,
panelas roldanas, raios para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes. sachos, secarrolhas; tesouras, .taaaeres, talha-acaras, torquezes.
tenazes, travadeiras. telas de •arame, torfieiras, trincos, tubos para encanamento,
rrilhos am.a portas de correr, taças,
travessas. turíbulos: vasos, vasilhames
verrumas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aça
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto. ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fólha, latão
em fedha, . latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, ilmalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou p arcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, fiquei. zinco

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentaçao. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos colunas;
chapas para coberturas, caixas dáaue.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para eixos, edificaTêrmo n° 665.036, de 7-10-1964
ções premoldadas. estuque, einulsoo de
Cia. Cestol — Indústria de Óleos
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru' Vegetais
turas metálicas para construções, lameSão Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, iageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas•
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asaáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedre- Termos na. 665.040 e 665.041, de
gulho, produtos betuminosos, impermea7-10-1964
bilizantes líquidos ou sob outras formas Irmãos Negrini S.Â. — Indústria
'para revestimentos e outros como nas
Comércio
construções, persianas, placas para paSão Paulo
vimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ata tetos e paredes.
OI B N E
papel para forrar casas, massas anta
Classe 3
Substancias químicas. produtos e pre- rcidos para uso nas construções,. par.
Indústria Breelleli-a
parados para serem usados na medicina quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
ou na farmácia
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanClasse 8
ques de crfhento, vigas, vigamentos e
Têrmo n° 665.035, de 7-10-1964
Para distinguir: Acendedores elétrico&
vitn53
João Antonio Guarnieri Filho e
alarmas elétricos. • alto-falantes, ampeAmérico Valnieri
Tarmos as. 665.038 e 665.039, de rímetros, amplificadores para :Mios,
São Paulo
aparelhos de iluminação, aparelhos de
7-10-1964 .•
Jarmet — Comércio e Indústria de televisão, aparelhos de ventilação para
edifícios, aparelhos elétricos pa-a baMetais Ltda.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apaSão Paulo
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
p asteurização de leite, aparelhos para
ARMET
torrar pão, aquecedores elétrieos, aspiIT
P m
Industria Brasileira
radores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainhas
Classe 11
elétricas, comutadores, condensadores
Classe 48
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, elétricos, conectores, enceradeiras, esPara &sumi bar artigos de toucador e cutelaria em geral e outros artigos de
tufas de aquecimento, estufas para coaperfumarias ao geral: Almisear. água metal, a saber: Alicates, alavancas, ar- servas alimentos, estufas para sacar
de beleza, água facIal, água de lavanda. mações de metal, abridores de latas. pas, ferros elétricos de engomar eroude
água de coldre. arminhos, água de arame liso ou farpado, assadeiras, eu- soldar, filtros de água, fogareiros ai&
quina, égua de rdsat, água de alfaie caseiros; brocas, bigornas, baixelas, bico., ícsgbes, fOrnos, galvanómesro,.
as& amara perfumada liquida, em pó, bandejas, bacias, baldes, bombonieru:
em pedras, para banho, brilhantinas, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- hichlametros, indicadoras automáticos de
nivel de água, instrumentos rnedidorea
bandolina& batons CO3lnétiCOli para o lheres para pedreiros, correntes; cabides,
energia elétrica, instrumentos telefes.
cabelo. pestanas. cílios e bigodes chaves; cremones, chaves de parafuso& de
nicas, interruptores,
cravos& cremes para a pele, carmins. conexões. para encanamento, colunas, padas, li quidificadorm,irradiadoras, temi
manõmetroe,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em caixas de metal para portões, canos de crofones, pick-ups Pilhas
elé tricas, rei
lentilhas, em trociscos e em pílulas. metal, chaves de fenda, chaves inglêsa, ceptores de rádio,
cachepote, relógios, reostatos,refrig eradores relaliN
cremes para barbear, cremes deatat cabeções, canecas, ,
telefonas termormi
oq
caixas tos tomadas,
depilatórios, desodorantes, dissolveres centros de mesa. uetelelrea,
transformadores. vellvolail
esséaciaa. extratos, estofos de perfumes para acondicionamento de ,alimentos, para rádio, válvelas
para aparelhem etli
creme pare limpeza da pele, e para base calderaes, caçarolas, chaleiras, cafetei- televisão,
ventiladoras
e voltimakollil
ras,
conchas.
condores:
distintivos,
dode pé de arroz, esmaltes 'sara unhas
Chau 6 •
escavas para, dentes. cabelo, roupas, bradiças; enxadas, enxadões, esferas
alhos e unhas, fixadores para o cabelo engates. esguichos, enfeites para arreios, Máquinas e suar partam
- erragag:
pai
pestanas cílios e bigodes, fivelas para astabos, esferas para arreios, esei,M111- fias industriais a:14W~
wiW
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máquinas operai/Ias& motores e aias tônica de revólver, maquinas urdideiartes, peças para automóveis Mo In- ras, tacho, de válvulas, válvulas de
íluidas em outras classes: Alavancas, motores, vibraquins, velas de Paniçãío
• llteMadorea, maquinas mamadeiras, para ~toem, ventolanss, maquilas
máquinas amasaadeltas de barro e com- ventiladoras e ventiladores mano parte
, quinas afiadoras para ferramentas, máde_ minutava
ereto, máquinas de abrir chavetas. maTérmo n° 665.042, de 740-1964
i:tinas para arqueaçâo de embalagens,
Cia. Cestol — Indústria de Olens
matia de esferas para rolamentos, anéis
Vegetais
de óleos, anéis para facilitar .o arranco
ttos motores, autolubrificadores, anéis
ião Paulo
obturadores, aparelhos para mistura de
•
combustIveis de motores e explosão.
ao& is de segmentos, bielas, bombas de
CIA.CESTOL;
rcomprimido, bombas lubrificante&
'iNICSTFtTAS DE
bombas de circulação, bombas de comvEGETAIS
hz:ativeis para motores, bombas, para
burrinhos, bombas de água e gabai& para automóveis, blocos de moNome Comercial •
tores, bombas hidráulicas, bombas cenTórax) n° 665.043, de 7-10-1964
trifugas, rotativas, de deslocamento@ e
Fáairena Quintas Borba Ltda.
a piatio. blocos ceatrifugadores, indusSão Paulo
triais para liquides e pós, desnatadel.. ras, hemogenisadores, máquinas 'maldosas, caldeiras, compressores, cilindros,
cãmbloa, cabeçotes maquilnas adaptaQUINCAs BORBA,
das na construção e conservaçao de
' centrittigas, máquinas para clarear, ciaClasse 32
• aficar, refinar, misturar e purificar Livros e edições imressas em geral
' liuldos e pós máquinas compressoras,
São Paulo
_ máquinas elassiSicadoras, máquinas ca665.044, de 7-10-1964
nano
:adoras, máquina/ de centrar, maquinai
para cortar, corburadores, easter de emSão Paulo
bramiam, carter de Motor, cubos de
placas ele embreagem, caixas de Uri&adio. diferencial, distribuidores de!
gasolina, dispositivos de arranatm, ma- I
quinas deeempalhadoraa, maquinas deClasse 36
bulhadoras. descascadoras„ espumadas
na& embreagens, engraxadoces, centri- Para distinguir: Artigos de vestuários
fugo., máquinas ensacadoras. elevado e roupas feitas em geral: Agasalhas,
alparcatas, anáguas, blusas,
ris, esmeris exaustores para forjas. en- aventais,
botas, botinas, blusões, boinas, babagenhos de cana, eapremedeiras para douros, bonés, capacetes, cartolas. caramanteiga, engrenagens, engrenagens puças, casaçáo, coletes, capas, ilides,
para mancais, engrenagens para crema- cachecol& calçados. chapéus, cintos,
engreaagens de comando das cintas, combinações. carpinhos, calças
válvulas, eixos de transmissào, direçao, de senhoras e de crianças, calções, calelevadores hidráulicos,
engrenagens ças, camisas, camisolas, camisetas,
• multiplicadoras, guindastes, guindaste cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro.,
poen caminha°, fresas,, máquinas para saias, casacos, chinelos, dominós, acharfurar, geradores. • guinchos de rosai pes. fantasias, fardas para militares, cosem fim, guincho@ de segurança, guin- legiais, fraldas, galochas, gravatas, aoschos de transporte aéreo, gazeiticadores ros, jogos de 'ingeria. jaquetas. laquès,
de llquidoa combustiveis, geradores de luvas, ligas, lenços. manhas, meias,
maltas, mantas, mandrião, manilhas, paeletricidade, juntas universais para coa- letós, pala.s, penhoar;pulover, pelerinas,
dutoe dágua de motores e máquinas, peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
a frio e a quente pala aço e outros nhos, perneiras, quimonos, regalos
metais, lançadeiras, máquinas de lavar robe de chambre, roupão, sobretudos,
roupa e pratos, máquinas batedeiras, suspensórios, saldas de banho. sandálias,
Mancais para brocas, motores elétricos, susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
máquinas operatrizes, máquinas mistu- tuler, toucas, turbantes, ternos, uniradoras de barro e de concreto, maformes e vestidos
•
quinas borracheira. e etexteis, máquinas frigorificas, moinhões pane cereais. Têrmos ns. 665.015 e 665.046, de
7-10-1964
máquinas para malharia, nieadeiras, máWaldemar Recc1-'
quinas para movimento de terra. máSão Paulo
quinas de rotular, martele/ a
motores de conabustao, interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas. multiplicadores, molas para
máquinas, 'molas para válvulas, macacos hidráulicos, engastos de ignição,
Classe 21
mandris, pedais de alavancas de em- Para distinguir: Amortecedores, aros.
breagens. planetárias de parafusos sem armações, alavancas de freios, alvados,
fim e de rodas, pentes quando parte para, lanças, bicicletas, breques, barras
de máquinas, rolos para estradai e im- de eixos e Saio& cubos, conjunto de
pressa°, pistões de motores. pinhões. direção, copos para freios, cilindros,
prensas, maquinas pulverizadoras. piai- chassis, desligadeiras, estribos, engates
' nas de mesa, placa para tornos, polias, para carros, eixos dianteiros, eixos inredutores,' rolamentos. silencias°, seg- termediários, freios de pé, freios de
mentos de pistáo, serras inecánleas, ser- não, helices, molas para carros, maniras hidráulicas, serras de fita, máqW- velas, porta rodas, para lamas, portas
• na secadoras. máquinas para serra. ma- laterais, pedais. para choques, radiadoquinas 'salgadeiras para manteiga. tea- res para automóveis, reboques, suporte
res, turbinas, tercedeiras, máquinas para de para brisa, tanque de gasolina. ,vabrados e - tapeçarias, máquinas para retas de controle, viaturas mecanicas
• indústria de tecidos, tesouras rotativas- locomoventes, viaturas para tração me„ máquinas para soldar, tkl eans assciainia, ando' a mau partes integrantes, via-

Ouse

turas mecanicas para avião e suas
partes Integrantes, varetas de controle do afogador, velocipedes, vagonetes
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comrciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

Classe 41
Lanches, refeições rontas, frituras
salgados: bolinhos, croquetes, chusma•coa, • mixila, cochlulaas; cnánes emadai, esfilhas, kibes, omeletes, astéla1.
imas, salsichas, sanruiches, saladas,
•
tortas, doces
Tênis° n.• 665.050, de 7-10-64
Marcos dos Santos Vianna
São Paulo

Têrmo n° 665.047, de 7-10-1964
14s-'- s ger — Consórcio Nacional de
Construções S.A.
São Paulo

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimenta.
ção„ calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etlxos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris,- luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as çaltico, produtoa para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos para uso ..nas construções, parqueias, portas, -portões, pisos, soleiras,
para portas,' tijolos tubos de eoncreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Têrmos as. 665.048 a 665.049, de
7~10-1964
Diversões Bolichinelo Ltda.
São Paulo

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gim kwnel, licores cartas, punch, pimpermint, rhuni,
sucos de frutas em álcool, vinho,, ver=Oh, vinhos espumantes, vinho, quinados, whisky

•

Classes: 10 e MS

Para distinguir: Artigos dentários era

geral, clinica médica, clIn5ca dentária,
hospital, serviços de raios X para
médicos e dentários, academia cultur,
escola odontológica, serviços de pe
tese dentária
"-k -cao n,” 665.051, de 7-10-64

Otavio Ventura
Silo Paulo

TRACTHOIL
rIndástria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Substancias quinnea:
usadas para tratamento e refinação 4e
óleos combustIveis em geral
• Térmo n.° 665.052, de 7-10-64
Irmãos Nemini S. A. Iedústria e
São Paulo
IRMÃOS NECRINI

IN DI STRIA E COMtPóTn
Comércio
Têrmo n.° 665.053, de 7-10-64
• Modas Ligo Ltda.
São Paulo
U O

O

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas eln geral: Agasalhos,
aentais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babam
douroe, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, caução, coletes, capas, chales.
cachecol:, calçados, chapéus, cintos',
cintas, combinações, carpinhos, cak"
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, • camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pez, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, pa'senisaiad sia/sor-1d •reoquad 'raiai
peugas. ponches, polainas, pijamas. pua
aios, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
tule'', toucas, turbantes, ternos, uni' formes e vestido.
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Ulmo n." 665.054, de 7-10-64
Laboratórios Andrexnaco S. A.
São Paulo

.11tALDAk
lettiiiettia Breai leira
Classe 3
Pare distinguir um preparado indicado
no tratamento de afecções cutâneos
Termo n.9 665.055, de 7-10,64
Navio Pires de Camara°
São Paulo

n

In4ástria Brasileira

Classe 46
pare distinguir: Amido; anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de medira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em-pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo .n.° 665.056, de 7-10-64
Cia: de Clgarors Souza Cruz
Guanabara

PRORROGAÇÃO

aparèlhos crornográficos, aparêlhos de
. Classe 7 . •
Máquinas e utensillos para serem usa- barbear elétricos, aparelhos registradodos exclusivamente na agricultura e res e medidores de distâncias, aparê.
horticultura a saber: Arados, abridores lhos para purificar aguai aparèlhos de
de sulco', adubadeiras, ancinhos mecâ- sinais lampejantes, aparelhos reguladonicos e empilhadores combinados res de gás. aparelhos de galvanoplastia.
arraacadorea mecânicos par agricultu- tográficos, aparelhos automáticos para
ra, batedeiras para cereais, bombas acender e regular gás, aparelhos para
para adubar, ceiladeiras, carpideiras. separar café, aparelhos para aquecer
ceifados para afio:, charruas para agri- edificios. aparelhos para experimentar
cultura, cultivadores, debulhadores. dínamos, aparêlhos para destrufr insedestocadores, desentegradores, esmaga- tos, aparelhos náuticos cientifica, apadores para a agricultura, estarrificado- relhos de ótica, aparelhos pulverizadores, enchovadeiras, facas para máqui- res, apardros para aquecimento 'se
nas agricolas, ferradeiras, gadanhas, água, aparelhos geradores eletroguingigarras para arado, grades de discos cop, aparelhos para recepção, reproduoudentes, máquinas, batedeiras para ção de som e sônicos, aparelhos autoagricultura, máquinas Insetifugas, má- apáticos eléétricos de \passar, aparêllus
mungir, máquinas ulveladoras de terra, para espremer frutas e legumes, apirêmáquinas perfuradoras para a agricul- lhos de alta tensão, aparelhos de protura, mqulnas de plantar, znotochar teção contra acidente de operários,
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de aparelhos abadares d eferramentaa,
roçar, de semear para sulfatar de aparelhos distribuidores de sabão e de
quinas vaporizadoras, máquinas de desinerustantes para instalações sanitátosquie, de triturar, de esfarelar terra. rias. aparelhos esterilizadores, aparelhos
para Irrigação, para matar formigas e e instrumentos usados na engenharia,
outros insetos para burrifar e Pulveri- agrimensura geodézia, aparelhos gaseizar desinfetantes, para adubar, para ficadores, aparelhos de análises, apareagitar e espalhar palha, para cOnher lhos ozonizadores, aparelhos pasteurialgodão para colher cereais, máquinas ladeiras, aparelhos reguladores e estabiamassadoras par fins agricolas de lizadores da pressão e do fluxo -de gacortar árvores, para espalhar, para ca- ses e líquidos. aparelhos. para ' salvapinar, máquinas combinadas para se- mento e para sinalização, aparêlros
mear e culturar, de desbanar, para eu- para escafandristas, aparêlhos para limsuar máquinas a moinhos para forra- par vidros, aparelhos para combater
gens, máquinas toscadoras, ordenado. formigas e outras pragas, aparêlhos ausachadelras, sumariaras segaderas so- tomáticos acionados pela tufrodução de
cadores de terra, tosadores de grama, molas, aparelhos para picar., - cortar ou
rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- reduzir comestíveis, eparêlhos espargilos compressores para a agricultura, dores, aparelhos e instrumentos de cidtratores agricolas, válvulas para
culo, aparelhos Ima observações sinalCai, aparelhos tesmostatos, aparelhos
Termo 11.9 665.059. de 7-10-64
para nataçao, aritonómetros, aspirado.
Arlete Puga Columa
res de pé. aerómetros, acendedores ele.
Guanabara
micos, alto-falantes, .amlificadores eletriCOS, amassadeiras. -antenas, batedelamplificadores elétricos, *a:assadeira*
elétrica, barómetros. oaterias cie acuem.

HIPPLCOS
i, da.m.41.84
retra
•
Classe
Cigarros, charutos, eigarrilhos, fumo em
corda ou on falha

d

Termo n.° 665.057, de 7-10-64
Cia. de Cigaroas Souza Cruz
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Guias impressas tara recolhimentos de
impostos e impressos para uso em contabilidade
Termo a.9 665.062, de 7,10-61
(Prorrogação)
Purolator Products, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 44
Tabaco manufaturalo ou uão, inclusive
cigarros
Termos os. 665.030 e 665.061, de
7-10.64
Textran Inc.
'Estarlos Unizlos da América

Classe 8
Abaixa luzes d elarapião, anajours.
acumuladora, actinômetros, amperóant,
troo, amortecedores de rádio e freguesa
cia, anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhos para iluta tnaçao, Indoalva os considerados acessórIos de vai
Classe 6
Máquinas e suas nades integrantes- não culoa, aparelros para anúncios mediai
.incluidas. nas class pe 7. 10 e 17 cos. aparelhos armecedores e medidores,

HOMELITE

lados'. a, binóculos, ha., as bobinas, ,odna d Indução. tx.:etz, para fias cura..
tivos, ?anões de • camik that eletrizas
bombas medidoras bai•
terias eietrlás, buies ui:a:coa. caixas dr
desea-• e cansaras' riw :Pear e lote
gráfica:, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinernatógrafos.
nômetros, combustores
cronógrafos. Cro
de gás, ciclômetros, cristais de. rádio
condensadores, cortadeiras para fotogra.
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
(nádega, capacitares de bloqueio, capaadores eletrolitmos,:calibradores,'
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeira. elétricas, engenho de assar carne. apelos óticos.
esticadores de luvas, espelhos de plás.
ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintorea de incenclio. ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessórios de veiculo" para sinalização, e para
Iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas elétricas, fervedores, frigorifico',
fotóinetros fios elétricos: filtros de ia.
terferência, fonógrafo', garrafas tétnicas,
geladeiras, globos para lArcushdas, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubadoreá, Indicadores de vácuo. instrumentos
de alarme, interruptores, lâmpadas Incandescentes, lâmpadas comuna. tentes,
liquidIficadores, maçaricos para soldar.
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores,lostadeixas, tripés para fotografias. válvulas pára cá.
dias, válvulas de descarga. válvulas de
válvulas de vácuo e ventiladores

Termos na.. 665.063 e 665.064, de
1-10-64
Studart S. A, — Indústria e Comércio
Guanabara
Classe 3 .
Um produto farmacêutico medicinal ia.
dicado no tratamento jis afecções
cutâneas
- PRORROGAÇÃO

,
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, extratos. água 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. bandolina, "batons ?. cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim. para
c, rosto e 'para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentlfricios etn p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos., jinhas,
e cílios; dum de louro, saquinhg,perfu.
triado, preparados em pó, pasta,,,
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifl.
• ciais, óleos para a pele
Termos na. 665.065 e 665.066, "de
.
•
'
7-10-64
Studart S. A. — Indústria e Comércio
Guanabara

Classe 3
Um produto farmacêutico . medicinal in.
dicado no tratamento das afecções
• cutâneas
Classe 48,
Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscar: figa
de beleza, água fadai, água de lavanda
água de colónia, arminhos, água
quina, água de rosas, água de Maze
mas, amônia perfumada liquidt, em pó
em pedras. para banho, brilhantinas
bandolinas, batons, cosméticos para
cabelo, pestanas, ditos e bigode,

•• •
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Tiremos ais 665.069 e 66.4.0P0, de
crayons, cremes para • pele, carmins,
7-10-64
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
!cenas, cai trociscot em pílulas, Studert S. A. — Indústria e Condsedo
. Guanabara
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
'PRORROGACW
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para tintam
nativas para dentes, cabelo, roupas,
cilios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança-perfumes, loções. líquidos dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo irsrfuniada. lápis,
sabilo em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê. óleos Para
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo para uso de toucador.
Classe 3
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumado& U131 produto farmacêutico n,edicizial, indicado nas afecções da pele
pomadas perfumadas para o embelezaClasse 43
mento da cutia, pon-pons, pó de Uns produto de
toucador (emulsão ost
. a rroz
leite de beleza para tratamento da pele)
. Termos as, 665 067 —e 665.068, de
Termos as. 665.071 e 665.072, de
7.10-64
7-10-64
Studart S. A. — Indástria e Comércio Studart S. A. — Indústria e Comércio
Guanabara
Guarabara
1 PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

s-aV•relto de-. 1 9ei -

PeleL Penhose, pulover, pelariam,
penas, ponches. polainas, pilem" pa.
ah" perneiras, quicamos. regalou,

.07f, dp NOM
Menor
!lobar*.

rd)* de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios saldas de banho, ~Mu.
*Reteres, aborta, sungas, atolas ou alada,
tal" . toucas, turbantes, ternos.. uniformes e vestidos
Ténno n.° 665.073, de 7-10-64
Antonio Cristovão de Santana
Pernambuco .

Classe 16
Exploração de todo o serviço de*
matação de estradas e pa
aslet/to "len compra e venda de
•
tarifais para ame fim
Tfseno n.° 665.078, de 7-10-64
Confecçpes Smero Ltda,
Guanabara

(,fRoRRocAckg.

)3 ME R 0j),
1Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuári4
e roupas feitas em geral: Agasalhoth
as entala, alparcatas. anáguas, blau,
bolas, botinas, blusões, boinas, babo
Classe 42
douro., bonés, capacetes, cartolas, corei
Aguardente
maças, casação, coletes, aspas,
cachecol., calçados. chapéus,
Termo n.° 665.075. de 7-10-64
C. O. E. L.
Colocação de Es- custas, combinações. carpinhos, ealge
de senhoras e de crianças, calções. cal
quadrias Ltda.
.ças. camisas, camisolas, camiseta(
Guanabara
cuecas. • ceroulas, colarinhos, cueiro(
salas, casacos, chinelos, dominós, acha
pes, fantasias, fardas para militares. cd
/egials, fraldas, galochas, gravatas, goyi
roa jogos de !ingeria. leiquetaa, isclu44
luvas, ligas, lenços, ma alô& nieS
INDI3STRIA BRASILEIRA
letós. palas, penhoar. pulover, pelerina(
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas, pé
peugas, ponches, polainas, pijamas. pi
Classe 16
abas, Perneiras, quitnonos, regalo(
Para distinguir: Materiais para constru- robe de chambre, roupão, sobretudoi
ções e decorações: Argamassas, argila, suspensórios, saldas de banho, sandálias
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blo- austeras, aborta, sungas, atolas. ou sina
cos de cimento. blocos para pavimenta- tuim toucas, turbantes, ternos, uni
ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
formes e vestidos
isolantes, saibros, caixilhos; cilunas;
chapas para coberturas, caixas dágua.
Termo á° 665.079 de 7-10-1964
caixas para coberturas, caixas dágua,
Boletim Cambial Lida
caixas de descarga para etixos: edificaGuanabara
ções premoldadas, estuques- emulsoo de
base asfáltico: estacas, esquadrlas, estruturas metálicas para construções, lama.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageoffs, material iso
lante contra frio e calor, manilhas, massas para rewstitnentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proClasse 32
dutos de base as 4áltIco, produtos, para
Publicações periód;cas
tornar impermeabilIzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreTérmo n° 665.080, de 7.10-1964
gulho, produtos betuminosos, impermeaBoletim Cambial Ltda.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Guanabara
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de ci.
mento ou gesso era tetos e paredez.
papel para forrar casas, massas antisInEICT:r
30.,sasasá,:ss'ss
reidos para Uso nas construções, par
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas. tijolos tubos de concreto,
telhas, tasus, tubos de ventilaçào, tanClasse 32
ques de cimento. -vigas, vigamentos e i
Publicações periódicas

Classe 2
• Classe 3
Adubos, ácidos sanitários, á. desin- Uni prcxlstto farmacêutico medicinal infetantes e para fins sanitários, apanha dicado no tratamento das afecções
isaõsca e insetos goma e papel ou
ec'e
papelão), alcalis bactericidas, baratiClasse 48
cidas. carrapaticidas, cresol, cresutali- Uni produto de toucador (leite de beleza
na, creozotos desoclosantes, desin r.etantes. defunadores, exterminadores de
Têrmo n. 665..074, de 7-10-64
pragas e hervas daninhas, estereliianC. Herssenhaut •
tas, embrocações para animais, enxerGuarabara
tos, farinha de ossos, fertilizzintes tosfatos, forrnicidas. fungicidas, surnigan, tes, glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, insidisgoa, lansscidas,
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
. fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
horticulas, sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfatos. vacinas para aves
e animais, venenos contra inserias; aniClasse -36
mais e hervas daninhas
Pata distinguir: Artigos de vestuários
Classe 46
•
e roupas, feitas em geral: Aciasa'hos.
Para distinguir: Amido anil, azul da aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
vitró's
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos botas, botinas. blusões, boinas, baba.
algodão - preparado para limpar metais, douras, bonés. capacetes. cartolas, caraTêmso n.° 655.076, de 7-10-64
detergentes. esprernacetes, extrato de puças, casaçâo. coleses. capas, chales
anil, fécula para tecidos, fósfosas de cacbeco/s, calçados, chapéus, cintos Eletro-Técnica São Cristovão Ltda,
Guanabara
cez..a e de madira, g goma para lavan- cintas, cornbinacões. sarpinhos. calças
deria, limpadores de luvas, líquidos de de senhoras e dc crianças. calções. cal• branquear tecidos, líquidos mata-gordu- ças, camisas, camisolas, camisetas
ras para roupas e mata óleos para rou- cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
pas, olaina, óleos para limpeza de car- saias. casacos, chinelos, dominó, achar
ros, pós de branquear roupa, salicato pes. fantasias, fardas tiara militares. co, 'de sódio. soda cáustica sabão em pó, legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor' sabão comum, sabão de esfregar e sa- ros. logos de 'ingeria, jaquetas, laques
•
Classe ti
poli/caos, tijolos de polir e verniz luvas. ligas, lenços. mant8s. meias. Oficina de conserto Ir inAquinas, cnm~Ge,
mamas,
etartértão,
rearttlfms.
pa- pra e venda de materiais para esse fim
pern calçador

ttn

'EL

Termo no 665.081. de 7-10-1964
Boletim Cambial Ltda.
Guanabara

Classe 32
Publicações periódicas
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T4~9 .a 666.082, de 7-10.196f
Sole.im Cambial Ltda.
Ottenabara

DIÁRIO OFICIAL
. "Nula a° 665.089, de 740'-1961
Plyvius Ltda.
Guanabara

CASA BARBOSA

Classe 32
Publicações periódicas
Termo na 665.083, de 7-.10-1964
Boletim Cambial Ltda.
Guanabàra
.

Classes: 30 — 33
Titulo de Estabelecimento

(Seção 111)

F-Nereiro de 1965 737

Sadio. sabão Para banho, brilhantina.,
preparados ara tratamento das usibw
e eavólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários para tratamento especificas da plee e recipientes de carmin (rouge), pó
Tèrmo IV 665.093, de 7-10;1964
Euly Peixoto
Minas Gerais

Termo na 665.090, de 7 - 10 - 1961
Perfagens Principal Ltda.
Guanabara

FERRAGENS
\

:CA
= ara POLI TIO^

.-

Classe 32
Publicações periódicas
Termos ris. 665.084 e 665.085, de
7-10-1964
Irmãos Almeida Santos Ltda.
Guanabara ' •

Classe
Para 'distinguir; Absorventes, acetona,

ácidos, acetatos agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, cfsuros e celulose; ãguaraz, élcool, albumina, anilinas; alumen, alvaiade,
alvejantes, industriais, alumínio em pó,
amonlakco, anti-incrUstantes, anti-exidan.

PRINCIPAL
Clases: 5
11 — 33
Titulo de Estabelecimento
Termo no 665.091, de 7-10-1964
1. A. Costa El Irmãos Ltda.
Guanabara

ALFAIATARIA

• Classe 32
Expresso de Propaganda

tes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azo
tatos, água acidulada para acumulado-

Termo no 665.094, de 7-10-1961
Luminosos Brasileiros
Minas Gerais

«

Indústria Brasileira

res, água oxigenada para fins Industriais. amónia; banhos para galvanização,
benzina, benzo!,' betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, c.aalzmatos; catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, es.
tintores de incêndio, cloro, corrosivqs,
croma tos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emul-

Classe 1

sões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibili-

Giass- Tint Color

J.

AVIAÇÃO
Classes: 33 — 36
Título de Estabelecimento
Termo n° 665.092 de 7-10-1964
Clave! Indústrias Químicas S. A.
Guanabara
Classe 8
Artigos da classe
Classe 17
Artigos da classe
Teíanos ris. 665.086 e 665 087, de
7-10-1964
irmãos Almeida Santos Ltda,
Guanabara

R ODES;

INIASTRIA BRASILEIRA

Classe 17
Artigos da classe
Classe 38
Artigos da classe
Termo .n° 665.088- de 7-10-1964
Casa Soare .? de Bebidas Ltda.
Guanabara

CASA SOARES
DE BEBIDAS
r...b . ses: 33 — 91 — 42 — 4
Título de Estabelecimento

Tixtno a'. 665.095, . de. 7-1019.64...
Sai In inosos -Brasile iros
• Minas Gerais

BIBOP
ENDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 48

Para distinguir: Creme para barbear
sabáo p ara barbear. dentifrIcio.s. sabões
3e toucador, pentes, esponjas para toucador, perfumes, cosméticos, águas de
colónia e de toucador, crenies de touca.
ficantea, cremes amaciadores de tecido
preparados para limpeza de pele em
%raia líquida. de creme e de pó, tais
como creme ara limpeza, cremes lubri.
cremes para bases de maqUilage, crer.
para a pele, creme para as mos, cre.
me para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes. refrescador para a
pele, foça° para a base de rsaquilage
!adio para dar firmeza a pele, prepara.
doa especiais para cabeças dc negro:
talco pó para banho, pó para empoar
Desenho
para os lábios (batons). pó para o ros.
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carmin (rouge) em fôrara de creme. maquilage (makeup), base. loção para bronzear, carimba (rou.
qe) "parfet". maquilage (saakeup) para
a- perna: preparados para maquilage
(snakeup) dos olhos, tais • como lápis
para os olhos, emhelezadores para os
cibos, sombreador para os olhos: loçáo
embelezadora; desodorantes em Menta
to, sachet de talco (tale sachet), pó de
dor. loções. cartola (rouge), bastões
de cremei sala inhalantea, sais

Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, ,couros e celulose; água raz, álcool, albumina, ant.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
lin g industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzo!, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, 'carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro,'corrosivos,.cromatos. corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, f
xadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvaniladores, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos;' lacas;
nassas para pintura,' magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos ,quimicos 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,
pós metálicos para e .composição de
tintas, preparações para fotografias,

i-

zados 'para fotografias, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais, fluoretos,
fundentes ara solda; galVanizadores, gelatina para fotografias e pinturas, gis,
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretos; lacas; massas
para pintura,' magnésio, mercúrio; nitratos, fieutralizadores, nitrocelulose; prooxidos, oxidantes, óleos ara intura, óleo
de linhaça; produtos químicos para 'impressão, potassa industrial, p.apéis haliograficos e • reliocopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e analises de laboratório, pignentos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, prearações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar.
produtos ara diluir tintas, prussiato; reativos, removedores; sabão neutro, sais,
salicilatos, secantes, sensibilizantes,
catos soda cáustica, soluções químicas
de uso industrial, solventes, sulfatos;
tintas em pó. liquidas, sóildas ou pas-

tosas para madeira, efrro, paredes, construções, decorações. couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco
industrial thiner; vernizes; zarcão
•
Termo n° 665 095, de 7-10-1964
Luminosos Brasileiros
, Minas Gerais

.Sun Control''
, Indtnstria Brasileira

produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores:
Classe 1
sabão neutro, sais, sallcilatos, secantes, Absorventes, acetona, ácidos. acetatos.
silicatos,., soda cáustica, soluções ' quí agentes químicos para o tratamento t
-micasdeuontrl,vsu- loraçãc de fibras, tecidos, couros. e cefatos; tintas em pó, liquidas, sólidas lulose; água raz. álcool, albumina, ani.
ou pastosas para madeira, ferro, pare- tinas, alumen, alvaiade, alvejantes in-

des, contruçõas. decorações, couroa, ie- dustriais, alumínio em pó arnoniaco,
cidos, fibras, celulose, barcos e ~anti-incrustentea, anti-oxidantes, anel.
cuias, Uca itchieirlal, thiner,
orddantea, anti-forrosivoe, anti-defonan.

1
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reveremo

[tw-la

tes, azotatos, água acidulada para de frutas e legumes, -guarnições de maTermo n o 665.099, de 7-10-1964 •••
Termo n° 665.103, ele 740-1914
acumuladores, água oxigenada para terial plástico para ctensiljos e objetos'
Auto Paisto Diana Ltda.
Matai
Ltda.
—
Comércio,
Indústria
e
fins industriais, amônias bantios para guarnições para bolsas, ga. tos, galerias
Representações
galvanização, benzina, benzol, betumes. para cortinas.. jarros, laminados, plásRio de , janeiro
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal ticos, lancheiras, manteguáras, malas
• virgem, carvões,. carbonatos, cataliza- orinóis, pendedores . de roupas, puxadodores, celulose, chapas . fotográficas, res para móveis, pires, pratos, palitei
INDUSTRIA BRASILEIRA
composições extintores de incêndio, clo- ros, pás de cosinha, pedras pomes, artiPlatal
Ltda.
Comércio,
aos; protetoes para docuineutos, puClasse 47
a ro corrosivos, cromatos, corantes, creri- xadores de água para uso doméstico
sotos; descorantes, desincrustanteS, disCombustíveis,
lubrificantes,
substância*
Indústria e Representações
solventes; emulsões fotográficas, enxo- porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas
1 produtos destinados á iluminação
•
porta-documentos,
placas,
rebites,
rodi.
fre, éter; esmaltes estereatos; fenol, filao aquecimento: Alcool motor, carvío
nies sensibilizados para fotografias, 51- nhas, recipientes, suportes saportes para
a gás, hidrocarboretos, gás metano, bm.
'Nome
Comercial
xadores, formol, fosfatos industriais, fós- guardanapos, saleiros ra sas, tigelas,
tano e propano, gás engarrafado, gil
foros industriais flivaretos; galvanizado- tubos para ampolas, tubos para serinliquefeitos, gasolina, graxas, lubrificam.
Têm) n, 665.101, de 7-10-1964
gas,
travessas,
tipos
de
material
plásres, gelatina para fotografias e pintura.
tes, óleos destinados à iluminação e ao
Restaurante;
Churrascaria
e
Auto
Pôsto
tico,
sacolas,
sacos,
saquinhos,
vasilha.
giz, glicerina; .hidratos, hidnasulfitos;
aquecimento
Lambari Ltda.
impermeabilizantes, ioduretos; lacas; mas para acondicionamento, vasas, al,
Termo
ta
665.104,
de 7;10-1964
• massas para pintura, magnésio, mer- çaras, colas a frio e colas não incicidas
São Paulo
Cosméticos "Sacha" Ltda.
curio; nitratos, neutralizadores, nitroce- em outras classes, para borracha, para
hilose; óxidos, oxidantes, óleos paia cortumes, para marcineiros. para sapaSão Paulo
pintura, óleo de linhaça; produtos quí- teiros, para vidros, pasta adesiva para
aliar
correias.
pasta
e
pedras
para
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fo-, rebolos, adesivos para tacos, alesivai
togra fia, papéis de •turnesol, papéis ha.: para ladrilros e adesivos para azulejos,
Leio
gt ; arliográficos e heliocopistas, películas anéis, - carretéis per tecelagem e
mções
de
Material
plástico
para
inclua
•sensiveis, papéis para fotografia e -aiauncitistria Brasileira
tria geral de plásticos
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Jiseu Je laboratório, pigmentais, potassa,
Classe 41
•
pós metálicos para a- composição de
Classe 48
tintas, preparações para fotografias, Para distinguir alcachofras, aletria, alho.
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
produtos para niquelar, pratear e cro- aspargos, açucar. alimentos para ant.
tratos água de colónia, água de toucamar, produtos 'para diluir tintas prossia- mais, amido, amendoim, ameixas, amênClasse 41
to; reativos, removedores, reveladores; doas, araruta, arroz, atum, -aveia, ave. Akachofras, aletria, alho, "aspargos dor, água de beleza, água de quina,
sabão neutro: sais., salicilatos, secantes, lãs. azeite, azeitonas, banha, bacalhau açúcar. alimentos paat animais. -amido agua de rosas, agua de alfazema, água
silicatos, soda cáustica, soluções quí- batatas, balas, biscoitos, bombons, bola- amêndoas, ameixas. amendoim, araruta para barba, loções e tónicos para os
brilhantina. banmicas de uso industrial, solventes, sul- chas, baunilha, " café em pó e em grão. arroz, atum, aveia, avelãs; azeite, azei- cabelos e para a pele,
- cosméticos, fixadores
dolina,
batons,
banha,
bacalhau,
-batatas,
balas.
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas camarão, canela em pau e em pó, cacau tonas,
ou pastosas para madeira, ferro, pare- carnes, chá, caramelos, chocolates, con biscoitos, bombons, bolachas, baunilha de penteados, petróleos. óleos para oa
' des, contruções, decorações, couros, te- feitos,cravo, cereais, creme de leite, C• afè em pó e ' em . grao, camarão, canela, cabelos, creme evanescente, cremes gol'..
durosos e pomadas para litnpeza da pecidos, fibras, celulose, barcos e veí- cremes' alimentícios, compotas, cangica. em pau e era pó. cacau, carces,
le
e r "maquilage". depilarios, desodocaramelos,
chocolates,
confeitos,
cravo.
culos. talco industrial, thiner,
coalhadas, castanhas, cebola, Condimenrantes, vinagre aromático, pó de arroz
tos para alimentos, colorantea, couriços mate. hortaliças, lagostas, fingias. leite e talco pefumado ou não, lapis para
Termos as. 665.097 a 665.098, de dendê, doces, doces de frutas, espinafre, goiabada. geléias, herva doce, herva
duras. granulos„grão de bico, gelatina, pestana e sobrancelhas, preparados para
7-10-1964
essências alimentares, empadas, ervilhas
Pia tal Lida: — Comércio, Indústria e enxovas. extrato de tomate, farinhas ali. condensado, leite em pó, legumes etr, embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e clame
_
Representações
mentidas, ',as/as, fécula,. flocos, fare- g:ca. coalhada, castanha, cebola, condi- para barbear, sabão liquido perfumado
mentos
para
'alimentos,
colorantes
• Rio de Janeiro
lo. fermentos; feijão, figos, frios, fruta:
chouriços, dendê doces, doces de fru- ou não, sabonetes, dentifr1cios em pó,
secas e naturais, -cristalizadas, glicose. tas,
espinafre. essências alimentares,- em- pasta ou liquido; sais peúurnados para
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra.
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to- banhos, pentes, vaporizadores. de parknulos, erva doce, erva mate, hortali. mate, farinhas alimentidas, favas, fé. me; &ovas para deutes, cabelosNinhas
ças, linguas, leite Condensado e em pó. ;idas, flocos, farelo, fermentos,-fellão, e cibos, rum de louro, saquinho perfulegumes em conserva, lentilhas, lingui- figos, frios, frutas secas naturais e cris- mado, preparados em pó. pasta,
ça, louro, -massas alimentícias, mariscos, talizadas; gricose, goma de mascar, gor- do e tijolos ara o tratamento das unhas,
manteiga, margarina, marmelada, ma. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas dissolventes e vernizes, removedores da
Indústria i3rasileira
carrão, massa de tomate, mel,, melado, sas alimentícias, mariscos, manteiga 'cuticular glicerina perfumada para os
mate, massas para mingaus, molhos, mo- margarina, marmelada, macarrão, mas. cabelos e preparados para dsecolo.
luscos, mostarda, mdrtadela, noz-mosca. sa de tomate, mel e melado, mate, mas- rir unhas, cibos e pintas ou sinais arti•
Classe 28.
da. nozes, paios, óleos comestíveis, osficiais, óleos para a pele
Paradistinguir: Artefatos de material tras. ovas, pães, pralinés, pimenta, pós sas, para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela,. nós moscada, noplástic
•
o e de nylon: Recipientes iabri
Têrmo n o 665.105, de 7-10-1964
cados de material plástico, revestimen para pudim. picles. peixes, 'presuntos us; óleos comestíveis, ostras, ovas.
Parmentier
Cia. Ltda.
patês
e
petit-pois,
pastilhas,
pizzas,
pupães.
piaos,
prlinés,
pimenta,
pós
para
• tos confeccionados .de substâncias aniSão
' Paulo
dins,
queijos,
rações
balanceadas
para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pamais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas, animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, Mias;
bases para tele 5ones, baldes, bacias, bol- sanduiches. salsichas, salames, sopas en- queijos, rações balanceadas para anisas.' caixas, carteiras cha p as, cabos latadas, sorvetes, suco de tomate e de mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas. MANUFATURA DE TAPETES •
frutas, torradas. , tapioca, tâmaras, ta- sanduiches, salsichas, salames, sopas enpara ferramentas e utensílio, cruzetas.
LÚCIA •
caixas- para acondicionamento de ali- lharim. tremoços, tortas, tortas para ali- lau. das, 'sorvetes, sucos de 'tocâates e de
mentos, caixas de material plástico nata mento de animais e aves, torrões, tou. frutas; torradas, tapioca; tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alicinhos e vinagre
•
baterias. coadores: coas. canecas, co
. mento de animais e aves, torrões,
lheres, conchas, '. cestas para pão,. cesti
Classe 34
Termo n o 665.100; de 7-10-1964
toucinho e vinagre ,
• Titulo de Estabelecimento
nhas capas para ' álbuns e para livro:
Fernando Padalino
cálices, cestos, castiçais para
Têrmo n o 665.102, de 7-10-1964
São Paulo
Termo n° 665.106, de 7-10-1964
caixas para guarda de "objetos, crtuLavanderia Santa Isabel Ltda.
Parmentier el Cia. Ltda.
chos, coadores para4 chá, descanso pata
São Paulo
São Paulo
pratos. copos "e copinhos de plá,tocc
• para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pas•nhas,
garfinhos de plástico para tI E
minhas de plástico para sortes discos
g
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para s"rveINDUSTRIA BRASILMAI
tes" estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para aUtomóvais, massas a n t i-ruidos,"escoadores de
4 , USD 0(U
pratos funis, formas para ,/oces, fitas
_ Classe 50
isolantes, filmes, fios de cculose, fechos
INDUSTRIA BRA cil EIRA
Para distinguir: Apólices, publicações
para bolsas, facas, guarnkões. guarniem revistas relacionadas com investições para chu,setas e mamadeiras, guarClasse 8
mentos e 5undo de valorização, impresnições para,. aorta-blocos, guarnições Kit conspk4o de ignição centrai para sos eia geral, talões de cheques, talões
Clasrei, 34
para li q uidificadores e para batedeiras
aja-tes
de recibos, etiquetas • prospéctos
.
motora
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• Termo , n° 665.107, de 7-10-1964
Indústria e Comércio "Plastimpres"
Promoções e Propaganda Ltda.
São Paulo.
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Tirano a° 665.114, de 7-10-1961
• Wilson Arlaachado Gomes
São Paulo

ri.AUR
IND . OPIASILEIMA
Classe 8
Discos
•Termo no. 665.115, de 7-10-1964
Indústrias de Meias "Maluf" Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Termo no 665.108, de 7-10-1964
Bar r Restaurante Fim de Noite Ltda.
Guanabara

BAR E RESTAURANTE

rim DE NOITE LTDA.
Classes: 41 — 42 — 43 — -14
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 665.109, de 7-10-1964
Bar e Restaurante Fim de Noite Ltda.
Guanabara
-

IM DE NOITE
Classe 41 '
. Refeições, churrascos, churrasquetos, esetinhos. 'gaiatos, linguiças, salsicras,
carnes frescas e em conservas
Termo n 665.110, de 7-10-1964
Comércio e Indústria de
C1EL
Estopas Ltda.
Guanabara

ELE-'GI

'

MD, BRASILEIRA
Classe 36
Calças e meias para senhoras
Termo n° 665.116, de -710-1964
Adair Scapim
São Paulo

.#REALMARIS"
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas. envelópes, faturas,
nótas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e velculos; bilha
tes impressos
Termo n9 665,117, de 7-10-1964
Indústrias de Meias "Maluf" Ltda.
São Paulo

'AUDACE"
ND. BRASILEIRA
Classe 36
Calças é meias para senhoras

Classe •
Estoas
Termo no 665.111, de 7-10-1964
Oxylin S.A Indústria de Tintas
Técnicas
São Paulo

Termo na 665.118, de 7-10-64
Jato-Luz Acessórios Para. Autos Ltda.
São •Paulo

'JATO-LUZ"
BRASILEIRA

pistão, bombas elétricas para pneumátkos, dínamos, bujões, pinhões, cruzetas, blocos de motor engraxadores ccatrifugos, 'silenciosos, guindastes, prensas, macacos, pistões, mancais, válvulas,
motores elétricos, alternadores, câmbio,
cabeçotes, geradores para corrente continua e alternada, eixos, bielas, cubos,
velas para motores, magnetos para mote:as, bronzinas, anéis de segmento,
mancais de roleta, compressores, retificas, máquinas amassadeiras, misturadoTèrm on.° 665.119; de 7-10-64
ras e distribuidoras de concreto, máDirceu Pinheiro
quinas compressoras, máquinas adaptadas em construção e conservação de es.
tradas, mineração, corte de madeiras,
pedras e mármore, movimento de terra,
máquinas descascadoras, ensacadoras,
brunidoras, catadoras, classificadoras,
ventiladoras .e sacadoras, trituradoras,
pulverizadoras, moinho para cereais,
fresas, esmeris, politrizes, tesouras mecânicas, tupias máquinas de abrir chavetas martelares, plainas de mesa, tornos revólver, tornos mecânicos, placas
e ferramentas para tornos, máquinas de,
furar e centrar, máquinas para cortar
e serrar, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, fole de forjas. draClasse 4,1
gas. desnatadeiras, exprernedeiras e salAlimentos para aves e pássaros em gadeiras para manteiga, hninadores a
geral, alimentos par' peixes
frio e quente para aço e outros metais. tesouras rotativas, máquinas opaTéimo n' 665.170, de 7-10-64
ratrizes de precisão, aparelhos para ara
Amancio Bucno Junior
queação de volumes, máquinas para ia-.
dústria de tecidos e malharia em geral,
São Paulo
máquinas para tapeçaria em geral, urdia
deiras, encanatórias, cspuladeiras, tora
cadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas

cas; periscópios; piroscópios; planimel i tros; planómetros; pito/Uretras, potenciômetros; porarametros; quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes marítimos; quadrantes solares;,
quadrantes vertIcais; refractómetros; réguas corrediças; réguas graduadas; régcas métricas; réguas de cálculo; sacarimetros; sextantes; teodolitos; telestópios; telescópios de Inversão; telémetros; termostatos; termómetros

SODOL"

MD. 13RASILEIFUN

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratõs água de colónia, água rle , toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba,- loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. batons, cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para Os
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
igestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
i para barbear, sabão liquido perfumado
ou J50, sabonetes, dentifricios em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, nahaa
e cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, ligaido a tijolos ara o tratamento das uk‘ns,
dissolventes e vernizes, remove-doava da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para &sacola.
rir unhas, eilloa e pratas ou sinais artificiais, óleos aára a 'pele,

Térmo n.° 665.122, de 7-10-64
Aleitandre Petrocokino
•
São Paulo
•

"P O UPEE"
IND. BRASILEIRA
Classe 48

Para distinguir: Perturnes, essências. ex.

tratos água de colónia, água de touca»
dor, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tami saras para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dolina, batons, cosméticos, fixklores
de penteados, petróleos, óleos para os
rabelos, creme evanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da pe.
te e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes. .dentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados par*
banhos, pentes, vaporizadores de pede»
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e alhos, rijar de louro. saquinho perita,
Urino a2.9 665.12v, de 7-10-61
asado, preparados em pó. pasta.
Grasso do Brasil Indústria e Comércio dissolventes e vernizes, removedores da
Ltda.
cuticular; glicerina perfumada para , os
Mio Paulo
cabelos e preparados para dseco/o.
rir unhas, cilhas e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Classe b
Para d.stinguir: Aerómetros, anemómetros; aparelhos para analisar alimentos:,
aparelhos elétro-técnicos, físicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; arpa-' Classe 1
Tintas vernizes e esmaltes quimicoa, relros de projeção; aparelhos retificadoagua • raz e artes integrantes de tintas res de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrôle; aperem geral
tómetros: cinematógrafos; cromatoscó
Termo n° 665. 112, de 7-104964
p os; cámaras fotográficas; coloimetros;
Alexandre Petrocokino
barómetros; binóculos; bússolas; diaSáo Paulo
fragmas fotográ ficos; estéreo-comparadores; estereoscOppios; fotómetros, lentes:. lentes de contato; luclmetros; lupas,
metrônomos: medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores &sua; medidores de gasolina; medidores
de essências: medidores de eletricidade;
=falares de fator potência; medidores
de profundidade; medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios;
monóculos; níveis, nivela de mercúrio;
Ciese 6
objetivas fotográficas. • objetivas ocula- Para distinguir: Máquinas e lues parres, óculos; óculos de alcance; ocilógra- fores e asas parras), bombas Ittildráuãletagrentea para fina Industrial.,
fos; oftalmoecópios; oftalmemetros;
Classe 48
risse de Propaganda
~troa; pés para dimana fotogréft- Ca& bomba. centaeluam. soteibiee

!O MA IS NOBRE DOS
PRODUTOS DE BELEZA

revereiro de 1965 739

Têrrno n.° 665.123. de 7-10-64
Sidnnez L. Serra
São Paulo
"CLUBE RECREATIVO DOS
REVENDEDORES DE AUTOMOVtlej
•

SA0 PAULO

Classe 33
751100 de estabelecimenta
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I
Termos, ns. 665,124 a 665.126„ de
7-10-64
atua Paulista S. A., Inatratria
Comércio
São Paulo

Vigilant5

•

, •
alma de brinquedo, casinhas de Armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e
armar, calçados para .bonecaa, cordas
para .pular, 'clavinaa para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
rinhos de engomar, ferramentas -para
crianças, figuras de aves, e animais,
figuras para jôgo de xadrez, fogões e
fogaozinrot de brinquedos, fogos de
Futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, Jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para bort, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez. mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas,
piarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, daminó e xadrez, pelotas, pianos e °atrai instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
(laxas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tabichos. para ' jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa. trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
Classe 50
Desenho publicitário

Fevereiro de 1965

Termos as, 665,135 'a 665.137, de
.Classe 8
7-10-64
Trepadores ou estribos, isto é, aparelhos
adaptáveis às pernas para facilitar a Companhia Auxiliar de Construçõaa
Reparo Navais "Cacree
subida era postes, colunas e semelhantes
•
. Rio de Janeiro
Classe 16
Material para construção e acidra° de
edifícios, estradas, pontes, açudes, represas, barragens. obras de arte, boeiros e
muros de sustentação de concreto armado ou não a saber. vigas, estacas,
postes, colunas, lagos, ' placas, blocos,
caixas, cisternas canalizações, ianques,
tijolos, telhas ladrilhos, -braços e braçadeiras para postes e colunas, conexões,
Juntas, galerias, meios-fios
Têrmo n.° 665.129, de 7-10-64
Cia. Ltda.
Tiges
Paraná

•

•PRORROGAÇÃO

AEROMAR TURISMO

r mousTrtIA BRASILties
Classe 6
Dragas, flutuantes, cabrestantes, carreiras, gruas, guinchos, guindastes. malta
netas
Classe 20
Petrechos navais em geral a saber: art.
coras, boias, salva-vidas e cintos de
natação
Classe 21
Alvarengas, barcos, botes salva-vidas,
catraia& chalupas, chatas, faluas, lanchas, navios, rebocadores, embarcações
de todos os –tipos

Casse 39
Para distinguir: Artefato/ de borracha.
borracha. artefatos de borracha pwa
• Classe 33
Titulo de estabelecimento
aluídos è, outas classes: Arruelas, arVeiculas. artefatos de borracha no iaTermo n.° 665.133, de 7-10-64
tolas, amortecedores, assentos para caEditõra Ultima Hora S. A.
deiras, borrachas p ara aros, batentes ' de
tofre. buchas de estabilizados. buchas,
Guanabara
buchas • para Itimelo, batente de porta,
batente de chassis. bicos para mamadal.
tas, braçadeiras, bocais. bases para tePRORROGAÇÃO
lefones. borrachas para carrinhos indus-•
• talais. borracha para amortecedores.
Termo n.° 665.139, de' 7-10-64
bainhas de borracha para rédeas. cochim
Fazenda Nova
ss de motor. câmaras de ar. chupetas corSergipe
•
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas. chuveiros. • calços de borracha, chapas e centros de mesa, cor
Termos ns. 665.127 e 665.128, de
das de borracha, cápsulas de borracha
7-10-64
para centro de mesa. calços de borra- Indtistria de, Linhas Centauro S. À.
&a para máquinas, copos de borracha
São Paulo
INDUSTRIA BRASILEIRA j
•pra freios. dedeiras. • desentupidelras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichos. estrados.
Classe 41
•sponlas de . borracha em quebrajacto
Farinha de cõco (cós.° ralado), gordupara torneiras, fios de borracha lisos.
Classe" 32
fôrmas de . borracha. guarnições para
Jornais. revistas e publicações em • geral ra de craca, leite de cõco, óleo de
móveis. guarnições de borracha para
arco. e demais produtos à base de cerco
• 'automóveis. guarnições para veiculas.
• Termo n.° 665.134, de 7-10-64
Termo n.° 665.140, de 7-10-61
lancheiras para escolares, lâminas de
. Editerra Última Hora S. A.
Armações de Aço Probel S. A.
borracha para degraus. listas de borraSão Paulo
Guanabara
cha para 'anelas e para portas. lençóis
de borracha. manoplas. maçanetas. protetores para Para-lamas. protetores de
PRORROGAÇÃO
para-choques. pedal de amarados. pePRORROGA00
CENTAUR0
dal de partida. pesas para businas.
pratinhos,. pneumáticos. pontas de borIND•BLISILIE:121k
racha para bengalas e muletas, rodas
Classes: 11, 37 e 40 ,
massiças. rodizios. revestimentos de
Classe 39
Titulo de estabelecimento
borracha, rodas de borracha para mó- Fos, de borracha,
fios de borracha *veis, sanfonas de vácuo. suportes de
v e s ti do
Termo n.° 665.141. de 7-10-64
motor, sapatas do pedal de breque, seArmações de Aço Probel S. A.
Fios de celulose
embalo e isoladores. suportea, semiSão Paulo
pneumáticos. suportes de câmbio, sanTermos as. 665.130 a 665,132, de
•
fonas de partida. saltos, solas e solados
7-10-64
de borracha. surdinas de borracha para Sociedade Concreto Armado Centrifuaplicação aos' fios telegráficos e telefó, PRORROGAÇÃO
gado do Brasil 5. A.
nicos. trovadores de porta. dietas.
•
tubos, tampas de borracha para contaClasse 32
, gotas, tinas de. borracha para elaboração
Jornais, revistas e publicações em geral
de substancias qulmicas
Indústria Brasileira
Classe 49 •
• Telma n.° 665.138„ de 7-10-64
— Sociedade Mecânica Para
jogas, brinquedos, artigos desportivos e
Para Indústria e Lavoura S. A.
passatempos, a saber:" álbuns para reClasse tb
Guanabara
cortar e armar aviões, automóveis.
Acolchoados para cassas e para móaros, argolas, bercinhas, bonecas, boneveia. almofadas. a paradores. armário*
cos. baralhos de cartas bolas para
balcões para venda. para . móveis e
todos os esportes. brinquedos em forma
berços, biombos, cabides. cadeiras cade animais, balões de brinquedo, bilhamas. canapés. catres, colchões colchões
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
de molas cómodas. converaadeiras. coem forma de instrumentos musicais,
xins. divãns. enxergões escabelos, esindústria Brasileira
brinquedos em forma de armar, bri p
tantes, gabinetes de telefone. • guardaClasse 6
ou sem asso--quedo&brachm Máquinas para produzir corpos e peça
cómoda. u a rd a -ro u p a". mesas. tnobiiiaa
.Nrio, carrinhos. carrocinhas. caminhões, de concreto armado ou não, por cens
de sala de jantar. mobilias de quarta
Classe 31
cartas.
.
de jogar, chocalhos, caneleiras etefagossada ~ação ou egualquer outro Precintas elásticas (de lona Impregnada
poltronas, prateleiras soLSA e
p
aipi" excites um Ou,
~hl
4e borracha)
eobte-cansa estofado.

Cumonit,xortfl

DIVINOLANDIÀ

9ROBELANDIA'

Flexi
- ol

r.

t

olARIO OFICIAL

Quarta-feira 17

Tfirmo a° 665.146, dg 7-10-1964
Névin Mac o Propaganda Lida. •
bafa

Termo n.° 665.142, de 7-10-64
lothásárta de Móveis Estofados Art Técnica Ltda.
Guanabara

RIO 4001-- O
SHOW DO QUARTO'
CENTENÁRIO
Classe 40
indústria de móveis estofados
Termo n.° 665.143, de 7-10-64
Cal — Aracaré Ltda.
São Paulo

Classe 32
Almanaques, anurios, albuns 'opressos, boletins, caulinos, edições impressas. folhetos, jornais, livros impressos,
publicações impressas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peca,
teatrais e cinantográficas; programas
circenses e revistas
Termo n° 665.149, de 7-10-1961
Névio Macedo Propaganda Ltda.
Guanabara

"SOM E LUZ" DA
PRAIA VERMELHA

Indústria Brasileira
Classe 16
Cal

R.

•

Térrno n.' 665.144, de 7-10-64
P. B. — Rede Pau!ista de Bolictie
Ltda.
Sào Paulo

R.P.B.

Classe 32.
Para distiftguir: Almanaques, anuarios,
albuns impressos, boletins, catálogos,
edições - impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas.
orgãos de publicidade, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças
circenses
revistas

(Setoto
665.114, de 7-10-1964
Aadmod Fonseca Menos
Guanabara

Tkom Ja9

Nova Fórmuia
'kl. V. 13

Termo no 665.145, de 7-10-1964
"Rigel" — importadora Exportadora
•
Limitada
Gimnabai a

Termo no 665.161, de 7-10-1964
(Prorrogação)
Revlon, Inc.
- • Estados Unidos da América

SUPERSEALER
Classe 18
Revestimentos de capa superior pai
as unhas das mãos

IMPORTADORA'
Termo n o 665.152 de 7-10-1965
J. F. Lima
Paraíba

Nome Comercial
Termo n° 665.146, de 7-10-1964
" Ri gel" — Importadora Exportadora
Limitada
Guanabara

:R1GEL
Class,- 7
Máquinas de agricultu-a e horticultura
e suas partes integrantes. Grandes fita
trumentos agrícolas. Inclusive tratores
Termo n° 665.147, de 7-10-1964
Névio Macedo Propaganda Ltda.
Guanabara

'O HOW É O RIO"
.

'Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns Migres
soa, cartazes, catálogos iornais nac o
saa. revista. P-opaganda em rádio
televisão. jornais, programas radiofôni
coa, peças teatrais e • c nematográ ficas
nata e est
publicacões bnprese revistas impressas

1

CASSIILIROLANDIA
J. F. Line

Classes: 2 — 33
Sinal de Propaganda
Termo n° 665 . 156. de 7-10-1964
Fábrica liarão, Indústria e Comércio
Sociedade 'Anônima
•
Pará

JAkitca lani44

Classe 41

Classe 41
Titulo de Estabelecimento

Termo n° 665.153; de 7-10-1964
M4veis Lida.
Dogial
Guanabara

Inclásaria Brasileira

Têrmo n , 665.157, de 7-10-1964
Associação dos Comercian(cs de
Aparelhos Domésticos Elétricos
— ACADE
Guanabara

feira de Utilidades
Gerais da Guanabara

Classe 40
Móveis ele madeira, vidro ou metal
(Estofados ou não)

Termo n° 665.162, de 7-10-1961
(Prorrogação)
Bõhme Fettchemi? G.M.B.H.
Alemanha
COLITAI

Gurinhem-Est. Paraíba

Café torrado e =Mu

.

Classe 48
Cremes liquidas

Indústria Brasileira

EXPORTADORA LTDA.

PROLIFE

WHITE SARE

iurolac

RIGEL

Tkrao no 665.158, de 7-10-1964
(Prorrogação)
Reulon,
breados Unidos da América

Classe 48
Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sani- Uma composição para aplicação 14
tários, aguas desinfetantes e para fins unhas das mãos para reSorear rcvestã
mentos de esmalte das unhas
sanitários, apanha moscas e insetos (4./
goma e papel ou papelão), bactericiTermo n° 665.159, de 7-10-1964
das, baraticidas, carrapaticidas, creosol,
(Prorrogação)
creosotalina, creosotos, desodorantes,
Evans Medical Ltd.
desinfetantes, defumadores, esterminado.
Inglaterra
res de pragas e hervas daninhas, ler,
tilizantes, fosfatos, formicidas, fungicidas, iumigantes, glicOse para fins veterinários, herbicidas. inseticidas, insentifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos ara animais, aves e peixes, óleos
tVA;45 MEINCAL SUPPLIEJ
desinfetantes e veterinários, petróleos
sanitários e desinfetantes, pape) fume.
toriates
gatório, pós inseticidas,• çungicidas e
desinfetantes, weparações e prdoutos
inseticidas, desinfetantes e veterinários,
raticidas, remédios para fins sanitários
Classe 3
e desinfetantes para fins agricolas, hor- Pastilhas medicinais antissétieas para t
ticulas, sanitários e veterinárias, vacina
garganta
para aves e animais, venenos contra ir.
seios, animais e hervas daninras
Termo n° 665 .160, de 7-10-1964
(Prorrogação)
Termo n° 665.155, de 7-10-1964
Revlon, Inc.
Arthur da Fonseca Vianna
Estados Unidos de América
Guanabira

Termo n° 665.150, de 7-10-1964
Mappi do B . asil Indústrias
Farmacêuticas Lida.
Rio de Janeiró

C.lusse 49
Bolicbb

tfeverei3O de 1965 '741

Classe: 1 a 3
. _Titulo

Classe 1
Para distinguir: Azul da Prussia, azul
ultramar, aluminio em pó para pinturti,
ácido nitrico, alumen, água exigenada,
agua raz, alcoo1 para fins industrial
alvaiade anticorrosivo i Acido arsenic ,
brilhantes a óleo, bromoreto de am0
bicromatos, cloreto de sódio, cl
reto de amonio, cloreto de potassio. c
bonato de sadio, corantes para uso icp
indústria mineral creosoto para indu4
tria. carbonato de magnésio, cloreto
zinco, cloreto de caldo, esmaltes. gomqs
laca preparada, glicerina ara uso na 429.
dústria hiosilfito de sodio, Idurcto
amonia, idrosolfito laca, massa a has4
de ólco ara ocrreção de Inturas, nitre.*
to. óleos, otassio de sadio otassa parã
uso na Indústria secantes para t1nta4
sais de arsenico. usados na indústr34
soda caustica sulfatos, tintas, tinturas
tintas a alcool, vernizes vernizes a 95
coo), tetracloreto de carbono

i$
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t •

Termo n° 665.163, de 7-10-1964 Antonio Briant da Fonseca
•
Guanabara

BRIAn
_
Classe 11
Ralos &tonados. Pequenos artigos de
- metal: dobradiças, fersolhos, alças, grelhas, guias, trilhos, trincos
Termo no 665.164, de 7-10-1964
José Gonzalez Garcia
Guanabara

CA/1 lát iICSIORà214
la:

LIXITA.01.

D1).ãl0 OFICAL (Se::ão 11)
Tirara n.° 665 . 166, de 7-10-64
Nilson Rodrigues
Guanabara

•

Termo n.° 665 .172, de 7-10-61
Promoções Brasikiras
Protnobrás
Sociedade Civil
Guanabara

IRO* seara 5- -coxeie:e
Dl
11..TRIZA1 RAIO LIRITADÁ

•

T. . O.

Nome comercial

Termo n.° 665.168, de 7-10-64
Confecções Ana Lucia LtdP •
Guanabara

JU t

Termo n.° 665.173, de 7-10-64
Promobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara

T. O. B.\

Torcida Brasileira

Título

.Clas;e 36
.
Confecções para_ homens, mulheres e
crianças, calçados
Tertito rt.° 663.169, de 7-10-64
Importadora Constituição Ltda.
G.uanabara

placas suportes. idos

Termo n.9 665.174, de 7-10-64
Prosiobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabar2

orcida Paulista
Titulo
Tértno n.° 665-.175, rre 7-10-64
Pronsobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade 'Civil
Guanabara
•
•

Torcida de SãO-Paulo
Título
• naná II. 9 665.176, de 7-10-64
Promobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil .
-Guanabara

Torcida Nacional
Título
Termo n. 665.177, di e 7.10-64
Promobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara

T. 13
••••••

Título'

Termo n.° 665.178, de 7-10-64
Promobráa
Prornocões Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara
., •
j.

RAI
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
científicos. aparelhos de uso comum,
instrumentos e aparelhos didáticos, moi
des de Oda a espécie, acumuladearea,
-baterias. atessórios de aparelhos elétricos inclUsive válvulas. tampadas, tcenas
das,'cabos, fios; soquetes<pegas, saques.

Título.

importadora
Constituição

Termo n.9 665.167, de 7-10-64
Nilson Rodrigues
Guanabara

Torcida Organizada
o -ri —ai, N
Título
Tétano n.° 665.170. de 7-10-64
Promobras — Premorões Brasileiras
Sociedade Civil
Guanaba,.

PRETO'.
Classe . 48
Preparadot coatnétleás

Te O.
Têrmo n9 665.181, de 7-10-1964
Promobrás — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
.
Guanabara

.,--atageuxia

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paai animais. amido.
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
Classe 6
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em p6 e em grão, camarão. canela Máquinas e suas partes integrantes: não
incluídas nas classes 7. 10 e 17
. em pau e em pó. cacau, carnes. chá
caramelos. chocolates, confeitos, cravo
TêtanO
-1.° 665.170, de 7-10-64
au.acereais. cominho, creme de leite. cremas
,
• - alimentícios
. Dr. Babor 6. Co.
croquetes, compotas, cad.
Alemanha
{Oca. coalhada, castanha, cebola, condi.
Mentos para alimentos, ' colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, emtovas, extrato de to
FUNDO OURO
mate, farinhas alimentícias, lavas, fé,
gulas, flocos, farelo. fermentos feijào.
a
figos, frios, frutas sêcas naturais e cias= talizacias; gricose. goma de mascar. gor
i',duras. grânulos. grão de bico, gelatina
doce herve
qgoiabada, geléias, .-11,-inate,•hortaliças, lagostas, línguas. leit.
condensado, leite em p6, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. Inanira°. mas
sa de tomate, mel e melado, mate. mas sai para mingaus, molhos, molussos
mostarda, mortadela, nós moscada, nona óleos comestíveis. ostras, ovas,
pães piaos, prlinés, pimenta, pós para
Classe asl
pudins, pickles. peixes, presuntos, paPreparados cosméticos
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
- queijos, rações balanceadas para aniTêrnio n.9 663. 171 de 710-64
mais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
Dr. Babar 6 Co.
sanduíches, salsichas, salame& sopas an.
Alemanha
latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortat para ali
mento de animais e aves. torrões,
! FUNDO AMARELO'
toucinho e vinagre

Termo n.9 665.180, de 7-10-64
Promobrás '— Promoções Brasileirac
, Sociedade Civil
Guanabara

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas,. cartazes impressos, literais dep ropaganda.
cheques, etiquetas impressas, escapulares, folhinhas impressas, notas promissórias

NOme Comercial
• Termo n° 665.165, de 7-10-1964
.
'5.! •
José Gonzalez Garcia
,st :
-Guanabara
jia
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Tdrcida Orgnizada,
fttibo

Titulo

Termo n o 665.182. de 7-10-1964
Promobrás — Prtanocões Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara

T. N
Titulo
Termo n° 665.183 de 7-10-1961
Promobrá — Promoções Brasileiras
Sociedade Civil
Guanabara

Torcida Organizada
de São Pa\iilo
Título
Termo no 665.184, de 8-10-1961
Bar e Ca çé Flôr do Brás Limitada
São Paulo
FLOR DO BRÁS
Ind. Brasilei ret
Classe 41
Para distinguir: Café liquido, croquetes,
empadas, pizzas
Termo n° 665 .185. de 8-10-1964
Auto Juntas Conselheiro Limitada
São Paulo

CONSELHEIRO
Classe 21
Para distinguir: Juntas para veiculo.,
Termo ri' 665.188, de 8-10-1964
Confecções Orquidea Limitada
São Paulo
ORQULDEA

nd. Brasiléira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: 4gasalhos.
aventais, alparcatás, anáguas blusas.
bctas, botinas, blusões, boinas, babas
douros. bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casação. coletes. capas. chatas.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. euetros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes,. fantasias, fardas para militares. -oleou, fraldas, galochas, gravatas. Ne-
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roa, jogos de lingerle, jaquetas, laquês,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
analês, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, qukuonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciarei, aborta. sungas, atolas ou alacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, - uniformes e vestidos
Termo n o 665.189, de 8-10-1964
Confecções Orquídea Limitada
São Paulo

cONFECOES
ORQUIWA
Clas.se 36
Titulo
TTermo n° 665.190, de 8-10-1964
anfecções Orquídea Limitada
São Paulo

CONFECOES
"RQLTID7'..1 LTDA
Nome Comerciai
Térmo n° 665 . 191, de 8-10-1964
Hilda Lopes Pehrsson
São Paulo

LATICINIOS
PERRSSON
Classe 41
Para distinguir: Laticinios
Termo n o 665,192, de 8-10-1961
Representações e Comércio de Materiais
14.:Iétricos Ritozi Limita&
São Paulo

RITOZI

Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aarelhos atétiroc e eletrônicos, artigos e Baralhos
de utilidade domésticas: acendedores,
acendedores elétricos, aquecedores de
ambiente, aspiradores de pó. abat-jours,
assadeiras elétricas, antenas, agulhas
para fonógrafos, aparelhos para banhos
de ar quente, aparelhos de cortar pão,
aparelros de comunicações interna, apa,
relhos de ar refrigerado e ar condido.
nado, aarelhos de alta tensão, aparelhos
para moer e picar carne, aparelhos para solda elétrica, balanças, baterias elétricas. batedeiras, batedeiras para refreS.
cos, batedeiras para líquidos e massas,
benjamins, binóculos, bules elétricos,
balcões (rigorificos. aparelhos para bordar. aparelhos de alta fidelidade, chuveiros elétricos, coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas. cámaras frigorificas, ~aras fotográficas.,
castiçais- aparelhos para cortar frios,
de rotação, churrasqueiras elétricas, comutadores. chaves automáticas, chaves
de alavancas. castiçáais. chaves elétricas. cronometros, chassis, carrilhões,
bobinas para rádio e televisores, discos
gravados, despertado-es. enceradeiras,
extintores de incêndio, esterilizadores
espremedores elétricos, aparelhos para
expremer frutas e legumes, exaustores.
. estofos para filtros com torneiras, estufas. fogões. fôrmas e fogareiros elétricos, caro/etes. fuzivel, geladeiras, gar.
rafas térmicas, lâmpadas, Iam peões, lanternas de mão e Internas portáteis, lustres, panelas de pressão, microfones.
pick-ups, aparelhos de refrigeração, rádio., rádios conjugados ou não com

fonógrafos rádios fonógrafos, rádios reTé'rmo n° 665.197, de 8-10-1964
ceptores, relogios, reostatot ralava, re- Casa la~ina de Comércio e Representações Limitada
atores, redutores, pilhas sécaa e elétricas, resistências, refletores, registradoSão Paulo
res, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e fios terra, secadores para
. BOCAINA
cabelos, sorveteiras, aparelros de teleTald. brasileira
visão, torradores de cereais, torneiras
com dispositivos para aquecimento de
, Classe 50
água, telefones, termômetros, toca-disPara distinguir: Impressos
cos automáticos ou não, ventiladores,
transformadores para rádio e televisoTermo n a 665.198, de 8-10-1964
res, válvulas para rádio e televisores, Industiria Textil "Sereno" Limitada
Isoladores, interruptores, resistncias
São Paulo
tricas, tomadas, soguetes, trnsmissores,
sincronizadores, torneiras de compressão,
torneiras de altap ressão, registros para
SERENO
vapor, para água, para bidê, para baInd. Brasileira
nheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios para pias, trenas e cubos
Classe 37
conduites
Para distinguir: Colchas
Terno n° 665.193, de 8-10-1964
Térmo n° 665.199, de 8-10-1964
Instalações e Montagens de Aparelros
Industria Metalurgica ''Cavicto"
A Vapôr "Miatecma" Limitada
Limitada
São Paulo
São Paulo

MIATECMA'
r "d. Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Vapól
Termo n s 665.194, de 8-10-1964
A i nodoeira Campo Largo Limitada
São Paulo

CAMPO LARGO
Brasileira

rnd.

Classe 4
Para distinguir: Algoaao

„CACTO
Ind. Brasileira
Classe 5
Para distinguir: Aço, alacas, alumínio,
bronze, cobre, estanho, ferro, guza, latão, niqued e zinco
`Termo n • 665.200, de 8-10-1964
Pa(la -sa a Confeitaria Coimbra Tamitada
São Paulo

COIMBRA
Ind. brasileiro
Classe 50
Para distinguir: Impressos

fevereiro
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chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, meneias alimentares. *rapadas, ervilhas, enxovais, extrato de
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, fel}ao.
figos, frios, frutas sécas naturais e cristalizadas; gricose, goma cie atascar, gorduras, gránulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, gela:tas, Liava doce. hena
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em p6, legumes as
conserva, lentilhas, linguiça, louro, Z138$,
ans alimenticias, mariscos. manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, OMSse de tomate, mel e melado. mate, massas pare mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, n6s moscada. no.
34., óleos comestivela, ostras, ovas,
pêes, plaos, prlinés, pimenta, pós. para
psdins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudica
queijos, rações balanceadas para ar girais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sauduiches, salsichas, salames, sopas n4)latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, támaras, te14,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tèrmo n o 665.204, de 6-10-1964
Administrações de Bens Ana LUí2111
-. Limitada
São Paul.

ADMrINISTRAÇOES
DE BENS ANA

LUIZA DTMA.S/C.
Nome Comercia/
//ff.

Termo a° 665.205, de 8-10-1964
Organização Contãbil "Okara" Limitada
São Paulo

Termo n o 665.195, de 8-104964
Serve — Autos Limitada

Termo n o 665.201, de 8-10-1964
Pred — Rei /moveis e Administração
Limitada

OKARA
Ind. Brasileira

São Paulo -

São Paulo

Para distinguir: Contabilidade e ~otos fiscais

Classe 33

•

SERVE—AUTOS
Ind. Brasileira

rEEP=REL

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Classe 33
Titulo

Termo n° 865.196, de 8-10-1964
Aniceto Pereira
• São Paulo •
•

Termo n° 665.202, de 8-10-1964
José Moseira Mendes
São Paulo

RENAC
Ind. Brasileira

DUBROTNI
Ind. Branileir l

BAR E
MERCEARIA
NOSSA SENHORA
DO CARMr)

Classe 30
Para distinguir: Impressos

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: agasalhos
aveutais, alparcatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
ouças, casação, coletes, capas. abales
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, tamisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes fantasias, fardas para militares, colapilli& fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laguês,
lux-as, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas. paletós. palas, oenhoar, pulover, palatinas,
petigae, ponc'aes. polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regatos.
rota de chambre, roupão, sobretudos,
alispensórios, saídas de banho. sandálias.
suciares, shorts. sungas. sto/as ou darias.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni/orate,' e vestido.

Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n s 685.203, de 8-10-1964
Super Mercado Sena= Limitada
São Paulo

Termo n s 665.206, de 8-10-1964
Renac kepresentações e Comércio 41
Materiais Para Construção Limitada
São Paulo

A

Termo n o 665.207, de 8-10-1964
Berim — Bar Limitada
São Paulo

BERIM
Ind. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos
O

SENAMO
Ind. Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
rafé em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em Dó- cacau, carnes, chá
caramelos, chotas;ates, confeitos, cravo
:areais, cominho. creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. can.
çsica, coalhada, castanha, cebola, corda
mentor para alimentos, ao/ofensas,

66.5.208, de 8-10-1964
José Batista
São Paulo

yITA A9A
Classe 41
Para distinguir: Rações
Termo n o 665.209, de 8-10-1964
Auto Rasto da Figueira Limitada
São Paulo

ZIGVE/R4

-nd• , rasi eira
Classe 50
Para distinguir: Impressa

-
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'Firmo no 665.210, de 8-1q:1964
Henrique Cezar Ferreira de Larvalhf
São Paulo

'Firmo n° 05.215, de 8-10-1964
Rafael Gallardo Tena •
Sào Paulo

CEZAR DE
CARVALHO —
DECORAC3ES-

LÁ MEZQUITA

Classe 33
Para distinguir: Serviços de Decorações em geral
Tétano n° 665.211, de 8 - 10 - 1964
Funilaria e Pinturas São Jorge
Limitada
São Paulo

Classes: 25 ' — 33 — 34
Titulo

• 40

Termo no 665.216, de 8-10-1964
Produmac — Produtora de Máquinas
Técnicas Limitada
Silo Paulo

SIO JORGE

Ind. Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Tintas exclusivamente
para pintura de autoimiveis
Termo n9 665.212, de 8.-10-1964
Heladio Azevedo Fagundes
São Paulo

PRODUMAC
IND. BRASILEIRA

a..1a5Se

gasolina dispositvoa de a rranque diferencial, diapositivos de gaição elétrica
para motores, dínamos, fragas, desnatadeitas para manteiga, desfibradores de
cana e forragem„ máquinas desempalradoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, máquinas distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras. eixos de
direção, eixos de transmissão, embreagens, engraxadores centrifugoa para forja.s, engenhos de cana, expremedeiras
para manteiga, engrenagens para mancais, engrenagens de chemalhelras, en.
grenagens para eixos de manivelas, ea•
grenagens de parafusos sem fim, migre-vagens de distribuição, engrenagens multiplicadoras, elevadores hidráulicas,
exaustores para forjas, gamaria, espulas, máquinas . encanatortas máquinas
ensacadoras, elevadoras. máquinas de
esculpir, diairagmas, engrenagens de
comando das válvulas, máquinas mailhadora, máquinas estat eiroa, eixos de
comando, engrenagens para eixos de
comando das válvulas - e para eixo de
aanivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escava.
de terra, máquinas de ex .ação de
filtros pear limpeza do motor,
flitix» para óleo. .ole.s li torjas, çresas.
Usos, fornalhas para 'amdtção furadei.
-as forjas, forjas ~aluas para furar
e centrar, fornalhas para tratamentos
termicos. máquinas de fabricai papel,
Máq uinas para fabrico do turno, máquinas para fabricar gelo, ai iquinaa para
guindastes, geradores para corrente 'cola,
tinua e alternada, geradores de eletricidade. gazeificaciores de Iiquidos com-

Fevereiro de
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embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e pata os lábios, sabão e creme
para barbear, gabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em p6,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, intik% vaporizadores de perfisme: esávas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfiz.
:nado, preparados em p6, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada 'para Os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, Unos e pintas ou sinais artifi- •
ciais, óleos para a pele
Termo n° 665.217, de 8-10-1964
Garval Representações Comerciei
Limitada
S3a Paulo

GARVAL
IND. BRASILEIRA

Para distinguir: Máquinas para indústrias texteois em geral. máquinas e suas
partes integrantes para fins industriais,
Classe 36
máquinas de precisão máquinas opera.
,JOCKEY — CLUB
Para distinguir: Calçados
trizes. motores e suas partes, peças pa•
SANTISTA ;
ra veículos, alavancas, alternadores,
Termo o° 665.219, de 8-10-1964
aceleradores, anéis de pistão, anéis de
Oficina Mecânica "1.971" Limitada
tro-q ultnicos. aparelhos para recepção
São Paulo
•Classe 33
pistão. anéis de esferas para rolamenTítulo
tos, anéis de óleo anéis para facilitar
o arranque dos motores, anéis de seg.
Termo . no 665.213, de- 8-10-1964
mento
hutolubrificadores, ariestes, apaEletro Mecânica "Catiipact" Limitah
motores a explosão, máquinas amassa- bustíveis guinchos, injetores para CarSão Paulo
relhos para mistura de combustíveis de buradores, máquinas de ampressão,•
'industriais (fornalhas), máquinas
deiras, máquinas amassadeiras, máqiunas aos, 'Industriais
amassadeiras de cqncreto- e barro, má- insufladoras, • máquinas limadoras, máguinas de abrir chavetas, máquinas quinas de lavar vasilhames em geral
afiadoras para ferramentas de corte. máquinas para fabricação de bebida:
máquinas Para arqueação 'de embala- refrigerantes, , de águas gazeificadoras.
INDUSTRIA 6RASILEIRS,
gens e volumes, máquinas para aliar, máquinas de arrolhar e tampar garra
.
máquinas para mustar. máquinas para fas, máquinas para engarrafar bebida::
ajustar, máquinas de atarrachar bate. e líquidos, máquinas para colagem dos
Classe 6
Para distinguir: Indústria, comércio e deiras, bielas, braços. burrinhos blocos rótulos emi3 vasilhawes, máulnas para
Classes: 6 — 21 — 33
reparos de motores, máquinas e seu's de motores, bronzinas, blocoa,.. barras fermentar e misturar ...sabidas, juntas unibambes de ar comprimido, boiarias lu- versais para condutos d'água de motoInsígnia
componentes
brificantes. bombas de circulação bom. res e máquinas. lamluadoras a frio e
Tármo n° 665.220, de 8-10-1964
Termo n° 665.214, de 8-10-1964
bas de combustível para motores, bom. a quente para aços e outras metais,
Isabella Modas Limitada
bas de água e gazo,iria para automó- lançadeiras, lubrificadorea cent-ifugos, Polifruta Importadora e Exportadora
Limitada
São Paulo
veis, bombas hidráulicas, bombas cen- máquinas de lavar pratos e roupas, máSão Paulo
tifugas rotativas • de deslocamento e a quinas lixadoras. macacos e mancais
pistão bombas elétricas, bombas para
Tárino n° 665.218, de 8-10,1964
ilquidos. para pressão hidráulica e paPerfumaria "Telefóniça" Limitada
Brasileira
ra compressões, bombas elétricas pare
pneumáticos. brunidores para éerea.s.
São Paula
máquinas batedeiras, máqmnas brunido.
Classe 36
IND. BRASILEIRA
res, máquinas para bordar, máquinas
Para distinguir: Arti, de vestuários betoneiras, cruzetas. cilindros, câmbios
. e roapas feitas em geral: AgasaJhos zabeaotes,, camisas cariar de embrea
aventais, alparcatas. anáguas, blusas
Classe 41
botas, botinas, blusões, boinas. talha- gen.% carter de motor carteias, como
Para distinguir: Frutas
douros. bonés, capacetes, cartolas. cara. tadores, cubos de placas de embreagens.
iND.
BRASILEIRA
sumas. casaçáo. coletes, capas. chalea culatras de cilindro cio motor caixas
Térino na 665.221, de 8-10-1964
tachecols, calçados. chapéus. cintos de lubrificação, carburadores cabeçotes
Indústria Nacional de Isqueiros Chana•
cintas, cccd.i4mações, carrinhos. calças do -silindro, corOas, cadelas cortantes
Classe 48
•
pion Limitada
ris entalhar. cardans bo,nbas de óleo,
de senhoras e de criOacas, calções..aal
São Paulo
;as, camisas, .camisolas, camisetas. máq. nas para cortar çrio, camisas pa- Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros. ra cilindros e trilhos. máquinas catado- tratos, água de colónia, água de toucasaias. casacos, chinelos, dominós. achar- ras, caldeiras maquinai de costura, má- dor. água de beleza, água de _quina,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros, quinas adaptadas nas construções e con- água de rosas, água de alfazema, água
saias, casacos, chinelos, dominós. achar- servação de estradas. corte de madeiras para barba, loções e tônicos para os
Classe 44
. pes, tantasias, fardas para militares. co- e carretos, máquinas para colar e moer cabelos e para a pele, brilhantina, banPara distinguir: Isqueiros
legiais, fraldas, galochas, gravatas. tos- carre e legumes, máquinas classificado- dolina, "batons". cosméticoS, fixadores,
ros. logos de !ingeria. Jaquetas. laquês. ras. máquinas de centrarmaquinas para de penteados, petróleos, óleos para os
Termo no 665.222, de 8-10-1964
luvas, ligas. 'lenços. mantéis. ateias. cortar. máquinas compresso:as. carretéis cabelos, creme evanescente, cremes gorIndústria Nacional de Isqueiro*
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, pa- máquinas cravadeiras. carneiros hidráu- durosos e, pomadas para limpeza da
Champion Limitada
letós. palas, perihoar, pulover. pelerinas licos. máquinas para fabricar canhões, pele e "maquillage" depilatórios, desoSio P
peugas, ponches. oolainas, pila/nas. pu. máquinas para fabricar cigarros, máqUi- dorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
abos, perneiras, quitnonos, regalos nas para toirar cortiça. ilátribuidores de e talco perfumado ou não, lápis para
peg ana e sobrancelhas, preparados para
robe de -chambre. roupão, Cobretudos
suspensórios. saicias de banho sandálias.
amteres, aborta. suroas. stolas.ou slacks
tuleta toucas. ri.-rha ates, ternas,'
Classe 44
PREÇO DO INCIVIEliO DE HOJE: CR$ MOO
. formes e vestidos
Para distinguiu Isqueiros

COM PACT

ISABELLA

/ndtistria

POLI FRUTA

TELEFÔNICA

1

CHAMPION

Ind. Brasileira

INIC

Ind. Brasileira

