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DEPARTAMEM O NACIUNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
De 15 de fevereiro de 1965
Privilégio de invenaao deferidos:
N.o 113.492 - Carburante para
motores de expiado e motores diesel - Torrimetal Trust Reg.
N.o 119.097 - Fotografias em
relevo e processo para sua obteaa
Oto - Pierre Pradaria Cuvier.
Na 119.817 - Processo e respectivo dispositivo mecânico destinado ao recobrimento plástico de peças tubulares ou perfiladas em ge
-ralAfedoJcb.
N.o 121.398 - Processo para a
preparação de um nóvo polipeptido
- Sandoz A. G.
N.o 122.404 - Revelador aleiro
fotográfico - Xaile Aktiengessensohaft.
N.o 123.158 - Um lençol coberto
de abrasivo tendo tomo suporte
um filme de poliester linear Minnesota Mining And Manufacturing Co.
N.o 124.668 - Aparelho Para
imprimir expulsar e aplicar rótulos adesivos - Meto Gesellschaft
Kind & Sohne.
N.o 124.971 - Aperfe içoamen
-tosinrduoaemrltivosa
cabeçotes de máquinae para serrar
marmores granitos e similares Pedro. Ferrari.
N.o 125.197 - Processo de fabricação de eltros coloridos para
a fumaça do tabaco - Societe Rhadiaceta.
N.o 131.143 - Fitas adesivas e
processo para prepara-las e aparelho para éste fim - The Kendall
.
Modelo de utilidade deferido:
N.o 120.169 - Porta lapizeira
para telefone e outros fins - Ibrahim Saad Khalai e Joseph Seidenberg.
Privilégio i:te invenção indeferi. dos:
N.o 115.960 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas
para a formação de espirais meta-
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.o 122.510 -Um novo P rolicas e sua aplicação na formação
de cadernos e similares - Ateu cesso pára a fabricação de giz em
lapis - Indústria de Bilhares TuUlderico ROSSI,
jague Ltda.
Exigências:
N.o 122.530 - Material fotográde uma camada aa multi caN.o 91.621 - Jeranime Ricardo fico
mada para o processo de branqueade Matos - Satisfaça exigência.
mento com argento corante Ciba
N.o 95.164 - Camilo Scheidi e Societe Anonyme.•
Gualterio António Biberschick N.o 123.171 - Processo de faSatisfaça exigência.
N.o 96.760 - Rubens Francisco bricação do recipientes aperfalconLucchetti - Satisfaça exigência. dos - Santiago Garriga Cucurull.
N.o 123.275 - Processo do
N.o 99.182 - Otto Félts de La
obtenção de chapas matrizes tipoRoca - Satisfaça exigência.
N.o 100.460 - Albert Holtzmanp gráfjcas e produto resultante Paulo Affonso de Figueiredo.
- Satisfaça exigência.
N.o 123.903 - Aperfeiçoamena
N.o 102.505 - Giulo Orlandi -tos na fabricação de filtros para
Satisfaça exigência.
N.o 107.315 - Manufatura de cigarros e similares - marco IvaBrinquedos Estrela S. A. - Sa- nov Matchev.
tisfaça exTgancia.
N.o 124.144 -- alóvo processo e
N.o 112.701 Alesso S. A. Ma- folha bectogre.fica - Columbia Ribterial Ferroviário Indústria Comér- bon And Carbon Manufacturing
cio e Importação - Satisfaça eld_ Co. Inc .
gênca.
N.o 124.183 - Processo para o
N.o 112.725 - °mano Gemiari revestimento de tiras portadoras
Jimior. - Satisfaça exigência.
com material termoplástico N.o 113.117 - William M. Hans Joa.chimi Zinuner VerfahrensScholl - Satisfaça exigência.
technik.
N.o 114.060 - Lourenço PerrotN.o 124.355 - Processo para a
ti - Satiafaça exigência.
de 18 alquil 18, 17 dihi
N.o 117.088 - Plastar S. A. Co- preparação
droxis estren 3 onas - CF, D.
mércio e Indústria de Materiais e Searle & Co.
Produtos Plásticos - Satisfaça
N.o 124.559 - Agente para conexigência.
N.o 118.875 - Cpperweld Steel traste em raios X derivados do' áci10 3,5 diamino 2, 4, 8 trliodo benCo. - Satisfaça alagam-eia. •
N.o 119.425 - Nóvo modelo de zoai° Naegaaad & Co. A.
N.0 125.360 - Escova elétrica
estojo de baton - Elizabeth Arden
para limpesa de panelas pratos e
S. A. Inc.
N.o 119.954 -- Processo e dispo- similares adaptável a liquidificador
ativos para o recorte de laminas ou aparelho semelhantes - Anade Vidro - Compagnie de Saint tada Kagan.
Cobaia.
N.o 125.928 - Processo para
N.o 120.826 - Artigo de aeol- tratar colheitas de auberculoa e
choamento celular coberto da te- aparelhagens para este fim cidos e sua fabricação The Gao- Champlon 'Fibra S. A.
dyear Tire & Rubber Co.
N.o 126.158 - Novos derivados
N.o 121:374 - Moldes fechados de penantrolina e sua preparação
para fundir gaxetas saibre extremi- - The Australian National Unidades de tubos - Minnesota Mi- veraity.
ning And Manufaturing Co.
N.o 126.2'15 - Produção de aço
N.o 121.800 - Processo para
preparar uma arperfeiçoada ração em elevada resistência a tração e
sólida resistente a água para ani- grande tenacidade no entalhamento - Ywata'Iron & Steel Co. Ltd.
mais - Comi Products Co.
N.o 128.462 - Processo para a
NP 121.873 - Lourenço & Braga Ltda. - Nova. embalagem para preparação de solos do oxides metálicos
W. R. Grace & Co.
produtos alimentícias e outros.

N.o 128.595 - Sois da oxido de
metaig actinidios - W. R. Graca
& Co..
N.o 129.019 - Processos e igt..
dutos químicos - Merck & Co. Inc.
N.o 129.144 Composto da
fluoaluminato de sódio tendo unt
alto padrão de alumínio e fatiaria
na - I. C. P. M. Industrie Chi,
miche Porto Marghera S. P. A.
N.o 129.204 - Artigo abrasiva
e processo. e aparelho para produzir o mesmo - The Osborn Manta.
facturing Co.
N.o 129.932 - Mancais lisos.
materiais para fazer mancaia lisos
- The Glaciar Metal Co.. Limited.
N.o , 131.009 - Sulfatação da
produto reduzido de amido oxidado
e seu estar matilha° Selyaku Kabushiki Kaisha.
N.o 131.072 - Processo de preparação de protetor contra o sol
- Reheia Co. Inc.
N. 131.162 - Processo para a
preparação de sulfararimalinas
F. Hoffmann La Rocha & Cie So.
Mete Anonyme.
N.o 131.198 - Aperfeiçoatnena
tos em dispositivos de vacinação Harvey Kravitz e Norman Lettvin.
N.o 131.231 - Compostos aril
propinoicos e sua preparação Etablisaernents Clin Bala.
EXPEDIENTE lit SEÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA
E LICENÇAS
Transferência e alteração da
.nome de titular de processos:
De 15 de fevereiro de 1965
Columbia Broadeasting System
Inc. - Transferência para o seu
nome da marca L P n.o 119..402 Anote-se a transtetencia.
Lojas Assum pcão, S. A. Comércio e Importação - Pede para ser
anotada nas marcas ns. 138.170
- 138.171 - 138.172 - 138.173
- 152.942 - 186.461 - 203.830
as alterações de nome - Anotemse as alteraçapa.
Nafen5e, Kiefer Ltda. Transferancia para o seu nome da
marca Kiefer n.o 156.652 - Ano-.
te-se a transferência.
Semp Rádio e Televisão S. A.
- Transferência" para O seu nome
da marca Cem n. o 195.023- Ano.
• se a transferência.
Laboratório Crino Soda de Sa.
turas Cirúrgicas S. A. - Pada
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- As Repartições Públicas
.
'deverão remeter à expediente
'destinado à publicaçãa nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diàriamente, até às
DIRETOR • DERAI.
15 horas; exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PERERA
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
cHaelt tso samaco na PueLecAções
cersea o* aaçÃo Da amoixçlo
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO . FERREIRA ALVES
tes á matéria retribuída, nos
•
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de6E00 III
verão ser formuladas por esOmçelo de pubtleidadd do ewped!onle• do Dopdreamonlio
crito, à Seção de Redação, das
Nwsloaed do ProprIedaid• Industrfai do MInbetdrio
9 ds 17,30 horas, no Máxinto
d. Indemirla • Cormbrebo
até 72 horas após a salda dos
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- OS originais deverão ser
ASSINATURAS
'dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPAIITIÇõES E PABTICULARES
FUNCIGNÂNOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e interior:

EX'PEDENTE

- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre Semestre • . . Cr$ 600,00 Semestre • • . Cr$ 450,0 0

anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- -As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

para ser anotada na marca A C

n.o 204.296 a alteração de nome

Anote-se a alteração.
Panex S. A. Indústria e Comérco - Pede para ser anotada nas

-

marcas Lammatic ri• o 235.137 Panes n.° 203.250 - Panex número 180,702 - Panex n. 0 180.701

as alterações de nome - Anotemse as alterações. • • Panex S. A. Indústria o Coméreo - Pede para ser anotada na
marca Panex n.° 147.733 a alteração de nome - Anote-se a alteração.
Indústria . .e Comércio Atlantis
Ltda. - Transferência para o seu
nome da marca Cobra n.° 250.451
- Anote-se a transferência.
Johnson Jólmson do Brasil
Produtos Cirúrgicos Ltda. - Pede
para ser anotada na marca Yes número 255.357 a alteração de nome

- Anote-se a alteração de nome Retifique-se mediante apostila o
nome da licenciada para Cia. Jobnuon 8z, Johnson do 13rasil•Produtos

Cirúrgicos.

Cantina e Piazeria Jardim de Napoli Ltda. - transferência • para o
seu nome do título - Jardim de Napoli - n. o 258.196 - Anote-se a
transferência.
INURBS S. A. Cia de Investimentos Urbanos e Rurais - transferência para o seu nome da marca-- Da
Boa - n.° 276.013 - Anote-se a
transferência..
Ltda.
Laticínios Aparecida
transferência para o seu nome da
n.° 284.407 marca - Itapura
Anote-se a transferência.
José Fabri 81. Filhos - pede para ser
anotada na marca - Machina Fabri
n.o 284.589 - a alteração de noAnote-s• • alteração de nome.
m.

Ano . . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano

F-xterior:
Ano . . •. . . . Cr$ 1.300,00 Ano

Cr$900.00

Exterior:
Cr

1.000,00

parte superiebr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinande registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
que findará.
A fim de evitar solucão de mínima, de trinta (30) dias,

Ergo S. A. Indústria e Comércio Lecien S. A. Indústria Farmacêutica
- transferência para o seu nome da - transferência para o seu nome das
marca - Vapor - n.° 299.643 - marcas - Vigrip n.0 170:038 Anote-se a transferência.
Sparteureno n.° 174.656 - ErgogePonto Branco Utilidades Domésti- nol n.0 176.800 - Isolim n.° 179.201
cas Ltda. - transferência para o seu - Codein Papaverin n.o 184.592 nome do título - Ponto Branco - Genitoser n.° 188.241 - Neurolebio
n.° 305.025 - Anote-se a transferên- n.o 211.4'88 - Insulinase n.° 225.266
- Pulmite n.o 228.673 -2- Benzobiocia.
Domane Modas e Confecções Ltda. tico n. o 237.978 - Gotas Toluinas
- transfzrência para o seu nome da Sanava° n. o 238.349 - Anotem-se
marca - Domene - termo 443.643 as transferências.
Indústrias Químicas Anhembi S.A.
- Anote-se a transferência.
Ind. de Moagem Cearense - trans- - transferência para o seu nome das
ferência para o seu nome da marca marcas - Lysoform n.° 292.967 -- camerino
te:mo 446.521 - Aristoform n.° 286.504 - expressão
de propaganda: Lysoform n.0 284.759
Anote-se a transferência.
Angelo Milani S. A. Ind. e Co- - Lysoforrn n.° 306.092 - Anotem'
mércio - pede para ser anotada na se as transferencias.
frase de propaganda - Alma do ViExigências
nho - t'êrmo 478.439 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de noSanduz Brasil S. A. Anilinas Prome..
dutos Químicos e Farmacêuticos Angelo Milani S. A. Ind. e Co- junto à marca n. o 293.281 - Apremércio - pede para ser anotada na
frase de propaganda --- Uma Vez To- sente clichê para tOdas as marcas.
mado Sempre Aprovado - termo nú- Transferência e Alteração de Nono.
mero 478.440 a alteração de nome de Titular de Processo
Anote-se a alteração, de nome.
Irkopp Ind. de Máquinas de CosProduits Alimentaires S. A. tura S. A. - transferência para 'o transferência para o seu nome da *Darseu nome da marca - Crostar - ca - Maggi - termo 435
n. o 216.358 4.••• Anote-se a transferên- Anote-se a transferência.
cia.
Fairchild Camara And Instrument
Exigências Corp - transferência para o seu noda
marca
Crostar
número
Me
Cia. Brasileira de Discos - junto
216.358 -- Anote-se a transferência. à marca - Philips - registro interFairchild Camara And Instrument nacional n.° 232.606 proc. 20.533/
Corp - transferência para o seu no- 1950 - Apresente clichê em favor de
me da marca Davidson - n. o 245.159 S. A. Philips do Brasil.
- Anote-se e transferência.
Rádios Assumpção S. A. - junto
Lecien S. A. Ind. Farmacêutica
à marca n.° 167.728 - Satisfaça
para
o
seu
nome
da
ia
transferênc
278.891 exigência.
marca - Glucorine transferência.
Quanto
R. Schneider és Co. Vorm. J. E.
- Anote-se a
er 8s Co. - junto à marca núà filmes! r. • 168.990, satisfaca ea~- Gerb
rn n,
mero 169.031 - &didacta exigência.

A3 Reprilições Pública3
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até de
fevereiro de cada ano e
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à , sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos . oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da asaimatara.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar •
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ . se do mesme
ano, e de Cr. 1,00, por aná
decorrido.
Atiantic Fabrique d'Horlogerie S.A.
Bettlach (Atlantic Uhrenfabrik A. G.
Bettlach) (Atlantic Watch Factory
Ltd. Bettlach) - junto à marca número 169.605 - Satisfaça exigência.
Myrta S. A. Ind. a Comercio -junto à marca n.° 170.766 - Satisfaça exigência.
Besins Isco-vasco - junto à marca
n. o 173.866 - Satisfaça exigência.
Empresa Cairu de Transportes S.
A. - junto à marca n.° 185.637
Satisfaça exigência.
Cobradis Cid. Brasileira Distribui.
dora de Produtos de Petréleo junto à marca n.° 208.883 - Satisfaça
exigência. '
7
Piece Cia. Industrial - junto à
marca 227:189 - Satisfaça sia:geriria.
José Fabri Lis Filhos - junto à marca n.° 257.933 - Satisfaça exigência.
The Coca Cola- Export Corp junto à marca 269.937 - Satisfaça
exigência.
Confecções Vouga Ltda. - junto
ao titulo n.° 295.492 Satisfaça exigência.
Laboratário Labo/essel S. A. junto à marca n. o 302.731 - Satisfaça exigência.
Anker Phoenix Nahmaschinen Aktiengesellschaft - junto aotermo rife,
mero 232.146' - Satisfaça exigência.
Agfa Aktiengesellrchaft - junto ao.
termo 252.422 - Satisfaça exigência.
Novaquimica Laboratórios S. A. junto ao termo 330.850 - Satisfaça
exigência.
Alves As Multar Cia. Ltda. Comer..
cio e Indústria - junto at) termo número. 417.313 - Satisfaça exigência.
Sheffer -Pen Internat:narl
e Importação Ltda. - junto ao têm.
446.397 - Satisfaça exigência.
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Macapa Indústria de Auto Peças
S. A. - junto ao terra° 449.990 Satisfaça exigência,
Francisco Pirineus Montenegro ( junto ao termo 457.097) - Satisfaça
exigência.
L'Oreal (junto ao termo 478.397) Satisfaça exigência.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira (junto a marca n. 198.490) Satisfaça exigência.
Irkopp Indústri ade Máquinas de
Costura S.A. (junto a marca 209.381)
- Satisfaca exigência.
Carlos Erba do Brasil S.A. Indústria Químico Farmacêutica (junto a
marca 210.373) - Satisfaça exigência.
S.A. Industrial Irmãos Levar (junto a marca n9 227.323) - Satisfaça
exigência.
Don Baxter Inc (junto a marca
no 253.043) - Satisfaça exigência.
Perfumes Dana do Brasil S. AnônG
ma (junto a marca n9 295.091) - Satisfaca exigência.
Indústrias Raphael Musetti S. Anôtima (junto a marca termo 308.382)
- Satisfaça exigência.
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NO 448.405

mica Ltda.

Laboratório Rio Quis

N9 448.404 - Laboratório Rio Quí-

mica Lida'.

N9 448.795 - Bautique &cila de

Tecidos Ltda.
N9 448.827 - Milton Gimenes.
No 448.829 - Sociedade Concreto
Armado Centrifugado do Brasil S.A.
- S.C.A.C._
N9_ 450.197 - Indústria de Calçados Transmontana Ltda.
N9 450.620 - Adolpho Cláudio Hermana, da Graça Couto.
No 451.127 - Vilvan Estamparia
Limitada.
N9 451.24 - Supermercado Wollf
Limitada.
No 451.906 - Tradall S.A.
N9 457.951 - Planex Planejamentos Industriais e Engenharia.
N9 460.687 - Roberto Borla, Oscar
Martins Lobato e Sérgio Borda.
N9 460.829 - Christian! Niolsen Engenheiros e Construtores S.A.
No 440.970 - Metalúrgica Ferron
Limitada.
N9 461.304 - Jota Jota Comércio e
Ranresentacões Ltda.
No 461.327 - Bar Padaria e Confeitaria Beira Mar Ltda.

DIVERSOS •
• Indústria 'tapir ade Papel Fulgor
Limitada (junto a marca n.9 208.844)
- Retifique-se mediante apostila o
nome da titular.
Schanmel do Brasil Ind. e • Comércio Ltd/. (junto a marca n9 260.330)
- Arouive-se o nedido .de averba0o
de contrato de fls. 16 por falta de
ctunnrimento da exigência.
Acheson Industries Europe Limited
(junto a marca no 284.173) Anote-se mediante apostila a alteração de
nome da
Independência S.A. Financiamento Crédito e Invastimentos (junto a
marca no 217.785) - Considerando
que a titular Coma sociedade comercial torno sem efeito a exigência de
fls. 13-nars, o fim de mandar anotar
a transferência requerida àsb. fls. 10.
Confeceões Snarta S.A. (junto a
ma rca n° 2'14.300) - Anote-se meaiante anoss ila a transferência.
EXPEDIF,NTR DA SECAO DE
EXAME FORMAL

NOTICIÁRIO
OPOSIÇÕES
Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc (oposição ao têrmo número 659.075 - marca Etergan).
Bozzano S.A. Comercial Industrial
e Importadora (oposição ao termo
n.9 619.678 - marca Leite de Flores).
Produtos Rocha Qnimicos e Farmacêuticos S.A. (oposição ao termo
n.9 607.769 -. marca Bovizole).
Pepsi Cola CP (oposição ao termo
n.9 659.928 - marca Paso de Los
Toros).

660.812).

ESTATUTO DA TERRA
Lei n° 4.504 -- de 30-11-1964
'DIVULGAÇÃO 1\1 9 930

Termos:
•N9 375.876 - Callile & Callil e Limitada,'
N9 4/9.502 - Bolime Fettchemie
Gss13s1.,.
No 431.435 - Mário Nischi.
NO ase,son - Orcy Larré.
No 4ss.so8 - Borges 8; Barros.
N° 431 .r90 - Panificadora Santa
Lwon, Vaia.
No 444 .041 - Laboratório Wemaco
Limilade.
No 44.r35 - The Goodyear Tire &
Raaher s'onananv, •
4S 0 34
rrm necedora de FruPisn Amsantes Ltda.
44.52 - Horber Importação e
l-0; n stcia.
N9 447.121 - Afi Importação e Exportne!So S.A.
N9 447 . 19 2 - Mi Importação e Ex:portaeSo S.A. .
NO 447. 11 4 - Afio Importação e •Exporta elin S. A .
N9 4 47.683 - R. Proddochni & Cia.
111
Limitada.

1965 771 -

Mile.s Laboratories Ino. (oposição' Indústrias de Chocolate Lacta B.A.
ao termo n•9 652.795 - marca Citro (oposição ao termo n.9 653.328 -..
Seitzer).
marca Ouro Branco).
Galli Indústria e Comércio Ltda.
Miles Laboratories Inc. (oposição (oposiçoil
ao termo n.9 652.654 ao termo n.9 652.796 - marca Selas
marca Gele).
Vit).
The Seven Up C.9 (oposição ao terMetalúrgica Rossi S.A. (oposição mo
nP 652.668 - frase de propaao termo n.9 652.751 - marca Broa- ganda
Sem sair 'de casa sem espera
si).
e fãcilmente você pode comprar a
Ao Chopp do Gonzaga Ltda. (opo- prazo nas Lojas da Cadeia UP).
sição ao termo n.9 652.734 - marca
The Seven Up C. 9 (oposição a0
Gonzaga).
- marcaIR).
Ind. Paulista de Alumínio S.A.
Société Anonyme Unia (oposição
(oposição ao termo n.9 652.718 6
5
62
9.728
- marca Evermarca Ipal).
Prima Eletro Domésticos S.A. gta;:
ditevelrin
T•97.
A Cutelaria ' (oposição ao.
S.A.
(oposição ao termo . n.9 653.102 - termo n•9 652.606 - marca Monmarca Prima).
diale)
Multi Propaganda Sociedade Ltda.
Zivi S.A. .Cutelaria (oposição ao
(oposição ao termo nP 653.004 652.607 - marca Moanome comercial Multicap Multiplan- té
dirle°).
cadora de Capitais Ltda.).
Supermercados Peg-Pag S.A. Slinca do Brasil S.A. Industrial (oposição ao termo n.9 640.970 de Motores Caminhões e Automóveis frase de propaganda Nas Lojas Eve(oposição ao teimo nP 652.936 - rest sua compra vale o dobro);
titulo Volkssimca).
Supermercados Peg Pag S.A. (oposição ao termo nP 610.976 Multi Propaganda Soc. Ltda. - frase
de propaganda Nas Lojas Eve.
(oposição ao termo n.9 653.003 - rest sua
compra vale o dõbro).
insignia Multicap).
Supermercados Peg Pag S.A. Ind. de Chocolate Lacta S.A. (oposição ao termo n.9 640.915 (oposição ao termo n.9 652.979 - frase de propaganda Nas Lojas Eve.
marca Café Diamante Preto).
rest sua compra vale o dõbro).
Rodoviária Expresso Leão Ltda.
Sociedade Construtora Triângulo
(oposição ao termo nP 652.960 - S.A. (oposição ao termo n.9 654.803
marca Transleão)-.
- marca Triangulo).
Século XX Presentes Ltda. (opoIndústrias de Chocolate Lacta S.A. sição
termo n.9 656.182 - marca
(oposição ao termo n.9 653.306 - seculo.aoXX).
marca Marimba).
Cia. -Antarctica Paulista Indústria
Cia. Brasileira de Fibras Siatétide Bebidas e Conexos cas Nailonsix (oposição ao termo nú- Brasileira
(oposição ao termo n.9 , 652.372 mero 652.628 - marca Fibralonga). ,marca
Estrelinhas).
A Fruta' Ltda. (oposição ao termo Representações
de Máquinas Moton.9 652.962 - 'marca Frutal).
res e Acessórios Remma S.A. (opoFrancellino Schilling 8; Cia. (opo- sição ao termo n•9 653.076 - marca
sição ao .termo n.9 652.530 --marca Rema).
Sal Verde).
Inbasa Ind. Brasileira de AlimenIndústria Gessy Levem- S.A. (opoS.A. (oposição ao termo número
sTiaçãkon.ao termo n.? 652.816 - marca tos
660.811). Inbasa Ind. Brasileira de Alimentos S.A. (oposição ao termo número

Eigênc ias

Rio. 15 de fevereiro de 1965
Completem a taxa de depósito de
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Inbasa Ind. Brasileira de Alimentos S.A. (oposição ao termo número
654.474 - marca Baby nos).
Inbasa Ind. Brasileira sie "nentos S.A. (oposição ao termo número
655.860 - marca Bem Nutrir.
Imolai-nus Ind. 'e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. (oposi.
ção ao termo n.9 659.600).
F. Conte S.A. Ind. e Comércio
(oposição ao termo n.9 659.167
marca Rani).
Jorge Ashton Sobrinho (oposição
ao n.9 656.383 - marca Solfe
Tosse).
Jorge Ashton Sobrinho (oposição
ao termo n.o 658.382 - marca Solte
Tosse Nando).
Delia Manna S.A. Comercial Importadora (oposição ao Will° número 652.554 - marca Della Nina) .
Della Manna S.A. Comercial Importadora (oposição ao têm-mo número 652.556 - marca Della Nina).
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas
Confecções e Bazar (oposição ao ter.
mo nP 656.827 - título Mapin Em.
prêsa de Transportes e Despachos)a
• Malan Ind. e Comércio Ltda.;
(oposição ao termo n.9 653.197
marca SP).
Ind. e Comércio Metallúrgica. Atlas
S.ta. (oposição ao termo nP 653.097
- marca 13M).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo nP 654.158 - marca
Sandálias Bahiana).
.São Paulo Alpargatas S.A. (oposição ao termo n• 652.509 - marca
Tempo Quente na Coteninga).
Monark Plast Ind. e Comércio Limitada (oposição ao termo número
412.877 - marca Motoplast.
M. Dias Branco S.A. Comércio
e. Ind. (oposição ao termo número
I 643,275
marca Fortaleza).
•

Seção de. Vendas; Avenida Rodrigues Alves ts.° 1
Agência

Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbólso Postal
• , , gm. Brasilia

Na sede

do D. I: - N.

•
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Supermercados Peg Pag S.A...
Casa Anglo - Brasileira S.A. Modas Sinal de 'propaganda: Festival da
Copiadora Delta S.A. Comércio
(oposição ao termo n.9 641.220
Inchas:aia e Material de Engenharia Confecções e Bazar (oposição ao ter- Cerveja de São Paulo;
Cia. Antaretica Paulista Industria Frase de propaganda: Seu crédito
(oposição ao térrno n. 655.105 - 'no na 656.831 - titulo Mapin Emprêsa de Transportes e Despachos). Brasileira de Bebidas e Conexos --- vale o dôbro nas Lojas Everest).,
marca Delta).
Supermercados Peg Pag S.A. Bril S.A. Ind. e Comércio (opo- (oposição ao termo na 652.588 Copiadora Delta • S.A. Comércio
Ind. e Material de Engenharia (opo- sição ao tarmo n.9 652.777 - nome Sinal de propaganda: Festival da (oposição ao térmo n.9 641.221 -•
Frase de propaganda: Seu crédit0
Cerveja do Paraná).
sição ao térino na 655.104 -• marca comercial).
Cia. Antarctica, Paulista Indústria vale o dôbro nas Lojas Everest).
Delta).
Bril S.A. Ind. e Comércio (opo- Isia-sileira de Belida e aí:mexas Knorr Bremse G.M.B.II. (oposi•
Móveis de Aço Angelo Figueiredo sição ao termo na 652.778 - marca
(oposição ao têrmo n.9 652.850 - çâo ao termo n.9 653.315 - marca
S.A. (oposição ao têm() n.9 644.241 Abril).
K).
marca Jequitibá).
- marca Confiança).
Bril S.A. Ind. e Comércio (opoJunger & Gebhardt A.G. (oposiCia. Antarcaaa. Paulista andústria
Cia. Quixadá Comercial e Impor- sição ao térmo na 652.779 - marca
Brasileira de Bebidas e aonexos - ção ao têrmo na 653.316 - marca
tadora (oposição ao tarmo n. 641.890- Abril).
Philco Rádio e Televisão Ltda. - (oposição ao termo . n.9 654.657. - Patricia).
- marca Quixadá).
lndaço Ind. de Ferramentas de
Cinderella Comércio e Indústria .(oposição ao têrmo na 653.203 - Marca Estrala Dalva).
Dianda Lopez & Cia. Ltda. (opo- Aço Ltda. (oposição ao ta-amo núLtda. (oposição ao tarmo na 643.407. marca Campeão Mundial).
sição ao termo 11.9 652.627 - Titulo* mero 653.362 - marca Induaco).
- marca Cinderella).
• Delta Comercial de Matérias PriMyrurgia S.A. (oposição ao termo
Carlos Belinzoni (oposição ao ter- mas Ltda. (oposição ao Mano nú- Sinhazinha).
n.9 654.144 - marca Jos Nel).
mo n.9 652.478 - marca Glória).
Rei das Tintas Ltda. (oposição ao • Vulcan Material Plástico S.A.
mero 655.104 - marca Delta).
Bozzano S.A. Comercial Industrial
Transmecânica S.A. Ind. de Má- termo n.9 660.579 - Marca Rei). eoposição ao termo na 653.634 e Importadora (oposição ao têrmo calinas (oposiãç.o ao termo número
Orbitur S.A. - Organização Bra- manca Pavipiso).
n.9 652.689 - marca O BA O).
sileira de Indústria de Hotéis e Tu652.916 - marca Rolaco).
Jean Nate Inc.' (oposição ao tare
Zaulindo Alves de Souza 8,1 Cia.
Isixan • S.A. Adesivos (oposição ao rismo (opOSiçãcr ao termo na 660.609
mo n.9 658.819 - marca Jean Nate). 'farino na 652.964 - marca Fixa). - marca Orbratur).
Ltda. (oposição ao têrmo número
Soc. Técnica de Materiais Sotema
646.000
- marca 13rasillider).
Société Anonyme Parfums Mareei
Jota Distribuidora de Livros Ltda.
S.A. (oposição ao tal-mo n.9 653.018 (oposição ao têrmo na 652.540 - Rochas (oposição ao termo número
Indústrias Reunidas Irmãos Spina
- marca Siterma).
S.A. (oposição ao termo na 654.647
652.942).
marca Jotas).
• Whiripool Corp. (oposição ao Ur- - marca Alvorada).
Brascola Ltda.• (oposição ao térmo
Metalúrgica La Fonte S.A. (spo- mo na 654.156 - marca Servel).
Vurcan Material Plástico S.A. na 653.032 - marca Plasticola).
siçá ao Vamo n•9 652.722 - marca
Alcântara Machado "Comércio e (oposição ao termo na 652.539 Cantu Móveis e Interiores Ltda. Segura a fechadura que assegura).
Empreendimentos Ltda. (oposição ao marca Vedapiso).
(oposição ao tarmo n. 9 652.564 S.A,. Pirâmide industrial e Admi- termo n.° 654.884 -Titulo: Alcân
Formatai S.A. Ind. e Comércio
marca Kantur).
nistradora (oposição ao termo nú- tara).
(oposição ao termo na 656.215 . Casa Inoxidável Artefatos de Aço mero 652.808 - marca Pirâmide).
marcr Frametal).
Ltda. (oposição ao têm° n. 9 653.510
Bril S.A. Ind. e Comércio (opoJ. R. Gaigy S.A. (oposição ao
Mecanuts Ind. de Porcas Ltda.
- marca Fainox).
têrmo na 652.842 - marca Depe- sição ao termo ,Q 652.869 - Titulo (oposição ao tarmo na 653.657
Cibril Cia. Brasileira de Imóveis Li- marca Mecana).
Cari Leoni N.V. (oposição ao tare tizadora Lady Moa.).
Tavannes Watch C.9 S.A. (opo- mitada).
mo n.9 659.548 - marca Elvira).
1-anua S.A. - Financiamento,
Bril S.A. Ind. e Comércio (opo- Crédito e Investimentos (oposição ao
Mario Costa (oposição ao termo sição ao têrmo n.9 652.982 - Ralo,9
sição ao termo (352.868 - mar- termo na 653.629 - Titulo: Piajoraia Cyma).
n.9 660.531 - marca University).
ca Cibril).
Mario Costa (oposição ao térmo
nasa).
Comércio
e
Indústria
Matex
Ltda.
S.A. Pirâmide Ind. e Adminisa
n.9 660.532 - marca University).
(oposição ao termo .094).
Bittar & .Spasov Ltda. (oposição
tradora
(oposição
ao
Carmo
número
Mario Costa (oposição ao termo
Comércio Inelei ria ateie Ltda.
ao térmo ria 652.904 - Marca Flor
na 660.533 - marca University).
(oposição ao termo na 653.095 - 652.809) .
do Oriente).
•
Mario Costa (oposição ao termo marca Mattec).
Manoel Kherlakian S.A. Ind. e
Bittar & Spasov Ltda. (oposição
. n.9 660.534
marca University),
Comércio e Indústria- ....tex Ltda. Comércio de Calçado: (oposição ao ao termo n.9 652.9(15 - Titulo Flor
Mario Costa (oposição ao termo oposição ao termo n.9
- térmo n.9 653.842 - marca LM). do Oriente).
n.9 660.535 - marca University).
ill
marca Matec.
Vares
S.A. ParticipaçOes IndusPlásticos do Brasil S. A. (oposiMario Costa (oposição ao • têm°
triais (oposição ao termo na 653.583 ção ao teimo na 655.082 - marca
Ka.spar Winkler & C.9 Inhaber Dr. na 660.536 - marca University).
marca V).
Plasticoia).
Mario Costa (oposição ao térmo Schenkerwinkler (oposição ao termo
Escritório Ouro Branco Ltda. na 652.986 - marca Cica" s).
na 660.537 - marca Universitet).
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltro(oposição ao têrmo na 653.724 Mario Costa (oposição ao • térmo
Nome comercial: Ouro Branco Ar- nas (oposição ao tramo n.9 653.138
Cia.
Luiz
Steárica
(oposiçao
na
n.9 660.538 - marca University).
- Marca Bingo Flea).
termo n•9 653.064 - marca Con- mazens Gerais S.A.). Laboratório Sintético Ltda. (opo- dor).
Pôsto Único S.A. (oposição ao
Faigenson S.A. Ind. e Comércio
sição ao térmo na 644.667 - marca
Volkswagengerk Aktiengesenschaft (oposição ao tênia) na 653.867 - termo na 653.348 - marca Único).
Tegretol).
Famor S.A. Ind. e Comércio ao térmo n.9 652.936 - marca Three Spack).
De Minus Comércio e Ind. de Rou- (oposição
(oposição ao termo n.9 653.363 Volks Simca).
Indústrias
York
S.A.
Produtos
Cipas S.A. (oposição ao têrmo núme- marca
'marca Famop).
Sauza Oliveira Ind. S.A. n eaosi(oposição .e termo número 654_366).
çáo ao_ termo na 656.627 -- marca rúrgicos
•Ibesa - Ind. Brasileira de Emro
652.901
marca
IT).
Dama S.A. Ind. e Com. Export. Sagres).
balagens S.A. (oposição ao termo
Calçados
Luizinho
S.A.
(oposição
e Importadora . (oposição ao têrmo
Edgar Cavalcante Inaos a. Cia. ao térmo n.9 653.729 - Título: Sa- ri.'? 653.380 - marca Gril Matic).
nP 660.409 - marca União).
Maanesita. S.A. (oposição ao têrVala.
(oposição ao gamo 'número pçataria São Luiz).
J. & E. Atkinsons Limited (opo- 658.839
Alcântara M-hado Comércio e mo n-.° 604.264 - marca Fenix).
marca
Pontinao).
sição ao têm.° na 654.808 - marca
E. I. de Pont de Nemours and
Agostinho Maria de Sou-.\ & Cia. Empreendimentos Ltda. (oposição ao
Benne Newfrance).
termo n.9 654.885 - Nome comercial C.9 (oposição ao Carmo n.9 657.008
Ltda.
(oposição
ao
termo
n.9
65a
587
J. & E. Atkinsons Limited (opo- - marca Cometa).
Escritório Alcântara Ltdsia• Adminis- - marca 501).
sição ao têrmo n.9 655.345 - marca
Kibon S.A. Ind. Alimentícias
tração e Participações).
Mias Cobertura Acetinada).
E. I. du Pont de Namora.. and
(oposição ao térmo 60.698 (oposição ao termo 65.6
à1.9
116 Parfumes Revillon 'aposição ao ter- marca comercial).
J. & E. Atkinsons Limited (opo- -C.9 marca
mo11.,99 655.273 - marca Carnet).
Ducron).
Bela Vista S.A. Produtos Alimensição ao termo n.9 655.179 - marca
lhe Gillette . C.9 (oposição ao tara Humble 011 & Refining- and Ca tícios (oposição ao têrmo número
Habit Rouge).
mo n.9 654.328 - marca Super Ap- (oposição ao têrmo n. 9 654.351 - 654.753 - marca Bela Vista.
ndard Ofi Co. (oposição ao têrmarca Standard),
mor na 654.337 - marca Parabor). pelt).Cornpania Anonynia Toddy Vene- S.A. Pirâmide Industrial e AdmiCia. Antarctica Paults. aaxia
liumble Ofi & Refining C.9 (opo- Brasileira de Bebidas e Conexos - zolana (oposição ao térrao número nistradora (oposição ao termo núsição ao têm() n.9 653.2,12 - marca (oposição ao têm() n.9 652.582 - 656.204 - Titulo Yuki).
mero 653.628 - marca Pirâmide).
Escon).
Imobiliária Administ adora e. ConsSinal de propagancia . Festival ala
Compania
Anonyma
Toddy
Venetrutora Ima° Ltda. (cposição ao têrThe H. D. Lee C.9 Incorporated Cerveja da C-anabara).
zolana (oposição ao termo número mo na 655.836 - Titulo: Fimae
(oposição ao têrmo n.9 653.049).
' 'aretica taulista Incletaa. 656.205 - marca Yuku)
Feira de Imóveis e Materiais de
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas F Cia.
esileira de P.'hida.S . C
Odair Francisco Escalhão (oposi- Construção).
- ,Cos Confecç5es e Bazar (oposição ao ter- (oposição
ao 'ermo n.9 652.583 - ção ao termo na 658.075 , - marca
RETIFIc.aQt5ES
mo n.9 656.830 - titulo Mapin Em- Sinal de propaganda: Festival da Miramar.
Ficam os pontos característicos
prêsa de Transportes e Despachos). Cerveja de Santa Catarina).
Park 81 Tilford (oposição ao termo abaixo mencionados n publicados por
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas
Cia. Antarctica Paulista naastria na 654.265- marca Pintex).
terem saído com incorreções no dia
Confecções e Bazar (oposição ao ter- Brasileira de Bebidas e
ABC Rádio e Telivsão S.A. (opomo n.9 656.824 - titulo Mapin Em- (oposição ao termo n. 9 652.584 - sição ao termo na 653.823 - marca 10-2-65:
O têrmo n.9 60.741 - priv. inprêsa de Transportes e Despachos). Sinal de propaganda: Festival da Camarinha).
venção para "Conjunta de ar comCasa Anglo Brasileira S.A. Modas Cerveja do Estado do - Rio de Ja'de fechamento"
Cassio Munia S.A. Importação e primido com órgão
Confecções e Bazar (oposição ao ter- neiro).
raça retificado no
Comércio (oposição ao termo núme- de Hans (aclara
mo n.9 856.826 - titulo Mapin Emfinal do 1.9 ponto: ..enquanto a ouCia. Antarctica Paulista Indústria ro 654.182 - marca Alvorada).
prêsa de Transportes e Despachos).
tra das ditas partes é o bico de
Geny del Cario (oposição ao ter- jato
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas Brasileira de Bebi( ▪
inserido no dito acoplamento.
Confecções e Bazar (oposição ao ter- (oposição ao têm() n•9 652.585 - mo na..660.496 - marca Consulex).
• O têrmo 112. ':92 - priv. InSupermercados Peg Pag S.A. - venção
mo n.9 656.829 - titulo Mapin Em- Sinal de propaganda: Festival da
para "Um precesso de obten(aposição ao (armo n.9 641.219 prêsa de Transportes e Despachos): Cerveja de Minas Gerais.
de um nervo antibiótico", de LeCia. Antarctica
Frase de propaaganda: Seu crédito ção
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas
petit S.P.A., fica retificado o ponConfeeçaes e Bazar (opostaão ào tér- Brasileira de Bebidas e Conexos - vale o &tiro nas Lojas Everest).
1, por ter saldo o _antigo: 1 mo. na 656.828.- titulo atapin Em- (oposição ao têrmo n.9 652.586 - Produtos de Beleza Real *Chie Li- to
ena , prOCeSSO s de proiazir o antibióShal
de
propaganda:
Festival
da
mitada
(oposição
ao
terra()
número
tico atenans a - ' • aa e do pela culprêsa de , Transportes e Despachos). Cerveja do Rio Grande do Sul).
marca Benne Real).
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas Cia.' Antareti 1 • 'aulista Indústria 554..960
tura de microrganis mos da classe
Produtos
de
Beleza
Real
Chie
Lii seus
Confecções e Bazar (oposição ao tara Brasa • Bebidas e Conexos - mitada <oposição ao termo número de Streptomyces. Mealterrane
ano n:9 656.825 - titulo Mapin Em- (opoulçao
mutantes
e
variantes
num
meio
nu652.587
tkapo EL5
hW. 1 - marca Lama) Real).
praza de Transportes • Desnaehos).
.
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tritivo aquoso sob condições aeróbias
O termo ne 128.265 — priv. In- cionada em a), um 1,2-dl-amino-beneno mento to qual organismo E.C.C. são
submersas até que uma substancial venção para "Processo de acetilação do qual um grupamento omino seja pri- cultivados em uni meio nutriente a
se-.
atividade antibiótica seja dada ao dos poemeros do formaldeldo", de
dito meio recuperando-se a rifamici- positado em 11 de abril de 1961 e mário e o outro seja, no máximo, secun- puir, socados or resfriameit, caracterizado
dário e 'ácido málico ou um composto pelo fato do dito meio ser substancial.
na do meio.
estabelecido na França.
funcional do mesmo.
mente isento" de glicerol, raonosacarides,
O termo n.9 113.906 — priv.
O termo n.9 128.337 — priv. invençáo para Recipiente de vidro em venção para "Mistura de aditivos Fina'mente, a depositante reivindica alcoois de açúcar e polisacaridcs contenforma de -ampôla para guardar
detergentes para composições de óleo de acordo com a Convenção Internacio- do um grupo carbonila ou tnetabolisados
quidos sujeitos a decomposição e ins- lubrificante", de Esso Research and nal, e cie conformidade coca o artigo 21 peelos organismos para um composto
tabilidade bem como processo para Engineering C.9, depositado em 11 de do Código da Propriedade Industrial, a contendo um grupo carbonila.
Total de 12 pontos.
fabricá-lo — de Friedrich August abril de 1961 e !stabelecido nos E.
prioridade cio correspondente pedido, deHeinz Kock, estabelecido na Ale- U. da América.
A requerente reivindica de acôrdo
positado na Repartição de Patentes da
manha.,
• O termo n.9 129.682 —• priv. In- Suiça, em 13 de agdsto de 1958, sob o com a Convenção Internacional e o Art.
21 do Decreto-Lei n." 7.903, de 27 de
O termo n.9 114.319 — priv. In- venção para "Máquina para conforagôsto de 1945, a prioridade do corresvenção para "Processo para a pre- mar prato, copos e semelhantes em n.° 62.871.
Um total de 5 pontos.
paração de plásticos de poliureta- papelão e papel", de Ind. e Comérpondente pedido depositado na Repartina" — de Mobay Chemical C.9 , es- cio Artepapel Jahaquara Ltda. —
ção de Patentes na Inglaterra, em 28
tabelecido nos E. U. da América. para um total de 2. pontos.
ele junho de 1960, sob número 22.616,
O termo ne 129.996 — priv. inTERMO N.° 130.065
• •
O termo n.9 115.824--- priv. in- venção
para "Aparelho telefônico"
, 'unção para "Instalação para penei- de
Telefonaktiebolaget
L.
M.
Ericsramento de uma mistura de . partí- son.
AlVIP Incorporated — Estados Unidos TERMO DE PATENTE N.° 122.992
culas sólidas de vários tamanhos
da
América Titulo: Conector de paisuspensas num líquido", de StamiO têrmo n.9 130.059 — Mod: inDe 23 de setembro de 1960.
carbon N.V. -- estabelecido na Ho- dustrial para "Nôvo modelo de ele- nel.
landa.
_,
mento retentor 'ara tubo flexível" • I.° Uni conjunto . de bloco conectOr
Imperial Chemical Industries Limited
Tecalemit Limited.
elétrico compreendendo um bloco iso- — Inglaterra.
0 . temo ne 119.892 — priv. in- —de
O
têrmo
n.9
130.130
—
priv.
invenção para "Processo de, obtenção venção para "Aperfeiçoamentos em lante tendo uma calsa que se estende
Titulo: aNitivo processo de tingimen.
de soluções de um composto orga- ou
relativos a chaves interruptoras ao longo de uma de suas faces, ara re- to» — Privilégio de Imvenção.
nozincico simétrico" — de Roussel corrediças",
ceber um bordo de um painel isolante
de
N.V.
Philips
GloeiUclaf, estabelecido na França.
que tem nèle um circuito elétrico impreslampenfabrieken.
1.°) Um processo para algir mateso ou le tipo semelhante, caracterizado riais têxteis, caracterizado por compre-.
O termo .n.9 121.425 — priv. intermo
n.9
130.131
—
priv.
inO
venção para "Freio", de Rockwell venção para "Aperfeiçoamentos em por te ruma pluralidade de fendas (20) ender ct tratamento do dito material
Standard Corp., a prioridade do pe- Ou
relativos a chaves interruptoras que se estendem para dentro do bloco com um corante contendo ao menos um
dido correspondente depositado na corrediças"
de N.V. Philips Gloel- (3). -a partir de uma face dêle (8) e cor- grupo da fórmula: Repartição de Patentes dos Estados lampenfabAeken.
tam a calha (10) e, pelo menos, uma ou. Unidos da América, em 28 de julho
de 1959, sob n.9 030.042.
• O termo ne; 130.412 — Mod. in- tra face (22) do bloco adjacente a uma
para "Nôvo modelo de fras- face (8), tendo, pelo menos uma das
A
Z
O . termo ne 123.461 — priv. in- dustrial
para acondicionar goma' arábica fendas (20), nela posto, um conector
venção para "Aperfeiçoamentos em e°
elétrico
tendo
partes
de
contacto
(46,
ou
similar",
de
Ary
Prieto
Peres,
Ou relativos à veículos • para viaem Pernambuco. •
48y para estabelecer contacto /elétrico em • que A representa um átomo de
jarem por cima da terra e ou dágua" estabelecido
O termo n.9 150.499 — mod. " in- com o circuito (6) quando o painel oxigênio ou enxofre ou um grupo NY,
— De Hovercraft Development Li- dustrial
para "Novo modelo de ve- (4) é, funcionalmente, recebido na ca- em que Y representa , um átomo de
mited, depositado na Repartição de linha para
Ernani Puerta
(10), sendo o conector fixo a um hidrogénio ou um radical alqula ou ci•Patentes do Reino Unido da Grã Zangrando 'ebôlo",
Oscar Puerta Zangran- lha
Bretanha, sob n.9 33.163-59, em 16 do. estabelecido
condutor
elétrico (34) de modo que o clo-alquila substituídos ou não sub.sti•
no Estado da Guade outubro de 1959.
condutor (34) fique dirigindo normal- tuidos, e Z representa um anel hetero.
nabara.
menta,, ao plano do painel (4), quando cíclico contendo ao menos um grupo
O termo n.9 124.365 — priv. inO termo ne 150.930 — mod. in- o painel é, funcionalmente, recebido na — NC — e que está *ligado a A
venção para "Processo e aparelho dustrial
para
"N5vo
modelo
de
porpara a produção de fôlhas plásti- ta de emergência para casas for- calha (10). Prioridade: EE.UU. da por meio de um átomo de carbono do
cas perfuradas ou redes plásticas" tes", de Mosler 84 Cia. Ltda. esta- América, em 22 de junho de 1960. nú- anél hetero-ciclico, e que leva ligado
De Thomas Engel Norman Rosemero 38.022. -- Seguem-se os nontos a um átomo ou átomos de carbono clO
no Estado da Guanabara.
dele e Cyril Alexander Rosedale, as belecido
anel hetero-cíclico ao menos um grupo
de números 2 a 11:
termo
n.9
150.565
—
mod.
inO
prioridades dos correspondentes pe- dustrial para "Nôvo modelo de esda formula:
didos depositados na Repartição de tofado para banco de veículos e ouPatentes da Alemanha, em 27 de tros", de Pedro Paulo Maniero.
TERMO -N.° 130.066 .
novembro de 1959 e 18 de julho de
R1
O termo n.9 150.931 — mod. in1960, sob na. E.111.506X/39m e E. dustrial para "Nôvo modelo de porde 16 de junho de 1961
19.636X/39a, respectivamente.
ta de casa forte" -- Mosler..84 Cia.
O termo n•9 125.71k — priv. in- Ltda., estabelecido no Estado da
Estados UniAMP Incorporated
venção para "Processo para produzir Guanabara.
dos da América.
compostos de guanidina", de Parke
O termo n.9 150.934 — mod. inDavis 84 C.91 fica retificado o inicio dustrial
'"Nss,ss.
para "Nôvo modelo de fe- Titulo: Receptáculos' paravaretas de
do 1.9 ponto — Proeesso para pro- chadura dupla para cofres de alu- prova.
R))
duzir compostos ie 2 guanidino 3,4 guel", de Mosler 84 Cia. Ltda., es1. 0 Um receptáculo de pino de prova
dlidroquinazolina, tendo na forma de tabelecido no Estado da Guanabara.
base livre, etc
O termo n.9 150.959 — mod. in- ou teste elétrico caracterizado por ter
O termo n.9 127.103 — priv.. in- dustrial para "Um -nenre modelo de uma caixa eletricamente isolante (H. em que R' e R' representam cada tun
venção para "Processo e aparelho cartão postal", de Umberto Antônio H' ou H66) e uma virola de metal (10, radical metilà e R° representa um ta.
para a produção de óxidos no esta- Beltrachini, estabelecido era São 10' ou 10") para receber um pino de dical alifático substituído ou não subs.
teste elétrico localizadoo dentro da caido de poeiras dispersas", de Solu- Paulo.
meta, _no interior do 1.9 ponto: ...
xa (H,H' ou H") e dispositivos elás- tituido, ou ao menos do's de R', R' e
ordem de 2.000 a 2.600°C aproximaticos internos (12) para levar o pino R" estão un'dos ou fundidos juntamen.
, demente, etc
de prova, quando na virola (10, 10' te para formar com o átomo de nitro•
'
ou 10") a estabelecer contacto elétrico gên'o um anel ou anéis hetero-cíclicos,
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
* O termo
n.9 127.135 — priv. in-.
firme comelaa, tendo a caixa (H, H' de modo que o átomo de nitrogênio
venção para "Processo para fabricação de 3 metoxi 6 eulfanilamido plou H") uma cavidade (40) que dá esteja ligado aos átomos de carbono
TERMO N. 9 . 112.485
ridazina", de Spofa Sdruzeni Podacesso ao pino de teste até a virote presentes n dito anel ou anéis betem.
niku Pro Zdraveenickou Vyrobu. fica
(10, 10', ou 10"), havendo dispositi- cíclicos por meio de simples ligações
De 12 de ageisto de 1959
retificado o final do ponto: em prevos (20, 22, 2266, 2266. 506, 52', 88 nu de uma simples ligação e uma dusença de phedina, etc....
lo a um pla Nação, desde que dito grupo es.
Depositante: Ciba Societe Anonyme ou 90) para prender o receptácu
0.termo n.9 127.744 --- priv. in- — Saliléia, Suiça.
painel de circuito impresso. Priori- teje livre de grupos ácidos sulfõnicos.i
venção para "Aperfeiçoamentos em
dade: EE .- 1.1U. da América, em 27 de
ou relativos a fechos eclair". de Aero Pontos característicos d'e: Processo Junho de 1960, n." 38.847. .—. SeguemZipp Pasteners Limited e Lightning para a obtenção de compostos zenzitni- se o pontos de n.° 2 a 8.
Fasterners Limited.
dazó'icos" (privilégio de invenção).
O termo n.9 128.054 . — priv in- 1.9 — Prgcesso para a obtenção de
venção para "Processo de e aparelho
TERMO N. 130.326
para desidratar espuma", de "Arthur compostos alfa, beta-cli-[benzimidazilR2)
Ivason Morgan Jr., Louis Francis (2) ]-etilênicos, caracterizado pelo fato
De 26 de junho de 1961
Ginnette e Robert Patterson Ora- de se submeter a um tratamento térmiliam.
co unia 'mistura reacional substanccialRequerente: -Glaxo Laboratories LimiO termo n.9 128,228 — priv. in- mente constituída quer a) . por pelo meInglaterra.
venção para "Processo para adsor- nos um composto do fósforo de fórma ted
.
Titulo: Aperfeiçoamentolt
em ou relação seletiva de solução de sulfito e geral Hn +.11300330 4- 1 , na qual n represoluções similares de ácidos e sais
tivos a vacinas --. Privilégio de liven.
Segu'em-se os pontos de 2 a 2f.
senta
um
número
inteiro,
e
um
alfa,
betaorgânicos — A/S Christiania Port.
ção..
A requerente reivindica de acõrdo
land Cementfabrik, depositado em di- benzimidazil: ( 2) — niono-hidroxi..
1.° Um processo para produção de com a Convenção Internacional e o
10 de abril de 1961, estabelecido na etano, quem b ) pelo menos um compos.
Noruega.
to de fósforo com a constituiçáo men- uma vacina B.C.C. secada por resfria- art. 21 do Decreto-lei, n.° 7.903, de
•

1 (.
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27 de agósto de 1945, as prioridades
dos coriespondentes pedidos slepos tados na Repartição de Patentes da Intilaterra, em 24 de setembro de 1959,
18 d emarço de 1960 sob ns. 3.245 e
9.641, respectivamente.
TÊM° DE PATENTE N.° 123336
De 25 de outubro de 1960
E. 1. Du Pont de Nemours And
Company — Estados Unidos da Amé-,
ticu.

hidrogenia, vinha, propenila, isopropenila beta-fenilvinila, beta — (2-furil)
‘Srsase, fenda, -2-furila e ficicio-bentaaleluia, e R2 é um radical da classe
que . :onsiste de alquila C1-C9 saturada vinda, propenda, isopropenila, beta-fenilvatila, beta-(2-furil) vinda,
tetrabidrofenial, biciclohePtarlonila,
2-furil-dihidropa•anila e dieloroceila, sendo peio menos, um de 121 e R2 um
radical da classe que consiste 'de vinilá eisopropenila.
Seguem-se os pontos de 2 a
A requerente seivind . ca de acôrdo
cum , a Çonverição Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n. 9' 7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositació na
Repartição de Patentes dos Estados
Tinados da América, em 13 de nuvemfiro de 1959, sob n. 9 852.630.

Titulo: (ComposiçõeS formadoras de
películas, de secagera ao ar» — Privilégio de Invenção.
1.9 ) Urna composição formadora de,
película, de secagem ao ar, caracterizada pelo fato de tons stir, essencialmente, de uma quantidade eficaz de um
secante de cobalto solúvel e uma diozolana instaurada tendo a fórmula es- TERMO DE PATENTE N.° 123.699
trutural:
De 24 de outubro de . 1960
11
Pustman Kodak Company — hstados Un dos da Amérac.
nado: «Composições de poli-alfadefina contendo tioblsfenois e 3,3' —
Tiodipropionatos de caalquila» —
vfiégio da Invenção: .
-Pontos Caracteristicos
1.9 Urna composição de poli-alfaolefina márcia, caracterizada por c- a
-prenduiaolfcsóí,
preparada a partir de um hidrocarboneto alifatico alfa-mono-olefinico, tendo
na qual R é um radical da classe 'que de 2 a 10 átomos ed carbono, sonconsfste .de , vinil'e isopropenil, RI
tendo uma combinação estabil'zadora
um radical da classe que cons'ste
compreendendo pelo menos 0.001,% em
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peso, baseado no pe .so da dita poli-alfa- núcleo feno/ do dto tioblsfenoL é outro'
olefina, de um diéster de ácido 3,3'• — que não um átomo de hidrogénio.
tioclipropiônieo, fendo a fórmula,
Seguem-se s pontos de 2 a 27.
•
A -requerente reivindica de acôrdo
com , a Convenção Internacional e o
Art.'. 21 do Decreto-'ei, n.' 7.903, de
\.°
27 de agósto de 1915, a prioridade do
correspondente
pedido depositado na
S(011 OH COR)''
Repart'ção de Patentes dos Estados
2
2
2
Unidos da 'América, em 21 de dezera-•
bro de 1959, sob n. 9 860.667.'
em que R é um rad cal alquila- tendo
pelo menos 4 átomos de carbono, e pelo
menos' 0,011% CM peso, baseado' na
TERMO N. 130.679 •
dita poli-alfa-olefina, de um tiobisfenol •
escolhido do grapo que consiste de • Depositada em 10 de julho de 1961
compostos das fórmulas
, Patente de Modeld de Utilidade.
Titulo ,•-• Esterilizados Porta-Pinça.
São
Requerente — Richter Ltda.
013
UB'
ulo.
Pa
Em resumo, reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, Ocoateúdo dos seguintes pontos • caracterjss
ticos:
1.° --- Esterilizados Porta-Pinça ' s-•
Constituído por rcdpiente de vidro ou
similar, assente em base ampla por en.
caixe, caracterizado pelo fato de apres
sentar o citado recipicnte,'em sua boca,
guarnição 'de borracha ou' similar,, com
iabertura central de d'ãmetro gire permite
a passagem ela parte superior do cesto
com paredes laterais vasadas e dotado de'
saliência circundante, acerta distância do
topo e de diâmetro superior à Citada
abertura da guarnição, cesto esse diss
'posto no topo -de mola espiralada. interna
em ,que RI é escoam, ao grupo que ao recipiente, no qual é disposta pinça,
consiste de hidrogen'o, raellea's
dotada junto à articulação de disco ou
e radicais .hldrocarbonetos cíclicos, e tampo .pára o conjunto:
.em que pela menos um RI em cada
Total de 2 pontos.

OBRAS- COMPLETAS DE RUI BARBOSA
1n•n1,

Volume

Tomo

Assunto -

Preço

Volume

TOMO

VIII

--Assunto

Diversos Trabalhos
100.00
XXVIII
Discamos Parlamentares
3
10.00
Réplica
.11
Reforma do Ensino Primario
XXIX
Réplica
XXIX
Trabalhos Diversos
100.00
X1)11
Discursos Parlamentares •
XXIX
XIV
120,00
V
Questão Militar
1
Discursos Parlamentares
XVIII
XXX
Relatório do M. da Fazenda
50.00
1
Discursos Parlamentares
XXXI
65.00
XVIII
Relatório elo IVI da Fazenda'
111
Trabalhos Jurídicos
XXXI
XVIII
80,00
Reiatós"sa do M. da Fazenda
XXXI
Limites Ceará — Rio G. do Nor/e
XIX
IV
Trab. Juriclicos — Est. de Sitio • 120,00
Trab. - juridieos — Est. de Sitio
XIX
120.00
XXXI
V
Limites Ceará — Rio G. do Norte
XXXII
250,00
I
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jusidico's
XX
Discursos Parlamentares • •
XXXIII
3
XXIII
200,00
Impostos Interestaduais
i 1
RcellrmS Parlamentares
250.00
Xl5exiV
120,00
Trabalhos Juridicos
XXIV
XXXV
120,00
Trabalhos jurídica;
D
Discursos Parlamentares
XXV
100'0
XXXIX
31
Trabalhos . juridlcoa
Ciscara" Parlamentares
XXVI
XL
Trabalhos Iuridicos
XXVI
12'0.00
Trabalhos lurldicoa
31
120,00
XXVI
A Imprensa
XLVI
I • Campanha PresidencialXLVI
Campanha Presidencial
90.00
11
Discursos Parlamentares
XXVII
Iv
II
1

A VENDA: .
Na Guaoabaze
.
veçao ue Vendas: Av. Rodr1gues Alvo.
Auencia ,1: Ministério da Fazenda
j'Atetale4se e pedidos pelo Serviço de ReembOlso Postal
Das Brasília
• No Sede do DA.N.
Drsoil: Paviaasago da 12~ Rodovia*
Abordoo

04

Preço

120,00
120.00
120.00
130,00
120,00.
100,00
120,00
120,00 s
120:00 i
120.00
150.00

•
700.0C
400.00

100,00
120,00
120:00
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MARCAS CSEPpSITADA)S!
•
Publicação feita de acórdo com o art. 130 de Código da Propriedade
Industrial. Pa data da publicação começarã a
urra o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse, prazo poderão apresentar atas OpOSMCS ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se, julgarem prejudicados com a concessão do registre requerido
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelho para barbear, aparelhos para instalações telefónicas, aparelhos para ou
(lutai ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas eletricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, com uta oores, .contiensadores
elétricos, conectares, 'enceradeiras, estutas de aquecimento, astutas para conservar alimentos, estufas para secar rou.
pas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, %geies, Manos. 'galvand5inetros,
hidrômetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos -medidores
de energia elétrica, instrumentos miei&
e vestidos
.aicos, interruptores, irradiadores, Pimpadas, liquidifIcadores, mauômetros,
Termo n° 665.521, de 9-10-1964
Classe 43
Serviço de Televisão Ipanema Ltda. crotones, pick-ups, pilhas elétricas. re-:
Refrescos, sucos de frutas, refrigerantes,
captores de rádio, retrigeradotes,
Guanabara
águas minerais
relógios, reostatos, telefones, tetmosta
Los tomadas, transformadores, válvulas
Termo n.° 665.518, de 9-10-64
para rádio, vats/elas para apare hos de:
Hotel Palácio.Ltcfa.
televisão, ventiladores e voltimetru;
Guanabara
•
Termo 70 665.525, de 9-10-1964
Classe 8
Miian Pianos Ltda,
. Titulo 'de Estabelecimento
Guanabara
Termo n° 665.523, de 9-10-1964.
Condominio do Edifício Liliane
Classe 50
,Guanabara
Impressos em geral
tas,' combinações, corpinhos, calais de
senhoras e de crianças, calções, calças
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas
colarinhos, cueiros, casacos, Camelas
domineis, echarpes, tantasias, tardas, pa
ra militares e colegiais, traldas. galo,
ah* gravatas, gorros. Jogos de 1:agric, jaquetas, leques, luvas, ligas, ten.
ços, mantõs, meias, maios, mantas. mau
Classe 43
Refrescos sucos de frutas e águas !fune- &ião, mantilhas, palatos, palas, paralisar, peugas, pulover, palermas. ponches
rais e refrigerantes
polainas, pijamas, punhos, perneiras
!rirmo n.° 665.517, de 9-10 64
quutionos, regalos, robe de chamore
Center Lanches Ltda.
roupão, sobretudos, salsa, suspensorios,
Guanabara
tes, sungas, stolas, soutiens, siada.
tater. toucas, turbantes, ternos, nitormes
salda de banho, andalias, sweater, chor-

Termo n.° 665.516, de 9-10-64
Dar Restaurante e Balneário Pedra da
Onça Ltda.
Guanabara

'PEDRA DA ONÇA

'

.

,CENTER

"

Eletrônica Ipanern

.

,PALÁCIO

Termo n.° 665.519, cie 9-10-64
Hotel Marajó Ltda.
Guanabara
,

l

EDILFICIOi •

"inane"-

MARAJÓ'

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 665.524, de 9-10-1964
Condomínio do Edifício Solange
Guanabara

Classe 50
Impressos em geral
.Termo n° 665.520, de 9-10-1964
Galeria de Arte Everom Ltda.
São Paulo

. Indústria Brasileira
Classe 50
Pura distinguir: Impressos em geral.
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas,
notas fiscais, papéis de correspondenlia, passagens, recibos, anúncios iinpressos
Termo n 665.522. dp 9-10-1964
Confe
cções Pluma Ltda.
Guanabara

Venda de, pianos novos e usados aparelhos elétrimos domésticos
Termo n 665.527, de 9-10-1961
Rui Leonido Rabiega
Guanabara

Classe 36
.
rara distinguir: Artigos de vestuarlos
e roupas feitas em geral. Agasalhos
imantais, alpercatas, anaguas, blusas
. botas, botinas, blusões, boinas, baba
doures, bonés. capacetes, cartolas, cará.
picas, casacão. coletes, capas, abales
cachecols, cqlçados, chapem, cintos, cin.

i

indústria brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n° 665.530, de 9 - 10- 1964
Wolf 5 Cia.

Calçados em geral
Termo 70 665.531, de 9-10-1964
Companh's Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Pape/
São Paula

indiístria brasileira

o

Classe

,RIBELOT,

CLÁSSICOS PARA A nivENTurni'l

Classe 25
r)ecalges ato -colantes
Têrmo n 665 .528,. de 9-10-1964
Confecções Joshelene Ltda.
Guanabara
..
•

Para ausunguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, empe~atros. amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação. aparelhos de
televisão,. aparelhos de ventilação para
ed fidos, */Parelhos elétricas vara ba.

Termo n° 665.529, de 9-10-1964
Martins 5 Barbosa Ltda.
Nôvo Hamburgo

o

Classe 33
Título
Termo n° 66.5526, de 9-10-1964
Use — Peças e Acessrios
Aparelhos Elétricos Ltda.
Guanabara

1.PLUMA
rndiístria bráSileira-

s
-

Nôvo Hamburgo

'EDIFICIO SOLANGE"'

o

-

Classe 50

PRORROGAÇÃO

Evesi

douros. bonés, ?apaceteá, cartolas, caras
ouças, casacão coletes, capas, chata*
Jacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
aintaa combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções. cal. .•
;as, camisas, camisolas, camiseta*
cuecas , ceroulas, colarinhos cueiros
salas, casacos, chinelos, dominais, echard
pes, antas as, famas para militares coa
ecoais , , traldas. galochas. gravatas gord
ros, Jogos de (ingeria, jaquetas, laquês,
.uvas, ligas, lenços, mantõs,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pa n
aros, palas, penhoar, pulover. pelariam
peugas, ponches. polainas, pijamas, pud
titio& perneiras, quunonos. regalos,
- chambre, roupão, sobretudo*
robe de
suspensórios, smdas de banho. sandálial
sueteres. shorts. sungas, tolas, ou Mack*
•
tater.
toucas, turbantes, ternos. uniformes
e vestidos

Classe 32
Para distinguir: Albuns impressos, pra.
gramas e peças cinernatagráfkas, rad
(botânicas, teatrais e de televisão alma.
naques. jornais, revistas, propaganda,
publicações, folhetos e folretins
Termo n° 665.532. de 9-10-1964
Companhia Melhoramentos de São
Paulo Indústrias de Papal
São Paulo

.

,taSSICes IMORTAlál

jnd_dstria brasileiráj
• ,j'OSEELENZ,
23.1dustria b.rasi.101fil
Classe 32
Classe 36
Paia distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
sventals, alparcatas, anáguas,blusas.
botai. botlnak bluel5ea boltxai baba-

Mmanaques, aruários, álbuns impreik
sos, cartazes. catálogos. Jornais nado*
nata e estrangeiros. publicações Impresd
,as. revista Propaganda era rádio,
'elevisão. jornais, programas radlõtainie
coa, peças teatrais e dtematocr&fical
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Tarmo n° 665.533, de 9-10-1964
Vitória Calçados e Bolsas Finas Ltda.
Guanabara .

Termo no 665.537, de 9-10-1964
Pleaco S .A. — Comércio Indústria
Importação
Rio Grande do Sul

VICTóRIÀ
Indastria brasileira
Classe 36
CalçadOs e bolsas
Tarmo no .665.534, de 9-10-1964
Clariori Contábil Limitada •
São Paelo

CLARIM CONWIL
LIMITADA
Nome Coniercial
Termo n° 665.535, de 9-10-1961
Mercantil Candelária S.A.
•
Indaiatuba

ímsacAak,__

1561stria brasilara
s
Classe 41
Alcachofras, . aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, mareta
arroz. atum, aveia. avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grãoacamarão. canel4
em pau e em pó, cacau, carnes. chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticlos• croquetes. compotas. ungiu coalhada, castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijao
figos. frios, frutas secas naturais e crista'rzadas: gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes en
conserva, lentilhas, linguiça. louro. mascas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrâo. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para" mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós. moscada, nozes óleos comestíveis, ostras, ovas,
pãc.s. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois. pstilhas, pizzas, pudim.
qt ,tijos, rações balanceadas para ani-

mais, requeijões, sal, sagu; sardinhas.
saneuiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomasae e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
ar

toucinho e vinagre

Termo no 665.536, de 9-10-1964
Gauch,a Cerealista S.L.
Rio Grande do Sul

Gaucha
Indústria Brasileira
Classe

41

. Anos e trigo est gelos

ibraco

,

indústria Brasileira
•

Classe 8
Para distinguir: Abajoura acumuladores.
acetinõmetros, *amortecedores de rádio
e - freqüência. anemómetros, aparelhos
de televisão, apsrelhos de ar - condicionado, aparelhos para iluminaçãb. inclusive os considerados acessórios de vaicalos, aparelhos para . anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores • e alada:
dores, aparelhos - cromograficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais . lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos. aparelhos automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos . para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos,' aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quienicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons .e soriidas. aparelhos automáticos elétrcos
passar, aparelhos para esprernar frutas
e legumes, aparelhos de , alta tensão,
aparelhos de proteção contra acidentes
de operários, aparelhos afiadores de
h-ri-areentas, aparelhos distribuidores de
sabãc e de desinfetantes - para instala
ções. sanita:ias. aparelhos" esterilizadores, at arelhos aazeificadores. aparelhos
para análises, aparelhos ozonizadcres
aparelhos oe.steurizadores, aparelhos re
garadores e estabilizadores da pressa?
e da fluxo de gases e liquidas aparellos para salvamento e para sinalização. aparelhos na a ercampristas. aparelhas, para limpar . vidros, aparelhos
para combater fórmigas e outras pra
gas, aparelhos automáticos . acionados
peia Introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas. aparelhos termostatos. aritonômétros. aspiradores de pó, acrômetros, acendedores elétricos, alto falantes aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas; barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins, curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
b:cicletas. caixa de descarga, câmaras
frigoríficas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas. cinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos. combustores de gás, cid&
metros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias. chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitores de bloqueio,
capa citores eletrolíticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes
enceradeiras elétricas, escalas para rádios. estufas, engenho de assar carnes.
encoralod'es de cabelo elétrico, empar
rómetros, esticadores de luvas. espelhos
-de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de Incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes. filtros pare éleoe; filmes fala
1 *dos,
fogões, fogareiros eigtriose, fed.
.

veis, filmes revelados, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas elétricas. fervedores, frigoríficos. fotômetros, fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas térmicas, gasómetras. geladeiras, globos para lâmpadas,- globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, .gravadores de
sons, holofotes, hidrómetros, Incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas flsh, lamparinas, lactômetros, lentes; liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
Iva atas, maçaricos ale soldar, caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos.
microscópios, misturad eiras, máquir as
falantes, mostradores para rádios, microfones, máscaras contra gases; micrómetros, níveis, óculos, objetivas fotcgráficas, p.lhas elétricas, podâmetros,
pluviômetros, pinos e tomadas, panela
de pressa°, pilhas secas alara:ai para
transistores, pistolas de pintura,' plags
painéis de carros, quadros distribuidores, pick-ups, para-raios. propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, - rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, -despertadares, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores
regadores ai:temáticos, registros para
vapor, gás, água ,e outros líquidos quando não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, loca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacómetros, telev,isão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuômetros, válvulas elétricas
de Vácuo. ventiladores
Termo n° 665.538, de 9-10-1964
Grancosul Comércio e Indústria
Pecuária ,e Agricultura
Rio Grande do Sul

raric sul

Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos e sumos
7-armo no 665.539, de 9-10-1961
Loa Saci Ltda.
Rio Grande do Sol

Lola Saci Itcle:,
Classe 36
Calçados para crianças
Termo no 665.540, de 9-10-1964
Pessetto, Pitt 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

MALTr_WHISKYi
Cagse 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, edesanagues, kvros, 'elbuns, bole-

Fevereiro Ge 19t5
fins, catálogos, peças radiofônicas, tes.
trais e cinematográficas, programas da
rádio e de televisão
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
V03, anis, bater, brandy, conhaque, cera
vejas fernet, genebra, gin. kumel, fico.
res, .nectar, punch. pimpermint, chuta
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
tnuth, vinhos espumantes, vinhos guio
nados. whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de" frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para refrescos
Classe 50
Impressos para uso em: cheqUes.'duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspOndência e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Termo n° 665.541,, de 9-10-1964
Sociedade de Empreendimentos
Comerciais Ltda. Soenco
Minas. Gerais

SOENCO - Sociedade'
i'de Empreendimentos
't‘ Comerciais Ltda.
Nome COtnercial
Termo n9 665.542, de 9-10-1964
Indústria de Máquinas Redentor Ltda.
Rio. Grande do Sul

Redentor
Classe -6
Ejetores de ar . e de vapor, Injetores
aspiradores, dispositivos de elevação.
levantamento e transporte, e contraias,
acessórios, partes e componentes para
os mesmos: Aquecedores de água .de
alimentação p.i.m., máquinas de cortar-frios, bombas de ar para pneumáticos, bombas para gazolina, de incendo e elétricas, betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e Insu%adores de ar,
buchas quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores,, carimbos de • Cirno, carneiros hidráulicos
cavadeiras p.i.m., contraidores de
Mono p.i.m., chumaceiras ou mancama
de antr-fricção coletores de dinamos
e motores, con,pressorss condensadores, eixos quando parte de máquinrs,
erraeaos quando parte de ma-quinas,
engenho de serra, engenho de cana,
engrenagens quando parte ,de , máq uinas, freios quando parte de máquinas.
guincros de fricção, guinchos para caçambas de arrasto, guinchos de transporte aéreo, geradores a azoligna.
uindastes, limpadores de cano p.i.m..
máquinas de imprimir, hibrificadares
quando parte de máquinas a vapor,
máquinas de lavar roupa, máquina
de costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas' borracheiras
e máquinas téxteis, máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar e afiar facas. molas para máquinas, máquinas
frigoríficas, máquinas de rotular, martelos a vapor, moinhoe e nós não agricolas, motores de combustão interna,
elétricas e a gás, motores para' bicicletas e motocicletas,. pentes quando
part ede máquinas enteadores de teares, rolos para estradas, serras meranicas, serras hidráulicas, serras de fita.
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medidoras, bússolas, baterias elétricas,
butes elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustores de gás, ciciá.metros, cristais de rádio, condensadoTermo n o 665.543, de 9404964
ret.. comutadores, cortadeiras para fotoRalph Jones
grafias, chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitores de bloqueio,
Rio Grande do Sul
capacitores eletrolíticos, calibradores,
conservadeiras para - peixes e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádios, estufas, engenho de assar carnes,
encotalodes de cabelo elétrico, empes
~atros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esteriliza• Indústria Brasileira
dores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro 4e
soldar elétrico, filtros e aparethos filClasse 16
trantes, filtros para óleos, filmes falaLareira móvel
dos, fogões, fogareiros elétricos, fusíveis, filmes revelados, faróis como aces665.544, de 9-10-1964
Termo
sórios de veículos para sinalização e
Juan Maria Luzardo Bordenave
para iluminação ean geral, fôrmas eléRio Grande do Sul
tricas, fervedores, frigoríficos, fotóme•
tros. fios elétricos, filtros de Interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gasômetros, geladeiras, globos' para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, IncubadoIndústria Brasileira
ras, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, Interruptores, isoladores, lâmpadas flsh, lamparinas. lactômetros, lentes, liquidificadores, lanternas mágicas,
Classe 8
lanternas de pilhas, limpadores de paPara distinguir: Abajour, acumuladores, rabrisas, luzes trezeiras para veículos.
acetinannetros, amortecedores de rádio lunetas, -maçaricos de soldar, caldear e
e frequência. anemômetros, aparelhos cortar, magnetos, marcadores de passade televisam apsrelhos de ar condicio- gens, medidores, medidores elétricos.
nado. aparelhos para iltuninaçao, inclu- microscópios, misturadeiras, máquinas
sive os considerados acessórios de veí- falantes, mostradores para rádios, miculos, aparelhos para anúncios mecâ- crofenes. máscaras contra gases; micrônicos, aparelhos aquecedores e medi- metros. níveis, óculos, objetivas fotodores, aparelhos cromográficos, apare- grát'eas, p:lhas elétricas, poclômerros.
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviõmetios, pinos e tomadas. panelr,
gistradores e medidores de distâncias, de pressão, pilhas secas elétricas para.
aparelhos para purificar águas, apare- transistores, pistolas de pintura. plugs,
/hos de sinais lampejantes, aparelhos painéis de tands, quadros distribuídoreguladores de gás. aparelhos de .gal- res. pick-ups, para-raios, propulsores,
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- qlitirnadores de óleo, quadrantes e sexlhos cinematográficos. aparelhos auto- tantes para observações astroduraca,
máticos para acender e regular gás, refrigeradores, rádios transistorizados,
aparelho para separar café, aparelhos refletores reostatos, relógios de ponto,
para . aquecer edifícios, aparelhos para de pulso: de bolso, de parede, despertaexperimentar drenos, 'aparelhos para dores,' contadores e medidores de quandestruir insetos, aparelhos de ótica. tidade e volume, radiadores, rádios, reaparelhos pulverizadores, aparelhos para tentores de graxa e óleo, receptores,
aquecimento de água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para
dores eletro-químicos, aparelhos para vapor, gás, água e outrok líquidos quanrecepção e reprodução de sons e soni- do não considerados partes de máquinas,
dos, aparelhos automáticos elétricos .de. reatores para luz fluorescentes, refrigepassar. aparal l an para espremer frutas ração doméstica e industrial, registrae legumes, aparelhos de alta tensa% dores, resistências elétricas, reles, soraparelhos de eroteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
de operário. aparelhos afiadores de soquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
ferramentas. aparelhos distribuidores de soldadores elétricos, toca-discos tomasabão e de dssinfetantes para instala das e interruptores elétricos, torneiras,
çõas sanitánas aparelhos esterilizado tubos acústicos termômetros para obserres, aparelhos gazeificadores, aparelhos vação meteorológica. telescópios, • tacea
para análn..ez. apare l hos ozonizadora.s metros, televisão, taxímetro, torradores
aparelhos ariteurizadores, aparelhos re- da cereais, trenas, transformadores, teguladores
estabilizadores da pressão lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
e dc fluxo de gases e liquid:s. apare para fotografias, válvulas para rádios,
lhos para salvamento e para sinaliza- válvulas de descarga. válvulas de re. ção. aparelhas nara eacampristas. apa dução, vactiõenetros. válvulas elétricas
leihos para limpar vidros, aparelhos
de _vácuo, ventiladores
para combater formigas e outras pra
Têrmo n o 665.545, de 9-10-1964
gata aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos Ibraco S.A. — Comércio Indústria
Importação
espargidores. aparelhos e instrumentos
Rio Grande dó Sul
de cálculo, aparelhos para observações
alsunicas. aparelhos , termostatos, siritonainetros, aspiradorei de pó, acrônietroe, acendedores elétricos, alto falan.
tes, aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins Curativo)
Nome .Comercial
botões de campainhas elétricas. bombas

tórnos mecânicos, Manos de revólver,
tbrnos automáticos,. tornos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras,
velas de igaiçáo para motores, válvulas e ventiladores, quando partes
de máquinas

ii

e

edrae

Termo a° 665.546, de 9-10-1964
Casa "Az" dos Pneus Ltda.
Paraná

'CASANZAZ" DOS_
ÍPNEUSi

Termo no 665.552, ale' 9-10-1964 1
Tiro/ Indústria -de Bebidas e Conexo.
Sociedade Anônima .
São Paulo

Classe 39
Titulo
Termo n° 665.547, de 9-10-1984
Postos Tangará Ltda.
Paraná

Postos Tangark
Classe 47
Titulo
Tênno no 665.548, de 9-10-1964
Tintas União Ltda,
São Paulo
'TINIAS UNIÃO

SIMBOLO DE PERFEItACV
Classe 1
Frase de Propaganda
Termo n° 665.549, de 9-10-1964
" Tintas União Ltda.
São Paulo

Classe 43
Para distinguir: Aguas artesianas, águas
de mesa, badalas espumantes sem ai.
cool, gasosas, gerger-ale, guaraná, refrescos, sifões, soda-limonada e xaropes
Termo n° 665.553, de 9-10-1984
Ruy de Barros Chalmers
'São Paulo
* FUNDO EMPRESARIAL PARA

rORMAÇÃO TÉCNICA'
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

"TINTAS UNIÃO
PINTAM A NAÇÃO

Têrmo n° 665.554, de 9-10-1964
José Breamart
Guanabara

Classe 1
Frase de Propaganda

cem -oztGANizAbbiut

Termo z' 665.550, de 9-10-1964
Benedito Ramos de Lima
Saio Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n 9 665.555, de 9-10-1964
Roberto andai° Pereira
Guanabara

Indústria Brasileira,

Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, cheques, clichês, Cartões termoslásticos da identidade, etiquatas impressas, faturas, folhinhas liapressas, notas promissórias, passagens
aéreas, maritimas e terrestres, recibos e
' rótulos
Têrmo nc 665.551, de 9-10-1964
Sidnnez L. Serra
São Paulo

IBRACO S/A. - Comércio Indústria -Jrnportação

,

• -Claaae 2.1
'Título cie Estabelecimento
.•

.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos, água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para lati
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons", cosméticos, fixadores.
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e Domadas para limpeza da
peie e "ratuauillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, nó de arroz
e talco perfaz-nado ou não, ' -lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e Para os lábios, sabão e Creme
Pata barbear, sabão liquido perfumado
ou rak, sabonetes. deatifriclos em pó,
mata ou liouido: sais perfumados para
banhos, pentes. vanarizadores de perfu.
me. 'escêvaa para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum el a louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. liquido e aijolcs para o tratamento das unhas
\eltsolventes e vernizes. removedores da
ruticula; glicerina perfumada p ara os
l cabelos e, preparadas. para descolorir
ualins,t; cMos e pintas ou sinais artifi.
ciais, óleos para a pele
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'estojos de metal para carimbos, 'eixos
expandidos 'para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
feahaduras, fruteiras, funis, -fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flangss
fivela, furadores, ferramentas cortante.
ou. perfurantes para marceneiros, sachos
de metal, 'ferraduras, turminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de anatai.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades 'para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, Umas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maaanctas
mossas, machetes, mantegueisas malhos
navalhas, nipes, ricas, pás, picaretas
Classe 6
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Insígnias:
pratos, porta-gelo, posei:as, porta-pão.
Classe 8
porta-jóias,'
paliteiros, panelas puxadoPara distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moei res, placas, pregadores, porta-esponjas
carne, aspiradores de pó, aparelhos elé. peneiras. pinos, plainas perfuradeiras
tricos para lavar, acendedores elétricos. pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores, de roupa, presis
aparelhos picadores de carne e Intimes. lhas,
rastelos, roldanas, ralos, regadores
aparelhos fotográficos. amplificadores
rebites, reduções, recipientes, de . metal.
de som, aparelhos aciistiCos. aparelhos rodízios, roscas de aço inoxidável, re'de rádio receptores, aparelhos de rádio gistros de aço inoxidável registros,
receptores conjugados com fonógrafos serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarróe receptores de televisão, aparelhos re- lhas, torquezes, trilhos tubos sUbulaceptores de televisão, antenas, acumu- ções, ampões, travadeiraa telas de
ladores elétricos, aparelhos de numa-la- arame, trincos, taças, travessas: tesouras
ta°, batedeiras elétricas, . baterias, ba- trancas, tramelas, talheres talhadeiras
lanças, bules e cafeteiras elétricas, bo tampas, para panelas e caldeirões, terbinas, campainhas elétricas, acumulado' rinas,. tachos, trans. de cosinha, torrares de ar, condicionadores de ar, chu- deiras, orinóis.• vasos, vasilhames verVeiros elétricos, diais, enxugadores elé- gas, mandril de expansão, freza de
tricos. enceradeiras elétricas. - estufas, frezar, guia de freza de „chanfrar.
evaporadores, exaustores elétricos. So- ventosas. maletas. .baus para sacos de
, gareiros elétricos e automáticos, ferais viagem, para pastas,- balmazes, cantos
elétricos, de passar e engomar, frigidei- para estojos, Colchetes para malas, cra•
ras elétricas, fonógrafos. geladeiras 'elê. vos, : enfeites, fecho para pastas e para
tricas, interruptores, lavadores e liqui- malas. .passadores de c' orreias, ponteiklificadores elétricos, leiteiras' automáti- ras, prendedores de, 'papei, suportes
cas, lustrádeiras. lanternas elétricas, Iam. .
torniquetes e tubos de expansão
padas, misturadores elétricos automáti. Classe '14
cos, microfones, mostradores, pilhas elé.
tricas, refrigeradores, resistências elétri- Vidros, cristais e seus artetatosa, siar cas, panelas aatomáticas de pressão, rea- rafas, garrafões, frascos, recipientes
motarizas, copos, 'cadinho, cubetas
tores, sorveteiras elétricas, sirenes elétri- para
hastes,
varetas, grais- mamadeiras, forcas. sirenes .elétricas, torradeiras elétri- mas para,
torno, assadeiras. compoteltas tranafcrmadores, tomadas elétricas.. ras, saladeiras, jasdineiras, porta-joias,
válvulas elétricas : e ventiladores .
centro de mesa, bibefots. patita,ros, por.,
Classe 11
ta-retratos áarrasa 'cantares, cálices, praPara distinguir ferragens e Serramentasi tos xícaras, tijelas, bandejãs, pires, cas.Alicates, alavancas, arruelas, -arrebites, tiçais licoreiros, vasos, serviços para
argolas. aldraves, armações de metal bremesa, taças vasilatunes, mantegueiabridores de latas, arame, aparelros de ras, cápsulas, lustres, abat-joues, canchá e café, assadeiras, açucareiros, a pa- delabros pinjentes, pendentes, podestals.
relhos .para lavatórios, arandelas: ares- saleiros, tubos travessas, vidro para vi.
tas, ,aros, alinoladrises, amoladores. draças, para relógios, para autoinóveis,
amoladores' de ferramentas, al a,as para
para parabrIsa e para conta-gaitas
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
Classe 21
bandejas. bacias, rnombonieres Salde, Para distinguir: Veiculos e suas partes
borboletas, baterias, bases de metal bra- integrantes: Aros para bibicietas, autoçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha móveis, auto-caminhões, aviões, amorpara cass baterias de cosinha, colhe- tecedores, alavancas de câmbio, braços.
res de pedreiros, cadeados correntes ca- breques, braços para veIculos,
bides, chaves de parafusos, conexões tas, carrinhos de mão 'e carretas, cama
para encanamentos caixas de metal para nhonetesa carros ambulantes, caminhões
portões. colunas, canos, chaves de ten- calTos, tratores, carros-berços, carpas.
da. chaves inglesas, cabeções, canecas. tanques, carros-irrigadores, carros, carcopos, cachepots centro de mesa co- roças, carocerias, chassis, chapas cir.
queteleiras, caixas para condimento de culares para veículos, cabos de veiculos
alimentos, cadeados, caldeirões,- caçara carrinhos para máquinas de escrever
Ls, chaleiras, cafeteiras conchas coa- corrediços, para veículos, direção, desta
dores, cuscuseiros, cabides de atesai, gadeiras, estribos, escadas rolantes, elecabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas vadores para passageiros e para carga,
cantoneiras. chaveiros, canivetes, cha- engates . para carros, eixos de direção.
venas. cremones, cadinros crivos, chan- freios, 'fronteiras para veiculais. guidac
&adores. cassinetes. cabos, chaves cha- locomotivas, lanchas, motociclos, molas
ves para porcas circulares -chaves tor- motocicletas, motocargas, moto furgões
quimétrica. correntes para chave, col. manivelas, navios, ônibus, para-choques
cretes, chaves_ para porcas, distintivos pára-tantas, para-brisas, pedais, pantões.
dobradiças„descariço para talheres. pra. roda. para bicicletas, raios para bicicle,sa as. tos e copos, eniadas,; esferas, ; engates. tas, reboques, radiadores para velculos.
i •taa, ,eateitel„alts ,metal, estribos, matulas rodas'eara • veienlon,
trfeides,
rèrmos na. 665.556 a 665.565, de
- 9-10-1964
Volkswagen. do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.
São Paulo
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rantea para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogados. e
acelerador, tróleis, troleibus. varara de
carros, toletes para carros •
Classe' 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástito e de nylon: Recipientes fabricados ae material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para telesones, 'baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas,, cabos
para- ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de ali.
mentos. caixas de material plástico para
baterias; coadores, coos, Canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestl
nhaa capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais • para .velas,.
caixas para guarda de objetos, crtus
chos, coadores: para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástocc
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, .colherinhas,. pasinhas.
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico 'para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material Plástico pára sorvetes estojos cara objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, eaaoadores de
Pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, . guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocas, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e ,de
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, piasticos, lancheiras, mantegueiras, ma,as,
orinóis, pendedores de roupas. puxadores para móveis, pires, pratos, palitei
ros, pás de cosinha, Pedras pomes, arti
gos, protetoes para documentos, Puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas. sehites, roda
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubas, tiaelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondiciona/nen é°, vasos, xicaras colas a frio e co:as não incicidas
'em outras classes para borracha, pura
cortumes, Para marcineiros, para sapa=
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
Para ladrilros e adesivos para azulejos.
n;ções de material plástico para Mús.
anéis, carretéis par tecelagem e guartria geral de plásticos
. Classe 39
Para distinguir: artefatos de borracha
não incluídos em outras classes; argolas, assentos para cadeiras, borracha
para aros e para :carrinhos Industriais,
borracha para amortecedores, bocais,
bicos de mamadeiras, ahinhas de borracha para rédeas, bases ara telefone, bacias, braçadeiras, chupetas, cordões raasiços de borrcha, cabos para ferramentas, chuveiros: crapas e centros de mesa, cupsula de borracha para centros
de mesas, calças de borracha para máquinas, corda de borracha, câmaras de
ar, dedeiras, deientupideiras, discos para mesa, esponjas de borracha, enquebrajatos para torneiras, encostos, esferas esgunchis, estraos, formas de boaacha, fios de borracha lisos, guarnições
para móveis, lancreiras para escolares,
lensóes; de borracha, maçanetas, manoi
plas,.pontas de borracha para muletas
e bengalas,;peras de businas, pratinhos
pneumáticos, ‘roclizios, revestimentos de
borrachas rodas de borracha para :nó-

veia, saltos e solas de borracha, semipneumaticos, surdinas de borracha para aplicação aosfios telefonicos e telegraficos, tintas de borracha para cozi'tu-gotas, copos de borracha para'
freios
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para dual.
nação, aqueciam:st° e lubrificação. Petróleo refinado, semi -refinado e aio.
refinado, com ou sem a mistura de
óleos _minerais,, animais ou 'vegetais,
para a iluminação, aquecimento 'abri-.
ficação ou combustão,' e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
Classe 50
Impressos eia geral
14 — 21
Classes: 6 --.- 8 — 11
28 — 33 — 39 — 47 50
Fabricação e venda de veiculoa automotrizes e suas partes integrantes,
peças . e acessórios inclusive consertos
Termos ns. 665.566 a 655.575, de
9-10-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.
'
São Paulo

CARRO USADO

GARANTIDO'
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para: iscas
bamenot, achatar arame, acondicionamento, adelgaçar, ajustar; alimentar
água, alisar, amassar, apla:nar; arroIrar, beneficiar burilhar, brinquetar, brunir, cardar, doletar; Compelia comprimir,
condensar conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbatata des.
carnar descaroçar, desembrear, desintea
grar, desnatar, depolpar, distribuir, dobrar, drenar, elevar, empacotar, encardenar, estampar, fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar gelo, fabricar bebidas, fabricar escOvas, falua.
car calcados, fabricar chapéus, fabricar
ferramentas, fabricar móveis, fabricar
papel; fabricar peças, fabricar rebites,
fabricar roupas, fundir, imprimir, insul.li-ar, picotar, prender, rebitar, roscar,
selecionar, separar, serrar, tecer, tim.
brar, tornear, betoneiras, burrinhos, bela.
quetadores, cardadeiras, condensadores,
cravadeiras, dínamos, escavadeiras,
bradares, motores, pmesas, rebitadores,
teares, máquina insulfladoras, motrizes,
operatrizes, perfuratrizes, rotOras, e peças integrantes destas máquinas
Classe
.Para distinguir: Aecedores,
li
aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos ele.
tricos para lavar, acendedores elétricos,
aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficos. amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de 'rádio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumula.
ores elétricos, aparelhos de iluminação,
batedeiras elétricas, sbateria, balanças,

SeXts-f eira

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1 965 779

bules e cafeteiras elétricas, bobinas, cam- trancas, tramelas, talheres talhadeiras nylon, esteiras, enfeites para -autom&
Termo .89 665.576, de 9-10-1964
painhas elétricas, acumuladores de ar, tampas para panelas e caldeirões, ter- vais, tilasses anti-ruidos, escoaciores de Comercial e Mecànica Monos Limitai!.
condicionadores de ar, chuveiros Miá- rinas, tachos, trans de cosinha, torra- pratos, funis, formas para doces, /lias
São Paulo
cos, diais. enxugadores elétricos, eme- deiras, orinius, vasos, vasilhames ver- isolantes, filmes, fios de, celulose, fechos
Sadeiras elétriças, estufas, evaporadores. gas, mandril de expansão, freza de para bolsas,. facas, guarnisões, guarniexaustores elétricos, fogareiros elétricos frezar, guia de freza de chanfrar, ções para chupetas e mamadeiras, guare automáticos, ferros elétricos, de pas- ventosas, maletas, baus para sacos de nições para porta-blocos, . guarnições
sar e engomar. frigideiras elétricas, fo- viagem, para, pastas, balmazes, cantos para liquidificadores e para batedeiras
ságra!vs, geladeiras elétricas, interrup- para estojos, colchetes para malas, cra- de frutas e legumes, gaárnições de matores, lavadores e liquidificadores elé- vos, enfeites, fecho para pastas e para terial plástico para ctensilios e objetos
Classe 11
' , galerias
tricos, leiteiras automáticas, lustradei- malas, passadores de correias, pontei- guarnições para bolsas, garfos
Máqtlinas de escrever e -calcular
ras,
prendedores
de
papel,
suportes,
para cortinas, jarros, laminados, pásras, lanternas elétricas, lampadas,
Termo no 665.577, de 9-10-1964
torniquetes e tubos de expansão
ticos, lancheiras, mantegueiras,
turadores elétricos, automáticos, microDiapleo — Empreendimentos e
Classe 11
orinóis, peiadedores de roupas, puxado;
fones, mostradores, pilhas elétricas, seAdministração Ltda.
frigeradores, resistências elétricas, pa- Vidro comum, laminado, '• trabalhado rei para móveis, pires, pratos. palitar
São Paulo
nelas automáticas de pressão, reatores, em tOdás as formas e preparos, vidro ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti- I o •
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, cristal para todos os fins, vidro indus- gos, protetoes para documentos, putorradeiras elétricas. transformadores, trial com telas de metal ou composi- xadores de água para uso dratiéstico
DISPLAN-EMPREENDIMENTOSI
tomadas elétricas, válvulas elétricas e ções especiais: ampolas, aquários, aa porta-copos, porta-fiqueis, porta-noras,
E ADMINISTRACAO LIDA.
porta-documentos,
placas,
rebites,
rodisadeiras,
almotarizes,
bandejas,
cubeventiladores
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro nhas, recipientes, suportes suportes para.
Nome Comercial
Classe 11
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es- guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
'Termo n° 665.578, de '9-10-1984
Para distinguir ferragens e Serramentar carradeiras, frascos, formas para doces. tubos para ampolas, tubos para serinDisplan — Empreendimentoa e
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, fôrma para fdrnos, fios de vidro, gar- gas, travessas, tipos de material plásAdministração Ltda.
argolas, aldraves, armações de metal rafas, garrafões, graus, globos, haste, tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaSão Paulo
abridores de latas, arame, aparelros de jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei- mes para acondicionamento, vasos, xíchã e café, assadeiras, açucarelsos, apa- ras, mantegueiras, pratos, pires, porta- caras, .colas a frio e colas não incicidas
relhos para lavatórios, arandelas, ares- jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe- em outras classes, para borracha, para
tas, aros, ramotadrises, amoladores. destais, saladeiras, serviços para ee- costumes, para marcineiros, -para sapaamoladores de ferramentas, alças para frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- teiros, para vidros, pasta adesiva para
r
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- correias, pasta e pedras para afiar INDUSTRIA BRASILEIRA
bandejas, bacias, mombonieres baldes draças, vidro para relógios, varetas, rebolos, adesivos para tacos, adesivos
borboletas, baterias, bases de metal bra- vidros para conta-gotas, vidro para para ladrilros e adesivos para azulejos;
•
anéis, carretéis par tecelagem • e guarçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
automóveis e para para-brisas e
Classe 50
nições de material plástico para indús- Para -distinguir: Papéis de cartas, enpara facass baterias de cosinha, colhexícaras
.
tria geral de plásticos
res de pedreiros, cadeados correntet cavelopes, cartões comerciais e de visitas,
Classe 21
Classe 39
bides, chaves . de parafusos, conexões
faturas, :duplicatas, recibos, letras cid
Para
distinguir:
Veiculos
e
suas
partes
Artefatos
de
borracha
não
incluídos
em
para encanamentos caixas de metal para
cambio, notas promissórias, placas. lei
Integrantes:
Aros
para
bicicletas,
autooutras
classes,
a
saber:
aros
de
borraportões, colunas, canos, chaves de fentreiros, lanraosos, memorandos, cheques
móveis,
auto-caminhões,
aviões,
amorcra para veículos, assentos de borracha,
da, chaves inglesas, cabeções, canecas.
e cornetas
copos, cachepots centro de mesa as- tecedores. alavancas de cambio, barcos argolas Rara veículos, anéis de borrabreques,
braços
ara
veiculos,
bicicle665.479,-de
9-10-1964
Térmo
ns
cha,
aclopadores
de
borracha,
tomisaquetelelras, caixas para condimento de
Malharia Leomatex Ltda.
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- tas, carrinhos de mão e carretas. canil dores de borracha, ataduras de borraSão 'Paulo
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- ahonetes..carros ambulantes, caminhões, cha:- bacias, bases para telefones, braWs-saaereassak
•
dores, cuscuseiros, cabides dè . metal, carros, tratores carros-berços, carros- çadeiras, bicos de mamadeiras, bicos de
cabos, :caixas de ferro, cgruietas curvas tanques, carros-irrigadores, carros, cat. borracha para animais, borracha para
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cha- ráças, carrocerias, chassis, chaas cir- amortecedores, bocais, bulbos de borvenas, • cremou& cadinros crivos, chan- culares para veiculo& cubos de veiculos racha para extrair leite :de seios; câmade ar, cabos para ferramentas, cha, fradores. cassinetes, cabos, chaves cha- carrinhos para máquinas de escrever, ras
INDUSTRIA BRASILEIRA
ves para porcas circulares chaves tor- corrediçoa, para veicuios, direção, dali pas e centros de mesa, caceteies, cápsulas
de
borracha
para
centros
de
mesa,'
gadeiras,
'estribos,
escadas
rolantes,
ele•
guimétrIca, correntes para chaves, colcreta& chaves para porcas, distintivos, vadores para passageiros e para carga conta-gotas de borracra, chupetas, corClasse
36
'dobradiças, descanço para talheres, pra- engates para. carros, eixos de direção. iões maciços de borracha, cordas de Para distinguir: Artigos de vestuárint
tos e copos, enxadas, esferas, engates, /seios, fronteiras para vraculos, guidão. borracha, calços, chuveiros; dedeiras,. e roupas - feitas em geral: Agasalhos,
• enfeites de metal, estribos, espátulas locomotivas, lanchas, motociclos, molas, desentupideiras, discos para mesa, dila-I avelaras, alparcatas. anáguas, blusa.,
estojos de metal para carimbos, eixos motocicletas, motocargas. moto furgões. tadores de borracha' (exceto para uso' botas, botinas, blusões, boinas, baba'
expandidos para tubos, estruturas metá- manivelas, navios, ônibus, para-choques. médico); . elásticos„ elásticos para -cal-. douros, bonés, capacetes, cartolas, canta
licas, escarradeiras, espremedores, espu- Para-lamas. para-brisas, pedais, pantões. çados, encostos, esferas, esguichos; fios rauças, casação. coletes, capas, chale.,
madeiras, formões, foices, Serro para rodas para bicicletas, raios para bicicle- de borracha; guarnições de borracha cachesols, calçados, chapéus, cinto.,
cortar capim, frerolhos, facas, facões tas, reboques, radiadores para veiculos. para arreios, guarnições de borracha cintas, combinações, carpinhos, calças,
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para rodas para veiculos, selins, tricicles, ti- para automóveis, guarnições para mó- de senhoras e de crianças, calções, cala
doces, bolos, empadas e pudins, flanges rantes para veículos, vagões, velocipe- veis; maçanetas, mamadeiras de borra- ças, camisas, camisolas. camiseta/Is
fivela, furadores, ferramentas cortantes des. varetas de controle do afogador e cha, manoplas, mochilas; paninhos de cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiross
ou per/tirantes para marceneiros, Secaoe acelerador, tróleis, troleibus, varaes de borracha para cama de crianças, peras saias, casacos, chinelos. dominós, achara
para buzinas, pratinhos de borracha,
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
carros, toletes para carros
pneumáticos, porta-moédas :de borracra. pes. trnitusir.s. fardas para militares, co.
de aço, ganchos, guarnições de metal,
Classe 28
fatiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
garfos, ganchos para quadros, grampos Para distinguir: Artefatos de material protetores .de borracha, protetores ele roa. fogos de 'ingeri& jaquetas, laqua,
borracha
para
bicos
-de
mamadeiras.
para -emendas de correias, grades para plástico e de nylon: Recipientes fabriluvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros cados de material plástico, revestimen- ponteiras de borrachaspara,muletas; re- maiôs, mantas. mandrião, -manilhas, pas
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- tos confeccionados de substâncias ani- vestimentos de borrach para autennó- letós. palas, penhoar, pulava, pelerinaa,
• lhos, jarros, limas lâminas licoreiros mais e vegetais: Argolas, açucareiros.. vais, rodas de borracha; saltos e sola- peugas. ponches, polainas, pilamos, pus
• latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- armações para óculos, bules, bandejas dos de borracha; tampos de borracha' tabus, perneiras. quienonos, ralai"
para forrar mesas, tijelas
dinhas, molas para portas, martelos bases para telefones, baldes, bacias, boi.
robe de chambre, roupão. sobretudo.,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas sas, caixas, carteiras chapas, cabos
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
Classe 47
mossas, machetes, rnantegueiras malhos para ferramentas e utensílios, cruzetas. Óleos de qualquer espécie para ilumi-; misteres, almas. sungas, atolas ou slacks,
navalhas, rapes, pcas, pás, picaretas caixas para acondicionamento de ali- [inflo, aquecimento e lubrificação. Pes talas toucas, turbantes, ternos, unis
a
pregos, ponteiros, parafusos porcas mentos, caixas de material plástico para tróleo refinado, semi-refinado a não-'
formes e vestidos
pratos, aorta-gelo, poseiras, porta-pão, baterias, coadores, coo& canecas, co- refinado, com ou sem a mistura de
Tbmo as 665.580, de 9-10-1964
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- lheres, conchas, cestas para pão, cesti- •óleos, minerais., animais ou vegetais,:
Luiz Patrick> e Luiz Amado
res, placas, pregadores, porta-esponjas, nhas capas para álbuns e para livros para a iluminação, aquecimento, lubriSão Paulo
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras cálices, cestos, castiçais para velas ficação ou combustão, e graxas. Propires pinças, panelões, porta-copos e caixas para guarda de objetos, crtu-, dutos e óleos -combustiveis preveni--;
garrafas, passadores de roupa, presi- chos, coadores para chá, descanso ,,ara
entes -de petróleo
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores pratos, copos e copinhos de plástoco
rebites, reduções, recipientes de metal. para sorvetes, caixinhas de -plásticc
Classe 50
Impressos ran geral
rodízios, roscas de aço inoxidável, se- para sorvetes, colherinhas, pasinhats
'INDUSTRIA BRASILECRAT
- gistros de aço inoxidável registros, garfinhos de plástico para sorvetes, for-. Classes: 6 ,-- 8 — II — 14 —
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacai-ria- minhas de plástico para sorvetes, discos
28 — 33— 39 — 47-- 50 ,
- lhas, torquezes, trilhos tubos -subula- embreagens Kis material plástico emba-, Fabricação e venda de veículos autos •
Classe 8
ções, ampbes, travadeiras telas• de !agem de material plástico para sorve- motrizes e suas partes i-integrantes, Para astinguirt Abajour, acumuladora
arame, trincos, atacas. travessas, tesouras tes estojos para objetos. es pumas de oecas e aeassórios - inclusive consêxtos ar.etinõmetros, amortecedores de ri&
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Termo n , 665.590, de 9-10-1964
e freqüência, anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e te ou gesso para tecto; e paredes, papel
Tremisa — Trefil Mineira Ltda,
de televisão, apsrelhos de ar condicio- cortar, magnetos, marcadores de passa- para torrar casas, massas anu-rumos
Guanabara
nado. aparelhos para iluminação, inclu- gcns, medidores, medidores elétricos, portas, portões, pisos, soleiras para porsive os considerados acessórios de veí- microscópios, misturadeiras, máquinas tas, sijoios, tubos de concreto, telhas, saculos, aparelhos para andnclos mecâ- falantes, mostradores para rádios, mi- co' tubos de ventilaçâo, tanques de cimento. vigas, vigamentoa, vitrõs
nicos, aparelhos aquecedores e medi- crofones, máscaras contra gases; micrsedores, aparelhos cromográficoa apare- metroS. níveis, óculos, objetivas fonTermo n° 665.583, de 9-10-1961
lhos de' barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, pilhas elétricas, poclômetros.
Rozendo Elesbão França
gistradores e medidores da disIacias, p}eviewnetros, Finos e tomadas, panela
Maranhão
aparelhos para purificar águas, -vare- de pressão, pilhas secas elétricas para
transistores,
pistolas
de
pintura.
aiugs.
lampejantes,
aparelhos
de sinais
Classe 5
reguladores de gás, aparelhos de gal- par....Sis de carros, quadros distribuídoMetais não trabalhados ou parcialme*
saszgs.—I
vonoplastia, aparelhos didáticos, apare- ts.e, pick-ups, para-raios, propulsores,
te trabalhados, usados nas indústria
lhos cinematográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e sexassando =Gabas) Praga
máticos para acender e regular gás, tantes para observações astronómica,
Térmo n° 665.591, de 9-10-1964
São Beato .., liarannío
aparelho para separar café, aparelhos ref:egeradores, • rádios transistorizados,
Jorquim Romão Gomes'
4.
p; ra aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto.
Bahia
parede,
despertade
experimentar drenos, aparelhos • para de pulso, de bolso,
destruir insetos, aparelhos de ótica, dores, contadores e medidores de quanClasse -11
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios, reCafé torrado e moldo
aquecimento de água, aparelhos gera. tentores de graxa e óleo, receptores,
dores eletro-químicos, aparelha-r para rsgadores automáticos, registros para
Termo is° 665.584, de 9-10-1964
recepção e reprodução de sons e soni- vapor, gás. água e outros líquidos quanIsaac Batista de Carvalho
dos. aparelhas automáticos elétricos de do não considerados partes de máquinas,
Piaui
passar, apare:11ns para espremer frutas reatores para luz fluorescentes. retrigee legumes, aparelhos de alta tensão. ração doméstica e industriai, registra.
aparelhos de oroteção contra acidentes cores, resistências elétricas, reles, sor'SACAR
veteiras, sorveteiras elétricas caseiras.
1r:GIV4
çf
í\3 amam
de operários, aparelhos atiadores
ferramentas, aparelhos distribuidores de soquetes, sinaleiros. sereias de alarme
Isaac Batista de Carvalho
JOAQUir4,nçagg
Seask.; a.a.,: • :
sa.i ao e de desinfetantes para instala- soldadores elétricos, toca-discos tomaPicos - Est. do Piaui
sanitá.rias. aparelhos esterilizado das e interruptores elétricos, torneiras
res, aparelhos gazeificadores, aparelhoa tubos acústicos termômetros para obserClasse 41
Cla SSC 41
pata análises. aparelhos °zoai:adores. vação meteorológica, telescópios. tacóCafé em grão. torrado e Liando
metros,
televisão,
taximctro,
torradores
Café torrada e mordo
, mear:alhos oasteur1zseSores. aparelhos • reTermo n Y 665.592, de 9-10-1964
de cereais. trenas, trawlortaaaores, tegsladores e estabi lazadoree da pressao
Térmo
n y 665.585, de 9-10-1964
Sorciex Sociedade Representativa
lefones,
tostadeiras.
telégrafos,
tripés
e Ge fluxo de gases e hquidos apareFrance—a Diva Ribeiro da Silva
Comercial de Impo.tação e
para fotografias, válvulas para rádios,
.os para salvamentc e para sinaliza,
Nati
Exportação Ltda.
válvulas de descarga; válvulas de reseo, aparelhos para escatnpristas, apaGuanabara
dução, vacuômetros. vál ulas elétricas
relhos nana limpar v1dros, apare:lios
C nti laldOre.
de
vácuo,
t
arapara combater fornegas e outras
Termo ro 665.582, de 9-10-1964
s, .s. aparelhos autocráticos acionados
Meta È n
psla introdução de moedas, aparelhos
1):
a';Pargiclores, aparelhos e instrumentos
PraDaiãe Div. ;Ab .:: ira as 511.0
Pisai
jj cálculo, aparelhos para observações
Fronte iras
sismicas, "aparelhos termostatos. mito
Classe 33
nairetros. aspiradores de pó, acre:meEUDOMEL
Prestação de serviço como agente mel
tros, acendedores elétricos, alto falam
Filhos
Ltia.
&
Eudoxio Uelo
Clas,e 41
cantil de representações, etc
tas aplicadores elétricos, antenas. baCafe torrado e moído
União - Estado do Plata
terias de acumuladores, baterias, baba•
Termo n o 665.59.3, de 9-101964
Termo ri' 665.586, de 9-10-1964
ças comuns e elétricas, barômetros, 1)1J. Moreira — Cia. Comercial
róculos, bitolas, bobinas, bobinas elé
Jo,e Jociler Pareira
de Tecidos
' Cldsse 41
Piara
tricas (exceto para fins curativos)
São Paulo
Café
betões de campainhas elétricas, bombas
medidoras bússolas, baterias elétricas.
9-1'?-1964
Termo a5 665.5el,
'aulas elétricos, buzinas. buzinas para
Co seorutora. Bon-our r,tchl .
blcicietas, caixa de descarga, câmaras
Gusti; n bar:;
JOCIDX$
fsigorificas e fotográficas, chassis de
Joe;
Jociler reroira
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas. cinetnatógrafos, cronômetros
Classe 28
Guadalupo m am.1
cronógrafos, combustores de gás, cicie,Plásticos em lençoia
metros, cristais de rádio, condensado
Termo e 665.594, de 9-10-1964
res. comutadores, cortadeiras para fotoClasse 41
Carlos Augusto do Amaral Jknior S,R
grafias, chaves de alavancas, chaves
Indústria 13rasileira,
Café torrado e moei°
— Administração, Agricultura,
aaromáticas, capacitores de bloqueio.
Indústria e Comércio
Termos os. 665.587 e 665.588. de
capacitores eletroliticos, calibradores,
São Paulo
9-10-1964
conservadeiras para peixes e carnes
Classe 16
Correio da Manhã S.A.
ebeeradeiras elétricas. escalas Para eá- Para distinguir: Materiais Para construGuanabara
;hos, estufas, engenho de assar carnes. ções e decorações: Argamassas argila.
CASA DA LARANJA
encon.lodes de - cabek. elétrico, empes areia, azulelos, batentes. balaustres, bloClasses: 41 — 42 — 43
remirmos, esticadores de luvas. espe!hos cos de cimento, blocos para pavimentaFrutas em geral, etc
de plástico para eletricidade, esteriliza- ção. calhas, cimento. cal. cre. chapas
dores, extintores de incêndio, ferros elé- Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Termo no 665.595, de 9-10-1964
tricos de +a ssar e engomar, ferro de chapas para coberturas caixas d'água.
Ce lsos e Silenciosos Lapa Ltda.
Classe 32
soldar elétrica, filtros e aparelhos fil- nixas para coberturas, caixas d'ílgua.
Guanabara
Na classe
trantes. filtros para óleos, filmes fala- caixas de descarga pra lixos. edificaClasse 50
das, fogões, fogareiros elétricos. fusi- ções pretnoldadas. estuque. emulsão de
Na classe
s. filmes revelados, fareis carro aces- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruTermo
n°
665.589,
de 9-10-1964
turas
metálicas
para
construções.
lameo'sries de veícu l os para sinalização e
Plásticos e Embalagens
iluminação em geral, fôrmas elé- las de staeta/, ladrilhos, lambris, luvas Kimplex
Sociedade Anônima
: ricas, fervedores, frigorificos, fotôme- de funsào. lages, lageotas, material isoGuanabara
r ros, fios elétricos, filtros de ireerferen- lantes contra frio e calor, manilhas, masUR. fonógrafos, garrafas térmicas, ga- sas para revestimentos de paredes, maalanetros. geladeiras, glabos para iam deiras para construções. mosaicos, produtos de base. asfáltico. produtos para
3S, globos para lanternas, globos
e-rrestres para ensiro. gravadores de tornar impermeabllizantes as argamaseare holofotes, hiclrômetros, incubado sas de cimento e cal. hidraulica, pedreees, indicadores váceo, inserumantos gulho. produtos batutranosos. tmpermea.
de alarme. interrizraores. isol?.dores, !Mr• bilizantes. líquidos ou sob outras formas
Clasaes: 6 -- 8 -- 11 --- 21 — M
fi1) lamparinas. !aerômetros. len- para revestitnerecís e outros usos nas
Dera uso nas construções, parquetes
33 — 39
l lead j Wcaclore.s, lanternas mágicas
Clas ge 28
Oficina mecânica para veiculas eas
sirdsree r., de nilhas. limpadores de pa- construções. persianas, placas para pageral. Compra e venda de peças
a:brisas, luzes trrte : rls para veiculoa. vimentação. peças ort~entnis de cisem- Chapas de plástico e pecai moldadas

TA

ZlIV

HELIFOTO

KILUX

Indústria Brasileira

oextzt feira 19

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
1~11•111

puças, coação, coletes, capas, chales,.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpai:. fantasias, fardas para militares, Colegiais, fraldas, .galochas, gravatas, gorros: jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
amais. mantas, mandrião, malatlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponc,hes, polainas, pijamas, .pu.
[lhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suateres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
§
tuler, toucas, turbantes, ternos, una
Classe 36
tormes e vestidos
Calçados de fiada a espécie
Termo ri.° 665.601, de 9-10-64
Termo n. 665.597, de 9-10-64
"Engic" — Engenharia e Indústria de
Aguardente januária Pipa Velha Ltda.
Construções Ltda.
Guanabara
Minas Gerais
. Guanabara
'rirmo n° 665.596, de 91-10-1964
•
Calçados Eliana Ltda.
Rio Grande do Sul

<4* "

«EN 1C»

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
nótas promissórias, papel de correspon.
dência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Classe 42
Tenra() n.9 665.602, de- 9-10-64
Aguardente de cana
Canaaian Hoechst (1964)
Termo n.° 665.598, de 9-10-64
Canadá
Companhia Auxiliar de Empreendimentos Comerciais e Industriais
Guanabara

GRICAST

Classes: 19, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 43,
46, 48 e 49
Sinal de propaganda
Termo n.9 665.599, de 9-10-64
Dobbs Truss Company, Inc.
•Estados Unidos da América

Classe 5
meies para sol da e eletrodos
Termo n.9 665.603, de 9-10-64
Canadian Hoechst (1964) rimited
Canadá

Classe 28
Inyólucros e recipientes feitos da papel
era combinação com Rilha plástica; caixas dobráveis de plástico; cones, tubos, carreteis e outros suportes leitos
de plásticos, no quais se enholam fios
e outros materiais filiformes; tubos enrolados em esprial sôbre si mesmos
feitos de plástico, nos quais se enrolam
materiais de forma laminar; tubos de
Classe 5
fibra impregnada de alcatrão
Arames para solda e eletrodos
Classe 38
Tèrmo n.° 665.607. de 9-10-64
Papel
resistente
e papelão adequados
Canadian Hoechst (1964) Limited
para a fabricação de tubos, núcleos e
Canadá
similares e para cartões ondulados; Ra?
.u., palão impregnado de latex utilizado
como suporte de produtos de couro e
de pele; invólucros e recipientes enro, lados em espiral sõbre si mesmo feitos
de papel ou de papel em combinação
com folha metálica; invólucros e xecia
Classe 5
pientes feitos d epael ou de papel em
Arames para solda e eletrodos
combinação com fdlha plástica; caixas
Têrmo n. 9 665.608, de 9-10-64
dobráveis de papelão cones, tubos, cara
Canadian Hoechst (1964) Limited
retéis e outros suportes feitos de pa, Canadá
pel ou de papel com plástico, ' -noa
quais se enrolam fios e outros Materiais filikvmes; tubos enrolados em espiral saibre si mesmo feitos de papel e
papel com plástico, nos quais se enrolam materiais de forma laminar

RID

GRILO 7

GRoLumiN

Classe 5
Arames para solda e eletrodos
• Termo n. 665.609, de 9-10-64
Canadian Hoechst (1964) Limiaed
•
Canadá

Ri .

Classe 10
Fundas para hérnias
Termo n.° 665.600, de 9-10-64 .
Confecções Gentiltex Ltda,
Guanabara

Classe 5
Arames para solda e eletrodos
Termo n.° 665.610, de 9-10-64
Canadian Hoechst (1964) United
Canadá

1

Classe 5
Arames para sol da .e eletrodos
Termos ns. 665.611 a 665.613, de
9-10-1964
Sonoco Products Company
Estados Unidos da América

GENTILTEX
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Parai distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais alparcatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara-

•

Classe 5
Arames para solda e menamus
Termo n.9 665.606, de 9-10-64
Canadian Hoechst (1964) Limited
Canadá

RIDUCT
Classe 5
Arames para solda e eletrodos

Termos as. 665.614, a 665.616, de
•
9-10-1964
Sonoco Products Company
Estados Unidos da América

1.
-

Classe 5
Arames para solda e eletrodos
Termo ri.° 665.604, de 9-10-64
Ca....u.a Hoechst (1964) Timlied
Canadá

G IC

781

Termo n.9 665.606, de 9-10-64
C.anadian Hoechst (1964) Lirreited
Canadá"

-G 31y

RICO

Fevereiro de 1965

SONOCO
Classe 8
Tubos de fibra para serem usados como
moldes para colunas de concreto vazado; tubos de fibra pata serem tirados como vãos em estruturas de cotocreto moldado e como moldes para estruturas de concreto moldado; condutores para calefação e para acondicionamento de ar

Classe 8
Tubos de fibra para serem usados como
moldes para colunas de concreto, vaa
zado; tubos de fibra para serem usados como vãos em estruturas de concreto moldado e como moldes para estruturas de concreto moldado; conclua
toras para calefação e para acondicionamento de ar
Classe 28
Invólucros e recipientes feitos da papel
em combinação com (ilha plástica; cai.
xas dobráveis de plástico; cones, tubos, carreteis e outros supo,tes leitos
de plásticos, no quais se enholam fios
e outros materiais filiformes; tubos enrolados em esprial sôbre sd mesmos
feitos de plástico, nos quais se enrolam
maternos de forma laminar; tubos de
fibra impregnada de alcatrão
• Classe 38
Papel . esistente e papelão adequaalus
para a fabricação de tubos, núcleos e
..inilares e para cartões ondulados; pa?
palão ampregnado de !ater utilizado
como suporte de produtos de couro e
de pele; invólucros e recipientes enrolados em espiral sõbre si mesmo feitos
de papel ou de papel em combinação
com Rilha metálica; invólucros e recipientes feitos ri epael -ou de papel em
combinação com Ralha plástica; caixas
Cobráveis de papelão cones, tubos, cara
re é s e outros. suportes feitos de paa
pel ou de papel com plástico, nos
quais se enrolam fios e outros mate.
riais filikirmes; tubos enrolados em
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pirai sôbre ei mesmo feitos de papel e
•papel Loin plástico, nos quais se enrolam materiais de forma laminar
Termo n 665 .617, de 9-10-1964
Cara ellas
Mendonça Ltda .
Rio de Janeiro

y9

•MERCADO
OAS FINES •
Classe 45
Título de Estabelecimento

o

Termo n 665 .618, de 9-10-1964
Ibrasic S .A. Industrial Brasileira,
Imobiliária e Construtor,
Guanabara
(EDIFICIO

131G CENTRO
1BRASIC
dasse 33
Título de Estabelecimento
Termo n° 665 .619, de 9-10-1964
Case Fundações Técnicas Ltda,
Guanabara

CASE
, INDÚSTRIA

BRASILEIRA,

Classe 25
Artigos da classe
Termo n° 665 .620, de 9-10-1964
Retifica Piramid tda .
Guanabara

TI.tamid cada=
Classe 33
Titulo ,de Estabelecimento

wAF,F110 OFICIAL

Termo is" 665.624 de 9-10-1961
L. Cezar Comércio S,A
Pernambuco

Têrmo n° 665.632, .tie 0 9-10-;961
Empreendimentos Turisticoa do Brasil
Limitada
Guanabara

A MATRIZ
, aMATRIZ DO ELETR O-DOMÚTICOs I

E
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe

9

Termo n 665 .623, de 94 0-1964
•
Dionysio Ramos •
_ Guanabara

CASA ELMA
Classes: 36 — 46
Título ,;e llitelbekrelnwfilis

s

e

Nome Cole rcial

9

Têrmo n 665.633, ,de 9-10-1964
Empreendimentos Turisticos do Brasil
Limitada
Guanabara

VASO HONSCOPO'
Clases:"ho — 14
Titulo de Estabelecimento

f " • Classe 33
Insígnia Comercial

9

Termo n 665 . 639, de 9-10-1961 a
Pedro Paulo Vivácqua
Guanabara

"VO-MONTAGENV:

Termo n° 665 .626, de 9-10-1964
Rodoviária Brasília Ltda .
Pernambuco

Classe 33 — 8
Titulo de Estabelecimento

'RODOVIÁRIA
BRASÍLIA LTDA.

9

Termo a 665 .640, de 9-10-1964
Pedro Paulo Vivecqua
•
Guanabara

Nome Comercial

9

Termo n 665.627, de 9-10-1964
Amerval Importação e M.,xportação
Sociedade • Anninia
Guanabara

KGM IMBU

Classe 50
Artigos da classe

AMERVAL IMPORTAÇÃO

Termo n° 665:634, de 9-10-1964
. A . Exportadora de Produtos
Pernambucanos
Pernambuco

E EXPORTAÇÃO S. A.
. Nome Comercial

9

Termo n 665 .628, de 9-10-1964
Arnerval Importação e Expertaçáo
Sociedade Annim a
Guanabara

'S." A. EXPORTADORA

AMERVAL

i;ERNAMBUCANOS1

DE PRODUTOS'

'resIDOSTRIA BRASILEIRA

ÁGIL - ADMINISTRADOR
tERAL DE DOEIS Ma

Termo n° 665 .635, de 9-10-1964
Urania Monteiro Pereira Jorge
Guanabara -

Classe 12
Artigos da classe
Termo n° 665.636. de 9-10-1964
Urania Monteiro Pereira Jorge
Guanabara

ÁGIL
Classe 33
, Insígnia Comercial

Classe 1

_SCHIPPER''
INDÚSTRIA BRASILETRA
Classe 25
Artigos da classe

Termo IV 665.642, de 9-10-1964
•

Schipper Engenharia Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA • BRASILEIRA
Classe 25
Artigos da classe

ARMARINHO

Termo n° 665.643, de 9 - 10 - 1964
Construtora Fiel Ltda.
Guanabara

.SANTA MARIA

:11;17"92e

Titulo de Estabelecimento

Termo n° 665 . 631, de 9-10-1964
Tinturaria Grajad Ltd a.
Guanabara

• Lotiaos de dane

Têrmo n° 665 .641, de 9-10-1964
Schipper Engenharia Ltda . •
Guanabara

•liDOSTRIA BRASILEIRA

• Têrmo n° 665.630, de 9-10-1964
Agi' Administradora' Geral de Imóveis
Limitada
•
Guanabara

INDúSTRIA BRASILEIRA

• Classe 8
Artigos da classe

SANTA MARIA

Na.

GRAJAii

INDÚSTRIA BrtASTLEIRli

Nome Comercial

Têrmo n° 665 .629, de 9.10-1964
Agil Administradora Geral de Imó'veis
Limitada
Guanabara

9

Classes; 33 —
Leda Rivas
• Guanabara

BRASIL LTDÁ":.

Têrmo n° 665.625, de 9..10-1961
Guanabara
-

Guanabara

•Termo .o 665.622. de 9-10-1964
' Dionysio Ramos
Guanabara

Termo n° 665.637. de 9-10-1964

.TURIST-ICOS _DO

Classe 8
Titulo de Estabelecimento

Classe 6
Artigos da clas4e

Classe 36
Artigos da classe

revereiro de 1965

:EMPREENDIMENTOS

—Termo W.
n° 665.621. de 9-10-1964
Lima Calçados
•

(Seção 01)

Termo n° 665.638. de 9-10-1964
Leda Rivas
Guanabara

•

LEDA II.; QUI
ACADEMIA DE BALLtr
Classe 33
'rito% de Estabelecimento

Classe 25
Artigos da classe
Termo n° 665.644, de 9-10-19(4
Zecas Bar Ltda.
Guanabara

LECAS BAR LTDA.
NOffle •

Comercial

DI.-.R10 OFICIAL
Termo IV' 665.645, de 9-10-1961
Z,ecas Bar Ltda.
Guanabara

T

1.êrmo a°' 665.651, de 9-10-1964
Instituto Vital Brazil S.A.
•
Rio de Janeiro
"

fiECAS

iNDOSTRIA BRASILEiRi
'-Classe 41 .
Artigos da classe

Termo n9 665.646, de 9-10-1964
Produções Cinematográficaz R. P.
Farias Ltda,
Guanabara

ntiachIstria Brasileira.
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como analgésico e anti-térmico
Urra() ra? 665.652, de 9-10-1961
Mappi do Brasil Indústrias
Varmacêuticaa Ltda.
Rio de Janeiro

5D_Cera dvi
Classe 32
Urna película cinematográfica
Tèrmo II°, 665.647, de 9-10-1964
Produções Cinematográficas R. F.
Farias Ltda.
Guanabara

,Çara de Civar$
Viii5WMO75,
Classe 32
Urna película cinematográfica
Termo n° 665.648, de 9-10-1964
Produções Cinematográficas R. F.
Farias Ltda.
Guanabara

•

4

(€) bbe
(4n2'fr

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento da. insuficiência coronária e
suas. manifestações
• Têrmo a° 665.653, de 9-10-1964
Instituto Vital Brazil S.A.
Rio de Janeiro
•

da Morte

Classe 32 .
Uma película cinematográfica

' Yermo n° 665.649, de 9-10-1961
Yves Hublet
'Guanabara

•.

Classe-3

-"ia
C) Roubo cli-Cor

Uni produto farmacêutico indicado no

Classe 32

Termo n° 665.654. de 9-10-1964
Falido Bertu
Guanabara

e teatrais
:Termo n° 665.650, de 9-10-1964
Laboratório Costa Velho S.A,
•
São Paulo

tratamento das artrites reumatoides e
suas manifestações

eram 8,15 8141

Termo' n° 665.656, de 940-1951
F. F. Souza
Guanabar..

51515154

Nome Comercial
• Têrmo na 665.655. de 9-104964
Falido Bera;
Guanabara

R E A.
Classe 8
Instrumento de precisão, instranaaarto
cientialco, aparelhos de uso comum, ins.
trumentos e aparelhos didáticos: moldes de Oda o espécie, acumuladores,
baterials, acessórios de aparelros eléClasse 3
Um produto farmacêutico Indicado tio tricos',"inclusive válvulas, lâmpadas, totratamento das convalescenças e escudos madas, . cabos, fios, soquetes, pegas,
,,•,jaquest iplacas, , i,suportes, alças
a de desnutrição

Fasera-,:o 'a

73

amêndoas. ameixas. amemkEm arcirum
arroz. atum, aveia, avelãs. azeite muttonas. banhi bacalhau, batatas. ha...fs,

biscoitos, bombons. bolachas baunilha,
café em pó e em grão. camarão. canela,
em pau e em pó. cacau. carnes :JÁ,
mundos, chocolates. confeitos._ cravo,
cereais, cominho. creme de le;te. cremes
alimenticios croquetes, compotas. caapica coalhada. castanha. cebeia.
mentos para alimentos, colora ates.
Classe 33
chouriços, dendê. doces. doces de fru'Titulo
tas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas. enxovas, estrato de
Termos os. 665.657 e 665.558, d't mate, farinhas aliinenticias,. favas.
9-10-1964
cuias, flocos,
flocos, farelo, termentos, tegão;
Montelima Comércio e Indústria de figos, frios, frutas sêcas naturais e crisMateriais Agrícolas S.A.
tatizadas; gricose, gema de mascar. gurGuanabara
dUras, grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada. geléias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, lingi.as leite
condensado, leite em pó, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
ias alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate. masses para mingaus, molhos moluscos,
Classe 2
mostarda, mortadela, nós moscada. noAdubos •
zes, óleos comestiveis. ostras. ovas,
Classe 41
pães piaos, prlinés. pimenta. p ós para
Rações balanceadas
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
Termo n9 665.659, de 12-10-1964
Pastifício Anchieta S.A. Importação queijos, rações balanceadas para ani-

Coiàiàdora
Alvorada

Indústria Brasileira

ma requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas talatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca,, tâmaras, talha.
"
rim, tremoços, tortas, tortas para aliXU—x..
mento de animais e aves, torraes,
Ind. Brasileira
toucinho e vinagre
Oasis- 'T
Termo n9 665.661, de 12-10-1964
Alcachofras, aletria, alho. aspargos Pastifício Anchieta S.A.. Importação
açúcar, alimentos paar animais. amido
e Comércio
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
São Paulo
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
BRIO
café em pó e em grão, camarão, canela
Ind. _Brasileira
era pau e em pó. cacau. carnes chá.
caramelos. chofolates. confeitos, cravo
Classe 41 •
cereais, cominhch creme de leite, cremes Alcachofras, aletria, alho, aspargcs,
.allmenticios croquetes, compotas. can. açúcar, alimentos paar animais, amida,
gica. coalhada, castanha, cebola. condi.
ameixas, amendoim. araruta,
mentos para alimentos, colorantes. amêndoas,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeichouriços. dendê, doces, doces de fru- tonas, banha, bacalhau, batatas, baia&
tas, espinafre, essências alimentares, em. biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
padas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé café em pó e em grão, camarão, canela,
cuias, flocos, farelo, fermentos, falia° cai pau e em pó, cacau, carnes, crda
figos. frios, frutas secas naturais e cria. caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
talizadas; gricose, goma de mascar. gor. cereais, cominho, creme de leite,' cremes
duas. grânulos. grão de bico, gelatina, alimentícios croquetes, compotas, can.
goiabada, geléias, herva doce hena pica, coalhada, castanha, cebola, condimate, hortaliças, lagostas, linguas. leite mentos para alimentos, colorantes,
condensado, leite CO pó. legumes em chouriços, dendê, doces, doces de Fruconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas tas, espinafre, essências alimentares, emsai alimenticias, mariscos, manteiga padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomargarina, marmelada. macarrão, mau mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
ia de tomate, mel e melado, mate, mas- cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
sas para mingaus, molhos, moluscos figos, frios, frutas sêcas naturais e crismostarda, mortadela, nós moscada, ao- talizadas; gricose, goma de mascar, gorzes; óleos comestivels, ostras, ovas duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
tês, petit-pois, astilhas, pizzas. pudins: goiabada, geléias, herva doce. herrn
pães, plaos, prlinés. pimenta, pós para mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa. condensado, leite em pó, legumes em
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas casserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sanduíches, salsichas, salemas, sopas en- sus alimenticias, mariscos, manteiga,
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de margarina, marmelada, macarrão, masfrutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha. sa de tomate, mel e melado, mate, masa
rim, tremoços, tortas. tcmias para ali- ias para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nomento de animals'e aves, torrões,
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
toucinho e vinagre
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
Termo n° 665.660. de 12-10-1964
pudins, pickles, peixes, presuntos, paPastificio Anchieta S.A. Importação tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudim;
e Comércio
queijos. rações balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sariduiches, salsichas, salames, sopas eis.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha„
rim tremoços, tortas, tortas para aliClasse 41
mento de animais e aves, torrões,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
toucinho * e vinagre
açúcar, alimentos paar aromais, amido.
e Comércio
São Paulo

O Esquacid&,

Filme revelado, peças cineinatogrãficas

(Seção Hl)
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• Termo a° 665.666, de 12-10-1961

n° 665.662, de 12-10-1964
Textil Raiscaff 'Ltda.
São Paulo

2'4Irrao

Retec — Refrigeração Técnica
Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

RAISéAFF
¡Ind. Brasileira

"RETEC"
ND. BRASILEIRA

Classe 23

Tecidos em peças de algodão, fibras
sintéticas, lã e seda

•,;

Classe 8
Amerómetros, bobinas elétricas, de inTermo n0 665.663, de 12-10-1964
dução, câmaras frigorificas, chaves eléRolamentos Sil Ltda.
tricas, condensadores elétricos, estufas
ela:azas, garrafas térmicas geladeiras,
São Paulo
indicadores de pressão, velocidade e
distância, interruptores elétricos, lâmSI L
e
padas elétricas de todos os tipos, qua. INDUSTRIA BRASILEIRA
dros distribuidores de eletricidade, rádios, reostatos, resistência eléalcas, reClasse 21
tificaores de corrente, tomadas de corVeículos e suas artes integrantes, ex- rentes parara eletricidade, transformaceto máquinas e tratores
dores elétricos, voltimetros, sorveteiras,
elétricas, mais reles e termostatos .
Termo n o 665.664, de 12-10-1964
•
Termo n9 665.667, de 12-10-1964
Décio, Simão & Cia. Ltda.
Distribuidora de Açúcar, Farinha e
São Paulo
Alcool "Bran-Bet"
São Paulo

NEWS-CAL"

"BRAN-BET"

,trID. BRASILEIRA
'Classe 36
Calçados
Termo n s 665.665, de 12-10-1964
Lanches Arauto Ltda.
São Paulo

`"AR AUTO"
IND. BRASILEIRA
Classe 41
•
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonai, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarao, canela.

em pau e em pó, cacau, carnes, chá.

caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
• alimentícios croquetes, compotas, cao
elca, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos. • colorantes.
• chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas aliménticias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas 's'acas naturais e criaializadak gricose, goma de mascar, gorZuras. grânulos, grão de bico. gelatina
'goiabada, geléias, herva . doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
• sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, 'masem de tomate, mel e melado, mate, mas
em, para mingaus, molhos, moluscos
• mostarda, mortadela, nós moscat*.a, nozes: ,óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães. piaos. prllnés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, .rações balanceadas para animaas, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
aanduiches, salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucoa de tomates e ds
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha_
tremoços,, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões':
toucinho e vinagre
,

IND. BRASILEIRA

•

Classe -41
Açúcar e farinha
Termo n° 665.668, de 12-10-1964
Confecções Edilon Ltda.
.
São Paulo

"EDILON"
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas., babadoutos, bonés, capacetes, cartolas. cala
puças, casação. coletes, capas. abales
carnavais, - calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. calções. cai.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
saias, casacos, chinelos. Unidos. Miarpes fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas.. aorros. logos de lingerie. jaquetas. laeak's.
freios, fronteiras para "Zseicuios, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas: moto furgões
manivelas, navios, ónibus. pasa-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodt.s para -bicicletas, raios para Weide.
tas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, váraes de
carros, toletes para carros
Termo n o 665.669, de 12-10-1964
Cia. Nacional de Fundição e Forjaria
Conafo
São Paula

"CONAFO"
1140. BRASILE/RA
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialménte trabalhado, aço pálio, aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente 'trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em

III)

barra, em lio, chumbo em 'br Me ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho :buuto ou
parcialmente trabalhado- ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, latão

em fedia, latão em chapas, latão em
vergalhões,' ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, ;metais não trabalhados ou parciakaente trabalhados, metais era massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco

Fevereiro dt 19°55
Classe 22
noa de algodão, cânhamo, juta, 340
nylon, fios plásticos, .flos de seda natural e rayon, para tecelagem, para

bordar, para costurar,tricotagem e cro.
dle. Fios e linhas de tõda espécie,
aço para pesca
Termo n° 665.676, de 12-10-1964
Termotécnica Polaris'
São Paulo

POLAR IS

NDUSTR IA BR AS ILE tRA

Terra° n° 665.670, de 12-10-1964
Provel — Promoções de Vendas Ltda.
Classe 8
• São Paulo
Para distinguir: Aparelhos de pó, aosrelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abatajours, alto-falantes, antenas, baterias, businas, barometros, chuveiros elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chicotes paClasse 50
Para distinguir: Impressos em geral, ra automóveis, cabos e condutores eléanúncios impressos, ações, apólices, bi- tricos, diais, enceradeiras, expreinedorea
lhetes de sorteio, cheques, cartões co- elétricos, fogões, máquinas fotográficas,
merciais e de visitas, dcplicatas, de- faróis, geladeiras, interruptores, isolabêntures, envelopes, faturas, folrinhas, dores, aparelhos de intercomunicação,
letras de câmbio, notas fiscais, notas limpadores de parabrisas, luzes trazeiras
rom r ssórias, seis de corresondência, pas- para veículos, lanternas, mostradores
sagens, publicidade e propaganda em microfones, panelas elétricas, aparelhos
de refrigeração, rádios, refletores, sorgeral, recibos
veteiras, aarelros de televisão, válvulas,
Termas ns. 665671 a 665.675, de
voltimetros, e velas elétricas
• 12-00--964
Termo n° 665.677 de 1210 - 1964
Comércio de Tecidos Elite Ltda.
Comercial Cometa Ltda.
São Ralo
São Paulo

"PROVEU'

•

ELITE
Ind. Brasileira
CO/CTA

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em peças em
geral: 'algodão, cânhamo, linho, juta, ramy, caroã, paco-paco, seda natural e
rayon, fazendas e tecidos de lã, ou pela
em peças, tecidos plásticos e tecidos
permeáveis 4
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e Impas feitas, em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, . anáguas,. °lusas,
boras. botinas, blusões, boinas, baba
douros.-bonés, capacetes, - cartolas, carapuças, casação. coletes, capas, chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. Calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisa., camism.s, camisetas,
cuecas, ceroular • colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chilreios. • tiominós, acharpe., fantasias, fardas para militares, colegials. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de 'ingeria, Jaquetas, lacroês,
lavas, ligas, lencás, mantas. -melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas,
letós, palas, penhow", p ulover, pelerinaa,
p eugas, p onches, polainas, pijamas. pu.

Classe 41
Substâncias alirnenticias, inclusive em

conservas

Têrmo 119 665.678, de 12-10-1964

Irmãos Carlos & Cia. Ltda.
São Paulo

CARLOS •
Classe 41
Substâncias alimentícias, inclusive em
conservas
Têrmo n° 665.679, de 12-10-1964 .
"Isobata" — Distribuidora de Pescados
•
Limitada
São Paulo

I SOBATA

alise 41
Substáncias alimenticias, inclusive em
conservas
•
perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Termo no 665.680, de 12-10-1964
sia teres, shorts, sungas. atolas ou Mack&
• Indústria e Comércio de Papéis
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
' Jesipel" Ltda.
formes e vestidos
São Paulo
Classe 12
5Agulhas para coser, alfinetes comuns,
barbatanas para armações de vestidos,
JESI FEL
botões, dedaiss : colchetes, fivelas, fechos
fechos corrediços, grifas de metal para
Chisse 38
enfeitei de vestidos e presilhas,
Papéis, papelão e seus aklefatos, não
passadeiras e presilhas
incluídos e mous:as classes
Classe 24
Termo a° 665 , 681, de 12-10-1964
Abanares, atacadores para. e'sparsilhos,
•
Cortegeral de Ferro -Ltda.
las, capas para moveis e planos. cata
São Paulo
puças para cavalos, cordões, debruns,
fitas, forros, franjas, filtros para ór• COR/e e txr
gão, mochilas, mosquiteiros, 'nesgas,
ombreiras, enchimentos para -roupas.
' classe '5
panos para enfeites de móveis, .hão fazendo -parte dos' mesmos, Paãsanraresa t Metais em ' latido ou parcialmeme
pavios, rads, casos e sacas
trabalhados

Sext. feira 19
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rei, jogos de angarie, jaquetas, laquia
Têrmo n" 665.682, de 12-10-1964
"Coral" — Fábrica de Móveis Ltda. luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
magia mantas, mandrião, manilhas. pas São Paulo
letós. palas, perthoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos. perneiras, guie:sonos. rzgalos.
CORAL
*robe de chambre, roupão, sobretudos,
aueterea, aborta sungas, atolas ou alaram,
Classe 40
talar, toucas, turbantes, ternos, uniMóveis em geral de metal, vidro, da
formes e vestidos
aço, .aadeira. Ish,fados ou não. incita
sive ti36vels ara escritórios: Armários,
Têm° a° 665.685, de 12-10.1964
armarias para banheiro e para roupas Livraria e Editôra Capitólio Ltda.
abadas, almo 4adas, acolchoados para
São Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços. biombo,
CAPITbDt O
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para doralitórios, conjuntos
Classe 32
para Rala de jajaar- e sala de visitas, Livros, revistas, jornais, folhetos, caconjuntos para terraços, jardim e praia,
tálogos e almanaques
Conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Têrmo no 665.686 de 12-10-1964
giratórias. cadeiras de • balanço, caixa
Panificadora Nova Jardim Brasil
de rádios, colchões, colchões de molas
Limitada
dispensas, divisões, divans, discotecas.
São Paulo
de madeira, espreguiçadeira., escrivaninhas, estantes, guarda-rodpas, mesas
NOVA JARDIM
mesinha:, mesinhas para rádio e televiBRASIL
aao, mesinhas para televisão, molduras
Ind. Brasileira
para quadros, porta-retratos, poltronas.
. Classe 41
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- Produtos alimenticios
em geral: farinha
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e de trigo e seus derivados, bõlos, bolavitrines
chas, pães, biscoitos etc
Termo n° 665.683, de 12-10-1964
Têrmo no 665.687 de 12-10-1964
David Rozembaum
Bar e Ca ta "Sheepstreack" Ltda. •
São Paulo
São Pwilo

.COLDN2SS

SHEEPSTREACX
Ind. Brasileira

Classe 41
Classe' 36
Pina distinguir: Artigos de vestuários Café liquido, croquetes, empadas, pizzas
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n" 665.688. de 12-10-1964
aventais, alparcatas. anaguas, blusas.
Express;) Coringa 'Ltda.
botas, botinas. blusões. boinas. baba
São Paulo
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
puças. casaçào. coletes, capas, chatas
CORINGA
cacbecols, calçados, chapéus, cintos.
Brasileix.a,
Cintas. combinações, caminhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções. ca:
Çaa, camisas, camisolas, camisetas,
Classe 21 cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros. Veículos para transportes de cargas e
Baias. casacos, chinelos. dominós, echar.
passageiros
pes.• fantasias, fardas para militares. co
legaiis. fraldas. galochas, gravatas. gorTênno n° 665.689, de 12-10-1984
ros, jogos de angarie. jaquetas. laquês.
José Carlos Bento Siqueira
luvas, ligas, lenços. manhas. mebis,
São Paulo
malta, mantas, mandrião. manilhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
DELTA PROPAGANDA
peugas, ponches, polainas, pijamas, punbos, perneiras, qui:nonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos.
Clame 32.
suspensórios. saldas de banho, sandálias.
Titulo de Estabelecimento
suciares. aborta. sungas. stolas ou aladas.
. talar, toucas, turbantes, ternos, uni.
Termo a* 665.690, de 12-10-1964
formes e vestidos
Liobrias — Produtos Liofilizados
Brasileiros S.A.
Térmo n" 665.684, de 12-10-1964.
São Paulo
David Rozembauna
São Paulo

CARESSE
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
, c towas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
botas. botinas. blusões, boinas. baba.
doutos, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casação. coletes, capas. chalea
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
cintas, combinações. caminhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos.. cueiros.
suspensórios saidas de banho, sandálias,
talas. casacos. chinelos, dominós. !chapes. fantasias fardas para militares. CO.
leglais. fraldes. galochas, gravatas, gol.-

tonas, banha, bacalhau, batatas, baleia
biscoitos, bombons. bolacha% baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
queijos, rações balanceadas para atuem pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho, creme de leite. cremes
..11menticios croquetes, compota& cangica, coalhada, castanha. ce‘ola. condi.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dend& doces, doces de leu
tas, espinafre. essências alimentares, em.
Dadas, ervilhas, maxovaa extrato de to
mate, farinhas allmentidas, favas, fé
aulas, flocos, farelo, ferenentoa, feijão
figoa, fricm, frutas aêcas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar. gor
duras, granulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce, barata
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite eco pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas
sas alimenticias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, maa.
ias para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
t ez; óleos comestiveis, ostras, ovas,
pises, piaos, prlinés pimenta, pós para
pudins, pic.kles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas. pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sai, saga, sardinhas
sitoduiches, salsichas, salames, sopas eu.
latadas. sorvetes: sucos de tomates e de
Iraras: torradas, tapioca, amaras, talha,
rim. tremoços, tortas. tortas para ali.
mento de animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre .
Têrmo no• 665.692, de 12-10-1964
"Repcom" — Representações
Comerciais Ltda.
São Paulo
REFCOM .
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos em geral
Têrmo no 665.693, de 12-10-1964'
Hospital e Maternidade N. S. do
Amparo S.C.
.
São Paulo
N.S. DO AMPARO
Ind. Brasileira
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Têrmo a' 865.694, de 12-10-1964
Panor Gigante Materiais de Constringe
Limitada
São Paulo

PANOR GIGANTE
Bra3ileira

.

Classe 16
Para distinguir: Materiais para comam.
çõea e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres; blo,.
:os de cimento. bloros para pavimentação, calhas. cimento, cal, cré chapas
isolantes, caibras, caixilhos: co'unasi
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas,- caixas dágua,
caixas de descarga para eixos, edificações premo/dadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estrua
taras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçac., Lages, lageotaa, material isolante contra frio e calor, manilhas,' massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asaáltico, produtos. para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
galho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantea liquidos ou sob 'outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andrddos para uso nas construções, par.
guetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação. tais.
ques de cimento, vigas, vigamentos 11
vitrõs
Têrmo n° 665.695, de 12-10-1964'
Fundição e Metalúrgica Jales Ltda.
São Paulo

JALES
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parciaknente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês.. bronze em pó. bronze ein
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcia/mente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialniente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em falha: latão
an folha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. me*
tais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel. zinco

Classe 10
Para distinguir: Agulhas hipodérmicas.
agrafes, algodão hidrófilo, aparelhos de
Raio X. aparelhos para surdez, ataduras de gaze, bandagens, bisturis. brotas para dentiatia, cimento dentário, ca.
iberas para dentistas, dentes artificiais.
dlatadores cirúrgicos. equipos cirarçacos. esmaltes para dentes, especulos. esterilizadores, estiletes, estetoscópios, es.
arpa-nervos. estojos para instrumentos
LIOBRAS
cirrpicos. esparadrapo, ferro de opere',
Tarmo n/ 665.696. de 12-10-1964
PRODUTOS
dIO formões ara dentistas, gaze hidróConstrutora Elo Ltda.
LIOFILIZADOS
fila, goivas para cirurgia, 'abafadora*.
São Paulo
BRASILEIRO S.A
luvas para a medicina, obturadores
pessários.
ri:kg:cos,
pós
para
dentaduras
Nome Comercial
porcelanas para obturação dentário,
ELO
Têrmo n° 665.691, de 12-10.1964
parei. a ascolicala. raspadores pa.
Ind. Brasileira
Liobrás — Produtos Liofiliiados
ra dentistas, resina acrilica ara uso dm>
Brasileiros S.A.
tário, secos ara água quente, sacos paClasse 16
São Paulo
ra sias, seringas ripodérmicas sondas. Para distinguir: Materiais para construa
•
substancias para prótese dentária, se. ções e decorações: Argamassas, argila.
ringa para lavagens, camas, armário.. areia, azulejos, gatentea balaustres, blo.
LIOB R e i $
anqueta* e mesas pata operações e coa de cimento, bloros para pavimenta . .
Ind.. Brasileira
para curativos, padiolas. Placas pata cão. calhas, cimento. cal, cré, chapas
ossos, curetas, culheres cortantes, calca isolantes, caibros, caixilhos: colunam
Classe41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos dores, drenos, espátulas para a med.ci chapas para coberturas, caixas dítgua.
açúcar. alimentos pane animais, amido na, brigadores para a -medicina, gram. caixas para coberturas. caixas daqui,
caixas de descarga para eixos, edificaamêndoas, ameixas, amendoim, araruta p011 para sotana, lima para ossos, Is.
ões premoldadas, estuque, eraubmo de
natas, dedeiras para a medicina
arroz. atum, aveia, avelas, azeite, azai-
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ase asfálticO, estacas, esquadrias, cairoiras metálicas para construções, lamais de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le junção. lages, lageotas, material isoante contra trio.e calor, manilhas, más.
ás para revestimentos de - paredes, ma.
leiras para construções, mosaicos, piro;
lutes, de base as ; áltico, produtos sara
ornar impermeabilizantes as argamas.
ias de cimento e cal, hidráulica, pedrajulho, produtos betuminosos, impermem
ailizantes liquidos ou sob outras formas
aara revestimentos e outros como nas
:onstruções, persianas, placas para pa
simentação, aças ornamentais t.e cinento ou • gesso ara tetos e paredes,'
papel para forrar casas, masSas ante
reldos para uso nas construções, parjuetas, portas, portões, pisos; soleiras,
para portas, tijolos tubos de concieto,
telhas, sacos, tubos de ventilação, rasaatick de- cimento, -vigas, vigamentos e
Termo' n° 665 .697, _de 12-10-1964
Manoel Ferreira Duarte
São Paulo
.
,
.
.

JOIAS M. DUM . .
-

Classe .13
.Jóias
—
. Termo no 665.699, de 12-10.1964
Representações de Equipamentos e
Máquinas Macrep Ltda. .
•
São Paulo
.
'
- MÁCREP
.

Ind. Brasileira

SkS
Classe 40
P &eis em ger. ' de metal, vidro, de
a çoraniideira, estofados ou não, inclua iv móveis" ara escritórios: Armários,
a .rmt los para banheiro e para roupas
I sa4s, almo‘adas, acolchoados para
i ov ti-, bancos, balcões, banquetas,
k .anA'as, domiciliares, berços, biombos
( adei 'a, caminhos para- chá e café
c onjunfõs para dormitórios, conjuntos
F ara sala de jantar e ;sala de visitas,
c juntos para terraços, jardim e praia
C onjuntos de armários e gabinetes para
C opa e casinha, camas, cabides, cadeiras
4 iratórias, cadeiras de balanço, caixa
. c e rádios, colchões, colchões de molas
c ispensas, divisões, divans, discotecas,
i e madeira, espreguiçadeiras, escrivanii has, estantes, guarda-roupas, mesas.
esinhas, mesinhas para rádio e missa.
ão. mesin h as para televisão, -molduras
I ara quadros, porta-retratos,. poltronas.
I Itronas-camas, prateleiras, porta-chaI us, sofás,- sofás-camas, travesseiros e
vitrines
resma n o 665.706, de 12-10-1964
Finai:atai e 'Maternidade N. S. doAmparo S.C.
São --Paulo

•

ITO SPITAL E
rATERZ DADE
N .A.D0 AMPAPO

Classe 50
Impressos

Nome Comercial

Term. o n o 665 .700;_de 12-104964
New Night Bar Ltda.
.São Paulo
.
,

Termos na. 665.707 e 665.708, de
12-10-1964
•
Tulipa — Comércio e Indústria de
Plásticos e Metais Ltda.
São Paulo

.
.

Termo n° 665.704, de 121-0-1964
Indústria de Mveis Sas Ltda.
•
São Paulo

RE17.11/IGM'
.Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de guio, salame, presunto,
mortadela, churrascos salsicha - alite e
. • • • pernil • •
.
- Termo n° 665.701 de' 12-10-1964'
House — To Drinks Bar Ltda.
São Paulo

cálices, cestos, castiçais -para • velas
caixas para guarda de Objetos, cru:.
chos, coadores para' chá, descanso para
pratos, copos e • copinhap -de ,plástaso
para sorvetes, caixinhas de plástica
•para sorvetes, '•colherinhas, .pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, fol.
minhas de plástico para Sorvetes. discos
embreagens le material, : plástico emba.
lagens • de Material Plástico para sorvetes estolas para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para mames
veia, massas- anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, fornias' para doces. fitas
'Isolantes, filmes, fios 'de celulose, fechos
para bolsas, _facas, guarnições, guarnições 'para chupetas e mamadeiras. guar.
'lições para porta-bloceá, uuaruiçbes
para liquidifiszelores • e para oatederas
de frutas e legumes, guarnisões de Ira.
teria} plástico para ctensilios e oujetos
-guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, larnmadOs, piás
ti zos, Iancteiras, mantegueiras, malas.
orinois, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos paliteiros, pás de cosinha, pedras mames, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
gas, travessas, tipos de material . pinatico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, xlcaras,, colas a 'frio e tolas não inicicidas
em outras classes; para borrutha, pra
cortumes, para marcineíros, para sapateiros, pura vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebalos, adesivos para tacos, adesivos
'para ladailros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e 'guar.
nições de material plástico para Indústria geral de másticos

Classe 5
Aço cm 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 em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
- ROUSE—TC
•
marcialmente preparado, cimento me.,Ind• Brasileira
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
.
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
- Classe 41.'
arcialmente trabalhado, ferro em bruto.
• Lanches , de, guio, salame, presunto; m barra, ferro manganês, ferro velho.
mortadela, churrascos salsicha alite e usa em bruto ou parcialmente trabapernil
lhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
Termo n° 665.702, de 12-10-1964
em falha: latão em chapas, latão em'
, _Empalhamentos Santa Lúcia Ltda..
vergalhões, ligas metálicas, homilias,
• São Paulo
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, meUNTA LUCIA.
tais em massa. 'metais estampados,
Ind. Brasileira
metais para solda, niquel, zin'co
Classe 28
_.
Para ,distinguir: Artefatos de material
Classe 2Z
plástico e, de nylon: Recipientes fabriPalhas e n fibras para embalagens
cados de material plástico, revestimenTermo n° 665.703, de 12-10-1964
tos confeccionados de substâncias aniEditdra "Diário de Jundial" Ltda,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
São Paulo
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele iones, baldes, bacias, bol.. 1 plARIO DS
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
JUNDIAI • para ferramentas e utensílios, cruzetas
,.:nda -Brabileira '
caixas para acondicionamento de ali.
mentos. .e alxas de material plástico para
•
•
baterias, coadores, coas, canecas,
Classe 50
iteres, conchas, cestas para pão, UM•
_ Impressa.
sstiar ecoas para Chung e para livros
•

Termo n° 665.713, de 12-10-1964 t
'Laticínios Campos GeralS Ltda.,
São Paulo •

ALVARIO

Ind. Brasileira.
•
Classe 41
Queios, requeijões, doces de leite,
yogurts, coalhadas manteiga e leite
Termo n o 665.714 de 12-10.1964
Churrascaria e Plzzaria Monte Estoril
Limitada
São Paulo
'

MONTE ESTORIL.
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n o 665.715, de 12-10-1964
São Paulo •
Embkte., — Artefatos e Blocos da
Concreto Ltda,
São Pauto
E: M B L. O C .
Ind. Brasileira

•
Classe 16 •
Para distinguir: -Materiais para construa
celes e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blod
cos de Cimento bloros para paviraentas
saci calhas. cimento, cal. •'cré, chapas
Wantes, caibros, Zaisitho
m "asmas;
chapas • para coberturas, 'caixas clágua,
caixas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga , para eyatos., edificações premoldadasr estuque, emulsoo de
Termo n o 665.709, de 12-10-1964
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruo
T. S. Transistores e 4om Indústria taras metálicas para construções, lamee Coméreio Ltda.
las de . metal, ladrilhos, laMbris, luvas
de junção, lages, lageotps, , material isoSão Paulo
.
lante contra trio e calor, manilhas, mas21030
sas para revestimentos de paredes,- ma.
Ind. Drasi/eira
deiras para construções,...mosaicos,- pra
dutos de base as i•áltico, produtos -Tara
Classe
tornar inipermeabilizantes '-as argamas.'
Transistores
.sas de cimento e cal, hidráulica, padre.
Termo MI 665.710, de 12-10-1964
gullio, produtos betuminosos, inapermea.
Bar e Lanches Fonte — Sua Ltda. ,bilizantes liquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros como uni
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de
fONTE—SILA
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Ind. Brasileira •
papel para forrar casass , massas antls
rcidos para uso nas construções, par.
Classe 50
quetas, portas,. portões, pisos, soleira,
Impressos
.
para portas, -tijolos -tubos de concreto,
telhas, tacos, tubas de ventilação, tans
'Termo is° 665.711, de 12-10-1964
ques • de -eimento, vigas, 'vigamentos
Tecelagem Ramssis Ltda.
vitrõs , •
- São Paulo

TULIPA
Ind. Brasileir.

•

Fevereiro de 1965

RAZISSIS
Ind. Brasi5.elra
• Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos de algodão, de linho, cânhamo e
juta, tecidos de sanai, tecidos de seda
natural e rayon, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, tecidos e fazendas de
lã ou pêlo em peças
- Termo n° 665.712, de 12-10-1964
Indústria Textil Cuiaba , Ltda .
São Pauks

CULA.BA.
Brasilelra
-Xr

•

Termo a° 665.716 de 12-10-1964
Domingos Lalli
São Paulo'

CEPA CEIRRO,
ESTUDOS DE

PSICOLOGIA
APLICAI:a -

Classe 33
'Titulo de Estabelecimentos
Termo n° 665.717, de 12-10-1964
Edite:ira Edição Nacional Ltda.
• São Paulo

Classe 23
EbiçXo NACIONAL
Para distinguir: Tecidos em geral, a saInd.-Brasileira
ber: brocados, casimiras: gaze de algodão em 'peças, pano couro, tecidos plásClasse 32 ticos em peças, tec.dos de algodão, de' Almas, - almanaques„ anuários, bo/etIna -lã, de linho,: de cânhamo,. de "luta, seda catálogos.-- jornais, livros; peças teatrali
natural ou -saloia, tecidas de • elásticos, e cinematográficas, programas de MN ,
• da vidro, de. vlscose, ,tuhe
•stelevisão,• pablicaçõeS, revistas
•

.2,exta-feira

Termos xis. 665.718 e 665.719, de
12-10-1964
Plação e Tecelagem "Valtee•
Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

•
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VALTEC
/Ind. Brasileira

Classe 22
Parti dsitinguir: Pios para tecelagem e
para. uso comum, tios de algodão, de
knho, de ranham°, de juta, de rasai, 'de
lã. de seda natural e rayon, fios de ce,
lulose e fios plásticos. linhas de costa,
ra, para bordar, para atoches e para
tdcotagem
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em aeral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tec dos de
lã em peças, juta, jersey, le.sho *aylon
paco-paeo, percaline, varai, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos inspermeabilizantes e tecidos de pano couro
.
e vestidos
Termo n° 665 . 720, de 12-10-1964
Walrod Engenharia Mecânica Ltda.
São Paulo

navalhas, alpes, pcas, pál, picaretas
Termo no 665,726, de 12-10-1964
pregos, ponteiros, parafusos porcas Arcohrás
Comercial' e Jmortadorst
pratos, porta-gelo, poseiras, • porta-pão,
Limitada
-porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoSão Paulo
•
res, placas, pregadores,- porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
SUPER KIT
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de aroupa, pes1•
Classes: 1 a 50
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
.11tulo
•
rebites, reduções, recipientes . de metal
rodizios; roscas de aço inoxidável. reTermo no 665.727, de 12-10-1964
gistros de aço inoxidável registros, Arcobrás — Comercial e Imortadora
serras, serrotes, sifões, saleiros, amarro,
Limitada .
•
lhas, torquezes,• trilhos tubos subulaSão Paulo
ções, ampões, fravadeiras telas de
•
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
•
STEREORAn'
trancas, 'tramelas, talheres talhadoras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha torraClasses; 1 a 50
deiras, orinóis, vasos, - vasilliames verTitulo
gas, mandril de expansão, freza de
Irezar, guia de freza de chanfrar
Têrmo no 665.72b, de 12-10-1964
ventosas, maletas, baus para sacos de Arcobrás — Comercial e lmortadora
viagem, para pastas, balmazes, cantos
•
Limitada
para estojos, colchetes para malas, craSão Paulo
vos, enfeites, fecho para pastas e para.
malas, 'passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
kurEn
torniquetes c tubos de expansão
Tia-aiso is o 665.721, de 12-10-1964
. Calogero Calia
São Paulo

ENGATEX

WALROD

1

IND. BRASILEIRA
Classe II
Conexões hidráulicas
Termo no 665.722, de 12-10-1964
Maria Igner Luz
São Paulo

I

DIANA DRiNKS

Classes: 33
41 — 42 — 43
Bar e lanches com venda de bebidas
em geral e alimentos; boita e densas
Termo n° 665.723. de 12-10-1964
Arcobrás
Comercial e Imortadora
Limitada
São Paulo

CORONADO
Classes: 1 a 50 •
Titulo

' Termo. n° 665.729, de 12-10-1964
Arcobrás — Comercial e Imortadora
Limitada
•
São Paulo

AONOMATIC
Classes: 1 a 50
Termo n° 665.725, de 12-10-1964
Arcobrás — Comercial e Imortadora
•
Limitada
São Paulo

Termo no 665.730, de 12-10-1964
Arcobrás — Comercial e Imortadora
•
, Limitada
São Paulo

SON'ORAVI'A

tr A R A
In d. Brasileira
Classe 51./
Artigos da alasse

Termo n° 665.736, de 12-10-1964
C.ipmissária Boa Vista de Despacha
Limaada
. •• Siso Vattlo

BOA VISTA
Ind. Brasileira
Classe 17
Art.gus ata classe
Termo, no 665.737, de 12-10-1964
Indústria e Uivemo Assad Ltda,
Sao Paulo

•

ASSAD
Ind. Brasileira
Clame 16
• 'Artigos cia classe
Termo n° 665.73b, de 12-10-1961
Produtos `.1 catais elo.danyl Ltda.
São Paulo

B O RDANY 1
tnd. Brasileira
Classe 23

n •n

Artigos da classe
Termo no 665.739, de 12-10-1964
Fábrica de Linhas K.B.S. Ltda.,
. São Paulo

▪

K.B.S.
Lnd. Brag1e2r¥

Classes: 1 a 50
Titulo

Classe 6
Artigo§ da classe

"ntramar — Mercantil e Industrial
Limitada"
São Paulo •

Termos as. 665.710 e 665.741, de
•
12-10-196-1
IndsIstria Brasileira de Sucos Cítrico*

São Paulo
•

Suct
Ind. Brael1etz.4

CORO N E ig
Classes: 1 a 50
Titulo
- Terra° n° 665.732, de 12-10-1964'
"ntramar — Mercantil e Industrial
Limitada"
São Paulo

pOREMI
Classes: 1 a 50
Título
Termo no 665.733, de 12-101964
Abilio das Neves
.
São Paulo
,

• BAGUNÇAS
Classes: 1 a 50
Titulo
Termo no 665.734, de 12-10-1964
• - Abílio das Neves
&o Paulo

PECHINCHAS
• Classes: 1 a50
Titulo
:

r

O N O -R A

-

Térrno n o 665.721, de 12-10-1964
Arcobrás — Comercial e Imortadora
Limitada
São Paulo

•âUPERTRONIC

Classes: 1 a 50
'Titulo

1965 78'1

Termo no t65.735, de 12.104964
GuaIri. Irektc.9:ratuçõe5 Ltda,
•
Sáo Paulo

Classes: 1 a 50
Titulo

IND. BRASILEIRA .

Classe 11
vara distiaguir ferragens e erraaaantas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de. metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café. assadeiras:açucareiros. apa
relhos para lavatórios, arandelas, ares.
, tas, aros, almotadrises, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para
-ancinhos, broaas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, mombonieras baldes
borboletas, baterias, bases de metal bm.
çadeiraa'buleS, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha. colheres de pedreiros. cadeados correntes cabides, chaves de parafusoa. conexões
para encanamentos caixas de metal vara
portões.' colunas. canos, chaves de fenda, chaves inglesas,. cabsções, canecas.
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentoa, cadeados, caldeirões. caos°,
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa.
dores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas, de ferro, cgruzetis nurval
cantoneiras, chaveiros; canives-s, Caias/mas, cremones, cadinros Crivos, chanfradores, cassinetes, • cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves. coltrates, chaves para porcas, distintivos
dobradiças descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
• enfeites- de metal. estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandiclor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu.
madeieas, formões, foices, !erro para
cortar capim. frerolhos, facas, facões
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas; garrafas. ilhotes, joie/lios. ¡arcos, limas lâminas 11coreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, rozaanetas
"morsa s,.- machetes, mantegueiras malhos

fe-,-....rei.ro de

(Seção 1H)

Classes: 1 a 50
•Titulo
,

Classe 41
Sucos alimentícios de frutas em geral

Classe 43
•

Sucos de frutas em geral ,.
e'rmos as. 665.742 e 665.743, dal

12-10-1964
Dorival da Silva Batista
São Paulo
•

"S01—LA—VAMOS
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, _aletria, alho, aspargo&
) arneneloine ameixas. amêndoa,. ararutli
açacar. alimentos para animais. Brindo
arroz-. atum, aveia avelãs, zeite. azei
tonas. banha bacalhau. batas, balas
biscoitos. bombons- bolachas, bannilha
café em pó e em grão, camarão. caneh
em pau e em pó. cacau. caries, chii
caramelos chocolates. contatam, crava
• cerol& cominho, creme de leite. creme,
• elimentleios croquetes. compota. eaan
gim, coalhadas, castanha. ceola. condi.
mentos • • para -alimentos, ••eolorantpi
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chouriços. dendê, dõces, ames de Frutas, ' espinafre. essencias alimentares. em
Padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
raate, farinhas alimenticias. tavass. fe.
culas. flocos. farelo. 'fermentos feijão
figos, frios, trutas sêcas. naturais e ant.
talizadas. glicose. goma de mascar; que
duras, grânulos, grão de bico gelatina
goiabada. geléias, herva loca herva
- cate, hortaliças, lagostas anguas, leite
condensado. leite em pó. legumes era
Conserva, lentilhas, linguiça. :ouro; mas
tias alimenticias. mariscos. manteiga
n:argarina. marmelada. macarrão mas
Oa de tomate, mel e melada. mate. Eng' sós para mingaus. molhos. moluscas
mostarda, mortadela; nós moscada •no•
• tes • óleos comestiveis. ostras- ova'
Daes. patos. pralinés. pimenta Pós ura
-pudins, pickles. peixes, presuntos. patês. petit-pois. pastilhas. pizzas. sadias.
queijos, rações balanceadas tiara ata
mais, requeijões. sal. saga. sardinhas.
sanduiches. salsichas. aclimes. sopas silatadas, sorvetes. sucos de tomate e a(
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
cim. tremoços. tortas, tortas para ala
mento de animal,, e aves, torrões, touca,
cinho, vinagre
Classe 17
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
• Cêras parà . Iluminação, combustíveis,
fluidos de iluminação gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrifi.
cantes, nafta, óleos iluminantes, adem
lubrificantes, parafinas. petróleo refinado, querozene e turfa

-,

.'Termo no 665.744, de 12-10-1964
Dorival da Silva Batista
São Paulo

.50-Ui-VAMOS'
- Classe 50
Cartazes impressos, literais de propa-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Térmo n° 665.747, de 1210-1964
Quadrolándia Ltda.
São Paulo

"OVADROLANOIA7
ing, BRASILEIRA
Classe 25
Arvores de natal, bibelots, bolas para
enfeites de • árvores de natal, cartas
geográficas. cartões postais, cartazes,
displays, desenhos anistiam, desenaos
de calcomania para tecidos, estátuas,
e,statuatas, estampas, gravuras, ' frutas
vidro, ligaras de ornatos, festões, foto.
grafias, frutas de louças, figuras para enfeitar bolos de aniversários, batizadas,
casamentos e outras quaisquer comemorações. gravuras, imagens, letreiros, manequip s, maquetas, obras artísticas, obras
de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas. suportes artísticos
para vitrines, estatuetas, para adornos
e para fins artísticos e tamiletas
Termo n° 665.748, da 12-10-1961
Confecções Eldorado Ltda,
São Paulo

ELDORADO —
Ind. Brasileira
Classe 36 .
Camisas e cuecas
Termo n° 665.749, de 1240--1964
República Auto Rádio Ltda.
São Paula

LICá
Inellgasile

ira

Classe 8
Rádios para automóveis, peças e
acessórios de rádios

ganda, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, fo- • Termo no 665.750, de 1210-1964
Eniprêsa de Terrenos Bras Cubas Ltda.
lhinhas impressas, notas promissórias,
São Paulo
recibos e rótulos

BRAS CUBAS
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'ermo no 665.756, de 12-10-1964
vais, massas anti-ruidoa, escoadores de
Eurial . Auto Peças Ltda.
pratos, funis, formas para doces, fitas
Guanabara
•
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
Peças para veículos automatoaes
de frutas e legumes, guarnições de maTêrmo n9 665.758, de 12-10-1964
terial plástico para ctensilios e abjetos Casa José Silva — Confecções S.A.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Guanabara
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas puxada
res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cozinha, pedras pomes, artigos. protetoes para documentos. pu,indústria Brasileírai
xadores de água para uso doméstico
portascopos, porta-fiqueis, porta-notam
Classe 36
porta-documentos, placas, -rebites, TodiArtigos da classe
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. _ saleiros tubos, tigelas,
Termo n° 665.759, de 12-10-1964
Representações Rotacõr Ltda.
tubos para ampolas, tubos para serinRio Grande do Sul
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xis
caras, colas a frio e colas uão irialcidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para saia.,
teiros, para vidros, pasta adesiva para
.Indústria Bri;sileira
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Classe 50
para ladrilros e adesivos para aztdejos, Cartazes de propaganda, etiquetas, imanéis, carretéis par tecelagem e guarpressos em geral
nições de material plástico para indúsTermo n9 665.760, de 12-10-1964 •
tria gen] de plásticos
Barbosa Freitas, Modas S .A.
Guanabara
Tarmo ns 665.752, de 12-10-1964
, Panificadora Estrela do Belém Ltda.
PRORROGAC-A0
São Paulo

}EU RIM:

ESTRELA DO
BL2M„
Ind. Brasileira
Classe 41
Substâncias alimentícias panificadas,
notadamente: pães, biscoitos, bolachas,
doces e confeitos

/DOM ,Frettatx,

Tarmo ri° 66,5.753, de 12-10-1964
Hotel Gaspar Ltda.
São Paulo

G4PAR
Urra° ns 665.745; de 12-10-1964
Ind. Brasileira
índ. Brasileira
"Pedrecora" Comércio e Revestimentos
Classe 50
de Pedras
Classe 41
•
Compra e venda de imveis, notadamen- Refeições preparadas, pães, brios, doces
São Paulo
te tearenos,.bem,como o timbre de todos
e confeitos
os seus impressos comerciais
Termo n9 665.754, de 12-10-1964
Termo as 665.751. de 12-10-1964
Expresso Sul Americano S . A.
Plásticos Borda do campo Indstria
São Paulo
e Comércio Ltda.
São Paulo
étJL alUERICANO
Classe 16
••
Pedras para revestimentos
BORDA DO CAMPO Brasi/eira
Ind.
Brasileira
Classe 50
Têrmo n° 665.746, de 12-101964
O timbre de todos os seus impressos
Classe 28
.Pont-Linha — Divulgação Publicitária
comerciais
Para distinguir: Artefatos de material
Limitada
plástico e de nylon: Recipientes fabriSão Paulo
Tèrmo
n°
665.755,
de 12-10-1964
cados de material plástico; revestimenIrmãos de Santi Ltda,
tos confeccionados de substâncias aniSão Paulo
•
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
•t"?'
armações para óculos, bules, bandejas
CAFE
FRUDEN—BOM
bases para televises, baldes, bacias, bol.
Ind. Brasileira sas, caixas, carteiras chapas, dabos
para ferramentas e utensilias, cruzetas,
Classe 41
caixas para acondicionamento de aliCafé em grão,- torrado e moldo
mentos. caixas de material plástico para
Termo no 665.757, de 12-10-1964
baterias, coadores. coos, canecas, araFábrica de Roupas Epson/ S.A.
nhas capas para 'álbuns e para adros
_Gaaan,abara
cálices, cestos, castiçais para velascaixas para guarda de objetos, crtuaos. coadores para chã. descanso para
Classe 32
pratos, copos e copinhos de plástoco
Para distinguir; Programas tornai/Mi- para sorvetes, caixinhas de plásaco
cos, humorísticos, radiofónicos e de te para sorvetes, coiherinhas, pasinhas
!avisam "scripts“, "sketchs", peças tea- garfinhos de plástico para sorvetes. for.
trais e cinematográficas, novelas radio- minhas de plástico para sorvetes. discos Indústria Brasileira
fônicas ou não. boletins de inkirmaçaes. embreagens de material plástico embaprospectos, álbuns, revistas, jornais, fo. lagens de material plástico para sorvetonovelas, histórias em quadrinhos, pu- tes estojos para objetos, espumas de
Classe 36
nylon, esteirai, enfeites para autoinób/icaçees em geral
Artigo, da classe

"PEDRECORA
IND. BRASILEIRA

agiStra

Classe 50
Sinal de Propaganda
Termos ns. 665.761 a 665.770, de
12-10-1964
Volkswagen do Brasil, indústria e
.Comércio de Automóveis S.A.
São 'Paulo

CARRO •
USADO

•

TESTADO •
Classe 6
Máquinas para: acabamento. acaatar
arame, acondicionamento adelgaçar.
ajustar, limentr água, alisar, amassar,
aplainar, arrolhar beneficiar. burilar. brinquetra, brunir, caradar, coletar, compor, comprimir, consenvar. cortar, coser, costurar clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, - desbargar, desbastar, descarnar, descaroçar, desembrear, desnatar, depolpar, d stribuir dobrar, drenar,' elevar, empacotar, encardentar, estampar, fabricar arame, fibra
car artigos de metal. fabricar bebidas.
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alias, capas para álbuns e para sivroa aplainar, arrolhar, beneficiar, burilas,
fabricar -calçados, fabricar craapéua, fa- fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros cidaces. cestos, castiçais para velas, brinquetras brunir, caradar, coletar, cons.
gonzos,
grosas,
garrafas,
ilhoses,
joebricar escavas. fabricar ferramentas, fapor, comprimir, consenvar, cortar, aos
bricar gelos, fabricar móveis, fabricar lhos, jarros, limas lâminas' licoreiros caixas para guarda de objetos,
ser, costurar clarificar, classificar, craroupas, Sundir, imprimir, insuflar, erfu- latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- chos, codores par. rhá, descanso para var, debruar, debulhar, deàbargar, des.
pratos,
copos
e
copinhos
4e
plástica
dinhas,
molas
para
portas,
martelos
rar, picotar, prender, rebitar, roscar, sebastar, descarnar, descaroçar, desembrelecionar separar, serrar, tecer, timbra, marretas, matrizes, marmitas, maçanetas paar sorvetes, caixinhas da plástica ar, desnatar, depolpar, dastribuir, dabrinquetadores, cardadeiras. condensa- mossas, machetes, mantegueires malhos para sorvetes. colherinhaa, pasinhas, brar, drenar, elevar, empacotar, caçardores, cravadeiras, dínamos, escavadel- navalhas, nipes, , pcas, pás, picaretas garfinhos de plást i co para sorvetes, for.. dernar, estampar, fabricar arame, fabriminhas de plástico para sorvetes, discos
ra, rnisturadores, motores, prensas, re- pregoo, ponteiros, parafusos porcas
car artigos de metal, fabricar bebias,
bitadores, teares, máquinas insufladoras, pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão, embalagens de mata:tal plást.co, emba- fabricar calçados, fabricar craapéus, fá.
mootraa, motrizes, operatrizes, perfura- porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- lagens de material plástico para sorve- bricar escóvas,"
fabricar ferramentas, fatrizes, rotoras e. peças integrantes de res, placas, pregadores, porta-esponjas, tes, estojos para objetos, espumas de bricar gélos, fabricar
móveis, fabricar
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras nylon, esteiras, enfeitei rara autottiómáquinas
roupas, sundir, imprimir, .nsuflar, erfumassas
anti-ruidos,
esconderes
de
veia,
e
pires
pinças,
panclões,
porta-copos
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos, garrafas, passadores de roupa, presi- pratos, funis, formas para docea fitas rar, picotar, prender, rebitar, roscar, sealtofalantes, -amperimetros, amplificado- lhas, :esteios, roldanas, ralos, regadores isolantes, filmes, fios de celulose, fechos leaionar separar, serrar, tecer, timbra,
res, para rádios, aparelhos de rádio, rebites, reduções, recipientes de metal, paia bolsas, facas, -guarnições, guarni- brinquetadores, cardacleiras, condensaaparelhos de televisão, aparelhos de rodízios, roscas de aço inoxidável. re- ções para chupetas e mamadeiras, guar dores, cravalleiras, dinamos, escavadeiinisturadores, motores, prensas, reventilação para edificios, aparelhos elé- gistros de aço inoxidável registros, aições para porta-blocos, auarnições ra,
bitadores, s teares, máquinas .nsufladoras,
tr.cos para banhá, aparelhos eletro-di- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrô- para liquiSificadores e, para batedeiras
námicos, aparelhos para barbear, apa- lhas, torquezes, trilhos tubos subula. de frutas e legumes, guarnições de me. mootras, motrizes. operatrizes, perfurareiros para instalações telefônicas, apa- Oca ampões, travadeiras telas de 'renal plástico para utensil.os e objetos, trizes, rataras e peças integrantes de
máquinas
relhos para ondular e secar cabelos, arame, trincos, taças, travessas, tesouras guarnições para bolsas, garfos, galerias
para
cortinas,
jarros,
laminados
piásClasse 8
trancas,
tramelas,
talheres
talhadeiras
aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para torrar pão, aquecedores tampas para panelas e caldeirões, ter- ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, Para distinguir: Acendedores elétricos,
prendedores de roupas, punido- alarmas elétricos, alto-falantes, ampeelétricos, spiradores de pó, benjamins, rinas, tachos, trans de cosinha, torra- orinóis,
res para móveis, pires, pratas. palitei. rimetros, amplificadores para rádios,
bobinas elétricas, caixas de derivação, deiras, orinóis, vasos, vasilhames vercampainhas elétricas, chave elétriças, gas, mandril de expansáo, fraza de ros, pás de casinha, pedras mies arti- aparelhos de iluminação, aparelhos de
cigarras elétr.cas, comutadores, conden- [rezar, guia de [reza de chanfrar. gios, protetores para documentos, pu, televisão, aparelhos de ventilação para
sadores elétricos, conectores, enceradei. ventosas, maletas, baus para sacos de *adores de água para uso doméstico, edifícios, aparelhos elétricos para baras estufas de aquecimento, estufas para viagem, para pastas, balmazes, cantos porta-coros, porta-niqueis, porta-riataa, nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apaconservar alimentos, estufas para secar para estojos, colchetes para malas, aia- porta-documentos. placas, rebites rodi- relhos para barbear, aparelhos para ias.;
roupas, ferros elétricos de engomar e vos, enfeites, fecho para pastas e para nhas recipientes, suportes, suportes part. talações telefônicas, aparelhos para orla
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas dular ou secar cabelos, aparelhos para
de soldar, filtros e metros, hidrômetros, malas, passadores de correias, pontei- tubos
para ampolas, tubos para serin- p asteurização de leite, aparelhos para
indicadores automáticos de nivel dágua, ras, prendedores de papel, suportes, gas, travessas,
tipos de material piás. torras pão, aquecedores elétricos, asaiInstrumentos medidores de energia elétorniquetes e tubos 'de expansão
tico, sacolas, Sacos, saquinh -is vasilha- radores de pó. benjamins, bobinas elétrica, instrumentos telefônicos, interrupmes para acondicionamento, casos. ai- tricas, caixas de derivação, campai:Orna
Classe 14
tores, irradiadores, lâmpadas, liquidifi• eadores, manõletros, microfones, pick- Vidro comum, laminado. trabalhadc caras. colas a trio e colas não iticluidos elétricas, comutadores, condensadores
em outras classes, para borracha, para
ups.. p.lhas elétricas, receptorel de rá- em atadas as formas e preparos. vidra coroaram para marcineiroS, para sapa- elétricos, conectares, enceradeiras, esdio, refigeradores, tomadas, trans.sorma- cristal para todos os fins, vidro indus teiros, para vidros, pasta adesiva tua tufas de aquecimento, estufas para condores, válvulas de rádio, válvulas para. trial com telas de metal ou composi- correias, pasta e pedras para atlas servar alimentos, estufas para secar roas
aparelhos. de televisão, ventiladores e ções especiais: . ampolas, aquários, as- esmeril em pedra, em pó, em d.aco. pa3, ferros elétricos de engomar e de
sadeiras, almotarizes, bandejas, cube.
soldar, filtros de água, fogareiros elévoltimetros
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centra em pasta para-afiar, moer e desgastar, tricos, çogões, fiamos, gaivanômetross
Classe 11
rebolos, adesivos para tacos, adesivos bidrennetros, indicadores automáticos de
Para distinguir terragens e ferramentas: de mesa, cápsulas copos, espelhos, es. para
e adesivos para azulejos nivel de água*, instrumentos medidora&
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, carradeiras, frascos, formas para doces anéis,ladrilhos
carretéis para tecelagem e guarenergia elétrica instrumentos telefá.
argolas, aldraves, armações de metal fôrma para Rimos. fios de vidro, gar- nições de material plástico para indús. de
nicas, interruptores, irradiadores. iamabridores de latas, arame, apareiros da. rafas, garrafões, graus, globos, haste
dústria
geral
de
plástico
padas, liquidificadores, manômetros, miaba e caia, assadeiras, açucareiros, apa- jarros, jardineiras, llcoreiros, mamadeicrofones, pick-ups; pilhas elétricas, rea Classe 39
relhos para lavatórios, arandelas, ares- ras, mantegueiras. pratos, pires, portatas, aros, alinoladrises, amoladores, jóias paliteiros, potes, pendentes, pe. Calços de 'borracha, câmaras de ar, ceptores de rádio, refrigeradores . reials,
amoladores de ferramentas, alças para crestais, saladeiras, serviços para. re lençóis de borracha, pneumático', te- relógios, reostatos, telefones, terniostaancinhos, brocas, bigornas, baixelas, frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves- tratores, rodelas de borracha e tubos tos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, vais/cias para aparelhos de
de borracha
bandejas, bacias, mombonieres baldes sas, vasos, vasilhames, vidro para vi.
televisão, ventiladores e voltimetros
Classe 47
borboletas, baterias, bases de metal bra- draças, vidro para relógios, ,varetas
Classe 11
graxas, lubrificantes,
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha vidros,. para conta-gotas, vidro para Combustíveis,
Para distinguir ferragens e ferramentas
óleo para freios e gasolina
para facass baterias de cosinha, colheautomóveis -e para para-brisas e
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
Classe 50
res de pedreiros, cadeados correntes caClasse 21
argolas, akhaves, armações de metal,
Impresos em geral
bides, chaves "de parafusos,. conexões Ambulâncias auto-motoras, amortecepara encanamentos caixas de metal para cederes como parte integrante de vei- Classes: 6 — 8 — 11 —14---21 — abridores de latas, arame, aparelhos de
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- 28— 39 — 47 — 50
postula. colunas, canos, chaves de len- cuim auto-caminhões, automóveis, auda, chaves inglesas, cabeções, canecas, to-Ónibus, aviões, barras de direção Fabricação e venda de veículos auto relhos para lavatórios: arandelas, aresj
copos, rachepots centro de mesa co- quando parte integrante de veículos, bar. motrizes, suas partes integrantes, peças tas, aros, a o ad -irises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
e acessórios inclusive consertos
queteleiras, caixas para condimento de cos, bicicletas, bicicletas a motor, carancinhos, brocas, lamornas, baixelas,alimentas, cadeados, caldeirões, caçaro- roças, carrocinhas, carrocerias para veilas, chaleiras, tafeteiras conchas coa culas, chdssis ara veiculas, conjuntos, Termos as. 665.771 a 665.780, Se bandejas. bacias, bomborneres, baldes,
12-10-1964
borboletas, baterias, bases de aletal. bradores, cuscuseiros, cabides de metal, de diresáo quando parte integrante de
Volkswagen do Brasil, Indústria e
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas veiculas, eixos quando partes integranComércio de Automóveis S.A-.
para facas, baterias de cosinha, colhe.
cantoneiras, chaveiros. canivetes, cha. tes dev eiculos, engrenagens, estribos.
de pedreiros. cadeados. correntes, cabiSão Paulo
venas, cremones, cadinios crivos.- chan. feixes, de moias para veículos, molas
des, chaves de parafusos, conexões para
&adores, cassinetcs. cabos, chaves- cha- quando partes de veicules, para-choques
encanamentos. caixas de metal pari
ves para porcas circulares chaves tor. como partes integrantes de veículos, papurtbes, colunas, canos. chaves de fonquitnétrica, correntes para chaves, cal- ra-lamas quando partes de veiculos,
da.f chaves inglêsas. cabeções. canecas,
cretea, chaves para porcas, distintivos portas de veículos, rodas de veículos
produtos inseticidas. termicirlas. destadobradiças, descanço para talheres, pra. (partes metálicas), suportes de paracopos, cachepots. centro de mesa, cotos e copos, enxadas esferas, engates.
brisas de veiculos, vagões
queteleiras, caixas para condimento de
enfeites de metal., estribos, espátulas
Clame 78
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroastolos de metal para carimbos, eixos Para distinguir: Artefatos de material
las, chaleiras. cafeteiras. Sonchas. coaexpandidos para tubos estruturas meta. alástico e de nylon: -Recipientes [abridores, cuscuseiros. cabides de mefalS'l
Bus, escarradeiras, espremedores espu mdos de material piástico, revestimencabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas,'"
madeiras, formões, foices, serro para
,os confeccionados de substâncias anicantoneiras. chaveiros." canivetes, chave.'
cortar capim, freroihos, facas, facb.:s mais
e vegetais: Argolas, açucareiros
venas, cremones, cadinho& crivos,
fechOduras. fruteiras, funis, fôrmas para armações para &a/os...bules. bandeias
bradares. cassinetes..-• cabos, ' abavas, chadoces, bolos, empadas e pudins, Nines Sues para telefones, baldes, bacias, oolves para porcas circulares, chaves ear.:',
fivela, furadores, ferramentas cortantes
g ternétrica. , correntes para 'TESTADO:.
chaves, colarj
• ou perfurantes para marceneiros iechox sas, caixas, cartélras. chapas. cab.i!
para ferramentas e utensílios .cruzetas
chatas. chaves para, porcas. distintivos,
- . Classe 6
.
de metal, ferraduras, forminhas, fitas caixas para acandiefbnamentc de ali.
dobradiças, descanso rara talheres, prade . aço, ganchos, guarnições de metal mentos, caixas de material al ástico para Máquinas para: acabamento, achatar tos
e copos, enxadas, esferas, engates,
garfos, ganchos para quadros, grampos baterias, coadores, copas. canecas, co. arame, acondicionamento, adelgaçar,
enfeites de metal, estribos, espátulas,
para emendas de correias, grades para
ajustar,
limentr
água,
alisar,
amassar,
there& conchas, cestas para pão, calai
etriojos de metal para carimbos, eixo.

CARRO USADO

•

790 Sexta-feira 19

MARIO OFICIAL (Senão III)

expandidor para tubos, estruturas meã-. freios; fronteiras para veículos graciãe
• tas, prendedores de papel. suportes. locomotivas, lanchas, Motociclos, molas.
escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, ferrolhos. facas. facões
fec.haduas, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, ernbadas e pudins. Ranges
favela, furadores. • ferramentas cortantes
perfurantes para marceneiros. fechos
•:de metal, ferraduras, forminhas: fitas
•ae aço. ganchos, guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros. grainpos
para emendas de correias, gfades para
•
fogões e galaddras, grelhas. galheteiros.
• gonzos. grossas: garrafas, ilhbaes. joe• lhos; jarros, limas. lâminas Ileoreiros
iataz lvas. linuguetas, leiteiras. machadinhas, amolas paar, -elas martelos.
Marretas, matrizes. marmitas; maçanetas..
morsas, machetes, -trantegueiras. Malhos
navalhas, niples, puas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, para fusos. porcas
pratos, porta -gelo. poseiras. porta-pão
portaajoias, paliteiros. panelas, puxado,
res. placas, pregadores. porta.esponjas,
peneiras, pinos, plainas. perturadeiras,
. pires. pinças. panelões.' porta-copos e
garrafas. passadores 'de roupa, presi.
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções,. recipientes de metal.
rodízios' . roscas de aço inoxidável. registros -de aço Inoxidável, registros
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarrea
lhas, torquezes, trilhos, tubos. tubulações, tampões. travadeiras. telas de
arame. 'trincos, taças, travessas, tesôuras
trancas, tramelas, talheres, talhadeiras
tampas-apara- panelas e caldeirões, terriram tachos, trens de cosinha, torra.
deitas. mariola, vasos, vasilhames. ver•
Mas, mandril de expansão, freza de
'Chanfrar: guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
.vagem. Para pastas, baknazes. cantos
.. para estojos, colchetes para malas. ara.
• .vos, enfeites. fecho para pastas e para
Malas, passadores de correias. pontei
torniquetes e tubos de extensão
•
Classe 14
Vidro comum, laminado, - trabalhadc
em tbdas ás formas e preparos, vidro
, cristal para todos os fins, vidro inclua
trial com telas de metal ou compost
• cões especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almotarizes. bandeias, cube
ias, cadinhos, cântaros, cálices, centre
de' mesa, cápsulas copos, espelhos, es
carradeiras, frascos, formas para doces.
• forma para (anatos
. , fios de vidro. gar
rafas, garrafões, graus. globos. haste.
jarros. jardineiras, lícoreiros; marnade.. ras, mantegUeiras, pratos, pires, porta
jóias paliteiros, potes, pendentes, pe▪destais, saladeiras, serviços para rt
, frescos, saltiros. tubos, tigelas, traves.
• sas, vasos, vasilhames. vidro ,para .1
draças, vidro para relógios, varetas,
' vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas •
•

Classe 21
' Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, auto.
a moveis, auto-caminhões, aviões, amor, tecedores, alavancas de câmbio. braços
- breques, braços para veiculos, Wide,. tas. carrinhos de mão e carretas, cami.
a nhonates„ carros' ambulantes, caminhões
.. carros, tratores. carros-berços; carros,. tanques. carros-irrigadores, carros, car.
roças, carocerias, chassis, chapas cir.
culares' para veiculos. ccbos de veiculo:
•carrinhos para, máquinas de 'escrever
corrediços. para veiculos. direção . &sita gad.eiras, 'estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros . e' rara carga.
,- engates para carros, eixos . de &raça°,
M n • •n' n :‘•

Termos
as. 665.781 a 6à5.790, de
•
12-10-1964
Volkswagen daa Brasil, Indilátria e
• Conterei° de Automóveis S.A.
'São Paulo

motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios. ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicie
ths, rebouues, radiadores para veicallos
rodas para veículos, selins, tricicles, ti
rantes para veículos vagões. velocipe
de.,, varetas de controle do afogador f
acelerador, tróleis, troleibus, varaea de
carros, toletes para carros
.
Classe . 23
Para distinguir: Artefatos de mataria,
plástico e de nylon: Recipientes tabri
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substân cia& ant•
mais e vegetais: Amoras, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas
bases para tele'ones, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiraá chapas, caboa
Classe 6
para ferramentas e utensilios, cruzetas, Máquinas para: acabamento, achatar
caixas para acondicionamento de ali- arame, acondicionamento, adelgaçar,
mentos, caixas de material plástico para ajustar, limentr Água, alisar, amassar,.
baterias: coadores. coos, canecas, co aplainar, .arrolhar, beneficiar, burilar,
'heras, conchas, cestas para pão, cear: brinquetra, brunir, caradar, coletar, comabas Capas para álbuns e para livros por, comprimir., consenvar, cortar, cocálices, • cestos, . castiçais para ve'as ser, costurar clarificar, classificar, azcaixas para guarda de objetos tatu- arar, 'debruar, debulhar, desbargar, deschos, coadores para chã: descanso paaa bastar, descarnar, descaroçar, desembrepratos, Copos e copinhos de plas•occ
ar. desnatar, depo!par, d.stribuir, dopara • sorvetes, caixinhas de plastice brar, drenar, elevar, empacotar, encar,ara sorvetes, colherinhas, pasiahas dernar, estampar, fabricar arame, fabrigartinhos de plástico para sorvetes ror. car artigos de metal, fabricar bebidas,
minhas de plástico para sorvetes, disc
fabricar calçados, fabricar craapéus, faembreagens de material plástico emba- bricar esciavas, fabricar ferramentas, falagens de material plástico para sorve- bricar gelos. fabricar móveis . fabricar
tes estojos para objetos, eapumas de roupas, fundir, imprimir, insuflar, erfuvels, massas anti-ruidos, ascoadorea , de rar, picotar, prender, rebitar, roscar, sepratos, funis, formas para doces, fitas lecionar separar, serrar, tecer, timbra,
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos bringuetadores, cardadeiras, condensa'para bolsas, facas, guarnições, guarni- dores, cravadeiras, dínamos, escavadeições para Chupetas e Mamadeiras; guar. ra, misturadores, motores, prensas, reniçbes para porta-blocos, guarnições bitadores, teares, máquinas .nsufladoras,
para liq uidificadores e para batedeiras mootras, motrizes, operatrizes, perfura..
de frutas e legumes, guarnições de ma- trizes, rotoras e peças integrantes de
máquinas
terial plástico para ctensilioa e o.letos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 8
para cortinas; jarros, !omina los, plásAcendedores elétricos, alarmes elétricos,
ticos, lancheiras, manteguerras, malas altofalantes, amperímetros, 'amplificadoorinOis, pendedores de roupas puxado- res, para rádios, aparelhos de rádio.
res • para móveis, pires, Pr
atos palitei
ros, pás de cosirtha. pedras pomes, arti- aparelhos de televisão. aparelhos de
ventilação para edifícios , aparelhos elegos, protetoes' para-- documentos,. pu- tr.cos para banho, aparelhos
eletro-dixadores de agua para uso doméstico nárnicos, aparelhos para barbear, apaporta-copos, porta-niquela, porta-acitaa, relros para instalações telefônicas, apa.
porta-documentos, placas, rebites, roda relhos para ondular e secar 'cabelos,
nhas, recipientes, suportes auporres para aparelhos para pasteurização de leite,
guardanapos, saleiros • tubos, tigelas, aparelhos para torrar pão, aquecedores
tubos para ampolas, tubos para serin- elétricos, spiradores de pó, benjamins,
gas, travessas, tipos de material plás- bobinas elétricas, caixas de derivação
tica- sacola" sacos, saquinhos, vasilha- campainhas elétricas, chave elétricas,
mes para acondicionamento, vasos, xí- cigarras elétr.cas, comutadores,caras, colas a frio e colas não nacicidas sadores elétricos, cotiectores, enceradeiem outra., classes, para borracha, pára .ras estufas de aquecimento, estufas para
cortumes, para mardneiros, para galai- conservai' alimentos, estufas- para secai
teiros, para vidros, pasta adesiva para roupas, ferros elétricos de 'engomar e
correias, pasta e pedras • para afiar de soldar, filtros e metros, hidrómetros.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos indicadores automáticos de nivel clágua,
pai-a ladrilros e adesivos para azulejos, Instrumentos medidores de energia eléanéis, carretéis par tecelagem e guar- trica, instrumentos telefônicos,• interrupnições de material plástica para indrut• tora& irradiadores, lanipadas,, liquidifl• tria •geral de plásticos
cadores, manbletros, microfones, piaiups., p:lhas elétricas, receptores de rá• ' Classe 39
Calços de borracha, •câmaras de ar, dio, refigeradores, tomadas, trans formalençóis de borracha, pneumátiaos, re- dores, válvulas de rádio, válvulas para
tentores, rodelas de borracha e tubos aparelhos de televisão, ventiladores a
voltimetros
•
de_boraacha
Classe 11
Classe 47Combustiveis,
graxas, 'lubrificantes. Para distinguir ferragens e ferramentas:
óleo para freios e gasolma • • • Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
1
argolas, aldraves, armações de metal:
Classe 50
abridores de latas, arame, a parelhos de
Impresos_ em geral .
chá e café, assadeiras, a ç ucareiros, apa
-relhospaivtó.ndels,arClasses: 6 — 8 -:- 11--. 14 — 21 —
tas., aros. almofadarises, amoladores,
• .
28— 39 --47 — 50 • •
Fabricação e venda de veiculo, auto- amoladores de ferramentas, alças para
motrizes; suas partes integrantes, peças aacinhos, brocas, bigornasa baixelas
bandejas, bacias, bombomeres. baldes.
•al! e acessarios laduajr,
consêrte4
, . ..$ , borboletas, bateOps. bases de Imolo brat,1-e
.
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çadeiras,' bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de cosinha, colhe.
de pedreiros. cadeados, correntes, cabides, chaves de parafusos, Conexões para
encanamentos, caixas de. metal para
portões: colunas, canos, chaves clO fenda, chaves inglêsas, cabeções, canecas,
copos, cachepots, ceie* de- mesa, co.
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, cuscuseiros. cabides de metal,,
cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas,
cantoneiras, chaveiros, • canivetes. chave,.
venas, cremones, cadinhos, crivos, abana
tradores. cassinetas, cabos, chaves, cha.
vez para porcas circulares, chaves tora
quirnétrica. correntes para • chaves. cola
chatas. chaves para p orcas, distintivos,
dobradiças.- descanso para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas,
estojos de metal para carimbos, eixos.
expandidor para tubos, estruturas meã.
ficas, escarradeiras,. espremedores.. esptta
madeiras, formões. foices, ferro para
cortar capim,. ferrolhos, facas, facbes,
techaduas, fruteiras, funis: fôrmas para
doces, bolos, embadas e-pudins, flanges,
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de' aço, ganchos, guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias.. grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos, grossas, g arrafas,- . ilhoses. joelhos, jarros, limas. lâminas licoreiros,
latas lvas, linuguetas, leiteiras, machadinhas, molas paar portas. 'martelos,
marretas, matrizes, ' marmitas, maçanetas,
monas, machetes: manteguoiras. malhos,
navalhas, moles, puas, pás, picaretas.
pregos, ponteiros. parafusos, porcas,
p ratos, p orta-gelo, p
oeiras. porta-pão,
p orta-tolas, paliteiros, - p anelas. puxadores, placas, pre g adores, porta-esponjas,
p eneiras. pinos, p lainas.i perturadeiras,
pires, pinças, panelões, ", p orta-copos e
g arrafas, passadores de roupa. presta
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores,
rebites, reduções, recipientes de meial,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros,
serras. serrotes, -sifões. saleiros sacarretlhas. torquezes, trilhos, tubos. tubulações. tampões, Cavadeiras, telas de
arame, trincos, tacas, travessas. tesouras,
trancas, tramelas, talheres, talhadeiraa,
tampas para p anelas e caldeirões, terrinas, tachos, trens da cosinha, torradeiras. orinóls, vasos, vasilhames, ver..
mas. mandril de expansão, freza de
chanfrar. guia de freza de ehanfrar.
ventosas, maletas, baus • para sacos • de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
p ara estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e para
malas, p assadores de correias, ponteiras, p rendedores de
papel. suportes..
torniquetes e tubos de extensão
Classe 14
Para distinguir: Vidro comum, laminado, trabalhado em tealas s forms e preparos, vidro cristal para todos os fins,
vidro industrial com telas de meta/ ou
composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras. ahnofarizei, bandejas, •
cUbetas, cadinhos, cântaros, cálices, cen- •
tro de mesa, cápsulas, copos. espelhOs.
escarradeiras; frascos,. forma para doces, fôrmas para fôrnos, ,fios de vidra,
garrafas, garrafões. graus, .globos, *hastes, jarros, jardinelaas, licoreiros, mamadeiras, mntegueiras, pratas, pires,
porta-jolas, paliteiros, potes, pendentes,
pedestais, saladeiras, serviços para . refrescos, saleiros, tubos, tigelas. travessas vasos. aVasilrames, vidro para vidra..
ças, VidrO,para
re lógiosa,varetas, vidros
, .
pa,ra , coata-gotas, vidros para utomóvda
jr,para parabrisas, xícaras
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Classe 39
tricos, ;ogões, harnos, galvanometros. tas, prendedores de papel, suportei,
Classe 21
torniquetes e tubos de extensão
Para distinguir: Veículos e suas partes Calços de borracha, câmaras de ar, hidrômetros. indicadores automáticos de
Classe 14
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- lençóis de borracha, pneumáti-os, re- nivel de água, instrumentos medidores
móveis. auto-caminhões, aviões, amor. tentores, rodelas de borracha e tubos de energia elétrica, Instrumentos telefô- Para distingu.r: Projetores, castiçal"
nicos, interruptores. irradiadores, larn. imagens, pingentes, araraúnas, asara code borracha
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
padas, liquidificadores, manômetros, mi- mo outros artigos de iluminação em vi• Classe 47
breques, braços para veículos, biciclelubrificantes, crofones, pick-ups, pilhas elétricas, re- dro, garrafas de vidro, canecas , de vigraxas,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- Combustíveis,
ceptores de rádio, refrigeradores, retais, dro, jarros de vidro. porta-talheres de
óleo para freios e gasolina
nhonetes,. carros ambulantes, caminhões
relógios, reostaios, telefones, termosta- vidro, compoteiras de vidro, frute.raa
Classe 50
carros, tratores, carros-berços, carrostos tomadas, transformadores; válvulas de vidro, taças de vidro, conchas de via
IMpresos em , geral
, tanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carocerias, chassis, chapas cir. Classes: 6 — 8 — li — 14 — 21 — para rádio, atiladas para aparelhos de dro, pratos de vidro, espremedores de
televisão, ventiladores e voltimetros 'turas de vidro, biscoteiras de viciao, cai28— 39 — 47 — 50
culares para veiculos, ccbos de veiculos
xas devidro, para doces, para bombons,
Classe 11
carrinhos para máquinas de escrever Fabricação e veneta de veiculas autocorrediços, para veiculas, direção, desli. motrizes, suas partes integrantes, peças Para distinguir ferragens e ferramentas: potes de vidro com ou sem rolhas de
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites vidro, para liqu dos e sólidos, e artigos
lodeiras. estribos, escadas rolantes. elee acessórios Inclusive consertos
argolas, aldraves. armações de metal, •analogos de vidro para mesa. eópa'
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção, Térmoi ns. 665.791 a 665.800, de \ abridores de latas, arame, aparelhos de casinha,' jarros e vasos de vidro para
Volkswage'n do Brasil, Indústria e
freios, fronteiras para veículos. guidão
shá e café, assadeiras, açucareiros, apa- flórea, podendo a marca ser ainda eia
Comércio de Automóveis S.A.
relhos para lavatórios. arandelas. ares. papeis de escritório e de correspondeslocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
São Paulo
tas. aros, alcnotadarises, amoladores. das, anuncias e propaganda em geral,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
amoladores de ferramentas, alças para embalagens e qualquer fôrma de acato.
manivelas, navios, ónibus, para-choques
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
dicionainento
para-lamas, para-brians, pedais, 'milhões,
bandeias, bacias. bombouieres. baldes.
Classe 21
rodas para bicicle s, raios para bicicle.
borboletas. baterias, bases de metal. bra Para distinguir: Veículos e suas partes
tas, reboques, radiadores para veículos
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha integrantes: Aros para bibiéletas, autorodas para veículos, selins, tricicles, tipara facas, baterias de cosinha. , colhe. móveis, auto-caminhões, aviões, amorrantes para veiculos vagões. velocípede pedreiros. cadeados. correntes, cabl. tecedores, alavancas de câmbio, braços,
des, varetas de controle do afogador e
des. chaves de parafusos, conexões para breques, braços para veículos, bicicleacelerador, tróleis, troleibus, varaes de
encanamentos. caixas de metal para tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
carros, toletes para carros
portões, colunas, canos, chaves de feri- nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
Classe 28
da, chaves inglésas, cabações, canecas, carros, tratores, carros-berços, carros..
Para distinguir: Artefatos de matedal
copos, cachepots, centro de mesa, co- tanques, carros-irrigadores, carros, carplástico e de ny/on: Recipientes fabriqueteleiras. caixas para condimento de roças, carocerias chassis, chapas cir.
alimentos: cadeados, caldeirões, caçara
cados de material plástico, revestimenlas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- culares para veículos, cebos de velcidos
tos confeccionados de substâncias -ni
dores. cuscuseiros. cabides -de metal carrinhos para maquinas de escrever
mais e vegetaas: Argolas, açucareiros
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas torrediços, para veículos. direção &Aiarmações para óculos, bules, bandejas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave" gadeiras, estribos escadas rolantes, elebases para tele-enes baldes, bacias, boi.
venas, cremones, cadinhos. crivos, chan- vadores para passageiros e para carga,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
fraciores cassinetes cabos, chaves, cisa. engates para carros, eixos de direção.
para ferfamentas e utensílios cruzetas
ves para porcas circulares, chaves tos. freios, fronteiras para veiculas, guidão
Caixas para acondicionamento de - ali.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
mentos, caixas de material plástico para Máquinas ara: acabamento, achatar quimétrica. correntes para chaves, ao.
baterias, coadores, coas, canecas, co. arame, acondicionamento, aerelgaçar. cheias. chaves para porcas, distintivos, motocicletas, motocargrs, moto forg+sea,
/heras conchas, cestas para pão. cesti. ajustar, alimentar água, aliáar, amas- dobradiças. descansa para talheres, pra- manivelas, navios, ónibus, para-choques
abas capas para álbuns e para livros sar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu- tos e, copos. enxadas. esferas engates para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
cálices, cestos, castiçais para veias. rilar, brinquetar, brunir, cardar, cole- enfeites de metal. estribos, espátulas, rodas para bicicletas, ralos para biciclecaixas para guarda de objetos, crtu ar, compôr, comprimir, condensar, con- estojos de metal para carimbas, eixos. tas, reboques, radiadores para veiculas,
choa, coadores para chá, descanso' para t'seriar. cortar, coser, costurar, clarifi- expandidor paio tubos, estruturas nietá. rodas para veículos, selins, tricides, tiOcas. escarradeiras, espremedores. espu. rantes para veiculas vagões, velocípepratos, copos e copinhos de plAstoco
debu- madeiras. formões, foices, ferro para des, varetas de controle do afogador e
para sorvetes, caixinhas de piasuco car, classificar,, cravar, debruar,
descaroçar, cortar capiha terrolhos. lacas, facoes acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
para sorvetes, colherinhas, paslnhas lhar, desbagar, desbastara,,
carros, toletes para carros
desembrar,
desintegrar,
destnatar,
de- techaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
garfinhos de plástico para sorvem" for. palpar, distribuir, dobrar drenar, eledoces, bolos. embadas e pudins, flanges,
minhas de plástico para sorvetes. discos var,
Classe 28
empacotar, encaderna, estampar. fivela. furadores, ferramentas cortantes
embreagens de material plástico embaPara distinguir: Artefatos de material
fabricar
arame,
fabricar
artigos
de
meperfurantes
para
marceneiros,
fechos
alagens de material plástico para sorveplástico e de nylon: Recipientes fabrites estojos para objetos, espumas de tal, fabricar bebidas, fabricar calça- de metal. terraduras, forminhas, fiou cados de material plástico, revestimennylon, esteiras, enfeites para automó- dos, fabricar chapéus, fabricar escOvas, de aço. ganchos. guanições de metal tos confeccionados de substâncias aniveis, massas anti.ruidos, escoadorea de fabricar ferramentas, Sabricar gelo, fa- garfos, ganchos para quadros. grampos mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
de correias. grades pare
pratos, funis, formas para doces, fita,. bricar móveis, fabricar papel, fabricar para emendas
para óculos, bules, bandejas,
e geladeiras, grelhas, galheteiros, armações
Isolantes, filines,,fios de celulose, tecnos peças, fabricar rebites. fabricar roupas, fogões
gonzos. grossas, garrafas. ilhoses joe- bases para tele ;ones, baldes, bacias, bolfundir,
imprimir,
insulfrar,
perfurar,
pipara bolsas, facas, guarnições, guarnilhos, jarros, limas, lâminas licorciros. sas, caixas, carteiras chapas, cabos
çõea para chupetas e mamadeiras, guar- cotar, prender, rebitar, roscar, selecio- latas lvas. linuguetas, leiteiras macha- para ferramentas e utensiliaa. cruzetas.
na,
'sepaar,
serrar,
tecer,
timbrar,
tornições para porta-blocos, guarnições
dinhas, molas paar portas, martelos caixas para acondicionamento de alipara liquidificadores e para batedeiras cer, tornear, betoneiras, burrinhoa, marretas, matrizes, marmitas, maçanetas mentos, caixas de material plástico aara
brinquetadores,
cardadeiras,
condensadode frutas e legumes, guarniaões de mamorsas, machetes, onantegueiras. tnaihos baterias, coadores, coce, canecas, aoterial plástico para ctensillos e objetos res, cravadeiras, dínamos, escavadeiras. navalhas, Males, puas. pás, picaretas iberas, conchas,- cestas para pão, cestiguarnições para bolsas, garfos, galeriar misturadores, motores, prensas, rebita- Pregos. ponteiros. • parafusos, porcas. ilhas capas para álbuns e para livrots
para cortinas, jarros, laminados, plás- dores, teares, máquinas insulfradoras, pratos, porta-gêlcs poseiras, porta-pio, cálices, cestos, castiçais para velas,
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, moto-motoras, motrizes. operatirzes. oorta-joias, paliteiros, panelas. puxado. caixas para guarda de objetos, cemorinols, pendedores de roupas, puxado- perfuratrizes, rotoras, e, peças inte- res, placas. pregadores, porta-esponjas chos, coadores para chá, descanso rara
grantes destas máquinas
res para móVeis, pires, pratos, paliteipeneiras, pinos, plainas. perfuradelras pratas, copos e copinhoa de plásto-o
ros. pás de cozinha, pedras pomes, artiClasse 8
Direi, pinçaS, panelôes, porta-copos t para • sorvetes, caixinhas de plástica.,
gos, protetoes Para documentos, pu- Para distinguir: Acendedores elétricos. garrafas passadores de roupa, tareai. para sorvetes, colherinhas, pasinims..
xadores de água para uso doméstico alarmas elétricos, alto-falantes, ampe. l has. rasteias, roldanas, ralos, regadores. garfinhos de plástico para sorvetes, for»
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas, rimetros. amplificadores - para rádios. rebites reduções, recipientes de metal. minhas de plástico para sorvetes, &mos
porta-documentos, placas, rebites, todi- aparelhos de iluminação, aparelhos de rodlzios, roscas de aço inoxidável, re- embreagens de material plAstico embanhas, recipientes, suportes su portes abra televisão, aparelhos de ventilação para gistros de aço inoxidável, registros lagens de material plástico para sorvem
guardanapos, saleiros tnbos, tigelas, edifícios, aparelhos elétricos para ba- serras. serrotes. Sfões saleiros, sacarró. tas estojos para objetos, espumas de
tubos para ampolas, tubos para serin- nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa- lhas, .torquezeft, trilhais, tubos. tubida- nylon, esteiras, enfeites para autora&
gas,- travessas, tipos de material plás- relhos para barbear, aparelhos para ins- abes, tampões, havadeiras telim de veia, massas antOruidos, escoadores de
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- talações telefônicas, aparelhos para on- arame, trincos, ta:as, tra'vessas, tesouras, pratos, funis, formas para doces, fitas
mes para acondicionamento. vasos, xi- dular ou secar cabelos, aparelhos para trancas, tramelas, talheres, talhadeiras isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
caras colas a frio e colas não incicidas pasteurização de leite, aparelhos para rampas para panelas e caldeirões, ter- para bolsas, facas, guarnições, amarai.
em outras classes, pa:a bon-acha, para torrar pão, aquecedores elétricos,. aspi. rinas, tachos, trens de casinha, torra- ções para chupetas e mamadeiras, guarcortam& para marcineiros, para sapa- radares de pó, benjamins, bobinas elé- deiras. orinóis vasos, vasilhames, ver- nições para porta-blocos, guarnições
teiros, para vidros, pasta adesiva para tricas, caixas de derivação, campainhas mas, mandril de expansão, freza de para liquidificadores e para batedeira
correias, pasta e pedras para afiar elétricas, comutadores, condensadores chanfrar. guia de freza de chanfrar, de frutas e legumes, guarnições de marebolos, adesivos para tacos, adesivos elétricos, conectores, enceradeiras, es- ventosas, maletas, haus para sacos de terial plástico para ctensilios e objetos
para ladrilros e adesivos para azulejos tufas de aquecimento, estufas para con- viagem, tsara pastas, balenazes. cantos guarnições para bolsas, garfos. gala . as
anéis, carretéis par tecelagem e guar. servar alimentos, estufas para secar rou- oara estojos. colchetes para malas, cra- para cortinas, jarros, laminados, piása rações de material plástico para indús- pas, ferros elétricos de engomar e de va', enfeites fécbo para pastas e para ticos, lancheiras, mantegueirars, italaN
, fria geral de plásticos
soldar, 'filtros de água, fogareiros .elé. malas, -passadores '-de correia', ponteia orinéis, pendedores de roupas, puxado-
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sei para móveis, pires, pratos, piaciroa, pás de cosinha, pedras pomes, arta,
gos, protetoes para 'documentos, puxadores de água para usa doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhalues para .acondicionamento, vasos, 'cisaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
comunas, para marcineiros, para sapa
telros, para vidros, pasta adesiva para
correias,• pasta .e pedras para afiar
reboleis, adesivos para tacos. adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e suarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 39
Calços de borrasha, -câmaras de ar,
lençóis de borracha, pneumaacos, ratentores, .rodelas de borracha e tubos
de borracha
Classe 47
gra xas,
lubrificantes.
Combustíveis,
'óleo 'para tratos e gasolina
Classe 50
Inipresos em geral
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 2128—. 39 — 47 — 50
Fabricação e venda ,de veículos auto.
motrizes, suas partes integrantes, peças
•
e acessórios inclusive consêrtos
Termos as. 665.801,a 66.810, de
12-10-1964
Vollsswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.
São Paulo

4.

Máquinas ara: acabamento, achatar
arame, acondicionamento, adelgaçar,
ajustar, alimentar água, alisar; amassar, aplainar, arrolhar, beneficiar, bu
rilar, brinquetar, brunir, cardar, • coletar, compôr, comprimir, condensar, conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbastara,, descaroçar.
desembrar, desintegrar, destnatar, depolpar, distribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar,
fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar bebidas, fabricar caliçados, fabricar, chapéus, fabricar escôvas.
fabricar ferramentas. 4abricar gelo, fabricar móveis, fabricar papel, fabricar
peças, fabricar rebites, fabricar rouptss
fundir, imprimir; insulfrar, perfurar, picotar, prender, rebitar, roscar, seleciona, sepaar, serrar, tecer, £mbrar, torcer, tornear, betoneiras, burrinhos,
brinquetadores, cardadeiras, condensadores, cravadeiras, dínamos, escavadeiras.

misturadorcs, motores, prensas, rebitadores. teares, máquinas insulfradoras.

DIÁRIO OFICIAL (Seção. III)
Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos elétricos para lavar, acendedOres-elétricos,
aparelhos picadores de carne é legumes.
aparelhos fotográficos, amplificadores
de • som; aparelhos aciisticos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de .radio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de 'iluminação, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar, chuveiros elétricos, diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, astutas,
evaporadores, exaustores elétricos. !bgareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras . elétricas. interruptores, lavadores e liquidificadores elétricos, leiteiras automáts
zas, lustradeiras, lanternas elétricas, Iam
padas. adsturadores 'elétricos automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas 'automáticas de pressão, reatores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétricas. transformadores, tomadas elétricas,
. válvulas -elétricas e ventiladores
Classe 11
Para distinguir . ferragens e !erramentas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite.
argolas., aldraves, armações de metal
abridores . de latas, arame, apareiros de
chá e café, .aasadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, ares
tas, 'aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, ' bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borlsalétas, baterias: basss de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosínha. tolheres de pedreiros. cadeados. correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos mixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, --eachepots centro de mesa coqueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras ' conchas coadores, cuscuseiros; cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
:antoneiras. chaveiros, CanisCes.. chasenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, colcretes, laves para porcas, distintivos
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices. ',erro para
cortar capim, frerollios, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fórmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furãores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros. Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, . guarnições .de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, 'machadinhas, molas para portas, martelos

marretas, matrizes, 'marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, -panelas puxada.
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires, • pinças, panelões porta-copos e
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipienes de- metal,
rodízios, roscas de' aço inoxidável, registros de aço Inoxidável - registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôlhas, torquezes, trilhos tubos subula.
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas; tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões,. terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orilióis, vasos, vasilhames ver.
gas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de- !reza de chanf-ar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para 'malas, crat
vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
'torniquetes e -tubos de expansão
.
Classe 14
Vidro comuta laminado, trabalhado
em Caias as tormas e. preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro inclua.
trial com telas de metal ou compostções especiais: ampolas, aquários, as.
sadeiras, .almofarizes. bandejas, cubetas. cadinhos, cântaros, cansei, centre
ie mesa, capsulas copos,. espelhos, essarradeiras frascos, formas para doces
fôrma pára fen-nos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, baste,
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires, porta.
ióias oaliteiros, potes, pendentes, pe
destais, -saladeiras, serviços para re,
.trescos, saleiros, tubos; tigelas, traves.
s as. vasos, vasilhames, vidro para vi
draças, vidro' para relógios, varetas
vidros para conta-gotas, vidro para
• automaveis e para para-brisas e
xícaras
'Classe 21
•
Para distinguir: Veiculos 'e suas partes
integrantes: Aros para bibicietas, automóveis, auto-caminhares, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veaculos,
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros a.abulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-rarlgadores, carros, car•
roças, carocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
carrinhos para máquams de escrever
co rrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engate:. para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molaa,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas pari bicicletas, raios para bicada.
tas, reboques, radiadores para veiculos.
rodas Para veiculos, selas, tricicles, tirantea para veículos vagões, velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varas& de
, carros, toletes para carros
Classe' 28
Para distinguir: Artefatos de .material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen.

moto-motoras, motrizes, pperatirzes

perfuratrizes, rotoras, e, peças iate- grantes destas Máquinas
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tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros*
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teléones, baldes, bacias,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetask
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, co•
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, atuo
chos, coadores 'para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plást.a.o
para sorvetes, caixinhas '• de plástico
para sorvetes. - colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material pl ástico 'embalagens de material plástico para sorve.
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadorei e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições le
para cortinas, jarros, laminados, pYáss
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, palitei.;
ros, pás de' cosinha, pedras pomes, atai.
teria) plástico para ctensillos e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerras
ass, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames' para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para bOrracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolOs, adesivos para tacos, - adesivos
para ladrilros e . adesivos para azuleja
anela, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico , para indústria geral de plásticos
Clas s e 39
Calços de borracha, câmaras de ar,
lençóis de borracha, pneumáticos,. retentores, rodelas de borracha e tubos
de borracha
Classe 47
Conlustiveli,
graxas,
lubrificantes.
óleo para freios e gasolina
Classe 50

Impresos em geral
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28— 39 — 47 — 50
Fabricação e venda de veículos automotrizes, suas partes integrantes peças
e acessórios inclusive consertos
Termo ri° 665.821, de 12-10-1964
Administração e Participação
Acre S.A.
Guanabara
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