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SEC ÃO III
044.~.~1~1~~111 n1
ANO XXIII . - N.° 37

•DEPARTAMEN; O NACIUNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio 1,7 de fevereiro de 1965
Heinridt Kohlwey --, No procesao G. 462 de 1963 - privilégio de
invenção - Cumpra a exigência.
Exigências:
Complementem a taxa de depósito
de sol:rd° com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro de 1964, e o que dispões o Código da Propriedade Industrial em seus artigos 212 e 221:
Têrmos:
X° 299.745 -- Pastificio Mundial
Sociedade Anemia: a.
N° 301.366 - Produtos Alia:anildos Adria S.A.
N.°. 301.568 - Produtos Alimentidos Adria S.A.
N° 281.433 - Emilio Cavaliere 8
Companhia.
N.° 286.660 - Produtos Alia:end.
dos Adria S.A.
Diversoir
Têrino n.° 417.395 - Adalberto
Teixeira Fernandes Arquive-se de
acórdo com o artigo 192 do Código.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 17 de fevereiro de 1965
Exigências:
Complementem a taxa de depósito
de acordo com a Lei n° 4.505, de
30 de novembro de 1964 e o que dispõe o Código da Propriedade Industrial, em seus artigos 212 e 211:
N.° 349.002 - Cia. Metropolitana
de Construções.
N° 367.288 - • Cia. de Tecidos He-.
lios Leão.
N° 367.290 - Cia. de Tecidos He-.
lios Leão.
N.° 3i0.522 - .•.Redenzto Florianj
Zordan.8 Cia. Ltda.
N° 370.693 - José Medeiros Alves de Araújo.
N.° 371.221 - Geralda Fernandes
Dias.
N°371.307 - Café Rei do Bras.I
Limitada.
N° 371 Ç14 - Comércio e Indústria
Barbosa & Marques S.A.

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 1985

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 374.253 - Veeder Root Incorp.
N.° 374.372 - Civilar Engenharia Civil Ltda.
N.° 375.101 - Cia. Nacional de
Comércio de Café.
. N° 375.347 - Ferragens São Pedro
Limitada.
N.° 375.467 - Comercial Industrial
Importadora Faco Ltda.
• N.° 375.468
Moinhos de Tr:go
Indígena S.A. Motrisa.
N.° 376.391 - Andrade Matinas
& Cia. Ltda.
N.° 376.543 - Cia. Distribuidora
Agro Industrial.
N° 376.891 - Lab „Biopan Ltda.
N.° 377.032 - Panificação Cristal
Llialtada.
N.° 379.093 - Cervejaria Leão Liimitada.
N.° 382.872 - Adega Gaúcha Ltda.
N° 383.703 - Sout:ens Mor;sco
Sociedade Anónima.
N.° 384.514 - A Brust 8 Cia.
N.° 386.966 - Aristoteles Gomes
dos Santos.
N.° 387.070 - Usina Morretes Limitada.
N° 387.071 - Usina Morretes Limitada.
N.° 392.377 - Eucatex S.A. Inthistria e Comércio.
N.° 409 164 - Ginasio Adventista.

-

1956a(3 de setembro) e3 de setembro
de 1958. Resolve esta Divisão Jurídica
denegar o pedido de caducidade do
registro n.° 132.962, prorrogado sob
n° 252.612, referente a marca Layer.
Armando Carla (tiedara a caducidade na marca Stock n.6 222.384 de
Stock do Brasil S.A. para a Indústria
Vinicola) - Tendo em vista os documentos apresentados e o parecer da
Seção Legal, apresente a Impetrante
da declaração um documento mais coa
vicerre, referindo .se a produtos da
classe 41. O titular do registro é
estabelecido em São Paulo, de modo
que °documente; de fls. 12 do Lab.
Brontatológico do Estado da Guanabara, não é • háb:1 para o que 'requer
a impetrante da deciaraçao de caducidade.
Sociedade Mecânica Alt Ltda. :( declara a caducidade na marca Alt número 225.651 de At S.A. Aparelhos
para- levantamento e transporte) Considerando: ).°) as provas apresentadas pela tiadar do registro provas
essas cornprobatórias do uso da marca:
- 2. 0 ) o parecer da Seção Legal Resolve essa Divisão Juridica denegar
o pedido 'de declaração de caducidade
do. reg. n o 225.651, relativo a marca
Alt.

S.A. Indústria e Comércio dentro da
prazo improrrogável de 60 dias.
Exigências: .
Cia. Comercial de Vidros do Brasil
C V.B. - (Junto a marca 37.604),
Satisfaça exigência.
S.A. Brasileira de Tabacos Udu.
trializados Sabrati . (junto a marca ná.
merà 81.683) - Satisfaça exigência.,

-

Diversos:
Perfumaria Fleury
- Ltda. (junto a
marca n.° 59.794) - Torno sem efei.
to o despacho de arquivamento do
pedido ele anotação de transferência
para o fim de ser efetuado o paga.
mento da taxa de transferência de
acórdo com a Lei n.° '4.505, de 30
de novembro de 1964.
CIMA - Cia. Industrial de Mate.
rial Autnmobi'istico (junto a marca
nY 1,0.995) -- Tendo em vista que
a petição n° 62.526 deu entrada no
Departamento aos 21-11-62, fora do
prazo, portanto, nada há que deferir
quanto ao desarquivamento do pedido
de anotação de transferência; é a pra.
pria requerente quem diz na petição
n.° 67.743 de fls. 16.
Max Factor & Co (junto a marca
a.° 268 411) - Prove com documento
hábil que a firma é Max Factor do
Bras! S.A. Produtos Cosméticos e não
Max Facto: do Brasil S.A. conforme
consta do documento constante do reg.
11° 199.348.
Hoover Limited (junto a marca na.
mero 270.845) - Satisfaça exigência.
Equipamentos Industriais Vibro Li.
mitada (junto a marca n.° 275.343)
Sa'isfaça exigência.
Volkswagen do Brasil Ind. e Co.
mércio de Automóveis S.A. (junto ao
termo n.° 143.793) - Satisfaça ext.
gerida.

Laborterapica Bristol S.A. Indústria e Quinvea e'Fa rmacêutica (no
pedido de caducidade na marca laveaia n.° 247.536 de Bozzano S A. Comercial Industrial e Irnportaciera) Considerando - 1.°) . as provas trazidas ao processo d • que a marca está
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA em uso: - 2.°) o parecer da Seção
DIVISÃO JURIDICA
Legal. - Resolve esta Divisão luridica denegar o pedido de declaração
Pa'va Santos & Cia. Ltda. (junto
Caducidade de marca - Artigo da caducidade do reg. a° 247.536
ao tê-mo a.° 153.974) - Satisfaça
n.° 147. §§ 1° e 2.° do Código:
referente a marca juvenia.
Dia 17 de fevereiro de 1965
Gema S.A. Equipamentos Industriais (declara a caducidade na marca
Lavex n.° 132.962) - Considerando:
1. 0 . as provas fracas constantes da
declaração de comerciantes aos quais
não são corroboradas por nenhum do.
cumentos oficial; - 2°) o judicioso
parecer do Chefe da Seção Legal: 3.0 ) as razões apresentadas pela titular-do registro c, fls.. 34: - 4.°) não
constar dos autos nenhum documento
ponderável que prove o desuso da
marca . por período compreendido entre

Notificação:

exi/Vf
°azila. Reis Lopes (Junto ao Olmo
Manoel
n.° 305.239) - Satisfaça exlgêecia.,

É convidado Farbenfabriken Bayer
Alcrengeserschaft a comparecer a ask
Departamento a fim de tomar ronhecimento do pedido de caducidada na
marca Aristol n° 22.357 requerido por
Química Ariston S.R.L. dentro do
prazo de 60 dias improrrogável.

Multibras Ind de Aparelhos Do.
Inésticos Ltda. (Junto a pdtente mod.
de utilidade n° 5.403) - Diga a
titular sôbre o pedido de cancela.
atenta.

R convidado Costa Penna
Ca.
a comparecer a éste Departamento a
fim de tomar conhecimento do pedido
de caduçidade na marca Real Club
a.° 123.139 requerido por Indocomicir

Indústria e Comércio de Gravatas é
Lenços Jorge Nassim Ltda. (junto a
patente mod. de ut'lidade n.° 5.046)
- Diga a titular sõbre o pedido de
canceiamento.

Diversos:
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- As Repertições Públicas
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
.fevereiro de cada ano e às
~ATOR GERAI
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a recoara DO aaamaço oa avanacaçaaa
usara oa taça° o. magaaçA0
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefeseção a,
rencialmente cheque ou vale
Geais ao ~sanam•eu ao *nas Mona, ••• O•partamonta
postal, emitidos a favor do
Nactlanal da arear Dada et• enduatrta I do kantatérto
Ia Mela leria • Camarata
Tesoureiro do ,'Departamento
lmnrensa Nacional.
Ima:caba tias oficinas ao Departamento cie aramou. Nacional
••n•n•••nn
- Os suplementos lis MiNes dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇOES E PARTICULARES I
os, solicitarem no ato da assinatura .
Capital e In:erior:
Capitel e Interior:
- O funcionário publico fe450,00
Semestre . Cr$ 600,00 Semestre • . . Ci.
deral,
para -fazer jus ao desCr$ 1.200,00 'Ano
Cr$ 900.00 conto indicado, deverá provar
Ano
• .Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assiCr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Ano
- O custo de cada eaemplar
parte superieir do enderéço vão continuidade . no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
inipr-ssos o número do talão dos jornais, déveni os auinctn- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o uno em les providenciar a- respectiva do de Cr. se do mesmo
renovaçãn com antecedência ano, i de Lr4 1.00, por anã
que findará.
A fim de coifar salmão de mínima, de trinta . (30) dies.
decorrido.
dade de suas assinaturas. no
•

A8 Repartições -Pubticas
'deverão remeter a,expediente
destinado à publicação - nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
J
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída. nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais. •
.
- Os originais deverão ser
dactilografados e iiifrnticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e erienaas.
- Excetuadas as para o
'exterior, que serão sempre
anuais. as assinaturas pu derse-ao tomar, em qualquer.épo.ca. por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas tent
aviso previu.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali.
-

EX•gEDIENTE

•

É

SIEL - Serpa Importadora e Ex- •Eetro Metalúrgica Repuhlic S.A e. -o 193.243) - Anote-se a alteração
portadora Ltda. (Junto a marca nú- Republ c S.A. Indústria e Comérc.° de nome.
mero 199.542) - Diga a titular só.
bre o pedido de caducidade.
Laboratiaio Corti S.A. (turro ao
tênno a.° 256.424) - Diga a titular
sabre o pedido de caducidade.
Caco Alimentar de Alagoas S.A.
(junto a marca a.° 233.043) - Diga
a t tu ar sabre o pedido de caduciaarle„

(nas patentes priv. invenção na 53 926
- 54.295 - 55.092 - 55.312
55.311 - 55.373 .- 57.841 - De
'fite thi vl te Research COM .
Rocei Comércio e Indústria Ltda.
(junto priv invenção n" 58.242 de
Rodi Wienenberger Aktiengess1schaft

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERENC1A E LICENÇAS

Aktiebolagt Electrolux (na aLeração de nome • na marca Lux número 162.610) - Ano'e-se a alteração
de nome.
Alcia.botagt Electrolux (na- alteração de nome na marca Lin: núme-

Da 17 de fevereiro de 1965
Averbação de contrato de patentes
de
• Foram averbados os contatos
favor de:
expi.ozaçao de patente a
IVIinnesota Manutaturei ra e Mercanal Lda. (paterae privilégio ae inveuçãa n.° 36 308 de Filinin File Inc.)
- Anotem-se: 1) a.teração de 00111C
de Falda File Inc para Milinsort
2.°) transferência desta para Deseter
folder Co; 3.°) transferência desta
para Mich e Praing Presa 6 IVIanufaca
tur ng Co; 4.°) alteração de nome,
desta para lalichle Grou Deitar Incorp:
5.1 transferência da (dama para Minnesota Mining and Manufacturing Co
(fls. 112). Averbem-set 1.°) coetra'o de exploração a favor de Mincn
Corp Limeed; 2 0 ) contrato de sub
licença de exploração a favor de Min
nesota Manufa-eira e Mercantil Limitada (lis. 98-99) •
M nnesota Mandato-x.1ra e Mercar,El 'Ada. (patente prIvi)eg:o de isiven
ção n° 42.821 de Minnesota Minha;
Co) - Averbem.
and Manufacturing
se • 1.1 contrato de exploraçao a fa
vor te Minto Corp Lanited: 2.°) contrata de sub licença de exploração a
favor de Minnesota Manufaturet ra e
Mercan til Ltda.

Transferência e alteração de nome
ale titular de processos:

im PÔ

s

Aktabolagt Electrolux (na alteração de nome na marca Lux carne
:o 217.671) - Anote-se a alteração
de nome.
SBC - Cia. Industrial de Estam.
par.a (transferéncia para o seu nome'
da marca Nova Corre'a em V nímia.
ro 43.687) - Anote-se a transferência.
José Fabri F lhos (transferrncta
para o seu nome da patente mira:
ro 44.054) - Anote-se a transfe ência.
José Fabri 6 F lhos (transferancia
para o seu nome da patente pavitégio
de invenção ,n.° 47.016) - Ancae-se
a, tranrier4nea.

io 1) 14: sÉs. L
- Consoudaçao bancada com

o

• Decreto e • 45 421. de t2 de
amerceara de 1959 - Circulai
▪ 6. de 19 de reverem-ode 1959.

do Ministro da Fateuda.

DiVULGAÇA0 N. 810
Preço: Cr$ 100,00
A VENDA

S•cão de Vendas: Av. Rodriques Alves,
Agénefa

Minictérin cia Fazenda

Atende-se • pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

Mac Cregor 6 Co (Neva ! Archa.
;ects) Ltd (transfe-ancia para seu nome

da patente priv. invenção ai: 47.272)
Anote-se a transferência.
Lazco S.A. Artefatos de Calina
(transferCncia pa a seu nome da patente priv. invenção o' 63.494) , Anote-se a transferênc*a.
Asber:t S.A (transferência para o
seu nome _da patrnte pr v. invenção
n" .09-1) - Anote-se a transferência.
Dan_k Flama S.A. Inst:tu'o de Pilosol'a .Apacada ( can:der:neta pare o
seu nome das marcas Flambromina
n.° 168.769 - Auramin n.° 168.770
- lIa n." 168.771) - Anotem a. ls
transfe ancas.
Etoae Modas S.A. (pede para ser
anotada no titu'o Etoile n° 185.093
a alteração de nome) - Anote-se a
alte ação de nome.
(trausterencia para seu nome da marca
Industr:a de Confecoes Icosa S.A.
Icosa n.° 277.402) - Anote-se a
transfernc"a
Laboratório Catarinense S.A ( . ransferência para à seu nome das marcas
Evienc a Pas-ais n.° 280.378 namogenoi n.° 281 239) - Anotem se
as taasferências.
Petróleos Indigena indústria e Co.
mérefo S.A. (t-ansferência e al ter não
nas marcas na. 297.535 --300.516
-. 300.517 - 300.518
300.519
- 300.520 -- 300.521 - 300.522
-- 300.523 -- 300.524
300.525
300.526 -- 300.527 . -- 300 528
- 300.529 - 300.530 - 300 53 I
303.241 -- 305.566 -- 305 567
- - 305.568 -- 306.569 -- 305 570
- 305.571 -- 305.572 -- 305..573
-- 305.574 -- 305.575 -- 305 576
- 305.578 -- 305.579 -- 305.a8)
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N.o 637.217 - Jeconol - John-.
305.581 - 305.582 - 305.583
NOTICIÁRIO
- 306.477 -- 306.478 -- 306.479 son & Johnson - Classe 3..
N.° 637.773 - Pé de Anjo Retificaáes
- 306.918 - 306.920 -- 306.947
- Anotem-se as transferências e as S. A. Fáb. de Bebidas Cardoso de
Picam os pontos caracterisueos abaiGouvea - Classe 42.
alterações.
xo mencionados repub'icados por terem
N.o 646.304 - Borbonite - Bor- saldo com incorreções no dia 29-1-65:
Exigências:
bOnite S. A. Ind. da Borracha O termo n.° 103.404 - Privilégi
Classe 17. - Com exclusão de moDr. Eugenio /321otti * (junto a Mente las com argolas.
de invenção para: "Processo para p ,n.° 56.176) - Satisfaça exigência.
parar anestésicos locais úteis - De
N.° 650.231 - Tanerdye - Mau- Alctiebolager Astra Apotekarnes KeMo:nho Fluminense S.A. (junto a
pateara pr:v. invenção n° 66.236) - rilio Araujo & Co. Ltda. - Clas- maca Fabriker.
se 1.
Satisfaça exigênc:a.
O termo n.° 111 783 Pr:vilégio
N.s 673.310 - Minei - Imperial
Confecções Exc'usive Form Ltda. Chemical Pharmareutieals Limited de invenção para: "Processo para fa(junto a patente termo n.° 145.791)
bricação e aplicação de novos mate.
Classe2.
- Satisfaça exigéncia.
N.o 673.698 - Adhemar - Ind. riais corantes solúveis em água" Lab. Silva Araújo Roussel S.A. de Chocolate Lacta S. À. - Classe De Imperial Chemical Industries Litnited. - A fórmula saiu de cabeça
(junto a marca n.° 170.821) - Sa- n. o 43.
para baixo e o final do 1° ponto•
tisfaça exigência.
N.° 673.699 - Laka - Ind. de ácido sulfõnlco.
Merck Sharp & Dohme S A. In- Chocolate Lacta S. A. - Classe 41
O térreo n.° 115.769 - modélo indústria Quiruica e Fa-maceutica (junto
N.o 073.899 - Chromspun as marcas as. 172.631 - 202.225 - Kodak Brasileira Comércio e Ind. dustrial ara: "Novo abr:dor de garrafas" - De Sandor Gabar.
211.199 - 219.539 - 223.772 - Ltda. - Classe 22.
233.623 - 238.641 - 251.339 N.o 673.900 - Chromspun O termo n.° 119..018 - Privilégio
265.051 - 286.29) - Satisfaça exl- Kodak Brasileira Comére:o e Ind. de invenção para: "Processo para a
gència.
Ltda. - Classe 28.
obtenção de esteres fosfóricos" - De
•.
Squibb fttdi'trtt Quiin'ca S.A. (jun- N.o 873.901 - Biscoitos. Aymoré Farbenfabr:ken Bayer Aktiengeserschatt
para um total de 3 pontos.
•
to as marcas 206.595 - 217.392 - Ltda. - zenitoskiymoré Ltda.
240.643 - 257.812 - 260 533 O termo n.° 119.434 - Privilégio
N.° 673.902
Caribe
J.
&
274.528 - 76 007 - 292 605 - E. Atkinson Litnited - Classe 48. de invenção para: "Processo de pre295.244 - 30IC35) - Satisfaça exiN.° 673.922 - Whiting - Wh1- paração de compostos com atividade
gência.
*antilipemica" - De Rousse) Uclat es•
ting Corp, - Classe 8.
Café Rocket Ltda. (junto ao têrmo
N.° 675.097 - amal•ie Negro tabelecido na França.
n.I° 369.687) - Sa tisfaça exigência. - Joaquim liodrigues de .Vmeida
O térreo n.'" 122.434 - Pr:viiégio
. Soldas e Elet-odos Especiais Ameri- - Classe 2.
de invenção para: • "Dispositivo para
can Welding do Brasil (junto ao *guiar una arame em tõrno de uma emN.o 685.411 - Gromozal aio a." 391.910) - Satisfaça exigén- na & Cia. Ltda. - Classe 1.
balagem em máqu'na de embalar ou
cia.
N. o 675.447 - Gazeies - Md. espacotar" - De N. V. Metaverpa.
So'ilas e Eletrodos Especiais Ameri- Yuri; S.A. Produtos Cirrügicos - depositado em 5-9 60.
can Weldng do B-asil Ltda. (junto Classe 10.
O térreo n° 122.652 ao tétano n°391.911) - Satisfaça
N.° 676.500 - Madesco-- Ma- de invenção para: "Processo -para a
migêrki.o.
desco (4logowski e Wolff S. A. produção de derivados de indo! e de
Maquinas e Acessórios para Indús- sais dos mesmos" - De A.S. Dumex
Diversos:
tria Textil - Classe 26.
(Dumex Ltda).
N o 676.650 - Dagen a n - Cia.
O termo n." 121..231 - Privilégio
/VIonsanto Cliern : tal Co ( ju./to ao Química Rhod.a Brasileira - Clasde invenção para: "Der vados de piri:érono n." 115,579) - Arquive-se o se 3.
midina" - De Chugai Seiyaku Ka•
peci;do de alteração.
N.° 676.651 - Extencilline - bushiki Kaisha.
Amaral e Campos S.A. Ind. e Sonde des Usine, Chimiques BuloO télrmo n.° 125.118 - Privilégio
Comércio de P .oclutos Eletrônicos (Jun- ne Poulene - Classe 3.
to ao tèrmo o (1 124.996) - Torno sem
N. o 676.653 - Odeon - Ind. de invenção para: "Procesoa . de traefeito a exigência para o fion de man- Elétricas e Musicais Fábrica Odeon tamento de urna solução aquosa cons . A.
centrada de forma'cleiro para obtençãe
dar anetar a altuação de nome.
Classe 8.
N.° 676.654 - Odeon - Ind. simultânea de: um polimero sólido de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Elétricas e MUSiCals Fábrica Odeon formaldeiro e de uma solução de forPRORROGAÇÃO •
maldeido de concentração :controlada
S. A. - Classe 8.
De Houlleres du Bassin du Nord
Exipéociar
•
Prorrogação de lindo de esta- et du Pas de Calas - Segue o inicio
do I," ponto: - Processo de :ratabelecimento:
• t..);,/ 16 de devereiro de 1965
mento de uma solução aquosa concen
7Ç. 0 618.631 - Lab. Hormona - Cada de fonnaideido para obtenção si.
N.o 676.582 - KAIC - KOsnlOS
Lab.
Moura Brasil Orlando Rangel multânea de um polimero solido de
kdrninistracii(i Ind. e Comércio
forma'deido e uma solução aquosa de
S.
A.
- Classe 3.
3, A.
concentração concolada caracterizado
N. o 658.621 - Casa do. Carita- por regular o pH da solução concenN.o 670.508 - lud. de Bicicletas
s Motocicletas Guiliver S. A.
boa - (4 no Cupini - Ciasses 5, 6. trada num valor entre 9 e 10. introduzir na citada solução um polimero de
N o 676.613 - Lan . firio Fileppo 11, 13, 17, 25 e 39.
formaideido de fórmula (CH-20)n' no
3. A.
N o 675.095 - Cassio Muni a - qual ri tem mia valor superior a 7. etc.
N.° 678.081 - %Variam Marian Cass.io Mun l z S. A. Import. e CoO tèrnio n.° 127.633 Privilégio
mércio - Cia s ses 1, 6. 7. 8. A, 10, de invenção para:
Lewandowski.
"Aperfe:çoamentos
.
- 11, 15, 18, 17. 18, 20, 21; 31; 34; em
ou relativos a fornos de cuba pa-a
N. o 686.704 - Restaurante a 35, 18, 47 . e 19.
pirometalurg:a de zinco" - De MetidMinhota Ltda.
lurgical Processes Limited e The Na.
Prorrogação de sinal de pro- tional Smelting Co Limued a requeProrrogação de marcas:
paganda:
rente reivindica de acareio córa a Con21 du
Formo prorrogado:5 03 registros
N o 673.003 - Virisa - Vias venção Internacional e o artigo ageosto
correspondentes. aos sekrutntes 16r- e v i a t ura s s . A. - Classes 5, 6, Decretolei n° 7.903, de 27 de
dente pedido deposlado na Repartição
MOS
7. 8. 11, 16, 17 e 21.
de 1945. a pr:oridade do corresponN.° 436.578 e Abuse do
de Patentes da Inglaterra em 17 de
Diversos:
Malte Leão - Leão Junior & Cia.
março de 1960.
S. A. - Casses 41 e 43.
N° 647.551 -• Associação PauO té •mo n.° 127.976 - Privilégio
N. 0 628.6:.)6 - O Menino Potor Ijsto de Imprensa - Nada há que de invenção para: "Processo para pro- Cia. Mehornmentos de São Pau- d e ferir em v rtude de ter expirado duzir ferro e 'igas ferrosas' - De
lo Ind. de Papel - Ciasse 32.
o prazo de prorrogação desde 193. Eiektrokernisk A.S.
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O ttormo n.° 127.978 - Privilégio
de invenção para: "Processo e aparelho ,tra testar formações atravessadas
por um furo de sondagem reves'ido
completar o mesmo" - De Petroleurn
Research and Develop:nen/ Corp - O
final do 1.° ponto: na seção isolada para temponamente das formaç,ões,
e do revestmento com re'ação a s•ção
Isolada e finalmente reintrodução do
•
fluido do furo na seção isolada,
O térreo 128.849, modelo 'Industrial

para "Névo tipo de roldana para janelas e portas de correr", de Ricar4o
Villarinho, depositado em 29-3-61.
O termo 129.211, mod. Industrial
para "Relevos, ornamentais aplicados
a cabo de talheres", de Ind. Metalúrgica Gazela Ltda.
O termo 128.708, mod. de 'utilidade
para "Um névo modelo de furador
de ovas", de Franz !Manta, depositado em 25 de abril de 1981. Total
de 2 pontos.
.0 termo 129.687, priv. de invenção

para "Nova maquina colhedeira de
arroz, trigo e outros" de Cia. Penha
de Máquinas Agricolas' Copentag,
de.

positado em '1 de abril de 1961 estabelecido em São Paulo, para um to..
abelecIdo em São Paulo, para um ta
O termo 129.690, priv. de invenção
para "Instrumento acionado por tra-

tor" de Ab •Bil & Truck, para um
total de 6 pontos.
O . térreo 149.814, mod. industrial
para « Cartai Envelope", de Manoel

Rodrigues Ferreira e Eurico Fernan.
do Garção de Magalhães.
O térmo 151.506, mod. Industrial
para "NU° e original desenho ornamental para tecidos", de S. A.
Ind. Reunidas F. Alatarazzo.

O térreo 151.585, mod. ind. para'
'1 'odeio de lâmina para formação dei''
painéis e quadros indicadores estada-'
ticos e para

fina publicibtrios". de,

eletroluminescência S. A., depositado
em 8-8-63.
O térreo 151.575, mod. Industriai
para ".Nõvó tipo de telha laminada"
de Willy Luiz da Silva, depositada

em 8-8-63.
O termo 151.613. mod: industrial'
para "Nova e original maneira do
apresentação em bebidas", de Jacinte
Vieira Paniago, depositado em 2 do
maio de 1963.
O termo 151.791. mod. industrial
para "Nevo tino de hélice para reli-,
geração de Wolkswa gem". de Sebastião PardeU, estabelecido em São'
Paulo.
O tanso 151.'192. mod. Industrial,
para "Luva plástica para chuveirinha'
quebra lato de torneiras de tipo
CRE". de Danilo Libanio Telles, estabelecido em 8. Paulo.
O térreo 151.793. mod. industrial

para "Nóvo diapositivo em canetas
esfero gráfica". de Loutfi Abdtrada
Youssef, estabelecido em S. Paulo
O térmo 151.710, mod. Industrial para "Nevo tipo de fôrma pata cal.
pado", de Au gusto Pnracio Altomara
depositado em 14-6-63.
O térreo 151.1164, mod. industrial
para 'Nova configuração introduzida

em refrigeradores com unidade selada de 1/6 de IIP. de Ind. Record
de Tretriffererno Ltda.. para UM to.,.
tal de 2 pontos,

Retificação de pontos:
Menai as ponto, caracterfsticot
abaixo mencionados republicados,
Por terem safei° com incorrectiee
no dia 10-2-65. .
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N.9 124.489 --, Privilégio de "in- especialmen t e em tecidos de RI-

N.O 95.487 — Privilégio de inven- venção Para fabricação de carbo- chard Kauschka.'
ção para um processo para o pre-

paro de &cinto de café ou de outras sub,stância,s estmulantes de
Willem. Karel Tiktak e Anne Christiann Hendrik George Nicolaas
Voet.
N.O 109.416 — Privilégio de Invenção para processo para a produção de compostos de pinolidina de
Parke Davis & CO. fica retificado
a priedade: a prioridade do corres-

nato de sodio de Imperial Chemical Industries Limited , retifico o
início do to ponto — Um processo
para fazer moinoidrato de carbonato de sódio, etc. no interior do
mesmo ponto: acima de 30 9C, con
etc.

, pondente pedido, depositado na Repartição da Patentes da Inglaterra
em 2 de abril de 1858 sob n.o
10.617 e 3 de março de 1959.
N.o 109.694 — Privilégio de invenção para processo de produzir
azo corantes cromiferos de J. R.
Ge.gy S. A.
N.o 118.341 ;- Privilégio de invenção para processo para a produção de catalizador contendo alumina 0 silica de Shell Internado?
nale Research Maatschappij N. V.
N.o 121.186 — Privilégio de inven49, para bombas de combustível líquido para motores de combustão interna de C. A.V. Limi•
ted para um total de 4 pontos.
N.o 121.587 — Modelo de utilidade para nôvo modelo de salto
para sapatos de senhora de Anildo
Bruno Utz.
N.o 121.670 — Privilégio de invenção para processo de secagem
de eletrodios para, acumuladores
1-ta

chaft estabelecido na Alemanha.

N.o 126.157— Privilégiô de invenção para novos complexos metálicos com elementos de ligação
homog. eneos e sua preparação de
The Australian National University
a prioridade do correspondente peddo depositado na Repartição de
Patentes a Austrália em 26 e janeiro e 1960 sob fls.. 56.846 e
56.848.
N.o 127.101 — Privilégio de invenção para um processo para a
preparação de acrionitrila de Asahi
Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha.
N.o 127.102 — Privilégio de invehção para processo para revestimento de particulas de Abbott Laboratoriee.
N.o 127.137 — Privilégio -de invenção pára aperfeiçoamentos na
produção de* polímeros de cloreto
de vinila de Imperial Chemical Industries Lim:ted no interior do 1.0
ponto: monoetilenicamente não saturados, eto.
N.o 127.987 — Privilégio de invenção para processo e instalação
para armazenagem de mercadoria

N:o 128.135 — Privilégio de Invenção para processo de remoção
de fingimentos básicos Obre fibras de poliacrilonitrilo de J. R.
Gelgy S. A. — Processo-de remoção de fingimentos de poliacrionitrilo produzidos etc.
N.o 128.521 — Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em
ou relativos a feres para veículos
de N. V. Plill'ps Gloeilampenfabrieken.
N.0 128.554 — Privilégio de invenção para aparelho medidor de
desaprumo das rodas dos automóveis de 'Ivo Peruzzo.
N.o 129 ..004 — Privilégio de invenção para novas disposieães em
f:xação de 1)otães por pressão de
Heraldo de Queiroz.
N.o 129.078 — Modelo de utilidade para sacola conversível em
esteira insuflável com ar de Marcáló Teher estabelecido em Sã
Paulo um total de 2 pontos.
N.° 129.40 — Privilégio de invenção para processo para aprodução de °fido de etileno de Shell
Internationale Research Meais- .
chapij N. V.
N.o 129.681 — Privilégio de Invenção para aperfeiçoamento em
-cadeiras de rodas de Baumer Q. B.
S. Cia. Brasileira de Equipamentos
estabelecido em São Paulo.

N.° 129.684 — Modelo de
dado para rolha plástica de Joai
quim Coelho dos Santos'.
N.o 130.736 — Modelo industrial
para nova e orlimal configuraçãO
introduzida em velas para bolos de •
.Soo• Pluma Ltda. depositado era

11-7-61.

N. o 133.020 — Privilégio de iavenOto para equipamento e processo químico de Scientific Design Co.
Inc. a prioridade do correspon4
dente pedido depositad,o na Repars
tição e Patentes OS Estados Unidos da América em 30 de setembro
de 1960 sob n.° 59.563.
N.° 145.946 — Privilégio de.
venção para aperfeiçoamentos rer
letivos a medida e contróle da tem.
peratura dos reatores para-fabrica.
ção de oxido de chumbo de The
Chloride Electrical Storage Co. Limite a prioridade do correspondeu-.
te pedido depositado na Repartição
de Patentes a Inglaterra .em 5 de
janeiro de 1862 sob n.° 485.
. N.o 149.818 — Modelo industrial
para nóvo tipo de eorveteria Eletro doméstica de Gigi S. A. Ind.
de Utilidades Domésticas depositado em 7-1-63.
Rio 172-85 — Assinei e encerrei
17 laudas do expediente Nilton AIvim Xavier, Diretor do B. Documentação.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

VIII
X
XIII
XIV
XIX
XIX

XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Tomo

IV
IV
V
VI

XXVI

III

XXVI

IV

XXVII

Assunto

Diversos -Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Trab. Jurídicos
Est. de Sitio • •
Trab. buidicos — Est. de Sitio • •
Trabalhos Jurídicos
Impostos Iaterestaduais
Trabalhos juridicos
...
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares

Preço

Volume

100
40
400
120
120
1.20
250
200

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI'
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

120
100
,

Trabalhos Juridicos
1 A

Imprensa

170
120

Discursos Parlamentares.

90

Tomo

V
IV
V
1
1

XXXV
XL
XLVI
XLVI.

Assunto

Preço

Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará — Rio G. do Nor te •
Limites Ceará — Rio G. do Norte •
Discursos Parlamentares •
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
'1 raoa.nos Jurii.. k.os
Trabalhos Jurídicos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

120
120
120
130
120.
100
120
120
120.
120
150
250
700

4o0..
400.
120
1”

n••••

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agència • I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Brasília
Sede do 1).1 T'T
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MARCAS DEPOSITADAS1 •

Publicação feita da acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
, Correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante tose prazo poderão apresentar suas oposisões ao Departamento
11racional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro.requerido
Tèrmo n° 666.206, de 13-10-1964
Titulo& e Taxas — Cia. Auxiliar de
Aplicações
Ganabara

',Termo n° 666.211, de 13-10-1964
Cerealista Santo Antônio Ltda.,
Paraná

Termo n.9 -666.218, de 13-10-64
jarras; machadinhas, molas para pores,
Fumada Homeopática Paranaense Ltda. molas para venezianas, martelos marParaná
mas, matrizes; navalhas; puas. pás. J:egos, parafusos picôes, porta-gelo.

Homeopoligiáni'
Classe 41
Titulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: cheques, luplicatas, envelópea. faturas, notas promissórias, papel de coe.
respondência e recibos,. impressos era.
Cartum placas, tabuletas • veiculo',
bilhetes Impressos

Termo n°,666.212, de 13-10-1964
Imobiliária Iguaçú Ltda.
Santa Catarina

Termo n° 666.207, de 13-10-1984
:Títulos e Taxas — Cia. Auxiliar de
Aplicações
Ganabara

•

errle-uxit i eb r de Aplictac eseis

Nome Comercial
Têrmo n° 666.208, de 13-10-1964
CIMAL — Construtora Irmãos Mota
Limitada
Guanabara

EdiFicio
•Dom Saã-cho

Iguaçú Ltda.

Nome Comercial

Granja Santo Ângelo
Indústria Agro - Peciária Ltda.
.

Nome Comercial

Termo no 666.214, de 13 - 10 - 1964
Indústria e Comércio Vitória Ltda.
Senta Catarina

Termo n° 666.215, de 13-10-1964
Jeanti Ltda.
Santa Catarina

Classes: 12 — 36
Titulo

PCC
,

Termo n.° 666.222, de 13-10-61
Marmoraria Bela Aliança Ltda.
Santa Catarina

icanti Ltda.

Bela Aliança
Classe 15
Mármores usados nas construções
Termo n.° 666.223, de 13-10-61
Prasil Indústria e Comércio
Santa Catarina

Classe 3
Uni produto farmacêutico medicinal
. homeopático

Classe 41
Café torrado e moldo

Termo n. o 666.221. de 13-10-64
Werner Frey
Guanabara

Termo n.° 666.224, de 13-10-61
Edu de Souza
Santa Catarina

&Cá
Indústria Brasileira'

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras. açu.
Nome Comercial
careiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres:
Termo n.° 666.216, de 13-10-64
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, coMadeireira Faxinai Ltda.
lheres para pedreiros, correntes, cabides.
Santa Catarina
chaves: crernones, chaves de parafusos.
conexões para -encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa.
cabeções, canecas, copos, cachepots.
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de alimentos,
Nome comercial
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas,- condores: distint:vos, do"TeiQo n.° 666.217, de 13 - 10 - 64
Farmácia Homeopática Paranaense Ltda. bradiças; enxadas, enxadões, esferas
enaates, esguichos, enfeites para arreios.
Paraná
estril .os, esferas para arreios, espuma
deras. formões, forces. ferro para cortar
capim ferrolhos, facas, facões, fecha
duras, ferro comum a carvão, fruteiras
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para qudros.
Classe 3
gonzos para carruagens; insígnias; UUm produto farmacêutico medicinal
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
Euxneopático

Madeireira
Faxinai Ltda.

fliwzah. geia O'au&A

homeopático

Indústria e Comércio
Vitória Ltda.

Termo n° 666.209, de 13.1')-1964
CIMAL — Construtora Irmãos Mota
Limitada

Téc.:no no 666.210, de 13*-10-19G4
Bazar São Paulo Ltda.
Paraná

Classe' _s
Utn produtO farmacêutico medicinal

Termo n° 666.213, de 13-10-1964
Termo n.° 666.220. de 13 - 10 - 64
Granja Santo Angelo Indústria Agro- Faia ácia Honleopática Paranaense Ltda.
, Pecuária Ltda.
Paraná
Santa Catarina

Nome Comercial

Classe 33

Termo n.° 666.219, de 13-10-64
Farmácia Homeopática Paranaense Lula
Paraná

imooiuiaria

Classe 33
Titulo

Guanabara

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal
ilsocrieopático

seiras, porta-pào, porta-laias, patachos.
panelas roldanas. !aios para pias. rebites, regadmes, serviços de cha e ca:t.,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas, te- .
souras, talheres, ta,lha deu as tory Lie.: so
,:enazes, travadeiras, telas de arame tur.
neiras, trincos tubos para encanameruo,
trilhos para portas de correr tas,as,
travessas. turibulus vasos, vasilhames,
verrumas

Classe 91
Café torrado e moldo
Termo n.° 666.225, de 13-10-64
Raphael Molina
Guanabara

getej~
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essenclas ex.
tratos. água de colônia água de touca.
dor água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
Para barba. loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ban.
dolina. "batons" cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor.
di.rosos e pomadas para limpeza da
Peie e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
p estana e sobrancelhas, preparados para.
embelezar cilios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado

•
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ou não. sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes. cabelos, unhas,
• ceiem dum de louro. saquinho perfumado. preparados em -p ia, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes. e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada paia .05
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais arta
dais, óleos para a pele
Têrmo n.° 666.226, de 13-10-64
Cictorlo Rodriguez Gomez
Espanha

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. laques,
luvas, ligas, lenços, mantes. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, aderirias,
peugas,. ponches, polainas, pijamas, pun hos, pernei ras, quinionos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandá'ias.
sueteres, âorts, sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas' turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termos os. 656.231 e 666 . 232, de
13-10-1964
Teleunião S.A. et- Indústria de Rádios
e Televisão
Rio Grande do Sul

Classes: 8, 14, 25, 33, 40 e 45 •
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 666.227, de 13-10-64
Victoria Calçados e Bolsas Finas Ltda.
Rio de janeiro

Austral
Indústria Brasileira

res. comutadores, cortadeiras para fotos
grafias, chaves de alavancas, chaves
automáticas, capacitores de bloqueio.
capacitores eletroliticoa., calibradores,
couservadeiras para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas, escalas para rádias, estufas. engenho de assar carnes.
ensosalodes de cabelo elétricos moer
réasetros, esticadores de luvas. espelhos
de plástico para eletricidade, esteriliza&res. extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes. filtros para óleos, filmes talados, fogões, fogareiros elétricos. fusi.
veis filmes revelados, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminação em gera/, fôrmas elétricas, fervedores, frigoriticos. fotómetros. fios elétricos, filtros de interferência, tonógrafos, garrafas térmicas. gasómetros. geladeiras, globos para Iamsaldas, globos para lanternas globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hicirômetros, incubado'es. indicadores de vácuo, instrumentos
ee alarme: interruptores, isoladores. lane
padas fIsh, lamparinas. lactólnetros. lentes ligueeificadores, lanternas 'Ag/Ca&
lanternas de pilhas. limpadores 3e parabrisas. luzes srezeiras para veículos
:eratas. maçaricos de soldar: caldear e
crrtar, magnetos, marcadores de passa.
gens. medidores, medidores elétricos.
microscópios, misturadeiras. máquinas
talantes, mostradores para rá.tios. nu .
achaca máscaras contra gases; rricrô.
metros, níveis, óculos. objetivas fotográficas. olhas elétricas, podórnetros.
pluviômetros, pinos e .o naus. aaaels
de pressão, pilhas' secas elétricas para
transistores, pistolas de pintura. muge
pa néis de carros quadros 'listribuide
res pick-ups, para-raios. propulsores,
queimadores de. le°, quadrantes e sextantes para observações astronômica.
retrigeradores, rádios transistorizados.
rdletores reostatos. relógios de ponto.
de pulso. de bolso, de parede, despertadores, con'adores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo. seceptores.
regadores aetomáticos. registros para
vapor, gás, água e outros líquidos quande não considerados partes de máquinas.
reatores p ara luz fluorescentes. refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles. sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras.
soquetes, sinaleiros. sereias de alarme,
saldadores 'elétricos, toca-discos tomadas e interruptores elétricos, torneiras.
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telçecómos. tacômetros, televisão, taxirnetro, torradores
de cereais. trenas. transformadores, telefones, tostadeiras. telégrafos. tripés
para fotografias, aálvulas para rádios,
vás-vidas de descarga,' válvulas de redução, vacuõmetros. válvulas elétricas
de . vácuo. ventiladores
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes ,en pressa s.
cheques, cleshes. carrões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, fa.se,
ras, folhinhas impressas, noras a ,amissósias, recibos e retulos
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Tertno n° 666.233, de 13-10-1964
H. Fontana A Cia.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, a'percatase anáguas, blusas,
botas, botinas, blusõrs. boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartaiaa. carapuças, casacão, coletes. capas. chales,
cachecols, 'calçados, t. hapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calaóes, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fra'eas, galochas,. grava t as, gorros, jogos de bagada. jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços. mantrec meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantil inie paletós . palas, penhoar pulover, palatinas,
peugas, ponches, polainas. pijiuras pu-nhós, perneiras. quinamos, regalos,
robe de chambre, rou p ão, sobretudos
suspensórios . saidas de banho. sandá'ias
suciares, shorts, 'sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos

Classe, 8 Para distinguir: Abajour. acumuladores,
amortecedores de rádio
VICTÓRIA - CALÇADOS acetinõmetros.
e freqüência, anemômetros, aparelhos
televisão. apsrelhos de ar condicioE BOLSAS FINAS LTDA. de
nado, aparelhos para iluminação. incluI siai( os considerados acessórios de valNome comercial
i culos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e . mediTermos ns. 666.228 a 666.230. ã
dores, aparelhos cromográficos. apare13-10-64
S. A. Lidestrias Reunidas F. Matarazzo lhos de barbear elétricos. aparelhos .egittradores e medidores de distâncias.
São Paulo
aparelhos para purificar águas. aparelhos de sinais lampejantes aparelhos
rer aladores de . gás. aparelhos de gal, Anoplastia. aparelhos didáticos, apare_aos cinematográficos. aparelhos automaticos para a sander e regular gás.
aparelho para separar café. aparelhos
para aouecer edifícios, aparelhos para
Térmo n o 666.235, de 13-10-1964
experimentar drenos. aparelhos para
Duratex
S.A. — Indústria e Comércio
destruir insetos, aparelhos de ótica.
São Paulo
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos Geradores eletro-quicnicos. aparelhos. para
.Crorrogaçío
reaançáo e reprodução de sons e soni.
dos, aparellea automáticos eletnccs de
ANHANGUERA
passar, aparelhos para espremer frutas
e legumes. aparelhos de alta tensão,
aparelhos de oloteçâo contra acidentes
Indistria Brasileira
ce operários, aparelhos afiadores Se
Classe 22
ramentas. aparelhos distribuidores de
• Para distinguir: Fios .de algodão. cã aabãs, e de Issinfetantes para instala
nhamo celulose, luta, linho. lã. 4los çass sanitáras aparelhos esterilizado .
Classe 41
Artigos da classt
plásticos, fios de seda natural ou raion res. aparelhos gazeificadores. aparelhos
para tecelagem, para bordar, para cos- paia análise:. aparelhos ozonizadores
Te' mo n u 666 .236, de 13- I 0-1964
tura, tr cotagem e para crochê, fios e aparelhos easteurizadores. aaarelhos
Café Paraventi S.A.
maadores e estabilizadores da pressio
linhas de teela espécie
e
do
Fluxo
de
gases
e
ligulios.
apare
Classe 23
Para distinguir: Cretones em peça, cara- lhos para salvamento e para sinalizaapareihos para escampristas, apabraia de linho em peça, damasco de alodão em peças. azendas de lã, flane- relhos para limpar vidros, aoarelh
las de lã em peça., fizendas de seda para combater formigas e outras pra.
em peça, fasendas de linho em peça. gas, aparelhos automáticos acionados
gomarão de seda em peça. jersel de al- pela introdução de moedas, aparelhos
godão e de seda em peça, linhos, listra- espargidores. aparelhos' e instrumentos
dos em peças. musselina em peça, opa- de cálculo, aparelhos para observações
la em peça, organdi. pelúcia, perca!, ris- sismicas, aparelhos termostatos, aritocadinho em peça, raion em peça, 'afia amieiros. aspiradores de pá, aerómeTermo n° 666.234, de 13-10-1964
1.0DUSTBIA BRASIL/8&
em peça. sedas. setins em peça, tecidos tros, acendedores elétricos, alto falan- "Alenap" — Utensílios para Copas e
tes.
aplicadores
elétricos,
.
antenas,
bade algodão, de alpaca, de lã, de pé/o
Cozinhas Coletivas Ltda.
terias
de
acumuladores,
baterias,
balande ánhamo. de ramio, de flbraa sintéClass: 41
São Paulo
ças comuns e elétricas, barómetros, biticas de cânhamo, de linho, de seda em nóculos, bitolas, bobinas, bobinas eléCafé
peça e casemiraa
tricas (exceto para fins curativos),
Termo
rd 9 666 .237, de I 3-10- 1964
Classe 36
botões de campainhas elétricas, bombas
Café Pararei-ti S.A.
Para distinguir: Artigos de vestuários medidoras, bússolas, baterias elétricas.
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos, bules elétricos, buzinas, buzinas para
aventais, a'snrcatas, anáguas, blusas, bicicletas, caixa de. descarga, cãmaras
botas, botinas, blusões, boinas, baba- frigorificas e fotográficas, chassis de
ra.vsni "g' O et SI sd co$
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- rádios, chaves elétricas, chaves. canODusrBut
puças, casacão, coletes, capas, cheias. piranhas, cineinatógrafos. cronômetros.
cachecols, calçados, chapéus, cintos cion6gratos. combustores de gás. cideClasse 8
Classe 41
•
cinta., combinações. combato., calçam instem, cristais de Mio, condensadoFase de Propaganda
Artigos da clama
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lerça feira 23
Termo no 666.238, de 13-10-1964
-Industrias Reunidas de Massas
,Aliznenticias Ltda. (IRMA)
Pernambuco

Têrmo n° 666.244, de 13-10-1964
Centro de 'Estudos e Recursos
Aud.ovisuais — CRAV —
Importação e Comércio Ltda.
São Paulo

5INDl.15iPIASPONIDAS"t1"54Sklist NT IDAS '11A1

(1.11.1.10
Plauw"ilt
•040

, PRORROGAÇÃO
Classe 41
Macarrão
Termo n° 666.239. de 13-10-1964
Laboratório Capivarol Ltda.
Guanabara

te

Laboratório
Capivaroi
Classes 1 -- 2 — 3 — 48
Título

Urino n° 666.240, de 13-10-1964
Centro de Estudos e Recursos
Audiovisuais — CRAV —
Importação e Comércio I tda
- São Paulo

_ CR AV
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Artigos para escritório. &alotadas para
carimbos. almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas:
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, coices,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para Pa p éis. furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, maquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-caritnbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
'remo no 6662.242, de 13-10-1964
Antonio Minaz. Sairé Netto
Guanabara

QUADOR
Classe 32
Artigos na classe

CENTRO DE ESTIJIja
E RECURSOS
AUDIOVISUAIS
CRAV
8 8— 17 — 32 — 33
— 38 — 50
Sinal de Propaganda

Classes:

Têrmo ns 666.243, de 13-10-1964
Antonio Miniz Sairé Netto
Guanabara

SIGNO

grafites, minas para penas, m .quinas de
escrever, maquinas de calcular, maquinas de somar, maquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, ptsrta-caranbos, porta-Japis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
reguas, raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n° 6662.249, de 13-10-1964
Ivo Dela Noce
Cia. Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

CORTBAL
Indústria Brasileira
Classe .8
Balanças, cortadores de frios e de pão
Termo n° 666.250, de 13-10-1964
Indústrias B.asileiras de Lápis Pritz
Johansen S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

overeiro de 1965 823
Termo n.° 666.252, de 13-10-64
Adeleisno Bémdieri ts Irmãos Ltda.,
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitl
vor„ anis. bitter, brandy, conhaque. cer
vejas ternet. genebra, gin. kumel. tico.
res. .nectar, punch, pimpermint, rhuna
sucos de trutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos qui.
nados. whisky
T2.atio n.9 666.253, de 13-10-64
Manoel Monteiro
Guanabara

Ildneário Rancho Magni.'
de Barra de São João

Classe 32
Artigos na classe
Termos os. 666.244 e 666.245, de
13-10-1964
A utontóvel Clube laragtiá
São Paulo
Titulo

Classes: 33. 41, 42, 43 e 44
Tituio
Termo n.9 666.254. de 13-10-64
Manoel Monteiro
Guanabara

K' SINo

Classe 17
Artigos para' escritório, almofadas para .r
carimbos, almofadas para tintas, abri- CUIDEILTIJII RECIMITIY,
dores de cartas, arquivos, b'-rachas.
berços para mataborrão, borrachas para
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Termo n.° 666.255, de 13-10-64
'cartnibos, carimbadores, cola para papel,
Nordica — Cia. de Inversões em Coo
coladores,
ccampassos,
cestos
para
corClasse 50
domínios Imobiliários do Nordeste
Bilhetes de loteria, cartazes impressos, respondência, desenhadores, duplicadoPernambuco
res, datadores, estojos para desenhos,
cheques, c'iches, cartões termosplásticos estojos
para
canetas,
estojos
com
minas.
de identidade, etiquetas impressas, faturas. folhinhas impressas, notas promis esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, 'radores, fitas
sósias, recibos e rótulos
para máquinas de escrev..-, grafites
Tétano n° 664.246 de 13-10-1964
para lapiseiras..goma arábica, gram pea,
Representações Líder Artigos para
dores, lápis em geral, lapiseiras, maEscritório Ltda.
quinas para apontar lápis. minas para
If
,5.4
o:
grafites. minas para penas, máquinas de
São Paulo
10
11 4
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
*
I%ø
00 Af
mata-gatos, porta-rinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaEl .5
cassas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
Indústria Brasileira
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
Termo n.° 666.251, de 13.40-64
carimbos, almofadas para tintas, abriMcNeil Laboratories Inc.
dores de cartas, arquivos, borrachas.
Estados Unidos da América
Classe. 16
berços para tnataborrão, borrachas para
Material para construção e addrno a
colas. brochas para desenhos, cofres,
prédios
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos.
Ulmo n.á 666.256. de 13-10-64
ca.'mbos, carimbadores, cola para papel
Pitoco — Organização de Transporte+
coladores, compassos. cestos para corGerais e Derivados de Petróleo Ltda.
Guanabara
respondi...nela, desenhadores, duplicadores. datadores. estojos para desenhos.
Indústria Brasileira
estojos para canetas. estojos com minas.
esquadros estojos para lápis, espetos.
. Classe 1
estiletes para papéis. furadores. fitas Uni produto fartnaceutico que enotninapara má quinas de escrever, grafites ra urn analgésico para emprego assopara laniseiras goma arábica. graciosa. cada com um neuroléptico, .mediante os
dores. lápis em geral, lapiseiras. ma- quais obter-se-á ° anestesias cirúrgicas,
Classe 50
quinas para apontar lapis, minas pars
segundo técnica neuroleptanalgésica
Impressos. em geral

1

O

R. •
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824 Térça_fe:ra 23
Termo n.° 666.257. de 13-10-64
Donaire Enxovais Ltda.
Guanabara

1~2
21MICSAn
Classes: H. 23, 28 e 37
Titulo
Termos os. 666.258 a 666.261, de
13-10-64
Donaire Enxovais Ltda.
Guanabara

Dffig102
21=02ffillS
WIDE

C'asse 28
Para distinguir: Artefarss de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricado. de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
rara ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas. .co'heras, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, ca;ticais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e 'copidsos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, co/herinhas, pàsinhas,
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-ruídos. escoadores - de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fes!aos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições 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, landeiras, mantegueiras. malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires. pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes artigos, protetores par adocumento3. pis
xadores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-nigueis, porta .notas
porta-documentos. placas, rebites vertiabas. reeinientes. glinewtes minorrrq nara
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para amplas, tubos para seringas, travessas, tipos de material " plástico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluídas
em . outras classes, para borracha, para
codornas, para marcineiros, para - sapateiros, para vidros, pasta ade.siva para
correias. pastas e pedras para afiar
rebolos, neesivos para tacos adekivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéis, para tecelagsm e sua s
i ções de material plástico ara indús--n
tria geral de lásticos

• 01 RIO OFIC!AL (Seção 111)
Classe 23 Para distinguu. :' Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de carda e
mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim,
casemirsis, tazendas e tec.dos de
lá em peças, juta, prsey, linho nylon.
paco-paco, ps.caline, sanai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos imainnenticios croquetes, compotas, can.
Paldáj . aual ap dUl5.17 '041.111110J 'sleain
aermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para 'cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões.. fronhas, guardariapos, jogos bordados, gagos de toalnas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chã e
cate. toalhas para banquetas, guasca,
ções para cama e mesa toalhinnas
(cobre pão)
Classe 14
Vidro comum, !animado, trabalhado
em tõdas as turmas e preparos, vidre
enstal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composições especiais, ampolas, aquários, .as.
sadeiras, almotarizes. bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
ae mesa, capsulas copos, espelhos, es.
carradeiras. trascos, tormas para doces
forma para tórnos. fios de st.dro, Qatratas. garrafões, graus, globos, haste.
Jarros. jardineiras, licoreiros, ^darnadei
:as, marnegueiras, pratos, pires, porta.
jóias paliteiros. potes. pendentes, pe,
descais, saladeiras, serviços para rc.
trescos, saleiros. tubos, tigelas. travessas, Vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta - gotas, 'vidro para
automóveis e para • para-brisas e
idearas

Termos as. 666.264 e 666.265, de
13-10-64
M. Dias Fernandes Indústria e Comércio
S. A.
Guanabara
"

•STAMPARIA
CARIOCA
•
Classe 11
Fábrica de latas e litografia em Rilhas
de flandes
Classe II
Titulo de estabelecimento

Feverei:o de 1965
Termo no 666.272, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara

LETRA DE.VIAGEM
Classe 50
Impressos e publicidade relativos a
viagens e turismo, através de planos
financiados ou não
Termo no 666.273, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara,

Termos as. 666.266 e 666.267. de
APÓLICE DE VIAGEM
13-10-64
M. Dias Fernandes Indústria e Comércio
1Classe 50
S. A.
Impressos e publicidade relativos t
viagens e turismo, através de 'planos
•
Sinanciados ou não

LATOARIA
CARIOCA

Classe 11
Fábrica de latas e litografia em /talas
de flandes
Classe 11
Fábrica de latas e litografia em fõlhas
de flandes
Termo n.° 666.268, de 13-10-64
M. Dias Fernandes Indústria e Comércio
S. A.
Guanabara

CARIOCA
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 666.274, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara

APOLICE DE TURISMO'
Classe 50
Impressos e publicidade relativos a
viagens e turismo, -através de planos
financiados ou não
Termo n° 666.275. de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara

TÍTULO DE VIAGEM

Classe 11
Fábrica de latas e litografia em fõlhas
Tèrmo ri.° 666.262, de 13-10-64
de flandes
Vasco — Vendas, Representações e
Classe 50
Corretagem Ltda.
Têrmo n.° 666.269, de 13-10-64
Impressos e publicidade relativos I
Guanabara
Associação dos Dip'omarlos da Escola viagens e turismo, através de plano
Superior de Guerra
financiados ou não
GuanabaSa
'resino n° 666.276, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara
REVISTA "BOLETIM

Indústria Brasilew

DA ASSOCIAÇÃO DOâ
DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR
DE GUERRA"

Classe 16
Azulejos, água de cal para construção.
areia, asfalto para revestimentos, argi-.
Ias, caixas de cimento, combinações de
blocos de pedra para calçamentos, corClasse 32
Um periódico'
nijs de concreto, cimento, chapas de
betuma para cobertura de casas e usos
Termo n.° 666.270. de 13-10-64
análogos, cal para decoração, calhas,
cantoneiras, canos, dormentes: estaquea- • Fábrica ele loias Aurora Ltda.
Guanabara
mentos, estacas, gesso para decoração.
•
gesso irnpermeabilizante para construções, ladrilhos. macadan para granito
alcatroado de barro, mármore imitação,
material para telhado, manilhas, pilasINDUSTRIA BRASILEIRA
tras de concreto, portas. pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
Classe 13
concreto, soleiras para porta-sacadas,
Artigos da classe
tijolos, tubos de concreto, tacos para
assalros, telhas, tubos condutores
Termo n.° 666.271, dé 13-10-64
Planejamentos Especiais Ltda. "Planar
Termo a.° 666.263, de 13-10-64
Guanabara
Verco — Vendas, Representações e
Corertagem Ltda.
Guanabara -

AURORA

Verco - Vendas, Representaçoes
e Corretagem Ltda.
• Nome comercial

"PLANEL"
Classe 50
Sigla

TITULO DE TURISMC
Classe 50
Impressos e publicidade relativos
viagens e turismo, através de plano:
ninanciados ou não
Termo n° 666.277, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machade
Guanabara

LETRA DE TURISMO
Classe 50
Impressos e publicidade relativos "
viagens e turismo, através de plancn
financiados ou não
Termo no 666.278, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara
-

OBRIG4ÇA0 DE TURISMO
Classe 50
Impressos e publicidade relativos e
viagens e turismo, através de planos
financiados ou não

•

ierça-feira 23

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

revereiro de 1965 825

Termo no 666.279, de 13-10-1964
Marcelo Dória Machado
Guanabara

ou concretas para coloração dos labips, pasta ou liquido; sais perfumados para
Têrmo n° 666.294, de 14-10-1964'
olhos e sobrancelhas, extratos, loções, baahos, pentes, vaporizadores de perta.
"Lucarreli
Companhia Ltda.'
pomadas fixadoras para bigode, cosme. me; escovas para dentes, cabelos, unhas
São Paulo
ticos, brilhantinas líquidas e concretas, e cílios, rum de ;ouro, saquinho perfuaguas de colonia e de toilette, pa de mado, preparados em pó. pasta, liqui000D-VOLTE
AO DE VIAGEM,. arroz, comprimidos e em tabletes, tin- do e tijolos ara o tratamento das unhas,
,Ind. Brasileira'
taras para cabelo, dentitiaciO em pó, cabelos e preparados para dsecoloacpuóo, concretos e em pasta, sabões rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiClasse 50
Classe
8
onpressos e publicidade relativos a lentifricios, essancias, talco pertumado, cutícular; glicerina perfumada para os Instrumen.bs e aparelhos científicos pi .
dissolventes
e
vernizes,
removedores da
aguat
para
embe)esamento
da
peies
• viagens e turismo, através de planos
ra fins úteis e caseiros; artigos elétrico
ficiais, óleos para a' pele
shaa poo liquia a pé ou conareto, iamSinanciados • ou não
coa e vigores para cabe16 e pele depiTermo n° 666,296, de 14-10-1964
Classe 46
latórios em líquido, pó ou concretos,
Termo n° 666.280, de 13-10-1964
Bar e Pizzaria Previdência Ltda.
•
Sabão
comum,
detergentes,
ceras,
paspomadas, vernizes, tabletes, lapis, pasDistribuidora de Refrigerantes
São Paulo
tas,
líquidos
e
preparados
para
conser• Governador Ltda.
tas, líquidos e esmal me.s para limpesa •
var, polir e para lavanderia
das cabas, agaas de quina sachets para
Guanabara
Fel tumar quarto, em ;sarilhas, tabletes
Termo n° 666.287, de 13-10-1964
.1:11EVIDÉSCIA
e em pó, pres sados actuados, em pó e
Pedro de Abreu Teixeira
..saa adas pa:a evitar o s ,or, vaselina
I4ddstria Brasileira
Guanabara
perfumada, sais para banho

bi3R1G4CP

_
I ndústria

Brasileira

Classe 43
Aguas minerais, águas naturais, águas
gazozas, artificiais, água tônica bebidas espumantes sem álcool, guaraná.
gazosa, essências para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, suco refrigerantes
de tódas as frutas, refrigerantes de mate,
soda, suco de frutas, sifões soda limonada laranjada, sucos de ma;, suco
de mamão e xaropes
Termo n° 666.281, de 13-10-1964
Química Valmey S.A.
Guanabara'

• Tàrmos ns. 666.283 e 666.284, de
13-10-1964
Química Valmey S.A.
Guanabara

YANAGIYA

91tanctà 24ada,
Classe 33
Sinal de Proaganda

Termo no 666.288, de 13-10-1964
Classe 48
Laticínios Nilmar Ltda.
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
Guanabara
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 41
durosos e pomadas para limpeza da
Indústria e comércio de laticínios
pele e "maquillage" depilatórios, desoTermo no 666.289, de 13-10-1964
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Termo n° 666.289, de 13-10-1964
talco
perfumado
ou
não,
lápis
para
e
Laticínios Ni/mar Ltda.
pestana . e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Guanabara
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
me; esceivas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
Nome Comercial
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifiTermo no 666.291. de 14-10-1964
ciais, óleos para a pele —
Indatria e Comércio de Calçados La
Golondrina Ltda.
Classe 46
São Paulo
Sabão comum detergentes, ceras, pastas, liquidos e preparados para conserLA GOLOMDRINA
var, polir e para lavanderia

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia. água de toucador, água de beleza, água de quina,
água á rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. baiadona, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes. gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmins para
o tosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido Perfumado Termos os. 666.285 e 666.286, de
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
13-10-1964
Classe 36 •
pasta ou líquido: sais perfumados para
Química Valmey S.A.
Calçados em geral
banhos, pentes, vaporizadores de perfuGuanabara •
Termo no 666.292, de 14-10-1964
me: escOvas para dentes, cabelos, unhas,
Refor Representações de Foriadoa Ltda.
e cílios; dum de louro. saquinho perfuSão Paulo
mado. preparados em pó, pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
REFOR
•
Classe 48
cutícu/a; glicerina • perfumada para os
REPRESENTAÇOES
cabelos e preparados para descolorir Para distinguir: Perfumes, essências, ex' DE FORJADOS
unhas. cílios e pintas .ou sinais artifi- tratos água de colónia, água de toucador,
água
de
beleza,
água
de
quina,
ciais, óleos para a pele
água de rosas, água de alfazema, água'
Classes: 11 — 33
Termo n° 666.282, de 13-10-1964
para barba, loções e tônicos para os
Titulo
cabelos e para a p&e. brilhantina, banQuímica Vaimey S.A.
dolina, batons, cosméticos, ..fixadores
Guanabara
Termo n° 666.293, de 14-10-1964
de penteados, petróleos, óleos para os Refor Representações de Forjados Ltda.
cabelos, creme evanescente, cremes gorSão Paulo
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodoREFOR
rantes. vinagre aromático. p6 de arroz
REPRESENTAÇOES
Classe 48
e talco pefumado ou não: lapis para
DE FORJADO
Para daainquir Sabonetes sólidos. 11- Pestana e sobrancelhas, preparados para
LTDA.
nuidos Dó creme, blocos e bolas, sa. embelezar cílios e olhos, carmim para
bao em pasta e em barras. sabão em o rosto e para os lábios, sabão e creme
cremes para o Para barbear. sabão líquido perfumada
haste,rs para barba
Nome Civil
,03N) e barba nintnrAR em liquido, pó ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,

Laticinios
Nilmar Ltdk

‘•

'AMAM)

KANEBO

Classe 12
aiebidas alcoolicas e fermentadas
Termo a° 666.297, de 14-10-1964
Del Rey Acessórios e Peças Ltda,
São Paulo

JEL REY
Linde Brapileira)
Classe 50
Impressos
Termo no 666.298, de 14-10-1964
Indústria e Comércio de Rádios e
Televisão Simpson Ltda.
São Paulo

S/MPSON

Ind. Brasileira]
Classe 50
Impressos
Termo no 666.299, de 14-10-1964
Distribuidora de Bebidas Bela Vista
Limitada
São Paulo

BELA VISTA
lInd. Brasileiras
Classe 50
Impressos
Termo n° 666.300, de 14-10-1964
Decorações Dondiccl Ltda.
São Paulo •

DONDICCI
Lnd. Brasileira]
Classe 34
Cortinas, cortinados, passadeiras e
tapetes
Têrmo a° 666.301, de 14-10-1964
&é e Restaurante e Recreio Belveder*
Limitada
São Paulo

DELYEDERE

,In, Brasileira.
Classe 41 .
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelas, 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,
caramelos, chocolates, confeitos, crave>,
cereais, cominho, creme de leite, cremei
alimentícios croquetes, 'compotas, cana
pica. coalhada, castanha, cebo/a, condimentos para alimentos, colorantea
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chouriços. :fende. doces. doces de fr.r.
tas. esplaáre. essencial alimentares, em.
pacias ervilhas. castos/as, .,xtrato de to
mate: • farinhas alimentícias, favas, té,
cuias. tlosos. tareio. fere:restos. feijã
figss frios, trutas secas naturais e cris.
taíizadas: graeose. geena de mascar. gor
duras. granidos. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias. herva doce herva
mate. hortaliças. lagostas. lingeas.
le•gumes em
condensado, leite ern
cosseiva. lentilhas, linguiça_ louro. risas
ses alimenticias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrão mas
sa de tomate. mel e mela3b. [nate mas
sus para mingaus. molhos moluscos.
mos • archi, mortadela, nós rnosea3a. ,0
zcss. róleos comestíveis. ostras, ovas.
mies, piaos. prlinés, "pimenta, pós Para
pi dam. Pickles. peixes. presuntos. ,acês prtit-pois, pstilhas, pizzas. pudi'ts.
queijos. raçoes balanceadas p ara animais requeijões, sal sagu. sardinhas.
S'acícluiches. salsichas. salamess sopas, era
laradas. sorvetes. sucos de tomates e
&ursa torradas. tapiw. tâmaras. talha.
r-tri tremoços. tortas, tortas para ali
mento 3e animais e aves. torrões.
toucinho e vinagre
Tê In° n° 666.302, de 14-10-1964
Mercearia Guaianazes Ltda.
São Paulo
s

GUIANA 4U. S
Tnd. Brasileira
Classe 50
Impressos

•

• Tèrmo n' 666.303. de 14-10-1964
Fundição, Nossa Senhora do- Carmo
Limitada
São Paulo

NOSSA SENHORA
DO CARMO

Inc!. Brasileir,,
Classe 50
Impressos
Termo n° 666.304, de 14-10-1964
Comercial e Importadora Rollmaeho
Sociedade Anónima
São Paulo

• nov.micHO

tnd. Brasileira
Classe I 1
Porcas e paracusos
Termo no 666.305. de 14-10-1964
Cacáricr Cardoso_
São Paulo

C OMERC/0 DE
PINHO—SUL
MADEIRAS

Classe 4
Madeiras eu, bruto
Têrmo n° 6.66.306, de 14-10-1964s
Instituto de -Beleza Massagens e
Aplicação Imperman Ltda.
São Pau to
.

IMBUS
Ind. Brasileira .
Classe '33
•
Massagens e' aplicações

Termo n 9 666. .307. de 14-10-1964
J:C.M„ * Editóra Ltd>
São Paulo.

FOLHA DE .
ITAPECERICI
Ind, Brasileira
Classe 32
jornais

Te mo u° 666.313, de 14-10-1964
Bar e Café Comores Ltda.
São Paulo

Termo a0 666.3à. de 14-10-1964
Casa de Carnes Impada Ltda.
São Paulo

InALÀ

C013RES
Ind. Brasileira

Ind. nraailNira
Classe 50
Impressos .

1

Térmo n 9 666:309 de 11-10-1964
.Osmar Ribeiro Bulcão
São Paulo

COLINDIIWORTEXI
COMERCIO
INMUSTRIÃ E
REPRESE/PAÇUS
Classss: 1 — 12 — 17 — 38
Titulo
Teisnos ns. 666.310 a 666.312, de
14-10-1964
Osmar Ribeiro Bulcão
São Pauis,

Classe 41
Lanches de queijo, mortadela, salame.
presunto salsicha e churrasco

Termo n u -666.314, de 14-10-1964
- Pansera - Colanizadgra Ltda.
São Paulo

PA/iSERA
Ind . Brasileira

Classe
Para distinguir: Acidos em greal água
raz, água oxigenada. alsoois, alumen.
alumínio em ó para matara alvaiade
amoniaco, anti-corrosivos. químicos, ar.
senico, azul da P . ussw, azul ultramar
carbonatos, em geral carão. cloretos em
geral. corantes, creosoto para indústria.
disso!ventes, esmaltes químicos. isnot e
seus derivados, fumo negro para apli
cação em pinturas, glicerina para apli
cação industrial rd atos, hidrogênio.
hidroquinirsa hidrosulfitas. hiposulfitos.
ioduretos. laca, magnésio, materiais co.
rantes e descorantes nitratos. exigênio
potassa, potassio de sódio. preparados
munimos usados em laboratórios foto
gráficos, produtos quunicos Para tirar
manchas. produtos quimicos para pin.
tura, reveladores cotográficos. sais qui
micos usados nas industrias solução
para pratear, Solutos soluções química
para . p intura e fotografias solventes
sulfatos, sulfitos tintas liquidas em pó
e sólidas, tintas pieparadas para vulca
nizar, tintas ara usa rua indústria e na
arquitetar. vernizes munimos. e zinco
Classe 12
Alfinetes agulhas, argolas, botões, col.
cheres. dedais. fivelas, fechos corrediços, gri rns de metal para enfeites de
vestidos e . presilhas
•
Classe 17
Artigos para escritório. ahnotadas para
carimbos, alniofad r. para tintas, abri.
dores de cartas. arquivos. •borrachas.
berços para mataborrão. borrachas para
colas. brochas p ara desenhos. 'cofres.
canetas, canetas tinteiro_ canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel.
coladores, compassos. cestos para corresponclênda, desenhadores, duplicadores. data3ores. estojos para desenhos.
estojos para canetas. estojos com minas.
esquadros. estojos para lápis. espetos.
estiletes para p apéis. furadores. fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras goma arábica. graciosa.
dores, lápis em geral., lapiseiras.
quinas na.ra apontar lápis. minas para
grafites. minas para pertas. máquinas de
esc-rever. máquinas de calcular. macas,
nas. de sornar. • máquinas de Inultiplicar
mata-gatos, porta' aterras_ porta citríri.
bos, aorta-lápis. Porta-canetas. aorta
cartas, prensas. srendedores de papéis
percevejos para aapéis Der hl ruclznre!.
réguas, raspazl eiras de borrões, Ntr nci 1 s
para mimeógrafos. tintas e tinteiros

Têrtno n 9 666.323, de 14-10-1964
Multipack Embalagens Especiais Ltd
São Paulo

MULTIPAÇK
End. Brasileira
Classe 28
Sacos de plásticos
Teimo n" 666.325. de 14 - 10 - 1961
Supermercado "Vergueiro" Ltda.
São Paulo

VERGUEIRO

..nrasi ej.

Classe 50
Impressos

Classe 41
Conservas

Termo n" 666.315, de 14-10-1964
jockm Chib de Maringá S.C.
Paraná

Termo n o 666.326, de 14-10-1964
Comércio de Peixes Ornamentais
Kinguyo Ltda.
São Paulo

JOCKEI CLUB
DE liákRI NC1Á

COLUNDI1:201iTEX
Ind. Bra ai leirE
e

•.evereiro de 1955

Crub
Têrnio 1-1 9 666.316, de 14-10-1964
cearis Mercedeiros Ltda.
• • São Paulo •
MERCEDEIROS

rui. Brasileira
Classe 41
Conservas
666.317, de 14-10-1964
Termo
Empresa de Raspagem, Liamesa e
Aplicação "Imperman" Ltda.
São Paulo

IMPERMAN
Braaileira
Coas

e

Classe 28
rralicações de cascolac

Termo n 9 666.318, de 14-10-1964
Mercearia Mercedeiros Ltd'
São Paulo
141MC

Erci ROS

Classes: 41 — 42 — 4.3
sadutos alimenticios: bebidas alcooli.
cas e refrigerantes .sem alcool
Termo nO 666.319, de 14-10-1964
Viação Caxambu Ltda.
São Paulo

CAIAMBV

Ind. Brasileira
Classe 50
Transpostes de passageiros
Termo a° 656.320; de 1440-1964
Cent.° . de Pesquizas e Estudos
Psicologicos C.P.P. Lida
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 50
Imressos
Termo 5 666:321. tis, 14-10-1964'
rosé Antonio Alves
ssss ossos
R.T.A.—

RXDIO

T -ACNICA ALVES
Titulo

RINGUI0
ind. Braaileira
Classe 25
Peixes ornamentais
Termo n° 666.327, de 14-10-1964
Candies C esturnense Ltda.
São Pauto

CRESTUMENSE

End. Brasileir.
Classe 41
Lanches de: queijo, mortadela, salame,
presunto. salsichas, e crurrasco
Têm° n° 666.328, de 14-10-1964
Tsnapar --- Administração e
Participaç S.A
• São Paulo

renapar
Ind. Brasileira
Classe 16
Material exclusivamente para coilstru
ção e adorno de prédios, estradas, et
Té mo ri' 666.329 ., de 14-10-1964
Cooperativa de Habitação, de
São Paulo Ltda..
-:•.as Paulo.'

COOPERAZIvA•DE•
R4BITA AO DE
SA0 PAULO LTDA
Nome

Comermal

rérino n 9 666.330, de 14-10.4964
Cia. Nacional da Habitação — crs;•
São Paula

Plano
Efabit acd onal
%metal
Clames: 16 — 32 — 33 —
Frase de Propaganda
Til-Sano n" 666.331. de 14-10.-1964
Stoltes — Organização e Planeja/nem
Limitada
Sso

STOIREC —
ORGANIZAÇIO E
PLA N.E.TkiNTO
LTDA.
Nt.) , n

coassrcíal
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Tanno n o .666.332 de 14-10•1964
Sulcaria Espumoso Lida,

São Paulo

•.

Espoam
intr. Bra odiei re

Taiti° n° 666.334, de 14-10-19G4
Represeutações, alásatiusta e
Ferramentas Laia. atE'MAF
Bahia

Tarmo ri" 66.340, de 14-10-1964
juathei.a tato: Ltda.
São Pauto

REPREsErzaçaas, Iticanns z
Fraumants LTDA. "141a4Alaff

d!Vatali2.ei ri

Classe 24
Alarnares, atacadores para espartahos.
bandeiras, bordados, braçadeiras e borNome Comercial
las, capas para móveis e pianos. asrapuças para cavalos, cordões, debruns, Têrmos as. 666.335 a 666.337. de
fitas, forros, franjas, flanas para or14-10-1964
gafa mochilas. mosquiteiros, nesgas, lndstria e Comércio de Rações Santo
ombreiras, enchimentos para rouaas•
Amaro Ltda.
panos para antenas de móveis, ala ra• São Paulo
zendo parte dos mesmos, • passamares,
pavios, reds. casos e sacai .
Têrmo nu .666.333, de 14-10-1964
Indústria de Ccachões de Ar Nossa
Senhora Auxiliado.a Ltda.
São Paulo

AGROVITEI
ind .13rasi leira

POSSJ. SE/TBOBA
AUXI LUXOU,
Ind. Bra si I eira

dvet I. iro ea icss

F.n O Ofte l. t.t. (Ce''

•

INL

2
Acetartaide. acetato de amónia, ácido arcênico- bórico. cristalizado. fênico .pa
rir Uns Merina-los, marica
e sulfuroso. adubos. álcalis para tias
sanitários.- Fins herticulas. akaçus em
pó alúmen calcinado. anainio .azul de
metilenapós contra baratas e insetos
bromara. bromato de cantora a -de po
tapai°. cantora sai pó, carcapaticidas
banhos para animais. :produtos para dea
fruir +servas daninhas. ceras para ...axe,
tos. balsamo parit aias vett-sanarias Ra
bão desinfetante. desinfetantes. defuma
dores. inseticidas em pó, liquido sólido
e em pasta, preparados para dastruu
larvas linhaça em pá. visgos contra
lagartas R moscas. remadica coui-a
aftosa dos gados. sabão veterinariia mus
para fins horticulas, sanitários, e vetara
oários. raia de timbó. adubas naturais.
artiacials para a agricultura cola em
papel para apanbar moscas
Classe 19
Para distinguir: aves e ovas em flerta
mclusive do bicho da seda. manar
vivo& bovitios, tavaiar caprinoa.
Mimos. winos .e suínos
•
Classe 45
-Para distinguir: Plantas, sarnenta e
mudas para -a agricultura, a boracaltura e a floricultura. Flores naturais
Termo n° 666.338. de 14-10-1964
Casa George; de Enxovais Ltda.
São Paulo
Classe

Classe 2h •
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylan: Recipientes talara
cadoz de material ,plástico, revestimen
tos confeccionados cla substancias animais e vegetais: Argolas. açucareiros
armações para Óculos, bules. bandejas.
bases para televises, baldes, bacias, boi.
MA caixas. carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico ara
bateria., coadores. coas. .canecas.'
theres conchas. catas para pao. cem
altas capas ,pera álbuns e para Meros
cálices. caros, castiçais para melas.,
caixas para' guarda de objetos, artu•
t:hos, coadores para chá, descanta astro
pratos, copos e capinha de plástaca•
para &arataca. caminha de alaratico
paca sorvetes. colheres/ha. pasamas,
gartinhos de plástico para sorveres. .1,J1•
minhas de plástico para sorvetes discas
embreagens de material •paSatico erabalagena de material plástico para sorvetes estojos para abjetos. espumas de
nylon. esteiras. enfeites para autorias
veta massas antarutdoa. ascoadores dpratos funis formas para doces. fitas
isolantes. almas. tios de .ce.alose fechos
para bolsas -facas, guarnições. guarita
ates vara chupetas e mamadeiras. guar
nições para porta-blocos auarnições
para Itguidificadores e para .batedeiras
de frutas a legumes. guarnições de material plástico para clenaillos e objetos
3 BORGES
garrai:6es para bolsa. -garfos aa.erras
para cortinas„ sarros. laminados piásClasse 37
tinot lancheiras. manteguetras, malas.
orlam paradores de roupas puxada- Roupas brancas, para cansa e mesa:
iras para móveis. pires. oratua. palitei. Acolchoados para camas, ce'obas, coa
aos. pás -de casinha, pedras oomea. anti- lx-rtores, esfregões, fronhas. encalamga& matames Para ..doaumentos. ;as- ,pcsi. +afita bordados, jogos de toalhas.
sadoras de agua Siara -uso .domeatito lançai:,. assintas pa.a camas, pron. para
porta-copos, ,portaaniguela posta-aotas, cosidas e panos de pratas toalhas de
posta 'documentos. placas mantes. .sodl- rosto e bambo, toalhas de arma aranhaa ~cimentes. 'supuras. aspai*s seara lha para jantar. Malhas para alai e
guardanapos. acalme sabem tigelas, café- toalhas para banquetes. guarnitubos para ampolas, alhos para serin- ções( para cansa e mesa, amillanthaz (cobre pato)
gas. .trameasa. Apus de material plástica sacolas. sacas • sauumbos, anilha'
Tétano
a°
666.339,
ale 14-10-i964
me oura acandicionametita, Putas, alFrigorifico Panca! Ltdaras -gana a Ido* palas alio dna/calas
São Paulo
eia 'outras classes para borracha. para
comines para ~mineiros para sapaIPBOC.M.
teiros para vidros_ pasta adesiva para
Lu& braallei
correias pasta e pedras para afiar
rebolos adesivos para aacos adesivos
Para 1:i rtrikas e adesivos para azrlelos.
Classe 41
anéis. carretais ps• recola gera e guar Aves .abatalas, carne de boi, canse de
para indús -atesdmrpu cabrito, aum. tle .paaro e cara-tale vaca
frigorificade.s
trai geral de •lantica

Classe 13
Bijouterias e jóias
Termo na 666.341, de 14-10-1964
São Paulo
InaElgaReara '

Classe 6
Tvlaqu.nas inaustaais

nas secatloras. máquinas salgadeira:
nalgumas para tecidos de taject.arialo
máquinas 'para aclimata de tecidos teci
soaras, rotativas, máquinas taturadosi
rata turbinas, máquinas urdideiras e
ventiladoras
Termo na 666.346, de 14-10-1964 j
•
joframa Comércio de Artefatos de
Alumínio e Utensílios Domésticos I'
Limitada
São Paulo

"JOFRAMA
lin BRAMOU

Tarmo n" 666.342, de 14-10-1964
Confeições M. G. Ltda. •
São Paulo

311.0.
Ind. Brap.ailnirs

82's

•

Cla.s.se 36
Confecções para engaças. homens e
senhoras
Termo ia 666.343, de 14-10-1964
Izidoro Goulart Siqueira
• São Paulo

110. ~LEIRA
Classe 6
Batt nas e acumuladores elétricos
Termo a° 666.344, de 14-10-1964
• Rep.esatarões No: rua Limitada
•
Sao Paulo

"NORMA'
A"
Classe W
Para distinguir: Impressa em aeraL
anuainuô aremos. ações, assaltas, ta.
piei" bilretea de sorteou cheques. cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures. envelopa, faturas, folrinhas,
letras de câmbio notas fiscais, notas
promissórias. paeis de conaspondênçia,
,passagens, publicidade e propaganda
em geral, recibos
Tê:mo n° 666.345 de 14-10-1964
Comercial e Importadora de Af...-nAtion
Sodecar Ltda.

São Paulo

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie;
cutelaria em geral e outros artigos dá
metal, a saber: Alicates, alavancas. ar-,
@
nações é meta', abridores de latas,
arame liso ou _farpado, assadeiras. açua
careiroe brocas, bigornas, baixelas:
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais. coo
Leres para pedreiros. correntes, cabides,
chaves; cremasses, chaves de pandusoa
conexões para encanamento, colunas,
caias de .nzetal para porteies, canos de
metal. chaves, de lenda, chaves ingliaa,
cabeções, caneca, capas, cachepota,
centros de mesa, aoqueteleras, caixas
pana' acondicionamento de alimento&
caldeiam. -caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas, condores: distintivos, dabradiças: enxadas, enxadões, esferas.
engates esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios. c.sotana&lias. formões, foice*, ferro para cortar
capim ferrolhos. facas, facões, fechaduras, ferro
ferro comum a carvão, fruta ras.
funis, fama para doces. freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
gre.has, garfos, 9anc1s para quero.%
go,nzos para carruagens; bastardas; ao
ruas, lá,flina .1k0rCir01, latas de lima
jamas; machadinhas, molas para porta
mola* para veneziana, martelos, marretas, matrizes; navalhas, puas, pás, prea03. parafusos. picam. porta-gêlo; pca
_seiras pórta-pão, porta-joiaa, paliteiros,
panelas soldarias, ralos para pias. rabi.
tes, regadores; 'serviços de chá e café
serras, serrotes, cachoe, aecarrolhas;
sourae, talheres; talhadeiros, torqueras
tenazes, travadeirras, telas de arame, tor•
neiras, trint.os tubos para encanamento
Cabos para portas de correr. taças
'raVeSSall ttribulos: vasos, vasilhames
Verrume

Tênno nu 666.347, de 14-10-1964
Sidney Ferreira
São Paulo

SODECAR

INDB~RA
Classe 6
Alavancas, máquinas amassadeiras.
guisas para abrir chavetas. máquinas
para Arqueação de embalagem, bombas
hidráulica, 'bombas alfaiam para imano
mãtkos. blcrçpø. cruzetas. cilindras, caltaras, magiunas adaptadas na construção de estradas e conservação para
cortar., dlnairos,, máquinas distribuidoras de concreto e de barro. máquinas
encanadoras bobinas, esmeris, exaustora para forjas, expremedeiras para'
manteiga, amadores a frio ç b quente
para aço e outros metais, máquina para
lavar acatas macacos, mancia, motores elétricos. inoishos de cercas, mala
cates máquinas para malharia, maquinas operatrizesa prettsas. máquinas pulverizadoras, plainas de mesas. migai.

"BARAMOSCA"
6RASILEN/A

Classe 46
Para • distinguir; Amido, amd, azul da
Prussia, adv,alade
dano, aderailivon,
algodão preparado para limisar metais,
detergentes, espennacetea extrato de
fecula para Meiam fósforos de
tara e de +madeira, atoam para lesasateria, limpadores de Imas, liquidas de
banidas tecidos, banidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para 1m1paas de carros. pós de branquear roupa, saliento
de sódio, soda caustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e mo
ponáceos. tijolos de nane e verniz para
calcado.
\
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'Termo n• 666.355, de 14-10-1964
para portas, tijolos tubos de concreto,
Dist-ibuidora de Bebidas São Victor telhas, tacos, tébos de ventilação, tanLimitada
ques de cimento, vigas, vigamentos e
•
São Paulo
vitrós

Termo n° 666.348, de 14-10-1964
Cestari Comércio de Bebidas Ltda,
São Paulo

'"CESTARI"

SIO VICTO8
Inde_Bragileiro

IND. BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardente, aguardente composta, anis, aperitivos, biter, bagaceiras, brandi, cervejas, conhaque,
essências para bebidas alcoólicas, ferne.
tes, gin, genebra, kirsh, jumel,
pipermint, ponche, rum, vinhos, ver.
mouth, vodka2 uísque
Termo no 666.349 de 14-10-1964
Indústria e Comércio de Bebidas
"Taubaté" Ltda.
São Paulo

l'AUBATÉlã
IND. BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter. brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhtun,
sucos de frutas em álcool, -vinhos, vermth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n° 666.350, de 14-10-1964
Rubens Fortino
São Paulo

PRONTO SOCORRO 1
CLrNIcA RLBOUÇAS
Classes: 3 — 33 — 10
Título

Classe 42
vos anis, bitter, brandy, conhaque, cer
vejas fernet, genebra, gin, kumel. licores. nectar, punch, pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos qui
nados, whisky

CONTRA INCENDI°.
Classes: 1 — 11
Título

Termo n° 666.358, de 14-10-1964
Edifico — Indústria e Comércio de
Materiais cie Construções
São Paulo

Classe 47
Gás engarrafado, manu.ruturado de
petróleo
Têrmo no 666.352, de 14-10-1964
Bar e Restaurante Lanza Ltda.
São Paulo

,.

Ind1.4gtsileira
Classe 41
Pratos rápidos variados, lanches de
tôdas as espécies, petiscos e
pestiqueiras
Termo n° 666.353, de 14-10-1964
Nelson Vissechi
São Paulo

andNelleira
M1preSSOS

Ind. Brasileira
Clase .4
Algodão em bruto

IND. BRASILEIRA

sonimsbnos

In
.P"R
dRU
IA
ras--eiral

Termo n° 666.354, de 14-10-1964
Cia. Ltda.
Herbert G. Pabst
São Paul/
•
. HIGEPA

V1STUETEX •

Termo no 666.356, de 14-10-1964
SM — Comércio de Brinquedos Ltda.
Classe 36
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
SY.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Ind. Brasileira'
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
Classe 49
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Brinquedos em geral, em forma de m5- cintas, combina0es, corpinhos, calçai
quinas, aves, animais, veículos, gigos de senhoras e de crianças, calções, cale passa-tempos em geral
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Tèrmo n° 666.357, de 14-10-1964
pes, fantasias. fardas para rnil; tares, coCreações B. M. Ltda.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gOrSão Paulo
ros, jogos de lingerie, jaquetas laquês.
luvas, ligas, lenços, man'..õs meias,
5_4[4
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paInd. Bragileira
kt6s. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijarcas, , puClasse 36
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Confecções e roupas feitas em geral. robe de chambre, roupão, sobretudos,
calçados de tõdas as espécies para ho- suspensórios saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
mens, senhoras e crianças
tuler: toucas. turbantes, ternos, uniTermo n° 666.359, de 14-10-1964
formes e vestidos
José Carlos Pomares Camargo
Termos ns. 666.360 e 666.361, de
- São Paulo
Kinrokuro Iwata, Morizo Suzulci,
Saiji Yamashita, Tamotsu Sawaki,
PREVINE
• Torao Takase
pRoTsao
• São Paulo

Termo no 666.351, de 14-10-1964
Companhia Prudentina de Gás
São Paulo

Classe 50
O timbre de todos os seus
comerciais

Termo n° 666.362, de 14-10-1961
Antonio Vistue
São Paulo

EDIFICO
Ind. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrnçx5es e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres. blocos de cimento, bloros para pavimenta.
<tio. calhas. cimento. cal, cré. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos: coluna4;
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para ttixos. edificações premoldadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de 'paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persistias, placas para pavimentação, eças ornamentpis de clmento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anil.
rcidos para uso nas construções, par! quetas, portas, portões, pisos, soleiras,

Ind

ilg as leira
Classe 15
Para distingit_. Artefatos de porcelana
faiança, barro e terracota louças vidradas para uso caseiro, adornos, fias artísticos e instalações sanitárias: artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artísticos. alguidares. almofarizes,
assadeiras, barris, bules, , bidês, bacias.
bebedouros biscoiteiras, bombonieres
andefas. anheiras, copos, consolos, caldeirões, cântaros, cadinhos. . cofres,
cubas compoteiras comedores para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa. descansa-talheres, escarradeiras. fóreiás. filtros, graus, globos, farras, jardineiras,
licoreiros, leiteiras, lavatórios, manta,,
guelras, moringas, m-)lheras, nichos. pi..
res, pratos, pilões, pratos para. ornatos,
buradores. carimbo de • bõrno, carneiros
Was, pinos. porta.jolas, notei, portatoalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras. saladeiras, saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, chá e
Jantar, travessas, talhas, taças, toldas,
vasilhames, vasos sanitários, xícaras
Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de prédios:
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento,' concreto, cal cré, chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões, caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base as çáltico, esquadrias, forros,' forros
plásticos, frisos, gesso estacas, grades.
janelas estruturas metálicas para construções, la nelas de metal, ladrilhos.
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lambris, luvas de junções, lages, lageo.
tas, material isolante contra frio e Caas
lor massas anti-ruidoa para uso nas
construções, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para
construç6es, mosaicos, produtos de base
asfáltico, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulica, pedregulho, produtos
betuminosos para uso nas construções,
produtos betuminosos impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros usos nas construções, placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes
papel para forrar casas, parqueies. portas, portões, pisos, soleiras para portas,
tijolos, tijolos refratários tubos de concreto, telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas, vigamentos vitres e venezianas
Termo no 666.363, de 14-10-1964
Q'Xodó — .Novidades Finas Ltda,
São' Paulo

(.YXQD1
•
L
IND. BRASILEIRA

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adôr.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de =tate' preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meatl precioso, ou semiprecioso, Mei de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais pre.
ciosos, diamantes lapidados. No de ouro.
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metais pre.
ciosos, medalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para- jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de menti precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de Metal precioso, sopeiras de
metal pretioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turibulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Termo no 666.364, de, 14-10-1964
Mecânica Walsywa Ltda.
São Paulo

WALSYWA
IND. BRASILEIRA
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tOda espécie,
cutelaria em geral .e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.
mações de metal, abridores de latas,
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arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chave inglesa,
cabsções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos. dobradiças; enxadas, enxadões, Sideras,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadeiras; formões, foices, ferro para cortdr
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudrus,
gonzos para • carruagens; insígnias; limas. .lâminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta
molas para venezianas, martelos,. marretas, matrizes; navalhas; puas. pás, p regos. parafusos, picões, porta-gelo: roseiras, porta-pão, porta-jolas, paliteiros,
panelas roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chã e café,
serras, serrotes, sachos secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento,
trilhos para portas de correr, taças,
travessas. turibulos; vasos, vasilhames
verrumas
Têrmo n° 666.369., de 1410-1964
Adelino dos ' Santos — Elias Quinto
de Souza
Minas Gerais

Classe 42
Um vinho de uva composto
Têrmo n° 666.367, de 14-10-1964
Danar — Indúst. ia Metalúrgica Ltda.
São Paulo

DAMAR
IND.BRASLE
Classe 21
Para distingmr: Veículos suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques. braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão e .ca rretas caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carro-as. carrocerias. chassis. chapas dr,cula-es para veículos, cubos de veículo
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desliguieiras, estribos escadas rolantes ele'varloree para passagei ros e para carga
engates para crros • eixos de direção
freios, fronteirs para veículos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,

Termo n° 666.370, de 14-10-1964
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques, Sociedade 'de Transportes Lancer Ltda.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Guanabara
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas' de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes para carros
Classe 50
Transportes e trapiche em ger :I
Têrmo n° 666.368; de 14-10-1964
Irmãos Lo-Ré 8 Cia. Ltda,
Têrmos as. 666.372 a 666.376, de
São Paulo
14-10-1964
Auto Peças Micar Ltda.
São Paulo
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Classe 6
Para distinguir: Aceleradores, alternado..
res, anéis de pistão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleos paro fa•
cilitar o arranque dos motores. autolubrificadores, aparelhos para aperteiçoar
a mistura de combustíveis de motores
a explosão, anéis de segmento. bielas,
bambas de ar comprimido, bombas lubri..
ficantes. bombas de circulação bombas
bronzinas blocos de motor ea cabeçotes
de combustíveis para motores, móveis,
cabeçotes , do cilindro cilindros compressores carburadores, câmbios, cariar
de embreagem, carter do motor, coou..
tadores, cubos de placas de embreagem,
culatras de cilindros, camisas para cilindros, camisas para cilindros e trilha,
caixas de lubrificação, diferencial, dis• II
tribuidores de gasolina, diafragma, disC Á R
Tv vistj Brailei .ro I positivos de arranque, dínamos, dispositivos de ignição elétrica para motorea,
embreagens:- enbriageas, engrenagens
IND. BRASILEIRA
Classe 8
para mancais. engrenagens de cremalheiPara cristinguir: Instalações exiricas, ras. eixos de comando. direção e trans..
artigos elétricos e eletr6nicos para vei- missão, elevadores hidráulicas engrenaculos, acumuladores, antenas, baterias, gens multiplicadores, engrenagens de
Classe
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, bobinas, businas, chaves elétricas, cha- parafusos sem fica, engrenagens de dia.
cutelaria em geral e outros artigos de ves automáticas, comutadores, chassis tribuição, filtros de óleo. gazeificadometal, a saber: Alicates, alavancas, ar- chicotes para automóveis, dínamos, con- res de líquidos combustíveis, engrena.,
mações de metal, abridores de latas, densadores, faróis, faroletes, filtros pa- gens para eixos de comando das vál.
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- ra' motores, filtros de óleos, fios para vulas e para eixos de manivelas, gera.
-careiros; brocas, bigornas, baixelas, eletricidade e fios terra, holo rytes para dores de eletricidade, juntas universais
bandejas, bacias, baldes, bombonieres; automóveis, interruptores, isoladores, para condutos dágua. de máquinas e
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co- limadores de ara-brisas, luzes trazeiras motores, injetores para carburadores,
lheres para pedreiros, correntes, cabides. ara veículos; lâmpadas, lanternas, pilhas lubrificadores centrifugos, mecanismol
chaves; cremones, chaves de parafusos, sêcas, painéis de carros, rádios, relays, impulsionador do diferencial, motores
conexões para encanamento, colunas, refletores, sinaleiros, sereias, soquetes, de combustão, multiplicadores, molas de
caixas de metal para -portões, canos de tomadas,' transformadores, terminais pa- válvulas, motores, mancais de roleta
metal, chaves de fenda, chaves inglesa, ra baterias, válvulas, velas para filtros, molas, macacos de roscas, de parafusos
cabeções, canecas, copos, cadiepots, aparelhos de lubrificação, filtros de óleo e hidráulicos, magnetos de agnicao, mag.
* s, caixas
centros de mesa, coqueteleira
Classe 39
netos para motores, motores a explo.
para acondicionamento de alimentos, Para distinguir: Artefatos de borracha, são, a combustão interna e elétrica, 'picalderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- borracha, artefatos de borracha para nhões, platinados para veículos. pedala
ras, conchas, condores; distintivos, do- cluidos em outas classes: Arruelas. ar- de alavancas de enbreagem, planetá,,
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, golas. amortecedores, assentos para ca- rias de parafusos sem fim e de rodas,
encr.tes, esguichos, enfeites para arreios, veículos, artefatos de borracha não la- pistões de motor. aparelhos de consumo
eitribos.. esferas para arreios, espuma- deiras. borrachas para aros, batentes de de gasolina, ressaltos' repulsionadores
dei- as. formões, foices ferro pars cortai cofre, buchas de estabilizador, buchas. de rolamentos de rolos, rolamentos, es.
capita ferroNos, facas, facões, fecha- buchas para jumelo, batente de porta. dutores satélites, silenciosos, segmentos
duras, ferro comum a carvão, fruteiras, batente de chassis, bicos para mamadei- de pistão, engrenagens e parafusos sem
funis, fôrmas para doces, freios para ras, braçadeiras, bocais. bases para te- fim, eparadorea de graxas, óleos e ci.
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, lefones. borrachas para carrinhos Indus- lindro, tachos de válvulas, tubos coa..
grelhas, garfos, ganchos para qudros. triais, borracha para amortecedorea dutores. flexíveis de gasolina, válvulas
gonzos -para carruagens; insígnias; li- bainhas' de borracha para rédeas, cochim paar motores, virabrequina velas de
mas, lâminas, licoreiros latas de lixo; de motor, câmaras de ar, chupetas cor- ignição para motores, ventoinhas, vá!.
Jarras, machadinhas, molas para porta dões massiços de borracha, cabos para
vidas, válvulas de aspiração
molas para venezianas, martelos, mar- ferramentas, chuveiros, calços' de borClasse 11
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre- racha, chapas e centros de mesa, corPara distinguir ferragens e krramentaa:
gos, parafusos, picões, porta-gelo;, p0- das de borracha, cápsulas de borracha Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, para centro de mesa, calços de borra- argolas, aldraves, armações de metal
panelas .roldanas, ralos para pias, rebi- cha para máquinas, copos de borracha abridores de latas, arame, aparelros de
tes, regadores; serviços de chã e café. para freios, dedeiras, desentupideiraa chã e café, assadeiras, açucareiros, aoa.
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te- discos de mesa, descanso para pratos.
souras, talheres, talhadeiras, torquezes, encostos, êmbolos, esguichos. estrados, relhos para lavatórios, arandelas, ares.
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor esponjas de borracha em quebrajacto tas, aros, almofadriaes, amoladores,
:seiras, trincos, tubos para encanamento para torneiras, fios de borracha Usos. amoladores de ferramentas, alças para
trilhos para portas de correr,, taças. fôrmas de borracha, guarnições para ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
travessas turibulos; vasos, vasilhames. móveis, guarnições de borracha para bandejas, bacias, mombonieres baldes
automóveis, guarnições para veiculem, borboletas, bateriaa, bases de metal bm.,
verrumas
lancheiras para escolares, laminas de çaddras, bules, bisagra, buchas, bainhe,
Termo ne 666.371, de 14-10-1944
borracha para degraus, listas de borra- para facass baterias de cosinha, colhe.
Prima Dona Boutique e Cabeleireiro aha para janelas e para portas, lençóis res de pedreiros, cadeados correntes ca.
bides, cba 'es de parafusos, contras'
Limitada
de borracha, manoplas, macanetas,
tetores para para-lamas, protetores de para encanamentos caixas de metal para
para-choques, pedal de acelerador, pe- portões, colunas, canos, chaves de feno
dal de partida, peru para 'buzinas, da, chaves inglesas, cabeções, caneca;
pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- copos, mehepots centro de mesa ms.
racha para bengalas e muletas, rodas ctueteleiras, 'caixas para condimento de
massiças, rodízios, revestimentos de alimentos, cadeados, caldeirões, caçara.
borracha. rocrn de borracha para mó- las, chaleiras, cafeteiras conchas coa.
veis. sanfonas 'de vácuo, suportes de dores, cuscuseiros, cabides de medi,
motor, sapatas do pedal de breque, se- cabo., caixas de ferro, cgruzetas cur mg
&embalo e isoladores, suportes. semi- cantoneiras, Chaveiros, canivetes, cha.
pneumáticos, suportes de cambio. san- vens., cremones, cadimos crivos, chiou
fonas de partida, saltos, solas e solados &adores, • cassinetea cabos, chaves cha.
de borracha. surdinas de borracha para vea para porcas circulares chaves toe.'
aplicação aos fios telegráficos e telefó- quimétrica, correntes para chaves, col.
nicos, travadores de porta. Melas. eretas. chaves para porcas, distintivos,
tubos, tampas de borracha para conta- dotradiças, descanço para talheres, pra . Cla qse 16
Vestidos. saias, 1,1,.p S calços 1,,,,ntrs, I gotas, tinas de borracha para elaboração tos e aipos, enxadas, esferas, engateis
• enfeites de metal, estribos, espátulas
de substâncias quimicas
e shorts
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estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedora espumadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal, ferraduras, forminhai, fitas
de aço, ganchos. guarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado.
res, placas. pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, torquezea, trilhos tubos subula.
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, sachos, trans de cosinha. torradeiras. orinôls, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, frua de
frezar, guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 31
Para distinguir: os seguintes artigos:
anéis de vedação para junções, arruelas, bujões, barbantes, buchas, cordoalhas, cordas, correa de transmissão. canaletas, fitilatos gajetas, lonas para
freios, mangueiras, rolhas, tampas, tiras.
tampões, tubulações para vadações e
tendas
Termo n 9 666.377, de 19-10-1964
Auto Peças Micar Ltda.
São Paulo
AUTO PEÇAS
=Ca LTDÁ.

Nome Comercial
Termo n° 666.378, de 14-10-1964
Dorivaldo Damm
São Paulo
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Termo n° 666.380, de 14-10-1964
Marmac Promoções Ltda.
São Paulo

puças, casacão, coletes, capas, ,chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, atiças
de senSoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
ÁtomAc PROMOÇÕES',
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
LT DA.
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jagueras, laques,
luvas, ligas, lenços, manhas. meias,
Nome Comercial
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paTermos ns. '666.381 e 666.382, de letós. palas, penhoar, pulover, palerinas.
Indústria e Comércio de Acessórios peugas, ponches, polainas, pijamas, pupara Automóveis Autoprote at ion Ltda. nhos, perneiras. quimonos, rega/os,
São Paulo
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuim toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n 9 666.384, de 14-10-1964
"Lar" — Cia. Textil
São Paulo

Termo n° 666.379, de 14-10-1%4
Zenildo Rocha Martins
São Paulo
UNIPOLIS
Classe 32
Um jornal

tores, rádio fonógrafos, reostatos, rádios para automóveis, rádios recepto.
res reatores para luz fluorescente, rãdias conjugados ou não com tongrafos,
soquetes, sincronizadores, selecionadores,
aparelhos televisores, tomadas, transmiss
sores de soas, toca-discos automáticos
ou não, aparelhos para telegrafo sem

fio, transformadores para rádios e televitomadas de corrente, _aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons, válvulas para rádios
e televisores
sões,

Termo nu 666.387, de 1410-1964
Emprêsa Cinematográfica São Jorge
Sociedade Anônima
São Paulo
El1PRESA CINMATOGRAPICA
S -A-0 JORGE S/A.

Nome Comercial'
N5 13 ÁSie A

rn dástria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Clas.st 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas canunhonetes, carros ambulantes
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passagei:os e p'ara carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos guidão,
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pontões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veículos, selins. triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus. varies de
carros, toletes para carros
Classe 8
Para diirsguir: Marcadores elet ônicoa de rotação, velochnetos, taxímetros,
botões de ainéis, partidas, buzinas, retrovisores, bateríais, acumuladores, faróis e todos os demais artigos relativos
'a veículos
Termo n° 666.383, de 14-10-1964
Scatamacchia S.A. — Indústria de
Calçados
São Paulo

FLANEIAGRAFO
Classe 17
Painéis de. controle visual

Fevereiro de 1965

,ç'ATAMACCHIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
1Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, a l percatas, anáguas, blusas,
betas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara

Classe 37
Roupas brancas, para cama e niesa:
Acolchoados para camas. cochas
herores, esfregões, fronhas, gaardanapns. jogos bordsal (.s, jogos d: toalhas.
lençô;s, mantas n. , ra camas o3110 S para
cosidaa e panos de prmes oaVlas de
rosto e banho, toalhas de toesa. toalhas para jantar, toalhas para chã e

café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, taalhinhas
(cobre pão)
Termo n s 666.385, de 14-10-1964
Eilitiora Paulo de Azevedo Ltda.
São Paulo

ANTOLOGIA
1.1 DIANA

Termo n o 666.388, de 14-10-1964
Empresa Cinematográfica São Jorge
Sociedade Anónima
São Paulo
CINE PENHA PALACE
Sio Paulo—Capital
Classe 33
Titulo
Termo n° 666.389, de 14-10-1964
Empresa Cinematog .áfica São Jorge
Sociedade Anônima
São Paulo

gnin

JORGE
Sao Paulo—Capitai
SÃO

Classe 33
Titulo
Termo n9 666.390, de 14-10-1964

Classe 32
Livros imressos

"Brasiluso" Difusora Cultural Ltda.
São Paulo

Termo n" 666.386. de 14-10-1964

CLUBE CULTURAL

Solomon Rosentral
São Paulo

FNLS :-PALST 4
[rsdiiotri Brdell 81 ra
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos aparelhos de alta-fidelidade, amplificadores
de sons, bobinas. bobins para rádios e
televisores, aparelhos para controle de
soa, chaves de tomadas, chaves automáticas, chaves para antenas e fios tes.!
ra, comutadores, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gra.
vadoa, chaves de ondas, chaves de
alavancas, chaves elétricas, chassis para rádios, diais, aparelhos de intercomu.
nicaçáo, aparelhos de frequência modulada, fonógrafos, fios para eletricida.,
de e Roa terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos geradores
estático e eletrônicos de alta frequência
que funcionam COM válvulas, interrupto.
res, imaans permanentes para rádios
gravadores de fitas, gravadores de discos, aparelhos luminosos, lâmpadas, iso
ladores de corrente, microfones, mostradores, de rádios, máquins falantes, n1lhas secas elétricas, plugs. pick-ups, para-raios, potenciõinetros, escalas de vídeo, resistências elétricas, aparelros .ecepto-ea de sons, rádios, relays, redu-

BRASI wsr.
Classes; 8 — 9 -- 13 — 15 — 21
— 32 -- 33
Titulo
Termo nu 666.391, de 14-10-1964
Coinpanhia Siderúrgica Paulista —
Cosipa
São Paulo

CO S I PA

~nem sum..

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —
11 — 14 — 15 — 16-.- 17 — 18 —
19 — 20 — 21 — 22- 23-2425 — 26 — 27 — 28 — 29 — 10 —
31 — 12 — 33 — 14 — 15 — 1.6
37 — 18 — 19 — 40 -- 41 —4243-44-45 - .46 —47-48-49 — 50
Insígnia
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latadas, sorvetes. sucos de tomate* e nle
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
cm, tremoços, tortas, tortas para alio:~ de animais, e aves, torrões,

Termo n° 666.392, de 14-10-1964
Companhia Siderúrgica Paulista —
Cosipa
•
São Paulo

toucinho e vim**

Termo n° 666.395, de 14-10 1964
Antonio Pádua de Oliveira
São Paulo

.111011ROGAÇ.-A0
EDI r1 r:TO INAL
,,„...., .

Classe 33
Titulo

_

8COPUS
Siio Paulo—Capital'

s. Classe 41
Torrão de cajú com mel

-•
Termo no 666.393, de- 14-10-1964
Companhia Industrial • e Mercantil
Paoletti
Sao Paulo

STARLETTI
Indústria Brasileira

Classe 33
Insígnia
Termo n° 666.398, de 14-10-1964
Guj/ Casta
São Paulo

ci 11

it 1P

Inaletri*

•T
1101r,

TêXmos as. 666.409 e 666.410, de
14-10-1964
Linaldo Alfredo Uc.b6a de Medeiros
Pernambuco

Editora Flecha

LUME

Titulo

Classe 111
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cat..
tazes impressos, literais de propaganda.
craques, clichês, cartões termosplásti•
cos de identidade, etiquetas impressas
faturas, folhinhas impressas, notas pia
missórias, recibos e 'rótulos
• Classe 33
Titulo

eilatreWra Douradense

Termo n° 666.396, de 14-10-1964
Agência Noticiosa Sul Americana S.A.
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 3 — 6
São Paulo
7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 —
13— 14— 15 — 16 — 17 — 18 —
19 — 20 — 21 — 22 —23-24PRORROGAÇÃO 30
29
28
27
25 26
AS AP
36
35
34
33
32
31
37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 —
43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 —
Classe 32
.49 — 50
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral. Album, programas
Sinal ue Propaganda
radiofónicos, peças teatrais e cinematográficas
Termo n o 666 .394, de 14-10-1984
Produtos Alimentares Torrão Paulista
Termo n° 666.397, de 14-10-1964
Limitada
Simon Bocrrier
São Paulo
São Paulo

CLJUMÉL
Indústria Brasileira

Guanabara

Termo a° 666.402, de 14-10-1964
Madeireira Douradense Ltda.
Paraná

N)

I"
/ /j ' -

Tênno a° 666.401, de 14-10-1964. •
EditOra Flecha Ltda.

Classes: 4 — 33
Titulo
'vento a° 666.403, de 14-10-1964
Cerâmica Duas Pedras Ltda..
•
Pernambuco

ÇerAmica . Dua
Pedra Ltda.

Termo n° 666.411, de 14-10-1964
Corretagem Autorizada em Vendas de
Imóveis , Ltda.
Pernambuco

entrgOgem

kutorizada
.?rn Vendard0
lrniiveis Ltda.Nome Comercial

' Nome Comercial
Termo n° 666.404, de 14-10-1964
Vendóme Tecidos Ltda.
Pernambuco
,

Vendainelecidos Lidai"

Termo n9 666.412, de 14-10-1964
Corretagem Autorizada 'em Vendas de
Imóveis Ltda.
Pernambuco

CAVI

•
Classe 50
s Para distinguir: Bilhete' de loteria, cair.
tezes impressos, literais de propaganda,
Nome comercial
cheques, clichês, cartões termosplástlo
Termo no 666.405, de 14-10-1964
coa de identidade, etiquetas impressas,
Cotral
Representação Comercial e faturas, folhinhas impressas, notas pra
Técnica Ltda.
missórias, recibos e rótulo,
Rio Grande do Sul
Termo n° 686.413. de 14-10-1964
Sociedade Colonizadora Agro-Pecuárfill
Nossa Senhora de Lourdea Ltda.
Paraná

O

Nossa _Serdiora
, do Lourdes)

Nome Comercial

3r"

Termos ns. 666.406 e 666.407 de
14-10-1964
Classe 1.1
Ferramentas para construções metálicas Cotral — Representação Comercial e
indum Biasilrarl
Técnica Ltda.
Termo no 666.399. de 14-10-1964
Classe 41
Rio Grande do Sul
Metabráz Migas de Metal Ltda,
Substanciais alimentícia e Mus prepara.
Guanabara
dos; ingredientes de alimentos; essa*
cias alimentícias

t...lasst 41
Alcachofras . aletria, alho. aspargos
açútar alimentos oaat animais. atuidi
amêndoas ameixas. amendoim araruta
atroz atum. aveia avelãs, azeite aze,
to•as banha bacalhau. batatas balas
birciato s bombons bolachas baunilha
cate em oó e em grão. camarão. caneta
em nau e em oó. cacau carnes. cr.a
caramems. chocolates confeitos. era.
cereais cantinho. creme de leite. cremes
ahmenficios croquetes. compotas. cai(
wca coalhada, castanha, cebola. condi
ventas para alimentos. c:Matames
, chouriços. desde doces. doces de fni
tas es p inafre essências alimentares. em
padas ervilhas ensovas. extrato de to
'mate. farinhas atimenticias. Uvas. fe
CUIM flocos farelo. fermentos With.
figos trios trutas 'secas naturais e cria
tanzadas: grirose goma de. mascar. gor
dulas granulas. grão de bico gelatina
Classe 1.7
go:abada geléias herva doce , berve
cate hortaliças lagostas. lingtais. leite Artigos de escritórios, a saber armários, estantes, arquivos, mesas e
condensado. leite em o6 legumes •a
fichários
conserva lentilhas linguiça. :ouro. mas
sai alimenriciw. mariscos. manteiga
Termo n o 666.400, de 14-10-1964
margarina marmelada macarrão mas
&liteira Flecha Ltda.
as. de tomate mei e melado. mate mas
Guanabara
sas para :mingaus molhos moluscos
mostarda. mortadela, nós moscada. to
sem óleos ,-.arnestiveis. ostras. •ovas.
pães pisos primes pimenta. pós Para
latins pirkles peixes p resuntos. pa
tês petit•pois astilhas. pizzas. pudinatrocas rações alanceadas para aniClasse 32
ma,. rem:edema sal. tagu. sardinhas
Lima publicação impressa
semoutches. salsichas, salemas, sopas en.

MET.ABRAZ

Saravá

,COTRAL

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas. folhetos, Jornais, livros ui/pressas. publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rã'
dio-televisionados,
peças teatrais e ci..
nematográficas, programas circenses
Ciaste 50
.Para distinguir: Impressosp para uso
em: cheques, duplicatas, envel6pes,
turas, notas promissórias, papel de coe.
respondência e recibos, impresams
cartazes, placas, tabuletas e veiados,
bilhetes impressos

Termaa as. 666.414 a 666.418, de
14-10-1964
Synteko S.A. Comércio, Importação,
Exportação
Rio Grande do Sul

czLz.
Indústria Brasileira'
Classe! .
Para distinguir: Absorvente.., aceleram

doces de vulcanizgeo. &retidos. acético& &retificadores, aretaons. aoettleno,
ácidos absorventes, agentes químicos,
Agua acilulada ara acumuladores,
água
Tèrrno no 666.408. de 14-10-1964
raz, albumina Iodada a/bnailan de malSolos Negócios 'mobilie/Ias do Recife ta, albuminas,
albumina: vegetais, tabu.
Limitada
minoirea alcalinos. alcalino &Tronos, fil•
Pernambuco
alia, akaloides, álcool, alcoolatos, aldeidoa Marina, alumens, alvaiade, ama.
nas, amos/iscais, amoniacal, amoníaco
EAC -tuulparação
anula, amilico, nilinas, antraceno, ia.
ti-corrosivos, anti-detonantes antl-laAutomática' de Custo
crustantes, antimônio. antioxidantea, int.
Classe 33
Frase de Propaganda

•

tittletaro, arsênico, azulina, azótico, azotos, azul da Prússia, azul ultramar, azul

ultramarino, banhos ara fixacio e re-
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velação fotográfica, banhos galvânicos, minar a dureza da água, preparações manganês. óleos de cascas vegetais,
banhos de galvanização, bário, barita, para kcompor ou dissolver gorduras e mica, mármores em bruto, óxido de
benzina,' benzóico benzel, betume, biela- Óleos, rearações ara impedir a corrosão gazes solidificadores, gelatina,' giz, diretos, .bioxolatos, bismutos, bismutatos de» metais, preparações para impermea- rados, . plumbagina em bruto, p4 de
branco de chtimbo, branco de neudon, bilização do cimento, preparações para moldagem para fundições, pedras bribranco de troyes, brometos, bromo, cál- magnésio, de crosta nas caldeiras, pre- taaas. piche em bruto, pedra calcária,
cio, cânfora, caaros, carbonatos, carbo- parações de litina, preparações para p,antas medicinais, pedras em bruto,
reto de cálcio, carvões, carvões ativos impedir a -oxidação da superfície meta guebracho, raizes vegetais, -resinas, reabsorventes catalisadores, celulose, cra- lica, preparaçõer _para lavar crapaus smas naturais, resíduos texteis, silicio,
selvas, talco em bruto, xisto, 'Listo
pas emulsionadas, chapas fotográficas. de palha, preparações . para niquelar,
betuminoso e silicato
chapas sensíveis à luz, cloratos, clore- preprações para produzir espumai, preClasse 16
tos, clorato de amônio, cloridico, cloro. parações para renovar roupas e chacromatos, citrato de magnésio, cítrico péus de palha, preparações para o Para d stinguir: Materiais para construde magnésio cítrico, clarificadores, co- aperfeiçoamento de ferro, preparações ções e decorações: Argamassas, argila
las pára vinhos, cabides para fotogra- páya renovar os discos de honógratos, areia, azulejos batentes. balaustres, blofia, composição com base de kieselgur preparações para purificação do gaz, cos de cimento, blocos ara pavimentacopal, corrosivos, Cópias, 'corantes, cô- preparações preservativa de pedra, de ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
res a álcool, cremor de tártaro, creoso- madeira, dos tijolos, dos metais e das Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
vidro, preservativos omtra a congela- chapas para coberturas, caixas dãgna,
to, cristais de esoda, cianeto, cimol
calamiantes, decapantes, químicos, des- ção, preservativos contar a ferrugem, caixas para cobertuas, caixas dágua.
corantes desincrustante- para caldeiras preservativos contra a umidade das pa- ca .xas de descarga- para eixos, edificadetersivoos quimicos, detonantes, dissol redes, produtos ci2sincrustantes, produ- ções remoldadas, estuqeu, emulsão de
ventes, 'emulsões fotográficas, esmaltes. tos fixadores para perfumaria, produ- base asfáltico estacas, esquadrias estiai
etilenos, extintores, extintores para com- tos Isolantes, produtos para conserva- turas metálicas para construções, lameposição químicas, fermentos, filmes ser, ção de ovos, produtos para absorver a las de metal, ladrilhos. lambris, luvas
sibilizados, fixadores, %uidos ara en- umidade, produtos para -a tempera de de junção. 'ages, lageotas, material isodurecer metais, fluor, fluo:et° de sódio. ferro; -produtos pára clariScar e puri- lante contra frio - e calor, manilhas, masfluoridico, fixosp ara soldas, formiatos, ficar águas, produtos ara encolagem e sas par revestimentos de paredes. mafórmico, fuligem para fins industriais, coração dos mortos, produtos para clari- deiras para construções. mosaicos, pia,
fulminato, fundentes gaiatos, gálico, ficar o . açKcar, -produtos para conser- autos de base asfált.co produtos para
galvánicos, galvanização, gazes, gela- vai' alimentos, produtos para conservar ara
' ar impermeabilizantes as argamastina para emulsões geramila, gerador, a madeira, produtos para evitar•o va- as de cimento e cal, hidráulita, padregiz, glicol, glicose (substâncias para por da água sÔbre o vidro, as vidraças, itho. produtos betuminosos, impermeadescorar), glicosides, gomelina glicose produtos pára a indústria textil, produ- ailizantes, liquidos ou sob outras formas
(substâncias para descorar), glicosides, tos- para melhorar, conservar, 'clarificar 'ara revestimentos e outros como nas
gotnelina, graxas preventivas contra a e tratar bebidas, produtos para reavivar zonstruçaes pers.anas. placas para paoxidação, graxos, halogenicos, hidrato e. refrescar pinturas, produtos fotogrã aimentaçâo. 'peças ornamentais de dprodutos erflatários, propilico. mento ou gesso paratetos, e paredes,
de alumínio, hidratos de carbono, hidrofugas, hidrocento liquefeito ou com- protóxido de azoto,. prussiato amarelo, apel para forrar cas'as. massas antiprimido, hidrosulfito, hipolorito de só prssuiato de potássio, piridina e deriva- uidos para uso nas const r uções. par.
dio, hiposulfitos, ignifUgas, ignição de dos, pocoacéticos, pirolenhoso, peritoros, 4ueta3 portas, portões, pisos. soleiras
cervejas indico, iodetos; iódico, iodo. rádio-reativos químicos, redutores, re- -)ara portas, liolos, tubos de concreto
laga, lático, lanolina linoleico, líquidos veladores fotográficos, rolifilmes; sais `elha, tacos, tubos de ventilação, tasquímicos, líquidos de têmpera, litrargi- „salicilato de labia, saliecilico, sebácio,
que' e vitrõ
rio, litina, titio magnésio, malatos, má- sensibilizadores ara prova de ácdos, seClasse 28
bicos manganatos, manganico, massas lcatos sóda. soda calcnada, solda cáuseletroliticas, matéria iltrante, matéria à tica, sódios, solução anti-refrigerantes. Para distinguir: Artefatos de material
. prova de fogo, matéria ingnifuga, maté- soluções hiclrófugas, soluções impermea plástico e de nyion: Recipientes fabririas para enriquecer a purificar o gaz, bilizantes, soluções para evitar a'. for- cados de material plástico, revestimenmatérias corantes, vegetais, matérias de- mação de espumas nos acumuladores tos confeccionados de . substâncias anicapantes, matérias para despolir, ma- soluções para evitar a formação de es mais e vegetais: Argolas, açucareiros
térias para perfurar metais, matérias pa- punias nos acumuladores, soluções para armações para óculos, bules, bandejas
ra tornar o vidro e o esmalte opacos, cópias pela cianotipia, soluções de sais bases pa ra telebnes. baldes, bacias boi
matérias primas químicas, mercúrio, me- de prata - para pratear, soluções titula sas, 'caixas, carteiras chapas, cabos
tilato, ed geranila, metileno, metilicos das, soluções volumétricas, solventes, para ferramentas e utensílios. cruzetas
munjo, misturas químicas extintoras, substâncias químicas para uso de in- caixas para acondicionamento de ali.
misturas químicas frigoríficas, misturas dústrias, nas 4otografias), substâncias mentos, caixas de material plástico para
químicas refrigerantes, monasite, mor- rádio-ativas, 'sucedâneos de cânfora, pa- baterias, coadores. coos. canecas, c>
dentes muriato de estanho amoniacal, ra a fabricação e celulóides,. sucinico, ¡heras. conchas, cestas para pão, cestinafenicos, negro, animal, negro de fu- sulfatos, sulfetos; sulfo-àcidos, sulfona- nhas capas para álbuns e para livros
mo, negro de herlin, negro de aberlin dos, sulfõnios, sulfuroso, sulfKrico, tal- cálices, cestos, castiçais para velas,
para sapateiro,_ negro de brunswick, co tanato de cálcio, tanato de mercúrio, caixas para guarda de objetos crtuneutralizadores químicos para líquidos tânicos taninos tártrico, tela sensível à chos, coadores para chá, descanso para
fermentados, nitrada, nitrato, nitricolu- luz, :terpenos, tetracloretos, _terebentina pratos, copos e copinhos de plástocc
lusas, oleico, óleo para conservação de tório, tintas, tolueno toluol; -urânio, ve- para sorvetes, caixinhas de plastie
ovos, oxalatos, °xaile°, oxidantes, óxi- nilina verde de bremem, verde de cro- para sorvetes. colherinhas, pasinhas
dos de antimónio, óxidos metálicos, oxi. mo. ,erelegris, verdete, verniz, corretor. 2arfinhos de plástico para sorvetes for,
gênio da indKstria, oxigenei° liquefei- vernizes, viscose, vitrielos, xarrão, za- minhas de plástico para sorvetes, divos
embreagens de material plástico einba. /itos e zlrcônio
to, paládio, palmitico, papel albuminalagens de material plástico para sorveClasse 4
do, papel baritado, papel tumesci, papel de platina, (sépia), papel gálico. Substâncias e produtos de origem ani- tes estojos para objetos, espumas de
papel heliocopista, papel reliográfico. mai .vegetal ou mineral, em bruto ou nylon, esteiras, enfeites para automópapel para ensaios quimicos, papel pa- pardalmente preparados: Abrasivos em veis, massas anti-ruidos, eszoadores de
ra revelação automática, papel fosfore- bruto,. argila refratária, asfáltico em pratos, funis, formas para doces, fitas
cante, papel fotográfico (sensível), pa- brbao, algodão em bruto, borracha em isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
pel contra a 'errugem, papel fotométri- bruto, bauxita. benjoim, breu, cânfora, para bolsas, facas, guarnições. - guarnico, papel transferotipo, papel pedra ti- caolim, chifres, ceras de plantas; ceras ções, para chupetas e mamadeiras» guarpes, pedras pomes, películas cinemato- vegetais de carnaúba e aricuri, crina nições para porta-blocos, guarnições
gráficas (sensíveis), películas fotográ- de cavalo, crina em geral, cortiça eia para liquidificadores e para batedeiras
ficas, (sensíveis), percarbona to, ardo- brarg, cascas vegetais, espato, ervas de frutas e legumes, guarnições de maraftálico, pegmentos ou cores para a medicinais. extratos, ' oleosos... estopas terial plástico para ctensílios e ob;etos
indústria, pó .de alumínio, pó de zinco. enxofre, bilhas, fibras vegetais, flores guarnições para bolsas, garfos. galerias
potassa, potassa. potassios, preparações secas, grafites, gomes em bruto. granito para cortinas, jarros, laminados plás. para economia do carvão, preparação em bruto, kieselghur. licitados de plan- ticos, lancheiras, mantegueiras, malas
diastásicas de maltes, preparações quí- tas. latex en bruto ou parcialmente orinóis. pendedores de roupas, puxadominérios, metálicos, madei- res para móveis, pires, pratos. p aliteimicas para a indústria, prepar,NUs pa nreparados,
ra diluir tintas, preparações antideto- ras dtti bruto ou parcialmente traba- ros, pás de cosinha. pedras pomes, artiflautes, preparações para motores, pre- il.adas em toras, serradas e aplainadas, gos, protetoes para documentos. pu,
parações fotográficas,-preparações para
bronzear, preparações contendo mate
'PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
rias rádio-ativas, preparações para eli-
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xadores .de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notaa,
porta-documentos, placas, rebites, roa*
nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, seleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos ,sara seringas, travessas, tipos de material piásrico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha-.
mes para acondicionamento, vasos xícaras, colas a frio e colas não inckidas
em outras classes, para borracha, para
comunas, para mareinelros, para s:spateiroa, para vidros, pasta adesiva para'
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tazos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plÁstico para baldia
iria geral de plá.sticos
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prtissia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica 'sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
.•
para calçador
Termo n° 666.419, de 14-10-1964
LV S.A. Consultores de
Emreendimentos
São Paulo

Classe. 33
Sinal de Propaganda

•
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Classe 4
Minérios, em bruto ou parcialmente
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