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fl ..,4ARTAMENTO NACIONAL
DA "ROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 198i

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ata da 368.9 Reunião da C.C.A.P.,
instituida pela Portaria n.9 52 de 24
de junho de 1954.
chalras para enfêrmos, pertencera- à
classe
40. Também essas sugestões foRIO, 12 DE FEVEREIRO DE 1965 ram aprovadas
por unanimidade, ficando
decidido
que quaisquer novas
Aos treze dias do mês de janeiro
da C.C.A.P. sejam adotadas
de 1965, as 10 horas no Gabinete da decisões
pelos examinadores de
Divisão de Marcas do DNPI, no 5•9 imediatamente
marcas nos processos em curso no
andar do Palácio do Trabalho, reali- Departamento.
Ficou ainda resolvido,
zou-se mais uma reunião da Comis- com aprovação de todas os presentes,
são de classificação de artigos e pro- que lençóis de borracha são artigos
dutos (C.C.A.P.), sob a presidência da classe 39, quaisquer que sejam as
da diretora da Diviso de Marcas Ma- suas possíveis aplicações e que caixas
da do Carmo Mourailito dos Santos, de músicas e businas de caçador (cor~rido presentes os integrantes da netas) incluam-se na classe 9. Face
referida comissão Eunice Candida ao adiantado da hora, foi então encerMunoz Pinto, Nene Venoso dos San- rada a sessão, lavrado, eu, Angelo Jortos, Olivia Marques dos Ssoítos, 21- ge da Silva Homem, Secretario da Colah Gotezns Torres e Isaac Tapajós. missão, esta ata °e vai por todos os
Aberta a seno, ,foi lida e ma apro- presentes assinada. - asa.) Maria
vada a ata da sessão anterior, que do Carmo Moura° dos Santos - Eudeixou de ser realizada em 15 de de- nice Cândida Man& Pinto - Nelly
zembro de 1964 como fóra projetado, Valioso dos Santos Miriti Marques
por necessidade do serviço. Inicial- dos Santos - Zilah Gotezns Torres mente, a pedido da presidente, o Sr. Isaac Tapajós.
Isaac Tapajós deu um ante-projeto,
que o mesmo havia redigido, Obre a EXPEDIDNTE DO DIRETOR DA
DIVISM) DE PATENTES
reforma da Divisão de Marcas, o qual
em forma de sugestãq, será submetido
Priviliç gins de invenção defeao Sr. Diretor Geral do Departamen
to. Após esclarecer que o assunto tiridos:
nha relação com os que diretamente
De 12 de fevereiro de 196A
dizem respeito á C.C.A.P. o Sr.
Tapajós informou que o referido trasó
pesbalho não era obra de uma
N.o 97.039 - Reforço -de mola
soa, mas de uma equipe, pois foi fei- de torção para assento de mola to após consultas à Diretora da D54.4 Molas no Sag do Brasil S. A.
• às chefes das Seções de Pesquisas,
interferencias e exame fforraal, 0113a8
N. 0 105.294 - Tratamento de
valiosas sugestões serviram de base minério deferro Ontario Repara a elat 'raçãodo mesmo. O em- scene Foundttion.
te-projeto foi aprovado por unanimiN.° 105.667 - Processo para fadade, tendo a Sra. Eunice sugerido ft
~hiante solicitar ao Er. Diretor zer laminados de películas fundi-.
Geral 9que, na hipótese de julgar ne- das e produtos derivados - The
cessário alterá-lo, não deixe de QUI& Bendall Co.
as razões que o Inspiraram, polis tudo
N.o 111.659 - Composições fraise nele se sugere visa exclusivaente a beneficiar sob muitos aspec- suicidas e processo de produzir
E os serviços na Divisai). A seguir, compostos trjcielicos usados nas
novamente com a palavra, o Se. Mesmas Farbenfabrieken Bayer
Isaac Tapajós apresentou e justifi- Aktiengesellsehtft.
cou o critério que vem adotando na
execução do trabalho de classificação
N.o 111.798 - Aperfe,çoameh.
de produtos. Dentro do referido critério, aplicado à classe 10, sóbre cujo tos em ou relativos apurificação
misturas gasosas - Imperial Clietexto legal dissertou, mostrou que de- mical Industries Limited.
item ser incluidos na referida classe
N.°112.398 - Equipamento de
as Máscaras e as roupas protetoras da
eatiUde e da vida humana e as toalhas lamição universal - Moeller &
higiênicas. assim como cutelaria 01- Naumann O. M, B.
rurgica e moldes dentários( em que
N.o 112.902 - Comim:ção de
pese o teor das classes 11 e 8 respecma g netiea irarFfer l
i•eVestimento
tivamente); mas não os móveis que.
do tran=ferAnejt reves--veiolha
encamo ca especiais de uso excluidvo
em ho.p.(.als, como mesas para opera- tida com ela - The N311011:11 Cash
çao ou para curativos e camas ou ca- Register Co.

N.° 113.120 - Processo para a
e,stabilização de hidrocarbonetos
clorados
Solvay & Cie.
N.o 113.120 - Processo continuo para' a obtenção da,um eter
tlifatino - Shell Internationale liasearch Itiaatschappij N. V.
N.o 113.750 - Processo de preparação de sai.; alcoil sulfato de n
alcoxi amoni Quaiernario - Bolem
& Haas Co.
•
N.o 114.1076 - Processo de formar fibras centrifugamente Osvens Corning Fiberglts Corp.
N.o 114.191 - Fecho eoreediço
encoberto cujos elementos coreistem em fetal ou material sjntétjr9
-

tiv olfra Ditt mayer

N.° 11/.364

Processo químico
- Merck & Co. 'Inc.
N.° 114.373 - Aparelho de cos(orar borda - Pittsburgh Plata
Glass Co.
N.o 141.393 - Fecho de atarraxar com bloqueamento
*Érlch
(tolde. •
N.o 115.650 - Fita de aos de
calça ou saia - Hans Steringer.
N.o 116.209 - Processos de com
de materiais p olimerie0s . e0111 novos peroxidos orgánicos e compostições úteis no dito p rocesso FMC Corp.
•
N,.0 117.842 - processo P ara a
fabricação de um p roduto de papel
- Monsanto Co. •
N. 0 119.797 - Parafuso auto flleiautes e seu p rocesso de fabricação researeh
Engineering And
Manufacturirsg Inc.
.
N.o 122.509 AperfeiçOamentos introduzidos em movas para
enceradeiras - Epel S. A. ind..e
Comércio de Aparelhos Elétricos. .
N.o 125.315 - Aperfeiçoamentos em ' torradeira elétrica - Ana:iole Ktigan
N.° 120.434 - Aperfeiçoamenr
Los em articuladores para dertadu.
ras - J. O. Nebias junior.

N.o 128.561 - Maquinismo eu
plmentar para cortar ou tirar 1.6
lhas de papel em tiras na máquins
de escrever - Richard Mickenha.
gen,
N.o 128.617 - Uma válvula aut4
compensadora de redução de proa
são para aparelhos animamos cis
merg ulho - Lourival da Silvt
Amorim e Luiz Fausto de Souza
N.° 126.767 - Processe de Pra
paração do halogenetos metálica
- Pechiney Compagnie de Pro,
duns Chimiques et Dlectrome Tale
lurgjques - 126.861 - Distribui
dor pulverjzador Cooper Medo*
gall & Robertson Limited.
Modelo de utilidade deferido.
N.o 113.802 - Ganchos fivelas
Achilles de Andrade de Souza
N.° 124.334 - Nov* disposiçãs
construtiva aplicada a carros da
tOrnos - Mattencei & Amado
mitada.
N.o 113.206 - Um novo e ori.
ginal. protetor da mão corno luva
pinça - José Breitmani.
N.° 114.318 - N,Óvo tipo de dis
positivo para marcar altura de ves
tidos e outros - Lourenço Nilo de
Oliveira e Sylvia Oliva de Oliveira
Exigências:
N.o 128.052 - American Cya.
namid Co. - Satisfaça exigèrpia.

• NP 86.498 - Leoeltwood liardware MFG Co. - Satisfaça exi-

gência,
N.° 123.617 - M
inneseta Mining
And Man ufaeturirg Co. - Sat;s.
faça exigência.
Desarq uivamento de mudei.
dentilidade:

N. 0 129.867 - Torneira de fecho horizontal - João Bernardo

Rodriguez - Coneedo o desarquivamento.
Diversoz1

N.° 123.849 - et cs.rp
UC
cantara Sá - Arquive-se.
N.o 127.249 Hoffmann La
Rache & Cie Sociais Anonyme
Arquive-se.
N.° 126.113 - Válvula retentora
na:a ..n.stalnl:õe:4 centrais de asinN.o 127.792 - Polysius G. M.
ra erlo
tl.sOiraCiio de sangue - B. li. - Arquive-se.
FodorP1 _do Eletricidade. •
N.o 130.570 - F.
N.° 120.505 - Ceifadoraa - Rocha & de. %dateHoffmann La
AnOnyme
Nrooy Forg [Pot] Limite&
Arquive-se.
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— As Reprztições Públicaø
cingir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e til
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados. de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitam°,
usem. as interessados preferencialmente cheque ou vala
postal; emitidos a favor do
.Tesoureiro do Departamento
,de. Imprensa. Nadem!. ár.gãos Otiflistà.
— Os suplementas às edi— Qs originais danada len
ções dos órgãos oficiais só' se
ASSINATURAS.
dactilografados e autenticados,
.forneeendo. aos. assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalbadus, por quem de dl; REPABTIOES E PAETICULARES
os solicitarem no ata da asairoupas e emendas..
r
natára-,
Capitai e Interior:
Capitai e Lnteriort
— Excetuadas ar pare
— & funcionário público fe•
Cr$ 450,00 deral;
..
exteribr, que serão sempre Semestre • . . Cr$ 6Q0,00 ?Semestre
pana fazer jus ao. desCri 900.00
anuais, as assinaturas podar- Ano . . . . . . Cri 1.20~ Ano
conto? indicado, dever& provar
Exterior:.
Iketerior:
se-ão. tomar,. em qualquer dg»
esta condição no ato da assica, par sois meses ou, um
Cr* 1.300100 Ana . • .•. . Cri r.000,0(1 natura.
Ano.
— As. assinatura, vencidas
— O custo de cada exemplar
po.derêto sor sus pensas. sem :garte-superier do enderêço vão continuidade, na recebimento .atrasadb. dba órg,ãoa
&apressar a ai:2'er° da talão Idos jornais, devem , Os assitran- ;será, na Renda amdsa, acresci.
aviso prévia.
'les providenciar a. respectiba cat . de €4 se do mesmo
'de
registro,. o mês é o ano
•Para- (palitar aoa asainanIes
,renavação, cum: antecedência ,ano,, e c& C4t
que.
findará..
r Vai; por ano
de
Dalidia
prata.
a verifkago.
A gm. de. evitar solucão. de mínima,
trthta (30) . dias: !cimentara. •
dade de suas aaainaturas. a

As Repartições lagblicas
o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO .DE IMPRENSA NACIONAL
tornais, ~lamente, até th
DIROTOR • Gamem
g horas, ereoto aoo sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
quando: deverão faré-lai até de
CHORE cio seueveço ent rumucaçasa
cuars OA saçIo Fraimça.o
11,30 horas.
FLORIAM:" GUIMARÃES
As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes á matéria retribuiria, nos
DIÁRIO OFICIAL •
rasos de erro °e missões, d
•
SEÇÃO ai
verão ser formuladas por esAmplo de gemblietelado do emiummilerds de Odeparfamento
crito, ét Seção de Redaçãz, das
Nembenal da,PrepriadiedtrOoduidrIadida Minidtdielo
O às 17,$0 horas, no mdxima,
teeddellrhe e, Cornando
até 72 horas após a salda dos
101P,10811e aia oficiou do. Qaparlameido da anafem* ~Uai:
WOLlerd0 remeter

-EXPEDIENTE

NP 109.613' — 'Processo para
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
revestimento plástico de luvas e
DIVISXL). DE PATENTES
similares e produto resultante —
Briviblgio de invalida deferi- Francois Maria Reddat..
DrP £09.720 — Compos.do estadoe:
bililada de áéido policiara cianurico sólida em forma de partioWas
De 12 defavereiro de- 1965'
e processo de produzir a mesma —
o 67.276— Processo Para.Pro- Colgate Palmolive Co.
duzir uma impregnado
N.o 112.969 — Máquina: para,
adore material. fibroso — San- formar
polpa.— Norton Co.
dez,
N.o {f 174 — Processo de cieQ-N.° 100.873 — Aperfeieoamenverdecimento de frutas — Anato!:
tos em disPositivos deconexão
Zi/berkrein:
,
finalidades
para
os
multiples.
NP 113.553 — Processo para,
ocupantes de aeronaves — "mas
preparação deiodo — Bataafse . PeMartin.
Maatschappij N.. V.
NP 104.006 — Prooeseo e com- troleum114.079
— Aperfeiçoamenar
bebidas
posição para estabiliz
tos
em
ou
referentes
a solas cama
que contem malte . — B estar Labo- — Olav Arnold Walstad.
ratório , Inc...
N:° 1145.191 — Processo de pro-,
N° 106.023 — Aperieiçoamen:.. dução do nt)vo antibiótico variotin
Japean Antibiticg, Research Astos em ou relacionados . com processo para isolar iodo radioativo •soaiation e Nilnon roYaku }tabu131: — N. V. Philips- Glaeilampen- ebji Naisha
Pahrieken.
NP 117.620 — Processo de preN.° 105.528 — Produção de dia-. parado denovos e úteis corapostOe
latinas conjugadas. -- B rithish Hy- torapauticos Bristol Myers Co.
r.,), t1? ...902 - Dispositivo para
deoearbon UhemicalsLI
NP 105.548 — Aperfeiçoamen- fabricação continua deuma lamina
toe na fabriaação de dasinfetante alongada de matéria sint4tica miinteatiaal comPosta priacipalruate 'oro forosa — Varia Akiaegasellschaft.
de. baciiii butyrnous atiseoptiao.
118.530 — Proreaso de exClikajI MIYain.
trolo denretal — N.opco Chemoat
N. o 108.015 — Dispositivo de 'Co.
evaporação — Pechiney Conopagnie
N.o 119.049 — Distribuidor e
Chimiques et Electre. Matalluergi(lues. Sor. An E'btabelecitla em Par cortador de fita gomada — Nobbru
MIMA.
ris Franca.
N.o 116.120 — Processo para a
Mo) 107 .680 — Dispositivo retardador para armas de fogo de fun,- fat.lcação de bebidas de malte
cionamento automático — Irábridt. Uio Carbide Corp.
NP 125.871 — Paneis de malha
Darrni %atro, Berettrc.
N'o 108.013 — Processo de pro- incorporando conchas mira os seios
duzir corantes — Farbentahrlitem P processo de sua fsbrzcação —
Mires Áktifflagaistimbodik

Aisraragrat Zsaild ~dera.

NP 126.12.7 — Recipienteu e fe?-1 dantifricia. e similares — Ricardo
ahamento terminai — Foils Paaka-1
N40. 128.24.7 Nóvn modulo de
gng Corp.
processado caixa. de . papelão — S. A. Inclue,
fabricação de- gravata — Gemida tr:al Irmãos Levar.
NP, 126.782 . — ova. dispoeição
Capelli.
NP 126.480 — /favo processo de construtiva aplicada a. óculos de
curtimento ao taniro de solas. pai, proteção para soldadores — Aguamilhas e similares — Dugen Be- tin Surer Alinagro.
W0. 12.8.907 — Um 'lavo modele
lavsky.
N.o 1Q. 7.17 — Dispositiva. para. de frasco para receber ditas tamdar no em. gravata — Llubomir pas uma (14, quais inviotávet —
Sebastião Siassi.
Trkulja.
laV2 126.7.33. — Processo de exPr.vilégio de , invenção indefetrair sucos aromatisados Aubrey
ridos: .
O. T. Ostrus.
/to 126.899 . — t9iparelho auxiMo, 113,.•6741 . — Novo, eSCQVII para
liar para a soidagem autrnática
com roseta de peças tala como, re- cabelo e. outros. — Francisco V.a,
senvabáraos. de combustível — lia-. lento da, Monta. e. Luik, 11:11a.s da
gje Nationalà Das Usires Renault. Silva.
901 — Aperfeiçoai/lenDesenho ou modele industrial tos ra fahrieacão de tapetes e PrO'"
&lio resultante — Indlistria Tapedeferidos:
tes. Allantilla S. A.. —IRA..
— Nava modelo de
Desenho ou modelo indiu,trial
aquecedor elétrico. da ambiente- do
tipo portai . — Morphy. Iliphards Intletarido :
Cray Limited.
1.21.244 — Original tubuta•
N.o 127/..07.1k — Original Modelo oão, plástica — Ameropa . Indústria
de torreira' — Cerâmica Sanitúria Plásticas: Ilida:.
Porcento, S.. A..
Exigénojas :
NP 127-.073 — Original Modelo
de torneira — Cértmiea Sanitária
•
411.642: — Direção das MisCorcelite S. A..
nas de Estado, em- limburg.
Modelo de utilidade deferidos: .nome e em bensftoio do govarno
da holanda.
98;05t — Gardner Deliver
NP 121.561. — Um dispositivo
Nio 99.305 — nove neggiaige
portátil para cortar com exatidão
.no ponto desejado e . proteger fita Co. — Satisfaça exigknaia.
adesiva 4- AblIta de Alvarenga Les.- Officine Meccaniehe Italtane S. P.
A... — Satiafaca.
ea Filho.
N.0 1.03.998 . — Pedro Favail¡,
NP 126.1.88-- Renovador dera.
N.o. 102.32.7 — Sabering /plierint,
vetas — Julia Neves Aritenio.
N.co 126.244' — Um bocal "econa... Ijonnl. Reseorch Instituto — Safio.
migrador adapUltv,si. a tubos da, girais !ao'
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N.o 1/0.715 - Murai Uelat
eatierma exigência.
N.o 110.821 - Sebeetião Motta
P.beicQ de Yuan/calos e Jossi Moito Abranohes Fabris - Satiafaoa
Istrigancia.
N. o 111.629 - Nochimat re1411*Das - Satisfaça exigência.
N. o 111.824 - Moral Ltda. Indliatria e Comérdo Saitsfaco
exigência.
N.° 112.811 - Inventa A. G.
Fur Forschung Und Patentverwertur g - Satisfaça exigência.
14.9 113.091 - General Electric
Co.
NP 113.866 - Bula Viscosa Soej eta Nazionela Indústria Applioa.
dont Viscosa S. P. A. - SatisNa exigência.
14.0 113.874 - Stamicarbon 17:
V. - Satisfaça exigência.
lis. 118.875 a 113.712 - Cita
150eiele Ananyme - Satisfaça ext.,
Onda.
N. 0 113.722 - Miles Laborai°.
riam Lac - Satisfaça exigência.
14. 0 115.654 - Il. N. B. Corp
- Satisfaça exigência.
14.0 116.082 - Farbwerke Boaçhst Aktiengesellschaft Vorm Meiater Lucius Bruning - Satisfaça
exigência.
N. o 116257 - Caradian Induateias Limifed Satisfaça exiganeia.
N.° 124.450 - Stanley Vanca 14. 0 125.977.- Evangelos Chriatos Artemis - Satisfaça exigência.
N.° 126.303 - Madlean Fogg
Iseck Nut Co. Satisfaça exigência.
N.° 126.522 - Yolanda Torres
de sa - Satisfaça exigência.
N.0 126.523 - Yolanda, Torres
de Sá - Satisfaça exigência.
14. 0 126.958 - Indústria Uriiver.
com Lida. - Satisfaça exigência.
14•0 127.147 - Alberto Tabet
Satisfaça exigência.
.N.° 431.237 - Victor Tcher'nias a ky - Satisfaça exigência.
14. 0 130.970 - Francisco atacado
Satisfaa exigência.
Feito s a
NP 130.974 - Oswaldo Colombo
- Sati s faça exigência.
NP 132.243 - Osorio Cardoso
de Ola Pira
Satisfaça exigência.
NP 120.905 - Olin Mathiesun
avinhai! Corp Satisfaça exigência.
NP 120.975 - N. V. Philips
Olor itampenfabrieken - Satisfaça
,exigalie ia .
N.° 122.853 . - Mcelianite Metal
Corp - Satisfaça exigência.
N.° 123.516 •-• Ford Motor Co.
- Satisfaça exigétc:a.
Ferro Corp
N.° 123.593
exigência.
N.° 121.824 - Aluminium
duslr'i . Aklien Gesell:Thaft -

tjsfntaxigêne a.
N.0 Ls.2:17

tt Papar
Institnic of Canada " Resê:!
5:Mis/ates axigancia.
N.° 128 . 390 - Tes. M. W. Rei/ogg (: n #. - Satisfaça exigência.
NP 128.682 - Deutsche (3t)!(1
Scheidonnstalt Vormals
Und
- Satisfaça exigência.

140 128.739 - Howard Smith
Papar . Mins Limited - Satisfaça
exigét eia.
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Mota/ire/elite
bto iam
•
Gorp - eatielaça ealgência.
N.0 120.272"- Appletan Wire
Vodu, Corp Satasfaga
N.o 129.521 - United BUIU*
Momic Ene rgy GOMMINI0111 4101111.138a0 de Eneegia. Atómica dos Betados Unidos - Saairsfaoa exigência.
N.o 165.845 - Leonard A. Batke
e Oleon E. Harraond - Satiefaea
exigência.
NP 129.821 - Pittaburgh. Vate
Glass Co. - Satisfaça exigência..
N.o 130.126 - Ethrl Oorp Satisfaça exigência.
N.° 130.145 - Mjie Laborator
rios Inc - Satisfaça exigência.
N. o 130.357 - Phillips Pairoleurn C. - Satisfaça..
14 .0 130.494 - Guillatime Duchange
Satsfaça exigência.
N. o 130.501 - Thomae Vale &jorna, exigência.
N. o 130.721 - Arbed Aderisse
IkeURies de Burbaoh Eich Dudelan'ge S. A. - Saisfaça exigência.
N. o 131.008- Maneueo Homem/
Saisfaca exigência.
N. 0 133.591 - Lafayetee Celestino de Aguiar - Satisfaça exigência.
N.° 134.582 - N. V. Researeh
Laboratorium Dr. C. Janssen Satisfaça exigência. N.o 134.804 - U. S. Sonics
Corp - Satisfaça exigércia.
Na. 134.995 e 134.996 - X050
Negreto Lopes e Romeu Corradi Satisfaça exigênciab
N. o 136.G02 - Ind. Prime Ltda.
Sistemas e Equipamentos Eletronicos -- Satisfaça exigência.
Na. 136.021 e 138.067 - Arient' &Cia. Ltda. - Satisfaça exigéncia.
N.o 137.039 - Christian Leon
Gilbert
Satisfaça exigécia.
N. o 137.476 - Etablissements
Codego - Satisfaça exigência.
N. o 139.208 - Metal 86 Thermit
Corp - Satisfaça exigência.
N. o 140.245 - Oxidation Process
Corp - Satisfaça exigência.
N. 0 110.590 - Christian Lhon
anela - Satisfaça exigência.
N. 0 152.928 - Robled Sylvio
Bonaccorsa - Satisfaça exigência.
14,0 154.413 - Inventa Ag Fur
Forschung Uncl Patentversvertung
Zurieti - Satisfaça exigência.
Na. 154.433 e 154.434
Rohm
& Haas Co. - Satisfaça exigência.
NP 151.437 - Inventa Ag Fur
Forsehung Urst Patentverwertung
Zunia!, - Satisfaça exigência.
Na. 151.443 e 154.411 - Claudio Moita e Silva - Satisfaças as
exjgências.
NP 151.457 - António Afonso

Gomes Figueiredo Caravaca Satisfaça exigência.
N. o 151.162 - Franz Lollert
Satisfaca ex'Oncia.
N. o 151.475
Ex Celta Corp.
- Sa tisfaça exigência.
N. 0 151.186 - Industrial e Mercantil Sivephin fida. -- Satisfaça
exigèneia.
NP 151. ora - Fábrica de SalPittheivo Lírio. - Satisfaça eXigênc i a .
14.0 151.617 --• Carrocerns Metálicas S.. A. Carta' - Satsfaea
exigência.

17.0 155.037 - Utilidades Domésticas Ivan.= •Ltda. - Batiafaça exigência.
N. 0 155.038 - Reynaldo JonaBanca - Satisfaça exithas
geada.
NP 155.039 - Marola Equipa"toe dê Preciso Ltda. - Satisfaça exigência.
Renato Soares de
NP 155.040
Toledo - Satisfaça exigência.
N. o 155.043 - Albert Vou.asef
Croueiri Charlhour - Satisfaça
exigência.
N. 0 155.041 - Incovel S. A.
&ganharia de Vedae6as - Batiafaça exigência.
N. o 155.0.41 - Indae COMérci0
de Ferro e Plástico Farpai Ltda.
- Satisfaça exigência.
NP 155.048 - Ind. e Comércio
de Ferro e Plástico Farpai Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.0 155.050 -- Silas Soares -Satisfaça exigência.
N.O 155.051 - Diana Produtos
Técnicos de Borracha . S. A. -- P.a.
tisface exigência.
NP 155.052 - Haus Widmir -Satisfatiç exiganca.
N. 0 155.053 -- Egun Bergwerk
- Satisfaça exigência .
N.0 155.054 - Gonçaido Regia
Satisfaça exigência
Nogue:ra
N o 155.055 - Josue Ferreira
Bua.° - Satisfaça exigência.
Y. 0 155.056 - Manoel J. Oilin
e Pasci"! Graziano Satisfaça
exiganaia.
N.° 155..064 - Pittsburgh. Pinte
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N.o 155.383 - Maria Ju s': 1,4/1.n
nolft Machado - Sat f aça
ela.
'N.o 155.381 - Maria Jo s é Adi-

nOlfj Machado - Satisfaça axiaan.
eia.
N.o 155.569 - Sverre Stuttak e
Saisfaçu
Torgny Borreaca
gancia.
Diversos:

NP 108.975 - Braunschwajeische•Maschinenbauanstalt A. ti, Torno sem efeito o despacho ria
arquivamento o qual resultou d.e
equivoco.
N. 0 147.546 - Roberto Miou Torno sem efeito o de.spaclul de
acôrdo com a informação da SEFP
W3 122.955 - Dr. llerche/
Smith - Concedo o dosargiEvamento.

N.o 124.935 - Tei:vel Ind. e Comércio de Auto Peças Lida. Concedo o desarquivamento.
14. 0 142.224 - Manuel de Campos Mello - Concedo oriesarquisa.
mento.
N. o 144.832 - Nb:Liara Rocha.
gues - Coneedb o do:4111'quiva.
mento.
N.o 149.395 --Aurino de Si.buza
- Concedo o desarquivamonto.
N. 0 149.396 - Attila° de Souza
- Concedo o desarquivamento.
N. o 151.703 - Artur Eberliardt
S. A. Ind. e Comércio - Concedo
o desarquivamento.
N.0 151.704 - Artur Eherhardt
S..
A. Ind. e Comércio - Concedo
Cliass Co. - Satisfaça exigência.
dasarquivamento.
o
N. o 155.067 -Blindex Constru•
ç5es Elétricas Especiais e BrindaArquivamento de processos lie
das Ltda. - Satisfaça exigência.
patentes:
No 155.088 - Wiegand Zeiber
- Satisfan exigência.
Ficam Os proessus abaixo menN. o 155.070 - Delport, Equipa. cionados arquivados.
N. 0 58.628 - Eletro Realista
menos Industriais Ltda. - SatisLtda.
faça exigência.
14,0 78.287 - Johnson JohnN.o 155.071 - Fernanda Aiartins
-soa.
Gomes - Satisfaça exigência.
. N.° 155.072 - Masa° Nakamura
14.0 93.581 - K urt Peie
- Satisfaça exigência.
N.o 119.658
Henry M. Picha.
NP 155.073 - Paulo Rossetti
N.o 125.295
Wallace & Tier.
Ferraz e Alain Juan Pablo Balda, nan Incorp.
~landes - Satisfaça exigência.
No 126.825 - La urino ° ColoN. o 155.074 - Adubos Bueno nhezi,
S. A. - Satisfaça exigência,
NP 1310.468 - F. Hoffmann La
NP 155.099 - Charles Jacque
Rocha & Cie. Sociais) Anonyme.
Janne - Satisfaça exigência.
N. o 155.305 - Isidoro Giovanni EXPEDIENTE DA Sy0
Rivolta -a Satisfaça exigência.
TRANSFERÊNC.JA ELI ENÇ
NP 155.306 - Joh Kleinewefers
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇAO
Sohyne - Satisfaça exigência.
DE NOME DE TITULAR irra
NP 155.318 - 'Mora de Freitas
PROCESSOS
& Cai. Ltda. - Satisfaça exigência.
DK 12 de fevereiro de 1964
N. 0 155.340 - Caterpillar TracPMC
Corp - (Pede par $3 ser ano.
tor Co. - Satisfaça exigencla.
N.o 155.3M - Heitor José de tada na patente privilégio de invenção
número 50.075 a alteração de nome) -.
Sinna.s - Satisfaça exigência.
N. 0 155.362 - Lisac S. A. - Anote-se a alteração de nome.
Satisfaça exigência.
The Bendiz Corp - (Pede para ne
N.o 155.367 - Aleaoar )rWlirá anotada na patente privilégio de lavenção número 70.152 a alteração de no.
Zamith - Satisfaça exigência.
Anote-se a alteração da nome.
N. o 155.373 - Padre Josê Do- me)_Monsanto Co. - (Pede para ser ano•
Guerra
mingos
Dias - Satisfaça tada na patente privilégio de invenção
exigência:
termo número 112.982 a alteraçao de
I4. 0 155.380 . - Getulio Silveira nome) - Anote-se a akeração de noGonçalves - Satisfaça exig,incia. me.
14. 0 155.381 - /mele". atenteAktiengeselischaft - (Pe.
gica Lida. - Satisfaça exigência. deTelefunken
ser anotada tia patente
N. o 155.382 - Recomin Comér- giopara
de invenção térnto número 121.980
cio Indústria e Representaçõea Li- a alteração
de nome) - Anote-se a almitada - Satisfaça exigência.
teração de nome.
É'

-
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(Transferên, EuLler Co - (Transferência, para, o. 1 Irmãos; Della Galena , - ((rransfe.rénCia. de Tecidos Rto Tinto
United: Aircraft. Corp.
eia. para o seu nome da. patente priva- 2CU nome: da patente- privilégio de invea- cia.- para- o, seu. nome' da mareia °Neta a marca is' 250.742), -Retifique-aa
legas de invenção termo n° 124..429)
ção termo namero. 12 ..310)! - Anote- número, 300.159) -- Anote-se- a trans- nome dza. licenciada (=atente, do Item
Anote.-se a tranferência.
*e a transferência.
ferência.
do , exemplar e- anatem-se: mediattte aP
s
Sociedade. Anônima Whites Martins - apoterapica Neápa Sociedade' Anônifilia os. ccistrato& de. exploração, a, fe
(Transferência para o seu nome da pa- ma - (Pede para ser anotada na mara , Indústria de- Calçado& Independência de aCa. Agro Fabril Mercantil e.
tente- privilégio de invenção tésmo núa ca.Epatofel' número 87.739 a transferên- Saciedade, Anónima - (Pede_ para. ser de Tecidos Rio Tina.
mero 128.460) - Anote-se a transfa- cia e .a alteração-de nome) -Anotem-- anatada na, marca Comandinhoinúm.erce
'300774' a alteração de nome) -. Ano- TRANSFERCNCIA E ALTERAÇ7a9
rene.a.
sê a transferência e . a- alteração. de tesse a alteração de. nome,
DE NOME" DE TlifLILAR' DE PRO(nuns- nome."
Halcon International Inc
! Yiing Zang Indústria e Comércil
CESSOS;
" ferencia l,ara o seu nome- da patente
Indústria de Calçados- Independência (pede para ser anotada /Ia marca Buprivilégio de invenção termo n 150.l131). Sociedade Anônima. - • (Pede. para ser dia n° 305.165 a alteraçaa dá nome),
Chesehrougla Pond'a rito. (aansferêna
- Anote-se, a transferência.
na marca , Everyday número - Anote-se a alteração.
cia, para o, seu nome. da marca:.
Prodec Sociedade Anónima Proteção anotada
183.660 a alteração de nome). - AnoOlgape. S.A. Comércio e Indústria
e Decoração. de. Metais - ( malsinam- te-e a, alteração.
AnotePeggy Saga 11°. 209.748)
de Máquinas (pede para, ser anotada -se' a transferência.
cia para o seu, nome. da. patente rriodèlo
Indústria de . Calçados ludapensiencia na marca Olgape ri° 305.500 a alteindustrial têrmo número 137.653). Chesebrough Pond's Inc (transfere.
Sociedade Anônima- (Pede para ser ração de nome) -..-Anote-se a alteraAnote-se a transferência..
cia- para a seu nome . da marca- ODOlt
João da Souza Lima - (Transferên- -anotada na! marca. Expedicionário núme- ção de- nome..
cia para o seu nome da patente privilé- ro, 22.4.(184 a. alteração de TICUM) - Olgape Comércio Iiidústria '0) No n° 218.013) -Anote-se' trens-.
de Máquinas (pede , para ser- anotada 'fere/leia.
gio de' invenção têrrna número, 151.7/5) Anote-se a/ alteração, de nome.
Socimex S.A. (Pede para ser- ana»
-nasmarcas Olgape n°. 30£5011 .- Ols
- Anote-se a transferenc.a.
Laboratório Catarinense- Sociedada,
Anacleto Cariem , - (aaatisferancia Anônima. - (Transferência para o seu g apais n° 306. 279 as. alterações- de, nome) . tada, na marca Helius ti? 303.997 a alpara o seu nome da patente privilégio nome da marca Elbc'r das. Damas nú- - Anotem-se as alterações de nome. teração de nome) - Anotes-e a altera ção de nome.
de invenção aêrmo número 1/17.158) - mero, 226..476) - Anote-se a transfeMalharia Fracesa S.A,. (transferênAnate-se a transferéncia..
Industrial e Comércio Cedrense: Licia- para o seu nome' da marca 1\4 F
renda.,*
Monsarao,Co, - (Pede para ser, anoDoces Constantino Ltda. (Trans- na 307.480) - Anote-se' a transferên- mitada (transferência para o seu- non%
da marca Ordec termo 465.070) ass
tada na, patente priallégio des'invenção ferencia para aa seu nome da marca cia.
Anotasse- a . transferência.
tarrno número, 147.173 a. alteraçáo de Elixir das Damas número 226.476) Industria Tecton Plastic Myrirn
nome) - Anote-se a alteração de Anote-se a trausféréncia.
DIVERSOStada (transferência para o seu nome
isente. .
'laces Constantlno Ltda. - (TransFábrica de Tecidos Carlos- Renaux marca Myrini teimo, 471.177) - AnoBeeeham Grotip Linated -. (Transfe- ferência para o seu nome das marcas
S.A.
(junto a marca n° 219.048)). - te-se -a transferência.
rência pa.a o seu nome da patente pri- Constantino número 23(L714 - ConsOrgantec Produtos Químicos Ltda.
vilégio de invenção farina. n° 147.361) tantino .número 230.715 - Confiança Retifique-se o nome da licenciada consMuncro.235.939) . - Anotem-se as trans- tante' do item e do eaemplar de fls. 4.. -( transferência' para o seu nome- da martii oies e a transferência.
Anotem-se znediainte apostila os contra- ca Organtec têrmo 472.141) - Anote-.
Proauits Alimentares Sociedade Anó- ineências
nima-- ( fransferéacia para o seu nome
Indústria dê Calçados Independência tos de exploração a favor de Cotonifi- se a transferências
Intiustiras Alimentícias Icasai Ltda.
•da , patente privilégio de invenção tér. Sociedade AnOnuna - (Pede para ser cio Rodolfo Crespi S.A. - Argos Inmo- número 147.431) - Anote-se a anotada nas marcas Sucesso n" 230.784 dustrial S.A. já averbados no reg. an- (transferência para o seu nome dá marca Café Icarai n° 165.976) - Anotetransferencia.
Mbnumento número 230.788 - Aca- terior 102.627.
se, a transferência.
dem
co
número
253.100
Comando
Fábaca
de
Tecidos
Carlos
Renaux
Ilionsanto 'Co (Pede para ser anoSchie- Verwaltungsgesellschaft Mit
tada nas passates psivilágio• de' invenção número 263.612 - Calmando número S.A. (junto a marca ri° 219.049) para os tarmos- número& 147..488., - 275.572as alterações de-nome) - Ano- Retifique-se o. nome da licenciada cons- Beschrenkter Haftung (transferência
tante do item e, do exemplar de fls. 4 para o seu nome da marca- Sbik . nú,
147.489 - 147.661 - 147.706. - tem-se as- alterações de nome.
para
Fábrica de Tecidso Carlos Renaux mero 167.009) - Anote-se a transfe157.801 - 147.937 - 148.376 Amelia Schincariol ei Filhos Limitada.
148.417 - 148.530 - 1.532
-a- (1:1-ansiare-nela para o seu nome da S.A. - Anotem-se . -mediante apostila rência.
Cassella Farwerke Mainkur Aktienge148.755 --- • 154.019 as alteraçaes e marca Taubasil número 236.407) - os contratos de exploração.a favor-de:
I° Cotonificio Rodolfo Crespi a, A. sellschaft (pede para ser anotada na
nome) - Anotem-se as alterações de Anote-se a transferência.
- 2° Argos Industrial S.A.
•
marca Cassella n° 172.320 a alteração
nome.
Cia. Wetzel Industrial (TransfeFábrica de Tecidos Carlos Renaut de nome) - Anote-se a altreação.
• Briez Proci
- atos- Magneticos e Metaltir- rência para o seu nome da marca Rubi
Sopaim S.A. Paulista de Imóveis
gicoss Limitada. - (rede para ser ano- número 248-.986) - Anote-se a trans- S.A. (anato a marca ri' 224.251). - (pede par ser, anotada namarca Sopaim
Retifique-se o nome da licenciada cons' tada nas patentes , mocléio de utilidade ferência.
tante do nem 4 9 do exemplar de fls, 4. n° 180.596 a alteração de nome) tèrmo número. 117.527 - Mociélo
Licores
Nacionais
Licona
Limitada
Anotem-se mediante apostila os coa- Anotes-e a alteração de nome.
util dada têrrno número 147.528. as- al.
Transferência
para
o
seu
nume
da
_irat-atos
- a Cotonifisio Rodolfo Crespi
Enshart Corp (pede para ser- anotateraçôes de nome) - Anotem-se as "alse de propaganda Araã uma surpresa Sociedade Anônima - b) Argos Indus- da na marca Kwikset`n° 189.012 a alterações ae nome.
que 'deixa saudares número. 271.20a) - trial S.A.
ta. -- aio de nome) - Anoteae a alta• Fartei Corp - (Pede para ser ano- Anote-se a 'transferência.
raça.i. Apostile-se . mudança de enderêço
.
.
tada na patente privilégio de invenção
Fábrica de Tecidos Carlos Renause para Bloomfield Conneaticut.
• tênnO número 11/.581 a alteração de
Indústria de. Calçados Independência S.A. (junto a marca ri' 246.940) Evans Medical Liraited (pede para
nome) - Anote-se a alteraão de. nome., Seciedade Anônana - (Pede para ser Retifique-se o nome da licenciada, cons- ser anotada na marca Dinevan número
Antonio Viafora e Heitor. Marques anotada na marca Calçados Independên- tante do item 3 do exemplar. - Ano- 191.653) - a alteração de nome), -.
Gutinaro ( 1 ransferénciaapara o seu cia número 282.690 a alteração de no- te-se mediante apostila o contrato a fa. Anotese a alteração de nome.
nome da patente raodeo de utilidade me) - Anote-se a alteração de nome. vor de Cia. Agro Fabril Mercantil.
tèrmo número 147.789) - Anotem-se as, 'rabias £.1 Companhia - (TransfeThe Celotex Corp (pede para ser
Industrias Têxteis Barbero S.A.
transferéncias parciais dos direitos per- rência para caseu nome da marca Evereú (junti a marca n° 184.883) - Aguar- anotada na marca Acousti Celotex número 200.816 a: transferência e a altetencentes ao, Doutor- Marton. Faryata:
número 281.827) - Anote-se a trans- de-se.
ração de nome) - Anotem-se a trans1° 50% para Doutor Antonio Viafora ferência.
F°brica de Tecidos Carlos Renaux. ferência e a alteração de nome.
e 50%., para Heitor- Marques Gamam.
Laboratório Sanitas Sociedade. Anô- - Cia. Industrial Cataguases (junto a
The Celotex Corp (pede para ser anaSobental. Soc. Anônima Brasileira de
tada na marca Celotex ri' 215.504 a
Engenharia industrial.- (Pede para ser nima - (Pede para ser anotada na marca za 241.132) - Aguarde-se.
Cia. de Tecidos Rio Tinto (junto a transferência e a,alteração de nome) anotada na patente privilégio de. inven- marca Calcimycin número 295.258 a alçãordunero . 148.341 a alteração de nome teração de nome) - Anote-se a alte- marca n° 248.160) - Anotem-se . me- Anotem-se a transferência e a alteração
ração.
diante apostila os contratos de explora.. de nome.
- Anotesse a alteração de nome.
Beecham Group Lanited. -- (Trans- , Mead Johnson Endochimica 'Indústria ção a favor de Cia. , Agro Fabril MerThe Celotex Cokp, (pede para ser
ferencia, para seu. nome da patente pri- Farmacêutica Sociedade Anônima • - cantil e Cia. de Tecidos Rio Tinto.
anotada
na marca , CelOtex n° 215.504
Fábrica de Tecidos Carlos Remira
vilégio de invenção têrmo n° 148.3.46) (Pede para ser anotada na marca Fora transferência e a alteração de nome)
S.A.
(junto
a
marca
n°
248.756)
-• Anote-se a transferência.
crescia número" 297.024 a alteração de.
- Anotem-se as transferências e a alMiguel . Antonio de Souza Aguar - nome) - Anote-se a alteração de. nome. Anotem-se Mediante apostila os contra- teração de nome.
tos
a
favor
de
Cia.
Agro
Fabril
Meta
(Transferencia para, o seu nome a. paLaboratório Sanitas Sociedade Anônitente privilégio de invenção térmo
ma -- na -- (Pede para ser anotada cantil e Cia. de Tecidos iRo Tinto.
Honoywell Inc (pede para ser anoCia. 'América Fabril S.A, Industrias tada
Anote-se a transfe-. na Marca Leostesin número 297.873 a
- mero 148.487)
na marca H Honeywell tio 218.333
rênc-a parcial.
alteração de nome) - Anote-se a alta- Reunidas F Matarazzo; Cia. Janense de a alteração de nome) Anote-se a alFiação S.A.; Gotonifício da Torre S.A.:
Manoel José. Moreira da Silva Mar- ração.
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. teraçao de nome.
ques - (Transferência para Seu nome
Sociedade Anónima Moinho Inales - São Paulo Alpargatas S.A.; adoraiTime Celotex Corp (pede para se'-anodá patente MCCIa0 ide utilidade termo
número 148.645) - Anote-se a taans. (Pede para ser -notada nas marcas In- cio Rodolfo Crespi S.A. Argos Indus- tala na marca Celotex. 222.832 a
vencivel número :.139.927 - Invencivel trial S.A.; Cia. Agro Fabril Mercam- trancfmiincia e a alteração de nome)
ferência. •
Fripart Sociedade Anônima - (Tran- número. 301.283 - Invencivel número iti; Cia. de Tecidos Rio Tinto (junto - Anotem-se a cansferencia e a alterafere/leia para o seu nome a patente 303.132 - Prince Charles e 305.111 a marca no 249.715) - -Anotem-se a ção.
Varia Aktiengesellschaft (pedepara
modélo de utilidade tênno no 148.843) as alterações de nome) - Anotem-se as averbação de eintrato medlatne apostila. •
alterações de nome.
ser anotada nas marcas VARTA
as. Anote-se a transferência.
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mero 554.281 e AFA n° 303.949 a alwração de nome). - Anotem-se a alteração de nome.
Richardson Merrell Inc. (transferènaja para o seu nome da marca Sal de
Uvas Picot n° 305.454) - Anote-se
a transferência. •
Incometal S.A. Indústria e Comércio
(pede para ser anotada na marca Incometa' tétano 381.348 a alteração de
uome) - Anote-se a alteração de nome.
Willys Motors Inc (pede para ser
anotada na marca Yipe tèrmo 381.854
a transferência e" a alteraçãa de ndme)
- Anatem-se a transferência e a alteração de nome. , •
Jose de Almeida Machado (transferência para o sc.. nome da marca Oeste
termo 453.394) - Anote-se a transferência.
Grafis.a Editora Publicações Especialiazdas S.A. (transferência para o seu
nome da marca o Engenheiro Industrial
tênuo 478.293) - Anote-se transferência para o seu nome da. marca o Diretor
Moderno têrmo 478.296) -a Anote-se
a transferência.
EXIGÊNCIAS

.

a Lopes e Messias Pereira Al- 1 N.° 461.278 - Ind. e Com. de
Amor
ves (junto ao Urino 444.373) - Sa- Aparelhos de Precisão Marvic Ltda.
tisfaça exigência.
N.° 461.284 - Avario .Stt; km&
ricã Ltda.
EXPEDIENTE IDA SEÇÃO
N.° 461.294 - Auto Serviço Aven.
DE PESQUISAS , •
da Ltda.
• N.° 461.301 - jota jota Com. e
Dia 12 da fevereiro 'de. 1965
Representações Ltda.
N.° 461.303 - jota Jo ta Com. e
Exigências:
Representações Ltda.
Complementem a taxa de dopósito • N.° 461.520 - H. Bianchini S.A.
de acôrdo com a Lei ti.° 4.505 de 30 Comércio e Indústria.
de novembro de 1964 e o que dispõe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
o Código da Propriedade Industrial em
DE PRORROGAÇÃO
seus artigos 2,12 e 221:
.N.P- 338:945 - Francisco C;teguro.
Dia 12 de fevereiro de 1965
N.° 380.004 - José Ferrelra Marques.
Exigencias:
'N.° 388.060 - Kostnos Engenharia
Complementem a taxa de depósito
Sociedade Anónima.
de acôrdo com a Lei n.° 4.505; de 30
N° 465.005
Paulo Proença.
N.° 476.760 - Irmãos Augusto Li- de novembro de 1964 e o que lispõe
o Código da Propriedade Industrial
mitada.
.
•
N.° 476.761 - Irmãos Augusto Li- em seus artgos 212 e 221:
N.° 594.520 - Comércio de Tecimitada.
dos R. Monteiro S.A. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 332.366 - Confecções Carioca
EXAME FORMAL DE MARCAS- de Roupas para Crianças S.A.
N.° 633.947 - Imobiliária Espe' Dia 12 de fevereiro de 1965
rança Ltda.

Cometia Pertica Camps S.A. Industria e Comércio (junto a patente nú- . Exigancias:
mero 49.598) - Satisfaça exigência.
Equipamentos Vanguarda Limitada
Complemenetia a taxa de depósito
(junto ao tétano 147.419) - Satisfaça de acórdo com a Lei n.° 4 505 de 30
exigência.
de novembro de- 1964 e. o^ que dispõe
da Propriedade Industrial em
Ricardo Ernesto Citrino (1unto ao o Código
artigos 212 e 221:
tèrmo 147.899) - Satisfaça exigên- seus
N.° 231.823 - Verkaufsgemeinchaft
cia.
Deutscher Kaliwerke Gesellschaft Mit
Haradi Narodni Podnik ( junto a suar- Beschrankter
Haftung.
ca ti' 139.164) - Satisfaça a exigência.
N°
332.449
Chocolates Dizioli
o'
Ford Motor Co. (junto a marca nú- Sociedade Anônima.
N.° 412.534 - Produtos Italit Ltda,
Mer 17o1.335) - Satisfaça exigência.
Haroldo Pereira da Silva Porto (junto Brasiba.
a marca n° 261.931) - Satisfaça exi- N.° 412.826 - Editõra Outubro Limitada.
gência.
Distribuidora de Caninha C,ordeirinho N.° 413.666 - Indústrias Virares
Ltda. (junto a marca n° 273.694) - Sociedade Anónima.
SatisLaa exigència.
N.° 415.040 - Standard Filterbau
Gesellschaft MBH.
Pasqual La Porta Balbino (junto a N.° 421.321 - Livrobras Ltda.
' marca n° 276.469) - Satisfaça estiou- N.° 457.954 - Indústria de Balanda ,
ças Cozzolino Ltda.
Maria da Penha Falcão La Ferrara N.° 460.638 -.Ade Comerçial e
. (junto a marca n' 277.386) - Sana- Construtora Ltda
faça exigência.
.
Squibb Indústria Química S.A. (jun- N.° 460.694 - Telefonaktiebolaget
to a marca n° 289.243) - Satisfaça L. M. Ericsson
N.° 460.790 - Jimbo Indústria e
exigência.
Johnson Ci Johnson do Brasil Produ- Comércio Lida,
tos Cirúrgicos Ltda. (junto a marca N.° 460.797
Naur Ribeiro.
. número 307.044) - Satisfaça exigên- N.° 460.831 - Christian! Nielsen
cia.
Engenheiros e Construtores S.A.
Johnsin 6 Johnson do Brasil Produtos N.° 460.834 a-- Christiani Nieisen
Cirúrgicos Ltda. (junto a marca nú- Engenheiros e Construtores S.A.
/tiara , 307.075) - Satisfaça exigên- N.° -460.894 • - Terragri Soc. de
cia.
Equipamentos de Terraplanagens e
Ind. Quiraicas Tuabate S.A. I QT I gricolas .Ltda.
(junto- a marca n° 211.698) - Satis- NP 460.939 - Samac S.A. Manufaça exigência.
de Artigos para Calçados.
Bozzano S.A. Comercial Industrial e fatureira
N.° 460.941 - Jaime Augusto GonImpo:tadora. (junto a marca n° 246.550)
çalves.
- Apresetne
Agostinho Lia (junto a marca número N.° 460.948 - Bailmart Materiais
de Construções Ltda.
299.300) - Satisfaça exigência.
N.° 460.954 - Boa Leitura Editbra
Nese S.A: (junto a marca número
Sociedade Anônima.
169.355) - Satisfaça exigência.
Monacerium do Brasil Ltda. (junto a N.° 460.965 - Eletrônica 1/radimarca n° 216.214) - Satisfaça exigên- que Ltda.
N.° - 460.973 - Grey Eletricidade
cia.
Gritzner Kayser Aktiengesellschaft Com. Ind. e Imp. Ltda.
(junto a marca n° 298.510) - Satis- N.° 461.122 - Maria Lygla Lmmermann de Cabral.
faça exigência.
.
Rodoviária Pireneus
Pfizer Corp do Brasil (junto a mar- N.° 461.217
ca n" 302.291) - Satisfaça . elxgên Limitada.
eia.
N.° 461.272 - 'Armando de OliCestart S.A. Ind. Sulina de Produ- veira.
tos Alimentícios
(junto a marca térmo
N.°
461,273
Armando de OU384.654) - -Satisfaça exigência,
•vetra.

N° 637.360 - Jonathaa C. de Carvalho Filho.
Ns, 629.323 - 629.324 - 629 326
629.333
- 629.328 - 629.329
- Mercearias Nacionais S.A.
N.° 629.589 - Viúva André de
Moraes Et Cia, Ltda.
N.° 629.898 - Comércio de Tecidos R. Monteiro S.A.
Armando Fernandes
N.° 630.767
el Cia.
N° 640.089 - Cia. • Cervejaria
Brahma.
• N.° 640.992 - Lanifício Sulriograndense S.A.
N.° 643.457 '- Adindo de Almeida.
N.° 643.815 - SOCREL Sociedada de Cimentos Refratários Especiais.
Limitada.
N.° 643.847 - SOCREL - Sodaciada de Cimentos Refratários Especiais
.
Limitada.
N.° 615.686 - Salinas Pereira Bastos S.A.
N.° 645.847. - Antoine Chivis Limitada.
Ns. 646.253 . - 647.01 -- 647,100
- 647.201 - 647.2d2 - Lanifício
Sulriograndense S.A.
N.° 016:761 - Robalinho & Cia.
NP 617.148 - J. O. Machiado
S. A.
Ns. 617.339, 647.312 e 617.313
- Foca Foto ótica iarttigrafis e
Afins S. A.
N.o 647.387 - Comercial Industrial do Fornos .Werco Ltda,
N.o 618.639 - Organização Contábil e de Negócios'eflux Ltda.
N.o 618.640
Garsa S. A. Comércio o Indústria.
N.o 618.643 - Usina Açucareira
da Serra S. A.
N.o 619.145 - Abram Miednicki
N.o 619.565 - Agua Sanité.gia
Super Globo Ltda.
- Ns. 652.621 .e 4352.622 - Transportadora Mantiqueira Ltda.
N.o 651.855 - Studart S. A. Indústria e Comércio.
Ns. 654.856 e 654.857 - Studart S. A. Ind. c Comércio.
N.o 003.143- Gaudino João Lacerda.
N.° 057.173 - Indústria Farmaautica E. .T. Santos Ltda.
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NP 657.468 - Revista - Conlinente Editorial Ltda.
N.° 659,463 - Liceu Franca
Brasileiro S. A.
Naa 660,520 - Cia. Estanifera
do Brasil.
NP 060.527 - Adega Gauclia
mitada.
N.o 600.712 - Ilerm'an Josiw.
S. A. Ind. 'e Comércio.
N.o 660.723 - Corman Comer.
clal e Técnica de Correias o Manguelras Ltda.
NP 661.118 - João Inas da
Silva.
N.o 661.245 - Sia l) ol 'indústria
e Comércio Ltda.
N.o 661.626 - Mon IleVe Cahe.
leireiro Ltda.
N.0, 661.698 - Rádio Lpes
inunda.
N.o 661.998 - Bicicletas Alnriark
S. A.
NP 602,006
Lauro do Araujo
Silva.
•.o 662.007 - Lauro de Araujo
Silva.
N.o 662.202 -.Orlando Schiavon
N.o 662,457 - Banco da Lavoura de Minas Gerais S. -A.
NP 663.553 - Emprêsa de ('nmareio o Mineração Tropical Ltda.
N.° 663.554 - Nilo Santos Pinto
N.0 663.555 Agrícola Industrial Ltda.
N.o 663.556 - Cia. Ceavajaria
Lusitania S. A.
N.° 664.505 - F. :Barbosa S. A.
Comercial e Mercantil.
NP 063.506 - Instrumonlos
Elétricos Engro S. A.
No ' 663.577 - 'Expresso Rio
Grande São Paulo S. A.
N. o 663.621 - Fra iiePeo Gaz.
vota.

N.° 663.623 - Ibja Instituto
Bióquirnico Inter Americano S. A.
N.° 66 .1.200 - Textil Andrea
LtN
in.1°. 661.201 - Text.I.Anctrea Limitada.
N.P 661.202
Textil Andrea
Ltda.
N.° 664 .309 - Indústria (ie
nacos Goldbeek S. A.
7Ç. 0 064.413 - Divinal Dialria
buidora de Vidros Nacional Ltda.
NP 661.610 - Samira Indústria
e Comércio S. A.N. 664.617 - Cesar . Yaiigi. •
N.o 605.129 - Tiges &
mitada.
N.° 065.301 - Indalecio á Sou.
ia Dias. •
NP 666.735 - Inst. Lorenzint
S. A. Produtos •Terapéulicos Pio.
lógicos.
Ns. 660.741 e 666.745 - Cia.
() R iflas Nacionais.
NP 668.481
Comér.cio e In.
dústrIa (lermano Stein S .A.
Ns. 670.364, 670.305, 670.369,
670.370 e 670.371 - São Paulo
Alpargatas S. A..
N.o 673.781 - JOacitljril Toledo
da Cunha.
N.o 675.459 - Vibar Ind. e CO.
1nércio S. A.
•

Diversos:
N.o 664.009 - Ev a s Med ica1
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 065.159 - Evanc 'Moc•Hutt
Ltda. - Aguarde-se..

D: ' Rio
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NP 665.869 — Ind. deBebidaa
Aguarde-se.
:Can; S. A.
Exigências:
N.o 498.698 — Farbwerke icechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucitis &.Bruning — Satisfaça
exigência.
N.o 512.429 — Carlos Schrosder
S. A. Ind. e Comércio — Satisfaça exigência.
•
N.o 057.916 — Cia. Nacional de
Navegação Vosteira Autarqufia Federal — Satisfaça exigência.
N.o 660.275 — Miles Laborato.
ries Inc. — Satisfaça exh;,-éncia.
N.o 661.674 — Ancltor do Brasil Indústrias Farmacêuticas Ltda.
— Satisfaça exigência.
• N.o 66k...265 — Cia. industrial
•Rio Guahyba — Satisfaç' a exigèn.
Cl .
N. o 673.7h — Manufatura Sul.
Americana de Tabacos S. A. —
Satisfaça exigência.
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NOTICIÁRIO

- De 6 de abril de 1961

Opwições:
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Aliança de Artefatos de Metais
Oposição ao têrmo 119.437 — Pri.
vilégio de invenção de Widdemar
Caruador ttodrigues.
Cia. Iinwen Industrial — Oposição ao têrino 122.263 — Privilégio de invenção de Teci.lemit Limited.
De Milus Comércio e 'Indústria
de Roupas S. A. — 'Oposirão ao
têrmo 125.2W) — Modelo (Ir utilidade de Castro & Masijah Ltda.
Ágil Utilidades Ltda. — Oposição ao termo 123.202 — Privilégio
de invenção de José Papatitsky.
Rio 11 -2 - 65 — A;sinci o curarrej 32 laudas do expediente, •ilton
Alvim Xdrier, Diretor do S. Documentação.

PRIVILÉGIO DE .1renÇÃO
TSRMO N 128.021

Prorrogação de marcas:

De29 de . ma:ço de 1961
Foram prorrogados os registros
Requeren.e; Sondo:: Se,ica.ie Anónima — Su a.
correspondenfes aos seguinjes
^ ".C.tolo: 1.-*rocesso para preparação de
N . o 638 . 813 Nobre — Cia. novos esteres da i.0 cio Inuoi — Pride Invenção.
Piada Indústria e Comércio — vilég.o
l v — Processo para prepa.ação de
Ca sso 36.
ésteres cia Nerie do inuol, da
N.o 644.702 — Saad Cury & Cia. novos
iórcaula geral 1 e dos 3ZU S sais — Classe .36.
02;
N.° 645.02 — Condestável —
Cia.. Ernesto de Carvalho Indús• 4
tria o Comércio Errar.— Classe 38
R
NO t117. 587 — Polícia Montada
. C7I
1
II
— Editorial Bruguera Ltda. — ..zze.„„szi
2 e .
á
C1 -e 32.
ri
N. o 662.4n — Geglutin — S. A.
Ins uto Biotertipico Americano
SP : Irt — Classe 3.
19-.0 673.700 — Cipra — Cla. Importadora de Produtos Americanos na qual RI e R2 significam grupos alCloro —.Classe 11.
quilos inferiores iguais ou diferentes ou,
N.o 673.782 — Irmãos- Reis — em conjunto, uma cadeia tetra — ou
Classe 35 — Cortume António Reis penta-metilenica, R3 repiesenta um grude Trinãos Reis Letra 1 R atravec. po alquilo ou alquenio inferior ou uni
Fa • n por seta com figura de car- grupo aralquilo, e R4 representa o resto dum ácido inorgânico mono — ou bin
'.": 0 673.865 , — Presidentí — básico contendo oxigénio, ou dum ácido ,arboxilico orgânico, caracterizado
Ir ,Saltnn rtda. — ca6.5e
fato de se esterificar um derivado
") 673.867 — Cimento eCon- pelo
de bidroxi-indol da fórmula geral
rre'r, — Associação 'Brasileira de
Cimento Portland — Classe 32.

• Prorrogação de nome comercial:
' N. o 673.693 — Lanifício Santo
Amaro S. A. — Lanifício Santo
Amaro S. A.
N.o 675.488 — Chapelaria Olympira Ltda. — Chapelaria Olympic&
Ltda.

DR

Â

r--- -, ' MI 'Ca -N
1
, ,,,,,i, 1
a a

u
I

/

'

Prorrogação de título deestsbelecimento:
N.o 67,5.490 Cinelandia, — Comércio e Manufatura deTecidos J .
SIN'a: S. .4. "— Clame& 13, 14 149.
15, 22„ 23 a

Requerente: Sendo:. Sociedade Anónima —
l'itujo: Processo de Produzir Ds —
e Poiinizo Coran.es. — Privilégio de
— Processo de pre,luza dis — e
poli-azo corantLs, cara.:terizado peio fato
de que a) comopostus da lórmula geral

N mN-A

tt

ácido inorgânico mono — ou bibásico
coatittuto oxiaénto ou dum ácido Corboxilico orgânico, e: de se transformar
eventualinente o composto obtida, por
reação com um ácido inorgãnico ou orgânico, no qual correspondente.
Num total de três pontos.
Plualawrate a requerente reivindica, de
acorde coso a legislação aplicável, a
prioridade do corespondente pedido de
patente dePositado na Repartição de
tenteis; dis Suiça, em 30 da março
l96 .,
sob
b ,. adiara, 3.16340. •

g:upos solubiusantes ne.c.e.ssano para $
hidrossolubilidade dos corantes e, eventualmente em posição orto com relaçãO
as pontes azcacas ligada& com ácido
/-itiatexi-nafta1enio-4,6-dissultúa.co, una
subst.tu.nte capaz cie • formar (Az]. plexos
metal.cos e, eve,nualmente, os resultantes
c ..n.anits ao tr,:tatlos em subAtanCia coM
agentes fornecedcres de cobre ou afoguei.
Um total de 2 pena.
tinamiente a 1...9uercute reivindka, de
aciudo COM a :Legislação Np:leave', o
priorl..z-ide do cor.espondente pedido dè
;atente depos.iae,o na Repartiçáo de PaJa.es tia Zitnça, em 8 de abril cie 1960,
-w o numero .3A;66 -60.

Tr,.- if,10
na qual A tan resto aromatico num> — ou bi-nue...-ez-4r e R a um
grupa niro, um , grupo omino primai/o
cu secun(1ario ou um grupo diazon : o, no
caso cie R representar NO2, são trensforni:Aios mectiante tratamento por um
agente r:.dutor cr' ZIZO:á cempoaos OU,
na c-.I o Ce R
p es:ntar um . grupo
urai-o pr:ran..o ou securida;io, 2 moi do
(I ) sdo i.gados COM 1 MC1
dum il.-doge:neto de um ácido ou com
cloro cidanirieo ou seus produtés de
mono-condensação, eu I moi do compus .o (1) é condensad o com I moi dum
clorto carboxiiico, de série benzén'ica
que euntém um substitaiite transformavel num g.upo amino, este substiturite
é transtor.:z.do no grupo arainico, este
d:azotado uaeriormente e copulado com
quaiqucr componente de copulação
no caso de R rcpreseniar um gruo diazouio, é copulado com qualquer componente da ccpulaçâo que já pode contar grupos azoicos c, quando èste comp onente de copulação con:ém ainda um
grupo aminico diazotavel, êste é, eventualmente, diazotado ulteriormente e
combinado com um componente da .cdpulação, ou pelo fato que la) compustos da formula geral B — N = N
A R' (II) na qual A tem o significado acima mencionado, R' s:gniica
um resto diazónio, B é um resto da
série benzCalica, naftalânica, pirazolórilca ou acil-acctil-aminica o qual, já em
si, pode conter grupos azoicos, são copulados com acido 1 -hidroxi -naltaleno4,6-dissulfónico, e os componentes individuais 'a terem empregados para a formação dos corrntes segundo a Narina de
execução a) ou b) são escolhidos de

N

9 130.013

De 14 de julho de 1961
Sandoz Sociedade AnOnima. — Suíça.
1'-rivi.4i.elo esc Invenção. Proaesso para
a prcparaçè:io de der.vados de h.orazina.,
tiro,:e.::so para o preparação de derivados de b.drazina da formula 1:

Halogeno
- SÓ

2

Nit

2

(1)
C 6-1V1-1 —
na qual R significa alquilo inferior, feano, Cl-fenilo, Mtrofenilo,
alio, Cl-sulfemil-fen:lo ou toldo, carac•
terizado pelo fato de se fazer rer•gir um
cloreto de 3-sullamil-4-ha/pgeno-benzoi.,
lo cola' uma bodrazina da fórmula
NH-Ni-i2 (II) na qual R. tem a significação acima definida.
Finalmente a requerente reivindica, de
acôrdo com á legislação aplicável, a
prioridade dos correspondentes pedidos
de patente depositados na Repartição de
Patentes da Suiçà, em 15 de junho de
1960, sal número 6.799-60: em 5 de
setemb:o de 1960, sob número 10.024-60;
em 15 Ce março de 1961, mil) número
3.117-61 e em 26 de abril de 1961, sob
número 4.889-61..

TERMO N.° 114.579

DISTRITO FEDERAL
LEGISLAÇÃO

2

II 3

modo que êste contenham o número dt

1

(BRASII,IA)

qual RI, R2 e R3 têm as significaProrrogação de frase de pro- na
ções acima definidas por tratamento com
pagando:
um derivado•reativo de preferência dum

N.o 675.489 — Suba Queo P"eec)
De sce — Chapelaria Olympica
mitada — Classes 15, 23, 35. 36,
kl e 48.
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OFIe/AL (seção III)

'2n/taxação N.` ta

De 9 de novembro de 1959
Requerente: Wallace Joseph Gardner
e Boit, Bcranex & Newman, Inc.
&tidos Unidos da América,
Titulo: Processo e aparelho para
alivio da dor e do desconfórto — Pri,
vilégfo de Invenção.

I.° Processo para o alivio da dar
e do desconfôrto de um paciente, ori.
ilário de um estimulo, caract srizado
pe-o fato de compreender a produção
sonoros audíveis; a ard:cação
A VENDA;
dos sinais, durante o estimulo, aos
Seçbo da Vendam t
ouv;clon do paciente: a obliteraç,ão de
todos os outros sons em relação aos
Av. Rodrigo.. Alwee. 1
referidos ouvidos; e o ajuste do uivei
de amplitude dos sinais a um valor,
Agtaalm 1 t.
pelo menos, suficiente para al:viar a
IlisdmirM da Murada
referida sensação de diâr e de drsconhirto do paciente. Total de 20 ponAmodopera pedido& pela &AN*
tos.
, Prioridade: Estados Unidos cL Améneembelas. Panai
I ricn. em 10 de dezembro de 1958, sob
~1•10 n.° 779.365:

Preço s Cr$ 260,00

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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MARCAS CIPOSITADAS

r
Publicação alta da acbrdo com o art. 130 tio Código da Propriedade 7ndustr1a1. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 00, dias para o deferimento do pedido. Durante è.see prazo, poderão apresentar nuas oposiçõem ao Departamento
- Isranional da Propriedade Industrial aqueles que se litigarem prejudicados com a concessão do regteL.45 requerida
Termo n° 665.223, de 8-10-1964
Comissária japara Importadora e
Exportadora . , Limitada

F

Termo n° 665.227, de 8-10-1964
." Comércio e Representações Oeste
Paraná
Paraná Limitada

Indj.A.Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Bananas e maças
Termo a9 665.224, de 8-10-1964
Bancol Comércio e Representaçõ,es.
Limitada
São Paulo.

BANCOL.
Ind. Brasileira
Classe 16'
Para- distinguir: Materiais para construi
Vbee e &corações: Argamassas, argilas
areia azulejos, gatentes, balaustres, bloi
taia de cimento, blaros para pavimenta,
çao. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos; coluna*
chapas para coberturas; caixas dágua.
caiam para coberturas, caixas agua.
caixas da descarga , para etixos, edifica.
ções premOldadas, estuque, einulsoo de
base asfáltica, estacas, esquadrias, estru.
turas metálicas para construções, lama"
las de metal, ladrilhos, lambris., luvas
da junção.. lages, lageutas,. material isolante contra, trio e calor. massai. para revestimentos de paredes,. Luadeiras para construções, mosaicos, produtos. de base asSaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes aa argarnaa. sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produto» betuminosos, impermeaa
bilizantes liquidas ou sob outras formas
para reuestimentos e outros como nas
construçaes, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilreides para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos; oleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. , vigas,. vigamentos e
Têrmo no 665.225, de 8-10-1964
.
Casa Pioneira Limitada
Paraná

PITEIRA.
Ind. Brasileira
Classe, .41.
Para distinguir.: Gêneros alimentícios.
Termo . W2' 665.226, de 8-10-1964
Auto Pôsto São José
Limitada

SÃO' JOSE
Ind. Brastleira
Classe 47
Pare distinguir: Combustiveia • lubrificantes
•

Termo nP 665.231, de 8 .10-1964
• dias, estufas. engenho de assar carnes,
Doçky Indústria , e Comércio Limitada encoaalodes de cabelo elétrice. emper
~atros, esticadores de luvas, espelhos
São Patdo
de plstico para eletricidade, esterilizaderes, extintores de incêndio, ferros elaOESTEPAHANL
tricas de passar e• engesnar ferro de
Ind. Brasileira
soldar elétrico, 'filtros e aparelhos
ti-antes. filtros para óleos, filmes falados, fogões, lagareiros ele-tricas, fut.
. Classe 41
IND. BRASLEIRA
veia, filmes revelados, faróis coma acesPara distinguir: Gêneros abana/atidos
sórios de veiculas para sinalização e
para iluminação em geral, • fôrmas elé.
Termo no 665:228, de 840-1964
Classe 8
tricas, tervedores,, frigoríficos, fotóme.
La Rochelle jóias Limitada
Paradistinguir: Abajour, acumuladores, troa, tios elétricos, filtros de interferenSão Paulo
acetinômetros, amortecedores de rádio c.a. fonógrafos, garrafas térmicas, gae freqüência, . anemõinetros, aparelhos sómetros, geladeiras, globos para lâmLA ROCHELLE
de televisão, aparelhos de ar condicioadas, globos para lanternas, globos
Ind. Brasileira
nado. aparelhos para iluminação, Inclu- pterrestres. para ensino, gravadores de
sive os considerados acessórios de vei- sons, holofotes. hidrannetros: Incubadoculas, aparelhos para anilados mecâ- ges, indicadores de vácuo, instrumentos
• Llasse 13
nicos, aparelhos aquecedores e medi- de alarme, interruptores. isoladores, iam.
Para distinguir: laias e relógios
dores, aparelhos cromegráficas. apare- padas flsh. lamparinas, lactômetros. lenlhos de barbear ,elétricos, aparelhos re- tes liquidificanores, lanternas mágica.
Termo n° 665.229, de 8-10-1964
gistradores e medidores de distância. lanternas de pilhas, limpadores de pa.
Confecções Clélia Limitada
aparelhos para purificar águas, apare. raarLsas, luzes trezeiras para veículos,
• São Paulo
lhos de sinais lampejantes. 'aparelhos lunetas, anaçaricOs de soldar. caldear e
reguladores. de gás-. aparelhos de gal- cortar, magnatas, marcadores de passa.
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- gens, medidores, medidores. elétricos,
lhos. cinematográficos, aparelhos auto- microscópios, misturadeiras, - máquina
máticos para- acender e regular gás. fa lantes, mostradores para' rádios, mia
IND. E3RASILE1RA
aparelho para separar café, aparelhos wroior et. mascas contra gases:- micra.
para aquecer edifícios. aparelhos para metros. uiveis, óculos, objetivas fows.
Classe 36
drenai, aparelhos para gráficas ,ilhas elétricas, podemetros,
Para distinguir: Artigos de vestuários experimentar
e roupas feitas em geral:. . a.gasalbos, destruir insetos, aparelhos de ótica. pluviômetros, pinos e toa:laias, panela
aventais, alparcatas. anáguas, ausas, aparelhos pulverizadores. aparelhos Para de pressão, :pilhas secas elétricas- para
de água, aparelhos ',gerai transistoi es. pistolas de pintura plaga,
botas, botinas, blusões, boina, baba- aquecimento
eletro-quirnicos. a parelhos Para sm:néis de carros, quadros distribuidodouros. bonés, capacetes. cartolas, cara- dores
recepção e reprodução de sons e soai.
puças, casaçao. coletes, capas, abales, dos, aparelhos automáticos elétricos de res pick-ups, para-raios, propulsores,
cachecols, calçados. chapéus, cintos, cassar. aparelho' para espremer frutas queimadores de óleo, quadrantes e sexcintas, combinações, carpinhos, calças e legumes, aparelhos de alta 'tensão, tkates para observações astronômica,
'ct rigeradures. rádios transistorizados,
de senhoras e de crianças, caiçaca, cal- aparelhos
de proteção contra acidente. refletores renstatos, relógios de ponto,
ças. camisas, camisolas, camisetas,
operários, aparelhos afiadores le de pulso, de bolso,' de parede, desperta^mama ceroulas. colarinhos, cueirOs, de
ferramentas, aparelhos distribuidores de
aias, casacos, chinelos, dominós, achar- sabão e de desinfetantes para instala- dores, contadores e medidores de calam.
,es, fantasias, fardas para militares. co. anerelhos pasteurizadores, aparelhos re- tidade e volume. radiadores, -rádios, red
.legials, fraldas, galochas, gravatas, gora çees sanitárias, aparelhos esterilizado te.ntores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
roa jogos de angarie. jaquetas. laquês. ria aparelhos gazeificadores,
arelhos
luvas, ligas, lenços, manhas, meias, para análises, aparelhos ozonizadores vapor, gás, água e outros líquidos quanmaiôs. mantas, mandrião, manilhas, pa. 7u1adares P estabiliaadores da pressac do não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeletós.. palas, penhoar, pulover. pelerinaa.
do fluxo de gases e liquidas. aparepragas., ponches, polainas, pijamas, pu. lios para salvamento e para sinaliza ração domestica e industrial; registrad
nhos, perneiras. quimonos, regalos, ção, aparelhos para escampristas, apa dores, resestênc0 elétricas, reles, soai
robe de chambre, roupão, sobretudos, relhos para limpar vidros. aparelhos veleiras, sorveteiras elétricas caseiras,
suspensórios, saldas de banho. sandálias. para combater formigas e outras pra 'socluetes, sinaleiros, sardas de alarme,
anotares, shorts, sungas, stoladantslacks, ens. aparelhos automáticos acionados :soldadores elétricos, toca-discos, tomai
¡ tater. toucas. turbantes, ternos, urd- peia introdução de moedas, aparelhos das e• interruptores elétrico* tarneirma
tubos' acústicos termômetros para obsera
i
formes e vestidos
espargidores. aparelhos e Instrumentos' amção rnetaarolOgica, telescópios, taciaa
de
cálculo;
aparelhos
pare
observações
metros-, televisão, taxímetro, torradoral
Termo ri°. 665.230, de 8-10-1964
sismicas, aparelhos termostatos, atito. de cereaiz trenas, transformadores, teFabril Litoranea Limitada
nõtnetros,
aspiradores
de
pó,
acrõenelefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
, São Paulo ,
•
troa, acendedores elétricos, alto falara para fotografias, válvulas para rádios,
tes aplicadatas elétricos, antenas. hz.? váivulas de, descarga. válvulas de reterias de acumuladores, baterias. balem. • diição, vneuômetros, válvulas elétricas
ças„ comuna e elétricas/ barômetros, bi- •
de vácuo. ventiladarm
náculos, bitolas, bobinas, bobinas. ele
IND.. BRASILEIRA
tricas (exceto para fins curativos).
Vermo no 665.233, de 8-10-1964
botões de carnpalnhas elétricas, bombas
'Classe 46 •
medidoras, bússolas. baterias eletricas, Frotabrás ali:st-ria de Radlos Télevf.
são e Conioonentes. EiCtremierw
Pana distinguir:: Amido, alvejantes.. anil, bules elétricos, buzinas, buzinas para
jágpa lavadeira, água. sanitária, eira. pa . bicicletas, caixa de descarga,' danaras
Limitada
,ra soalhos; detergentes; esponjas . de aço, frigorificais e fotográfitaa, chassis: de
Sau Paulo
fósforos, lixivia, lixas, lã de aço, poma. nSdlos., chaves elétritas, chaves.. cam,das, para, calçados,, palha ale aço, pre- painhas, cincmatógrafos, cronómetros,
parados para polir oa limpar. madeiras, cronógi-afas,. camhustorea• de gás, tidovidros, metais e objétos, panos para po. metros, cristais- de raio, 'conde-am2olir e para limpeza, panos de esmeril e res. comutadores, .cortadeiras para fotomaterial abrasivo empregado na
grafias, chaves _de alavancas, chaves.
iND. BRAS1t_EIRA
za de metais e objétos, sabões em ge. automáticas, capacitares de bloqueio,
ral, sabões em p& em. liquido, em R& capacitares, aletroliticosa calibradores.
Classe 8
Coa, saponáceos, veles e velas a bpse conservadelras para peixes e carnes.
Para distinguir:- Rádios
enceradeiras elétricas, escalas para ráde ~dna

mROCKY"
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Termo a° 665.232, de 8-10-1964
investimentos e Administração Brazilian
nevelopments Limitada
São Paulo

papel higiênico, pajael impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tabeles de papel

Termo ns 665.236, de 8-10-1964
Destilaria Old Scotia S. A. Ir,dústria
e Comércio
Classe 50
Estado da Guanabara
Para . distinguir: Impressosp para uso
em: cheques, duplicatas, envelópes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em
cartazes. placas, • tabuletas e vs;culos,
bilhetes impressos
Termo no 665.234, de 8-10-1964
Indústcia e Comércio Eagle Limitada
São Paulo

MACCO
%,d7e(e'ad2--r7?

Fevereiro de 195
•

Termo no 665.240, de 8-10-1964
Eduardo Antônio Cury
Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo

_ Indústria Brasileira,

Termo n° 665.241, de 8-10.1961
Armando BalteIro
Estado da Guanabara

Petitlândia Praia .Club
•

Termo no 665.242, de 8-10-1964
Armando Balseiro
Estado da Guanabara

1%5A

s§‘
.
EA,Car

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas, envelopes, faturas.
notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartões,
placas, tabuletas e veículos, bilhetes im.
pressos
Termo n° 665.235, de 8-10-192r1
Luiz Antonio Farina
São Paulo

Classe 42 Artigos da classe

Termo no 665.237, de 8-10-1964
Destilaria Old Scotia S. A. Indústria
e Comércio
Estado da Guanabara

'

<r)
Classe 33
Titulo
Termo no 665.243, de* 8-10.1964
Publicifilmes Limitada
Estado da Guanabara

eçO0
INDUSTRIA BRASILEIRA '

IND. BRASILEIRA
Classe 38
Aros para gvardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (orceis para brinquedol) blocos para
cortsspondenela blocos para cálculos
bT.oc)s para anomções, bobinas brochuras aso impressas, cadernos de escrever, capa, para documentos, carteiras,
caixa s de papelão. cadernetas cadernos, caoras de zartão, ' caixas para papelar'a. sartõss de visitas, 'cartões conmrsialcass3se
indices, confeti. car'
tolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em 'branco, cartuchos
de . cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão. éhvelopes, envélucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, falhas índices
fôlhas de celuloss, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia -:enos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, pape/ crepom papel de
seda, papel impermeável, papel era bobina pari impressão, papel encerada

'INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42.
Artigos da. classe
Termo n° 665.238, de 8-10-1964
A.
Artia Comércio e Importação
Estado da Guanabara

Classe 32
Artigos da classe
Termo is° 665.244, de 8-10-1964
Vianel C. de Oliveira
.Estado da Guanabara

Ivoracla /!_ baliurlin 01110-

Indústria BrasileiraL
Classe 8
Artigos da classe

Classes: 8 — 13 — 40
Titulo

Termo no à5.239, de 8-104961
Antônio Mesquita Rebelo
Estado da Guanabara

Urino n• 665.245, de 8.10-1964
• Vianel C. de Oliveira
Estado da Guanabara

Abalurlânclia
Indústria Bras iIeir

dCstrii

3

Artigos da dama

•

Classe 16
Para distinguir: Enenharia
Termo n° 665.247, dge 8-10-1964
• Ford Motor Company Limited
Inlaterra
•

CORTINA

Classe 33
Titulo

leadtistrim Brami,eifia

J.,

Termo no 665.246, de 8-10-1964
Etenpe — Escritório Técnico de
Ss-aenharia e Planejamento Limitada,
Estado da Guanabara

BrisileR

Classe
Artigos da dana

Classe zi •
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicles
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, casros-berços. carros-,
tanques, carros-irrigadores, • carros, 'carroças, carocerias, chassis, chapas cir.:arrinhos para máquinas de escreva
freios, fronteiras para veículos, guidão
corrediços, para veículos. direção, &dl.
culares para veículos, ccbos de veiculo§
sngates para carros, eixos de direção,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e vara corsa,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, nant8es,
rodas para bicicletas, raias para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para . veículos, selins, Ciciei" tirantes para veículos vagões. veloslpes
Jes, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibus, varaes da
carros, toletes para carros
Termo as 665.248, de 8-10-1964
The Upjohn Company
Estados -Unidos da América

NELOSAN
Classe 3
Para distinguir: Produto farmacêutico
em forma de loção para o tratamento
da acne
Tertno no 665.249, de 8-10-1964
Mohamed Ibrahim Barakat
Paran4

INDÚSTRIA

BRASILEIRA

\
Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão,
nhamo, juta, la, nylon, fios plásticos
fios de seda natural e rayon, para tece.
!agem, para bordar, para costura, tri.
cotageni e croché. Fios e linras de sóda espécie fita e linhas ara pesca, Unhadas de aço para pesca
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Tértaa, 66k.3410.. de $494964
&arra Sof a Setor* Nd.
fio Paulo.

rGRAPtiak--;SUZANO,

Clame 44
Para distinguir; Rações balanceadas
em geral,
termo n• 6657.251, de 840-1964
Kenryo Doy t Satortt. Doi.
São Paulo
Classe 1g
Pare distinguir: Aves e ovos.
Termo n.o 665-.252, de , 8-10,1964
Kenryo, Doy e Satoru, Doi..
São Paula

Trina 66$ . .247, de 8-104964
Imortadore dt Produtos

Cia. de Cerãmica Industrial dei
Osaaao
são- Pardo

Americanos "Cspre"
São Paulo

PRORRO640-0

j PRORROOAÇ 740
BRAZIO
intbástria Brasilalà"
Classe 8
Para distinguir: Enceradeira" liquidaioadores, aspiradorea de pó, geladeira"
refrigerador" ferros elétricos de engomar e passar, foge*" fogareiros e fonroa
elétricos, rádios, aparelhos de televisão,
panelas e bules elétricas, formas elétricas, chuveiros, e aquecedores elétricos..
abatiours e lustres
Têrmo no 665.258, de 8-104964
nr, David Serson Neto
São Paulo
CJJNIc DE CIRURCIA9t

LOUÇA SANITANIA
ELV/110 -V ltTRI FI CAD/

ERVY

MAR t A 4UE MARCA , QUAL IDADE
. Classes: 13 — ta.
Para distinguir; Artefatos de cerâmica,
porcelana, .4alança, louça vidrada e outros para uso caseiro, adornos, fins arÉlStiCOS e industriais, instalações sanitárias. Materiais para construções e
adôrnos de prédios
Termo no 665.264, de 6-10-1961
Materquimica S. A. — Produtos Quimicos Fármacéuticos
São Paulo-

PLÁSTICA DE SÃO PAULO
R -tio Paul o—Capital
Clasks: lí) — 33
Titulo

-

ADENE

rrhett IV] r
PR °Dl: re,s
I 0775 1 •. ,4 /1.,44 CAV 7/ C ns
Sw0 PA , " L O
7' i.2

Termo n° 665.259. de 8-10-1961.
pintar — Diamantes Indústrias
Limitada
São Paulo

'DIN T ER
Indiis t ri a 'Areai I eira
41'
Para distinguir: , Rações balanceadas
em geral
Termo n° 665.253, de . 8-1'04961,
Kenryo Doy e Satoru Doi.
São Paulo
Classe 19
Para distinguir: Aves e OVOS
alfaie

Termo- to 665.254, de 8-10-1964
r und a çã o Para o Livra do Cego no
Brasil
São Paulo

Classe 32
Para distinguir; Jornais, revtetae
livros
• Termo no 665.255; de 8-10-1964
Fundaçãu Para o Livro do Cego no
Brasil
São Paulo

'RELEVO
Clasar 32
Para distinguir; Jornais, revistas e
livros
Têrino a° 665.256, de 8-10-1964
Fundação Para o Livro do Cego no
Brasil
n,lo Paulo

Classe II
Para distinguir: . Diamantes inclustrima
Urino n ç' 665.260. de 8-10-1064
. FerruCi0 Sarld011
SA- 0 Paulo

CINE

32
Para distinguir:
livros

revIstas e

Classe 3Para distinguir: Um rears.do lar:mu:eutico polivitaminico (fortificante)
Urino. n° 665.265, de 8.10-1964
Companhia Industrial Rio Guahyba
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Jai

Classe 33:
Titulo
Termo no 665.261, de 8-10-1964
Botica no Veado D'Ouro Limitada
São Paulo

'INDÚSTRIA BERStLEIRA

Pr orrogacão

Classe 23
Para distinguir: i• azendzs, e téLinos de
• lã ou pio' em 'peças

SANOCLOROFILA

Tármo n P 665.266, de 8-10-1964
Ct. S. Importação e Comércio
Limitada
São Paulo

Classe 3
Para distinguir: Especialidade formacheca indicada no tratamento das
micoses da pele
Termo n° 665.263; de 8-10-1964Matenauimica S. A. — Produtos Quimicos Farmacêutico»
São Paul,
fauSuaaCan
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C.lasçe
Para distinguir: Al: -sua acumuladores. actinomis tros, araeTauaetros, amorJe 3.
tecedores cie rádio e f -a:mentia, anemô.
Antsbiorico.
IndicadaPara rfistinutnr:.
metia s, aparelhos de televisão, aparelho,
na tratamento das infecçõee

condicionado, aparelhos ara iluminação,
inclusive de considerades acessórios- de
veículos; aarelhos ara anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cronográficos, aparelhos de
.barbear elétricos, aparelhos registradores ep medidores de . distâncias, aparelhos
para purificar. águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos reguladores
de gás, aparelros, de galvanoplastia,
aparelhos didáticos, aareiros cinematográficos, aparelhos automáticos ma
acender. e regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para- aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
drenos, aparelhos- para destruir insetos,
aparelhos de ótica; 'aparelhos pulverisa- dores, apareihos para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletro-quinncoa, aparelhos para recepção, reprodução de sons e , sonicics, aparelhos automáticos elétricso de . passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparede alta tensão, aparelhos de proteção .
contra acidentes de operários; aparelhos
afiadores de ferramentas, aparelhos dia.
tribuidõres de- sabão e. de- desinfetantes
para instalações sanitárias, aparelhos
' esterillzaderes, aparelhos gareificadores,
aparelhos para- análises, parelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da
pressão e do fluxo de gazes e liquido»,
aparelros para salvamento e para sina.lização, aparelhos para escafandristas,
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
paia combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados
, introdução de moétlaS, aparelhos aspargidores, aparelhos e Instrumentos de cá'.
'exilo, aparelhos para observações sismi.cas, aparelhos termostatos, aritonornetros, aspiradores de pó, aerómetros,
acendedores elétricos,- alto-lafantes, amplificadores, antenas, batedeiras, balança comum e elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas,
bobinas elétricas de indução (exceto para fins curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras. businas. bussolas, baterias elétricas. buks
elétricos. caixas de descarga, Gamaras
frigorificas e totográficas, campainhas
, elétricas chassis et-- rdios, chaves elétri•as, cinematógrafos, combustorcs de gás,
cidornetros, sristais de rádio, condensadores, cofnutadores,, cortadeiras para
fotografias, chir'es de alavanca chave» automáticas., capacitores de bloqueio, capacito ...as eletroliticos, calibradores; discos- para telefones, discos gravados, diais, despertadores;- enceradeiras.
estufas, engenho. e assar carnne, caroladores de cabelo elétricos, espelhos óti.
cos. esticadores de luvas, espelhos de
plástico para eletricidade, esterilszadores, extintores de Incêndio; ferros elétricos dé assar e engomar, ferro ti: soldar elétrico, filtros e aparelhos tiltran.
tes, filtros para óleo, filmes revelados,
faróis como acessórios de v.eiculos, para sinalizaçâo e- para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores. Tigofotômetro, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos: garra.
fas, térmicas, gazometros geladeiras, globos para lanternas, globos terrestres pn..
ra ensino,. gravadores, holofotes, Indrometros; incubaoras, indicadores d.! vácuo, instrumentos de alarme interruptores, isoladores; lâmpadas de cristal. Tampadas incandescentes; lâmpadas comuns,
l âmpadas alfsh, lamparinas, lactometros;
lentes, liq uidificadore5. lanternas mágicas limpadores de parabrisas, luzes trazeiral para veiculo», lunetas; maçaricos
de soMar, caldear e cortar; marcadores de p assagens, medidores, microscópicos.
mist uradeiras máquinas falantes,
mostradores para rádio, microfones, máscaras
_contra gazes, m icrómetros; nitr
eis; OcU-
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los, objetivas fotográ ;icas; puras elétricas, pedornetros, luviometros, pirometros, pistolas de pintar, plugs, pinos de
tomada, apnelas de pressão, pickups.
pickups, para-raios, propulsores, paineis
de carros; quadros distribuidores de eleéricidade, queimadores de óleo,. quadrantes e sextantes para observação asrtológica; refrigeradores, rádios, refletores, reostatos, relógios ed ponto, de
pulso, de bolso, de arede, despertadores
de graxa e óleo, receptores, regadores
automáticos, registros para vapor, gás
água e outros liquidos, quando não considerados partes de máquinas, reatores
para luz lfuorescente, registradores, resistências elétricas, relays, sorv.:teiras,
sorx,:teiras elétricas, caseiras, socpietes,
sinaleiros, sereias de alarme; soldadores
elétricos; toca-discos, tomadas e _ interruptores elétricos, torneiras, tubos acústicos, termômetros para observação metereológica, telescópios, tacômetros, taxímetros, torradores • de cereais, trenas,
transformadores, telefones, tostadeiras,
telégrafos, transistores, tripés para fotografias; válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvulas de redução.
vacuen• etros, válvulas elétricas de vácuo, • ventiladores, velas elétricas

Termo n° 665.270, de 8-10-1964 Distribuidora de Frutos • e Congelados
Limitada — Convi
Pernambuco
•
. Distribuidora de
e

Feilereiro de 1965

.

Térmo n° 665.277, de 8-10-1961
_ Mont:_pio da faintha
Rio Grande do Sul

edições impressas, folhetos, jornais, Md
vros impressos, publicações impressa;
revistas, programas radiofónicos e rg.'
dio-televisionados, peças teatrais. e ai.;
nematográficas, programas circense@

Fruto

COngelados Ltda.
(Congel)

1VIC)1°.1""1"-1=fiC3
tatak
cia,c9Gwidia
Classe 33
Titulo

Nome Comercial
Termo n° 665.271, de
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul

Termo n° 665.278, de 8-W-1964
Montepio da Família Militar
Rio Grande do Sul
Classe 33
Insígnia
.

• Termo lio 665.285, de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Desivados
de PetróleO Limitada
Rio Grande do Sal
Classe 47
Para distinguir: Combustíveis, lubrilt.
cante's e substâncias e produtos destinados a iluminação e. ao aquecimento

Termo no 665.279, de 8-10-1964 .
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbuns impressos, boletins; catálogos,
jornais, livros impressos; publicaWs
impressas, revistas, .programas radiof&nicos e rádio-televiscionados, peças teatrais e eitematográficas, programas cir..
• censes
,

Termo ti° 665.272. de 8-10-1961
Termo n° 665.267, de 8-10-1964
Montepio da Família Militar
de
Henrique Bergel S. A. — Indústria
Rio Grande do Sul
;
Balas Soberana •
Classe '50 .
Rio Grande do Sul
Para diinguir: Bilhetes de loteria, carPrOrrogação
tazes impressos, literais de propaganda,
cheques,. clichés, cartões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas ,folhinhas impressas, notas promissórias recibos e rótulos
PRORROGAÇÃO
•

Termo no 665.273, de. 8-10-1964
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul

• Mfrb-Montepio
Gerai da fami1i4.
Brasileira(

Têimo n° 665.280, de 8-10-1964
Aron Berko Drzewko Cerankci
Paraná.
.
.
.
•

'Casa . da• 'Barbadà,
. Classes: 12 — 23 — 36 — 41
Titulo

1\4C)1nTr.).

t !MÚMIA

. -

Classe 41
Para distinguir: Batas

Panificadora 1"oledo
' Classe 41
Titulo

•

Termo- n° 665.282, de 8-10-1964
Cerealista Ipiranga Limitada
• Paraná

Cerealista _Ipiranga

Termo n° 665.268, de 8-10-1964
•
Termo n° 665.274, de 8-10-1964
Henrique. Bergel S. A. — Indústria de
Montepio
da
Familia
Militar
•
Balas Soberana
Classes: 19 — 41
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Título
'
Classe 50
Prorrogação
Para distinguir: Bilhetes de loteria, carTermo n° 665.283, de 8-10-1964
tazes impressos, literais de propaganda, Indústria e Comércio Tapajós Limitada
cheque,- clichês, cartões termosplastParaná
• PRORROGAÇÃO
COs de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas notas pro•
GELADINHA'
missórias recibos e rótulos

,
Classe 41
Para distinguir: Balas

Termo n9 665.275, de 8-10-1964
Montepio da Família Militar'
Rio Grande do Sul
Classe 33
Sinal de Propaganda

Termo n° 665.269, de 8-10-1964 Transportadora lapó Limitada
Paraná

Termo n° 665.276, de 8-10-1964
Monteio da Familia Militar
Rio Õrande do Sul

fINDuSTRIA BRASILSIRA.

iransportaddii
lapo:
Classe 31

Titals

Indústria e Coraérpio
tiljãjt,
Classe • 36
Titulo

Termo e 665.284. de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Derivados
de Petróleo Limitada
Rio Grande da Sul •

da Familia
fvlilitar-Proteçâo.

PMM=Montepio

• Cannnáa e Amiiit;ii
Eficiente
Classe 33
' Peai@ ik Pra...Gaia

Termo
665.287, de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Derivado@
de Petróleo Limitada
•
Rio Grande do Sul

, Classe 33 .
Frase de Propaganda

Têrmo n° 665.281, de 8-10-1964
Panificadora Toledo Limitada
Paraná\.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas folhetos, jornais, livros, impressos publicações Impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

Termo a° 665.286, de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Derivados
de- Petróleo Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos; literais de propaganda,
cheques, clichês, cartões termosplástl
cos -de identidade, etiquetas impressa;
faturas, folhinhas impressas, notas-F.o.
missórias, recibos e rótulos

11

'

Casse 32 0,
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, h.
-vros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e ci.
nematográficas, programas circenses
• Têrmo no 665.288, de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Derivados
de Petróleo Limitada
• Rio Grande do Sul
Classe 47
Para distinguir: Combustíveis, lubrificantes e substâncias e produtos destina.
dos a iluminação e ao aquecimento
Termo n° 665.289, de 8-10-1964
Abastecedora Sulbrasileira de Derivados
de'--Petróleo Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda,
cheques, clichês, cartõei termosPlásticos de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e rótidos
.Têrmo n9 665.290; de 8-10-1964
Organização Técnica Industrial e
Comercial Limitada —Otic
Pernambuco

Ofganização Técnica
industrial e Comercial
Otic
Nome COmer-cial .
Tèrmo no 665.291, de 8.10-1964
. S. Costa Araújo
Paraíba

SORVETES EAKI
tridtisria :Brasileira
Classe 32
Para r distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos, , boletins, catálogo;

Classe 41
Para distinguir: ,Sorvet,4

.otiinta-teira 18
n° 665.192, de 8-10-1964
Perdeu §4 Araujo Limitada
aternatztbuao

ARa.
COMEC:a5P'
":
13""reirlitr
mng
Classe 36,
Pari distinguir: Calçae, camisas, eusetta e calções
Termo te 665.193, dg 8-1Q-1964
Bisbose, Carneiro 8 Cia., Limitada
Pernambuco

(X`FACILAIV
Clama- 8
Título

ase „
Térmo no 665.294, de 8-10-144
Bastos Carneiro
Cia. Limitada
Pernambuco
1=100

•Classe 2&
Titulo
-fiam° n° 665.295. de 8-10-1964
Mercearias King Limitada
Paraná

z (arias-11(ing
Moièr

,IARIO OFICIAL
roa, jogos de lingerie, jaquetas, legal*,
=Os, mantas, mandrião, mantilhas, paluvas, ligas, lenços, mantós, meias.
lett% pelas, penhoar, pulover, pelerinas
149" pouchu, polainas, pijamas, pe.
perneiras, quimonow, regalos,
robe de chambre, rotaaão, sebretudoa
suspensórios, saldas de banho, sandálias
saciares, shorts, sungas, tolas, otaslacka
talas, toucas, turbantes, ternos, uniformea
e vestidos

(Seção 111)

dverelro de

Termo n° 663.301, de 8-10-1964
Indalecio de Souza Dias
reatado da Guanabara
Prorrogação

Têrmo n9 665.308, de 8-10-1964
Dal Pan Imóveis Comércio e Indústria
Limitada
Estado da Guanabara

PRORROGAÇAO

Classe 8
Tármo a° 665.298, de 8-10-1964
Artigos da classe
3orna4lut Malharia e Confecções .
industrici 13rnsiierra Limitada
Termo no 665.309, de 8-10-1964
Classe 2`3
•
Dal Pan Imóveis Comércio e Indústria
Pagai distinguir: Fazendas e tecidos da
Classa 42
Limitada
algodão, de eanhamo, de juta, de li- Para distinguir: Todos os- artigos consEstado da Guanabara
nho, de lã, e de raiou em peça*, de
tantes do exemplar anexo
Classe 50
sue indústria e coméraio
Artigos da classe.
Termo n° 665.302, de 8-10-1964. •
termo no 665.299 de 8.10-1964,
Indalecia de Souza Dias
Térmo n° 665.310, de 8-10-1964
J. M. Cunra Filho
Estada da Guanabara
Lanches El-Cid Limitada
Estado da Guanabara
Prorrogação
Estado da Guanabara
Classe 41
Prorrogação
Para distinguir: Todos os artigos conca
tantas do exemplar anexo
•PRORROGACTO Termo. n° 665.303, de 8-10-1964
Rodrigues Imóveis e Administração
Limitada
Indústria Bradleir-a:
São Paulo

Eit

had
..4
0/4111-1)

RODRIGUES
IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Nome Comercial.

Termo n° 665.304, de 8-1.0-1964
Classe 48
Eterp — Empraza Técnica de Revestidistinguir:
Perfumes.
essências,
ex..
•Para
Classe 41
mento e Pintura Limitada
tratos,, água de colônia,, água de toucaTitulo
Estado da Guanabara
•
dor, água de. beleza, água de. quina,
Urino n9 665.296, de 8-10-1964
água de rosas.. água de. alfazema, água
Somalha Malharia e Confecções
para. barba. loções e. tônicos, para os
Limitada
cabelo* e para a pele, brilhantina. banEstado da Guanabara
dolina.. "betone', cosméticos, fixadores,
.
' INDÚSTRIA BRASIIIRA_
de. penteados,. petróleos. • óleos.- para os
cabelos.. creme_ evanescente, cremes gorClasse 16
durosos e pomadas para limpeza da
Artigos da classe
pele e "maquillage - depilatórios, desodorantes,. vinagre ardmát1co, pó de arroz
Termo no 665.305; de 8-10-1964'
e talco perfumado ou não, lápis para Mocambo — Arquitetura, Engenharia e
s.
Ctintecatana e sobrancelhas, Preparados para.
Construções Limitada
inbelezar anjos e olhos, carmim para
Estado da Guanabara
o rosto e para os lábios, aabito e cremevara barbear, sabão liquido perfiimada
Nome Comercial
ou não; sabonetes, dentifrícios em p6,
OC/444.80
pasta. ou liquido: saia perfumados.. paras ,
Termo no 665.297, de 8-10-1964
,Somalha Malharia e Confecções,
banhos, pentes. vaporizadoies. 'de perla-banhos, pentes; vaporizadores, de perla..
Limitada
Classe' 33
e- cílios:. dum de louro. saquinho.. perfis-.
Insignia Conrcrcial
Estudo da Guanabara
• nsado preparados, em pó; pasta.,
Térmo no 665.3064 de 8-10-1964
d'o e: tijolos para o. tratamento .da& unha&
dissolventes. e vernizes, removedores- da Mocambo — Arquitetura, Engenharia e
Construções Limitada
cuticula glicerina perfumada para os
cabelo& a. preparadas para descolorir.
Estado da Guanabara
unhas. cílios. e, pintas ou sinais , artifia
ciais, óleos para a pele
Indústria Brasileira
Trino no 665.300, de 8-10-1964
Indalecia de Souza Dias.
BELLSILIMA
Estado da Güanabara
Classe 36
Prorrogação
Para distinguir: . Artigos de vestuários
Classe 2,5
e roupas feitas em- geral: Agasalhos
Artigos da classe
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
PRORROGAÇÃL
botas botinas, blusões boinas baba.
Têrrno no: 665.307, de. 8-104964
douroa, bonés, capacetes, cartolas, cara•
Eica Indústria, e Comércio. Limitada
poças. casacão. coletes; capas,, chalea,
u
Estado da Guanabara
,
cacrecols, calçados, chapéus,. c:ntos,
CREMENOL"
cintam combinações, .corpinhos calças
de senhoras e de crianças,. calções., cali tisiDUSTRIA -8RASILG1RA
•
ças, cainisaa, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulaa, • colarinhos cueiros
INDÚSTRIA BRASILEIRA
rala. casacos, chinelas.. dominós, achar.
Classe 48- peie: °fantasiam; fardar paras militares- °P- Para distinguir: Todos os artigos coneClasse 36
lagiada fraldas, galochas, gravatas, gortentes do exemplar anexo
Artigos da elas'

ETERP

_Somaiha Malharia,
Eõõi Ltda.

••n•

So al ka

1955 755

MaCAISIBO

Classe 43
Para mstinguir: Sodas, groselhas., guaraná, águas minerais, aguas tônicas e
refrigerantes
Termo 119 665.311; de 8-10-1964Cia, Limitada
Omihino Seiyaku
Japão
Prorrogação
PRORROGAÇÁO

RELIFF:
Classe 3

Para distinguir: Preventivos de doenças
venériasTermo no 665.312, de 8-10-1964
Supertintas S. A. Indústria de Tintas
e Veimizes
São Paulo

rS-upertintas S/A. Indústria
de Tintas e Vernizes
Nome Comercial
Termo n° 665.313, de 8-10-1964
Supertintas S. A., Indústria de Tintai
e Vernizes,
São Paulo

Su e rtintas
Indústria Brasileira'
Classe 1
Absorventes, acetona, &Idos, acratatoS,
ageates• quitnicos para o tratamento 4
loração de fibras, tecidos, couros e má
Itilose: água raz, alcool. albumina, atila
limas. alumerr, alvaiade, alvejantes ias
dustriais, aluminio em- pó amoniacta
anti-incrustantes, enti.oxidhntes, anta.
,oxidantes, anti-coraasivos; anti-detcman.
tes. azotatos, água acidulada Parai
acumuladores, água oxigenada para
'fina industriais, amônia: banhos pere
fialvanisaçõo, benzina, benza betumai
bicarbonato.' de_ sódio, de potássio; cal

(
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Virgem, carvões, carbonatos, catallzaAmes, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio,
corrosivos, cromatos, corantes, creosoto*: deacorantes, desincrustmates, dissolventes; emulsões fotográficus, atuoIre, 'éter, esmaltes estereatoa; fenol,
,ertaibilizados para fotografias, Sixadores, formol, fosfatos industriais, fósforos—industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hiciratos, hidrosulfitco;
Impermeabilizantes: ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitroceluloae; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos aqui
micos para impressão, potassa industrial, papéis -emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hellográficos e heliocopistas, películas
aen.sívels, papéis para fotografia e aná.
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas; preparações 'para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
ailicatos, soda cáustica, soluções qui/nicas de uso •Industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, 'decorações, couros, teciclos, fibras, celulose, barcos e veiculos, • talco industrial. ti..net.

sas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlifiés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, pstilhas, , pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animas, requeijões, sal, sagu; sardinhas,
sauduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tcmates e de
fruta.; torradas, tapioca, tâmaras. Talha.
rim. - tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Termo a' 665.314, de 8-10-1964
José R. Lindley e Hijos, S. A.
Peru

Classe 40
Móveis em geral de . metal, vido
aço, madeira, estofados ou não. in...
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoedas, • acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares.- berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e "café
cs.s.juntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos* para terraços, jardim e Praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
dispensas, divisões. divans, • discotecas.
de rádios, colchões, colchões de molas'
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
rk? ia quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

o,c, a

g

Classe 43
Para distinguir: Águas gasosas e
minerais
Tèrmo no 665.315, de 8-10-1964/
Agro Industrial Fazenda Celia
Limitada
..
São Paulo

'CELIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais. acai,io
amêndoas, ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum. aveia, avelas, azeite. azeitonas, banha, bacalhau. batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pós em grão. camarão, saneia
em pau e em pó. cacau, casais. chá
caramp los, chocolates. confeitos. crave
ateais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. cang:ca. coalhada. castanha, cebola, cond,
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências a/imentares, em
padas. ervilhas, enxovas, xtrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos frios, frutas secas naturais e cris
ser alimenticias, mariscos, manteiga
talizadas; gricose. gama de mascar, gormate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em 100, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
margarina, marmelada, macarrão, mas
duras. -grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias. herva doce. hena
$a de tomate, mel e melado, mate, mas

Termo n° 665.316, de 8-10-1964
Pai (3) Decoração, Indústria e
Comércio Limitada
São Paulo
FAL DECORAÇÃO, INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.

Nome Comercial ••
nano a' 665.317, de 8-10-1964
Pai (3) Decoração. Indústria e
. Comércio Limitada
São Paulo

FAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Têrmo a° 665.318, de 8-10-1964
Indústria Metalúrgica Recar Limitada
São Paulo
INDUSTRIA METALURGICA
REGAR LTDA -.

Nome Comercial
Têrmo n° 665.319, de 8-10-1964
Indústria Metalúrgica Recar Limitada
São Paulo

REGAR

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Máquinas para indstrias testeis em geral; máquinas e suas partes integrantes
para fins industriais; máquinas para indústrias de calçados: máquinas de precisão; máquinas operatrizes; motores e

suas partes; peças para veículos; . Alavancas, alternadores, aceleradores, anéis
de pistão, anéis de esferas para roámentos, anéis de óleo, anéis para facilitar o arranque dos motores, anéis .le
segmento, auto-lubrificadores,, arietes,
aparelhos pma mistura de combustíveis
de motores a explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeirs de concreto e brro, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras, para ferramentas de emes, máquinas para arqueação
de embalagens e volumes, máquinas
para afiar, máquinas para ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, biels,
bombs de óleo, braços, burrinhos blocos
de motores bronzinas, blocos, barras.
bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, bombas de coznbustiveis para motores bombas de água e gazolina para automóveis, bombas hidráulicas, bombas centrifuas, rotativas de deslocamento e a pistão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulica e para
compressões, bombas elétricas para
(hidr) Pneumáticos, brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas
brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betdneiras, cruzetas, cilindros,
câmbios, cabeçotes, camisas, cárter ae
motor, comutadores,, cubos de placas de
embreaern. 'Culatras de cilindro do motor caixas d elubrificação carburadores,
cabeçotes do cilindro, máquinas- para
cortar frios, coroas, carteiras, cadeias
co:tantes para entalhar, camisas para
cilindros, cardans, maquias catadoras.
'caldeiras, máquinas de costura, máquinas adaptadas na construção e consta.
vação de estradas, corte de madeiras e
carretos, máquinas para cortar e moer
carne e legumes, .máquinas classificado.
rua, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, máqUir • s compressoras,
carretéis, máquinas VZ1 d e ir a s, carneiros hidráulicos. maçam.: is para fabricar
canhões, máquinas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, Istribuidores de gazolina, dispositivos de
arranque, diferencial, dispositivos de
ignição elétrica para motores, dínamos
dragas, desnatadelras para manteiga
desqbradore,s de. cana e 'fOrrgagem, asácalinas desernpalhadoras, nsáquinas de.
bulhadoras, descascadoras, mácm nas
distribuidoras de concreto e barro: espuladeiras, eixos de direção, eixas de
transmissão, embreagens, engraxadores
cen,trifugos para forjas,. -engenhos de
cana, esremedeiras para manteiga.. engrenagens 'para mancas, engrenaens
de cremalheiras, engrnagens para eixos
de manivelas: engrenagens de parafusos
sem fim, engrenagns d distribu i ção, engrenagens multiplicadoras, est.:Iras
transportadoras, elevadores .ridráulicos,
exaustores paar forjas, esmeris, cápsulas, máquinas encanatória•,‘ .máquinas
ensacadoras, elevadoras, hilaquinas de
esculpir, diafragmas, enci,.enaens de
comando das válvulas, másitlinas
pilhadoras, máquinas para es-. kleiros,
eixos de comando, engrenagens Ara
eixos de comando das válvulas e para
eixos de manivelas, máquinas de estampar, maquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas cara
extração de óleos, filtros para limp,n3
do motor, -filtros ara óleos, foles de
forjas, fresas, fusos, fornalhas para tua.
dição, furadeiras, forjas máquinas para
furar-e centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico do turno,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas de arame, guilhotinas, guindastes, geradores para corrente, continua e adternada, geradores de
eletricidade, máquinas para galvanoplas.
tia' gazeificadores de líquidos éombus-
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tivels, guinchos, injetores para carburadores, máquinas de impressão, fornos
industriais (fornalhas), máquinas insufiadoras, máquinas limadoras, máquinas
para lavar vasilhames em geral, máqur.
nas para fabricção de bebidas refrigerantes, de águas gazel.çicadas, máquinas
de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas e líquidos,
máquinas para colagem re rótulos em
vasilhames, máquinas para fermentar e
misturar bebidas, juntas 'universais para
condutos dãgua de motores e máquinas,
lamjnadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras, lubrificadores centrífugos, máquinas de lavar
'pratos e roupas, máquinas lixadoras,
macacos, mancais, motores elétricos,
1:madeiras, -martelos mecânicos, moinhos
para cereais. - maçarocas, marteletes,malacates, motores, mancais para bro,as, aiotores de combustão interna, mo.
tures diesel, macacos ara brocas, ma..
cacos de roscas, de arafusos e hidráulicos, mancais de roletas, moios de vál-vulas, .nandris, magnetos para motores,1
magnetos de ignição, mecanismo Impulsionador do 'diferencial mineração, -multiplicadores. máquinas misturacioras de'
barro e concreto, máquinas para malha.
ria, náquinas" para movimento de terra,
rná.minas para moldagem, pinhões, pis.
iões de motor, politrizes, motores ,a ,:x.' .osão a mbustão interna e elétricos,
prensas, punções, plainas de mesa, MI;
las limadoras placas para tõrnos, pren.
sas hidráulicas, máquinas para panitiac
ção e aaquinas pára fabricação de massas alimentícias, máquinas para fabricação de "papel, platinados para vel.
calos, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de parafusos sem fins
e da rodas, polias. máquinas para olaria, máquinas pulverizadoras, máquinas
de polir,' receptáculos, rolos, roletas;
ressaltos repulslonadores de rolamentos
e rotos, rolamentos, aparelhos remito.
res de consumo de gasolina, recente
res de graxa, de óleo e de cilindro,
redutores silenciosos, máquinas de roa.
quear, máquinas rotativas para usinar
ferro, aço e bronze, máquinas para rotular, reguladores, serras mecânicas,
segmentos de pistões, engrenagens e parafusos sem fim, silenciosos, satélites.
separadores de graxa, óleo e cilindro,
máquinas secadoras. máquinas Para
serrar, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas? tesouras mecânicas,
tõrnos revólver, tórno mecânicos, trilhos
hipias, , tranohas, tirantes, transportado.
res automticos para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras. máquinas para terraplanagem, máquinas de soio?ar,
tuchos de válvulas, máquinas para In.
dústrias cie tecidos, máquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas tritirado.
ras, máquinas térmicas, máquinas de
trancar, máquinas de tridatar, máquinas urdideiras, válvulas para motores,,
válvulas de aspiração. transportadores
mecânicos- velas de ignição para motores, virabrequins, ventoinhas e máquinas ventiladoras
Térmo n° 665.320,. de 8-10-1964
•Indstria de Tintas e Vernizes
Pedrassi Limitada
S.% Paulo

PEDRASS

1

ORASILEIRA
INDUSTRIA
,
•

Classe 1 .
Para distinguir. substâncias quirnicas,
usadas em geral nas indústrias, adirias,
absorventes, alcatrão, água os, álcool,
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Termo n 665.323, de 8-10-1964
alumínio em pó, alvaiade, arada anticle.
tonantes. anti-incrustantes e desincrus- Farben'sbrilsen Bayer Aktiengesellscha ft
Alemanha
tantas para caldeiras, arsênico, acetoProrrogação
na, acetato de chumbo, acetato de
cobre, acetato de amónio, acetato de
ernrogaçâo
potássio, acetato de zinco, ácido bórico
ácido °Itálico, ácido nítrico, acido fênico, ácido citrico, ácido salicIlico, áciDOLVIRAN
do benzóico, actol, água oxigenada, albagina. albuminato de ferro, argirol,
Parbenfabriken Bayer
arseniato de ferro, arseniato de • potásAktiengesellschaft
sio, arseniato de sódio, antimónio metálico, arnonlaco liquido, arenal, aristal,
Leverkusen Alemanha
acetalilida. bálsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio, bicloreto de mercúrio, biClasse 3
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
Para
distinguir:
Um produto farmacêubolas. alba, boricina, borato de sódio,
tico analgésico
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bistumose, bicarbonato de potássio, breu
'firmo n° 665.324, de 8-10-1964
FF. cola sintética, composições químiC. A. Simões Limitada
cas utilizadas pelas Indústrias, texteis e
Amazonas
pelos cortumes, corantes, minerais para
prorrogação
uso na indústria, creosoto para uso nas
Indústrias, cafelna, cal virgem, carbonato de ferro, carbonato de magnésio,
F'F ORROGÂÇÂO
carbonato de sódio, carvão vegetal
reto . dg cálcio, cloreto de magnésio,
cloreto- de amónio, cloreto de cal, ciocloreto de sódio, cloreto de potáss:o.
colargol, colodio elástico, cremor de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quinina citrato de ferro verde, carbonato de amônio, cloreto de zinco,
carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel, desengraxantes
para niquelaçào, desoxidantes para me. tais. desincrustantes para máquinas. envwx,
xôfre em pó, estearato de alurnInio,
essências de Romeno', essência de euIndústria Brasileira
calipto. emolientes para remoço
tintas aplicadas, emulsionantes para
.
Classe 4'1
produtos asfálticos, esmaltes, ater, fenoPara distinguir: Cigarros
salil, formo!, fosfato de ferro, fosfato
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato
Termo n° 665.325, de 8-10-1964
, de sódio, fosfato de amónio, fluidos
para freios, glicerinas, glicirofosfato de N. V. Phillips Gloeilampenfabrieken
Holanda
potássio, glIcerofosfato de magnésio,
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol,
glicose gomelinas, hldratos, bidrossulfitos, hermitor, hemoglobina em pó.
hipossulfitos de sódio, iodo metálico,
íodureto de chumbo, todureto de arsênico. iodureto de prata, iodureto de enClasse 44
zófre, icitiol, iodureto de potássio. impermeabilizantes, Iactofosfato de cálcio, Para distinguir: Tabaco manufaturado
ou não. Artigos para fumantes, excelacirina, lactato de cálcio, lanolina
to papel
,Termo no 665.321, de 8-10-1964
Termo n9 665.326; de 8-10-1964
Auto Mecânica Pompilho Limitada
B. I. Da Pont de Nemours And
Company
Estado da Guanabara
Estados Unidos da América
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I de jantar, serviços de refrescos e de
I bebidas a saber: abajures de 1ampião4
açucareiros, apanha-moscas, bacias dg
latrina, bandejas, banheiras, biscoiteira.;
bidês botijas, bules cafeteiras, canecaaR
castiçais, chavenas, centros de mesa,
compoteiras, cubos, descansos de porce3 ‘3
lana escarradeiras, espremedores, Siltros,
funis, garrafas, globos, jardineiras, jarros, ' jarrões, lavadedos, lavatórios, leiicicas, maçanetas de porcelana, mantassaClasse 25
guelras, molheiras, moringas, paliteiros,.
Para distinguir: Estampas, imagens, car- pedestais, pias, pires, polVilhadores,
tazes, taboletas, silk screen •
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros, serviços de chá, taças
Termo n9 665.329, de 8-10-1964
para
café; travessas, terrinas, urinóis,
Rucler Propaganda Limitada
vasilhas, vasos sanitários e -xícaras
São Paulo
'
(ily,vasilhames EAONI ETAOIN
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e puTermo no 665.335, de 8-10-1964
blicações em geral. Albun.s, programas
Izarias Raw .
radiofônicos, peças teatrais e cinematoEstado da Guanabara
gráficas
Termo n° 665.328, de 8-10-1964 •
Rucler Propaganda Limitada
São Paulo

Termo no 665.330, de 8-10-1964
_ Ruder Propaganda Limitada
São Paulo
Classe 50.
Para distinguir: Impressos
,...,/nnn••n•n•

Termo n° 665.331, de 8-10-1964
Ruder Propaganda Limitada
São Paulo

RIJDER
Classe 33
Título

ENDCIS_TRIA BRASILEIRA

Classe 50
Para distaiguir: Impressos em geral
Termo n° 665.322, de 8 - 10- 1964
Martins, Ribeiro 8 Ribeiro
Estado do Rio de ajneiro

Termo n° 665.336, de 8-10-1964
Warenzeichenverband Vem e V.,
Alemanha

Classe 1
Para distinguir: Produtos caiiinicos-tée...
flocos ara fine industriais e rofissionais,
especialmente para banhos galvanoplásticos

Termo n 9 665.337, de 8-10-19N
Warenzeichenverband Vem e V,
Alemanha
Classe b
Para distinguir: Ventiladores e sopradores de ar, instalações indastriais de
aquecimento indutivo de alta frequência, Instalações industriais de aqueciNome Comercial
mento capacitativo de alta frequência,
Instalações de aquecimento de indução
Termo n° 665.333, de 8-10-1964
de frequência média, estações mó‘ eis de
Magaldi
Mala (Publicidade)
Classe 8
ligação e transformação, instalações elé. Limitada
Para distinguir: Material de isolamento
tricas para veículos sôbre trilhos e óniSão Paulo
para fins elétricos
bus, inatalações de condutores de co• mando para vias férreas, usinas de for.
Têrmo no 665.327, de 8-10-1964
ça e transformação para vias férreas,
0,1E1EALAGEM MODERNA
N. V. Philips Gloeilatnpenfabrieken
distribuidores de corrente para construHolanda
ções, instalações de despacho, aparelhos
Classe 32
de comando de ar comprimido, conjuntos
- Para distinguir: Revistas
para introdução cai caixas de distribuição, instalações elétricas e refrigeração,
Tarmo 119 055.334, de 8-10-1964
instalações de atuação e medição a dig.
Julio Paes de Almeida
tância, retificadores e aparelhos de re• São Paulo
tificação, instalações de distribuição de
alta e baixa frequência, instalações de
compensação para redes elétricas, armários pt-a distribuição de cabos, comandos potenciais, células de gerador
,
de ponto estrela c de excitação, usinas
de transformação, distribuidores , para
IND. BRASILEIRA
escolha de corrente e instalações para
experiências: indicadores de' corrente.
transformadores e reles de proteção, instalações de comando, medição e regula.
Classe 15
gem, aparelhos de acionamento eletroht.
Classe 44
Para distingutr: Tabaco rtanufaturado Para dktinnuir: Artefatos de cerâmica. dráulicos, instalações de comando de
ou não. Artigos pare fumantes, exceto porcelana, faiança, louça vidrada para alta frequencia com revestimento de
uso caseiro, aparelhos de chá, de café. chapa de aço, instalações para contrõpapel

KAPTOti

ARCOPAL
L

Classe 33
Insignia

Classes: 44 — 48
Titulo
•

Termo n9 .665.332, de 8-10-1964
Ruder Propaganda Limitada
São Paulo

Fmj

POMPILHO

Ranix Comérciol
e Representações
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da.réde, comandos- para elevadorea,
combinaçaes de proteção, instalações
para tratamento eletrostático, ventilados para o espaço de teto, motores e14ricos, geradores, automáticos diesel,
radares de alta frequência, máquinas de
tratamento eletro-erosivo, máquinas de
tratamento de ultra:comando, centrifugas elétricas para roupa,'máquinas opa.
ratrizes elétricas, conjuntos elaericos,
diesel e a,gazolina
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tampadas elétricas incandescentes e fluoa
Termo no 665.347, de 8-10-1964
rescenteo, lampadários, liquidificadores,
Auto-Rent Locação e Comércia
lustres, quadros de distribuição, reatores,
Veículos Limitada
receptáculos para lâmpadas :MJ, retiSão Paulo
ficadores de corrente elétrica, soque- .
testtelefones, torradeiras, ventiladores
e voltImetros
Termo no 665341, de 840.196a .
. Deotinio Amaral
:Minas Geral-

• Térmo no 665.338, de 8-10-1954.
Warenzeichenverband _Vem e. V.
Alemanha
Classe 11
-,
Para distinguir: sChananas de irradiação, bancos de ensaios de pêndulo, quadros de. comando, mesas de comando.
caixas de distribuição, posto dè comando, instalaçõés eletrotécnicos, de ligação.
thIDÚSTRIA BRASILEIRA
comando e distribuição para construção
naval, quadros de comando para instalações de condensadores, acoplaments
•
claro-magnéticos! eletro-magnéticos paCasse. 35..
ra levantamento a carga; armações pa- Para distinguir: Bolsas; cintos, 'pastas,
ra cabos e linhas ao ar livro, instalações malas, carteiras, valises e frasqueiras
elétrica& parai indústria e -construção de
Têrmo: n° 665-.342, de 8-10-1964
moradias, sistemas de canal de trilhos
coai revestimento de chapa, instalações Guanbara, Aparelhos Eletro Domésticos
Limitada- .
de circulação: de óleo, caixas de distriEstado da Guanabara buição para alta frequência, caixas de
distribuição para baixa tensão, abridores
de porta elétricos, caixas, de instrumentosj caixas para fusíveis,, linhas de
ou ao ar livre na rede de: tensão média, RO- diTio" Quatrocentão armazenadores de água quente, -eletró. dlos para. solda
Classe 40'
Termo n° 665.339, de 8-10-1964
Para distinguir: Carrinhos para geladeiWarenzeichenverband Vem e V.
ras, máquinas da lavar roupa, arquivos
Alemanha
.
e seme/bantea
Classe 21
Termo
n°
665.343, de 8-10-1964
Para distinguir: Comandos para locoAbram
Menasze. D.:agram:1.
motivas diesel-elétricas, automáticos di.
São Paulo
esel, caixas de distribuição, alavancas
de câmbio, retentores de óleos para au.
.
tomóveis

TELEVOLT

Têm° n° 665.351, de 840-1964 •
Camnanhia Braaileira de Amuos,*
, "Cobra"São Pauka

..COBRA.\

ndintria
Clame 21
Pare distinguir: Aviões, bals6PNaca
planadores
Classe 21
Parta distinguir: Veiculo/ automoveis

.,ASCUL

Tenno no 665.340; de 840-196+
Televolt S. A., Indústrias. Elétricas
São Paulo

•..evereiro de 1965

Têrmo n9 665.348, de 8-10-1964
'autora e. Comercial Jobraz
Limitada
São Paulo

CONSTRUTORA R COMERCIO,
JOBRAZ . LTDA..
Nome Comerçial
:aMerde ETAOIN m. m m m
Térrno a? 665 ;.349, de 8-10,1964
C---srutora, e Comercial, »brisa
Limitada
São . Paulo

•

JOBRAI
Inditstria Brasileira

Tármo n0 .665..352, de 845.1964 .
Sindicato dá. Trabalhadora. na , JOU.trine Metedurgicas, Mediatos e de
Material; Elétrico do Estado, da
Guanabara
Fadada da. Guanabara

o

IM O
ARon cru.

ao As

ta

••n•••

GINOICAT0METALliRalCO

aliasse JPIn
Para distinguir: Uma publicação,
impressa.
Termo, 13.9 665.353, de 8-10,1964
ynart, Decorações Limitada
Estado da. Guanabara.

Classe. 16. .
Para distinguir: Materiais , para consista
óes e decorações: Argamassas. argila.
eia, azulejos, gatentes. balaustres, blo•
cos de cimento, bloros para pavimenta.
Classe 34
çao, calhas, cimento., cala cré.. etapas
'LAT-LEV
Isolantes; caibro., caixilhos; colunas: Para distinguir:: Tapetes, tanas e
chapas para coberturas., caixas dágua, panos para assoalho.. e paredes, linoClasses: 33 — 47
leos i , oleados e 'encerados
Pata distinguir: Pdsto de serviço para caixas para coberturas, caixas dagua,
caixas
de
descarga
parai
seixos,
edificaautcundvels, com garagem, gasolina e
Termo no 665.354, de 8-10-1964
Vies premoldadaa estuque.. emuLaao de.
. lubriacantes
Silves Leoa; Indústria da Lustre
base_ asfáltico., estacas.. esquadrias. estruAbajur. Limitada
turas metálicas para. construções, lameTermo n9 665344, de 8-10-1964
São Paulo
las de metal., ladrilhos., lambris. luvas ,
Finatec Limitada
.
de junção,„lages, lageotaa, material: iso-i
São Paulo
lante contra frio, e calor, manilhas; mas-1,
SILVER-LEOW
sas para revestimentos, de paredes, ma-1
deiras
para,
construções,
mosaico&
pro,..a.
:aras as
dutos de base asMItico, produtos para indási-tria Drailletra
i,'•
:J.,-i>....;..
tornar impenneabia arntas as argamas-4 VII 4:4210174E, É
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea.
Classe 8
. bilizantes, líquidos, ou sob, outras, formas Para, distinguir:
Lustres e aaajus
Classe 33
,
para revestimentos, e. outros como nas
Para distinguir: Administração de bens construções, peralta-ma, placas, para. paTermo n° 665.355, de 8-10-1964
vimetitação, eças, oniamentaia de ciAntonio Simões Flórido
1-érino 12°' 665.345, da 8 -10- 1964
mento: ou: gesso, ara, tatos, e paredes.
Sa cibrás — Empreendimentos em •
Estado da Guanabara
papel para forrar.' casas, massas anta
Diversões, Limitada
rcidos para uso nas construções, par- São. Paulo,
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas,, tijolos, tubos da concreto,
telhas, tacos, tuboa de ventilação, tan.TOP-BOLICRII
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 41
Talctqs trio.. Brasileira •
varas.
Para distinguir: Chá, mate e café
-

Classe 8
Para distinguir: Reguladores. de tensão.
reguladores de voltagem.. aquecedores
e chuveiros elétricos e. mais: amperimearas, aparelhos de ar condicionado, aparelhos de rádio, receptores e transmita
Térreo. ns 685.350., de 8,10-1964
sores, aparelros de ventilação., aparelhos
•
Companhia Brasileira de Aeronaves
Classe 49
de- waffles, aquecedores de pratos, ani s"Cobra"
radores de pó, batedeiras elétricas,, bora Para distinguir: Jogo de boliche e penes, botões para comando elétrico &
trechos para tal jogo
São- Paulo
distância cabos elétricos, cafeteiras elé-,
Tann° no 665.346, de 8-10-196a
tricas blindadas manuais e automáti._, BRASILEIRA
Companhia Florestal Gitapiara
cas, chaves magaéticas automáticas, cir-,
São Paulo .
culadores de ar, disjuntores,, disositivos;
.In,ciustria. Brasileira
de artida, enceradeiras equipamentos. dei
1
luz fluorescente, eqpipamenta& . telefõni- eammtik iraormsan QUAPIAILL
-aos, esterilizadorcs, ferros de engomar..
Clame 11
fios- elétricos, gladeiras grelhas elétricas,
, Para, diatinguir: Aviões, helicóptaros, e
ínterruptores automáticos de circuita,
Nome. Comercial
l'
planado•

.

MORMO

Térino no 665.356, dg 8-10-1964
Maaallpapierfabrik H. Benkert
G. m. b H.
Alemanha.

BENKERT
Classe 11
Para distinguia Películas metálica.

.
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Pra,' u° 66 5 .35 7, 4e 8-10-1961
isIatakpap4erfablik 14. Benkert
G.
b
IA o

.

H.

Tirmo if 665.363, de 8-10-1961
Jarrtil Jamus
Paraná
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Trino n° 665.367, de 8-10-1964
S. Fischer
São • Paulo

4)41,2/lanha

Game 38
distitsgalr: Papel • papelão eae:::, oom pefiaulete metálicas, bem como
BRAGLERA
*
aptas cobertos com outras substâncias
o lacas ou vernizes Incolores u coClasse 7
' , bronzes, bronzes coloridos, Iaroo, engomados coloridos, especial- Para distinguir: Um implemento agriaabe papéis cobertos com capas de cor- cola com multiplicidade de operações em
, para a fabricação de boquilhas pa- uma só operação no preparo do solo e
cigarros e Invólucros ou envoltórios
do plantio
rea chocolates, caramelos e confeitos
Termo no 665.364, de 8-10-1964
Tármo no 665.358, de 8-104964
g zazt-Novachim Comércio e Indústria
Limitada
11/4,Iktallpapierfabrik H. Benkert
1
São Paulo
G. m. b 1-1.
Alemanha

..

Termo no 665.371, de 8-10-1961
Fábrica de Veias e Sabá ° São Carlgo
Limitada
Bahia

.sPOLICULTORP;

tom.

• ..,\XS:
‘T`'

. .
Classe 46
Para distinguir: Sabão
Classe 34

'41 SUPER—PEN"
ND. BRASILEIRA

Classe 17
Para distinguir: Canetas esferograficas

Para distinguir: Cortinas e tapetes
• Têrmo ng 665.368, de 8-10-1964
Anésia Ferreira Fiquene
São Paulo
-

Termo a° 665.365, de 8-10-1964
Indústria Mecânica Maiella Limitada
São Paulo —

Termo ng 665.372, 'de 8-10-1964
Fábrica de Velas e Sabão São Carlos
Limitada
Bahia
r•M INOINn 1••n• amavam.. .jr=1
I FAIIIIICA In:VELAS KNAIIMI
I
N.CA111.11N
1

nu,
.
•
•1(`41((itirl
l

Classe 38
Nes distinguir: Papéis cobertos cota
sapas de cortiça ou que apresentam uma
imitação de capas de cortiça

A1ELL At
IND. BRASILEIRA

Classe 6
Para distInguirs Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecánisarnentas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar. tornos mecânicos, prensas mecánicai, máquinas amaasadeiras, misturados
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstruçao e cansesvaçao de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora, má6 :.lasse 33
quinas desempalhadoras, descascadoras,
Titulo
ensacadoras, brunIdoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
ng 665.360, de 8-10-1961
máquinas secadoras, trituradoras. pulArtefatos de Metais e Plásticos
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
Limitada
tesouras mecanicas. tupias. máquinas de
FIssado da Guanabara
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para fúrias, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fias. arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras.
válvulas e transportadores auClasse 5
tomáticos de alta e baixa pseudo,
Para distinguir: Metais não trabalrados prensas
hidráulicas, martelos meclinicos
ou psrcialmente trabalhados, usados nas e máquinas limadoras, máquinas opera•
indústrias
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
• Termo n° 665.361, de 8-10-1964
Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
Valentim J. Eremicin
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
"siado do Rio de aJneiro
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dínamos
• receptáculos
Termo ng 665 .366, de 8-10-1964
Classe 41
Comércio e Engarrafadora de Alcool e
Pira distinguir: Sorvetes, picota
Afins "Joana D'Arc" Limitada
São Paulo
Traio o' 665.362. de 8-W-1961
M. Santos Silva
E.t2do do Rio de aJneiro
*
IND. BRASILEIRA
Termo no 665.359, de 8-10-1961
Rion,110 Imóveis S. A.
Estado da Guanabara

E.dificio

A PAST'ae/ditincULGOR
MAR MINA

-

"GAS011"

Classe 47
Pira distinguir: Gasolina

JOANA D'ARC
.

is

J

I

I \,kiNttà mIIII4,57£
si
4 4,s

Irm"

•nn•••

Classe 46
Para distinguir: Sabão em pasta, tijolo,
pó, escamas, liquido, tabletes
Termo n° 665.369, de 8-10-1964
Jamil Jannis
Paraná

1POLICULTOR JAMUS*.
IND. !BRASILE:faia

•
. Classe 7
Para distinguir: Um implemento agrícola com multiplicidade de operações
em uma só, operação no preparo da
solo e do plantio •
Termo no 665.370, de 8-10-1964
N. C. de Oliveira
Ratado da Guanabara

Classe 46
Para distinguir: Sabão
Termo ng 665.374, de 8-10-1964 •
Sylvio Mavignier Colin
•
Estado da Guanabara

>y

[Gummi]
„...
prat--241,
NYLVIO M. CoUN

Classe 32
Pare distinguir: Uma publicação

•ARMEP

XA-MATE

11j

i) I I 11,1:// p,..

•

Classes: 33 — 41
Titulo
,Termo n° 665.373, de 8-10-1964
Fábrica de Velas e Sabão São Carlos
Limitada
•
Bahia
-T,
KN
MIJIIII:ÀDKVEUNAP
IN1;A141.0N ! ta!
is1/41-11

Impressa

Termo n° 665.375. de 8-10-1964
Agricultura Planificada
Planning'
Limitada
São Paulo

LANRURAL
Classe 32
Para distifiguir.. Uma revista e outros
veículos publicitários especializados eus
agricultura -planificada
Termo a° 665.376, de 8-10-1964
Guapiára — Empreendimentos Civis
Limitada
•
go Paulo

CONDOMÍNIO,
1

„.t1 illoiNtb,
vAl -1407%

GARAGEM AUTOMATICR
GENERAL JARDIM

SIONIN~

Classe 3
Para di'stinguir: Alcool medicinal para
farinada, hospital -e casa de saude . •

Classe 46
Para distinguir: Sabão

Classes;

47

70U

tautnta-tetra l i

sTermo, n? 665.377. de. 8-10-1964
, Rõmuio cia Almeida Mercas:
São Paulo

L71ARNU ur

.' rjrciao. te 66$.385, de 840-1964
Celestino Fernanda.
•
Estado da Guanabarg

k oeçav In)

• eevereiro der 19tC

tigráficas, colas. de nacadernadoe,, to- pinar, máquinas combinadas para ap
, iberas de matéria plástica, chupetas e mear e çulinfar, dj desbanar, para eas
mamadeiras de material plástico, com- afiar, maquinas e . moinhos para forra.
postos vegetais impermeáveis para teci- gens, máquinas toscadoras, ordenaddi
caecánicoi, raladores macktnicos4
dos, ccordel de tripa, correia de lona
com borrachas, ebonite,. enfeites da, ma. los compressores para. a . agricul
teria plástica para automóVeis, esper. sachadeirau semeadeirair secadeiriel
macete refinado, esponjai, espuma de ma, tratores agricolas, válvulas. p
mar manufaturadas, estoraque manufa- secadores .. de terra, iosadorta de gor‘
máquinas agricolts..
turado, guarnições de material plástico
para automóveis,, tacos de matéria, piásClasse 13
Timo. n9 665..393,, da- 9404964
Para distinguir: Joalheria e metais pre- Uca,: feltro de. crina, para cadeira,. filtros
mar Indústria de Manto*
Classe 16
de
esponja,
fita.
isolante,
Mias
isolanciosos,, semi-preciosos e suas imitações,
Plásticos Ltdru
Para distinguir: Argamassas para o re- pedras preciosas, trabalhadas. e suas tes de skbstâncias sintéticas,. garfos de
São Paula
vestimento de pisos, paredes e fõrros
matéria. plástica,. giuten.. goma.. para.. chaImitações. bijouteria cai geral
peleiros, guarnições de. celuloide, para
PERERECA
Termo n9 665-.379, de 8-10-1964
a? 665.386, de: 9-10-196+
Tantnw
arreios,
Isoladores. para mesas,: mirras, paIndústria e Comércio de Calçados. •
Rrasileira.
São, Paulo.
litos de penas, peliculas, de celuloide,
Alda- Limitada
•
virgem,
resinoidess
preparados
sangues,
Estado da Guanabara
Classe. 49.
cristalizado, sacos de plástico para emCLARIM
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pabalagens e torneiras de celuloide
satémpos em geral, artios para fins •rs
"-0 ALDA
clusivos desgportivos, automóveis, avin° 665.392, de 9-10-1964.
Termo
Classe 8
ões, bereinhos de brinquedos, boneca.*
Brinquedos'
União.
Ltda.
Discos gravados
bonecos, baralhos, bolas para todos
São Paulo .
Classe 36
esportes, bilhares, carrinho* caminrões
Termo n° 665:387, da 9-10-1964
Para distinguir: Calçados em geral
canroças e chocalhos de brinquedo, ca"Arkos" Construtora S.A.
naleiras para esportes, dominós, damas,
Termo a° 665s380, da 8-10-1964
uNiXo
São Paule
Paquetá S. A. — Indústria. e Comer.
discos de aremesso desportivo, dado'
Brasileira
para lançamentos, espinardas de brinp
cio de Calçados
Classe'
49
AR KOS
lheiras para esportes, jogos de foot-ball
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Brinquedos, jogos, paia,- de mesa, luvas para esporim, miniatusatempos em geral,. artigos para fins ex- ras de utensílios domésticos. máscaras
clusivamente desportivos: automóveis, para esportes, nadadeiras para esportes,
Classe 16
Paquetá. S. A. -Indústria
aviões de brinquedos, bercinhos, bone- patins, patinetes, pões, petecas,, revólMateriais para construções
cas, bonecos, baralhos, bolas para to- ver de brinquedos, raquetes, snookers,
Cbmércio de Calçados
Termo n9 665.388, de 9-10-1964
dos os esportes, carrinhos, caminhões. trens de brinquedos, tenis de mesa, togai
Comésticos "Kaiser - Ltda.
carrocinhas, chocalhos; caneleiras para bolas, bamboretes tacos, tornozeleirat
São Paulo
esporte, dominórs damas, discos de ar- para esportes, vagonetes, varas de sol.
Nome Comercial •
remesso desportivos, dardos ara; lançatos de xadrês boliche
mento,
espingardas de brinquedos, fiKALS.E.R
Termo n9 665.381, de 8-10-1964
guras de .ves e animais, joelheiras paTeimo, no' 665.396, de 9-104 964
Eloy & Cia. Limitada.
ra esporte, jógos de football de mesa,
Tndústria. de Móveis Estofados
iógos, de armar, luvs. para esportes.' mi"Valência" Lida
•Rio Grande do Sul
Classe 48
niaturas de utensiillos domésticos, Más.'
São Paulo
Perfumes, produtos debeleza e de
caras para esporte, nadadeiras para estoucador .
porte, patins, patinetes, piões, petecas,
Termo n0 665.389, de 9-10-1961
reviver de brinquedo, raquetes, redes de
.IndV
.A2
BraNCsfAleira
metal para pesca, snookers, trens.. têAços "Ibéricos" Ltda.
nis de mesa, tômbolas, tambores,, tacos»
São Paulo
. Clanse 40
tornozeleiras; para esporte, tacos, bolas.
Classe 36
e mesas- ara bilhares, vagonetes,, varas Móveis, em geral de metal,, vidro.. i
Para distinguir: Calçados
para • saltos, varas para pesca,. torra- aço, madeira, estofados ou . não, inclv.
IBERICOS
sive móveis ara escritórios: Armário
Termo. n° 665.382: de 8-10-1964
armários para banheiro e para, roupa
TêT.1710 n9 665.394, de 9-10-1961
Empire — Bar e Restaurante S. A.
Clasae 5
toadas, • almo tadas, acolchoadgs par
Tratos "Parts" Ltda.
Estado da Guanabara
Metais em bruto ou parcialmente
móveis, bancos, 'balcões, banqueta
São Paulo
trabalhados
bandejas, domiciliares. berços, biombo
' PABrea
cadeiras, carrrinhoa para chá e cal
Termo h° 665.390, de 9-10-1964
conjuntos para dormitórtos, conjunta
ind. Brasileir=.
Corepal — Coniérciq e Representações
para sala de jantar e- sala de .visita
de Parafusos Ltda.
.
conjuntos para „arraçoa, jardim, e praia
•
Classe 7,
conjuntos de armários e gabinetes par
São Paulo
Classe 42
Máquinas e utensilios para sereia usa- copa e cosinha, camas, cabides,, cadeira
Para distia.guir: Bebidas alcoolicas. e
dos exclusivamente na agritultura e giratórias, cadeiras de balanço, cais
ODEPAI,
fermentadas
horticultura a saber: arados, abridores de rádios, colchões, colchões de mola
Ind. Brasileira
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- dispensas, divisões, divans, discotecal
Termo no. 665.383, de. 8404964
canicos e empilhadores combinados. de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
Indústria de- Calçados Lafer- Limitaria,
arrancadores mecânicos para. agiecull ilhas, estantes, guarda-roupas, mesa:
Classe 11
-tura,bedispc omba
- Estado da Guanabara
Parafusos de tôdas as espanes para
mesinhas, mesinhas para rádio- e televi
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras
• todos os fins
ceifados para arroz, charruas para agii. são, mesinhas para televisão, moldura
Termo n9 665.391, de 9-10-1964
cultura, • cultivadores, debulhadtres para quadros, porta-retratos.. poltronai
Indústria e Comércio Caçula de
destocadores, • desentegradores, esmaga- .poltronas-camas, prateleiras,, tionta-cha
Plásticos Ltda.
dores para a agricultura;- escarrificado péus, sofás, sofás-camas. travesaeiros 1
vitrines
res, enchovadeiras, facas para maqui.
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
Classe 36
Termo n° 665.397, de 9-10-1964
CAÇULA
ou dentes,- máquinas batedeiras para'
Para distinguir: Calçados,
-ruim Confecções Comércio,
Ind.. wrp
43
agricultura, máquinas inseticidas, má- •
"epresentações, Exortação
quinas vaporizadoras, máquinas de
Termo no. 665.384; de . 8-10-196+
e Imortação Ltda. .
Sãcr Paulo
mungir. -máquinas niveladoras de terra.
Indústria Diniago Limitada . •
São Pzwin
Classe 28
máquinas'
perfuradoras.
para
a
agriculEstado da Guanabara
Para distinguir: Artefatos e produtos tura, máquinas de plantar, motocharT . E5 I RA
acabados de origem animal, vegetal ou ruas, máquinas regadeinas, má:minas de
Ind. Brp.Frile
mineral não incluidos em outras des- roçar, de semear, para sulfatar, de
ses, artefatos de substanc.ias quimicas torquir, de triturar, de esfare!ar. terra.
não incluídas em outras classes: Ador. Para irrigação. para matar tormigas e
,
. Classe 3 A
nos de ambas e de chifre, barbatanas de antros insetos, para burrifar e pulverii Para distinguir: Artigos de et'stuártoa
balda. capas de crina para colchões 'ar desinfetantes, para adubar para e roupas feitas em geral: kgasalhos,
Classe' 8'
carrinhos para bebês de matéria plásti- agitar e espalhar palha, pára colner aventais. alparcatas. anáguas. blusas, •
distinguir:
Instrumentos
e
aparePara
ca chapas de matéria plastica para im- algodão. para colher Cereais, máquinas botas. botinas, ,blusões. boinas, bal)aIlsokad precisão, matrizes, solda elétrica pressão, ciMento de amocega, colas fcr
louros, bonés. capacetes., cartolas. sarae oxigenio
Cortar
amas s adárvores,
a s "pra%espalhar.
fins'I
.cdae- ra-mas, casação, coletes, capas, ehalea,
,

MAGARA
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cacheco/s, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calces. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, acharpez fantasias, fardas-para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorluvas. ligas, . lenços, mantds, melas,
snaaSs. mantas, mandrião, manilhas. paros logos de 'ingeria. jaquetas, laquês,
letós palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
rabos, perneiras, quiatonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sue teres, almas, sungas, atolas ou.slacks,
taler, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Térmo n9 665.398, de 9-10-1964
Bonde Street Drive-In Ltda.
São Paulo
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Termo n9 665.401, de 9-10-1964
pes, fantasias, fardas para militaria co- plásticas, capas para livros de plástic-0",
Precala Ltda. — Indústria e Comércio tegiais, fraldas, galochas, grave:as, gor- capas para discos de plásticos, armações Limitada
¡roa, jogos de lingerie, jaquetas, laquéa,
para óculos e resinas
São Paulo
luvas, ligas, lenços, manted, meias
•
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- Termos ias. 665.410 e 665.411, de
9-10-1964
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
;BRECAI)
Atlanta C.onabil S . C.
peugas, ponches, polainas, pijamas, puSão Paulo
nhos; perneiras, quimonos, regalos,
ÚDOSTRIA BRASILEIRA, robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Clame 5
4TLA1FPA COMABIL
sueteres, aborta, sungas, tolas, Ou siados,
Aço em bruto, aço preparado, aço doce, talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
••
aço para tipos, aço fundido, aso pare vestidos
Classes: 16
cialmente trabalhado, aço. polido, aço
T—
itulo3
3
aço de vergalhões, oitavados, aço exara
Termo n° 665.406 de 9-10 -1964
Classes: 16 — 33 — 50 •
doce fundido, aço laminado, aço níquel,
Sonac' — Sociedade Nacional de
Materiais ara ccinstruções; administraComercialização Ltda..
aço polido, aço ein chapas e em %lha&
ção de bens, compra e venda de imó.
São
Paulo
ligas de aço, ligas da alumiai°, amalveia e loteamentos; e impressos
gamas de metais, metal antifricçáo, an30NAC
timônio, metal ba'sit, bronze em verTermo n° 665.413, de 9-10-1964
Ind. Brasileira
Carmo Abril
ferro, chapas de zinco, chapas esta•
Sio Paulo
abadas, chapas pretas, metais para chumaceiras, chumbos em bruto, em barras,
Classe 21
em bastbea • em lençol, ligas de chum- • Veiculos e suas artes integrantes
ALTDITONE
BONDE STREET
bo, colme em bana. em chapas e em
Ind.
Basileira
DRIVE—IN
fókas, *ferro, espelho, ferro estanho,
Termo no 665.408, de 9-10-1961
•
em fólha ou no, estanho em Rilha em
Bonzo Nakazaki
Classe 8
Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 44 verguilhase em papel laminado, ligas
São Paulo
Para distinguir: Acendedores elétricos
Titulo
de estanho,' ferro a carbono, ferro em
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
barras, chapas em vergalhões e em hárimetros, amplificadores para rádios
„Térmo a° 665.399, de 9-10-1964
• TRIMÁTICO
lhas, ferro fundi& em bruto e em chaaparelhos de Iluminação, aparelhos eis
Bonde Street D.-ive-In Ltda.
Cid. Brasileira.
televisão, aparelhos de ventilação para
pas galvanizadas ' ou 'não, ferro - gusa,
edificlos, aparelhos elétricos para Iam
São Paulo
Classe õ
tarro laminado, dgas de ferro, tarro
nho, aparelhos eletro-dinámicos, apaAlavancas,
máquinas
amassadcirgs,
má
manganes, ferro maleável, Rilhas de
BONDE STREET
relhos para barbear, aparelhos para tns.
guisas
para
abrir
chavetas,
maquinas
gandras, lisas ou não, metal para funInd. Brasileira.]
talações telefônicas, aparelhos para ondição de tipos, latão, latão em fólhas, para arqueação de embalagem, bombas dular ou secar cabelos, aparelhos para
em chapas, aná vergalhões. ligas de hidráulicas, bombas elétricas para pneu- pasteurização de leite, aparelhos para
metais zeetit
era barras, em chapas. máticos, blocos, .cruzetas, cilindras, cal- torrar pào, aquecedores elétricos, aspiClasse 41
re:ras, máquinas adaptadas na construAlcachofras, aletria, alho, aspargoa - em folhas e em masaa, metais forjados, ção
de estradas e conservação, para radores de pó, benjamins, bobinas eléaçúcar. alimentos para animais, amiais, metais estampados, níquel, solda co- cortar,
dlaamos, máquinas distribuido- tricas, caixas de derivação, campainnas
•mendlos, ameixas, amendoim, araruta, muns, molibdeno, tungstênio, zinco, zinras
de
concreto
e de barro, maquinai elétricos, conectores, enceradeiras, esco corrugado liso, em chapas em
arroz, atum, aveia. avelàs, azeite, azei
encanadoras,
bobinas,
esmeris, exausto- tufas de aquecimento, estufas para conboleai, banha, bacalhau, batatas, bala*.
bilhas e ligas de zinco
res para forjas, expremedeiras para servar alimentos, estufas para secar roublacostos, bombons, bolachas. baunilha:
manteiga, limadores a frio e a quente pas, ferros eléti:icos de engomar e de
Termo a' 665.404, de '9-10-1964
Café em pó e em grão, camarão, canela
Mercearia e Bar Itamarati Paulista para aço e outros, metais, máquina para soldar, filtros de água, fogareiros eléem pau e em pó. cacau, carnes, chá,
/avar pratos macacos, mancais, moto- tricos, çogões, .fõrnos, gaivanómetros,
Limitada
Caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
res elétricos, moislios de cerea.s, mala- hidrámetros, indicadores automáticos, de
São
Paulo
Cereais. cominho crem ede leite, cremes
cates,
máquinas para malharia, Máqui- nivel de ágtia, inátrumentos medidores
Ghouricos, dendê, doces, doces de frunas operatrIzes, prensas; máquinas pul- de energia elétrica. instrumentos telef0.
-ali:mentidos, croquetes, compotas, canITANIARAT1
verizadoras, plainas de mesas, 'máqui- nicos, Interruptores, irradiadores, Mingica coalhadas castanha, 'cebola, condiPAULISTA
nas
secadoras, máquinas salgadeiras, padas, liquidificadores, manômetros, mls:Reatas para alimentos, colorantes
Brasileirs.
Ind.
máquinas
para tecidos de tapeçartus, crofones,. pick-up& pghas elétricas, me.
tia. espinafre, essências alimentares, emmáquinas
para
indústria 'de tecidos, te- captores de rádio, refrigeradores, ralais
fiadas. ervilhas, enxovas, extrato de tosouras, rotativas, máquinas triturado- relógios, reostatos, telefones, termostaClasse .41
mate, fortnhas alimenticias, favas, féras, turbinas, máquinas urdideiras e, tos tomadas, transformadores, válvula,
Substancias alimentícias em 9Ct fli
cuias flocos, farelo, fermentos, feijão
para rádio, válvclas para aparelhos de
ventiladoras
figos, frios, frutas secas, naturais e cristelevisão, ventiladores e voltímetros
Termo a° 665.405. de 9-10-1964
talizadas; glicose, goma de mascar. gor.
• Termo n 9 665.409, de 9-10-1964
• Nei
Filres
Termo n° 665.414, de 9-10-1964
Ouras, orar:idos, orlo de bico, gelatina.
Plásticos Jaed Ltda.
São Paulo..
Super Mercado São Bernardo Ltda,
9cotabada, geléias, herva doce, !larva
São Paulo
.
MEIRINA
São Paulo
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
•
Ind. Brasileira
condensado, leite em pó, legumes em
JAED
SX0 BERNARDO
comserva, lentilhas, linguiça, louro, masInd. Brasileirasas alimentícias. mariscos, manteiga.
'Ind.
Brasileira
Classe 41
lesa and:soem 'epeprumm *mime:~
Classe
28
Farinha
de
arroz,
mandicKa,
nuitio,
de
Mi de tomate, mel e melado, mate, mas—.Classe 50
Para distinguir: rec.pientes fabricados
rosca,. de soja, trigo e fubá
gaa para mingaus, molhos, moluscos,
Impressos
ie material plástico, caoos de material
mostarda, mortadela, nós moscada, noTermo n° 665 .407, de 9-10-1964
plástico, revestimento confeccionados de
Ses; óleo/ comestíveis, ostras, ovar;
Termo n9 665.415. de 9-10-1964
Indústria e Comércio . de
ubstancias animais, vegetais e minerais,,
ECd,
dbas.paios, pralinés. pimenta, pós para Esmaltai
Cerealista ''Parleon" Ltda.
Artefatos
de
Borracha
Lida
argolas,
açucareiros,
bandejas,
bacias.
pickles, peixes, presuntos, pe.
São Paulo
São
Paulo
daixas, cabos para ferramentas e utedpetit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
'dias, cruzetas, caixas para acondicioPARLEOlf
Lusil
eu
.cd, rações balanceadas para ant .
namento de alimentos e de objetos, cairequeijões, sal. sagm sardinhas,
:nd.• Brasileira
AD RUBER
xas de material plástico para bateria.
ulduichea, salsichas salames, topai maInd. Brasileira
coadores, copos, canecas, colheres, contadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Classe 41
chas, cesta de pão, cestinha, descanso
• Classe 36
Fcuias; torradas, tapioca, Limaras. talha.
Alcachofras, aletria, alho, aspargo*.
•
tf" tremoços, tortas, tortas para ali- Para distinguir: Artigos de vestuários
ave pratos, estojos, esteiras, enfeite paalimentos paar animais amido,
e roupas feitas em geral: Agasalhos, formas de doces, guarnições de material açúcar,
mento de animais e aves, torrões,
amêndoas,
amendoim. araruta,
aventais, -alparcatas, anáguas, blusas. plástico, garfos, jarros, mantegueiras, arroz, atum,ameixas,
toucinho e vinagre
aveia, avelãs, azeite, azes.
botas, botinas, blusões boinas baba. orinós, prendedores de roupas, puxado- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Termo n° 665.400, de 9-10-1964
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara res de móveis, pratos,- paliteiros, pás, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Bonde Street' Drive-In Ltda,
puçaa, casacão, coletes, capas, chales. porta-pão, pulseiras para relógios, rebi- café etn pó e em grão, camarão, canela,
São Paulo
cacrecols, calçados, chapéus, cintos, tes, rodinhas, recipientes, suportes, sa- em pau e em pó. cacau, carnes, ch&
cintas, combinações. corpinhos calças tetro& tubos, tigelas, vasilhames, vasos, caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
de senhoras e de crianças, calções, cal- xIcaras, colas a frio, (e -colas não in- cereais. cominho, creme de leite, cremes
-BONDE STREET
çam camisas, camisolas, camisetas cluídas em outras classes) capas plás- alimenticios croquetes, • compotas. caaDRIVE—IN I1P DA
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros ticas, carteira de plástico,' bolsas de gica. coalhada, castanha, cebola, condiNome Comercial
sal* macas, chinelos, dominó:, achar. plimileo, sacolas de plástico, pastas de mentos. para alimentos, colorantem

DIÁRIO OFICIAL. (Seção. HL)

7€:2 Quinta-feira i a

Fevereiro. da 1965.

• •
Classe 50
de potássio:, cal
chouriços, dendê, doces, doces de fru- mento ou gano para tetos. e paredes, bicarbonatos de. sódio,
Temo a.? 665.426,, de 9-10-64
carbonatos,
catalizavirgem,
carvões,
.
papel
para
forrar
casas,
massas
antltas, espinafre, essências alimentares, em-mal. — Indústria e Comércio da
padas. ervilhas, casavas, extrato de to.- saldos para usó nas construções,. par- dores, celulose, chapas fotográficas,
Produtos Químicos Ltda,
composições
extintores
de
incêndio,
cloanates farinhas alimenticiass favas., fé- quetass portas, portões. pisos., soleiras
São Paulo
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão, para portas, tijolos., tubos de concreto ro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos;
descorantes,
deaincrustantes,
disfigos, frios, frutas sêcas naturais e cris- telha, tacos, tubos de ventilação, tanLIDTEX .
talizadas; gricose, goma- de mascar, gots ques de cimenta vigas, vigamentos, e solventes; emulsões fotográficas, enxoXna. Brasileira
fre,
éter,
esmaltes
estereatos;
fanal,
filduras, grânulos, .grão de bico, gelatina,
vitrõs
Classe 1
mes sensibilizados para fotografias, 'tigoiabada, geléias, hersor doce, flama'
s:adores, formal, fosfatos industriais, fós- Azul da prér.sia. azul ultramar.: altuntTermo n.° 665.420, de 9-10-64
mate, hortaliças, lagostas, lingeass leite
nio em pó para pintura.. ácido..' nítrico,
condensado; leite ela pó,. legumes em ml . — Indústria e Comércio de Puída- foros industriais fluoretos; galvanizado- alumen.
água oxigenada, água raz, Álres, gelatina para fotografias e pintura, cool para
• conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
' tos Químicos Ltda.
fins industriais, alvaiade,
giz, glicerina; hidratas, hidrosuLfitas, anti-corrosivos,
WS alimentícias, mariscos, manteiga,
ácido arsênico. brilhan•'s • São Paulo
margarina, marmelada, macarrão, masímpermeabilizantes. loduretos; lacas; tes a óleo., bromoreto
de amônia. bicro.
sa de .tomates mel e melado,. :nate, Imasmassas para pintura, magnésio, mer- matos,, cloreto de sódio.
cloreto de
para.
mingaus,
'molhos,
cuolunsos.
uh
curica nitratos, neutralkadores, nitroces amônia. cloreto de potássio, carbonabn
DIDROFIL
FM
mostarda,. mortadela.. nós moscada. nolulose; óxidos, andantes, óleos para de sódio, corantes para. uso ua iridústrisk
Ind. Brasileira
zess óleos . comestíveis,. ostras; ovas,
pintura, óleo de linhaça; produtoa qui- mineral.. creosoto , para inclustritr, carbom
pSes. piaoss prlinés, pimenta, pós pata
talase,e
micos para impressão, potassa.' indus- nato de magnésia. cloreto 'de zinco,
pudins,. pickles, peixes, presuntos, pas Absorventes, acetona, ácidos, acetatos, trial papéis emulsionáveis para a. fode cálcios. esmaltes goma-laca
tês, petit-Pois, -astilhas, pizzas, pudins:- agentes químicos para o tratamento e. tografia, papéis de. turnesol, papéis he- cloreto
preparada. glicerina para uso -na ia.
queijos, rações balanceadas para adi- !oração de fibras, tecidos, COUTOS e ce- liogralicos e heliocopistas, peliculas dústria, hiposolfito de sódio. iodureto
MaSS. -requeijões, sal, saga, sardinhas,
lulose; água raz, álcool, albumina, ani- sensíveis, papéis para cotografia e ana- de amônia idrosolfita laca. massa Á
sanduiches, salsichas., salames, sopas en- linas, altuten, alvaiade, alvejantes
lises de laboratório, pigmentos„ potassa, base de óleo para correção de pinturas,
latadas, Sorvetes, sucos de tomates e ee dustrials, alumínio em pó amoniaco, pós metálicos para a, composição de nitrato. .óleos. potássio de sódio, • pos
. frutas; torradas; tapioca-, tâmaras, talha,
s, and- tintas, preparações para fotografias, tássio para use na -indústr i a secantes
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- anti-incrustantes, anti-oxidante
vos, anti-detonan- produtos para niquelar, prateas e cro- para tintas, sais de arsénico usados
oxidantes,
anti-corrosi
mento de animais e aves, torrões,
tes, azotatos, água • acidulada para mar, produtos pars diluir tintas. prossia- na indústria, sulfatos, tintas: tintas a
. toucinho e vinagre
. • álcool, vernizes a, álcool
acumuladores. água Oxigenada para to; reativos, 'removedores, reveladores;
sabão
neutro,
sais,
salicilatos
fins Industriais, amónia; banhos para
s secantes,
Termo- n.° 665.416, de 9-10-64.
Tétrno n., 9 665.427, de 9-10-64
galvanização, benzina, banzai., betumes. silicatos, soda cáustica, soluções quiBar e Restaurante Viegas, Ltdd.
B. K. Ata Modas Lide.
'São Paulo
bicarbonatos -de sódio. de potássio; ca, miças de uso industrial., solventes- sulSão Paulo .
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- fatos: tintas em pó, liquidas, sólidas
dores, , celulose. .chapas fotográficas. ou pastosas para madeira, ferro, pareB. K4I
VIEDAS
composições. extintores de incêndio, clo- des, contrações, decorações,. couros,. teInd.. Brasileira
Ind.. Brasileira
ro, corrosivos, cromatos, corantes,screo. cidos, fibras, celulose, barcos e vai.
• culos, talco industrial, thiner.
sotas; descorantes, desincrustantes, disClasse 41
emulsões
fotográficas,
enxo.
solventcsa
Classe 36
Lanches de cmeijo, sa'ame, madadela, fre. éter, esmaltes estereatoss fenol, til,
Térmo n.°' 665.422, 'ide 9-10-64
Para distinguir: Artigos de , ssastiaalos
presunto, salsicbs churrascos, alite e mes sensibilizados para fotografias, 41.
e raspas feitas em geral; .Agasaihnst,
Panificadora Ester Ltrin
pernil
andores,. formal, foáfatos industriais,' féssais, alparcatas.. anáguas. blusa.,.
•
São Paulo
foros industriais fluoretos; galvanizado
basis, botinas, blusões., boinas. babaTênno n.° 665.418, de 9-10-64deuros. bones, capacetes. cantans., caraEmprol de São Paulo S. A. Investi- res,. gelatina para fotografias e pintura
ESTER
giz, glicerina: hidratas, hidnosulfitas:
puças. casaçáo. coletes, capas, chalas.
mento e Construção
Trirt.. Brasileira!
cachecoles. calçados, chapéus.. cintos.
impermeabilizantes. Ioduretos;, lacas;
•
,São Paulo
canas, combinações. carpinhos, 'calças, massas para pintura, magnésio,' mas•
•
ris senhoras e de crianças, calções.. cai-a
- EPROL DE
sudo; nitratos, • neutralizadones, nitroceImpressos
ças., camisas., camisolas,. camisetas,
lulose; óxidos., •oxidantes.. óleos para
•SAO PAULO- S/A'
cuecas. ceroulas. colarinhos.. cueiros,
pintura, óleo de linhaça; produtos- quíTermo n.° 665.423; de, 9-10-64
I NVESTE:3NT°
micos, para impressão. potassa ilidas- Tampe :1-a IZe v ss'r lentos de Pedra Ltda. saias, casacos, chinelos. dominós,. acharCONSTRUO:O
pes. fantasias. fardas para militares, coPiai,- papéis emulsionáveis. para a fo•
São Paulo
lcçj iais, fraldas, galochas, gravatas, gortografia,. papéis de turriesol, papéis.
ros. jogos de angaries jaquetas, laquís,
pelirulas'
liográficos,e
heliocopistas,.
•TEITEDRA:
Classes: 15, 16, 33 e 5e.
luvas, ligas, lenços. imanteis, melas.
s
anácotografla
para
sensiveis,
papéis
s.
(nd.
Brasileira
Nome comercial
.
masas, mantas, mandrião., manilhas, palises da laboratório. pigmentos, potassa.
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
pós metálicos • para a composição de
Teimo a.* 665 . 419; de 9-1064
peugas, ponches, polainas, pilara:as. pas
Eraprol de São Paula — . Investimento e tintas, preparações' ' para fotografias
Classi
robe de chambre. roupão, sobretudos.,
produtospara
niquelar.
pratear
e
croPe. "eas •
Construção
suspensónos.
saídas de banho, sandálias,
mar. produtos para diluir tintas prossiaSão Paulo •
susteres, shorts. surigass stolas ou slacks."
reativos, removedores, reveladores; 'Têrmos ns, 665.424 e 665.425, de
atlas, toucas. turbantes, ternos, uni9-10-64
sabão neutro,. sais, salicilatbs, secantes.
ET,TROL DE"
formes e vestidas
Atlanta
Contabil
S/C
gilicatos,
soda
cáustica,
soluções
qui•SÃO PAULO
São
Paulo
Termo
n.? 665.428, de 9-10-64
mic
,as- de uso induStrials solventes, safInd., Brasileira
'
Indsistria
de Artefatos de Borracha •
ou
pastosas
para
madeira,
ferro,
pare• ATIANTJ.:
"Mobensani" Ltda.
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
Ind. Brasileira
dez, contruções, decorações, couros, teSio Paulo
Classe. 46
cidos,,
fibras,
celulose,
barcos
e
vai.
•
Para d.stinguir: Materiais para constru.
colos,
talco
industrial,
tisnes.
Classe 16
ções e decorações: Arganiassas s argila
MOBESANr
Para distinguir: Material para constro
areia, azulejos batentes-. balaustres. bloInd. Brasileira
Termo
n.°
665
.
421;
de
9-10-4
ção . e aderno de predios: tijolos refra•
cos de cimento. blosos ara pavimenta.
'ção, calhas. simento,. cal. cré, chapas, mal. — Indústria e Comércio de Pro- tários ou não, telhas.. azulejos, peçai
Classe 39'
dutos Químicos Ltlas
refratárias para construções, maiaicos, Argolas, assentos para cadeiras, bases
isolantss. saibros, caixilhos. 'talam%
São
Paulo
ladrilhos,
edificações
premoldadas,
tuchapas sara coberturas, caixas dagua
para telefones, cabos para ferramentas,
bus de concreto, tubos de ventilação. chuveiros, câmaras de ar,, guarnições de
caixas parar cebertuass caixas dágua
FM
chapas_ para coberturas,. !ages, estuque. borracha para automóveis' maçanetzs,
caixas de dsscarga para etixos, edifica.
Ind. BraSileara
chapas isolantes, Peças ornamentais de paras para busians, pneumáticos, revele.
cões rernoldadas, estuqeu, emulsão de'
cimento ou gesso.. para tetos e paredes. timentos de borrada e semi-pneumáticoa
base asfáltico. estacas, esquadrias estru
placas para pavimentação, balaustres
turas metálicas para construç rçr. lameClasse 1
Têrmo n.' 665'. 429/ de 910-64
las de metal, ladrilhos, lambrSs. luvas- Absorventes, 'acetona, ácidos, acetatos. para jardim banquetas para janelas, coCatuérsia de Ora
de junção.- !ages. :lageotas, material iso-- agentes químicos para. o tratamento e lunas para predios, curvas e, sifões de mal — Indústria. ssiss,s
Lida,
Mos Cluis
tante contra frio e. calor, manilhas., mas- locação de fibras, tecidos, couros e ce- cimente. para construções, sscadas de
São Paulo
sas par revestimentos, de paredes. -ma- lulose; ágios ma, álcool, albumina, ata- cimento corrimão, vasos- e- bancos de
deiras para construções, mosaicos... pra-- Unas; alutnen, alvaiade, alvejantes in- cimento- e cerâmica para eecorações.
INAL
&tos_ de base. asfalt_co. produtos para. dustriais, alumínio em pó antoniaco. telas cerâmicas, portas portões, janeInd. Brasileira
tornar impermeabilizantes, as. staarnr.s,. anSi-incrustantes.' and-oxidantes, and- las, cotovelos, obras; de cerarnica para
sag de cimento e. cal, hidráulica., pedres oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan- decorações. pisos; manilhas, luvas de
•
Classe,.!
bilizantes.. líquidos. eu sob outras, formas tes, . azotatos, água acidulada para- junção, material isolante , contra frio e
para revestimento, e: outros como nas ,acurnuladores. água oxigenada, para calor, tacos, areia, pedregulho, gessd Absorventes. acetona, ? ácidos. acetato&
construções.. persianas,. placas , parai par , fins. industriais, amónia;- banhoe para, -cal, cimento; produtos. de, base , asfalticv agentes químicos, pira o, tratamentoj
loraçáo de fibras, tecidos, couros •'
para pavimentação •
,
sdssesasação, peças ornamentais , de ci- galvanização, benzina, benza heti:roeis,

z
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Téximo. a.° 665.432, de 9-10.64
Comercial. Importadora de Aços
Cubalteõ Ltda..
São Paulo

lulose . água, ;az, álcool,, albumina, alialinasalumen,
alvaiade., alvejantes ina
a"
dustriais, alumínio em,. pó., amoniaeo.
anti-incsustantes, anti-oxidantes, anta
oxidantes, antacorrosivos; anti-detonan,
tas, azotatos, água acidulada .para
acumuladores, água: oxigenada para

COBALTEX

fins Industriais, amônia: banhos. para
galvanização, benzina, aenzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas' fOtográficas,
composições extintores de incêndio, dona, corrosivos, cromatos, corantes, creosolos; deseorantea, desincrustantes, dis.
solventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol; fil.
rnes sensibilizados para fatograflas,
xadores formal, fosfatas industrieis, fósforos industriais fluoretos; .galvanizadorasa gelatina para fotografias e- pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeatillizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadbres nitrocelulose; óxidos, oxidante.s, óleos para
pintura, óleo de linhaça; prodUtos quimicos- para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hebográficos e beliocopistas, aaeliculas
sensíveis, papéis para %tografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiarb; reativos, removedores, reveladores;
sabâo neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicato.s, soda cáustica, soluções químicas, de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruçóes, decorações couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e vel.
eulos. talco industrial, thiner,
Têm() . n.° 66 5.430, de 9-10-64
Imoral de São Paulo S. A. Investimento e Construção

• IND. BRASILEIRA

Classe 5
'Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto. ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze can
barra, em fio chumbo em, bruto ou
parcialmente preparado, cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho limito , ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa era bruto ou parcialmente trabalhado, 'gusa temperado, gusa .maleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
em falha, latão em chapas, latão.
vergaihões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não traba.
Alados ou parciaknente trabalhados. Metais -em massa,. metais estampados,
metais para solda, níquel. zinco
Térmo n.° 665.434. de 9-10-64
Sociedade de Calçados Tala Lula:
13.,:..a
•
•

SOCIEDADE DE CALÇADOS
"ONIX" LTDA.
Nome caiam dai
Tisrmos as. 665 .4,5 a 665.437, de
9-10.64
J . Bandeira S.' A. Indústria e Comarcio.
Bania

-EMPROL DE

SXO.PAULO

BANDEIRA

INVESTIMENTO E •

C ON ST RTIÇIO
Nome comercial
Térmo n.° 665. 431, de 9-10-64
Merpafran Ltda,
São Paulo

HERPAF'RAN-.
•

Ind. Brasileira

Classe 46
•
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodâo preparado para limpar metais,
detergentes., espermacetes, extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cara e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-gordurasrpara roupas e mata óleos para roto
oleina,. óleos para, Imipezas de carJos, pós de branquear roupa, salteai°
de sódio, soda cáustica, sabão em pó;
sabáo comum; sabão. de esfregar e seponáceos, tijolos, de polir e verniz para
'alçados

Ind.B,rasi1ej

ra

Classe -27
Para distinguir: Artefatos de palha ou
fibra, não incluidos em outras classes:
Cestas, cestos para costuras, cestos para pães, caixas para acondicionamento,
caixas. para. enfeites, esteiras embornais,
estojos,. guarnições para atm/ilhoa, mala*, perneiras, rédea, rédeas, suportes
para filtros, sacolas, socos e telas para
assentos de cadeiras

Classe 31
Para distinguir: os seguintes "artigas:
anéis de vedação para junções, arruelas,
bujões, barbantes, buchas, cordoalhas,
cordas, correu de transmissão, canaletes; bulbos, gajetas, lonas para freias,
mangueiras. rolhas, tampas, tiras, tampas, tiras, tampões, tubulações para vedações e tendas
Classe' 501
¡ Para distinguir: Impressos em geral,
'anúncios impressos, ações-, apólices, bilhetes, 1:diretas, de' sorteei; cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelapes, faturas, folrinhas,
letras, de câmbio notas fiscais, notas
'promisit6alas4 paeis de- correspondência,
passagens., publicidade- e propaganda

,

.ero Geral factos.
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, Tilamos as. 665.436 e 665.441, de

non ou.! 665-,444, de 9-10.64
Stanley; — Indústria de Artigo. de
Caça e Pesca Ltda.
Banedira B. A. industria e Comércio,
Bahia
Sãcii.Paulo

• 'r

B' O R

L st

".S'T.ANLEY."
Indiarasileira.

Bra s lei ra

• Classe L3
Armas muniçães de guerra e caça, estahisives e fogos de artificies, a saber:
armas balas de aço e chumbo,. bombas
explosivas, canhões, canos de espingardas,. cartuchos de dinamita, espoletas de percussão e elétricas, explosivos,
fuzis, fillminatos, fágos cia .enga1a e
artificia, * fonuates, fósforos . de ores' e
explorivas. Oanadas,. gela:tia:a fulminante; lápis de fogo, tnaquinaria de
guerra, munições de caçad. r, matefles
explosivas. morteiros, "nitoialicarina,
trocelu!oaes, pctardos, projetis. pólvora
substâncias explasivas, tan.aies de
guerra e torpedos
—
7'érenos ns. 665.445e 665.448 a 665.45:1,
de- 9-10-64
Companhia de Ferro Ligas da- Bala
Têm° n.° ' 665.439, de 9.40-64
S. A. Verbais.
Socitrans.— Sociedade Comercial TM].
Balda
sitecnica Ltda.

Claise 27
cestos, cabos para utensil.os, • cestos
•Artefatos de. palha ou libra:- Cestas.
'para.costura c para pão, caixas de acondicionamentos. e para enfeites, embornais, estojos, gaarniçaSes para utensílios,
malas.: peneiras.' redes, rédeas, suportes:
para !litros, sacolas. sacos, telas para
assentos, de madeiras
Classe 31
Para distinguir: Os seguintes artigos:
anéis de vedação para junções, arruelas; bujões, barbantes, buchas, cordoalhas, cordas, correu de transmissão, canaletes, fitiCio. gajetas, lonas para
!freios; mangueiras, rolhas, terapias, tiras,
¡ tampões, tubulações para vadações e
tendas

•

São Paulo

c3
SOCITRANS
nd. Brasileira.

FaIRGASA" •

IncloBrasileira

Classe 50
:Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais, tais como:
papeis de carta, memorando, envelopes,
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos, recibos, cheqües, carnais de
propaganda, promissórias, ações, bilhatea: e passagens; vendas de passagen,
aéreas terrestres e marítimas •

Classe 50
•
Para distinguir: Bilhetes de, loteria, siar..
tazes impressos, literais de prOpaganda,
craques, clichês, cartões termosplastia
cos de identidade, etiquetas impressa*,
faturas, to:bit...Nay impressas, notas promissórias. recibos e rótulas
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentati
Termo n.a 665.440, de 9-10-64
Socitrans
Sociedade Comercial Tran.. Alicates, alavancas, arruelas, arrebitesf
'argolas, aldraves, armações de metal
sitecnica Ltda.
alcridores de latas,, arame, aparelins de
São Paulo
chã e • café, assadeiras, açucareiros,. apaz
relhos para lavatórios, arandelas, aresRANSITC ENI C A
tas, aros, almofadrises, amoladores.
Ind. Brasileira
amoladores • de ferramentas, alças pare
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
Classe 50
Para- distinguir: O timbre de todos os .borboletas, baterias, bases de metal' braa
seus impressos comerciais, tais como: ,çadeiras, bules, bisagra, buchas,, bainha
papeis de carta, memorando, envelopes, para facass baterias de casinha, colhecartões de visitas ou comerciais, fatu- res de pedreiros. cadeados correntes ceia
ras, avisos, recibos, cheques, camela de bides, chaves de parafusos, conexões
propaganda, promissórias, ações, bilhe- ,para encaaamentos caixas de metal para
tes e passagens; vendas de passagem, portões, colunas, canos, chaves de. fenda, chaae. inglesas, cabeções, canecas,
aéreas terrestoes e marítimas
Amos, cachepots centro de mesa coTérmo a.° 665.442, de 9-10-641
,gueteleiras, caixas para. condimento de
J. Bandeira S. A'. Indústria e Comércio 'alimentos, cadeados, caldeirões., caçaroBahia •
•
las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros. cabides de metal,
cabos, calx.is de ferro, cgruzetas curvas
J. SAS D EIRA B. A.
cantoneiras, chaveiros, canivet. e,. cisaINDOBTR14 E CO)finfiCleb_
venas, cremones, cadimos crivaa, abana
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tor.
Nome comercial'
quimétrica, correntes para chaves,. coleretas., chaves para porcas, distintivo',
Taram n.° 665y443, de 940á64
cióbradiças, descariço para talheres,, praMem, Publicidade Ltda,
tos e. copos,. enxadas, esferas. engates,
Bahia
enfeites de metal., estribos, espátulas
cataias de metal. para. carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas, metá.
escarradeirasa espremedores, aspa.
-madeiras,. Lambes,. foices, serro) para
cortar. capim, frerolhos,. Mansa facões
fechaduras,, fruteiras,. funis,. formate para
doces,' bolas, empadas, et pudins:- flangsà.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
C aksdek.33
ou perfurantes para marceneiros; Seda%

"HARAN":
ind.Brasileira

xteir
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metal, ferraduras, forminhas, fitas vergalMes, ligas metálicas, limalhas, 'nas. adubar, ceifadeiras, carpideiras, frigoríficas e fotográficas, chassis de
aço, ganchos, guarnições de metal, magnésio, mangisan'es, metais não traba- sedados para arroz, charruas para agri- rádios, 'chaves elétricas, chaves, catas
rfos, ganchos para quadros, grampos lhadas ou parcialmente trabalhados, me- cultura, cultivadores, debulhadores painhas, cinematógrafos, cronômetros,
ara emendas de correias, grades pesa tais em massa, metais estampados, destocadores, desentegradores, esmaga- cronógrafos, combustores de 'gás, cicia»
dores para a agricultura. escarrificado- metros, cristais de rádio, condensado.
metais para solda, niquel, zinco
gões e geladeiras, grelhas, galheteiros
rei, enchovadeiras, fama para máqut res. comutadores, cortadeiras para fotoClasse 21
(mos, grosas, garrafas, ilhoses, joeos, jarros, limas lâminas licoreiros Para distinguir veiculos e suas partes nas agrícolas, ferradeiras, gadanhas, granas., chaves de alavancas, chaves
, luvas, linguetas, leiteiras, macha- Integrantes, a saber: Aeronaves,. aeros- garras para arado, grades de discos automáticas, capacitores de bloqueio,
altas, molas para. pastas, martelos tatora aeroplanos, alavancas de freios, ou dentes, máquinas batedeiras para capacitores eletroliticos, calibradores,
arretas, matrizes, marmitas, maçanetas amortecedores, ambulâncias, assentos de agricultura. maquinas Inseticidas, mit- conservadeiras para peixes e carnes,
quinas vaporizadoras, máquinas de enceradeiras elétricas, escalas para ráinorsas, machetes, mantegueiras malhos veículos, aviões, automóveis, balões, mungir.
máquinas niveladoras de terra. dios, estufas, engenho de aásarcarnes,
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas barcos, bicicletas, barras de freios, barperfuradoras para - a agricul- encoralodes de cabelo elétrico,' empar
pregos, ponteiros, parafusos porcas ras de tração, braçadeiras de caixas, máquinas
tura, máquinas de plantar, motochar- r5tnetros,
de luvas, espelhos
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão, molas, braços de veículos, crarretes, ruas,
máquinas regadeiras, máquinas de de plásticoesticadores
para
eletricidade,
esterilizaporta-jóias, paliteiros, panelas puxado- carros de bagagens, carretas, carretas roçar,
semear. para sulfatar. de deres, extintores de incêndio, ferros
res, placas, pregadores, porta-esponjas. de artilharia, carrinhos de mão, carri- :orquir,de
de triturar, de esfarelar. terra. tricos de passar e engomar, ferroeléde
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras nhos para pedreiros, carros para car- p ara • irrigação,
para matar fartnigas e
pires pinças, panelões, porta-copos e ga, carros para estradas de ferro, car- outros insetos, para burrifar e pulveri- soldar elétrico, filtros e aparelhos filgarrafas. passadores de roupa, presi- ros, caminhões, carrocerias, carroças, zar desinfetantes, para adubar, para trantes, filtros para óleos, filmes falaatas , rasteias, roldanas, ralos, regadores carruagens, carros tanques, camionetas, agitar e espalhar palha, para mines doa fogões, fogareiros elétricos, fusíiebites, reduções, recipientes de metal, caminhões chassis, carburadores, char- Lçodão, para colher cereais, máquinas veis, filmes .revelados, faróis como aces- rodizios, roscas de aço inoxidável, re- neiras, coches, conexões de tope de vei- amassadoras p ara fins agricolas, de sórios de veículos para sinalização e
gistros de aço inoxidável registros, culos, cubos para propulsores, cubos, zonas árvores, para espalhar, para ca- para iluminação em geral, fôrmas elé¡erras, serrotes, sifões, saleiros, sacarria desligadores, engates de borracha, en- pinar, máquinas combinadas para se- tricas, fervedores, - frigoríficos, fotómelhas, torquezes, trilhos tubos subula- gates de ferro, estribos para carruagens, mear e cultivar, de desbanar, p ara en- tros, 'fios elétricos, filtros de interferên' ções, ampões, travadeiras telas de estribos, eixos de locomotivas, freios au- gana. máquinas toscadoras, ordenado- cia. fonógrafos, garrafas térmicas, gaarame, trincos, taças, travessas, tesouras tomáticos, freios pneumáticos. çreios pa- :as mecânicos, raladores mecânicos. ro- sômetros. geladeiras, globos , para lâmfrancas, tramelas, talheres talhadeiras ra estrada de ferro, paralama, galeras, los compressores para a agricultura, padas, globos para lanternas, globos
tampas para panelas e caldeirões, ter- hastes de veículos, hélices, iates, inje-. sacha deiras. semeadeiras, cadeiras teirestres para ensino, gravadore de
jogos de engre- Veadores de ter/a. tosadores de gra- suas, holofotes, hidrômetros, incubado.. nas, tachos, trans de cosinha, torra- toses de locomotivas,
eiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- nagens, jogos de rodas jogos de rodas ma, tratores agricolas. válvulas para reg, indicadores de vácuo, instrumentos .
de alarme, interruptores, isoladores, lâmgas, mandril de expansão, freza de para transporte de toras, lanchas, lanmáquinas agricolas
padas flsh, lamparinas, lactórnetros,
frezar, guia de freza de chanfrar chões, liteiras, locomotivas, molas de
•
liquidificadores, lanternas mágicas.
- Classe 8
ventasas, maletas, .baus para sacos de borracha para carros molas de veículos,
' viagem, para pastas. balmazes. cantos motocicletas, motociclos, monociclos, Para distinguir: •Abajour, acumuladores, lanternas de pilhas, limpadores de papara estojos, colchetes para malas, ara- navios, ônibus, painéis de armação .de acetinemetros, amortecedores de' rádio ral,risas, luzes trezeiras para veículos.
' vos, enfeites, fecho para pastas e para veículos, para-choques, para-lamas, e -freqüência. anemômetros, aparelhos iunetas, maçaricos de soldar; caldear e
•
malas, passadores de correias. pontei- pontões, reboques, reboque para trans- de televisão. apsrelhos de ar - condicio- cortar, magnatas. marcadores de passa- medidores, medidores elétricos,
ras, prendedores de papel; suportes, porte, rebocadores, rodas ara veículos nado, aparelhos para iluminação, inclusaveiros, tambores de freios, tenders, ti- sive os considerados acessórios de veí- microscópios, misturadeiras, .máquinas
torniquetes e tubos de expansão
bures, tirantes de carros, tratores, tro- culos, aparelhos para anúncios mecâ- falantes, mostradores para rádios, miClasse 16
les, trenós, triciclos, trucks de locomo- nicos,. aparelhos aquecedores e medimáscaras contra gases; micróPara a stinguir: Materiais para •constru- tivas, vagões, vaores e velocípedes dores, aparelhos cromográficos. apare- crofcnes,
metros, niveis, óculos, objetivas fotoções e decorações: Argamassas, argila
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, tinhas elétricas, podômetros,
Classe 6
arda, azulejos batentes ., balaustres, blo Para distinguir: Máquinas e suas par- gistradores e medidores de distâncias, pluviômetros, pinos e tomadas, panela
cos de cimento, blocos ara pavimenta- tes Integrantes, a saber: acoplamentos, aparelhos -para purificar águas, apare- de pressão, pilhas secas elétricas para
!acalantes, . caibras, caixilhos, colunas, alavancas- manobradoras de embreagem, lhos de sinais lampejantes, aparelhos transistores.- pistolas de pintura posais,
chapas para coberturas. caixas dágua aparelhos de elevação, aparelhos de i g reguladores de gás. aparelhos de gal- rairtéis de carros, quadros distribuiria. caixas para cobertuas, caixas dásma,
anéis, de lubrificação, articula--nição, vanoplastia,• aparelhos didáticos. apare- vs. pick-ups; para-raios, propulsores,
caixas de descarga para etixos, 'edifica- ções universais, aros de gula para es- Ihm. cinematográficos. aparelhos . auto- qt.eitnadores de óleo, quadrantes e sex' Ora renscIdadas, • estuqeu, emulsão de feras' e outros dispositivos de guia para máticos para acender e, regular gás, tantas para obselvações 'astronómica,
•- base asfáltico, estacas. esquadrias estiai. Os corpos de rolamento, bielas, cavale- aparelho para separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
' turas metálicas para construções, lame- tes para mancais, combinações de man- para aquecer, edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas cais radiais, correntes, .cubos, dispositi- experimentar drenos, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertade junção, lages,. iageotas, material isca vos para a fixação de mancais de ro- destruir insetos, aparelhos de ótica. deres, contadores e medidores de quantante contra frio e calor, manilhas, mas- lamentos sobre eixos ou alojamentos, aparelhos pulverizadoreá, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, reias par revestimentos de paredes. ma- eixos, elevadores, êmbolos, engrenagens, aquecimento de água, aparelhos gera- tentores de graxa e 'óleo, receptores,
tiras para construções, • mosaicos, pra- engrenagens de diferencial, engrena- dores eletro-quimicos, aparelhos para regadores automáticos, registros para
rtcepcão e reprodução de sons e soai- vapor, gás, água e outros liquidas quan• ' utos de base isfált.co , produtos para gens de multiplicação e transmissão de
tornar • impermeabilizantes as argaruas. fôrça, guindastes, guinchos, laminado- dos. aparelhos automáticos elétricos d: do não considerados partes de máquinas,
ias de cimento e cal, hidráulica. pedra- res, lubrificadores, máquinas para sol- passar- aparelhos para espremer frutas reatores para luz fluorescentes, refrigee legumes, aparelhos de alta tens.io, ração doméstica e industrial, registra• pulha. produtos betuminosos, impermea dar, maquinas para misturar, máquinas aparelhos
de ototeção contra acident,ts
bilizantes, líquidos ou sob outras formas para furar, máquinas para perfurar, máde
operários.
aparelhos afiadores de dores, resistências elétricas, reles, soroutros
como
nas
-e
para revestimentos
quinas laminadoras, máquinas operatri- ferramentas, aaarsJhos distribuidores de veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
construções. pers.anas, placas para pa- zes, máquinas -para afiar, máquinas.mo. sai' ã e de desinfetantes para instala- soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
vimentação, peças ornamentais de ci. trizes, máquinas para amolar, máquinas ções sanitárias aparelhos esterilizado soldadores elétricos, toca-discos, somas
• mento ou gesso para 'teto» r paredes para torcer arame, mancais retos, man- res. aparelhos gazeifIradores, aaarelhos das e interruptores elétricos, torneiras,
papel para •forrar casas, Ia-assas anti- cais de teto, matrizes: mess giratórias; para análises, aparelhos ozontzadores, tubos acústicos termômetros para obserruidos para uso nas construções, par- mecanismos de direção, mancais, Man- aparelhos pasteurizad'ores, aparelhos re- vação meteorológica, telescópios, tacô•quetas. portas, portões, pisos. soleiras cais de rolamento mancais de correia giaadores e estabdiradores da p.enslo metros, televisão, taxa:listro, torradores
para portas, tijolos, tubos de concreto continua, mancais radiais, mancais axi- e do fluxo de gases e liquidas. apare- de cereais, trenas, transformadores, tetelha, tacos, tubos de ventilação. tan- ais, mancais de empuxo com colares l bos para 'salvamento e para sinaliza- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
ques de cimento. sc gas. vigamentos e múltiplos, motores a 'Os, a vapor e ção aparihoa para escampristas. apa- para fotografias, válvulas para rádios,,
vento; munhões de eixos móveis, pistões aelhos para 'limpar vidros, aparelhos válvulas de descarga, válvulas de revitrês
de amortecedores e rolamentos de es- para combater formigas e outras pra. dução, v. acuõmetros, válvulas elétricas
Classe 5 .
de vácuo, ventiladores
Aço em bruto, aço pre p arado: aço feras; polias, polias para cabos, rodas gas, aparelhos automáticos acionados
doce,' aço para tipos. aço fundido. aço dentadas, rodas para correntes, regula- pela introdução de moedas, aparelhos
l'errno n o 665.455, de 9-10-1964
parcialmente trabalhado. aço pátio, aço dores, rolamentos de esferas, rolamen- espargidores, aparelhos e instrumentos
os
de
rolas,
suportes,
reguladores,
ro14. P cálculo, aparelhos para observações
refinado, bronze, bronze em bruto ou t
CADIS — Conservação e
parcialmente trabalhado. Lasonze de lamentos de esferas, rolamentos de ro- sísmicas, aparelhos termostatos, aritoAdministração
de Imóveis de
manganês, bronze, em pó. bronze em los, suportes de manivela de pedal, ntimetros, aspiradores de pó, aerômeSalva-dor Ltda.
barra. em fio, chumbo em bruto ou transmissões, turbinas locomóveis e ven- tros, acendedores elétricos,' alto falanBahia
parcialmente preparado, cimento metiladores
tes. aplicadores elétricos, antenas. batálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Cio sse 7
terias de acumuladores, baterias, balantrabalhado, couraças. estanho buuto ou Máquinas e utensílios para serem usa- ças comuns e elétricas, barômetros, biparcialmente trabalhado. ferro eco bruto, dos exclusivamente na agricultura e nóculos, bitolai, bobinas, bobinas elé"CADIST'
eia barra. ferro manganês. /erro velho. horticultura a saber: arados, abridores tricas (exceto para fins curativos),
gusa em bruto ou parcialmente traba- de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- botões de campainhas elétricas, bombas
lhado, gusa temperado. gusa maleável, cânicos e empilhadores combinados. medidoras, bússolas, baterias elétricas.
Matinas de metal, lata em fólha. latão arrattcadores mecânicos para agricul bules elétricos, buzinas, buzinas para
Classe. 53
eas . fõlha, latão em chapas, lato eax tura, batedeiras para cereais, bombas bicicletas, caixa . de descarga, câmaras
Titulo a

t;

•

'
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605.446,. de. 9-10,196.4- de. plástico. discos de mesa, ca rolos paTirmo
Companhia 4e Ferro Ligas da Bailia ra. 6cultm., embalagens. de. material piás-

tico, estojos. para objetos., a:pumas, de
naylon., esteiras, enfeites. para automómasaas and-ruidos., escoadorea, de
pratos, !mais,. formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fios de, ceiu/ose., fêchoa
E3AS
'para bolsas,, facas, guarnições, de mesa,
sigg
guarnições para liquidificadores e para
Patedeiram guarnições de material piástico para utensílios. e objetus,, galerias
para cortinas, laminados piásticos,, lancheiras, mantegueiras.. mala; puxadorea
para. móveis, pedras.: pomes artificiais,
;pulseiras para . relógios, protetores: para
documestos, placas,, rebite; rodinhaa. reaipientes, suporte; saleiros. tubos,. dietas, tubos: para_ seringas,. travassas. va,ilhamesa vasos, xícaras, colas a. frio,
Classes: 6 — 6 — 7 — 8 — 11 — ,para borracha Ou vidros, pasta adesiva
16— 21 — 33 — 50
,para correias, pasta.e pedra:apara:afiar
Insígnia Comercial.
esmeril,: rebolos., adesivos para, tacos,
a ladrilhos, e colas usadas nas !adilatermo. n° 665:447,, de 9-104964,
trias
CADIS: — Conservação e. • •
Classe 35
Administração de Imóveis da
Couros e peles preparadas ou . não, caSalvador Ltda.
murças, couro; vaquetas, pelicas. e arSabia
tefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas; carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
:álbuns: e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de Couro para
automóveis, guarnições para parta-blocos, malas, maletas) porta,notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem; sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Classe 50
Termo n? 665.459, de 9-10-1964
Para distinguir: Impressos em geral.
Indianauto Representações Ltda.
anúncios impressas,. ações, apólices, bi. São Paulo
lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debentaresaenvelopes, fatcras, folhinhas,
IN DIN AUTO
letras de ciimbio, notas fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondncia,
Classe 21
passagens. publicidade e propaganda' em
Vciculc,s e suas partes integrantes, a•
geral. recibos
saber: aros, actomóveis, auto-camiTermo n° 665.456, de 9-10-1964
nhões, • aviões, amortecedores, alavancas
CADIS — Conservação e
de câmb . c; barcos, breques, bicicletas,
Administração de Imóveis de
carriabos de mão e carretas, carniaroSalvador Ltda .
netas, :arras ambulantes, caminhões,
carros, carros-tanques, carros-ir*i gadoBahia
res, carroças, carrocerias, chassis cha"DOIS"- CONEERVAÇXO a "Omitam.
pas circulares para veiculas, cubos de
DE 'IlióVEIS DE SM.VADOR
veículos, direção, estribos, engates para
carros, eixo; freios, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, motocargas,
Nome Comercial
moto furgões, manivelas, navios, ôni.
Urino& ns. 665.457 e 665.458, de bus, para-choques, para-lamas, parabrisas, pedais, rodas, raios para bicichs
•
9-10-1964
tas, reboques, radiadores para veículos,
Sociedade de Calçados Onix Ltda.
selins, triciclos, tirantes para veículos,
Bahia
vagkies, velocipedes, varetas de controle do afbgador e acelerador, tróleis, tra
leibus. varais de carros, toletes para
carros
11.A. Ferbasa
&dila

tR

Termo n? 665..462, de 9-10,1964
Primeira Editõra Promoc.onal.
São Paulo

HONIX"

Ind.Brasileira'

Claase 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e sylon: recipientes, fabricados
de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais, mi.
lurais ou vegetais: armações para &ia
loa bules. bandeias, argolas, açucarei.
roa, bases para telefones, baldes, ba.
cias. bolsas. carteiras, chapas, cabo,
pari ferramentas, e utensílios, cruzetas
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
Plástico para baterias. coadores, copos.
canecas, colheres conchas. cestos para pão cestinhas. canas para álbuns.
cálices. cestos. castiçais para velas. caixas plásticas para guardar oblatas. deis.
casso para pratos, copos e :apinhas de
plástico. caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, garfinhos, forminhas

.suks Ylos

In MESMA'

Classes: 32 — 33 — 41 — 42
43 — 50
Brasa de Propaganda
•nnn•••••••• ,

Termo , n? 665.463, de 9-10-1964
Masil Comercial e Importadora Ltda,
São Paulo

•

MASI L
Ind. Brasileira

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, a
Inhões, a .ades, amorteceaores, alavan:as
:de can bio. barcos, breques, bicicletas
carrinhos de mão e carretas, camlnronetas, carros ambulantes, caminhões,,
'carros, carros-tanques. carros-irrigado
'res, carroças. carrocerias, chassis, dia.
pai: circulares para veículos; cubos de
.velculos. direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios. guidão, locomativas, lanchas, motociclos, motocargas
moto furgões, manivelas, navios. ISM
bua, para-choques, para-lamas, para
:brisas; pedais, rodas, raios para Weide
¡tas, reboques, radiadores para: veículos
¡ selins, triciclo; tirantes para veículos
vagões, velocípedes, varetas de contra
le do afogador e acelerador, tróleis, tro.
leibus, varais de carros, toletes para
• carros
Termo, n° 665.464, de 9-10-1964
James Kung-Wei Li
São Paulo •

TORRE DE 'PIZZA
Ind. Brasil eira

• Classe 11
'Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar.. alimentos. para animais, amido,
•'arsêndios, ameixas. amendoim, ' araruta
arroz., atum, aveia, avelas, azeite: azei.
Cones, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. 'bolachas: baunilha:
'raia. em pó e. em gaao, cansaras:a canela
em pau- e. em, pó; cacau, caneca, ehá,
caramelos., chocolates, confeitos, crava
alimentícios, croquetes. compotas, Cleil•
gica. coalhadas castanha, cebola, evadimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, clés, does* de frutas,. espinafre, essências alimentares,. er.
padas, ervilhas, enxovas, extrato- de tomate, Sarinhas alimenticias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
"Termo no 665.460; de "9-10-1964
Clinica de Olhos Santa Ifigênia S.A. figos, frios, frutas s'icas, nattais e criatalizadas; glicose, goma de mascar, (pr.
São Paulo
duras, granulas; grão de bico:. nelatina.
goiabada. geléias. herva doce, herva
r UMA IFIGENIA
mate, hortaliças, lagostas. litigues, leite,
Ind. Bra sil eira
_condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas4
sas alimentícias, mariscos,- manteiga.
margarina.. marmelada.. macarrão,. mama
Classe 10
ia. de tomate, mel e. melado., mate, mas,
Camas, e mesas hospitalares
.las: para, nsingaus., molhas, moluscos.
Termo n° 665.461, de. 9-10-1964
mostarda, mortadela, mia mospada. no.
Roseli 33iiouterias, Ltda.
zesa óleos comestíveis, ostras..., ovas:
São Paulo
paca paios pralinés.. Pimenta., pós para
'pudins, pickles. presuntos., pa.
tês petitapois.. pastilhas, Pizzas- pudins:
!11OSEDI
'queijos. rações. balanceadas para anil
Brasii e ira
mais,, requeijões,. sal. sagu..' sardinhas:
Sanduiches, salsichas. salames., sopas. enClasse 13
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Artigos da classe

Ida

frutas:, torradas. tapioca,. tâmaras., da:filma tremoços, tortas,, tortas. para. a31minto de animais e aves. torrões,
vinagre
Termo a' 665 . 465, de 9-10-1964
James Kung-Wei Li.
São: Paulo

SUPER—MERCADOtm , SUPER —
MERCADO EM

An,

IncLarasileira
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B.rtasile Xrd.
Classe 38
Aros, para guardanapos de' papel
aglutinados, álbuns (em bran...4.1.1 álbuns
para retratos e. autógrafos. balões. (exceto. para brinquedos), bloco& para
correspondência, blocos pdra • cálculos,
akcos para anotações. bobinas brochuras não, impressas, caderno: de: escrever, capas para documentos carteiras,
papel ou papelao cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas. cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas. cartões Comerciias, cartões índices, coa tett, cat.
-salin,cderopmlitad
e em branco para desenho. cadernos
escolares, cartões em branco cartuchos
de cartolina, chapas planogra°icam cadernos de lembranças, carrCtels de papelão, envelopes. 'envólucros para charutos de papel. encadernaçãc de papel
tau papelão, etiquetas, hallias indicas,
folhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais livros de
contabilidade; mata-borrão; amamentai
de papel transparente; pratas papam,
anos., papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco'
para impressão. papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel- amaço com
ou sem pauta. papel erepon. .papel de
seda, papel impermeável, pape, em bobina para impressão, papel encera
papel higiénico, papel impermelcvil
.
para copiar. papel para desenhos,
pel para embrulho impermeabiliZadã
papel para est:adernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel paa
salina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para muralhar tak
'baco. papelão. recipientes de papel, ro»
setas de papel. rótulosa. de papel, rolos
de papel transparente. sacos de. papal
serpentinas; tubos postais de carta
tubetes de papel
Termo no 665.466, de 9-10-1964
Pastifício Ancrieta S.A. Importa çío
Comércio
São Paulo

RUEM TEM A MIO
NA. MASSA TEM
Tu]Sa
o

Classe 41
. Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
(açúcar; alimentos. para animais. amido.
[amendoim. ameixas, amêndoas. araruta.
,arroz., atum, aveia, avelãs, zeite, azei'tonas, banha, bacalhau, batas, bala
biscoltom. bombons, bolachas, baunilha;
:café em pó e em. grão. camarão. cancã
em pau e em pó, cacau, carnes, CM.
, caramelos' chocolates, confeitos. cravo,
,cereals, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios. croquetes. compotas, amagica, coalhadas, castanha, ceola. coisas
'mentos
para alimentas, colorantem
[
chouriços, dendê. dbces. diSees de. iratas, espinafre, essências alimentarem em'padas, ervilhas, enxovas, extrato de tcp
'mate. farinhas alimenticias. favas, fe'cuias, flocos, farelo. fermentos. feilão.
'figos, frios, frutas &Cens, naturais e crialalizadas, glicose, goma de mascar. gorduras, gránulos. grão de bico. gelada*,
g oiabada, geléias, herva doce, beirvi

766 Quinta-feira 18
alate, hortaliças, lagostas línguas, leite
çondensado, leite em pó. legumes em
Conserva, lentilhas, linguiça, loura; macias alimentícias,. Mariscos, maateiga.
margarina, marmelada, macarrão mas
si de tomate, mel e incido, mate, massas 'para mingaus, molhos, moaraxis,
mostarda, mortadela; nós moscada notal; Óleos comestíveis. ()suas, ovas.
. rex, patos; pralinés, pimenta.' pós para
dins, pickles, peixes, presuntos pa
tts, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudias:
queijos: rações balanceadas para anilhais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
aanduicnes, salsichas. sairnes, sopas co
latadas. sorvetes, sucos de tomate e ca.
• ratas; torradas, tapioca. tâmaras, talha. rim, tremoços, tortas, torna para alimento de animais e aves, torrões, touca
cinho; vinagre
Têrmo -n9 665.468: 'de 9-10-1964
Rodrigues Imóveis e Administração
Limitada
São Paulo

Dl R:0 IfritalAL
çaes para chupetas e mamada,ras guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidilicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, •guarnições, de material plástico para ctensilios e objetos
guainIções para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, jarros, laminados, -plásticos, lancheiras, mantegueirus. malas.
pertdedores de roupas.- puxadores para móveis, pires, pratas. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de agua para uso doméstico'
Termo n° 665.469, de 9-10-1964
Instituto Fleming Indústrias Químicas
e Farmacêuticas S.A.

. •Classe 3
Alacolatos, alcooLaturas., bio-culturas,
cápsulas, comprimidos drágeas, extratos, emulsões. granulados,. óleos, pomadas, supositórios vacinas, tinturas e
outros peraparados e substâncias para
serem usados na medicina e na larMacia, não incluídos em outras classes
Têm) n° 665.470 de 9-10-1964
Incometal — Indústria e Comércio
Metalúrgica Ltda.
Guanabara

Classta: 32 — 33 — 54
Insígnia

grifsametae

(Geçã In) •
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ra -' rádios,' diais, aparelhos de iatercornu_
nicaçam aparelhos de frequência modulada, fonógrafos, fios para eletricistade e ao's terra, fusivels, fitas magnéticas, geradores automáticos geradores
estatico e eletrônicos de alta frequência
que fuacionain cara válvulas, interrupto.
.
res..' anaans permanentes pare rádios,
gravadores de atas, gravadores de diz-'
cos, -aparelhos laminosos, larripadas, isoladores de corrente, microfones, mostradores, de rádios, maquias falantes, pilhas sêéas ela.tricas, ptugs, picksups, para-raios, potencial:urros, escalas de video, resistências elétricas, aparelios
captores de sons, rádios, relays, redutozes, rádio fonógrafos; reastatos, rãdiria para automóveis, rádios recepta
res,. reatores para luz fluorescente, rádios conjugados ou não .com tongratos,
soquetes, sinci onizadores, selecionadores,
aparelhos televisores, tomadas, transmissores de sons, toca-discos automáticos
ou não, aparelhos. para telegrafo sem
fio, transformadores para radias e televisões, tomadas de corrente, -aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons, válvulas para rádios
e televisores

rndÚstria Prasileíra

Taram n° 665.480, de 9-10-1964:
W. A. Sherffer Pen Company,
Estados Unidos da América

Prorrop‘çio

kEto
Classe 17
Canetas tinteiro, lapiseiras e canelai
de ponta asçérica
Tèrmos na. 665.481 e 665.482, de
9-10-1964
Casa Masetti S.A. Indústria
'
e
Comércio
São Paulo a

Térmo no 665.479. de 9-104964
The Eletric Auto-Lite Company •
Estados Unidos da América

PRORRObnit04

PRcr—uGA.c.:1,

•n•

TE

•
• Classe 8
aaasse
Aço em arato. aça preparado. aça Acumuladores, - aparelhos de Igniçãa,
doce, aço para tipos, aço fundido aço de signalação, de indicação, .de acionamento e de comanto; baterias de
parcialmente . trabalhado, aço pálio, aço
acumuladores .
refinado, bronze, bronze eia bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em Tèrmos os, 665.475 a 665.478, de
9-10-1964
barra, ela fio. , chutada° em bruto ou
Bril S.A . Indústria e Comércio
parcialmente preparado, ciraento meSão Paulo
tálico, cobalto, bruto ou parcialineate
trabalhado couraças, estanho bruto ou
PRWROGi.CLO
parcialmente trabalhado: ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
na barra, ferro manganês, ferre velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba.
alado, gusa temperado, gusa maleável,
Deg $TRIA B5tA$1LEIRA
lâminas de metal, lata em fólha. latão
em fólha, latão em chapas, latão em
Classe 28
vergalhões, liga metálica, amalhas
Classe
43
•
Para • distinguir: Artefatos de material magnésio, manganês, metais no trabaplásticea e de 'nylon: Recipientes (abri" lhados ou parcialmente trabalhado, me- Aguas g- asosas, minerais e artific.ais.
cados de material plástico, revestanen tais em massa, metais estampadas, caldo de cana, bebidas efervescentes,
loa, confeccionados de substâncias ani metais para solda, niquel, ouro, zinco sem álcool, garapa, gasosa, laranjada.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
limonada engarrafada, refrescos. de aba,
corrugado e zinco liso em ôlhas
armações para óculos, Salm bandejas
cri, groselha, tamarindo, caju, laranja.
Térmo n9 665.474, de 9-10-1964
bases para tele çones, baldes, bacias, boimaracujá
Classe 44,
, ias, caixas, caateiras chapas, caboa
Indústria Metalúrgica. Tirso Ltda .
Para distinguir: Bolsas. caixas. cartel;
São Paulo
•para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de aliras e estrijos para acondicionamento de
mentos, caixas de material plástico -ara
cachimbos, charutos, cigarros e cigarra
T
lhas, fósforos ou fumo, charateiras, ef• katerias,, coadores, coas, canecas, coESO
lheres, conchas, cestas para pâo, cesta Inchletrla Brat:91191ra
garreiras. fosaareira se tabaqueiras caadias capas para álbuns e para livros
chimbos piteiras, boquilhas • ponteiras.
•ottlIces,/ cestos, castiçais para velas.
filtros, Isqueiros e suas partes integran- caixas para guarda de objetos. crua
tes (inclusive pedras), Instrumentos pa,ehos, coadores para chá, descanso paia
ra cortar charutos e limpadores para
- Classe 8
.•
<pratos, copos e copinhos de - olastozo
cachimbo, charutos; cigarrilhos, cigarros
'Para
distinguir:
Artigos
e
aparelhos
eléPara . sorvetes, caixitsaaa. le plástico
rapé, fumo em fardos, em fólhas, destricos
e
eletrônicos:alto-falantes,
antePara sorvetes, colherinhas, pasínhas
fiado e em corda.
garfinhos de plástico para sorvetes for- nas, agulhas para fonógrafos apareClasse 27
..,
lhos
de
alta-fidelidade,
amplificadores
tainhas de plástico para sorvetes, discais
Artefatos de palha ou fibra não Inclua:
de
sons,
bobinas,
bobins
para
rádios
e
ilmbreagens de material plástico embados em outras classe. , a saber: —
lagens de material plástico para sorve- televisores, aparelhos para contrõle de ca pachos de côeo ou filara,; esteiras de
te@ estojos para objetos esuutnaa . de Jon, chaves de tomadas, chaves auto- palha, esteiras da fibra ' ,vegetal. , fio
nylon. esteiras, enfeites vara automó- máticas, chaves para antenas e fios ter. de pita, toeiras de fibra, de câveis. massas anti-ruidos, escoadores de ra, comutadores, condensadores apare- nhamo, obras de oa
-as 'de, fibra,
lhos
de
comunicação
interna,
discos
grapratos. funis, formas para doces, fitas
rédeas de coraaa reifriadores de: fibra
Isolantes filmes, fios de celulose, fechos vados,. chaves de ondas, chaves de vegetal para água. utensílios' de fibra
para bolsas, facas, guarniçees, çtuarni- alavaneaa, chaves elétricas, chassis pavegetal, xerga de caco e esparto
Tèrmo n° 665.467, de 9-10-1964
Confecções Miramar Ltda.
São Paula,

Classe 42
,
Para distinguir; Aguardente,- aguasdana
te composta, anis, aperitivos, biter, bas.
gacelras, brandi, cervejas, conhaqua,
essências para bebidas alcoólicas, feta*.,
tes, gin, genebra, kirsh, 'maca licóresa
piperznint, ponche, rum, vinho*, •ver.
mouth, vodka, uísque

•

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica.
louça vidrada e porcelana ara addrnos, fins artísticos e industriais, instalações sanitárias assim discriminadas;
aparelhos de café, aparelhos de chã,
aparelhos de jantar, bacias, banheiras,
canos, cantoneiras, chapas, cricaras, entalhas, jarros, lavatórios, louças, pias,.
porcelanas, pratos, tijolos, ,tubos e vet.
sos
Classe 8
Relógios, despertadores, relógios de
Pulso. relógios de mesa, carrilhões,
abat-jours, lustres, candelabros e
quebra luz
Termo a° 665,483 de ;9-10-1964Labor S.A. Indústria de' Artefatos de
Boracha
Sas) Paulo
PRVntROGACk0

•

111DUS713I.1 BRASILUnfi
-

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de 'borracha
borracha, artefatos de borracha pais
veículos. artefatos de borrasha não In
cluidos em outras classes: , Arruelas. ar
golas. amortecedores, assentos para ca
deiraa, borrachas para aros, batentes ch
buchas
cofre, buchas ‘de easabilizaa
buchas para iumelo batente de porta
batente de chassis. bicos -para mamada'.

r a 18
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para pular. clavinas para tiro ar: alvo. Les, glicose para fins veterinários, guia
copos de dados, caixinhas de mtlaica. nos, herbleidas, insetifugos, larvicidaa
dados, tardos, discos. dominós, capim microbicidas, medicamentos para anigardas de brpinquedo, espingardas de mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
vento, estaquinhas para jogar, enigmas. e veterinários, petróleos sanitários e
para jogador de soco, máscaras carna- desinfetantes, papel hunegatório. pôs
valescas, mesas de bilhar, de campista. insetkidas, parasiticidas, fungicidas e
de roleta, de xadrez, mobilias de brin. desinfetantes, preparações e produtos
quedo, miniaturas de utensilios domas, inseticidas, germicidas, desinfetantes e
ticos, patins, patinetes piões. petecas, veterinários, raticidas, remédios para
plarauetas para ginástica, peça,- de fins veterinários, sabões veterinários e
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo. desinfetantes, sais para fins. agrícolas.
hortículas. ~Mos e veterinárias, sulcaia de brinquedo, pistolas de atirar fatos,, superfosfatos, vacinas para aval
tas, pianos e outros instrumentos musi- e animais, venenos contra insetas, ani(laxas, papagaios de papel, panelinhas
mais e hervas daninhas
quebra-cabeças em forma de. armar;
Classe 18
raquetea, redes de. pesca, redes para
logos, rodas de roletas, revólver de Para distinguir: Anuas. e munições de
'rirmos na. 665.490 e 665.495, de brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- guerra e caça: Carabinas, espingardas,.
9-10-1964'
bleiros para jogos, tacos de bilhar,, pistolaa,. revolver, chumbo para caça.
Eletro Indústria Walita S.A.
tambores para crianças, tamburéusi, cartuchos, balas espoletas; pólvora, ex.
plosivos, canhões, Fogos de .artificioa
São Paulo
tamboretes, ténis de mesa, Cana e vias
férreas para brinquedos, varas para
Têrmo n° 665.496, de 9-10-1964Certarrica São Judas Tadeu Ltda.
Classe 9 ,
PRORROGAÇAO
Instrumentos, musicais, inclusive partes
São Paulo
WALITA
integrantes, a saber: abafadores !de
som, acordeons, apoia-queixo para vioIndastria Brasileix-as
lonistas, arcos cde violinos, associos,
PRORROGAÇÃO.
bando/ins, banjos, bat,:rias baritoneis
berimbaus, bombardinhos, bomlius, boClasse 48
SA0 JUDAS TADEU
Para Perfumes, essencias, ex. quilhas para instrumentos musicais,
Indtietria Brasileiro'
tratos água de colônia, água de touca- campainhas de orquestras, cordas. crador, água de beleza, água de quina, velha de instrumentos musicais, cauíClasse 16
água, de rosas., água de alfazema, água lEiões de orquestra, cavaquinhas, clapara barba, loções e tônicos- para os rins, clarinetas, tontraaixos. c ameias, ^Para' distinguir: materiais de constru•
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- cuicas,' fagotes, flautas, guitarras, Lar- -ção: argila, areia, azulejos, argamasdolina, batons. cosméticos, fixadores mônicas, harpas, liras, caacetas para sas, batentes, balaustres, calhas. cimende penteados. petróleos, óleos , para, os bombos obcés, órgãos, paniros, pia- to. cal, cia, caixas de descarga, discabelos, creme evanescente: cremes gor nos, pistas, pratos, rabecas rabecões, pas isolantes, caibras., caixilhos, coludurosos e pomadas para limpeza da pe- realejos. requintas, saxoponer, tambo,- nas,: chapas para cobertura, caixas
le e, "tnaquilage". depilados, desodo res, tamborins, trotnbones, tubas, violas, d'água, edificação pré-moldadas, estaTermo no 665.484, de 9-10-1964
cas, esquadrias, fiarros., frisos, gassa,
rantes, vinagre aromáticos pó de arroz
violões, violencelos c violinos
Confeitaria, Americana Ltda.
grades, janelas, lamelas da metal, ladrie. talco pefumada ou não, lapis para
Classe
l'
São Paulo
pestanat a sobrancelhas, preparados para Para distinguir: Produtos químicos or- lhos lambris, luva& de. junção, laja,
.embelezar cílios e olhos, carmim para gânicos e inorgânicos, inclusive iodu- lajeotas, material isolante contra, frio
o, rosto a para os lábios, sabão . e creme 'tos químicos ailfáticos ' e derivados, e_ calor, manilhas, madeiras para conAMERICAN*
parai barbear, sabão liquido- perfumado compostos, alicioclicos, produtos quími- trações, mosaicos, produtos de base
ou não, sabonetes, dentifricios' em pó, cos aromáticos e, derivas, e cmpoostos asfáltica, produtos para. tornar impa&
pasta ou liquido) sais perfumados para heterocielicos, e incluindo mais especi- aleabilizantes as argamassas de cimento
Clássz 43
Refrigerantes, bebidas sem álcool e. banhos_ pentes. vaporizadores de petiz. ficadamente ácidos tanto orgânicos co- e, cal hidráulico, pedregulhos, placas 1%
me; escovas para dentes, cabelos, unha: mo- Inorgânicos, álcalis, sais minerais, e pavimentação, peças ornamentais e
águas de mesa
e cibos; rum de louro, saquinho perfu- orgânicos inclusive acetatos, cloretos, cimento ou gesso para tetos e paredes,
Termos ns. 665;.4&i. a 665.189, de mado, preparados em pó. pasta, liqui- sulfatos, fosfatas, pirofosfatos, benzoa- parqueies. -.portas, portões, persianas,
9-10-1961
doNe tijolos ara o tratamento das unhas tos, silicatos, salicilatos.. sulfonatos, fe- pisos, papel para forrar casas, soleiras
'ia. Naciona,
Veludos
dissolventes e vernizes, removedores da natos, nitratos: aluminatos fosfitos, rl- para porta, tijolos, tubos de concre:o,
São Paulo
cuticular: glicerina- perfumada, para os pocloritos, cianetos, isocianatos, sulfi- telhas, tacos, tubos de ventilação, tancabelos e preparados para dsecolo. tos, ditiocarbomatos, aminos, éteres. ques de cimento, vigamento, veneziatant
e vitrô•
rir unhas. cílios e pintas ou sinais arti- amino-eteres hidrocarbonetos aromátiPROEROGAÇXO!
ficiais. óleos para • a pele.
cos,
hidrocarbonetos
domados,
cloramiTermo
n9
665.497,
de 9-10-1964
fp
VEL
AC
nas, nitrados:), hidrocarbonetos aromáDistribuidora de Ferros e Metais
Casse. 49
"Lufra" Ltda. j
logos,, brinquedos artigos desporWtos e ticos, alcoois. fenóis,. clorofenóis, nitro-.
In &latrias Brasti *ira
São Paulo
passatempos. a. saber:. álbuns para re- 4enbis, éteres, sulfonas. di-doretos• de.
cortar. e armar, aviões. automaveit sulfona, sulfetos orgânicos, aldeídos,
Classe 22
aros, argolas. bercinhos. bonecas, bone- amidos, guanidinas,, biguanidas, tiazóis,
Fios de algodão, cânhamo, juta lã. cos. baralhos, de cartas, bolas para derivados de tiazóis,, fósforos, cloretos
I., (TF RI
nylon, fios. plástitos. fios de seda na- vio, carrinhos:. carrocinhas, caminhões, de fósforos, cloretos ácidos, vanilina,
tural e rayon, para tecelagem, para todos, os, esportes, brinquedos em torma cumarina, negro de. fumo, e-x6fre. cabordar, para costurantricotagem e cro- de. animais:. balões de- brinquedo; bilha. talisador de vanadio. dom, amônia.. an-1
ché. Fios e linhas de teicia espécie, ress. brinquedos mecánicos brinquedos drido carbónico, aerogel de sulca, ani•
,sulfuroso, aceleradores para vul- Aço em bruto, aço preparado. aça
aço para pesca
em: forma, de instrumentos' musicais drido
caniçação
de
borracha,
antioxidantes
doce, aço sara tipos. iço fundido, aça
Classe 24
•
brinquedos, em- forma- de- armar; brinAlamares, atacadores' para espart,lhos, quedos . de borracha' com , ou- sem asso pata borracha, antioxidantes para sa- Parcialmente trabalhado, aço pálio.- aço
bandeiras, Wordados, braçadeiras e bor- cartas de iogas, chocalhos; caneleiras bão, aditivos para óleos, emulsificado- 'refinado, bronze, bronze em, bruto Ru
las, capas parai móVeis e pianos. cara- para, esporte., cartões para lâto. casi, res e agentes., capilarati vos ou tensio- parcialmente trabalhado,, bronze de
puças para cavalos. cordões, debruns, nhas de brinquedo., casinhas: de . armar tivos tais ocra° agentes- humectantes e manganês, bronze em- p6, bronze em
penetrantes, è resinas naturais e sinté- barra, em fio, chumbo em bruto ou
fitas, forros, franjas, filtros pira br.
ticas e matérias plásticas. de toda
parcialmente preparado, cimento megáo, mochilas. mosquiteiros, nesgas, cadeiras de brinquedo, carteiras e etespécie
cobblto. bruto ou parcialmente
ombreiras. enchMentos para rouvas, velopee com telhas para recortar e
armar,
calçados
para
bonecas.
cordas
trabalhado. couraças. estanho buuto ou
Classe 2
panos para enfeites de móveis, não fazendo, parte dos, mesmos. passamares, engenhos de guerra de brinquedo, ter. Adubos, ácidos sanitários, água desin- p arcialmente trabalhado, ferro em bruto,
rinhos de engomar. ferramentas para fetantes- e para fins sanitários; apanha em barra, ferro manganês, ferro velho,
pavios, reds: casos e sacas
crianças. figuras de aves- e animais masca e insetos (de goma e papel ou gusa em bruto ou parcialmente trabaClasse 34
Tapetes, cortinas, e panos para assua- figuras para jôgo de xadrez, fogões e papelão), Medis; bactericidas, barati- lhado, gusa temperado; gusa, maleável.
lhos 0- paredes. Liníneos. oleados e fogãozinros de. brinquedos, jogos de cidas, earrapaticidas, - cresal. emaciai!. lâminas de metal., lata eia fôlha. latão .
encerados, Inclusive
para instalações futebol de mesa joelheiras para esporte na, creozotos desodorantes,. desinfetan- em falba, latáo em chapas, latão era
ganchos para pesca:, guisos para criam tes, defunadores. exterminadores. de vergalhões, ligas metálicas, limathas,
hasnitalares
cas, halteres. anzóis, iscas artificiais pragas e hervas daninhas. esterellian- magnésio, manganês, instala não traba•
Classe 37
Roupas brancas, para cana e mesa: para pesca, jogos de. damas; jogos de tes; embrocaç8es- para animais; enxer- Shadosáou parcialmente trabalhado:o-me-a
Az,,ichoados para camas. co' , 11a% co- tdominó, jogos de raquete.' linhas Para tos,, farinha de. ossos, fertilizantes, fos- tal& em, mama. metais estampados,,
bertores, esfregbe, fronhas, wiaidanace.,. ltiveit‘ para . bozà, para. esgrima, falo4 fitemleidato. fungicidas, fitosilgan- . metais para solda,, niqud, zinco
tas, braçadeiás.. bocais, ba.ses para telefones., borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, carnaras de ar, chupetas,•cors
dbes massiços de borracha, cabos .para
ferramentas, chuveiros. calços de bois
ratha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios; dedeiras, desentupldeiras.
discos de mesa, descanso- para pratos,
encostos, ésnbolos. esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
fOrmas de borracha, guarnições para
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas. lençóis
de borracha, manoplaa, ma..;anetas. protetores .para para-lamas, promcorcs de
para-choques. pedal do acelerador., pedal, da partida. peru para.. baianas,
pratinhos pneumáticos. pontas de bar-.
móveis. guarnições, de borracha para
automóveis. guarnições para • veiculos.
racha para bengalas e mule•as rodas
eneasi CaL rodizios. revestimentos de
borracha, rodas de borra Chi para móvais. sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas, do pedal de isreque, sesembaio e isolador; suportes, semi'
pneumáticos. suportes de - cambio. saiatonas de. partida. saltos,, salas, e. solados
de borracha. surdinas de borracha para
apilcação aosi fios telegráficos e telefônicos, travadóres de porta. tigejas,
tuboa, tampas da borracha. para contat
gotas. unas de borracha para elaboradio
de. subaraacias- caarascas

pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
•cosinrsa .e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalllinhas
(cobre pão) •
Classe 31
Para distinguir: Artigos de material
plástico e outros materiais,: fitilhos, cor..
doalhas, barbantes, rolhas, tampas, buchas, gachetas, cordas, tiras e canais,.
tas. anais de vedação para junções,
tampões, tubulações para vedação,
nas para freios, correias de transmissão,
mangueirasearruelas

•

•

/OU- fa/u1nta-Teira 18
, Termo no 665.498, de 9-10-1964
Editóra Cultrix Ltda.
São Paulo
IZOIONÁRIO BRASIL

lie

CULTRIX
Classe 32
Um dicionário
Termo o° 665.499, de 9-10-1964
Bombas Hidráulicas E.K.M. Ltda.
São Paulo
~4\

PRORROGAÇA0
_ E. • K.
Indústria Brasileira•

INDUSPI O
Classe 5
.A.çca em bruto, aço preparado: aço
doce. aço para tipos, aço fundido., aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze era bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio; chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento me,
tático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
'parcialmente trabalhado, ferro em bruto
broto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês. terro velho
aaeia bruto Ou parcialmente traba
lhado, gusa temperado. gusa asaleavel
lâminas de metal, lata em lálha, latão
•em f(ilha, latão em chapas, latão em
yergalhões, liga Metálica, limalhas
magnésio, manganês, metais não -cabailudo' ou parcialmente tratelhasdo, me,
tala em massa, metais estampados
metal para solda, piquei, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas
Termo na 665.501, de 9-10-1964
Ta.dusfio S.A. — Indústrias de Fios
, Metálicos

INIUSFIO S/A.—
•INH1STRIAS DS FIOS

mErrhicos
São Paulo
Nome Comercial
Termo n.° 665.502 . de 9-10-61
Indústria Metalúrgica Tila s) Tala.

Fevereiro c:e 19E5

Termo to° 655.504, de 9-10 6:
paradas em massas, em calda, 'em corn.
Tenni° a.° 665.508, de 9-10-61
Casa Guaxupé de Laticínio. à Frios posas e em geleias, doces, doces de "Saciteg" — Comércio e Indústria
São Paulo
amenoim, de amendoas, de Ma" ' de •
Ma o.;
Lata
castanha e de frutas, secas cobertos com
Guanabara
chocolates, doces gelados, frutas secas
PRORROGAÇÃO
passadas* e cristalizadas, geleias, ogma
de mascar, pralines, pastilhas, ptizaCASA GUAKUPt
ouxa, pirulitos. pudins, panetones, sorvetes, torrões, torradas
Classes: 41. 42 e' 43.
Para distinguir: Produtos alimentícios
Termo a.° 665.507, de 9-10-64
em gera', bebidas 'alcoólicas e bebidas
Maroto . limada
seta álcool, inclusive refrescos e refri• São Paulo
gerantes (Exceto para laticínios, café
e aguardente) Termo n. 665.505, de 9-10-64
COotserativa Agrícola Mista de Tomé
•
AO
São Paulo

PRORR0814055:0RTAR06-4
(" lasse 50
Aitigos da classe

Classe 6
Bombas hidráulicas
Termo a° 665.500, de 940-1964
Indusfio .S.A. — Indústrias de Fios
. ' Metálicos
São Paulo

[MARIO OFICIAL (Seção IN)

PRORROGAÇÃO
TOME—AÇU
Indtistria Brasileira
Classe- 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido
smendios, ameixas amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
café em pió e em grão, camarão canela
em pau e em p& cacau. camas chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho crera ede leites cremes
alimenticios croquetes, comPçoas, can
gica, coalhadas castanha, cebola, condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru,
ma, espinafre. essências alimentares, em.
padas, ervilhas enxovas. extrato de tomate, 4-ar1nhas alimenticias. favas, féculas. flocos. táre/o. fermentos, feijão
figos, friekS. trutas secas, naturais cristalizadas: glicose; goma de mascar gor
'duras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada geléias. herva doce, herve
mate, hortaliças. lagostas, linguas, leite.
condensado, leite em pés legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro. mas.
ias alimentielas mariscos, manteiga,
aiargarina. marmelada, macarrão. mas.
sa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhas. moluscos.
mostarda. mortadela, rito moscada. nopudins, pickles. peixes. presuntos, patês petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins:
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu. sardinhas
sanduiches. salsichas. salames, sopas ao
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas. tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços. 'tortas. tortas para ali
mento de animais e aves, torrões
Têtrao n.° 665.506, de 9-10-64
Chocolates Garoto S. A.
Santo

INMSTRIA METAIIIHOICA
TIRO LTDA.
Nome comercial
Tertno n.° 665 .503, de 9- 111 64
Movet . ri Ltda.

PRORROGAÇÃO
I.40VETERRA

)

Clasaas: f e 33
ParaNdistinguir: Corstrusóes, tara ,oitbagent, loteamentus e materiais paval
aonstrineea

PRORROGAÇÃO
CAVALHEIRO
Ind,..2stria Brasileira,

Tertno n.° 665.510, de 9-10-64
Praias:nas Hotel Ltda.
Guanabara

t rluS

A

ars-sito:o,

Classe- 50
Impressos em geral
Classe 41
Alcacnotras, aletria, alho. aspargos,
Termo ri." 665.511, de 9-10-64
açúcar. alimentos paar animais. amido Hotel Bar e Restaurante Posto, Traz'
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Ltda.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
Rio de janeiro
tonas. banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas,. baunilha."
ROTEL BAR E
caie em pó e em grão, camarão, canela.
ata pau e em pó, cacau, carnes chá
RESTAURANTE
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, creme?
POSTO TREZE
alimenticios croquetes, compotas. cangica coalhada, castanha, cebola, condi-.
Classes: 41, 47 e 43
mentos para alimentos, colorantes
• Titulo de estabalecimento
choúriços, dendê,. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
Termo n.° 665.512; de 9-10-64
padas, ervilhas. enxovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias, fava' s, fé. .Quitanda e , Mercearia Araxá Ltd,
Guanabara
cuias, -flocos, farelo, fermentos, feijão
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gorduras gránulos.. grão de bico. gelatina.
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, ling aas, leite
Classe 41.
condensado, leite em pó. legumes em
Frutas e ;egumes
„
conserva, lentilhas. lingiaça, louro, mas
Termo ii, 665.513, de 9-10-64
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, tuas- Bar e Restaurante Flor da Barra Ltda.
C'atanabara
ia de tomate, mel e melado. mate. massss para mingaus, molhos, moluscos
mosrarda, mortadela, nós moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras, ovas,
pãss. piaos. prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, paClasse 43
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
Refrescos,
águas
minerais, ' sucos th
queijos, rações balanceadas para anifrutas, refrigerantes
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas ao.
Termo n.° 665.514, de 9-10-64
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de
Hotel da Ilha Ltda.
frutask torradas, tapioca, tâmaras, talha,
Guanabara
iam, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

ARAXÁ

HA DA BARRA

Tertno n.° 665 509, de 9-10-61
' Bar e Resmsní nse Xairaitá Ltda
•
G•ianabara

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bom
bocados, biscoitos, bolachas, bolos. bo.
los gelados, balas de mascar, caramelos.
chocolates, cacau, confeitos, crocantes.
Cssse 43
irops 3Pees da lelte simples e compos. Refrescos ref s'neasses e- sucos de Era'os, doam Se !retas em conservas, pra
'
tas e ca na minerais

XÁXÁXÁ

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

•

PRA1AMAR

Classe 50
Impressos em gera!

—n
Termo n ° 665.515, de 9-10-64
Hotel Atlântico da Barra Ltda.
Guanabara

ATIANTICO
DA BARRA
Classe 50
Impressos em geral

