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DA "ROPRIEDADE INDUSTRIAL
V rà ARTMENTO NACIONAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
REPUBLICADO

j

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 196X
N9

617.873 - Galeria Moderna Li.

REVISTA DA PROPRIEDADE vraria Limitada.
INDUSTRIAL.

Diversos

• •

EXPEDIENTE DO DM-GERAL lidade numero 3.208) - Nada há que
deierir arquive-se o processo.
si"-N 16 de fevereiro de 1966
Reconsideragdo de Despacho
' Antenor Arcuri - .(junto a patente
Arbtos de Aço S. A. Comércio
Dia 16 de 'fevereiro de 1965
modélo de utilidade número '3.327) •n••• Indústria (no pedido de desa uitrainento na patente modelo indus- Personal Products Corp (no pedido Nada há que deferir arquive-ase o protrial termo 133.275). - Indeferido, de reconsideração do despacho que cessa.
oeferiu o termo 356. 48 marca Perpor falecer apoio legal.
Emanuel Altberg - ()uin° a patente
sonnel de Afonso Perina Lodeiro) Instituto Brasileiro de Assistência De acôrder com o art. 63 do Decreto moda() de util dade número 3.539) ao Inventor "IBAI" (junto ao pro- 119 5, de 23-1-62 e informações cons- Nada há que deferir arquive-se o pro•
..mo MIC-44.179-64 0-31-64) - tantes do processo reconsidero o des- cesso.
Tome conhecimento do que informa pacho de lis. 20 não porém pela
EXPEDIENTE DA.
o P. A. e diga o que julgar conve- existência da marca do recorrente,
ÃO
PRORROGÇ
niente sôbre a aplicação discriminado ,que é 4 anos posterior a do interesg fls. 11 e llverso o requerente ins- sado no presente processo, mas pelo
Ex i g èn c
tituto Brasileiro de Assistência ao fato de incidir a mesma no art. 95
Dia 16 de fevereiro de 1965
Inventor "IBAI".
, n9 5 do Código, para o fim de indeComplementem
a taxa de depósito de
4:trir esta solicitação do registro.
123.724 - Société des Usines Chiacôrdo co ma Lei 4.505 de 30 de.novemExigências
rinques Rhone Poulenc. - Arquive-se
bro de 1964 e o que ci,spôe o Código
8. A. Contonificio Gávea (no pe- N9 93.230 - Companhia Chirnica da Propriedade Industrial em seus artidido de desistência da caducidade na Merck Brasil S. A. Comprove o gos 212 e 221:
patente de privilégio de invenção nú- alegado.
N" 573.919 - Const:utora Veramar
mero 313.958 de Imperial chemical IN 93.231 - Companhia Chimica
Industries Limited). - Anote-se a Merck Brasil S. A. - Comprove o Limitada.
N' 594.519 - Comércio de Tecidos
desistência do pedido de caducidade alegado.
em .face do documento de fls. 72 Ns. 93.232 - 93.233
93.234 - R. Monteiro Sociedade Anônima.
e em seguida guarde-se o processo. 93.235 - 93.236 - 93.237 -N° 594.521 - Comérc . ° de Tecidos
Comercial de Gêneros Corsetti LiChirnica Merck Brasil S. A. A. Monteiro Sociedade Anônima.
mitada (no pedido de transferência - Comprove o alegado.
N 9 618.785 - . Eleccrolandia Limitada.
na marca n9 269.535) - Arquive-se o
Complementem. a taxa de depósito
N 9 622.190 - Jornal doe.Sports Sopedido de transferência por falta de de acordo com a Lei n9 4.505, de
cumprimento da exigência.
30 de novembro de 1964 e o que ciedade Anônima.
N° 624.860 - A Serviçal Sociedade
N" 474.404 - Garantia Cultural dispõe o Código da Propriedade InLimitada. - Arquive-se.
4ustrial em seus artigos 212 e 221: Anónima Técnica .e Comercial.
N9 286.565 - Bebidas merino s. A. N9 626.203 - Soc . ePancret.o LimitaEXPEDIENTE DO DIRETORN9 295.082 - Macmatt S. A.
da.
GERAL
N9 348.826 - Bebidas Merino S. A.
N9 624.984 - Recreio dos BandeiranEXPEDIENTE DO DIRETOR
tes Imobiliária Socieade Anônima,
Rio, 19 de feveoriro de 1946
GERAL
N 9 629.325 - Mercearias Nacionais
Cumpra-se, onde couber, em seus
Sociedade Anônima.
Reconsideração
de
Despacho
exatos termos a ordem do Merithed.N9 629.327 - Mercearias ;iklacions.is
Dia 16 de fevereiro de 1965
mo Sr. Juiz dos Peitos da Fazenda
Sociedade Anônima.
•
Publica de Niterói, suspendendo os
Mario Cherubino - (No pedido de
N° 699.330 - Mercearias Nacionais
efeitos do Oficio n•9 9-65, da referi- reconsideração de despacho no termo
da autoridade judiciária, em eelaçáo número 111.709 -•Modéle industrial) Sociedade Anônima.
!hl V 629.332 - Mercearias Nacionais
9.3 marcas MERINO de interesse de __. De achrdo com o artigo 63 do dec.
Sociedade Anônima.
/Tm-WATT S. A., e BEBIDAS ME.
535
de
23-1-62
e
os pareceres da DEPI
PINO e outros, contra a União FeN' 636.468 - Meira Material,' de
deral e e"panhis Comercial e In- nego deferimento ao pedido de reconsi- Engenharia e Instrumentos Reproduções
deração mantendo o despacho de inde- e Ampliações Sociedade Anônima.
dusrial Nicolas Merino S. A.
ferimento de Rilhas 19 verso.
N" 636.727 - Cervejaria D. Amalia
Nota: Oficio n.9 9-85, publicado em
Alumínio 1Vierancoc Indústria e Coe de janeiro de 1985 e retWicado em. mércio Limitada - (Junto a patente Limitada.
17 de fevereiro de 1965.
modelo de utilidade número 2.195) N° 636.748 - Indáistria de Tabacos
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Nada há que deferir devendo ser arqui- São Sebastião Limitada.
vado o processo.
DE RECURSOS
N 9 638.289 - Seagers do Brasil SoIndústria e Comércio Sobral Limitada ciedade Anón . ma Faf. de Bebidas.
Esigétiae
- (Junto a patente =dão de ut;lidade
N" 640.999.- Lanificio SulriogranDia 16 de fevereiro de 1966
número 2.480) - Nada há que deferir, densa Sociedade Anônima.
N> 348.968 - Sociedade Técnica de arquive-se o processo.
N 9 642.074 - Companhia Comercial
Máquinas e Acessórios Stemac LimiLuiz Marcondes Rocha - (Jun:o a e Industrial Fiorencio,
tada - O pedido de reconsideração patente anodèlo de utilidade númeR.
Mecânica ComIn1 , 642.088 de lis. 27 deve prosseguir como im- 3.118) - De aoárdo com ‘o parecer da tanino Limitada.
pugnação de acôrdo com o artigo 98 D.J. nada há que deferir arquive-se o
Ni 643.850 - Soc...,dade Cooperatido Código. Declare o peticionário o
va da. Produção de 3 lu !ta Santa Anna.
número do termo de depósito de sua procasso.
Lab. Quimkos Farinacèut.co,; e GraN° 644.701 - Usiruã Chimicas Bramarca Stemax feito em cumprimento
ao art. 90 do Código.
nelli - ,(Jiinto a patente moda) de uti- sile:ras Sociedade Anônima.
.

W 650.081 - Soc. Viaicola Rio
Grandense Limitada.
N 9 650.2/2 - água Sanitária Super
Globo Limitada.
N' 6)0.865 - Edaora Brasil Àmerica
Limitada.
•
N' 6)2.436 - Fábrica de Doces Ruth
Limitada,
N .' 6)2.453 - Fábrica de Doces Ru*
L,Intituda.
Ni 02.635 - Dreyer Schuck ti Com.
panhia Limitada.
N" 6)2.878
Albarus Sociedade
Anônima indústria e Comércio.
N" 653.207 - Malharia Açucena LI.
%nada.
N' 643.262 - Moinho Atlantico Sociedade Anon.ma.
N" 653.4)7 - Lahoratóri oFarmaceu.
tico Efedril Sociedade Anônima.
Ni 653.463 - indústria de Bebida
Amazonas Sociedade Anônima.
N' 653.7)9 - São Paulo Alpargatas
Sociedade Anónima.
N" 653 Jó2 - São Paulo Alpargatas
Sociedade Anónima.
N" 653.996 - Quimica Médica Farmacêutica Sociedade Anónima.
N 9 653.998 - Roberval-Sdva 6 Com.
panhia.
N" 653.999 - Roberval Silva 6 Cota-.
.panhia.
N" 654.000 Guines Sociedade Ant..
n;ma Indústria de Periumarias.
N° 654.313 - Companhia Prada Indústria e Comércio.
N" 654.315 - Walter Bortoletto
Irmão.

N' 634.309 - Companhia Tagus de
Melo Pimenta de Relógios.
N'
- Assumpção Engenharia
e Construções Sociedade Anónima.
N° 654.490 - Bahia Industrial So.
tiedade Anônima.
N' 654.55Y - Costa Pearia 6 Cota.
panhia.
N" 654.871 - Laboratório Vites LÁ.
mitada.
N° 651.872 - Laboratório Vitex
mitada.
N 9 654.873 - Laboratório Vitex Ll.
tiritada.
N' 655.673 - . Cineac do Brasil Li.
irada.
N° 655.742 - Empresa Jornaltistlea
Brasileira Sociedade Anónima.
N° 655.743 - Empresa Jornalistica
Brasileira Sociedade Anónima.
N9 655.744 - Empresa Jornaliatica
Brasileira Sociedade Anônima.
4s. 655.745 - 655.746 - 655.747
- 655.748 - 655.749 - Empresa Joe.
nalisuca Brasileira Sociedade Anônima.
• N° 656.403 - De Millus Comércio
e Indústrai de Roupas Sociedade Anô-

nima.
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A8 Repartições Públicos •
deverão remetei o expeaterate
destinado à publicação nos •
jornais, diáriamente,. até às
15 horas, credo aos sábados,

•

4' ;'

,e

.•

- As- Repartições Públicas'
cingir-se-elo ás ~doutoro
anuais renovadas eul d 4,9
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano 'e MI
DIRATOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO
DE
BRITO
PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando. deverão fazê-lo 4d1
A
fim
de possibilitar a reg.
CHUPE DO OSSIVIÇO DE PURLICAÇõen
*Hera DA saÇÃo DE REDAÇÃO
• 11,30 horas.
nzesia
de
valores
acompanha.
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
. - As reckunaçÕes pertinendos
de
esclarecimentos
quanta
tes à matéria retribuída, nos
•
cl
sua
aplicação,
Solicitamoi
DIÁRIO OFICIAL
Casos de erros ou omissões, deusem os interessados prefe.,
sEÇÃo ia
•
verão ser formuladas prtr esrencialmente
cheque ou vale
1111.9aer do pubtleddadha do oxpedlonta do DepartarnantO.
crito, à Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor dO
N ddiendi fild Proprledado Industrial do Minhetérle
9 tis 17,30 horas, no máximo
de Iraddetrla eormársice
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas \após a saida dos
de imprensa Nacional.
1
Impresso nos of ielnss do Departamento cie Impem Nacional
órgãos oficiais.
- Os suplementos (18 edt*
Os originais de verto ser
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados, •
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E. PARTICULARES
os solicitarem no ata da aut.
reito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e interior)
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
600,00 Semestre • . Cr$ 450,00 - O funcionário público fe,
exterior, que serão sempre Semestre . . . • Cr$
dera!, para fazer jus ao des.
Cri
1.200,00
Ano
Cr$ 900.00
.• . . . .
anuais, as assinaturas poderconto -indicado, deverá provar
4 Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assica, por seis meses ou um ano. Ano
Crt 1.300,00 Ano Cr. 1.000300 natura.
- As assinaturas vencidas
•- O custo de cada exemplar,
poderão ser suspensa: sem parte supericor do endcaço vão continuidade no recebimento atrasada dos órgãos oficiaie
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por cum!
a verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
dade de suas assinaturas, na
-

656•.497 - Jesulino Moreira Gomes
Companhi aLimitada.
N° 657.160 - Casa Pinto da Fonseca
Importação Limi tada.
N° 658.433 - Sociedade Anônima
Fab Colombo.
N 9 658.620 - Gunaex Sociedade Anônima Indústria de Perfumarias.
N9 658.869 - Bristol Tractros Limitada,
N 9 659.350 - Fernado S.n L,enke.
N 9 659.381 - Antenor Banas°, 6
Companhia Limitada.
N° 659.383 - Goyand Sociedade
Anônima Indústrias, Brasileiras de Matérias Elásticas.
N 9 659.865 - Casas da Banha Comércio e Indústria Sociedade Anônima.
N° 661.655 - Dia! Distr;buidora e
Importadora Nacional de Bijouterias Limitada.
N 9 663.068 - Mesbla Sociedade Arte,
nima,N° 665.895 - A Exposição Modas
Sociedade Anônima.
N9 666.238 - Indústrias Reunida.; de
Massas Alimenticias Limitada Irma. .
N' 666.825 --Theodomiro Baptista.
N 9 667.990 - Companhia Industrial
de Grandes Hotes.
N 9 671.515 - Adriano Gomes 6
Companhia.
- Alem
N° 671..559 - José Augusto Taveira.
N° 671.562 - Gurgel 6 Companhia
Limitada.
N° 671.624 --Francisco Cardoso Cl
Filhos Limitada.
N°. 673.158 - Lecien Socieda&I t.iisos
-niraIdústFmcêu.
N° 673.190 - Joaquim •Teixeira da
Silva Lino.
W 673.212 - Fiação e Tecelagem
Tognato Sociedade Anónima.
N 9 673.297 - Priraateria Impertadora
e Distribuidora Perca Sociedade ~mima.
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Foram prorogados os registros cortiespondentes aos seguintes têrrnos:
N9

o

-

-••

REDIENTE

Indústria de
N° 648.697 - Moita
Café Motta Limitada - Classe 41. .
N° 650.230 - Salinol A - Maurilio
Araujo 6 Companhia Limitada.
N° 671.517- Bioform - The DenSpply CO Of New York.
N° 671.541. - Connactoro - Ante , o
Francisco Julianelli e José Salvador JuIt Anallt - iasae 2.2 . '
•
AI° 6,1346 - Adesperson Sociedade Anônima FarinaCéutica 13rasileirzl
- Classe
- Giacial - A eadua
N 6, i
Oliveira E Irmão - Classe 36.
N° 671.564 - Gelaxat - Instituto
de Medicamentos e Alegria Ima Limitada - Classe 3.
N° 671.565 - Óleo Rubi o estrateg:sta cis Saide - Indústrias de Óleos
Rubi Sociedade Anônima - Classe 41.
- No 671.607 - Sereno. - Augusto
Bento da Ponte - Classe, 42. N 9 673.192 - Mou/inrouge Indústria York Sociedade Anônima Produtos
Cirúrgicos - Classe 48.
N 9 673.157 - Metrax - Numa Sociedade Anônima Laboratórios Farmacêuticos - Classe 3.
N 9 673.920 -` Scõtty - Minnesota
Mining And Manufacturing 'Co - Classe 28.
. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇ
ÃO
Exigências
Diá 16 de devereiro de 1965
Complementam a taxa de depbsitoede
acôrdo com a Lei número 4.505 de 30
de novembro de 1964 e o qu edi‘Põe
o Código da Propriedade Industrial em
seus Artigos 212 e 221.
N 9 . 637.025 - J . Anaximandio 6
Companhia Limitada.
N 9 640.998 - Lanificio Sulriograndensa Sociedade Anónima.
N 9 642.075 - Marmoraria Almeida
-Limitada.
N° 657.605
Companhia de Calçados DNB.
• N° 647.770 - Calçados Kilate Sociedade Anônima Indústria e Comércio.

N9
N9

658.868 - Bristol Tractors Ltd.
659.384 - Renner Herrmann Sociedade Anônima Indústria de Tintas e
Oleos.
N 9 660.525 - Companhia Estanifera
do Brasil.
N 9 663.135 - Companhia Química
Industrial de Laminados.
N 9 667.168 - Fábrica de Móveis Ca..:.que Limitada.
-1\19 667.989 - Amaro Albáo Pimentel. •
No 668.137 - Ibia Instituto Bioquímico Inter Americano Sociedade Anônima.
N 9 669.961 - Moinhos Unidos Brasil Mate Sociedade Anônima.
N° 669.962 - Moinhos Unidos Barsil 'Mate Sociedade Anónima.
N 9 669,963 - Laboratório Moura
Brasil Orlando Rangel Sociedade Anônima. .
N° 669.964 - Lobartór:o Moura Brasil Orlando Range! SociedadeAnônima.
Ns. 669.965 - 669.966 - 669.967
- 669.969 - Laboratório Moura Brasil Orlando Rangel Sociedade Anónica.
N 9 669.992 - Construtora Canada
Sociedade Anônima,
N° 670.233 - Irmãos Pranciosi
Companhia.
N 9 670.234 - irmãos FranCiosi
Companhia.
N 9 670.396 - João Carpenticri.
N° 670.368 - São Paulo Alpargatas
Sociedade Anônima.
N9 670.425 - Fiação' e Tecelagem
Sant'Ana Sociedade Anônima.
N° 670.426 - Testi) Industrial Pieri
I3elli Sociedade Anónima.
N° 670.427 - Testi] Industrial Pieri
Es Belli Sociedade Anónima.
•
~aN° 670.435 - Reis Cardoso Botelho
Sociedade Anônima Indústria Gráfica.
N 9 610.136 - Papeliaria Toth . Limitada.
N 9 670.437 - K. Berbellan.Dl* 670.725 - Tecidos e Artefatos
flischer Soceidade Anônima.

N° 672.929 - Buaiz Sociedade Anônima Indústria- e Comércio.
N 9 673.004 - Vias e Viaturas Sc.
Ciedade Anônima.
N.° 673.854 - Comércio c Indústria
Tuffy Habib Sociedade Anônima.
N9 673.864 - Mario Novis.
N 9 673.866 - Soc. Concreto Armado Centrifugado do Brasil Scciedade
Anónima S. C. A. C.
N° 673.914 - Gcltcc Comércio c In3
dústria de Refrigeração Limitada.
N' 673.930 - Herbert Otto:
N0 673.931 - Hcrbert OU°.
N 9 673.932 - Herbert Otto.
N 9 673.933 - Herbert Otto.
No 674.841 - Maggioni 6 CSPA.
N 9 679.412 - Manoel Antonio Coa
N° 671.852 - Sapataria Ginga Din
Limitada.
N° 675.096 - Companhia Financei.
ta de investimentos Colinanee.
N° 675.102 - Sir James Murray de
Brasil Sociedade Antm ma Produtos Farinactuticos.
N.0 675.103 - Sir James AMray do Brasil S. .A Prodottm Farniacêulic0.s.
N.° 675.244 - Cia. Lavanderia
Confiança.
Sekguro8
N.° 675.336 - eia
Imperial

N.o 675.376 - lbesa Ind. Erasieira d Embalagens S. A.
lbesa litd. BraN.0 675.377
sleira de Embalagens S. A.
N.o 675.378 - lbesa Ind.
sieira de Embalagens S.. A.
Ns. 675.380, 675.380, 675.381,
675. 382 1 675.383, 625.384,
675.385 675.386 - Ihesa Indústria.
Brasileira de Embalagens S. A. N.9 675.516 - Cobrasma- 8. A.
Ind. Ct'iméreio.
N.o 675.457 - Cobra.'-ma S. A
Gmiéreio.
676.581 - KAI C - E coamos
Adroin i“ração Ind. c .Comél do
•
s. Á.
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MARCAS DEPOSITADAS
•

•

.....~saaaaaaame
• Publicaçao feita da *agrado com o as4. 20 da MOO* da Propalado& larataatrial. Da data da publicação começará a
Durant óee prego poderão apreantar sua oposições ao Departamento
correr a prazo da 09 dias para o defetamanan Lo
•
•
ataadanal da, Prousiadada Indtuat:411.. adile; qtai sê Matrona prejudicadoaooni a oonassetto do registro requerido

pØ.

•

Tértnos na. 665.811 a 665.820, de
12-10-196a
Volkswageh do Brasil, Indastria e
. Comércio de Automóveis S.A.
São Paulo.
s.

aarsaaaSsaaaa

kOffe@ULOgS
U@ADO@
a •
islaq u alas ara: acabamento, a caata r
aram& acondicionamento, adelgaçar,
ajustar, alimentar- água, alisar, amassar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinque tar, brunir, cardar, coletar, aompôr, comprimir, condensar, coaservar, cortar, coar, costurar, Clarltiçar, classificar, cravar: debruar, debulhar, desbagar, desbastara,, -descaroçar,
desemalar, desintegrar. destnatar, • dapoipar, distribuir. dobrar drenar, ' ele-

yar, empacotar, encaderaa, estampar,
fabricar arame,- fabricar artigo') de metal, fabricar •bebldas, ¡fabricar dalçados, fabricar chapéus, fabricar escóvas,
fabricar, ferramentas, !abria:ar gêlo, fabricar aviáveis, fabricar papel, fabricar
peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
fundir, imprimir, insuifrar, perfurar, picotar, prender, rebitar. roscar, acicatona, sapaar, serrar, tecar, timbrar, ator-.
• Or. tornear, betoneiras, burrinhoa,
brinquetadores . cardadeiree, condensadores, eravadeiras, dínamos, (*cavadeiras,
saisturadores, maiores, prensa_ rebitadores, tares, máquinas inetderadoraa,
44r atinas,
Moto-motoras, motrizes,5,0
aa• iateperfuratrizes, rotoras, (a
- granias destas maçai uai
Classe

Para distinguir: Acendedores elatrkos,
edemas elélticos, alto-falantes, anato.. tinteiro& einplifkadores para rádios,
apare/lios 'de ihuninaatio. aparalhoo de
televisão, aparelhos de ventilação para
adificloa, aparelhos elétrico; para banho, aparelhos eletro-dinamIaa, aparelhos para barbear, aparelhos' para inatalaçõas telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos pare
pasteurizaçao de leite, aparelhos para
torrar pao, aquecedores eldtriaos„ 840— redores de pó, benjamins, bobinas e14trteas, Caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadora
elétricos, conectares, enceradeira*, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para sacar roupas, ferro" elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. Sagões, • Sarnas, galvanómetros,
silvei de água, instrumentos medidores
da energia elétrica, Instrumentos teleI6Picos, Interruptores, irradiadores, Iam.

nano na 685,822, de 1240-1`964
padas, liquidificadora, manômetros,
tinas, tachas, trans de casinha, torraAdininistração e Participação
crofones, pick-upa, pilhas eatricas, re- doira, aduba& vasos, vasilhames verceptores de rádio, refrigeradora, relata, gas, mandril de expansão, freza de
-Alagoas S . A. •
relógios, reostatoa, telefonas, termosta- frear, guia de irem de chanfrar,
Guanabara
tos tomadas, transformador, válvulaa ventosas, maletas, baus pala sacos de
ocra rádio, válvclas para aparelhos de viagem, para pastas, balniazes, cantos
televisão, ventiladora e aokicaIros para estojos, colchetes para malas, cra- 'AdMinii-tíação'
óleo
vos, enfeites, fecho para pastas e para
ParticipaçW,
males, passadores da correias, pontalClasse 11
ras,
prendedora
da
•
papel,
suportes,
Para distinguir ferragens e !serramentás:
Magôo S. A,
torniquetes e tubos de expansao
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas, aldraves, armações de metal
Clame 11 •
, NOine Cornercial
abridores de latas, arame, aparelroa slas Vidro _comum, laminado, trabalhado
Tann° a' 665.823, de 12-10-1961
chã e café, assadeira;, açucareiros, apa- em tôdas.ai formas e preparos, vidro
Adrninistra0o e Participaçáo
relhos para lavatórios, arandelas, ares- cristal para todo" os fins, vidro indusAmapá S.A.'
tas, •aros, almofadrises, amoladores, trial com telas de metal ou composiGuanabara
amoladores de ferramentas, alças para ções especiais: ampolas, aquários, aaancinhos, brocas, bigornas, baixelas, sadoiras, almofarizes, bandejas, cubebandejas, bacias, mombonieres baldes tas, cadinhos, cântaros,, cálices, centro
borboletas, baterias, bases de metal bra- de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es- 'Riliinistração
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha carracleirai, frascos, formas paia doces,
9 ParticipaçãO
para facas" baterias de casinha, colhe- fôrma para feanos, fios de vidro, garres. de pedreiros, cadeados corrente; ca- rafas, garrafões, graus, globos, haste,
:Amapá S.,
bides, ch&vet de parafutios, conexões jarros, jardineiras, licoreiros, raarnadels
pare encanameutos caixas de metal para rei, mentegueiraa, pratos, pires, portaMine Comercial
portões, colunas, canos, chaves da fen- jóias, paliteiros, potes,'pendente;, peda, chaves inglesas, cabeções, canecas, destaas, saladeiras, serviços para ra,
nano na 665.824, de 12-10-1961 •
copos, cachepota centro de inesa coAdministração e Participação •
saleiros, tubos, tigelas, trave&
queteleires, caixas pira condimento :de fresco;,
Amazonas SÃ.
sas,
vaca,
vasilhames,
vidro
para
aialimentos, cadtedos, caldeirões, caçaro- dramas, vidro para relógios, varetas,
Guanabara
las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, Glactaalfoli, cabides de metal, vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
, alçaras
cantoneiras, chaveiras, çaniveten, cha• e Participação
venas, crernones, cadinros crivos, chataClasse 21 -. •
fradores, casamatas, cabos, chaves cha- Para distinguir: Veículos e suas partes
ves para porcas circulares chaves tor- Integrantes: Aros para biblcletas, autoAmazonas.S.
quimétrica, correntes- para chayea,col- móveis, auto-caminhões, aviões, amorcretea, chava para porcas, • distas 'vos, tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Nome Comercial
dobradiças, descama" para talheres, 'a-a- breques, braços para, veículos, bicicletos e copos, enxadas, esferas, eng ' es, tas, carrinhos de mão e carretas, cama
Tôrmo n° 665.825, de 12-10-1961
enfeites de metal, estribos, espát4 s nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
Administração e Participaçã3
estojos de metal para carimbos, et 'a' carros, tratores, carros-berços; carros
Bahia S.A.
expandidor para tubos, estruturas mel
tanques, carros-irrigadores, carros, car- AdministQrauanabara
licas, escarradeiras, es premedores, es
roças, carocerias, chassis, chapas cirmadeiras, formões, foices, serro' pa
culares para veículos, cabos de vektdos
ção
cortar aapim, frerolhos, facas, fez
carrinhos para máquinas de escrever
fechaduras, fruteiras, *funis, fôrmas pa
corrediços, para veículos, direção. &sia
8 ParticipaçãO
doces, bolos, empadas e pudins, flang
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elefivela, furadores,- ferramentas cartantes vadores para passageiros e para carga,
ou perfurantes para marceneira, fechos engates para carros, eixos de direção,
Sabia S.
de metal, ferradura*, forminhas, fitai freio., fronteiras para vekuloc, guidão
de aço. ganchos, guarnições de metal, locomotivas, lanchas, motociclos, mola,
Nome Comercial
garfos, ganchos pata quadrai, grampos motocicletas, motocargas, moto furgões,
para emendas de correias, gradas para manivelas, navios, ónibus, para-choques, —firmo na 665.826, de [2-10-196 1
togam e geladeiras, grelhas, galheteiros para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Administração e Participação
grosas, garfafea, Ilhoas, joe- rodas para bicicletas, raios para bicicle.
Ceará S.A.
lhos, pariam, lima," tamanca Maceiros tas, reboques, radiadores para veículos,
Guanaba.
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- rodas . para velculot, selins, &Ideies, 1:tdinha;, molas para portas, martelos ratam para .-veiculos vagões, velocipemarreta; makizas, marmitas, maçanetas
vareta da controle do afogador e
e
mordas, macheia, mantegueiros malhos acelerador, tróleis, troleibuía varais de
navalhas, tapeta peaa, pás, picaretas
carros, toletes para carros
pregos, ponteiro', parafusos' porcas
Classe 39
pratos, porta-geka posetras, porta-pão, Calços de borracha,
cataras de ar,
portasjófis, paliteiros; panelas puxado- lençóis
de
borracha,
pneumática!,
reres, piau, pregad9res, porta-esponjas,
Nome Comercial
peneira*, MOO, plainas perfuradeiras tentores, roalelas de borracha e tuba
de
borratais
Têm) na 665.827, de-12-10-1461
pires pinças,. panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de . roupa, presiAdministraçao e Participaçaa
Classe 47
Espirttp Santo S.A.
lhas, rasteias, roldanas, • ralos, regadores Combustíveis, graxas, - lubrificantea•
Guanabara
rebites, reduções, recipientes de metal.
óleo para freios
e
gasonna
•
• '
rodizios, roscas de aço inoxidável, reClasse 50
gistros de aço inoxidável registros;
Itnpresos em geral
serras, serrotes, sacas, saleiros, sacara:ilhas, torqueras, trilhos tubos subula- Ciasses: 6
8 -- 11 — •14 — 21 — --3)"..,pttigtaçã(¡
çõeaa ampties, travadeiras telas . de
28—. 39 .—
50
arame, trincos, taças; travessas,, tesouras Fabricação e • venda de veículos autoSutto
trancas, t-amelas, talheres talhadeirás motrizes, suas partes integrantes, peças
tampas para panelas 'e caldeirões, tere acessórios iischiaavt 'consittos
Nome Oarnareial

Ndministração

Admiriifitão
.
ParticipaçaqL
S. it)

•

1: •

„ra Segunda-feira 22
665.828, de 12;A-1961
,Adminastaação e Participêção
Goitis S.A.
Guanabara

Wirnso za9

.111,R10 OFIÇAL
Termo n” 665.834, de 12-10-1961
Administração e _Participação
. Paraíba S.A.
Guanabara •

Participaçta\.
Goias A.

Nome Comercial

-e Participaçã6

,.evereiro de 19e

• Termo n° 665.840, de /2-10-1964
.
Rio de Janeiro S.A.
• Administração e Participação
Guanabara

Urino n° 665.845, 4e 12-20-1964
Alberto José-Cai:14o
Guanabars

l fiti4ã0,

A dro

Administraçao

Ed;illnistração%

(Seção iá)

,

— I

Paraiba S. A.

Particiiráa3
Rio de JaneirOS
4, J
_

Nome Comercial

Nome Comercial

Termo n° 665.835, de .12-10-1961
Administração e Participação
Paraná S.A.
• Guanabara

Termo n°_ 665 .841, de 12-10-1964
San', Catarina S.A.
Administração e Participação
Guanabara

-Administração •
e Participação
Paraná S.A.

Administração
e Participação/
Santa Catarina S.Ã.

•-*f

,---

Termo a° 665.829, de 42-1Q-1961 Administração e Participa, ão
Guanabara S.A.
Guanabara

• lÇdministraçã:c;
Participação'
Guanabara S. A.
Nome Comercial
_
Termo n° 65.830 de 12-1O-1'6f
Administração e Participação
Maranhão S.A.
Guanabara

'administração
• Participaçãc
Maranhão S. A.

Nome Comercial •
Termo o° 665.836, de 12-10-1964
Administração e Participação.
Pernambuco S.A:
Guanabara

Administração
e Participação
Pernambuco S. A.

Imo

Termo n° 665.831, de 12-1a-1961
Administração e Participação
Mato Grosso S.A.
Guaaabara

'Administração
•ss
Mato Grosso S. A.
Nome Comercial
Termo n° 665.832, de 12-10-1964
Administração e Participação
Minas Gerais S.A.
• Guanabara

,Administração •
Participação
Minas Gen&

, Termo n0 665.837, de 12-10-1964'
Administração e Participação
Piauí S.A.
Guanabara

Adrstracão
e Participaçao
Piauí A.
Nome Comercial

Nome Comercial
Termo n• 665.839, de 12-10-1964
Admidakração e„ Participação
Rio Grande do Sul S.A.
Guanabara

taitinistiaç'ão
cipaçao
iráS.

Administração _
'e ParticiPaçã°

Nome Comercial

Termo n° 665.842. de 12-10-1964
São Paulo S.A.
Administração e Participação
Guanabara

"Administraçao
e Participação
São

Indústria Bresiteira'l
Classe 40
Uma arramçrao para crizugar roam*

Paulo S.

Termo if 665.843, de 12-10-1964
Administração e Participação
Serg:pé S.A.
• Guanabara

Administração
\ Participação
SerglPe

Termo n , 665.848, de 12-10-1964 Pukuhafa, Honda el Cia. Ltda.
São Paula

• Nome

fho Grande do Sul S. k,
• Nome Comercial

t

L2ÍZ, VaNta I

3/4:
Zel";,411' Iat
Sir.raw

~I,

Comercial

Termo ri9 665.844, de -12-10-1961
-- Cervejaria Mogiana Ltda.
São Paulo

i".•

Classe 42
.
Para distinguir: Aguardentes, aperteivos. anis. bitter, f:randy, conhaque,-cera
aeias fernet. genebra, gin, kumel,
nectar, punch, pimpermint, chuta,
cos de frutas em álcool, vSnhos, vervinhos espumantes, vinhos qui-,
•
nados, whisky
Termo ra; 665.749, de 12-10-1964
Cia. 1 Ltda,
. Heitor Socam
Son Paalo

Administração
.0, Participação
_
-Rio Grande do Noria:A;

Termo ng 665.833, de 12-10-1961
.Administração e Partifipactio
Pará S.A.
Guanabara

pti

Nome Comercial

Tremo tz , 665.838, de 12-10-1964
Administração e Participação
Rio Grande do Norte S.A
Guanabara

- Nome Comercial

Classe 41 ...
Pratas em geral

Termo n° 665.847, de 12-10-1964
Org anização Padilha Comércio e
Indústria Ltda.
Pernambuco

Nome Comerciai
Nome Comercial

Nome Comercial

'

Classe 42

-

Cerveja clara
Termo, n0 665.846, de 12-10-1964
Comestíveis Santa Rita Ltda.
. Pernambizco ."

Comestíveis
Santa Rita Ltda.
Nome Comercial

íNCI.:IBRAISILEIRA
Classe 21
Para distingui r : Veiculos e suas 1i...te
integrantes: Aros para bibicletas, notomóveis, autO--caniinhãe-s, avit5e5, amorteCcdorcs, alavancas de cãmbio, braços.
breenies, braços para velculos, bicicletas. carrinhos de mão e corretas, comi.

Segunda-feira 22
,

•

rthonetess canoa ambulantes, caminhões'
Ossos, tratores, carros-berços,. carros(tanques, -"carros-irrigadores, carros, carroças, earocerlas; chassis, chapas ctrçulares para veículos, ccbos de' veículos
Carrinhos para máquinas de escrever
çorrediços, para veículos, direção, desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleyadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
selos, fronteiras para velculos. guldâo
ocomotivas,
lanchas, motociclos, molas,
l
motocicletas, motocargas; moto furgões,
tnanivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, vareios de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Tèrmos .n a. à6 5.8B .e.f 665.9a • . de.
12-10-1964.
Produtos Rache Quimicos
e Farmacêuticos S.A,
Guanabara

SONYFLEX

ARABEL

C O 11
SPU
7,...;r1;15,trta Brasileirs
Inddetrfa "Cadeira

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
znásca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalis bactericidas, Istratttidas• carrapsticidas, cresol, eassatalis na. creozoto, desrsiorantes, desinfetantes. defunadores; exterminadores de
pragas e hervas daninhas, ãttreliiantes, embrocacões para animais, enxertos. farinha de ossos, fertilizantes, fosfatos: formicidas• fungicidas, futnigantea. g ilcose •para fins veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larviciás,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatórto, pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, Preparações e produtos
•inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários, sul.
fatos. superfosfatos,. vacinas para aves
e animais. venenos contra insetos. ant.
mais e itervas daninNas
Classe 3 •
Su')stáncias. guimicas produtos e assoa . ados para serene usados na medicina ou na farntácia •

Termos as. 665.855 e 665.856, de
12-10-1964
Cia. Industrial Mogtana de Tecidos
São Paulo

Indústria Brasi>ire

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
inCoca e insetos (de goma e papel .ou
papelão), alcalis bactericidas, baratic1dass 'carrapaticidas, cresol, cresotall• creozoto, desodorantes, .desinfetantes, defunadores, extertninadores de
pragas e hervas daninhas, e.stereliianTermo n° 665.850, de 12-10-1964
tes, embrocaç'ões para animais, enxerSupermond Importação e, Exportação tos,
farinha de ossos, fertilizantes fosLimitada
fatos, formicidas• fungicidas, furnigantes. glicose para fins veterinários, guaSào Pauto
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e Peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel futnegatório. pós
Inseticidas, parasiticidas„ fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
IPID. BRASILEIRA
veterinário*, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fina agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfatos. vacinas para aves
" Classe 8
e animais, venenos contra insetos, aniPara distinguir óculos
mais e hervas daninhas
—
'rirmos os. 665.851 e665.82, de
Classe 3
12-10-1964
Substâncias guimicaS. produíos e pre?rol lutos Roche Quimicoa
parados para sereme tisados na med.0: Farmacêuticos S.A.
dita ou na farmácia
Guanabara
Térinos os. 665.857 a 665.858. de
•
12-10-1964 _
Cia. Industrial Mogiatia de Tecidos .
São Paulo

1..
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-Classe 36
. ts.
PPra distinguir: Artigos de vestuaos
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara,
atiças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinbos, calças,
de senhoras e de Crianças, uslções.
ças, camisas, camisolas,- camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros;
saias, casacos, chinelos, dominó*, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gornhos, perneiras,- quimonos, regalos,

lhas Ità141 jantar, toalhas para chá e
cleM, toalhas para banquetes. guarida
Wei peva cama e mesa, toalhinhaa
.
•
(cobre pão)
Classe 24
Artefatos de etcidos em geral: Cordões,
fitas, alamares,. debruns, cadarços • ga.
Iões, tiras, enfeites, lagos, etiquetai, en...

tremetos, rendas, bicos, bordados, passa.
manarias. alamares, franjas, xergaiN
pslmilhas, nesgas, atacadores, ombret.
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a ras, avios, mochilas, máscaras, moutas.
saber: Brocados; casimisas, gale de filtros de café, pasaamanes, coadores de
algodão emp aças; pano couro; teci- café, borlas, sacos, sacas, • telas para

dos plásticos em peças, tecidos de algodão de lã, dei inho, de cânhamo, de
juta, seda natural ou raion, tecidos de
elásticos, de vidro, de viicose; tule
.
Classe. 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
betas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçáo, 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,
saias, casacos, Chinelos, dominós, achar-

bordas, sedeis, 'cobertas para raquetas,
coberturas para cavalos, bandeiras a
,esfregõea
•Classe 23

Para distinguir: Tecidos em geral, ta
ciclos pare confecções em geral, para
tapeçarias e pare artigos de (Galada e

mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetins,
caro& casemiras, fazendas e te cidos
lã em peças, juta, jersey, linho, :Moas
paco-paco, petcaline, rabi, raYon. seda
Classe 22
Fios d.e algodão, cánhamo, juta, lã,
aviou,' fios plásticos, fios de seda naa
tical a saem', para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para possa
;na, fantasias,lardas para militares, coClasse 36
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorVestidos
rns, jogos de Enguia, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
Tèrmo no 665.865, de 12-104964
maltes, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover; pelerinas, Adindo Franco de Medeiros 6 Cie,
Limitada
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. •
Sã.) Paulo
robe de chambre,. roupão. sobretudos,
•
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
IPRORROCAÇA0
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniONII)Tn
s
formes _e vestidos
inchlatria Brasileira
Trino n° 665.859, de 12-10-1964
Cia. Industrial Mogiana de Tecidos
Classe 41 •
•
São Paulo
Batas, farinhas de batatas, massa de
er.~.1n•nn•nn

•

AZUR
Indastria Brasileira
COTC

Ciasse 23

Para distinguir: Tecidos em gerai: te-

cidos ara confecções e ara taeçarias:
algodão, canhamo, caroã, Sazendas e
tecidos de lã em peças, juta, linho. 11Ylon paco-paco, rarny, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos' impermeáveis e tecidos pano-couro e filó
Termos ns. 665.860 a 665.864, de
12-10..1961
•
Cia. Indusrial Mog ia rta de Tecidos
.
São Paulo

batatas, doces de batatas e composta
de bataas
•
5 -

Termo no 665.866, de 12-10-1964
Octavio Ferreira da Coata
São Paulo
.
Sr\

rinIORROOAÇAO n

' ESTUDA1Ir0 VWCI 1\

i ssiruDAIZ.

VENCERÃStá
.

Classes: 17 — 28
32 — 3$
38 — 49
Expressão
'Ural 9 665.867, de 12-10-1964
n
Casa °Ezequiel
S.A. Comercial •
Importadora
São Paulo
•
•
«•
PRORROGAÇA01

CASA E,ZEQUIEL

luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pa.
ietós. palas, .penhoar, pulover, pelerinas,
',migas, ponches, polainas, pijamas,

Clbsses; 8 — 12 — 13 — 22 — 21
— 30 — 34 — 35 — 36 • —37.
48 — 49
Titulo
Termo no 665.868, de 12-10-1964
Indústrias de Bebidas Milant
São Paulo
_

fogos de !ingeria. laqueias, Impes,
suspensórios, saldas da banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas, atolas ou 'Jack*.
Puleis toucas, turbantes, terno., uniformes e vestidos
' Classe 23 .

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Tecidos em geral, tePRORROGAÇ AO
cidos para confecções cai p ra!, Poça
tapeçarias e para artigos de cama e
401/4_
MILANI
.Classe 37
mesa: Algodão, alpaca, ~banto, cetim. Roupas brancas, para cama e mesa:
BrasileiFij
/ncestria
caroã, casemiras; fazendas e teo:dos de Acolchoados- para seamaa• colcha.] colã em peças, luta, jersey, linha, nylon, bertor.' esfregões, fronhas, guardanaClaarte 43
paco-paco, percaline, raml, rayon, seda pos, jogos bordados, jogos de toa.bas, Aguas gasosas, naturais ou artiftelates
natural, tecidos plásticos, tecidos im- lenç6's, mantas para sataas, panas para caldo de cana, caldos de frutees guete
p enmeabilizantea e tecidos de pano couro coshita e panos ds pratos, toslhas de rad.; refrescos, retrigerantate iodas atm
e vestido.
rosto e banho, toelitea
sopas para refrueos
~int, toa-

i

'

Segunda-felm 2;
•

•

Térmo n° 66-5.869, de l2-10-1961
andastrias de Bebidas Milani 51.At
SSo Paulo

.PRORRC/CAÇko
PASSARZLA
[In dtlet ria Brasil eira
Classe 43
Aguas minerais, águas gasuaaa
dela bebidas espumantes sem álcool.
guaran& gasosa. essenclas para refrige.
rantes, refrescos, Maga/antes. soda,
suco de frutas, sifões e xaropes

dl/URI° OFICIAL (Seção
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
abata perneiras, quirnonos, regalos,
rtibe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
\meteres, shorts, amigas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
r
Virmos as. 665.875 a 665.878, de
12-10-1964
Tintas Mareai Indústria e Comércio
Limitada
São Paulc

;PRORROGACAO

Vimos as. 665 ..870 e 665.871, de
12 -10-1964
,
, Spumar — Esuma de Nylon S.A.
"vdústria e Comércio
São Paulo

N. Y L
fIndiustria 13rasile4ra
P ti

Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes, linóleos, oleados e én(arados, alcatifas capachos cortinas,
estores e sanefas
Classe 31
Lonas de freios, gacheta, anéis de vedação, bujões, carburador, bujões de
cabeçote, bujões de cárter, bujões de
diferencial, canaletas, correias de transmissão, mangueiras, tampões, tabulações
para vedação, vedadores, arruelas, buchas, canaletas, correias da filtro, cor. dões de porta-malas e das partes dos
automóveis, correias de- ventilador, feltro dos vidros e das portas, das rodas
lonas os patins, dos freios, mangueiras.
mangueiras dos çreios, do eixo trazeiro,
do cárter, do radiador, e do filtro de r

IINDUSTRLi ORASILEIRA

Classe 1
Para distinguir; Acidos em greal, água
ájua oxigenada, alcools. a/urnen.
alumínio em 6 para pintura, alvaiade,
amornaco, anti-corrosivos, guimicos, arsenico, azul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos, em geral carão. cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria,
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol e
seus derivados, fumo negro para aplicação em pinturas, glicerina para aplicação Industrial, ridratos, hidrogênio,
hidroguinirm, bidrosulfitos, hiposulfitos,
ioduretos, laca, magnésio, materiais éorantes e descorantes nitratos, exigenio,
potasaa potassio de sódio, preparados
guimicos usados em laborat6rios fotoTèrmos ns. 665.873 c 665.874,. de gráficos, produtos químicos para tirar
12-10-1964
manchas, produtos quimicos para - pinEmilio Pieri S.A. Indústria e Comércio tura, reveladores fotográficos, sais quimicos usados nas industrias, solução
-são Paulo
para pratear, solutos, soluções' quimica
para pintura e fotografias, solventes,
SIBER—COM
sulfatos, sulfitos, tintas líquidas em pó,
Indústria .Brasi],etra •e salidas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetar, •veraizes quimicos, e zinco
Casse 41
Classe 16
Sorvetes
•Para datinguir: Materiais para construClasse 1
ções e decorações: Argamassas, argila
Produtos e preparações químicas usa- areia, azulejos batentes. balaustres, blodas nas indústrias de sorvetes
cos de cimento, blocos ara pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Termo n° 665.872, de 12-10-1964
Isokart-s, caibros, caixilhos, colunas,
josef Wachslicht
chapas para' coberturas. caixas d.água,
São Paulo
caixas para cobertuas, caixas dágua,
caixas de descarga . para etixos, edificacates remoldadas, estuqeu, emulsão de
'W O O 1:M A R X
base asfáltico, estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções, lameClasse 36
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
aventais. alparcatas, anáguas, 1:Uaná, tanta contra trio e calor, manilhas, mase roupas feitas em geral: Agasalhos de Meça°. 1ages, lageotas, material iraiPara distinguir: Artigos de vestiários saa 'par revestimentos de paredes, mabotas, botinas, blusões, boinas, baba.- deiras para construções, mosaicos, prodoam bonés. capacetes, cartolas, cara dutos de base asfalt.co, produtos para
casação, coletes, capas, chabs, tOrirgi impermeabillzantes as argamascachecols, calçados, chapéus, chiam,
e cal, hidráulica. pedracintas, cambinações, carpinhas, calças sam de cimento
de senhoras e de crianças, calções, cal- gulka, produtos bettuainosos, impermeaçara camisas, e.amisolas, camisetas. billaantes, llquidos ou sob outras formas
cuecas, cataratas, colarinhos, cueiros. para revestimentos e outros como nas
saias, casaca., chizelos, dominós, achar- construções, persianas, placas para papes. fantasias, fardas para militares, 20^ ~enlaça°, peças ornamentais de cikgiaia fraldas, galochas, gravatas, gor- mento OU gesso para tetos, e paredes,
ros. jogos de litigaria, jaquetas, laqués. papel para forrar casas, mesas anta
lavas,' ligas, lenços, mant8s, meias, ruklos para uso nas construções, paranafes, mantas, mandrio, mandhaa. Pa - quetes. portas, portões, pisos, acadima'
latas, palas, penhoar, pulover, pelar/nata para porta& tildam, tubos de concreta

fevereiro de 196§

telha,' tacos, tubos de ventilação, tanque de cimento, vigas, vigamentos.
.
vitt*
Classe 2
Subetancias e reparações quindua
se veterinária e para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários.
águas ' desinfetantes: e para: . fins sana
tários, ,apanha-moscas e •Insetos (de
goma e papei ou •: papelã
o), alcali,,
bacteriadae, baraticidas, carrapaticidas.
cresci, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, ex.
termistadores de pragas e !larvas daninhas, esterilizantes. embrocações para
animais, enxertos, 'farinhas de pisos
fertilizantes, fosfatas, formicidas, fuma
ganias, fungicidas, , glicose para... fins
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, • insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e 'peixes, óleos desinfetantes e vetara
ciados, petróleos sanitárias e desinfetantes, papel tumegatório, pós ft:Isabel
das, paratimdas, tungicidas e desudetantas, preparações,. e produtos Inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins açuladas.
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, 'superfostatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos.
animais e hervas dalinhas •
•
•
Classe 1
Stbstâncias e produtos de origem aniama vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, hauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de .carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. Rilhas, fibras vegetais, flores
secas. grafites, gomes em bruto, granito
em bruto. kieselghur, líquidos de planta, 'atei em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madelrm em bruto ou parcialmente trabalhadas all • toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica,. mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores, gelatina, giz, ditados, plumbagina em bruto,, pó de
moldagem para fundições, • pedras britaras, piche eia bruto, Pedra -calcária,
plantas medicinais, .pedras 'em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, allicio,
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
betuminoso e :abano
Tórmo na* 665.880, de 12-10-1964
•presa Paladar S.A. ladustrW
Comercial e Importadora
São Paulo

P-RORROGACi1,0

aliasse ff
Caia preto

T;aisio p° 665879, de 12-10-1964
Calçado Ford Ltda.
São Paulo
eeopeobatle

Classe 36
Calçados
Térmos ats. 665.881 a 665.883, de
•
12-10-1964
ErlfiCO Éltri0 Domicini'
São Paulo

PRORROOnlo
NIC
DO
Indústria Brasil ei ra
• Classe 15 Para distiaguri: Artefatos da parcelana, cerâmica, faiança, barro e terracota, louças vidradas para uso caseiro,
adaanos, fins artísticos e instalações Na.
ratarias artefatos de cerâmica para use
caseiro, adarnos e fins artísticos; algutdares, almofarizes,' assadeiras, • barris
bules,. bidês, bacias, bebedouros, bisca,
teiras, bornbonieres, bandejas,' banheiras, copos; consolos, caldeirões, cinta.
ros, candlnhos, cofres, cubas, "compoteiras, comedores para, aves, caçarolas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, frascos, filtros, graus, globos, jarras, funil, jardineiras, licori:iros„ lei teiras, lavatórios,
mantegueiras, moringas,' molheiras,nichos, pires, pratos. pilões, 'pratos para ornatos, pias, pinos, porta-jóias, Potes, porta-toalras, porta-papéis filgienicos, sopeiras, saladeiras; saleiros, servia
ços para refrescos, serviços para Mos,
chá e jantar, travessas, telhas, taças, ti.
gelas, vasilhames, N... os, vasos sanitários e :acaras
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais. amido,
amandios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons. bolachas,. baunilha;
café em pó e em grão,. camarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caraateloà, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho arem ,de leite, cremes
alinienticios„ croquetes, compotas, ungia^, coalhadas castanha, cebola. condimentos para alimentos, --eolorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de • frutas, espinafre, esséluires alimentares, empadas, ervilhas, ensovas, extrato de tomate, farinhas alimentirlas, favas, 'féculas. flocos, ,farelo, . fermentos, feijão,
figos, frios, trutas sacas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, g:Maios, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias. }larva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguaa • leite,
condensado, leite em pó, 'legumes em
conserva, lentilhas,' linguiça, louro, massas alimentícias,' mariscos, 'manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, 'mel e melado, mate, massas para mingaus,. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pies, paios, pralinés, pimenta, pós para
uciln.s, ;Acides, peixes; presuntos, pata petit-pols, pastilhas, pizzas, pudim;
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queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
Staoduiches, salsichas, salemas, sopas en.
ktadas, sorvetes, sucos de tomates e de
írutas; torradas, tapioca, tâmaraa, talharim, tremoço& tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 11
rcrragens, ferramentas de tôda'espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de. metal, "abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, baldes, bornbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
shaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de saciai para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
cep tros de Mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
ealderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, dobi isliças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, escumadeiras: formões, foices, ferro na a cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fecha• duras, ferro Comum a carvão, fruteiras,
• funis, Ramas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para queros,
uunzos para carruagens; insígnias; itmas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para 'posa,
molas para venezianas,' martelos, marretas, matrizes; navalhas: puas, pás,' pregos, parafusos, picões, porta-gélo; po_ceiras, porta-pão, porta-Mas, paliteiros.
panelas roldanas, ralos para pias, rsbiles, regadores; serviços de chã e café,
terras, serrotes, sachos. secarrOlhas; te;ouras, talheres, taihadeiras, torquezes,
ienazes, travadeiras, telas de arame, tor. seiras, trincos, tubos para encanamenta,
,• anhos para portae de correr, taças,
travessas, tiribulos- vasos, vasilhames,
verrumas
Ti'rrno as 665.884, de 12-104984
Melares S.A. Indestria e Comércio

São Paulo

YBOHBOUAÇ1AU 1

SPUMNIL
I . dtéletrie Brasil eitrs .:n
Classe 36 •
Pare distinguir: Artigos a vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
bofes, botinas, blusões, boinas, baba
(louros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaste:), coletes, capas, chalea.
cachecol& calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calças& calças, camisas, camisolas, sarnisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos. chinelos. dserrinós, achaspes, fantasias fardas para militares, COleglals, fraldas, galochas, gravatas, gorros, Jogos de !ingeria, laqutas, laqueie
luvas, ligas, lesços, mantós, meias,
snahlea, mantas, raandrão, mantlhas. paletós, palas, penhoar. pulover. Merinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia.
aios, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
nueteres, shorts. sungas, atolas ou slack&
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e' vestidos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termos na. 665.885 a 665.887, de
12-10-1964
Mercantil Plurigoma Ltda.
São Paulo

PLURIOONA's

Indti•tria 13raull eira
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sanfonas de vácuo, suportes, semi -pneumáticos, suportes de cambio, s ane" solas e solados • de borrielsa, surceat j de
borracha para aplicação soa fios telefônicos , telegráficos, tampas de borracha pra conta-gõtas, e tinas de corracha para elaboração de substancias
químicas
r••n•••

Termo ;O 665.886, de 12-10-1944
e Colnicine" Comércio •e Iadústria
e Química Ltda.
•
São Paulo

feitos de algodão, cânhamo, linho, juts
seda, raiou lá pelo e fibras no
inclaleos em (arras classes Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárrof
e roupas feltrai em* geral: Agasatoess,
aventais, alparcatas, anáguas, alma&
botas, botinas, blusões, boinas, babe.
duuros, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças',
de senhoras-e de crianças, calções, cais
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, ceeirors
saias, casacos, chinelos, dominós, echar•
pes, fantasias, fardas para militares, coa
isolais, fraldas, galochas, gravatas, gor
tos, jogos de lia gene, jaquetas, lacierêS1
luvas, ligas, lenços, mantem, mela
símiles, mantas, mandrião, manilhas,' pa
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pis
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudoa
suspensórios, saldas de banho, sandállasit
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
trileis toucas, turbantes, ternos, une,
formes e vestidos

Classe 31
Adesivos de vedação, anéis para vedaçào, argolas para vedação. arruelas
C O L :E I N
para vedação; barracas •d ecampanha,
betumes para vedação, buchas para veIndústria Dr/asneira.
dação. bujão (rõlha para tarraxa); cabos, salmistas, cimento refratário para
revestimento de caldeiras, cordas, corClasse 46
déis, cordões, correias de transmissão Para distinguir: Amido, anil, azul da
de tôcks espécie; enxárcias, esferas para Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
%meaçã o ; fitilhos para amarradlos, for- algodão preparado para limpar metais,
ros para vedação: lonas, lonas para detergentes, espremacetes, extrato de
freios de veículos; manguieras, massas anil, fécula para tecidos, fósforos de
para vedaçao, molas para vedação; ro- cèra e de nadira, g goma para lavanlhas. tamçóes para vedação (fim não deria, limpadores de luvas, líquidos de
medicinal). tesdas, tira para vedação branguear tecidos, liquidos mata-se satutubos para vedação, tubulações para ras para roupas e. mata óleos para rauvedação; válvulas para vedação
pas, oleina, óleos para limpeza de carTermo n° 685.893, de 12-10-1961
Classe 40
ros, pós de branquear roupa, salicato
Benjamin Constant Ótica Lula
São Paulo
Móveis em geral de metal, vidro, de de sódio, soda cáustica sabão em pó,
aço, madeira, estofados ou não, inclu- sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e
sive móveis ara escritórios; Armários
UNJAMIN CONSTANT
•para calçados
armários para banheiro e para roupas
L 'Sao Paulo-Capital
usadas, almo çadas, acolchoados para
Têrmo a° 665,889, de 12-10-1964
móveis, bancos, balcões, • banquetas. Cointel --- Comércio e Indústria de
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Tecidos Ltda.
Classe 8 •
cadeiras, caminhos para chã e café
São Paulo
Óculos e aparelhos de ótica em gel'
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
Têrmo n° 665.894, de 12-10-1964
conjuntos para terraços, jardim e praia,
•coniTÉL-comtRcio
Super Self Service Ltda.
conjuntos de armários e gabinetes para
' E INICSTRIA
copa e éosinha, camas, cabides, cadeiras
São Paulo
, TECIIOS LTIA.,
giratórias, cadeiras de. balanço, caixa
de sadios, colchões, colchões de molas
. ', SUPER SELF
dispensas, divisões, divans, discotecas,
À
Nome Comercial
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani• Classe 41
Para distinguir; Alimentação parrava
nhas. estantes, CI uard r ou p a s , tussas
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- Termos ns. 665.890 a 665,892, de e animais, arroz, amendoas, araruts
12-10-1964
são, mesinhas para televisão, molduras
alpiste avelã, amido, ameixas, azeito
para quadros, porta-retratos, poltronas, Cee ntel — Comércio e Indústria de açúcar, azeitonas, aveia, aves abatida)
Tecidos Ltda.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaatum, amendoim, alhos, balas, baunilhi
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
bombons, bisecritos; bolachas, batata,
São Paulo
vitrines
bananada, bolos, bacalhau, banha, ca
Classe 39
nela chouriço, chocolate, caramelo,
Para distinguir: Artefatos de borracha
coalhada camarão, canes,-carne de bis
-5COINTEL
e lates: arruelas, argolas, amortecedogo, açucar, café, cravo canela 'cebola
res, assentos para cadeiras, borrachas
alho, azeite, banra, massas alimenticial
IndIstrla'Brasilei.r4
para aros, batentes de cofres, buchas de
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas
estabilizados, batentes de portas, batencreme de leite, creme de milro, condi
tes de chassis, bicos para mamadeiras,
mentos, crustáceos, chá, cravo, safe
Classe 23
'
cangica, charque, okos, castanhas, co
braladeiras, bocais, bases para telefones, borracha para carrinhos, indus- Para distinguir: Tecidos em geral, re- minho, cangiquinha, conservas alimen
triais, borracha para amortecedores, bai- sidos para confecções em geral, para ticias, doces, doce de banada, doce di
nhas de borracra para rédeas, cochim tapeçarias e para artigos de causa e leite, drops, extrato Para doces, di
de motores, câmaras de ar, chupetas, mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, oètim, tomate e de carne, ervilhas, enxova
cordões maciços de borracha, cabos caro& caserniras, fazendas e tecidos de erva-doce, mentidas para balas, part
para ferramestas, chuveiros, calços de lã em peças, juta, lersey, linho, nylon, doces e para alimentos, figada, 'fruta"
borracha, chapas e centros de mesa. paco-msco, percallne, remi, rayon, seda frutas secas, em Caldas, cristalizadas t
corras de borracha, capsulas de borra- natural, tecidos plásticos, tecidos ias- compotas, féculas, figos, flocos, fermen
e tecidos de pano coute. to; farinhas, fava, farelo, fubá, gomaa
cha, calços de borracha para máquinas, pentneabilizantes
e vestidos
de mascar, geléias, geléias cie mocobe
copos de borracha para Sreios, dedeiras,
Classe 24
desentupldeiras, discos de mesa, des- Alamares, atacadores para espartilhos goiabada, gorduras, grão de bico. glea
cés, glicose, gelatinas, grânulos, linguaa
canso para talheres, encostos, embolos, e calçados, ataduras de algodão para linguiças,
leite, lombo, lombos leite conesguichos, estrados, esponjas de bor- diversos fins, exceto para fins medici- densado, leite em pó, legumes, lentilha
racha, quebra-jacto de torneiras, fios nai& bandeiras, bondades, braçadeiras, lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
de borracha lisos, formas de borracha, borlas, cadeados casa ara móveis,
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
guarnições para móveis, guarnições de pianos, carapuças para cavalos, oar- molhos, margarina, massas alimenticial
borracha para automóveis, lancheiras dões, debruns, lã, fitas forros fraiseas e de binaste, melado, milho, noz-moscapara escoladea, lâminas de borracha pa- festão, feltro para órgão, fofos, galar- da, óleos comestíveis, ostras, paios. Pezra degraus, listas de borracha para pa- deres, lamparinas, mochilas, mosquitei- segada, peixes, pescados, panetones,
nelas, monoplas, maçanetas, protetores ros, nesgas, ombreiras e enchimentos pasta de amendoim, pikles, patês, par.
para para-lamas, projetores de para-cho- para roupas de homens e senhora* telas, pó para pudins, ralinés, geai
ques, pedal ara acelerador e partida, pa- panos para enfeites de móveis, tela pães de fôrma, pimenta, presuntos, polras para businae, pratinhos, pneumati- fazendo parte dos mesmos, palmintas, vilho, queijos, quisera de milho, rações
cos, pontal de borracha para bengalas passemaries, pavios, rédeas, rendas re- todas, sucos de frutas, salsichas, sal,
• muletas, borracha aa proa Padas des, sacas, sdnhaninhas para vestidos balanceadas, requeijão, r6seas, sag%
maciças, rodeios, -revestimentos de bor- telas, tampos para almofadas, não Sa- toucinho, tremoços, trigo torrões, sor
racha, rodas de borracha peia móvela, rando parte de móveis, 'artigos , estes
radas, tardaras, tapiocas, vinagre

665'.8.95, de, n-1.044
•Termo
À Expeisição Modas S. À.
•
Ciasses: 8, 9. 11, 12, 13, 14, 13, 17.
Guanabara
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Termo n.• 665.900; de 12-10-64
FeneCO Sdeciedade Comercial e 'aduabrial Ltda.
Guanabara

•:Tisarioa as. 665.905 a 665.909, de
1240-64
Aquecedores Cuenulus Ltda,
São Paulo

42RORROGAÇÁO'

rãe7L.12.231
2a, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36,
37. 38, 39, 40, 44, 48 e 49 .
•

n.° 665.896, de 12-10-64
Expressão de propaganda
Azeitonas, azeite de oliva e vinagra
Guanabar:

Teimá n.° 665:901, ' de 12-10-64
As Portuguesas Boridados Ltda.
. Guanabara

41,S PORilIGUESAS
BORDADOS LTDA.

Termo

Nome comercial
Termo n.° 665.902. de 12-10-64
Sibramap — Sociedade Importadora
Brasileira de Matérias Primas Ltda.
Guanabara

Classe 6
•
Máquinas para indstrias téxteis em geral; máquinas e Suas partes integrantes
para fins industriais; máquinas para indústrias de calçados; máquinas de precisão; máquinas operatrizes; motores e
suas partes; peças para veículos; Alavancas, alternadores, aceleradores, anéis
de pistão, anéis de esferas para 'rola.
mentos, anéis de óleo, anéis para faciIndústria Bratileiia.
litar o arranque dos motores, anéis de
Classe 41
1
segmento, auto-lubrificadores, aríete:,
Termo n.° 665.897, de 12-10-64
Classe .1
aparelhos para . mistura de combustíveis
adilo Paz, Comércio e 1nd:1:iria S, A. Para distinguir: Acidos em greal, água de atOtores a explosão, máquinas amasT:1x:tu
— •ConSultoria Jurídica e
raz, água oxigenada, álcoois, alumen, sadeiras, máquinas amassadeirs de coaFinanceira
aIuminio em ó para rOntura, alvaiada. creta e 'brro, máquinas de abrir chaveamoníaco, anti-corrosivos, quimicos, ar- tas, máquinas afiadoras, para ferramenGuanabara
senico, azul da Prusáia, azul ultramar. tas de cortes, máquinas para arqueação
r carbonatos, em geral carão, cloretos em de embalagens e volumes, máquinas
igara]. corantes,-creosoto para indústria, para afiar, máquinas para ajustar, máesmaltes quimicos, fenol e' quinas de atarrachar, batedeiras, biela
‘50\t‘
seus derivados, fumo negro para apli- bombs de óleo, braços, burrinhos blocos
caçáo em pinturas, glicerina para apli- de motores bronzinas, blocos, barras.
çk" çp<e•
caçã3 industrial, ridratos, hidrogenia, bombas de ar comprimido, bombas luhidroquinina, ,hidrosulfitos, hipostilfitos,; brificantes, bombas de circulação, bomaaduretos, laca, magnésio, materiais coa bas de combustíveis para motores bomvantes e descorantes, nitratos, exigênio, b,as de, água e gazolina para automópotassa, potassio de sódio, preparados' veis, bombas hidráulicas, bombas cantilquímicos usados em laboratórios foto-' fuas, rotativas de deslocamento e a pisgráficos, .produtos químicos para tirar. tão, bombas elétricas, bombas para
v SO\ •
manchas, produtOs químicos para pia- líquidos, para pressão hidráulica e para
latra, reveladores !satográficos, sais quí- compressões, bombas elétricas para
micos usadas , nas industrias, solução (hidr) pneumáticos, brunidores para cepara pratear, solutos, soluções quimica reais, máquinas batedeiras, máquinas
Nome civil
.para pintura e fotografias, solventes, brunidoras, máquinas para bordar, másulfatos, sulfitos, tintas liquidas em p6, quinas betoneiras, cruzetas, cilindras,
iTèrmo n.° 665.898, de 12-10-64
e sólidas, tintas, preparadas para vulca- câmbios, , cabeçotes, camisas, cárter de
Tributec — Consultoria Jurídica e
nizar, tintas ara uso na indústria e na motor, comutadores, cubos de placas de
Financeira
arquitetur, vernizes químicos, e zinco embreaem, culatras de cilindro do motor caixas d elubrificação carburadores,
-Guanabara
cabeçotes do cilindro, máquinas para
Têrmo n•° 665.903, de 12-10-64
Sumaré Companhia Paulista de Terrenos cortar frios, coroas, carteiras, cadelas
cortantes para entalhar, camisas para
e Construções
cilindros, cardans, máquins catadoras,
São Paulo
caldeiras, máquinas de costura, máquinas adaptadas na construção e coaservação de estradas, corte de madeiras e
carretos, máquinas para cortar e moer
Classe 33
—
carne e legumes, máquinas classificadoConsultoria jurídica e financeira
ras, máquinas de centrar, máquinas
Indústria Brasíteira - . para cortar, máquinas, compressoras,
Tèrmo n.° 665.899, de 12044'
aarretéis, máquinas cravadeiras, carneititiopping Centers Reunidos co Przsll,
Classe 50
ros hidráulicos, tnáquins para fabricar
Administração, Incorporações e Vendas Cartazes, impreisos,
literais de propa- canhões, máquinas para fabricar cigarLtda.
ganda, cheques, clichês, cartões termos. ros, máquinas para tirar cortiça, distriSão Paulo
plásticos de identidade, etiqaetas im- buidores de gazolina, dispositivos de
pressas, faturas, folhinhas impressas, atranque, diferencial, dispositivos de
natas nronilseórias, recibos e rótulo* Ignição elátrica para motores, dínamos,
5t10pp1ng Centers FteiínidcW',,
dragas, desnatadeiras para • manteiga,
Treno n.° 665.904, de 12-10-64
destbradores de cana e forrgagem, mábrogasil „Ltda.
do Brasil, Administração
quinas desempalbadoras, Máquinas deSão Paulo
laufhadoras, descascadoras, máquinas
ooracões e Vendas Ltda._
diatribuidoras de concreto e barro, es• . DROG AS II;
,
puladetras, eixos de direção, eixos de
SICRVIC •CONFIANCA 'transmissão, embreagens, engraxadores
Classe .33
centrifugo: para forjas, engenhos de
Gana, eareniedeiraa para manteiga: eaAdministração, incorporações e vendas
Classe 3
Je super-mercados, lojas e IttuSvais een Substáncias químicas. produtos 4allint
'aaselet-, magana para mancais, engrenagens
geral
eeetikatetras, •atirttagmae pau etwoom
•
ema ~doe na sesettietaa Olt na

•PRORROGACÃC)*

•

Classe 48a
Produtos cosméticos e •Ide perfutnaria

/NGO -DE OURÕ
,ÁNodslyzfriseiisiiiii- •

dissolventes,

0‘f°
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•

.

de manivelas, engrenagens cla parafusos
sem fim, engrenagns d distribuição, engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores ridráulicos,
exaustores paar forjas, esmeris cápsulas, máquinas encanatórias, máquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas de
esculpir, diafragmas, engrenaens de
válvulas, máquinas emcomando pilhadoras, máquinas para estaleiros,
eixos de comando, engrenagens para
eixos de comando das válvulas e para
eixos de manivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas para
extração de óleos, filtros para limpeza
do motor, filtros ara óleos, foles de
forjas, fra gas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, Sarjas máquinas para
furar e centrar fornalhas para uatainet1tos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico do fumo,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas-de arame, guilhotinas, guindastes, geradores para corrente, cdntinua e adternada, geradores de
eletricidade, máquinas para galvanoplastial gazeificadores de líquidos, combus.
tiveis, guinchos, injetores para carburadores, máquinas de impressão, fornos
industriais (fornalhas), máquinas insufiadoras, máquinas limadoras, máquinas
para lavar.vasilhames em geral, maquio
nas para fabricção de bebidas refrige;
rantes, de águas gaze-rçicadas, máquinas
de arrolhar e tampar garrafas,' máquinas para engarrafar bebidas e liquidos:
máquinas para colagem re rótulos :tu
vasilhames, máquinas para fermentar e
misturar bebidas, juntas universais para
condutos dágua de motores e máquinas.
laminadores a frio e a quente para aço
e , °atros -metais, lançadeiras, lubrifica.
dores centrifugoá, máquinas de lavar
r ratos e roupas, máquinas 113:Odoras,
macacos, mancais.' motores elétricos,
meadeiras, martelos mecânicos, moinhos'
para cereais, maçarocas, marteletes,
tnalacates, motores, mancais para brocas, motores de combustão interna, motares diesel, macacos ara 'brocas, macacos de róseas, de arafusas e hidráulicos, ai ncais de toletes, molos de válvulas, mandris, mag netos para motores,
magnetos de ignição, mecanismo impul.
sionader do diferencial mineração, mulaplicadores, máquinas misturadoras de
barro e _onera°, máquinas para malharia, máquinas para movimento de terra,
máquinas para moldagem, pinhões, pistões de motor, politrizes, motores a explosão a combustão interna e elétricos,
prensas, punções, plainas de mesa, piainaa limadoras placas parz tôrnos, prea.
sas hidráulicas, máquinas para panifiac
ção e máquinas para fabricação '4 e mas,
sas alimentícias, máquinas para fabricação *de papel, platinados para veículos, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de parafusos sem fita
e de rodas, polias. máquinas para coaria, máquinas pulverizadoras, máquinas
de polir, receptáculos, rolos, roletas.
re_skaltos repuisionadores de rolamentos
e rolos, rolamentos, aparelhos redutores de consumo de gasolina. remata
res de graxa, de óleo e de cilindro,
redutores silenciosos, máquinas de tosquear, máquinas rotativas para usinar
ferro, aço e bronze, máquinas para -titular, reguladores, serras mecânicas.
segmentos de pistões, engrenagens e parafusos sem fim, silenciosos, satélites,
separadores de graxa, óleo e- cilindro,
maquinas secadoras. máquinas para
serrar, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas,
tõrnos revólver, tõrno mecânicos, trilhos
tupias, trandtuts, tirantes, transportadores automticos para alta e baixa presa.
•

1
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Têm° n.° 663.918, de 12-10-64
TArnso n.° 665.91k, de 12-10-64
00, máquinas lavadairaa, • máquinas pa- de expansão, navalhas, niples, puas, pás,
Máquinas .AgrIcoias e Industrieis Ltda.
Ayrton Cambam'
ta terraplanagem, máquinas de aolder, picaretas, pregoe, picões, ponteiras,
'bichos de válvulas, máquinas para in- teima, rendedores de papel, passar:::
Paraná
Paraná
titastrias de tecidos, máquinas 'para te- de correias, arafusos, Porcas, retos,
ildos de tapeçarias, máquinas tritirado- porta gelos, porta-pão, " posta-joias,
Conlkçaes Vila Velho"
porta-esponjas, porta-copos e garrafas,
MtquIn-a-s- Aticolas
ma, máquinas térmicas, máquin as de
trancar, máquinas de tricotar, máqui- paliteiros, panelas, puxadores, placas,
Brasileira
indattra
-1.11ndustriais?
•
nas urdideiras, válvulas para motores, pia andores, eneiras, inos, lainas, erfuClasse 36
•
'válvulas de aspiração, transportadora* raciebas, perfuratrizes, pires, pinças, pemaca:deo& velas de ignição para moto- ndões. passadores de roupas, presilhas, Pare distinguir . Artigos de vestuários
Casse 33
roldanas, ralos, regadores, re- e roupas feitas em geral: Agasalhos.
tett, virabrequins, ventoinhas e máqui- rastelos,
• ' Titulo
gistros, rebites, reduções, recipienets de aventais, alp arcatas, anáguas, blusas,
nas ventiladoras
metal, rodízios, roscas, registros, ser- douros. borsés, capacetes, cartolas, caraTermo n.° 665,919, de 12-10-64
Caísse 10
•.
ras, serrotes. sifões, saleiros, ascarolhas, puças, casação, coletes, capas, chales.
Comercial Joaçaba Ltda,
Agulhas hipodérmicas, agraSet, bisturbs, suportes, torquezas, trilhos, travadetras, cacbecols, calçados, chapéus. cintos,
Paraná
brocas para dentistas, carmim, 'colheres telas de arame, torneiras, tubos, tubu- cintas, combinações. carpinh. calças,
para dcntistas, dilatadores cirúrg:cos, lações, trincos, taças, travessa, tesouras, de senhoras e de crianças, calções. cal.rquipos dentários, estiletes, espéculos, trancas, tramelas, talheres, tubos de ex. ças, camisas, camisolas,'camisetas.
Co mercial Joaçabá
esterilizadOres, estirpa-nervos, setojos tensão, torniquetes, talhacleiras, tampas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
—.
.
para instrumentos cirúrg.cos, forccps, para panelas e caldeirões, tampões, ter- salas, casacos, chinelos, dominós, acharpra
fantasias,
•fardas
para
militaríí,
corinas,
tampões
para
água
e
gasolina
com
ferros para operações, formões para
Classes:
11,
12,
23,
36,
41,
42
43
c ti
dentistas, fogões para desinfecção, fura- ou sem chave, tachos, trens de cosi- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTitulo
cráneos, goivas para • cirurgia, irrigalo- nua, torradelars, ondas, vasos, vasi- ros. fogos de Salgaria, jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
lhames, venmas, ventosas
Térmo n.° 665.920, de 12-10-64
res cirúrgicos, inhaladoses, insufladores,
maiõs, mantas, mandrião, mantlhas. pa•
Madeireira Alvorada Ltda,
mesas operatórias. obturadores cirúrgiClasse 16
lerós, palas, penhoar. pulover. pelerinas,
cos, oxgenadores. padiolas, pipos,
Para distinguir: Materiais para constru- peugas. ponches, polainas, pijamas, puParaná
ças, raspadores para dentistas, salada- ções e decorações: Argamassas, argila, nhos, perneiras, quimonos, regalos,
. vis, raspadores para dentistas, sarjadei- areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- robe de chambre, roupão. sobretudos,
raa, sondas, torniquetes, tentacanulos, cos de cimento, bloros para pavimenta- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Wiadeir:*.z_Alvaraaa
uretroscópicia, visiomômetros, válvulas ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
isolaates,
caibros,
caixilhos;
colunas;
vaginais e válvidas cingias* •
tulea, toucas, turbantes, ternos, 'uniClasses: 4 e 33
chapas para coberturas, caixas dágua,
Classe . 11
formes e vestidos
. Titulo
asalitas
para coberturas, caixas agua,
Para distinguir Alicates, alavancas,
Termo n.° 665.913, de 12-10-64
arruelas, arrebites, argolas, aldravas, aixos de descarga para etixos, edificaTermo n.9 665.921, de 12-10-64
Carvalho, Pialassrao
Cisr. Ltda.
arame, aparelhos de chá e café, assa- ssiess premoldadas, Muque, emulsoo de
Eurico Leal de Souza
atfaltico,
'ase
estacas,
esquadrias,
estria
armações de metal, abridores de latas,
Paraná
um
*
metálicas
para
construções,
lamaParaná.
Jeiras. açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, restas, aros, 'alcofa- laa te metal, ladrilhos, lambris, luvas
de
junção,
legas,
lageotas,
material
isorizés, amoladores de ferramentas, alças
Malharia Car=Pin
para inalas, ancinhos, brocas, bigornas, lante contra frio e calor, manilhas, mas',Estas Pálios 5,56
baixelas, bandejas, balmazes, bacias, sas para revestimentos de paredes, maClasse 36
bombonieres, baldes; 'borboletas, baús deiras pata construções, mosaicos, proVulo
para sacos de viagem, baterias, bases de dutos de base asaltico, produtos para
para Você'
metal, braçadeiras, borbulhadbrea, bules, tomar impermeabilizantes as argamasTermo
na'
665.914,
"de
12-10-64
bisagra, buchas, bainhas para facas, sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 32
Carvalho, Pinheiro ts Cia. Ltda.
baterias de cosinha, colheres de pedrei- gulho, produtos betuminosos, impermeaPara
distinguir:
jornais. revistas e puParaná
bilizantes
líquidos
ou
cadeados,
correntes,
cabides,
chaves
sob
outras
fornias
ros1
blicações em geral albuns. programas
de parafusos, conexões para encana- para revestimentos e outros como nas
radiofónicos, peças teatrais e cinematomentos, caixas de metal para portões. construções, persianas, placas para pagráficas, a saber: albuns. Jornais pucolonas, canos, chaves de fenda, cha- vimentação, eças ornamentais de ciICAR-PIN
blicações em geral, programas radiofô, Nas inglêsas. cabeções, canecas, copos, mento ou gesso ara tetos e paredes
Indústria
nicos, programas televisionandos. peças
papel
para
forrar
casas,
massas
antimesa,
coqueteleiras,
de
cachepots, centro
teatrais e cinematográficas, revistas
alimentos,
rados
para
uso
nas
construções,
parde
caixas para condimento
Classe 36
'conchas, caldeirões, caçarolas, chalei- quetas, portas, portões, pisos, soleiras. Blusas, bfusões,
TNisto
casacos, puloveres e
ras, cafeteiras, coadores, cuscuzeiros, para portas, tijolos tubos de .concreto.
Treno n.° 665.922, de 12-10,64
sueters
cabides de metal, cabos. caixas . de ferro, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanGráfica Péro'a Ltda..
cruzetas, curvas. cantoneiras, cravos, ques de cimento, vigas, vigamentos e
Tênno n.° 665.9185;de 12-10-44
Rici Grande do Sul
vitrós
colchetes para malas, cantos para esTitnaf S. A. -- Comércio e Represana
tojos, chaveiros, canivetes, chavenas,
tações
Têmso n. s 665.910, de 12-10-64
(remoem, cadinhos, crivos, chanfradores,
Paraná
PÉROLA
assinales, cabos, chaves, correntes para a Novaquimica Laboratórios S. A.
chaves, colchetes, cantos para pastas.
São Paulo
chaves para porcas, circulares, chaves
Classe 50
torquernétricas. distintivos, 'dobradiças,
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
Classe 50
aSescanso par talheres, pratos e copos,
PRORROGACAO
Imressos para uso em: cheques, holi. 'literais de propaganda, cheques, clichês,
desviador de água para chuzéiros, escatas, envelopes, faturas, notas pramiss cartões termoplásticos de identidade,
/eras. engates. enfeites de metal, essósias, papel de correspon.iência e re- caigues as. impressas, faturas, folhinhas
tribos. -espátulas, estojos de metal para
cibos, impressos em s cartazes talaras, Impressas, notas promissórias, recibos e
carimbos, eixos, expandidos para tubos,
tabuletas e veIculos, bilhetes impressos
rótulos
estruturas metálicas, escarradeiras, espurnaõeiras, espremedores, formões, foiTèrmo n.° 665.916, de 12-10-64
Têrmo n.° 665.923, de 12-10-64
ces. ferro para comas capim, ferrolhos,
Madeireira Norte Limitada
Indústrra
de Construções Premoldadaa
Classe
3
lacas. facões, fechaduras, fruteiras, fu- Um produto farmacêutico indicado nas
Paraná'
S. A.
bolos,
empadas
nis, formas para doces.
Paraíba
convalescenças,
estados
de
desnutriçâo
e pudins. flanges, fivelas, furadores;
e suas manifestações
fogões, 'fogareiros, fechos para pastas
Madeireira Nom
e pare malas, ferramentas crtantes e
Termo n.s 665.911, de 12-10-64
perfumares para marceneiros., fechos de Laboratil S. A. — Indústria Farma'men ferraduras, 'rezas de chanfrar,
Classes: 4 e 33
dant sa
Tituto
forminhas. fitas de aço, fios de arame,
ganchos, guarnições de metal, garfos.
Saci Paulo
Termo n.° 665.917. de 12-10-64
ganchos para quadros, grampos para
Imobiliária e Industrial Viscal Ltda.
emendas de correias. grades para fogões
Paraná
e geladeiras, grelhas. galheteiros, gon.
zum, grosas. guia para 'reza de chan.
VISCAL
ira:, garrafas, ilhozes, joelhos. jarros.
Indústria Brasilára
lanternas.. a carbureto, limns, lâminas,
Indústria Brasilein
licoreiros. , latas luvas, linguetas, !citei• , ras, machadinhas, mnlas. maletas. .molas
Classe 4 • - , Classe 46
C>sse A
para pqrt as. martelos..., marretas, ma.
Madeiras
Sem
bruto,
serradas, laminadas Saponaeros. pasta de limpesa, produtos
produto
farmacêutico
indicado
'
nas
Um
ma,
trizes, mmiitas, maçanetas. morss,
e compensada.
e preparados para conservar e pua
doenças tromboembólicas
chote, • mantegueiras, malhos, mandril

-:1* 1MAF
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Urino n.°' 665.924, de 12-10-64
Bairsa, Distribuidora Ltda.
Rio Grande do Sul

Têrmo ai 665.929, de 12-10-64
• Indtitarias de Calçados "Kups" Ltda.
São Paulo
•

Piancl Cooperat1v6
Barsa!
Classes: 32 e 50
Frase de ropaganda
Terra° n.° 665.925, de 12-10-64
Mraceaiia "Cold's" Ltda.
Guanabara

COU'S

•

"A< U PS

Tarrnoa ns. 665.935 a 665.937 9 sh
12-10-64
jerio Ferreira Couta
Guanabara

Fevereiro de 1965,
,
664,144.
de
1,11404Z.
fh°
tfelatá AdniintstrarAta de 'Imóveis L48.
•"\

Guanabara

is

IN-DUSTRIA . BRASILEIRA

DUAS PÁTRIÁS

Classe 2
Produtos sanitários para desinfecção. etc.
Classe 46
gassea: 16, 33 e §0 .
Solução detergenet para uso doméstiao
Título de estabelecimento
(água
sanitária,
etc.
Termo n.° .665.930, de 12-10-64 •
Casse 47
.
Olivio Zazeri et Cia.
'Virmo a.° 665.945, de 12-10-61
Álcool, etc..:
São Paulo
Revestimentos e. RepresentaçUs %deo
Quadrado Ltda.
•
Termo n.° 665.939, de 12-10-64
Hércules Produtos Dentários Ltda..
Guanabara
Guanabara

, Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
-

CRENSCULO

rt4USTRIA BRASILEillk

INDUSTRIA BRASILEIRA

HÉRCULES4

•

--,,SyM

ettom.„¡:„,44

- Classe 37
Classe 41 Roupas brancas, para cama e ,mesa:
Substâncias alimentícias e seus prepa- Acolchoados para cartas. colchas, corados, ingredientes e alimentos
bertores esfregões,- fronhas, guardana• Classe 10
pos, jogos bordadas, jogos de toalhas, Ceras e polidores para a prótese dentáTemo n.° 665.926, de 121044
lençóis.
mantas
par.:
camas,
panos
para
.
(Prorrogação)
ria
Classe 50 .
panos de. pratos, toafflaa' de
cosinha
Indústrias Testeis Carone S. A.
Representações, comissões e aonsigna.,
rbsto
e
banho,
toalhas
de'
rneza,
toaTermo n.° 665.940, de 12-10-64
São Paulo
ções e impressos em geral.
lhas para jantar, toalhas para chá e
Amadeo Rossi Et Cia.
café, toalhas para banquetes', guarni•
. .Rio Grande do Sul
• Terrno n.° 665.946, de 12-10-64 .
v:Se para cama e mesa, toalhinhas
Bob's
Metalúrgica Ltda.
(cobre pão)
Guanabara
Termos ns. 665.931 e 665.932, de
. 12-10-64
Stefano ,Gioielli
• São Paulo •
Classe 18
Armas de fogo, etc...

aDYSMITH 022

•

TRANSOIL
Classe 23
--.
Para distinguir: Tecidos em geral, be040e para _confecções em geral, para
tppeçarlas e para artigos de Cpipa
ema: Algodão, alpaca, cânhamo ze,tim,
casemiras, fazendas' e tecidos de
14 em peças, juta, jersey, linho, nylon.
Soo-paco, percaline, ratai. rayon, seda
;taturel, tecidos plásticos, tecidos impeemeabilizantes e tecidos de pana- couro
, e vestidos
,
_

rirmo n.° 665.927, de 42-10-61
Carmelo Riso
São Paulo

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais naconata e estrangeirus. publicações impressas, revista. ; Propaganda- em rádio,
televisão, jornais., programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas
Classes: 33 e 50
Título de estabelecimento
Termo n.° 665.933, de 12-10-64
# Transoil Transportes Ltda.
São Paulo

TRANSOIL.
TRANSPORTES
LTDA.
Mame comercial
• Nome •comercial
Termo n.° 665.934, de 12-10-64
Transoil Transportes Ltda.
•
•
São Paulo

, Classes: 32, 33 e 50
'
Insígnias
Térno n•.° '665.928, de 12-10-64
/itaftstrias de Calçados "Içam' - Ltda.
São Paulo
•

DE CALÇADOS
"KUPS" LTDA.-

'IN.DOSTRIA

Nome comerciá

Termo n.° 665.941, de 12-10-64
Instaladora Éléteica Rio Negro Ltda.
Guanabara

RIO - NEGRO,
Classe 15'
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 665.942, de' 12-10-64
"Datorre" Produtos Químicos Ltda.
.Guanabara
•

tridústria Brasileira
Classe 1
Produtos químicos para fins industriais
Termo -A. 9 665.943, de 12-10-64.
Francisco de Paula Oliveira •
•
• Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó, aparelhos de ar refrigerado, aquecedores,
abat-lours, alto-falantes. antenas, baterias, batedeiras, businas, barometros.
chuveiros elétricos, chaves, automáticas,
comutadores, ch'cotes para 'automóveis,
cabos e condutores elétricos, chaves de
tornada. colimadores: enceradeiras. exarmadores elétricos, fogões, fusivets,.
máquinas fotográ çicas, faróis, interruptores, geladeiras, aparelhos de; intercomunicações. liquidificadores, limpadores
de parabrisas. luzes traseiras para veículos. lanternas, mostradores, microfones, manómetros panelas elétricas, aparelhos de refrigeração, rádios, refletores, sorveterias, aparelhos de televisão.
várs-ulas, voltimetros e velas elétricas
Termo no 665.947. de 12-10-1964
Laboratório Mesquita lat( la • _ '
Sao Paulo

PeORROGAÇÃO

1MOCENTRO
Classe 33
Trãnsportes em geral
Termo ri.* 665.938, de 12-10-64
João Ferreira Couto
.Guanabara

CINTILANTR
Classe
- Alcool ,amoniaco, etc...

s_ Classes: 16, 33 e 50
Titulo de estabelecimento

. . Classe 3 , , . .
UM produto' farniacaut:co • indicado corno medicação tônica jias -convalea1 .- . ••
tenças '
•

nda-feira 22
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11 r.mo Le 665.498, de 12-104964
ib,eg Almeida 45i Casqueiro Iza§vels
Limitada
Guanabara

9

Una ° n 665.949, de 12-10-1964
Amsl imeida
Cerquaire Imóvalí
jamiteda
•
Guanabara

AtIvIZIDN
pia:Maca
1! 11 OVEIS

LTDA

Nome Comercial
Dar e Lanchonete 0017 Ltda.
Guanabara

t 13AR 13 LANCHWTE,

111

O 7,

,• AUTONAC

INDÚSTRIA BRASILE1RÃ
Ciaste 21
Artigos da classe
Térino n° 665.957, de 12-10-1964
Loja de Beleza Beauty Shop Ltda.
Guanabara
'

e auty ShoP
.

g

Classe 30
Artigos da classe

Clamo: 11 — 42 — 13
Título de Estabelecimento
Tárnio n° 665.951, de 12-10-1964
London Comercial Peças para Veículos
Limitada
Guanabara
. L LONDON COMERCIAL
PEÇAS PARA
11.-",54

yE/CULOS LTDA.

k

Nome Comercial
Tília° no 865.952, de 12-10-1964 .
London Comercial Peças para Veículos
Limitada
Guanabara •

4,LONDON
:INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe
Têrmo no 665.953, de 12-10-1964
• Cia. Anxillar de Viaçáo e Obras'
Guanabara

CAVO
reNDÚS'TRIA BRASILEIRA
Classe 25
. Artigos da classe
Tarmo n° (65.955, de 12-10-1964
Peças e Acessórios Autonac Ltda,
Guanabara
PEÇAS E ACESSÓRIOS

AUTONAC LTDA.
NOIT:( Cof-cria!

Ttanto n° 665.956, de 22-10-1964
Peças e Aceasórios Autonae lacta,
Guanabara

O rosto e / para os lábios, "¡abafo e creme
para barbear, •salatto'liquido perfumadas•
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; saia perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; eaceatras para dentes, cabelos, unhas,
e Unos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos para o tratamento das unhao
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
'armo n° 665.961, de 12-10-1964
Cecilia, L'Obry Artigos de Perfumaria
Indústria e Comércio
Guanabara

adke ../eif-611/r
Indústria Brasileira,

.11.n••

>MO n° 665.930, de 12-10-1964

•

Cia. Auxiliar de Viação-é Obras
•Guanabara

aa
•
'
r‘its*SIBIA BRASfisMA
C.lasse 50
Artigos da classe

Classe 33
Isaaignia Comezeial

)'4

•Térmo n° 665.954, de 11-10-1964

. evereiro de 1965 803

Térrio no 665.958, dç 12-10-1964
Ealio Martins dos Santos
•
Guanabara
INSTITUTO

'TADEU DE IDIOMAS
a

Classe 33
Título de Estabelecimento
Térmo no 865.959, de 12-10-1964
À Principal das Tintas Ltda.
Guanabara

A PRINCIPAL
101-.'S TINTAS
Climas 1-33 ' Título de Estabelecimento

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, Óleos para as
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes vinagre aromatiao pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobiancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou nacf, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perto.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dios e pintas ou sinais arta
ficiais, óleos para a pele
• Térmo n° 665 . 962, de 12-10-1964
Ceciile 1.:Obry Artigos de Perfumaria
Indústria e Comércio
Guanabara -..
•

9

Térmo n 665.960, de 12-10-1964
Cecina L'Obry Artigos de Perfumaria
Indústria e Comércio
Guanabara

tos coa/accionados i de substancias anta
ais' e vegetais: • Aargolas. açucareiras,
Armações para 6cutbs, bules, bandejai,
bases para telefones, baldes, bacias. boi
soa, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, aolheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copialios de plástico*
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material . plástico, embad
tagens de material plstico para sorva.
tes, estojos para objetos, espumas dê
nylon, esteiras. enfeites para atitona5vais, massas anti-ruídos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guara
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, • jarros, laminados, plásticos, lancheiras,. mantegueiras, maSata
urinóis. prendedores de roupas, puxado.
res • de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinhaa pedras pomes, artia
gos, protetores par adocurnentos. puxadores de agua para uso doméstico,
porta-copos,'porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites. rudi.
nhas, recipientes, suportcs, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas*
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xla
caras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha. Para
cortutnes, para marcineiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva par*
correias, pastas e pedras as-a afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejoa,
anéis, carretéis, para tecelagem e guisa.
nições de material plástico ara indaga
tria geral de lásticos
Têrmo n o 665.964, de 12-10-1984
Comanhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vulcabrás
São Paulo

ESQUEMA NO0
INDÚSTRIA BRASILEIRA

)9 4 ‘ec'ú,

Indústria Brasileira

Classe 48
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Titulo de Estabelecimento
tratos, água de colônia, água de toucaTérmo n° 665 . 963, de 12-10-1964
dor, água de beleza, água de quina,
Mojzesz Gartenkraut
água de rosas, água de alfazema, água
São Paulo
para. barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorINDÚSTRIA BRASILEIRA
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 28
e talco perfumado ou não, lápis para Para distinguir: Artefat.as de material
pestana e sobrancelhas, preparados para plástico e de nylon: Recipientes !abriembelezar cibos e olhos, carmim para atados 'de material plástico, revestir:len-

GARTENYL

Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, galochas
•
olainas
olainas
Têrmo no 665.965, de 12-10-1964
Comarihia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vuleabds
São Paulo

BALANÇO
INDÚSTRIA BRASILEIRAI
Classe 36
Botas, ' calçados, chuteiras, galochas
plainas

- 804. Segunda-feira
Tirmo n° 665.966, de 12-10-1964 .
Comanasia Induatrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vukabrtia S,A.
São Paulo
'

BOLICH
Ó

•Fevereiro de 1965
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Taram as. 665.972 e 665.973, •de
12-10-1964
Duplast S.A. — Dublagem tt
Plasticização
São Paulo

Termo a° . ¢65.9?8, de 11-10,-19:10,11
jamais, ~iates, programas die

Timos na. 665.974 e 665.971. da
12-10-1964
Comete-a Sarportaaão Ltater
Sio Paulo

sevitão

Guanabara

' '

IND0STRIA BRASILEIRA

.1N1IiiSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Urna publicação ao comércio de
exportação
Classe 50
.
Pestação de serviços de engenharia e
telecomunicações em geral, incluindo o
estudo, a instalação, a manutenção,
circuitos, rêdes e sistemas de -telecomunicações para quaisquer fins, inclusive de difusão

Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, ,galochas e
olainas.
- Tann° n° 665.967, de 1210-1964
Comanhia Industrial Brasileira de
Çailçados Vulcanizados Vulcabrãs S.A.
São Paulo
•

BRASILEIRA

Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, galochas
<Unas
•

Têrmo n° 665968, de 12-10-1964
Comanhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vulcabrás. S.A•
São Paulo .
.

INTIMORATO
INDCSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, galochas e
- • clamas
Tarmo n° 665.969, de 12-10-1964
Comanhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados Vulcabrás S.A.
São Paulo
VIILLSCONT

ONV310A
Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, galochas e
olainas
Virmo no 665.970, de 12-10.1964
Comanhia Industrial Brasileira de
. Calçados Vulcanizados- Vulcabras S.A.
São Paulo

INDCSTRIA BRASILEIRA,
Classe 36
Botas, calçados, chuteiras, gatoettas e
clamam
• Têrmo no 665.971, de 10-12-1964
Comanhia Industrial Brasileira de
f.'salçados Vulcanizados Vidc...abrás
.
São Paulo

`GIUVENTÚ

• 1NDCTSTRIA BRRSILEIRA
Classe 36

Dotehs, calçados, chuteiras, galoahas e
, °Minar

taraloa na. 665.980 e 665.981, rtai4 ' •
12-10-1944
Fuadiaão de Aços Fasa Ltda. São Paulo

Tarnio na 665.976, •de 12-10-1964
Cometex Exportação Ltda. ,
•
. São Paulo

TOUCHÉ
IrlárSTRIA

Classe 32

Classe 23
•
Teçidos em geral. Tecidos • pla gasados
Classe 28
Para • distinguir: Artefatos ae material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias. boasas, caikas, carteiras, chapas, cabos
para . lerramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de • alitnentos, caixas de Material p lástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão,cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos; castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos. cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinfaos de • plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material plstiCo para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon. esteiras, enfeites, para automóveis, massas anti-ruldos-. escoadores de
pratos, funis, forMas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas. facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarniçSaes para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material piastra° para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires. 'pratos, Paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentos, 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 piástico, sacolas, sacos. squinhos,, vasilhaenes para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapatiros, para vidros, pasta ades iva para
constas, Astas e pedras para afiar
rebotara, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnições de material plástico ara inchas- tria geral de lásticos

Comexter'
Exportacão Ltda.
Nome Comercial
Tasmo n° 665 .977, de 12-10-1964
Plásticos Hevea Ltda.
a. São Pauis

PRORROGAÇA0 3

X.

Inatetria Brasileira
• Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jogos, passatempos em geral, artigos para fias exclusivamente desportivos: Automóveis,
aviões de brinquedos, berciahos, bonecas, bonecos, baralhos, bolas para todos_ os espertes, carrinhos; caminhões,
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, damas, discos de arramas° -desportivos, dardos para • lan.
pamento, esingardas de brinquedo, figuras de aves e animais, joelheiras, para esporte, jógos de foot-hall de mesa,
jogos de armar, luvas para esporte;
miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petécas,
revolver de- brinquedo, raquetes, Mas
de metal para pesca snookers, trens,
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes,
tacos, tornozeleiras para esporte, tacos,
bolas e mesa para bilhares, vagonates,
varas para saltos, varas para pesca,
tarrafas, e iscas, 'xadrés
nano n° 665.979, de 12-10-1961
Duarte Fonseca t Cia. Ltda.
Pará

PR0RROGACÀ.0)

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, ag4
doce, aço para tipo,s, aço fundido, ala
parcialmente trabalhado, aço pálio, ao
refinado, bronze, bronze em bruto ,ta
parcialmente trabalhado, bronze . d;
mangarias, bronze em pó. bronze et(
barra, em fio, chumbo em bruto Oi
parcialmente preparado, cimento rai,
tálico, cobalto, bruto ou parcialment4
trabalhado, couraças, estanho bruto 01
parcialmente trabalhado, ferro ,em bruta
bruto ou parcialinente trabalhado. ferra
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente caba.
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata era Wh& latia
eia fõlha, latão em chapas, 'latão tit
vergalhões, liga metálica, limalha,
magnésio, manganês, metais não trabatilados ou parcialmente trabalhado, • use.
tais em massa, metais estampado&
metais para solda, níquel, ouro, zinco
Classe 6 .
Máquinas para afiar; bombas para
guiam alimentadores para carburadores; amoladores (máquins) ; arnorteeadores hidráulicos; máquinas para torne
arames: máquinas de soldar; betoneiras; brocas elétricas; máquinas, para
calçados; caldeiras à vapor; máquinas
centrifugas; motores, maquinas compra&
saras; máquinas cortadeiras; máquinas
debulhadoras a descaroçadores; engenhos de cana (máquinas); engrenagens; máquinas escavadoras; máquinas de gtavar; máquinas lubrificadoras;
moinhos (máquinas); máquinas de fabricar parafusos:, rodas de máquinas;
sacedeiras; máquinas de serra; tornos,
turbinas e ventoinhas
• Tèrmos as. 665.982 a 66-5.934, da
12-10-1964
Fundição de Aços Faia Lida
Paulo
,
•

r
r: BrireilMái
adn'taria'

Classe 41
Guaraná

Classe 21
!Freio (parte integrante do veiculo),
ateetusiamo para acoplamento de veiculas ferroviários, orelhas de ' parada
para aparelhagem de traçao. amortecedores de choquai, paraeroques, ora&

gitsuilda-t i elra

za

*Obus, automóval, anteparo., auto-ca~a, alavanca*, alavancas de citabto, alavancas cie freios. breques, barras de freio, braçadeiras de mola, Inclua, barca', barro" de tração, barrar
' As &ração, cabos de velduloa, carrocechassis, carcassas, coroas, capotas,
enates para veiculos, engrenagens, embrea g em, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veiculo*,
pedala, paralamas, porta lateral", pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas; reboques, tambores de freios, varetas de veiculo',
lricicletaa, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veiculo',
etapas circulares para veiculo', cul-toe
de veiculos, desligade1ras, fronteiras
pare veiculo,. motociclo manivelas,
oara-lamas, vareta: de controle do
afogador e acelerador
Classe_ 6
maquinas para afiar; bombas para 11quidos; alimentadores para carburado
ras; amoladores (máquina); amortecedores hidráulicos; máquinas para torcer
arames; máquinas de soldar; betonaiX tas; brocas elétricas; máquinas para
calçados; caldeiras A vapor; máquinas
aentrifugas; motores; máquinas compressoras; máquinas .cortadeiras; máquinas
debulhadoras a descaroçadoras; engenhos de cana (máquinas); engrenagens; máquinas escavadoras; máquinas
de gravar; máquinas lubrificadoras;
moinhos (máquinas); máquinas de fabricar parafusos; rodas de máquinas.;
sesasleiras; máquinas de serra; tornos,
turbinas e ventuinhas
Classe 5
Aio em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
leres, conchas, cestas para , pio, cestimanganês. bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
paraialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
sal barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, late em f6lha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões,. ligas metálicas, limalhas,
Magnésio, manganês, metais não traba-

tolas, eadernoe de papel mellmetrado
e sun bramo para jenho, eadargos
eia °lares, cartões em branco, çartuchoa
e eartoliaa, etapas planogr4fleas, caernos de lembrança, carretéis de pa palão, envelopes, invólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão , etiquetas, fõlhas ledices
falhas de selulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para: copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, 'papel para embrülhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de _papel
serpentinas, tubos, postais de . cartão
e tubetes de papel
.665 . 985, de 12-10-1964
•Térmo
Fundição de —Aços Fasa Ltda.
São Paulo

Fundição de Aços Fasi
Classes; 5 — 6
Título de Estabelecimento
Têrmo
665.989, de 12-10-1964
Companhia Wetzel Industrial
• Santa Catarina

R
Indústria Brasileiras'

lhados ou parcialmente trabalhados, meClasse 46
tais em massa, metais estampados, Para distinguir: Amido, anil; azul da
meteis para solda, ;liguei, zinco

termo n° 665.986, de 12,10,1964
Durapel $.A. Indústria de Papel e
Papelão
São Paulo

PRORROGAÇÃO

DURAP %1
Ind .Br a s il eira
- Classe 38

Favaralro da 1965 805

rmARIQ OFICIAL; (9•910 111)

Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar cristais,
detergentes, espermacetes, • extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cara e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquido& mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para lmipezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em p6.
sabão comum, sabão de esfregar e sztponaceos tijolos de polir e verniz para
calçados
.
Têrmo p° 665.990, de 12-10,1964
Compaisir
Mead Jornson
Estados" Unidos da América

Acua para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco)• álbuns
para retratos e autógrafos. balões (astuto para brinquedos) blocos para
aorrespondência blocos para cálculos
Wocos para anotações, bobinas brochuRis não impressas cadernos de escrever. ca ;as para documentos, carteiras,
labias de papeias cadernetas, caderClasse 3
kaa, camis de sada°, caixas para papelaria, cnrtóes de visitas, cartões co- Um preparado farmacêutico de borraô.
merciais cai tões índices, confets car- nios sintéticos, usado na ginecologia

EX,-51

psiu° ao 008.991, de 34-10-1,964
Promogaçáo
ifuol te-Palinoli've
Unidos da
'

37.k/310 10 065.995, de 13-102196*
4
%natsti'—
Automóveis. $,A,
quanabara
rLtj
A 0iiii álil'Orritr
VOS

—
Nome Comercial

'60WW010

Canaan — Automóveis $.A.
Guanabara.

132h!,QuInii

Classe -V
Para distinguir: Perfumes essências, ex,
dor, água de beleza, água de quina,
tratos, água de colónia, água de touca•
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons"; cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para a
cabelos, creme evanescente, cremes goro
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "ma quina ge ". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfis.
Ge7 escavas para dentes, cabelos, unhas
e cibos; dum de louro, saquinho perfu•
medo, .preparados em pó, pasta, liqui& e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para -oe
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Indústria Brasileira
Classe 21
Velsuios motorizados ou ‘n' e suai
parte integrantes
Termo 219 665.997, de .12-10-1964
Materiais de Construçao e Transportes
Cashambi Ltda.
Guanabara

•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constela
ções e decorações: Argamassas; argila
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blo.
cos de cimento, bloros para pavimenta.
Wo, calhas, cimento, cal, crE. chapas
Mantes, caibros, caixilhos; • colunas,
chapas pala coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, cstrus
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos; lambris, luvas
de junçao, Iages, lageotas, material isoTermo • n° 665,992, de 12-10-1964
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
(Prorrogação)
sas para revestimentos de paredes, maHellige Inc.
deiras para construções, mosaicos, progatados Unidos da América •
dutos dr base asE41t1co, produtos pata
tornar impermeabilizantes as argamassaa de címenus e cal, hidráulica, pedra,
gulho, plodutos betuminosos, impermea•Classe 10
bilizantes líquidos ou sob outras formas
HemômetroS, hecarnitõmetros, aparelhos para revestimentos e outros como nas
e acessórios • para Sedimentação do Construções, persianas, placas para pa• sangue e pulsImetros
vim entação, aças ornamentais de II.
mento ou gemo ara tetos e paredes,
Termo n0 665.993, de 12-10-1964,
papel para forrar casas, ma ssas anti•
(Prdrogação)
rcidos para uso nas" construções, pats
Courvoisier, Ltd.
quem, portas, portões, pisos, soleiras
Inglaterra
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tara)
ques de cimentt, vigas, vigamentos
vitrós

HE 1.130 E

Ci5URVOISIÉR
Zytkorheak,a&tarnw

Tertno n° 665.998, de 12-10-1961
Materiais de Construção e Transportas
Cachambi Ltda.
Guanabara

-MIRAM or lunar
• COGNAC

Classe 42
Aguardentes
Termo n° 665.994. de-. 12-10-1964
The Larnson Ei Sesaions Co.
Estados Unidos da Arnérics

STOVER

Classe 11 .
Cuntraporcas, dispositivos rosca:rei:idos
Sixação, ferramentas de tôdas espésie,
(exceto quando partes de máquinas),
ferramentas e cutelaria em geral, Pequenos artigos de qualquer metal quando não de outras classes

Classe 16
Para distinguir: Materiais pala aonarrags
çóes e decorações:
Argamassas argila.
areia, azulejos, g atentes. b alaustres, blocos de cimento, blocos para pavitnenta,

-

is06 Segunda-feira 22
o. talhas, cinzento, cal, cré, Chapas
°lentes, caibros, caixilhos; colmata.
Eapas para coberturas, caixas dágua,
Caixas para coberturas, caixas dágua,
gaiatas de descarga para eixos. edifica•góes premoldadas, estuque, emulsoo de
' base asfáltico, estacas, esquadrias, estrubares metálicas para conatruções, lamaIga de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massaas para revestimentos de paredes, ma/ doiras para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabillaantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
çPnstruções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções. parqueias, _portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos . de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tala, ques de cimento, vigas, vigamentos •
varem
Térmo n° 665.999, de 12-10-1964
Paulinho's Indústria de Roupas infantis
Limitada
'Guanabara

ufttn
Neg, ..............

Fevereiro de 1966
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n?
' ,OU, de
botinas, blusões, boinas, baba' 'usadas, almoSadas,' acolchoados -para
dourai, bonés, capacetes, cartolas, cara- móveis, banir>, balcões, banquebss, C*ovinazr°1 . A. .8e4rdo e
puças, caiação, coletes, capas, chalea, bandejas, domiciliares, berço., biombos,
A. nulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos, cadeiral, caminhos para 66 e café
cintas, combinações; carpinhos, calças, conjuntos para dormitórios, conjuntos
de senhoras e de crianças, calções, cal- para sala de jantar e sala de Vieftas,
5;
ças, camisas, camisolas, camisetas, conjuntos para terraços, jardim e praia,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, conjuntos de armários e gabinetes para
salas, casacos, chinelos, dominós, echar. copa e cosida, camas, cabides, cadeiras
Classe
pes, fantasias, fardas para militares, co- giratórias, cadeiras da balanço, caixa
Baterias para automóveis
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- de rádios, colchões, colchões de molas
na/.
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laques, dispensas, divisões, divans, discotecas,
"nytO0 Df 9
2j
V0-64
luvas, ligas, lenços, ' mantós, meias, de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniBar e Lariffits Mara.161-445,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa- nhas, estantes, guardaaroupas, mesas.
tio Paulo
letós, palas, penhoar, pulover, palatinas, mesinhas, metézhart para rádio • televipeugas, ponches, polainas, pijamas, pu. são, mesinhas para televisão, molduras
nhos, perneiras, quimonos, regalos, para quadros, porta-retratos, poltronas,
r
4 R '4,47
robe de chambre, roupão, sobretudos, poltronas-camaa, prateleiras, porte-chaDraelleirt
suspensórios, saídas de banho, sandálias, péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e

s9:41? MGR.

autteres, shorts. sungas, atolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
•
Tênno n o 666.001, de 12-10-1964
— Indústrias Reunidas Ltda.
Rio de janeiro

vitrines
'Mano
666.005, de 13-10-64
.AIexandre Constananov
São Paulo •

PROMOBRIVE;
Classe 38
Brindes

Indústria Brasiieira
Classe 8
Abajures, lustres, quebra-luzes e relógios de paredes e móveis

Classe 41
Café liquido, croquetes, empadat e

•
Maluf

pizzas

at. 2 666.013, de 15-10-64
raia] e Construtora Ltdo,
São Paulo

MALUIP

(Ind. Ilraaileire

Game 50
'
Térmo n.° 666.006, de 13-1044
Impressos
Poliprotese Indústria e Comércio Representação de Materiais Para Prótese
Palmo
n.°
666.014,
de 13-10-§4
— Ltda.
badaatria de Móveis Colam-das Ltda.'
São Paulo
' São Paulo

POLIPROTESE
INDUSTRIA
COMERCIO REÉrtto.
CENTAÇA0 DE EATERIAIS DE
PROTE23

Termo n 9 666.002, de 12-10-1964
Paulinbo's Indústria de Roupas Infantis
Limitada
Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraIndústria Brasileira -puças, casação, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados; chapéus, cintos,
Classes: 36 — 37 • •
çaitas, combinações, carpinhos, calças. Indústria de roupas infantis e roupas
'de senhoras e de crianças, calções, calde cama e mesa
ças, camisas, camisolap, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n 2 666.003, de '12-10-1964
saias, casacos, chinelos, dominós, acharCatjor Indústria Mecânica Ltda.
pes. fantasias, fardas para militares. coGuanabara
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
amiba, mantas, mandrião, manilhas, paletós, paias, penhoar, pulover, pelerinris.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
:lhos, 'perneiras,- quinamos, regalos,
Indústria Braattetra
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 6
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, atolas ou siadas, Máquinas e suas artes integrantes, nau
incluídas nas classes 7, 10 e 17
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 666:004, de 12-10-1964
Termo n° 666.000. de 12-10-1964
Móveis Amazonas Decorações e
Interiores Ltda.
Confecções Bel-Bem Ltda.
Guanabara

úOnh©:

CR1JOR

Nome comercial
Termo n.° 666.007, de 13-10-64
_Nardy Moretti
São Paulo

QuiNar
INDUSTRIA BRASILEIRA
, amasse 1
Tigres para couros
Termo n. 2 666.008, de 13-10-64
Fabrica de EstOpas Adelpa Ltda.
São Paulo

LuRigthel,4
Classe 40

Móveis em geral de metal, vidro, da 1
aço, madeira, estofados ou não, inclua
sive móveis ara escritórios: Armara:Á%
armários para banheiro e para roupa
usadas, almoNdas, acolchoados parti
móveis, bancos, - balcões, banquetas.,
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, carrrinhos para chá e calei
untos para dormitórios,' conjunto*
sala de jantar e sala de visita
conjuntos para terraços, jardim e praitia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e coiinha, camas, cabides, cadelraal
giratórias, cadeiras de balanço, cabila
de rádios, colehtsea, colchões de mola/

dispensas, divisões, divans, diacotecala•
de madeira, espreguiçadeiras, testi-vente
nhae, estantes,' guarda-roupas, meSnal
mesinhas, mezinhas para rádio • televisão, mezinhas para televisão, moldura,
para quadros, porta-retratos, poltromak
paltranas-camas, prateleiras, porta-alma
Pénis, soías, sofás-camas, travesseiros e
•

§rilarlitàtí
Classe 21
. Estopas

Timo

30

066.009, de 13-1044

Viação -Campo Limpo Ltda.

vitrines

'armo n.° 666.015, de 13-10a14
Aajahrás Eletrônica Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

ÁRJADDLS

.Brasileits

São Paulo

041a9
140
Drqs,..letra

Classe 8
Instrumentos e aparelhos -de preciságt
Aparelhos de alta tensão, aparelhos de
alarme, anemómetros, a:aperta:metros,

Classe 21
Onibus para transportes

aparelhos are controle e medida, apta.
relhos de expurgo, barómetros, bússoltuk

São Paulo

de agrimenzsor, escalas indicadoras
maré, eletrõmeirãs de quadrantes, equtarnentos e magnéticos, espectroseópioa,
instrumentos físicos, aparelhos de lua

condensadores, compassos, instrumentoa
Ténno
666,010, de 13-10-64
de calcular, cronômetro, aparelhos caPanificadora Ako de Pinheiros Ltda. libradores, esquadros de aço, esquadros

inuctria Brasileiri
Classe 40
..M6veis em geral de metal, vidro, de
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatuárioa aço, madeira, estofados ou não, inclue roupas feitas em geral: Agasalhos alva móveis ara escritório.: Armários,
aventeis, alparcatas, anáguas, blusas, arra:trios para banheira • para rompas

ind. Drasiíeira
Classe 41

Pão

versão, heliógrafos, hidrõmetros, dínamos, Limaras permanentes, Indicadores ela
níveis, instrumentos Matemáticos e ditlÁ.-

;

§* tmer4.felra 2,2
Instrumentos de calcidar,
boa ntlutlstos, Instrumentos. para me> e sontrole para raecknicoa, amn04tros, medidores de roscas, medidores
intervalos, aparelhos para medição,
assaricos miras .de qualquer graduaa.ocinógrafos, nivela dágua para

ras, nivela de ferro, potenctôme, pistolas de pinturas; rumos, quade somando, reguladores automáttl Dadutores, raostatos, registro; para
enaia e comportas, registros para vares,. registros para água, relógios de
tdo e de vigia sextantes, aparelho*
NI soldar, traneformadores, aparelhos
ira telégra5os 'sem fio, trenas, trensdores, telelupas, telèmetros, term0.
Metros, tatatigrafos, teodolitos, tornei,
ikls da compressão, torneiras da alta
toado, voltimetros, 'válvulas de redu0.o„ válvulas de comportas reguladoras de voltagem e voltimetros
Tirmo n.° 666.016, .de 13-10-64Indústria de Calçados Naná Ltda.
São Paulo
- Lexterpreza

•Vuz
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Tento n.° 666.022, de 13-10-64
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Tárfuo 4..9 666.033, de 13-10-61
Breatlia — Encanamentos e• Eletricidale
Isda,
São Paulo

caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p lástico pára
Inferias, coadores, copos, canecas. colheres', conchas, cestas para páo,
altas, capas para álbuns e para livros,
cálices,cestos, castiçais para ' velas,
. [Ind.,B:rasi/eira
BRAMIA
caixas -para 'guarda de objetos, cartu•
Ind. Brasileira
chos. coadores para chá, descanso para
••
Classe , 41
pratos, copos e copin`hos . de plásticos
Larfahat de. queijo, -salame, 'mortadela,
Classe 16
para sorvetes, caixinhas de plástico
presunto, salsicha, alite, churrascos e
Encanamentos para construçUs
ara sohvetes, collierinhaS, pàsinhas,
pernil
-• Termo ri." V6.034, de 13-10-6% .. garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
êrmo a.° 666.023, de 13-10-64
Ts.iefânica União Ltda, •
embreagens de material plástico, embaIndttatria de Ernbalageas Lu gar Lida,
São Paulo
lagens de material- plstico para sorveSão Paulo
tes. estojos paruobjetos, espumas de
UNII0,
nylon, esteiras( enfeites para automó:Ind. Brasileira
veis, massas anti-ruidos, scoadores de
grils?leira
pratos, funis, formas para doces, fitas
'
-. • 'Classe 8'
•
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Centros tele:an- , os automádcos manusis para bolsas, facas, guarnições, guarniClasse 38
a magneto
Aparelhos telefónicos para ções para chupetas c mamadeiras. 'guarSacos de papel
todos os f:Lis e telégrafos
nições para porta-blocos, -guarnições
%mo si.' 666.024, de 13-10-41
para liguidificadores e para batedeiras
'Rirmo n,9 666.035, de. 13-10-61
, Indústria • e Comércio de Calçados
de
frufas e legumes, guarnições de maAglo Puolicidade Ltda.
f5argom Ltda.
.
terial
plástico para • uteniilios e objetos.
São Paulo
São Paulo
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, 'aminatios, plás' EMIFER
ticos, landlelras, mantegueiras, • malas,
SANOOM "
Ind. Brasileira
Bar e Lanches Irmania Ltda.
•
São Paulo

Ind. Brasileira'

orinóis, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, 'pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes; artigos, protetores par adocumentos- puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nigueís,. porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites. rcx1InhaS, recipientes, suportes,- suportes para

Classe 32
Almanaques, anuárias. álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacioTrmo ri.° 666.026, „de 13-10-64
nais a estrangeiros, publicações impres'TfIrtno a.° 666.017, de 13-10M
Panifiaadora Nova Jerusalein Ltda. sas, revista. Propaganda em ntáto,
Arauy — Representações Cottidraio e
" São Paulo
televisão, jornais, programas radiofôni.
Indústria Ltda,
CO3, peças teatrais e c.nematográficas guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
NOVÁ•ttarS.Liá
tubas para ampolas, tubos para serine revistas impressas
São Paulo
Ind. Brasileira
gas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, . sacos. sguinhos, •vasilha.
,Térmo n.9 666.036, de .13-10 64
. AUNT:
cries
para acondicionamento, vasos, xl.
Servinter
'Promoções
de
Serviços
InterClasse 41
Ind. Brasileira
caras, colas a frio e colas não incluidas
nacionais Ltda.
Pão
em outras classes, para . borracha; para
' São Paulo
Classe 50 cortuates, para marcineiros, para sapa.
firmos ns. 666.027 a 666.029, de
Impressos
teiros; pua vidros, pasta adesiva para
13-10-64
torreias, pastas e pedras ps 9a afiar
Termoflux
—
Ftindição
e
Fluxos
QuiInd.21gNflteira
Téiaso n.° 666.018, de 13-10-64
rebolos adesivos para tacos, adesivos
micos
Ltda..
Super Mercado Vila Zelina"Ltda.

-

•Classe 36
Calçados

São Paulo
ZELT DIA

Ind. Brasileira'
Classe 41
Conservas
Termo n.9 666.019, de 13-10-64
Auto p osto Alvorada Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados

São Paulo

TERMOnn

• Ind. Brasileira
Classe 6
Máquinas operatrizes
Classe 21
Veículos e suas partes_integranes e
acessórios •

para ladrilhos e adesivos para azulejos.

Classe 50
anéis, carretéis, para tecelagem e guar.
Compra e venda de passagens aéreas e niçõea de material plástico ara Inflasmarítimas, câmbio e turismo
tria geral de lásticos
Têrmo n.9 666:037, de 13-10-64- •
.Têrmo n.°, 666.040, de 13-10-64 •
Laboratórios Nitrafann S. A.
Perfile-daria Higebel Produtos Costnét‘cos
•
São Paulo
•
Ltda,
São Paulo

Ing.9rEefFeira

Ind. gãsfãáa
Tênmo ri.° 666.030, de 13-10-64
Classe 3
Termoflux
Fundição e Fluxos Qul- Para. distinguir um preparado fartnacêsmicos Ltda. .
Classe 43
•
tico, indicado como anti-ácido nas 'asSão Panlo
•
triles 'e -úlceras gastro-duodenais Para distinguir: Perfumes, essências, et.
tratos, água de colónia, água de touca.
LLVORADA
E
Têxtil° n.° 666.038, de 13-10-61
der, água- de beleza, água de quina.
Ind. Brasilftirs
18XEProdutos Químicos Laborplast Ltda, água de rosas, água de alfazema, água
QUIMICOS
São Paulo
para barba, loções e tônicos para os
Classe 50
cabelos e para a pele. brilhantina, baaImpressos
. PRODUTO
ldolina, "batons". cosméticos, fixadores,
•
• QUIMIC
Nome -comercial
Ténno n. 9 666.020. de 13-10-64
de penteados. petróleos, óleos para os '
L144.13ORPLAST !RDA
Oficina de Encanadores Reunidos Ltda.
cabelos, creme evanescente, cremes gora
• Termo n..9 666.031, de 13-10-61,
durosos e • pomadas para limpeza da
-•
São Paulo
-Nome
comercial
•
LWraria e Editora "Tese" Ltda.
pele' e "niaquillage" depilatórios, desoSão Paulo
slorantes, viosigre aromático, pó de arroz
•
Tèrmo
is.9
666.039.
de
13-10-64
WITIDOS
Produtos Químicos Laborplaet Ltda. )a talco perfumado ou não, lápis para
1
TESE -•
4
pestana e sobrancelhas, • preparados para
Ind. Brasileira
São PaulO
Ind. Brasileira
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Ciai-se 50
a.ÁBORPLASI'
para barbear, sabão liquido pai-fumado
Impressos
Ind. BrasijeirP
•
.Classe 32
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
.
Livros
impressos
n.9 666.021, de -13-10-64
hasta ou líquido; sais perfumados para
•
I. 13. C. — S. A. Indústria Brasileira
s Classe 28
•banhos, pentes, vaporizadores de perfiz.
Treno n.9 - 666.032, de 13-10-64
(1:- Celulose
Para di
stinguir: Artefatos de material me; eacôvas para 'dentes, cabelos, unhas,
Antônio Cuido Valãnt
plástico e de nylon: Recipientes fabri- e cílios; dum de louro', saquinho .perfutito
São Paulo
cados de material plástico, revestimen- alado, preparados em pó, pasta. ligai.
tos confeccionados de • substâncias ant. do e tijolos para o tratamento das unhas
Ritffi
I.B.C.
mais
• e Vegetais: Argolas, açucareire, dissolventes a c:exilem removedores da .
REPRESENTACOES
Ind. Brásilsira
armações _ para óculos, bules, bandejas.. cutícula; glicerina perfumada para os
bases para telefones, baldes, bacias ' bol- cabelos e • preparados para descolorir
Casse 41
sas, caixas', carteiras, chapas, cabos unhas, alhos e pintas ou sinais artifi..
'Classe 38
ciais, óleos para a pele
Titulo do et tabelecimento
Celulose
para ferramentas e utensillos, cruzetas,

-
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para forrar paredes, papel .almaço com
Térzno n. • 666.041, de 13-10-64
Iloaften — Indústria e Comércio de ou oam pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em boMaleta Liaça.
bina para impressão, papel encerado,
São Paulo

papel higiénico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, paMÁRITÁN
pel para embrulho impermeabilizado
Ind. Brasileira
papel para ercadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel paClasse 36
rafina para embrulhos, papel celofane,
Confecções .em geral para homens, senho- papel celulose, papel de linho, papel
ras e crianças
absorvente, papel para embrulhar, tabaco, papelão, recipientes de papel, ro666.042,
de
13-10-64
Termo n.°
Sevaram — Materiais de Construaões setas de papel, rótulos de papel, rolos
fada*.
— da; papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
São Paulo
e tubetes de papel

SEVERAM
Ind. Brasileira
Classe nf:

Para d stinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila

Termo n.° 666.044, de 13-10-64
Hndson Propaganda Lr"
São Paulo
HUDSQN PROPAGAN0A

para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
moldoa para uso nas construções, parvitr6s
Classe 25
Arvores de natal,bibelots, bolas para
s de natal, cartas
enfentes de árvore
geográficas. cartões postais, cartazes,
displays, desenhos artísticos, desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotagrafiaa frutas de louças, figuras para mil:a tar bolos de aniversãrios. batizados,
casamentos e outras quaisquer comernora'; G e s, gravuras, image-is letreiros manequins, maquetas, obras artísticas, obras
de p.r.tura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas- e
para propagandas, sliportes artisticos
Paxa vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboletas

1,

. evereiro de1 19s5

ou pastosas paia ~deka, 1erno, pare- ,
dei, contruçõess . decorações, touco" I*
cid" Librai, celulose, barcos e yd,eulos, talco industrial, thinee,

Tõrrno 1.0 666.050, de 13-10-64
Bar e Lanches "Saracura. Ltda.
São Paulo

.

"SARACURA"
Ind.Draolleixa
Classe,' 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetato.,

agentes químicos para o 'tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e ca.
lulose; água ias, álcool, albumina, azullina& alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumiai° - ern pó amoniaco,
anli-incrustantes, anti-oxidaittes, antioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan-tes, azotatos, água acidulada -para
acumuladores, água • oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização; benzina, benzo!, betume&
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatoS, catalizadores, celulose, chtipas . fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes. creosotos; • descorantea, desincrustantes, dissolventes: emulsões 'fotográficas, ermo- '
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, 41xadores, • formol, fosfatos industriais, lósa
foros industriais fluoretos; galvanizado-,
res, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidaatos. • hidrosillfites:
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitrou-.
lulose; óxido, oxidantes, óleos para
pinava, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa -Inclusa
trial, -papeis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis he"
liograficos e heliocopistas, pc/iculas
sensíveis, papéis para fotografia 'e anã..

areia, azulejos batentes. balaustras, bloTermo n.° 666.048. de 13-10-64
Classe 33
cos de cimento, blocos ara' pavimenta .
Companhia de Ferro Ligas da Barita
Titulo
çào, calhas, cimento. cal, cré, chapas
S. A. — Ferbasa
Isolantes, caibros. crixilhos. colpnas. Termos ns. 666.045 a 666.047, de
Bahia
chapas para coberturas, caixas dágua,
13-10-64
cobertuas,
caixas
dágua,
a_
caixas para
Sadel — Sociedade Artigos Dotra.ticos
CIA. DE FERRO LIGAS DA
ca.xas de descarga para elixos, edificaElétricos Ltda.
BANIA
S. A. "FERGASA"
ções remoldadas, estuqeu. emulsão de
Bahia
base asfáltico. estacas: : esquadrias estru.
Nome comercial
- turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 666.049, de 13-10 64
de junção, lages, lageotas. material isoInd .BragtioirBasitart Comércio e Indústria S. A.
lante contra trio e calor, manilhas, masGuanabara
sas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, aro.
Classe 15
dutos de base asfált co produtos para Para distinguir: Artefatos de cerâmica
para barbear, 'sabão liquido perfumado porcelana. faiança, louca, louça vidra
ou no. sabonetes. 'dentifrícios em pó. da e outros para uso caseara acidra°
Ind .Brasileira
pasta ou liquido: sais perfumados para fins industriais e' artísticos, inclusive
banhos, „pentes, vaporizadores de perle- Instalações sanitárias, adobes, adôrnos
Classe, 1
. me; escovas para dentes, cabelos, 'unhas aparêlhos de jantar almoço, sobremesa Absorventes, acetona,
acetatos,
e cilios, rum de louro. saquinho pertu Chá .e café, artigos de louça. bacras de agentes químicos paraácidos,
.o
tratamanto
mado, preparados em pó. pasta, liqui- latrina, balaustres para jardins., ban- 'oração de fibras, tecidos, couros ae-e
do e tijolos ara o tratamento das unhar deiras de porcelana para candieiros lulose;
água raz, álcool, albumina, anidissolventes e vernizes, removedores da banheiras, bilhas para vinhos, botelhas
alumen, alvaiade, alvejante in•cuticular; glicerina -perfumada para os botijas. bules, bidês, 'caço las para mó linas,
. cabelos e 'preparados para dsecolo. lho.. canos de barro para fogão, colu- dustriais, alumínio em pó amoniaco, lises de laboratório, pigmentos,- potassa,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- pós metálicos para a composição de
rir unhas. cílios e pintas ou. sinais arti nas para 'jardim, xícaras canecas. com oxidantes,
anti-corrosivos, anti-detonan, tinias, preparações para . fotografias,
ficiais, óleos para a pele.
goteiras. confeiteiras. cubos. descansos tes, azotatos, água acidulada , para p rodutos para niquelar, matear e cropara guarda-chuva, espremedores para acumuladores, água oxigcnada ' para mar, produtos para diluir tintas prossia,
Termo n.° 666.043, de 13-10-64
crtitaa funis, frigideiras de barro. glo- fins Industriais, amônia; banhos, para to; reativos, removedores, revelacictres;
Hudson Propaganda Ltda.
bos. Jarros, jardineiras para lard m, la galvanização, benzina, benzol, betumes, sabão salitro, sais, salicilatos, secantes.
São Paulo
va dedos. rnanteguearas, molheira. pe bicarbonatas de sódio, de potássio; cai
Soda cáustica, soluaões
destais de lâmpadas pires; porta-facas. virgem, asava" carbonatos, cataliza- silicatos,
mias cie uso industrial, solventes, sulHUDSON
po ies, pratos. puxadores. receptáculos. dores, celulose, 'chapas Sotográficas- fatos: tintas em pó, liquidas, s.:ilidas
naladeiras. saleiros serviços de chá e composições extintores de incêndio, clol ou p astosas para inadeu
a, . fero, pareIniustrta Brosaleire.
café, taboletas, terrinas', tubos, urinós ro, corrosivos, cromatos, corantes, creo- dts, contruções, d ec
orações, coiria.s, tesotos; descorantes, desincrustantes, dis- cidos, fibras,
Classe 16
celulose, barcos e veíPara distinguir: Materiais para constru- solventes; emulsões fotográficas,.- enxoClasse 38
cuJos, talco i n dustrial, thiner,
decorações:
Argamassai,
argila,.
.Aros para guardanapos de papel ções e
fre, étcr, esmaltes estereatos; fenol, tilaglutinados, álbuns (em branco). álbuns areia, azar las, g atentes, balaustres, alo, mes sensibilizados para fotografias, aTermo
666.051, de 13-10-64
paia retratos e aut&prafos, balões (ex. CO3 de cimento. bloros para pa-aanenta- xadores, formo'', fosfatos industriais, fós• Lar da Criança Feitz
calhas.
cimento.
cal.
cré.
chapas
foros industriais fluoretos; galvanizadocato para brinquedos) blocos para ção
São 13,-.1110
'colunas: res, gelatina para fotografias
correspondência blocos para cálculos isolabtes, caibros, e pintura.
bl ocos para anotações, bobinas brochti- chapas- para çobeeturas, caixas dágua. giz, glicerina; hidratos, ledrosulfitos;
ras uão • impressas, cadernos de escre- caixas para- coberturas, caixas agua. Imp ermeabilizantes, loduretos; lacas:
ver, capas para documento.' carteiras, caixas de .descarga para efixos, edifica- massas para • pintura, -magnésio, Mettairas de %palão. cadernetas, cader- ções premoldadas, estuque. emuisoo de curio; nitratos,,
nitrocenos, cnixar de cartho, aaixas min pa- base asfáltico, estacas, esquadrias. estria lulose; óxidos, neutralizadores,
oxidantes, óleos para
pelaria, cattõe; de . visitas, cartões co- turas metálicas para construções, lame. pintura, óleo de linhaça; produtos quí• marciais . cariea índices conforta car- las de metal, ladrilhos, lambris, luvas micos para impressão, potassa
tolina, cadernos de 'papel melimetrado de junçáo, kgm- lageotas, material iso- trial, papéis emulsionáveis para indusa foe em branco para desenho, cadernos lante tontra frio e calor, manilhas, maspapéis de turnesol. papéis heescolares, cartões em branco, cartuchos sas para revestimentos de paredes. ma- tografia,
liográficos
e
helioc
. °pistas, película»
de cartolina, cranaa planográficas. cus i* riras para construções mosaicos, prodanos de lembrança, carretéis de pa- dutos de. base asSáltico, produtos para sensíveis, papéi Ora fotografia .e aná- I
pelão, envelopes, envóluaos para cha-. tornar impermeabilizantes as argamas- lises de laboratório, pigmentos, potassa,
rutos de papel, encardenaçâo de papel sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- pós 'metálicos para a composição
eu papelão. etiquetas, fõlhas índices gulho, produtos- betuminosos, impermea- tintas, preparações para , fotografias,
fólhas. de celulose, guardanapos, livros bilizantes líquidos ou sob outras formas produtos para niquelar, pratear e crocomo na? mar, produtos para diluir tintas prossia.
1:10 i mpre sso s, livros fiscais, livros de para revestimentos e outros
contabilidade, mata-borrão, oetQtnente3 construções, persianas, placas para pa- to; reativos, removedores, reveladores: Para dist nguirColas :ilil
e ;.5°
re
renuerente .
.. de papel transparente-, pratos papell-' vimentação, eças ornamentais de ci- sabão neutro, sais, ,salicilatos, secantes, !a ser Usa' do em papéis de parta .1:13anhos, papéis de estanho e de alumínio, mento: ou gesso ara tetos e paredes. silicatos, soda cáustica, soluções qui- envelopes, cartões de
papéis sem impressa°, papéis em branco papel para turrar casas, massas anti- sacas de uso industrial, solventes, sul- visita e comerciais. memorando, tatupara impressào, papéis fantasia, menos quetas, portas, portões, piso& soleiras, listar.; tintas em pó, liquides sólidas i a" avisos, centratos, cheques, notas
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durosos e pomadas -para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Termo n.' 666.052. de 13-10-64
embelezar cílios e olhos, carmim para
Lar da Criança Feliz
o rosto e para os lábios, sabão e creme
São Paulo
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6,
pasta ou liquido; sais ¡perfumados para
FELIZ.
.
-tAR D CRIANÇA
banhos, pentes, vaporizadores de perfizMe; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; dum de louro. saquinho perfuNome civil
mado, preparados em pó, pasta, liquido
e tijolos para o tratamento das unhas
Termo n,° 666.053, de 13-10-61 • dissolventes e vernizes, removedores da
Galhardo Souza Ltda.
cutícula; glicerina perfumada pára os
São Paulo
cabelos e ' preparados para descobrir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos oara a pele

•promissória. up1Lcata3, açõe, 10611.
debêntures, letiai . cii cambio; paitapena, bilhetes, folhinhas e demais
documentos usados pelo requerenet

"LOJAS CLAMAR
•Stio PaA10-

Classes: 12, 14, 15. 17, 38 e 49
Titulo de estabelecimento
• '
Termo. n.5 666.054, de 13-10-64
Gisepal — Representações de Abrasivos
Ltda.
São Paulo

"G ISEPAL"
IND.

BRASILEIRA

Classe 6
Para ditsingUir: Máquinas e motores
elétricos ti gás, vaor e a vento; turbinas; locomoveis; máquinas motrizes; má
quinas operatrizes; ventlasiores para as
Indústrias; aparelhos de elevação para
cargas; guindastes; laminadores; máqtatts ferramenta; máquinas perfuratrizes;
desvios; mesas giratórias; lubrlicadores.
Partes de máquinas, a saber: rodas dentadas. 'rodas para corrente. correntes,
mancais de • manivelas de pedais, reguladores. engrenagens de diferenciais
engrenagens de multiplicação e transcissão de fõrça. articulações universais.
eixos, mangas de eixos móveis, comandos. mancais de rolamentos de esferas.
'anéis de guia, mancais radiais mancais
de pressão, combinação de mancais ra-dais e de pressão. anéis de guia para
esferas. dispositivos para guiar corpos
rolantes, dispositivos para a. fixação de
corpo# rolantes ôbre eixos ou em caixas
de mancais, mancais de rolamento, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos,
esferas e corpos rolantes de aço e outros metas mancais de empuxo com
colares múltiplos, transmissões, transmissões intermediária e suas partes integrantes, cavaletes de mancais,. mancais
retos, mancai de teto, acomplamentos.
polias para cabos, cremalheiras. ret.ficadores. rodeiros; mancais para rodeiros,
chumaceiras e cones
Termo n.s 666.055, de 13-10-61
Indústria e Cosnéscio Cosarrobrás Ltda.
São Paulo
—

CO SMOBR ÁS"
IND. BRASILEIRA.

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. ,essen.sas.
tratos, água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina.
água de roias, água de alfazema, água
para barba, loçóes e tónicos para , os
cabelos e para a pele. brilhantina, ban'foliais. "batons". cosméticos, fixadores.
de penteados, petróleos, óleos para os
anilado', creme evanescente, cremes gor-

raquetes, redes de pesca, sedes para aas de, cimento e cal, hidráulica, padrejogos, rodas de roletas, revólver de gulho, produtos betuminosos, impermeas_
brinquedo, soldadinhos de clawmha, ta- ibilizautes líquidos ou sob outras formai
blelros para jogos, tacos de bilhar, para revestimentos e outros como nas
tamburétia, construções, persianas, placas pata pa'
tambores para ci.lanças,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias. vitnentaçáo, aças ornamentais de ciférreas para brinquedos, varas para, mento ou gesso ara tetos e paredes,
papei para forrar casas, massas wattpesca, vagonetes e zepelins
reidos para uso nas construções, parqueies% portas, portões, pisos, soleiras.
Termo n5 666.058, de 13-10-1964
Ed-IE — Sociedade Brasileira de
para portas, tijolos tubos de concreto,
Hidráulica e Eletricidade Ltda,
telhas, tacos, tubos de ventilação, troques de cimento, vigas, vigamentos e
Sào Paulo
vitrõs

E"
"B HE"

•

IND. BRASILEIRA.
- 'Classe 16

Tèrmo n° 666.057, de 13-10-1964: Para 'distinguir materiais para constns.
Tecnovolt Indústria e Comércio Ltda. Ou • decorações: Argila, 'anela, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
•
. São Paulo
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.
pai ima coberturas, edificações premoL
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades,- 'anelas, lamelas, de metal ladrilhos, lambris, luvas. de
junçáo, laje, lakotas, madeiras para
Classe 8
Reguladores de . voltagens, e compo- construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos 'de base ai:lábio:a
nentes elétricos e outros produtos
produtos para tornar imperrneabillzantes
correlatos
lia argamassas de cimento e cal hidráulica, pedreguik4; placas para peva:nen-Termo n.S 666.056, de 13-10-64
Banec-Art Indastria e comércio Ltda. Cação, peças ornamentais de cimento ou
gesto para tetos e paredes, parquete*,
•.
São Paulo
portas; portões, pisos, papel [safa forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de ca.sicreto, telhas, tacos, tubos de ventilaySto, senezianaa

"TEC NOVO L T"
IND. BRASILEIRA

"E3ONEC -AR"'
- IND. BRASILEIRA

Classe 49
jogos, brinquedos, artigos desportivo. e
passatempos, a saber: álbuns para te.
cortar e armar aviões, automás eia
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bons.
'coa. baralhos de cartas: bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, bálões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos: brinquedos
em forma de instrumentos mulfrals
brinquedos em forma, de armar, brinquedos de borracha com ou sem amo
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas 'de Jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para 16to,
nhas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras 'de brinquedo, carteiras e en.
velopes com fólhas para . recortar -e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados. caixinhas de mágica
dados, dardos, discos, domin6s, espiogardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para j6go de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para espOrte,
ganchos para pesca, gulsos para crianças, ha/teres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
de roleta, de xadrez, malhas de brinquedo. miniaturas de utensillos domiapara jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista
tico., patins, patinetes piões, peteca",
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
tas, pianos e outros Instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
gestas, papagaios de papel. panelinhas.
quebra-cabeça. em forma de armar,
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Termo n° 666.059, de 13-10-1964
Sociedade Extrativa de Minérios
Socorrense Ltda.
São Paulo

SOC ORRENSS
Classe 5
Minérios
Tarmo. no 666.060, de 13-10-1964
PaniSeadora "Canadá" Ltda.
Sào Paulo

C ANÀPÀ
Ind. Brasileira
• Classe 41
Artigos da classe'
Termo n o 666.061, de 13-10-1964
Transportadora Cantareira S.A. .
São Pardo

ÁNT ABEIRA

Ind. zrasi.t eira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para comgruções e decorações: Argamassas, argila,
ateia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de (cimento, Horos para pavimentaçao. •-calhas, cimento, .cal, cré, chapes
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para cohertursta, caixas dágue
caixas para coberturas, maltas dava
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lagebtas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madelras pua constausiaas, mosaicos, produtos de base asMItIco, produtos para
tornar bnoermeabilizantes as 'anotavas.

Teimo rt9 666.062, de 13-10-1964
José Amara da Corte
São Paulo .
I MOBI LtitRIA
NOVA -4.1,VOlt IDA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termos tis. 666.063, 666.065 e
666.067, de 13-10-1964
Papelaria Paulista Ltda.
São Paulo

Classe 32
admanaques, anuários, álbuns impus.
aos, cartazes, catálogos. jornais imo°.
nais e estrangeiros. publicações impressas, revista. Propaganda- era rádio,
televisão. jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e enemeográficas
e revistas Impressas
Classe 38
Aros para guardanapoS de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos pára
corrcspondencia blocos . para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochua
ras não impressas, cadernos de asaraver, capa- para docu,nentos, carteiras,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos, erl'res ch. cartão, caixas para papelaria, cartCa.s de visitas, cartões comerciais- earton indicas, confetl, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e eus branco para desenho, cadernos
escolares, cartões , em branco, cartuchos
de -eartolina, crapas planográficas, , cadrrnos de lembrança. carretéis de papelão, envelopes, envOlucros para, charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas índices
fôlhas 'de celulose, guardanapos, livros •
não Impressos, livros fiscais, livros de
orataMdade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papellahos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço coar
ou sma pauta, papel crepon, papel de
sede., papel impermeável, _papel em laca
Zaina para impressão, papel encerado.
papel higiênico, papel iftiperineável,
para copiar.' papel para desenhos, , papel para embrulho impermeabilizado.
papel para eaeadernar, papel para etcravar, papel para Imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel Multam, papel de linho, papal
absorvente, papal para embrulhar ta w e•
baco, papelão, reetpientes de papel, rtr,
setas de gapej, 04u1os de papel, rotos
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cio 5egunda-teIratl
•

Tilara° a° 666.070, de 1A- 10- W61
• PaP64 tranperente sacos 4e papel
Classes: 1 a 50
açiapentinas, tu . postais de cartão
tubetes de papel
Classe 17
Artigo, para escritório, almofadas para
girirobas, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, boi‘achas,
berços para ma- mborrão, borrachas para
Sinal de Propaganda
colas, brochas para desenho% esofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Termo ns 666 .071, de 13-10-1964
nos, Geraldo Gomes da Silva, Tecidos S.A.
desenho, cortadores de papel, carbo
turimbos, carimbadores, cola para papel,
•
Minas Gerais
coladores, compassos, cestos pana correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhas,
eetojos pare canetas, estojos com minas,
,6
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para . papéis, furadores, fitas
Indústria Brasileira
para máquinas de escrever, • grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeaClasses: 1 a.50
dores, lápis em geral, lapiseiras, maSinal de Propaganda
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
Termo" n° 666.072, de 13-101964
escrever, máquinas de calcular, maquim-s de somar, máquinas de multiplicar, Geraldo Gomes da Silva, Tecidos S.A.
Minas Gerais
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-cariaibos. porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de, papéis,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
•para mimeógrafos, tintas e tinteiros
percevejos para papéis, perfuradores,
Termo n° 666.066, de 1340-1964
Predial Cedro S.C.

TAY n t N
.

São Paulo

I Ir%

BRUINDJÇE
1nd, branteirt

(b‘
\ea,

\ç‘

•

Classe 50
Classe 36
O timbre de todos os seus impressos
Vestuário em geral. de todos os tipos
•
comerciais
e tamanhos, para homens, senhoras e
Termo a' 666.064, de 13-10-1964
.
crianças
Brasiadice Gráfica Editõra Ltda._
Termo n'666.073, de 13-10-1964
São Paulo
Geralia Gomes da Silva, Tecidos S.A.
Minas Gerais
CURO
•

_

Ind. zrael.lelrat

Classe 32
accra distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins,. catálogos, pcças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
.

;

WINBLEDON

Fevereiro de

Classe 37
pt
4R.ap a° 666.083, de 13-10-1964 g
$ .A. — Publicidade, .Anándoir
-Roupas brancas, para cama • =sai
e • Negógioê •
Acolchoados para camas, colchas, ao-4
Pará
bertores, eekegões, fronhas, guardanaPos, jogos bordados, jogos de toalhas.
lençóis, mantas para_ camas, panos para
AN SIA.„..emblididad,
cosinha e panos de pratos, toalhas, de
rosto e banho, toalhas de mesa, toanuncia....tvegoLçAR
lhas para • jantar, toalhas para chã e
•
•
café, toalhas para 'banquetas, guarniNome Comercial
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo' ny 666.084, de 13 - 10- 1964 .
Classe 50
anüneloal
Para distinguir impressos: Papéis. de PAN S.A. —ePublicidade,
Neg4gioE
carta, papéis de oficio, cartões comerPará
ciais e de visitas, impressos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de cambio, chegues, netas promissórias, debêntures, apólices,
ações, folhinhas, passagens áéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem
•como bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral
Termo n° , 666 .079, de 13-10-1964
Manrei Evangelista da SOUS?
Piaui

A rasileira

Classe .8
Para cnstinguir luminosos de gare
fluorescentes, tetos luminosos, letreiro
Classes: 2 — 3 -- 4 —8 — ii —
e luminosos em geral
12
14
15
18
22
31
38 — 40 — 42 — 46 — 47 —
Termo n° 666 .085, de 13-10-1964
•
48 50
. Arteiro e, Cia. Ltda.
•

Titulo

Maranrâo

Termo n° 666.080, de 13-10-1964
Stepan Boyadjian •
São Paulo
•

LIMPAFQNE
'Indústria Brasileira,

Geraldo Gomes á SIM)

• indústria Brasile"

Celçaleira
Pialkie'nse
'Classes: 30 — 35 — 36

àasscs: 1 a 50
•
Classe 46
Sinal de Propaganda
Província para limpesa de apakelhia.
telefónicos .
Termos na. 666.074 a 666.078, de
13-10-1964
n o 666.081, de 13-10-1964
Geraldo Gomes da Silva. Tecidos S.A. • Termo
Termo n° 666.068, de 13-10-1964
•
Stepan Boyadjian
Minas
Gerais
Geraldo Gomes da Silva, Tecidos-S.A.
•São Paulo,
Minas Gerais

WINBLEDON

ETEF. E

Sinal de Propaganda

666:086, de 13-10:1964
Angelin 6 Yocalos Ltda.
Maranhão

Têm) no

h"

aran
,4\12tCeç
I

indústria Brasileira

-

1965

Classe122
asma: 6 — 7 — — 1 .1 — 14 Pios de algodan, cânhamo, juta, 16,
21 — 31 — 33 — 39 — 47 SO
nyion, fios plásticos, fios de seda naSinal de Propaganda
tural
e
reyon,
para
tecelagem,
para
Nome Comercial
bordar, para costurar,bleotagem e croclasse 415
Termo. n o 666.087, de 13 - 10- 1964
ché. Pios e' linhas de tõda espécie, Produtos para limpem de aparelhos .
Termo n o 666.069, de 13-10-1964
Sapataria ficndix Ltda.
aço r a ra gurt
Geraldo Gomes da Silva, Iheldros ã.A.
telefónicos
. Guanabara
Minas Gerais
Artefatos da etcidos em geral: Gcultett, • Termo n° 666.082, de 13-10-1964
&enfio Boyadjian
fitas, alamares, debruns, cadarços, galões, thías, enfeites, laços, etiquetas, enSão Paulo
tremeios, rendas, bicos, bordados, passaClasse 36
manarias, alemaree, franjas, ougas,
Calçados, para_ homens, senhoras e
palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei. crianças
ra', avi0" mochilas, máscaras, montas,
filtros de café, passamanes, coadores de
Térnlo nY 666.088, de 13-10-1964
café, borlas, tacos, sacas, telas para
Llbiratara Hamoyo da Silva
bordas, rédeas, cobertas pese raquetas.
Guanabara ., •
coberturas para cavalos,- bandeiras e
esfregões
- Cases 34
- AU TOMOBILISM
I O
Claean6
Tapetes, cortinas e panos par assoeArtigos de vestwitio em geral, ele todos lhos e paredes, -linóleos, ole.dos e en- •
Classe 44
os tipos e tamanhos, para hamaa,
Classe 32 •
cerados, inclusive pare indolentes bom- Produto), posa limpara de apeire:Noa
Jorna], revista e outras publicaçtk*
. senhoras e Maneei
teleftmleos
pltdar44

c es e

XION39

E

. Jedústrià Bras eira'

ta

degunda-teira 22

,
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'rirmo n° 666.089, de 13-10-1964
• Ubiratan Hamoycs da Silva •
Guanabara

pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenços, manhãs. rectais
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paP RPCIRTAGEM RODOVILATIVI letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas,, pijamas, ponhas, perneiras, quimonos, regalos,
Classe 32
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Jornal, revista e outras puemaçoeS suspensórios. saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas Ou slacks,
Tern-mo n9 666.090, de 13-10-1964
tuler, , toucas. turbantes, ternos, uniUbiratan Hamoyo da Silva
. formes e vestidos
Guanabara
Classe 36
Termos as, 666.099 e 666.100, de
REPORTA GEN •
13-10-1964
Argos Industrial S.A.
São Paulo
•
, Classe 32
jornal, revista e outras publicaçoes
Termo n° 666.091, de 13-10-1964
Ubiratan Hamoyo da Silva
Guanabara
9 SSO REPORTE RODOVIÁRIO

*

Classe 32
Jornal, revista e outras puta...noas
Ténno no 666.092, •de 13-10-1964
Ubhatan Hanjoyo da Sdv.
Guanabara
O sE11 REDATOR RODOVIÁRIO

8EQUEUSE
Brasii eira

IndUstria

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos- para confecções em geral, pára
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
caroá. casemiras, fazendas e tec_dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

-

e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais alpercatas, anáguas, blusas,
inas, blusões, boinas, bababotas, bot
douros, bonés, capacetes. cartolas, caraTérmo no 666 .093, de 13-10-1964
puças, casacão, coletes, capas, chales,
Uhiratan Hamoyo da Silva
cachecols, calçados, , chapéus, cintos,
•
Guanabara
cintas,- combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
FÁBRICAS 33P1 FOCO
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fra'clas, galochas, gravatas, gorClasse 32
Jornal, revista e outras publicações ros, jogos de lingerle, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
Termo ng 666.094, de 13-10-1964
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paLibiratan Harnoyo da Silva
letós, palas, penhoar, pulover, ederinas,
-Guanabara
•
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
de chambre, roupão, sobretudos.
robe
O QUE VAI PEIAS PISTAS suspensórios.
saídas de banho, sandálias,
suetgres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniClasse 32
formes e vestidos
jornal„ revista e outras publicações
ns. 666.057 e 666.098, de
'f &mos as, 666.095 e 666.096, de
13-10-1964
13-10-1964
Argos
Industrial S,A.
Argos Industrial S.A.
São Nela
•São Paulo •
sinag s AFERRO

Classe 23
Para distnguir: Tecidos de algodão, de
alinham, casemira, crepe de sêcla, estoloa, fazendas, flanelas, franjas, gazes,
vorgorão. jedsey, de juta, de lã, de linho, opala. organdi, percales taion, sarja setim e seda
Classe 36
Para distinguir: Artigos d e \Pu:satírios
e roupas feitas em gera.: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
caebecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de serhoraa e de crIanças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

de senhoras e de crianças, 'calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs meia;
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, oelennas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termos as. • 666.101 e,666,102,
13-10-1964
Polenghi
Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios
São Paula

POR Tz
'1. ri i• Brael 1 et ra
.
'
Classe . 42
Para custinguir: Aguardentes, aeritivos,
anis, bitter, brandy, conrague, cervejas,
essências para bebidas alcoolicas, gene-

bra, fernet, gyn, licores, kumel, nectar,
punch, pipermint, rhum, suco de trutas

com alcoo/, vinhos guinados, vinhos
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka.
wrisky
.
Classe 91

•
Para distinguir: Laticínios em geral,
Para 'distinguir: Artigos de vestuários coalhada, creme de leite, iogurte, leite

Classe 32 • •
Jornal, revista e- outras publicações

WUNCAMARROTA
Indústria Braelleira

III)

Indústria Braeileira ,

em pó e condensado, manteiga, quefir,
queijos, mussarela, margarina, requeijões, e ricota
•
Têrmo n° 666. 103. de 13-10-1964
Polenghi S.A. Indústria Brasileira d
Produtos Alimentícios
São Paulo

50.1/BENTO
Indiistrin Brasalleira

Classe 11
Para distinguir: Laticínios em geral,
coalhada, creme de leite, iogurte. leite

em pó e condensado, manteiga, quefir,
queijos, muSSarCia, margarina, regueijões, e ricota
Termo ,n° 666.104, de 13-10-1964
Or k-, Baumgart Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
São Paulo

,evereiro de

190 811

Termo no 666.106, de 13-10-1964
IVIohilfae.a S.A. — Indústria
Comércio de Móveis
São Paulo

MOBILINEA SiA, • •
tNIIISTRIA E COMÉRCIO
//s5V=S
Nome Comercial
Térmos na. 666.107 e 666,108, de
13-10-1964
Mobilinea S.A. — Indústria e
Comércio de Móveis
São Paulo
•

MOBILIN.EA"
indastria Brasileira
Classe 4
Para distinguir: Madeiras em brutO
parcialmente trabalhadas, em toras,
serradas e aplainadas
Classe 26 •
Artefatos de madeira em geral: Argolas, algudares, armações para balcões
a Para vitrines, artefatos de madeira
para caixas, tppurne, bandejas. barris,
baldes, batedores de carne. caixas, cal044 caixotes, cavaletes, cunhas, cruzetie, cubos, caçamba. colheres, 'cestos
para pies, cepos para cosinha. cabos
para ferramentas, cantoneiras, en gradados. estrados. esterinhas, estolas, .exprensedeirai, embalagens de madeira,
escada, formas, gaiolas, guarnições
paia porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensilios doroésbcos, grfos, malas de
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
puxadores, prendedores de roupas,—pedestais monogramas, palitos, pasinhat,
garSinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes. áboas de passar roupas, ttboas de carne, -tonéis, torneira;
tambores, tampas, suportes de madeira,
rodinfia, rolos, rosários e vasos
Termo no 666.109, de 13-10-1969
Maucyr Ferreira Dottori
Çêo Paulo

D O 1T NT DA 5
:Uo rau In—Capital
• . Classe 33
Para distinguir: Engenharia em geral,
construç õS9, imobiliária.
planejamentos
Termas as. 666.110 a 666 .112, de
s
13-10-1969
Otto Baumgart Indústria -e Comércio
Sociedade Anônima
• São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções • em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e meaasses: 1 — 16 — 28
sa: algodão, alpaca. cunham°, cetim.
Sinal de Propaganda
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em pecas, luta, jersey, linho, nylon,
Têrmo n° 666.105, de 13-10-1964
paco-paco, percalina, raro!, rayon, seda, Produtos Farmacêuticos Gunther da
natural, tecidos plásticos, tecidos imBrasil Ltda.
permeáveis e tecidos de pano couro,
•
São Nair.
veludos
Clame 36
13 7, --,-.. 99,
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
InchIetria Braeneipa
040U6TRI A BRASILEIRA
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba,
Classe 21
douros,--bonés, capacetes. cartolas, cara' Classe 3
-Para distinguir: Artefatos de material
puças, casacão, coletes, capas, chales, Rara distinguir um produto rerniacett- pliVitico e de nylon: Recipientes fabrie
cachecols, calçados, chapéus, . alatoe,
bico indicado domo vacina noll . . ciados 4e material plástico, revestimesia
cintas, combinações. esalpinhos, Meg
indoutos+.
•
104 confeccionados de substâncias aritj :4
.

sa\•

:
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I
mala e vegetais: Argolas, açucareiros,loração
de fibras, tecidos, couros e ce- cintas, combinações. corpinhos, calças
*mações para óculos, bulas bandeja% /ulssse; água raz, álcool, albumina, ani- de senhoras e de crianças, calções, calbases para telefones, baldes, bacias. bt.1- linas, aluinen, alvaiade, alvejantes in- ças, camisas, camisolas, camisetas,
t". caixas, • carteiras, chapas, cabos dustrials, alumínio em pó amoniaco, cuecas, ceroulas, colarinhos, tuieiros,
para ferramentas e utensílios, cruzetas, anti-incrustantess anti-oxidantes, antl- pes, fantasias, fardas para militares, coixas- para acondicionamento de ali- oxidantes, anti-corrosivos, - anti-detonan- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorÇ'autos, caixas de material plástico para tes, azotatos, água acidulada para ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquês,
_aterias, coadoreã, copos, canecas, co- acumuladores, água oxigenada para luvas, ligas, lenços, • tnantõs. meias,
1 ares, conchas, cestas para pão, cesti- fi isa industriais, amônia; banhos para maiôs, mantas, mandtião, mantilhas, pan ás, capas para álbuns e para livros, alvanizacáo, benzina, benzol, betumes, letós ' palas, penhoar, puIover, pelerinas,
.
- de sodio,
cálices, . cestos, castiçais para velas, bicarbonatos
de potássio; cal peugas, ponches, polainas, pijamas, puCaixas para guarda de objetos, cartua
carvões carbonatos* cataliza- nhos, perneiras; quin-sonos, regalos,
Chos. coadores para chá, descanso para
dores, celulose,'chapas fotográficas, robe de chambre, roupão, sobretudos,
pratos, copos e copirihos de plásticos composições extintores de incêndio, do- suspensórios, saídas de banho, sandálias,
para sorvetes, caixinhas de plástico ro, corrosivos, cromatos, corantes, creo- sueteres, shorts, sungas a stolas ou slacks,
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas, sotos; descorantes, desincrustantes, dis- tales, touças. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
garfinhos de plástico para sorvetes, for- solventes; emulsões fotográficas, enxominhas de plástico para sorvetes, discos, ,rre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filTermo
n9
666.115, de 13-10-1964 .
embreagens de material plástico, eMbasensibilizados para fotografias, 5i.
Garcia t Cia. Ltda.
lagen,.s •de material plstico para sorve- mes
formol, fosfatos industriais, fósSão Paulo
•tes, estojos para objetos, espumas de xadores,
industriais fluoretos; galvanizadonylon, esteiras, enfeites para automô - foros
vais, massas anti-ruidos, escoadores de res, gelatina para fotografias e pintura.
COLÉGIO PIRATININOA
pratos, funis, formas para doces, fitas giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
de
celulose,
fechos
impermeabilizantes,
ioduretos;
lacas;
antos—Est . de S.Paulo
isolantes, filmes, fios
para bolsas, facas, guarnições, guarni- massas para pintura, magnésio, merções para chupetas e mamadeiras, guar- curio; nitratos, neutralizadores, nitroceClasse 33
nições para porta-blocos, guarnições lulas; óxidos, oxidantes, óleos para
Titulo
para liquidificadores e para batedeiras pintura, óleo de linhaça; produtos quide frutas . e legumes, guarnições de tna- micos para impressão, potassa inclusa.
Termo n° 666.116, de 13-10-1964
terial plástico para utensílios e objetos, trial, papéis emulsionáveis para a foguarnições para bolsas, garfos,. galerias tografia, papéis de turnesol, papéis he- Fábrica de Sandálias Paulista Lida.,,
São Paulo
para cortinas, jarros, laminados, plás- liográficos e haliocopistas, películas
ticos, lanctieiras, mantegueiras, malas, sensíveis, papéis para rotografia e anáorinóis, prendedores de roupas, puxado .. lises de laboratóriol pigmentos, potassa,
PAULISTA
les de móveis, pires, pratos, palitei- P ós metálicos para a composição de
Inaistria Brasil e.I./
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti . tintas, preparações para fotografias,
gos, protetores par adocumentos,- pu- produtos para niquelar, pratear
cro
)(adores 'de água para uso doméstico, mar, produtos para diluir titintas prossme'Clase 36
a - reativos, removedores,
searnisovesdaioi rcens, reveladores.,
porta-copos, porta-nIqUeis, porta-notas, sabão
Para distinguir sandálias em geral
portasdocurnentos. placas, rebites, rod i- bã ne utro, r
atos, secantes,
ribas, recipientesasuportes, suportes para silicatos, soda cáustica, soluções quiTermo n° 666.118, de 13-10-1964
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, micas de uso industrial, solventes, sule Máquinas S.A.
tubos ¡para ampolas, tubos para serin- fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas Fermasa Ferragens
•
Bahia
gas, travessas, tipos de material Vás- ou pastosas para madeira, ferro paredas,
tico. sacolas, sacos. squinhos. vasilhacontruções, decorações, couros, - temes para acondicionamento, vasos, xí- cidos, fibras, celulose, barcos e veícaras, colas a frio e colas não incluídas
culos, talco industrial, thiner,
em outras classes para borracha, para
costumes, para marcineiros, • para Sapa- Termos na . 666.113 e 666.114, de
. teiros,, para vidros, pasta adssiva para Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
correias, pastas _e pedras para afiar
Produtos Alimentícios'
rebolos, adesivos para" tacos, adesivos
Nome Comercial
São Paulo
para ladrilhos e adesivos cara azulejos.
Termos ns. 666.119 a 666.121, de
anéis, carretéis, para tecelagem e guarV.ESUVIO
nições de material plástico ara indús13-10-64
Fermasa Ferragens e Máquinas S A.
tria geral de lásticos
Braaileira
P a hi a
Classe 16 - Para distinguir: Materiais para coluiruções e decorações: Argamassas. argila,
Classe 42
areia, azulejos, batentes. balaustres, blo- Para distinguir: Aguardentes, _ aperiti.
cos de cimento,- blocos para pavimenta- vos, anis, bines, brandy, conhaque, cerção, calhas, cimento. cal. era. ti-.apas vejas fernet, genebra, gin, kurnel, licoisolantes. caibros. caixilhos. colunas. res nectar, punch, pimpermint, rhutn.
Indústria Brasileira
chapas para coberturas 'caixas d'água, sucos de frutas em álcool, vinhos, vercaixas para coberturas. caixas d'água. nuith, vinhos espumantes, vinhos quiClasse 6
caixas de descarga pra Mos. ectticanados, whisky
Aitigos da classe
premoldadas.
assaque.
elnulsão
de
cões
Classe 41
base asfáltico estacassesquadrias. estru- •
Casse 7 •
Artigos da classe
turas .metálicas para construções, lame- Para distinguir: Laticínios em geral,
las de metal, ladrilhos. lambris, luvas coalhada, creme de leite, iogurte, leite
C!,. sae 11
de função. lages, lageotas. material iso- em pó e condensado, manteiga; quefir,
Artigos da classe
• lantes contra frio e calor, manilhas, mas- queijos, mussarela, margarina, requeijão e ricota
• na para revestimentos de paredes. maTérinos ns. 666.122 e 666.123, de
deiras para construções. mosaicos, pro1540-64
Termo
n9
666.117, de 13-10-1964
dutos de base asfáltico, produtos para
Castspanhla, de Melhoramentos Rur as e
Calçados Donália Ltda.
tornar impermeabilizantes as arg amasUrbanos da Bebia — Cotneba
São Paulo
sas de cimento e cal, hidráulica, pedraBahia'
gullso. produtos betuminosos. impermea•
emoliu
. bilizantes, líquidos ou . sob outras fonnas
DONI LI A
construções. persianas, placas para iavimentação, peças ornamentais de cimeni a Brasileira
Indiastr
to ou gesso para tectos e paredes, papes,
para forrar casas, massas antl-ruldu
Classe 36
para uso nas construções. parquete*
Indústria Brasileira
•
portas, portões, pisos, soleiras para por- Para distinguir: Artigos de vestuários
•
toupas Imitas em geral: -Agasalhos,
tu, tijolos, tubos de concreto. telha:, ta.
• coe tubos de ventilação, tanques de d- aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaClessE 25
mento. vigas, vigamentos. vitrie
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara1% 1 tiaras da classe
Classe 1
Classe' 50
Absorventes,. acetona, ácidas, acetato., puças, casacão, coletes, capas, chato,
Artigos . da alam*
• - agentes quitnicos para • tratamesta e eatelneoh, ealçaded, chapem alatoo.
411.

Fermasa.Ferragens
e Ma q uinas S. A

Tátinos as. 666,324 e 666 .125, de
10-64
•
klafrisa M atí:dow os Frigoríficos 3. A.

Earalia

- Indústria

Brasileira,

C . Z.SSC 28
A r tigos da classe
Classe ..41
Cços da classe .

Tênnos" as. 666.126 e 666.127. de
:3 10-64
•
•Triangulo Con.TL tora e •ImobilaIrta
Ltda..
Polua

.
Classe 16
• Artigos da classe
c.
e 50
Artiçass• da classe

'

Ténia) n.° 666.128, de 13-10-64
Sisaltec S. A. Indústria, Comércio
Exportação
Bahia

Indústria Brasileira
• Classe 27
Artigos da classe
1-kin° n.9 666.129, de 13-10-64
Sipab — Sociedade Industrial te Pradutos Alimentícios da Bahia Lta.
Bahia

SIPAB Sociedade Industrial
s de Produtos Altmentictos
da Bahia Ltda.
Nome -comercial
Termo- n.. 9 666.130. e 113-10-64
Sipab — Sociedade Industrial de Produtos Alimentícios cLi Bahia Ltda. •
Bahia

e-oleada da Saaa
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41'
Artigos da classe

•
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1

Timo n. 9 666,141, de 1340-64
em p6, estearato de alumiai, casando 'liados ou parcialmente trabalhados, meEanpresa Construtora e Imobiliária Ltda. desincruatantes para máquinas, entAfre, tais 4323 massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
de gomenol, essência de eucalipto, emoflabia
Classe 6
lientes para remoção de tintas
Máquinas e suas partes integrante não
dar, emulsionante para produtos
ticos, esmaltes, eter, fenosalll, formo], Inc.luldas nas classes 7, 10 e 17, discri.
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, los. minadamente: Abanadores de cereais,
de potásalo, fosfato de sódio, fos- adelgatodores e alisadores de couro,
de Dignicfade e Confiança' fato
fato de amônio, fluidos para freios, afiadores, agitadores, bombas e purifi.
glicerina, •glicerofosfato de pst faf áto, enclores de água, compressores, batedo.
Indústria Brasileira,
glicerofosfato de magnésio
res e descaroçadores, prensas e trituraClasse 33
Classe 2
dores de algodão, beneficiadorea de ceFrase de propaganda
Adubos, ácidos sanitários, água desin- reais, amassadores, amortecedores hl.
Classe 41
fetantes e para fins sanitários, apanha rráulicos, aplainadores, moinhos para
Artigos da classe
Térrnos no. 666.142 e 666.143. de
me/sca e insetos (de gema e papel ou cereais, máquinas de soldar, máquina*
13-10-64
papelão), alcalis bactericidas, barati- de fabricar açúcar, aspiradores, bombas
Têemos na: 666.132 e 666.133, de
Dargei Eisnpreendimentos
cidas. carrapaticidas, cresci, ccelotan. de incêndio, máquinas para bordar, bri13-10-64 •
Ltda..
na, "creozoto, desodorantes, desinfetan- tadores, máquinas de furar, burrinhos,
Exportadora João Cesse Ltda.
Guanabara
tes, defunadores, exterminadores de torradores, cantaras de expurgo p ara
BrIa
pragas e hervas daninhas, esterellian- cereais, desnatadeiras, debulhadores,
tes, embrOcações para animais, enxer- moinhos, máquinas tipogrOicas, Dlá.
tos, farinha de ossos, fertilizantes fosconsEMPREENDIMENTOS
fatos, formicidas. fungicidas, isc,igan- rininas textels, condensadoras parade
LTDA..
M
IMOBIUAPI
rotrução
e
conservação
de
estradas
tes, glicose para fins vetesinárioa, guanos, herbicidas, Insetifugos, larvicidas, dagem e de ferro, máquinas para cor,Indústria Brasileira
microbicidas, medicamentos para ani- tar, trançadeiras, máquinas de gravamais,
aves e peixes, óleos desinfetantes ção, lamlnadores, dragas engenhos de
Classes: 33 e 50
•
Classe 28
e veterinários, petróleos sanitários e cana, máquinas para encadernação, para
Imobiliários em geral
Artigos da classe
desinfetantes, papel fumegatório. pós engarrafamento, entalhadeiras (máqui.
Nane comercial
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e nas), máquinas de estampar, de frisar,
Térrnos na. 666,134 a 666.137, de
desinfetantes, preparações e produtos de fabricar gelo, guinchos, guindaste,*
Termos as. 666.149 a 666.193. de
13-10-64
13-10-64
inseticidas. germicidas, desinfetantes e• máquinas de lavar, linotipos, lixadoras,
Fernando Ferrão to Cia. Ltda,
Dargel Empreendmicntos Imobilialios veterinários, raticidas. remédios Para macacos, motores, máquinas multiplica.
Bahia
Ltda.
fins veterinários, sabões veterinários e doras, plainas, rebltadoras. reEinadoras,
•
Guanabara •desinfetantes, sais para fins agrícolas, rotuladoras, secadeiras, separadores, ser.
hortícola.% sani:sios e veterinários. sul- ras de fita, turbinas, máquinas a vapor
fatos, superfosfatos, vacinas para aves exceto locomotivas, tupias, engrenae animais, venenos contra insetos, sulgens e rodas de máquinas
mais e . hervas danirhas
Classe 7
C'asse 3
•
Maquinas e utensílios para serem usaIndústria Brasileira'
Substancias quirnicas, produtos e pre- dos exclusivamente na agricultura e
sarados para .serem usados na medicina
Casse 6
horticalfilra a saber: arados, abridores
ou na farmácia
Artigos da classe
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meClasse S
canimos e ernplilhadores ocmbinados,
Classe 1
Substancias e produtos de origem ani- arrancadores mecânimos para agriculArtig os da classe
C-lasse 11
mai. vegetal ou mineral, . em bruto ou tura, batedeiras para cereais, bombas
1
Artigos da classe
na-calmante preparados: Abrasivos em para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
asse 39
bruto, argila refratária, asfáltico em ceifados para arroz, charruas para agri,Artigos da classe
bruto, algodão em bruto, borracha em cultura, cultivadores, debulhadores
Classe 1 .
Para distinguir. tintas, lacas, vernizes, bruto, bauxita, benloim, breu, cânfora, oestocaclores. desentegradores, esmaga.
Tênmo n.° 666.138.. de 13-10-64caolim, chifres, ceras de plantas; "ceras dores para a agricultura, escarrificado.
limam — Indústria de Mada isa• S a 1 - esmaltes, substancias químicas usadas vegetais de carnaúba e aricuri., crina res, enchovadeiras, facas para máquiem geral nas indústrias, anilinas, absor- de cavalo, crina em geral, cortiça em nas a g ricolas, ferradeiras, gadanhos.
v a dor Ltda.
ventes alcatrão, água raz, álcool, aluBahia
mínio em Pó, alvaiade, ainda, antideto. bruto, cascas vegetais, espato, ervas garras para arado, grades de discos
medicinais, extratos. oleosos. .titopas ou dentes, máquinas batedeiras para
nantes; anti-incrustantes e desincrustan. enxofre,
Rilhas, fibras vegetais, flores agricultura, máquinas inseticidas, mácaldeiras,
arsênico,
acetona,
tes pura
secas,
grafites.
gomes em bruto, granito ouinas vaporizadoras, máquinas de
acetato •de chumbo, acetato de cobre,
acetato de amônio, acetato de potássio, em bruto, kieselghur. Ilquidos de plan- mungir, máquinas niveladoras de terra,
bruto ou parcialmente ruáquinas perfuradoras para a agriculetato de zinco, ácido bórico, ácido tas, lates em
minérios, metálicos, madei- tura. maquinas de plantar. inotodiar.
acético, ácido azálico, ácido nítrico, preparados,
ras em bruto ou parcialmente traba• tuas, Inquinas regadeiras, máquinas de
ácides fênico, ácido cítrico, ácido saliCilas Ácido benzóico, actol, água oxige- 'tiladas em toras, serradas e aplainadas, roçar, de semear, para sulfatar, de
Nome comercial
nada, albnina. albuminato de ferro, manganês, óleos de cascas vegetais. torquir, de triturar, de esfarelar terra,
argirol: arseniato de ferro, arseniato de mica, mármores em bruto, óxido de 'para irrigação, para matar lonmigas e
Termo n,° 666.139; de 13-10-64
potássio, arseniato de sódio. antimónio gazes solidificadores, gelatina, giz, di- outros insetos, para bursifar e pulverl.
Iriam — Indústria de Madeiras Sal metálico, amoníaco, liquido, arenal. aris- rados, plumbagina em bruto. pó de 2 ar desinfetantes, para adubar, para
vador Ltda.
toi e cetalilida, bálsamo de perum, bl moldagem para fundições, pedras bri- agitar e espalhar palha, para colher
Bahia
cloreto de mercúrio, bi-fosfato de cal- tadas, piche em bruto, pedra calcária algodão, para colher cereais, máquinas
do, bicarbonato de sódio, bolos alba. plantas medicinais, pedras em bruto. amassadoras para fins agrícolas, de
boricina, borato de sódio, benzonaftoi guebracho, raizes vegetais. resinas, re- cortar árvores, para espalhar, para cabenzoato de mercúrio, bistumose, bicar- sinas naturais, resíduos testeis, silício, pinar, máquins tombinadas para se»
seivas, talco eia bruto, listo, xisto
bonato de potássio, breu FF, cola sinmear e cultivar, de desbanar, para en.
betuminoso e silicato
tética, composições químicas utilizadas
silar máquinas e moinhos para forrapelas indústrias, testeis e pelos cortugens, máquinas toscadoras, ordenado.,
,
Classe 5
indústria Brasileira
mès, corantes minerais para uso na Aço em bruto, aço preparada, ao res mecânicos, raladores, mecânicos, roIndústria, creosoto para usos nas indús- doce, aço para tipos, aço fundido, aço jos- compressores para a agricultura
k asse 40
trias, calcina, cal virgem, carbonato de parcialmente trabalhado. aço Pálio. aça asseradeiras, semeadeiras, secadeiras,.
Artta .s da classe
magnésio, carbonato de sódio. carvão refinado, bronze, bronze em bruto ou semeadores de terra,. tosadores de graTtrrno n. , 666 110. iie l3-10-n4
vegetal em pó, carvão ativo, caseinato parcialmente trabalhado, bronze de ma, tratores agrícolas, vil
vulas pa ?ts
Engssol Engen/lana de Ftmdações t de sódio, carvão animal, cianureto de manganês, bronze em pó. bronze em
máquin jaassseagricolas
8
mercúrio, citrato de cairias, citrato de barra, • coa fio. , chumbo eis. btzt, ‘N
&sus Ltda.
Classe
ferro, citrato de prata, citrato de Po- parciahnente preparado. cimento me- Para distinguir: Aparelhos receptores
Bahia
tássio, cloreto de amónio, cloreto de tálico, cobalto, bruto ou parcialmente transmissores de rádio, aparelho decep.
et
cal, cloreto de cálcio. cloreto de mag- trabalhado, couraças, estanho buuto ou receptores de rádio, apetrechoa
p
nésio, cloreto de sódio, cloreto de po- parcialmente trabalhado, ferro em bruto. municações, ap etrechos p
ara aparelhos
ara
tássio. colargol, colódio elástico, cremor em barra, ferro manganês, ferro velho, lhos receptores e transmissore
d
de tártaro, cuprol. citrato de ferro, ci- gusa em bruto ou parda/mente traba- torra e trnassissores de televisão, apare,.
s e
trato de quininas citrato de ferro verde lhado, gusa temperado, gusa tisit AM. aparelhos receptores de televisão,
apaa
carbonato de amônio, coreto de zinco. lâminas de metal, lata em ,fôlha, latão relhos
Indústria Brasileira
rádio-transmissores,Pnr I
carbonato de potássio, carbonato de em 161ha, latão em chapas, latão em çrásdoi cr.croemcepmá
torgesuina
adsap.fta
aldaonst ilaceotubsincrite.
r°
•
sse 25
manganês. desnatei, desengraxantes para vergalhões, ligas metálicas, -limalha&
A s:gos da classe niquelação, desoxidantes para metais. magnésio, manganês; ;metais não traba- elétricamente, ap
ardhas res
ádioa-cireocneap(a
tio• 'Puno n.° 666.131, de 13-10-64
F.stado da Balda
Salvador
Bahia

IMOB- Expressão' - ,

Sovolks

• IMASA - Indústria
*de Madeira Salvador
Ltda.

r

•
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res e máquinas falantes asionadas elétri, bradiças; enxadas, enxadões, - esferas, vidro, retortas de vidro, torneiras de
umente combinados, s<stemas distribui- engates, esguichos, enfeites para arreios, vidro, trompas de oidro, i tubos de vidores centralizados em rádio, máquina str,hos, -esferas para arreios, capta:ia- dro, vidro comum, vidro com :pampo/il..
falante e audio, máquinas falantes acio- deiras; formões, foices, ferro para cortar ções especiais, vidro com telas de- menadas elétricamente, máquinas falantes' capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- tal, • vidro cristal, vidro industrial, vidro laminado, - vidro trabalhado
acionadas elétricamente adaptadas -a auras,' ferro comum a carvão, fruteiras,
combinação com 'aparelhos rádio-recep- funis, fôrmas pari doces, freios para
Claslae 15
.de - ferro, frigideiras; ganchos,
tores e acessórios e artes cinsistindo estradas
Para distinguir: Artefatos de cerilmica,
grelhas,
garfos,'
ganchos
para
qudros,
em antenas, eliminadores de batelia, bo.
porcelana, faiança, louça vidrada para
binas de reaçãq, indutores, capacitores. gonzos para carruagens; insígnias; !i- uso caseiro e adorno para fins artístilâminas, licoreiros,, latas de lixo;
fugas de grade; : uto falantes, Painéis, mas,
jarras; machadinhas, molas para ports, cos e industriaUs: e instalações sanitaotenciômetros, boquilhas; inversores, isolas
para venezianas, martelos, mar- rias, açucareiros, almofarites, - bules, baconvertedores, interruptores de corren- retas, matrizes;
puas, pás; pra- • cias sanitárias, bandejas, biscoiteiras,
te, chaves inversoras, chaves inverso- gos, parafusos,navalhas;
picões, porta-gelo; po- botijas, bebedourds para aves, banheiras de corrente elétrica, dispositivos de- seiras,
porta-pão, porta-joias, paliteiros.
bidets, cafeteiras, canecas, compomudança de - potencial e de modNca- panelas roldanas, ralos para pias, rebi- ras,
çáo de corrente elétrica, estantes para tes, regadores; serviços de chá e cah, teiras, confeiteiras, castiçais, centros de
ampliadores, retificadores, vibradores, serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te mesa, comedouros para aves, cadinhos,
filtros, ' lavras, jarrões,- jar.
quadros terminais., ' Mostradores, maçane- souras, talheres, talhadeirãs, torquezas escarradeiras,
'dineiras,
•
/avatorios;
mantegueiras, paotas, dispositivos de governo de volume, tenazes, travadeiras, telas de arame, tor
dispositivos de governo - a distância, diz. ueiras, trincos, rabos- para encanamento, ringas, orinois, pires, pratos, potes, papositivos de governo do tom, • trriatorma- arilhos para portas de correr, taças liteiros, páratos de ornato,--plaos, pias,
dores, chaves, diãfragmas, para auto cravessas . tuaibulos vasos, vasilhames. travessas, terrMas, -taças para- café, taças 'para chá, taças para refrescos, vafalantes, tomadas, apanhadores elétricos,
. vei rumas
sol. vasos sanitários, -xícaras •
•
estiletes especialmente adaptados a miClasse 12, crofones, microfones,' jogos de filtros, Agulhas, agulhas de tricotar, alSinetes
Classe 16
•,
coniuntás -t relevadores, reostatos, meca. talfinetes de- segurança, alfinetes para Para distinguir; Materiais para conatruelétricos,
unidades
rá-.
chapéus, botões de Cela espécie e seus ções e decorações: Argamassas, argila,
siismos de Parada dio-ampliadoraa, unidades' ampliadoras acessórios, botões de pressão, botões areia, 'azulejos, gatentea, balaustres, bio.
de televisão, unida-des audio-ampliado- para calças, botões de colarinros, botões rol de cimento, bloros para pavimentaras, protetores, tubos eletrônicos, indi- para unhos, botões de fantasia, botões ção. calhas,' cimento, cal, cré, chapas
cadores de ressonância . do tipo de tu- de fios, botões .de retrós, botões . de te- isolantes,. caibros. caixilhos; colunas;
bo de raios catódicos, tubos detetores cido, colchetes, dedais, fechos de cor- chapas para coberturas, :caixas dágtia,
termiônicos, tubos ampliadores. tubos rer, fechos para roupas e calçados fi- caixas para coberturas, caixas dágus,
osciladores, tubos retificadores, tubos de xadores de botõeá, fixadores para blu- Caixas de descarga para etixos, edificadescarna' 'astreados, unidades afinado- sas, fivelas, fivelas para ligas e jarra-\ ções premoldadas, estuque, emulsão de
teiras, grampos para chapéus e.
ras
base asfáltico, estacas,' esquadrias, estru•
• Clame 9 - ilhoss pára roupeas
turas-metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Abafadores de som. acordeona, altos,
Classe
13
.
•
arcos -de violino, assov1os, ' bandolins, Adereços • de metais, preciosos, semi.' de junção, lages, lageotas, material iscs
banjos. baterias, birimbaus, boinbordi- preciosos -e suas Imitações, adereços de lante contra frio e calor, manilhas, masnos, bombos, boquilhas, caries, clarones, pedras preciosas e suas imitações, aciõr- sas para revestimentos de paredes, -maconcertinas, contra-baixos, . coritetões. nos de metais preciosos, semi-preciosos deiras para construções,. mosaicos, procornetas, cornetina, cuicaa, fagotes. e suas imitações,' alianças: -anéis, arti- dutos de base as.çáltico, produtoa para
flautas, flautins, guitarras harniónicas. gos de fantasia, de metais preciosos. tornar im p ermeabilisantes as , argamasde cimento e cal, hidráulica, -pedra• harpas, liras, órgãos, pandeiros, pia- balagandans de metais preciosos, ou sas
gulho,
produtos betuminosos,. In:permitap
lfancis,
rabecão,
saxofones.tamnos •
semipreciosos-, bandejas de metais prebores tamborins tantãs', tímpanos, trom- ciosos, berloques de metal preciosos. bilizantes líquidos ou 'sob : outras formas
bones; •trompa", violas, violoncelos e brincos de meatl. precioso. ou semi- para revestimentos e outros como nas
persianas, placas para paviolões
precioso, bules de 'metais preciosos. construções,
vimentação, aças ornamentais de' ci. Classe 10carteiras de metais preciosos, • colares
-ou gesso ara tetos , e paredes,
Para distinguir: Algodão, agulhas para de metais• preciosos ou semi-preciosos, mento
para forrar - casas, massas antiinjeções, aparelhos deli Sessão arterial, contas de metais preciosos,- copos de papel
aparelhos par massagens, afastadores, Metais preciosos, dedais de metais pre- rcidos para uso nas construções, parguetos, portas, portões, pisos, soleiras,
• abre-bocas, - abaixa-linguas, aparelhos ciosos, diamantes lapidados, 4io de Ouro, para portas, tijolos tubos de concreto,
para surdez, abaixa-linguas, aparelhos fio de prata, fivelas de metais preciopara surdez, afastar lábios, gengivas, sos, galreteiras e.metais preciosos, jóias, telhas, tacos, tubos de ventilação, *tanagulhas ara seringas. aarelhos • elétro- jóias falsas, lantejolás de metais pre; ques de cimento, vigas, vigamentos e
varias
dentários, cirúrgicos e eletro-diagnósti- ciosos, medalras de metais preciosos
b.sbuciaú
semi-preciosos
e
suas
imitações
palitos
coa, bolsas ara água quente,
Classe 17 . • ' turis, bombas de borracha ara fins ci.- de ouro, pedras preciosos para jóia, "Pe Artigos para escri
tório, almofadas para
- rargicos e roteticos, bandejas rospitala-drasemipcío jóas,érl carimbos, almofadas para tintas; abrires. cânulos, conta gota», celalennetaos, e imitações de pérolas, pratos de me- dores de cartas, arquivos, borrachas,
curetas, colheres cortantes, cintas abdo- taisp sedosos, serviços de chá e de café berços paia mataborrtio, borrachas para
. minais, estiletes, espátulas. Instrumentos de metais preciosos, serviços de licor colas, brochas para desenhos, cofres,
cirurgicos para operações, termômetros, de metal precioso, serviços de refrescos canetas, canetas tinteiro, canetas para
macas, meias elásticas protetores para de menti precioso, serviços de salada desenho, cortadores de papel, carbonos,
seios, pinças anatómicas, -,pincéis para de • frutas de metal precioso, serviços de carimbos, earimbadores; cola para papel,
garganta, armários para fins hospitala- sorvete de metal precioso, sopeiras de 'coladores, compassos, cestos para corres, camas, carrinhos para transportes metal precioso, taças de metais precio- respondência, desenhadores, • duplicado• de doentes, mesas para clinica médica e sos, talheres de metais preciosos, turi- res, datadores, estojos para desenhos,
hospitalar e serra para "maquiotomia bulos de metal, turmalinas lapidadas -e estojos para canetas, estojos com minas,
vasos de metais preciosos
- esquadros, estojos para lápis; espetos,
Classe 11
Classe 14
. Ferragens, ferramentas de tésia espécie,
estiletes para papéis, furadores, fitas
cutelaria em geral e outros artigos de Ampôlas de vidro, bacias de vidro ou para máquinas de escrever, ,grafites
- metal, 'a •sabir: Alicates, alavancas, ar- de cristal, balões de vidro, bastões de para lapiseiras, goma arábica, grampea.,„ mações de Metal, abridores de latas. vidro, bicos de vidro, buretas de vidro, dores, lápis em geral, lapiseiras, maarame liso -ou farpado, 'assadeiras, aguz cainhos e viro, caixas de vidro ou de quinai para apontar lápis, minas para
careiros; brosnis, bigornas, baixelas, erste!, cálices de vidro ou de cristal, grafites, minas para penas, máquinas de
bandejas, bacias, baldes, bombo:frase; cadinhos de vidro, -caixas de vidro ou escrever, máquinas de calcular, maquibules; 'cadinhos, cadeados, . castiçais, GO- leres de vidro ou de cristal, conta-go- nas de somar, máquinas de multiplicar,
lheres para pedreiros, correlatas, cabides. tas de vidro, copos de , vidro ots de cris- niatet-gatoa, porta-tinteiros, porta-carim'
•chaves; cremones, • chaves de parafusos, tal; , • cristalizadores de vidro, destilado- bos, porta-lápis, porta-canetas, portaI conexões para encanamento, colunas, res de vidro, esferas de vidro,
espátu- aortas,. prensas, prendedores de papéis,
,
caixas, de metal para portões.- canos de las dir. vidro, frascos de vidro ou de percevejos . para p apéis. „perfuradores,
metal, 'chavas fle fenda, chaves inglása. cristal„ funil de vidro, garrafas de vi- réguas, raspadeiras de borrões, -stendls
cabeções, canecas, copos, eachepots, dro. ou de cristal, lâminas de vidro, la- para mimeógrafos, tintas -e tinteiros
„
centros .. 4e, mesa, coqueteleiraa,. caixas ,vaidores de vidro ou de cristal, mama..
Clame 18
. de. ,,a1,4mentos, delras de Vidro, moldes de Vidro, pipetas Revolver,. espingarda, bacainarte, cara•Pp.ra-acondiçionamsntochaleiras,
catateicalderões, caçarolas,
de vidre, peadas de vide" 'provetas de bina, pistola, garrucha. mosquettão, hz.
ras, mechas, ~dores; dtatkrievos,
•

stl, munições, espadas, espadim, puctbal.

diluem
' Na, n1teglicerlua, trinitriea, Sidk
vote, fogos de e rabeio
aaase i- •
Anituels-• vivos Inclusive ave", ovos asa
geri, inclusive do bicho da seda
Classe 2Z1
'
Petrechos navaís e .aeronáuticOtt, ânso4
ma, bolas,, cintas de natação. fatainak

paraquedas e salva.vidas
MU.. 21
•
Para distinguir: Velculos 'e . suas partes
•

integrantes: Aros para bicicletas. aut6.
móveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de canabio, banira
breques, braços ara yeietilos, bicada.
taa, carrinhos de adio e carretas, canilabonas, carros ambulantes, carainhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadorea, carros, carroças, carrocerias, chassis,. cimas dr.
culares para veículos, cubos de veludo*
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, degggadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engatei para culos, eixos de direçito,
tetos, fronteiras para veículos, guidio,
locomotivas, lanchas, motociclos, mola&
motocicletas, motoCargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, paatões, _
rodas para bicicletas, ralos para lúcida.
tas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veiculos, selins, Weide". tfcantes para veiculos, vagões; velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varas*: da
_ • carros, toletes para carros
Classe 22

Para distinguir: Pios de algodão, ca.
nhamo, juta, 1S, seda, nylon, fios plás.
ticos, seda natural e artificial, rayoa
para tecelagem, para aro
ché, para tricó,
para costura, para bordar, fica e linhas
de toda -a espécie com exclusão de fios
• e liaras para pescar •
." Classe 23
'
Para distinguir: Tecidos ein geral, te.
cidos para confecções em: geral.tapeçaria e para artigos 'de cama •
mesa, algodão, alpaca, canhamo,
carda, casimiras, fazendas e tecidos de
ta em peças, luta, jersey, linho. nYlasa,
paco:paco, parcalina, ramIS rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impar.
meai/eia •e tecidos de pano couro, ves
ludos

•

Classe 24;

Artefatos de etcidos em geral: Cor46ers,
fitas, alamares, debruais, cadacos, ga.
iões, tiras, enfeites, laços, etiquetas, ea. ,
tremeios, rendas, bicos, bordados, passa
manarias, alamares, franjas, xergafi ".
palmilhas, nesgas, atacadores, ombret.
Faz, avios, mochilas, máscaras, montal,
filtros de café, 'passamanes,' coadoras 014
cafil, borlas, sacos, sacas,, telas para
bordas, rédeas, coberters para raquetaa,
coberturas para cavalos, bandeiras è .
esfregões ')
'
Classe 25
Arvores de natal; blbelota,: bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas •
geográficas, cartões postais;. cartazes,
displaysi deseneios artistléos, • desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,.
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias; frutas de louças, figuras para enfeItar bolos de •aniveraarics, batizados, •
Casamentos e outras qua ,sql!er 'Comem°.
mcões, grávuras, imagens; i'etreiros manequins, maquetas, obras artísticas, obras
da tintura, ,painéis . e. cartazes ..,iàra . decorações e. 'para 'exposição: '''iirojeto.s.
moNtruárioi de mercadoria' diversas, e
para— prOPagandas, suportai- . 'artisticos •
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins . artísticos e itaboletas•

• .•

•

•.
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correias, paptas e pedras para afiar uvas,. ligas, lenmm„ anantas, meias, espanam da borracha :em quetirajacto
Clame 26
mantas, mandrião, mantilhas, pao yara torneiras, fios de borracha lisos,
Xforgess de vime, argolas de madelia. rebolos, adesivos para tacos, adesivos maiôs,
letós. palas, penhoar, pulover, palermas fôrmas de borracha, guarnições para
para
ladrilhos
e
adesivos
para
azulejos,
suerlfm
ou
de
mo,
argolas
de
mae
carretéis, para tecelagem e gtsar- peugas, ponches, polainas, pijamas, pu..- móveis, guarnições de borracha para
' ira de marfim ou de osso para guar- anéis,
nições
de material plástico ara indús- Mos, perneiras, quimonos, regalos, automóveis, guarnições para veiculo*,
danapos, armações de marfim ou madelrobe de chambre, roupão, sobretudos, lancheiras para escolares, laminas de
tria geral de lásticom
iis para leques, artefatos de madeira
suspensórios, saídas de banho, sandálias, borracha para degraus, listas de borra.
Classe 29
para conha, cabides de madeira, caimmalasts e para portas, lençóis
shosts, sungas, atolas ou slackg, eha para ,—
am de madeira, copos de cosinha, ces- Escovas comuns não incluídas em outras suciares,
de borracha, manoplas, maçanetas. protuim,
toucas.
turbantes,
temos,
uniclasses,
a
saber:
basculhos,
escovas,
to de salgueiro, cestos de madeira ou
tetores para panalamas. protetores de
formes e vestidos
vime para paca colheres de pau, dentes para: alcatifas, baixelas, banho, de
para-choques, pedal de acelerador, pe.
Classe
37
de. madeira para rodas, donmentes de esparto para roupa, chaminé, escada,
brancas, para cama e mesa: da/ de partida, pesas para businas,
Padeira, envéducros de madeira para espingarda, fundiçáo, garrafas, janelas, Roupas
pratinhos, pneumáticos, pontas de borgarrafas, escadas de madeira, estribos limpar frascos, roupas e lestos; esfre- Acolchoados para camas, colcha', co- racha para bengalas e muletas, rodas
bertores,
esfregões,
fronhas,
guardanagões,
espanadores,
vassouras:
de
crian' de madeira, figuras de madeira, fivelas
massiças, rodízios, revestimentos de
de osso ou marfam forquilhas de ma- ça; de vidoeiro, esfregar assoalho, rua, pos, logos bordados, jogos de toalhas, borracha, rodas de borracha para mólençóis,
mantas
para
camas,
panos
petra
casa e estrebaria
'delta, forros de nadeira, grades ele
veia, sanfonas de vácuo, suportes de
casinha e panos de pratos, toalhas de motor,'
Cesse 30
sapatas do pedal de breque, se.
madeira, letras de madeira, mastros de Guarda-chuvas,
banho,
toalhas
de
mesa,
toabengalas
e
suas
pare
rosto
padeira, molduras de madeira para qua- tes integrantes, a saber: armações de lhas para Matar, toalhas. para chã e sensbaio e isoladores, suportas, semios, monogramas de marfim, palmas guarda-chuvas e de guarda-sóia, barpneumáticos, suportes de cambio, sancafé, toalhas para banquetas. ¡marna fonas de partida, saltos, solas e solados
'e biombo, painéis de madeira, tábuas batanas
para
guarda-chuvas,
cabos,
ca'e costura, tábuas para 'cortar carnes, pas, castões de madre-pérola para ben- Maca para carne e mesa, toalhinhas de borrachaa surdina* de borracha para
(cobre pilo)
aplicação aos 'fios telegráficos e telefótambores de madeira, tampas de inadat- galas e guarda-chuvas, castões de osso.
ara tonéis de madeira e torneiras de
nicos, travadores de porta, Nelas,
Classe 38
metal
cerniam
e
tartaruga,
garfos
para
tampas de borracha para contas
madeira
..
e guarda-sóis, guarni- Aros para guardanapos - de papel tubos,
guarda-chuvas
Classe 27
gotas, tinas de borracha pare elaboração
aglutinados,
álbuns
(em
branco).
álbuns
para
bengalas,
ponteiras;
ponteiras
para distinguir artefatos de 'palha ou ções
• de 'substancial quimicas
bengalas e guarda-chuvas, som- para retratos e autógrafos, balões (exLibrai Artigos de fibra, malas de ga- para
ceto
para
brinquedos)
blocos
para
Classe 40
e tarolas de guardanamo, capachos de cós°, capachos de briahas, varetaschuvas
sumespondência blocos para cálculos Móveis em geral de metal, vidro, de
•
tbre, esteiras de palha. esteiras de
blocos para anotações, bobinas brocha- aço, madeira, eatolados ou abo, incluClasse 31
fibra vegetal, esteiras, (Meirinhas de Para distinguir
os seguintes magas: ras não impressas, cadernos de escre- sive móveis are escritórios: Armário.,
palha para mesa, fio ele pita, joeiras de Anéis
de vedação para junções, anéis ver, cacas para documentos, carteiras, armários para banheiro e para roupas
bbra, malaa de cánhamo, obras de pa- obturadores,
arruelas, bujões, barban- caixas de papelão, cadernetas, cader- usadas, almoaadaa, acolchoados pari na, obras de fibras, rédeas de corda, tes, barracas de
campanha, buchas, be- nos, clix: s de cartão, caixas para pa- móveis, bancos, balcões, banquetas
resiriadores de fibra vegetal para água, tume para vidraceiro, bolas para vál- pelaria. caroks de visitas, Cartões co. bandejas, domiciliares, berços; biombo
ateimam de fibra vegetal, xerga de vulas, bocal do tanquemile gasolina, dia- mudais cu:::õ,s ind:ces, confeti, carcadeiras, carrrinkos para chá e cafl
_ da° e verga de esparto
fragmas para calafetai, círculos de bor- tolina, cadernos de papel rnelimetrada conjuntos para dormitórios, coujuntd
racha para potes, cordoalha, cordas, e era branco para desenho, cadernos para sala de jantar e sala de visitas
Classe 28
escolares, cartões em branco, cartuchos conjuntos para terraços, jardim e praia,
Para distinguir: Artefatos de material correia de transmissão, canaletas,
plástico e de nylon: Recipientes fabri- berturas de lonas, lonas, lonas para de cartolina, crapas planogrãficas, ca- conjuntos de asamtrios e gabinetes pari'
cados de material plástico, revestimen- freios, fitai:os, gaxetas, mangueiras, dernos de lembrança, carretéis de pa- copa e cosinita, camas, cabides, cadel ra
tos confeccionados de substâncias ani- mangotea, molas para vedação, peia pelão, envelopes, envólucros para cha- giratórias, cadeiras de balanço, caia
de papel, encardenação de papel de rádios, cadaties, colchões de moa
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, nas, atalhas, tampas, tubos de jacto para rutos
armações; para aculos, •bules, bandejas, vedação, tiras, tampões. tubulações para ou papelão. etiquetas, fõlhas índices dispensas, divisões, dívans, discotecas
bases para telefones, baldes, bacias. bols vadações, tendas, válvulas de vedação, 'Olhas de celulose, guardanapos, livros de madeira, espreguiçadeiras, escrivanf
não impressos, livros fiscais, livros de abas, estantes, guarda-roupas, mesas
tubos do radiador
*as, caixas, carteiras, thapas, cabos s
contabilidade, mata-borrão, ornamentas mesinhas, mesinlina para rádio e talava
Classe 32
para ferramentas e utensílios, crumtas,
caixas para acondicionamento de ali- Para distinguir: Álbuns de revistas im- de papel transparente. pratos papeli- Mo, amanhas para televisão, moldura
mentos, cabias de material plástico para pressas, anuários impressos, almanaques nhos, papéis de estanho e de alucninio, para quadros, porte-retratos. poltronei
baterias, coadores, copos, canecas. co- impressos, catálogos impressos, boletins papéis sem impressão. papéis em branco poltronas-cama, prateleiras, porta-dia
lheres, conchas, cestas para pão, cesti- Impressos, folhetos impressos, figurinos para impressão, papéis fantasia, menos paus, sofás, sofás-camas, travesseiros
rara forrar paredes, papel almaço com
lkbas, capas para álbuns e para livros, impressos, jornais impressos, listas tele_ vitrines
Milan, cestos, castiçais para velas, fónicas impressas, livretes e publica- ou sem pauta, papel crepon, papel de
Classe 41
caixas para guarda de objetos, cartu- Mas impressas em geral, livros impres- seda, papel impermeável, papel em bochos. coadores para chá, descanso para sos, periódicos impressos, peças teatrais bina para impressão, papel encerado, Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Tratos, copos e copirehos de plásticos cinematográficas, revistas impressas, papel higiênico, papel impermeável, açúcar, alimentos pear animais. amido,
para copiar, papel para desenhos, pa- amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
para sorvetes, caixinhas de plástico
• Classes: 33 e 50
pel para embrulho impermeabilizado arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiara sohvetes, eolherinhas, pasinhas,
Nome comercial
papel para encadernar, papel para es- tonas, banha, bacalhau, batatas. balas,
'garfinhos de plástico para sorvetes, forClasse 34
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
•minhas de plástico para sorvetes, discos, Tapetes, cortinas e panos para assoa- crever, aapel para imprimir, papel pa- 'AM
em pó e em grão, camarão, canela,
embreagens de material plástico, emba- lhos e paredes. Linóleos, oleados e en- rafina para embrulhos, papel celofane
lagens de material plstico para sorve- cerados, inclusive para instalações hos- papel celulose, sapal de linho, papei sin pau e em pó, cacau, carnes, chá,
absorvente, papel para embrulhar ta- caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
tss, estojos para objetos, espumas de
pitaiares
baco, papelão, recipientes de papel, ro- cereais, cominho, creme de leite, cremes
nylon, esteiras. enjeites para automóClasse 35
veis, massas arai-roídos, escoadores de Couros e peles preparadas ou Mio, ca- setas de papel, rótulos de papel, rolos alimentícios croquetes, compotas, can.
pratos, funis, formas para doces, fitas murças, couros,. vaquetas, pelicas e ar- de papel transparente sacos de papel alca coalliada, castanha, cebola, condi.
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- serpentinas, tubos, postais de mataa. mentos para tátnentos, colorantea,
chouriços, dendê; doces, doces de frue tubetes de papel
para bolsas, facas, guarnições, guarni- ros, arreios, bolses, carteiras, caixas
tas, espinafre, essências alimentares, ema
ções para chupetas e mamadeiras. guar- chicotes de- couro, carneiras, capas para
Classe 39
nições para porta-blocos, guarniçaes álbuns e para livros, embalagens de Para distinguir: Artefatos de borracha, padas, ervilhas, ansiavas, extrato de topara liquidificasfores e para batedeiras couro, estojos guarnições de couro para borracha, artefatos de borracha para mate, ferinhea alimentícias, Mana, fés
de frutas e legumes, guarnições de ma- automóveis, guarnições para porta-blo- veículos, artefatos de borracha não in- cuias, 'flocos, faceio, feamentos, feijão,
terial plástico para utensílios e objetos, cos, malas, maletas, porta-notas, porta- cluidos eia outas -classes: Arruela*. ar- figos, frios, frutas Maris naturais e crie.
guarnições para bolsas, garfos, galerias chaves, porta-niquela pastas, pulseiras golas, amortecedores, assentos para ca- asneadas; çieisose, goma de Mascar, gor.
para cortinas, jarros, laminados, plás- de couro, rédeas, selins, secos para via- deiras, borrachas para aros, batentes de fiaras. gránulos, grão de bico, gelatina.
C oiabada, geléias, herva doce, herva
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
meolaa, saltos, solas e solados, cofre, buchas de estabilizados, buchas, trate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
orinóin, prendedores de roupas, puxado- gem,tirantes
buchas para jumelo, batente de porta, condensado, leite era pó, legumes em
para arreios e valises
res de móveis, pires, pratos, palitei- •
batente de chassis, bicos para mamadei- conserva, katilluss, linguiça, louro, mas.
Clasee 36
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti- •
Para distinguir: Artigos de vestuários ras, braçadeiras, bocais, bases para te- ars alimentícias, mariscos, manteiga,
gr.s, • protetores par adocumentos,
lefones, borrachas para carrinhos indum
-"adores de água para uso doméstico, e roupas feitas em geral: Agaaalhos, Miais, borracha para amortecedores, margarina, marmelada, macarrão, m asaventais,
alpercatas,
anáguas,
blusas,
sa de tomate, mel e melado, mate, masa
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
porta-clocumenros. placas, reb;tes, rodi- botas, botinas, blusões, boinas, baba- de motor. cantaras de ar, chupetas cor- sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, non,•••0,teg r/rr•Orr • n• r)nrA douros, bonés, capacetes. cartolas, caraobar
dões massiços de borracha, cabos para zes: óleos comestíveis, ostras,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, puçass- casacão, coletes, capas, abales, ferramentas, chuveiros, calços de bor- ema,
ovas,
pisos, prlinés, pimenta, pós para
ruh's o:: a .1-nroias. tubos p,ira serin- cachecols, calçados, chapéus, cintos, racha, chapas e centros de mesa, corcintas,
combinações.
corpinhos,
calças
at
dias,
picicles,
peixes,
presuntos,
Pas
gar. trave s sas, tipos de material • plásdas de borracha, cápsulas de borracha
tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilha- de senhoras e de crianças, calções, çal- para centro de mesa, calços de borra- te, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
lues rara acondicionamento, vasos, xí- ças, camisas, camisolas, camisetas, cha para máquinas, copos de borracha queijos, rações balanceadas para ¡Inf.
caras, colas a frio c colas não incluídas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, para freios, dedeiras, desentupideiras. guais. requeijões, sal, sagu, eardinhas,
em outras classes, para borracha, para pes, fantasias. fardas para militares, co- discos de mesa, descanso para pratos. sanduíches, salsichas, Balames, sopas encorru gues, para marcineiros, para sapa- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- encostos, érsbolos, esguichos, estrados, latadas, sorvetes, sucos de tomates e IN
faltas; torradas, tapioca, tâmaras. talbmi
, reiros. para vidros, pa . ta wles:va para ros,- jogos de !ingeria, jaquetas, loques,
•
•

• 816 Sekunda-feitt

finAffiv

'Nono 119 666.196, de 13-1964
Classe 48
rim, tremoços, tortas, tortas para aliPansic-Flatna S.A." Instituto' de
Para distinguir: Jogos, brinquedos, ar. mento de animais e sas7i.s, totrUa,
Fisiolagia Aplicada,
tigos
.desportivos
e anatemos, a saber:
toucinho e vinagre
.
Guanabara
álbuns ara recortar, e armar, aviões, auClasse 42
tomóveis, andadores, aros, argolas, bers
distinguir:
Aguardentes,
aperitiPara .
cinhos, bonecas, bonecos, baralhos de
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- cartas,. bolas pata todos os esportes,
vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico- brinquedos em forma, de animais, bares, nectar, punch, pitapeemint, rhum, lões de brinquedo, bilhares, brinquedos
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver- mecánkos, brinquedos em forma de insRua S. C iern anta .2 75 -RIO
atuth, vinhos espumantes, vinhos gui- trumentos musicais,- briqnuedos em fornados, whisky
ma de armas, brinquedos em forma de
Classe 3
Classe 43 .
máquinas, brinquedos de cortar, brin- MedisaaãO" iodada
no trataMento do
Para distinguir:, águas minerais natu- quedos de borracra com ou sem asso'
reumatismo, nevralgiás e suas
rais ou artificiais, siSio, soda, água vio, carrinhos, carrocinhas, carros, bar.
manifestações
tônica, refrescos gasosos ou não, as• ços, caminhões, cartas de jogar, chocas.urnantes ou não, naturais ou artifi- lhos, caneleiras para esportes, cartões
Termo n° 666.197, de 1340-1961
data, xaropes sem álcool para' refres de loto, casinhas de brinquedos, carDansk-Flama S.A. Instituto de
"cni, de frutas, flores • e raizes, semen tens, casinhas de armar, cadeiras de
Fisiologia Aplicada
plantas,
ou
de
essências,
suco
ou
tes,
brinquedcr, carteiras e envelopes com
Guanabara
entrou' das mesmas naturais ou artifi- Felhas ara recortar e armar, calçados
iefrescos de limão, laranja ta- para bonecas, cordas para pular, clavimanado, guaraná, • hortelã, abacaxi, nas para tiro aci alvo, copos de dados,
'PRORROGA CÃO •
ou arianas, groselha, caju e de outras caixinhas de músicas, addos, dardos,
plantas ou frutas e guaraná 'espuma:As discos, domineis, espingardas de brinquedo, espingardas de vento, estaquinhaa
Classe 44
Para ,adistinguir: Cigarros, cfgarreiras, ara jogar, enigmas, engenhos de guercinzeiros, cachimbos, carteiras para fu- ra de brinquedo, -ferrinhos de engomar,
Clases: 2 — 3 J 41 — 18
mo, charutos, cigarrilhas, filtros para ferramentas para crianças, , figuras de
Titulo
aves
e
animais,
Siguras
para
jogos
de
piteira se para cigarros, fumos em to-'
lha ou em corda, isqueiro, piteiras. tu xadrez, fogões e fogãozinhos de 'brinte,
666.198,
de 13-10-1961
Termo.
quedo, jogos de Ectebol de mesa, joe'bos de cachimbo, rapé, tabacos
Imobiliária
Pontagrossense
Ltda,
lheiras para esporte, ganchos para pesClasse 45
•
Paraná
ca,
gulsos
pira
crianças,
halteres,
ioSementem e mudas para a agricultura.
iõs. Iscas artificiais para esea, jogos de
a horticultura e a floricultura
damas, jogos de dominó, .jogos de raClasse 40
P.RORROGAC.ÃO&
Para distinguir: Amido, -anil, azul da quetes. linhas para pesca, luvas para
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos box, para esgrima, ara jogador de péla.
MOBILIARIA PONTAGROSSENSE LTPk.
al-Sodão preparado para limpar metais, para jogador de sôcos, mascarás carnavalescas,
mesas
de
bilhais
de
campista.
&urgentes, espremacetes, extrato de
Nome Comercial
• and, fécula para tecidos, fósforos .de de roleta, de xadrez, mobilias de brindea e de madira, g goma pira lavan- quedos, miniaturas de utensílios domesTermo n° 666.199, de 13-12-1964
deria, limpadores de luvas, líquidos de mésticos, patins, patinetes, 'piões, peteAries Internacional — Promoções
branquear tecidos, líquidos mata-gordu- cas, planquetas para ginástica, peças de.
Artísticas e Comerciais Ltda.
jogos
de
dama,
dominó
e
xadrez,
peloGuanabara
ras para roupas e mata Metes; para roupas, oleina, óleos para limpeza de car- tas, pianos e Outros instrumentos musizps, pós de, branquear roupa, salicato cais de brinquedo, fstolas de atirar fleAries internacional ‘`
de sódio, soda cáustica salstio em pó, eras, apagaios de papel. 'panelinhas
sabão comum, sabão de esfregai- e sa- quadrados de papel, quebra-cabeças em
poriaceos, tijolos de polir e verniz forma de armar, raquetes, rêdes de pesPromocões Artisticas
ca, redes para jogos, rodas de roleta,
para calçados
revólver de brinquedo, soldadinhos de
Classe 47
chumbo, taboleiros para jogos, tacos. de
e Comerciais Ltda.
Para distinguir: Substâncias e psodutos bilhar, tambores para crianças, tarnbudestinados a lubrificação, a combustão reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico,
Nome Comercial
a iluminação e ao aquecimento: álcool- trens e vias fêrreas para brinquedos
%ator, graxas, gasolina, - querosene, varas parap esca, varas de saltar, veTermo n° 666,200. de 13-10-1964
óleos refinados, manduturas de petrólocípedes, vagonetes e zepelins
Aries Internacional — PromMes
leos para lubrificação de máquinas e de
Artísticas e Comerciais Ltda.
Classe 50
motores, e gases liquifeltos destinados
Imobiliários em geral
ao aquecimento
Guanabara
Termo n° 666.194. de 13-10;1964
Classe 48
Plásticos Hevea Ltda.
Para distinguir: Perfumes, essências, ex_
•
São Paulo
tratos, água de colónia, água de toucador, água de ' beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfasetna, água
PRORROGAÇÃO
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banÇoS
dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
• c0
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "macmillage" depilatórios, (Isso,
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
INDUSTRIA
BRASILEIRA
e talco perfumado ou não, lápis para
Classes:
10
—
28
— 31 — 3 — 39
pestana. e sobrancelhas, preparados para
Insígnia
embelezar cílios e olhos. carmim para
, o rosto e para os -lábios, sabão e creme
Termo n° 666.193, de 13-104964
INTERNACIONAL
pára barbear, sabão liquide perfianaão
Aatonin Pedro Maria Neto
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Classe 32
Ria de Janeiro
pasta ou liquido; sais perfumados para
Malanagu....s, anuários, álbuns aavres.
banhos, pentes, vaporizadores de perfusoa, cartazes, catálogos, jornais nado
me, escOvas para dentes, cabelos, unhas.,
nata e estrangeiros, publicações impress'a–e cílios; dum de louro, saquinho perfusas, revistas . Propaganda em rádio,
mado, preparados em 'pó. pasta, liquitele~o, jornais, programas radiofóntdo e tijolos para o tratamento eira' uPhai
Classe 17
f ttele, -peças teatrais e cinematográficas
dissolventes e vernizes, removedores da
Goma arábica
. e revistas impressas
cutícula; glicerina perfumada para* os
cabelos e preparados para descobrir
unhas, cílios e pintas ou sinais artiRPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 1000
- dais, óleos para a pele

FLAMIODINA,

Inseto I. risillogi

4

(eiD

GO MA 22

•

revereiro dej 196o

uricapa. Jona° III)

Timo a° 666.2Q, de 1446-1
Dum.; Nautoual opala; $oc*
312,9perativa de Caládkto
Responeebilidade Ltda.
Guanabara
-

banco Nacional Poputifb
.0_Banco Amigo)

•
Classe 33
'"
•
Expressão de Propaganda
mo as 666:102, de 13-10-1M k
(Prorrogação)
•
• Bristol — Myers Compan.y
Estado.s Unidos da Amériess

PENBENZILI
Classe 3
Um anti-biótico
Temo n 6" 666 . 203, de 13-10-1M
Metalúrgica Eco Ltda .

Guanabara •

ECO?

umOSTRIA BRASIECIRA'
Classe 5
Artigos da classe
.1'èrmo ng 666.204, de 1310-1944
Metalúrgica Eco Ltda.
Guanabara
.

METALLIRGIC4 .

ECO LTDA.(

Nome 'Comercial'
'Nuno n° -666.205, de 13-10-10'64'
(Prorrogação) !
Adula, Lopez
Cia.. Lida .
São Paulo •

WEIDE!?
IND.

Bras.

Glasse 4
•
Óleos vegetais. em bruto oit paralal
mente preparados, destinado a fins is
dustriais, sob produtos do fabrico de(
ses mesmos óleos, algodão em rama
algodão residual de fibra curtia
(lInters)
URU ANTERIOR

n° 638.904, de 30-3-1964
Metropole Motriz Ltda.
São Paulo

nono

e". '

Classes: 21, 47 e 50
Expressão de Propaganda..
Térmo re 632.019. de 18-2-1964
jayrne Valiosa
São Paulo

• UrtGIVilGÂ$
Ind.. ,iro.si..L.)ira
Classe 47

