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SEÇÃO '111
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ANO XXIII — N.° 88

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE /988

Offilln

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA 1 ROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SR. MINISTRO
Dia 18 de fevereiro de 1985

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
janeiro de 1985. — Eduardo Portella setembro de 1963, eortheço do recurso
e lhe nego provimento, mantendo em
Netto, Secretário da Indústria.

— De acôrdo com o artigo 50 da lei
n9 4.048, de 1961K e da Portaria Mi.
nisterial, de 27 de setembro de 1983,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter o despacho rel.,
tonel° de fls. te com aplicação do
artigo 95 número 17 do Código da
Propriedade Industrial (registro impeditivo n9 235.467 marca: Alfion.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
1965. — Eduardo Portella Netto, Se-

conseqüência o despacho recorrido de
fls. 11, com aplicação do artigo 111
n9 2 do Código da Propriedade Industrial, face a vigência do registro nú- cretário da Indústria.
mero-248.872.
blocos premoldados de concreto
Fiação, Tecelagem e Estamparia
Ministro exarou o-seguinte despacho: para
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de Ypiranga
Jafet S. A. — Recorrendo
Em conclusões, dou provimento, em e produto resultante.
1985.
—
Eduardo
Portela
Netto,
Sedo despacho que indeferiu O termo
parte, ao recurso de fls. 253. Para O Sr. Secretário exarou o seguinte cretário da Indústria.
ri9 229.625 — insígnia: Figura de
deferir o pedido da patente de itren- despacho: De acôrdo com o artigo 50
çáo únicaraente no tocante ao Proces- da lei W 4.048, de 61, e da Portaria Empresa Féllha da Manhã S. A. — Mercúrio — Sol e Romeu --O Sr.
so de fabricação de "Ac Beneim ida- Ministerial • de 27-9-1963, conheço do Recorrendo do despacho que deferiu Secretário exerou o seguinte. — De
sol" coberto pela prioridade decorren- recurso e lhe nego provimento face o termo n9 161.879 — marca A Feeha acôrdo com o artigo 50 da Lei número
te do depósito feito na United States aos pareceres técnicos que reconhece- — Da Paurindo A. Marques Jr. — O 4.048 de 1961 'e da Portaria Minister-,
Patent Office, em 17 de março de ram não exist4r no invento o requisito Sr. Secretário exarou o seguinte des- rial de 27-9-1983, conheço do recurso
19601 sob n 15.518. Em 13 de feve- de novidade, condição essencial deter- pacho. — De acôrdo com o artigo 50 e pie nego provimento para manter
reiro de 1965. (asa.) Daniel Faraco minado pelo artigo 79 do Código da da lei n 9 4.048, de 1981, e da Portaria o despacho recorrido de fls. 21, com
— Ministro da Indústria e Comércio. Propriedade Industrial, e assim man- Ministerial de 27-9-1963, conheço do aplicação do artigo 95 númelp 17 do
recurso e lhe dou provimento, face Código da Propriedade Industrial.
tenho o despacho recorrido.
aos registros impeditivos indicados a Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
Decis6es do Er. Ministro
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de fls. 24v. em rraut tigência, com apli- 1985.
Portela Netto, 8e.
1965. — Eduardo Porteila Netto, Se- cação cio artigo 95 n9 17 cio Código cretário— Eduardo
Rio, 18 de fevereiro de 1965
Indústria.
cretário da Indústria.
da Propriedade Industrial.
S.A•F.F.A. — S.P.A. — Fabri- Protex Weatherstrip: Manufactu- Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
che Fiammiferi ed Affini — Recor- ring — Recorrendo do despacho que 1965.
— Eduardo Portella Netto, SeGERAL
rendo do despacho que indeferiu o indeferiu o termo 'n9 80.232: Privilé- cretário
da Indústria.
termo W 82.481 — Privilégo de In- gio de Invenção para — Aperfeiçoa•
Exigência
venção — Máquina automática para mentes em janelas 'do tipo basculante Camisaria Progresso
Comércio e
a manufatura continua de fósforos de —O Sr. Secretário da Indústria exa- Indústria Ltda. — Recorrendo tio
Rio, 18 de fevereiro de 1965
tipo de cera e colocação dos mesmos rou o seguinte despacho. — De acôr- despacho que indeferiu o termo núnas caixas.
do com o artigo 50 da Lei W 4.048, mero 175.917: marca Sonho de Noiva Laboratório Andromaco S. A. — no
1961, e da Portaria Ministerial de — O Sr. Secretário exarou o seguinte
O Sr. Ministro exarou o despacho. de
de exploração de contrato da pie.
27-9-1963, conheço dõ recurso e lhe despacho. — De acôrdo com o artigo pedido
— Nego provimento ao recurso.
tente
1.946,
raodèio de utilidade
nego
provimento,
para
que
seja,
man50
da
Lei
n9
4.048,
de
1961,
e
da
PorEm 13 de fevereiro de 1985. '—
Apresente o interessado cópia da petição
Daniel Faraco, Ministro da Indústria tido o despacho recorrido de fls. taria Ministerial de 27-9-1963, co- do
número 15.882 de 1958.
116v qu edecidiu com aplicação do nheço do recurso e lhe nego provie Comércio.
artigo 7 9 do Código da Propriedade mento para manter despacho de inAuto Drive S. A. Importação e Industrial.
Diversos
deferimento de AS. 8, com aplicação
Comércio — Recorrendo do despacho
do. artigo 95 número 17 do Código da
que indeferiu o termo n9 421.189: Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de Propriedade Industrial, (registros im- Maria Paiva de Cetrvalho — no -pe.
marca: Drive — O Sr. Ministro exa- 1965. — Eduardo Portel/a Netto, Se- peditivos números 135.130 e 252.632). cedo de pagamento de anuidades de pai.
rou o seguinte despacho. — Nego cretário da Indústria.
tente 3.198. modelo de utilidade — Ar.
previmento ao recurso.
Rio de Janeirõ — Eduardo Portella guive-,se.
Selection Engineering Company Li- Netto,
Secretário
da
Indústria.
Em 11 de fevereiro de 1965. — Da- mited — Recorrendo do despacho que
niel Faraco, Ministro da Indústria e indeferiu o termo ri9 80.433: privilé- Meias Ethel S. A. — Recorrendo
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Comércio.
gio de invenção — Estruturas para do despacho que deferiu o termo núDA DIVISÃO DE PATENTES
construção de casas— O Sr. Secre- mero 178.499: marca: T.E.L. — TexDecisões do Sr. Secretário 'da
tário da Indústria exarou o seguinte til Exceisior Ltda. — O Secretário
ExIgêncies
despacho. — De acôrdo com o artigo
.Indústria
o seguinte — De acôrdo com o
50 da Lei n9 4.048 de 1961, e da Por- exarou
artigo 50 da lei n9 4.048, de 1981, e
Dia 18 de fevereiro de 196$
taria Ministerial de 27-9-1963, conhe- da Portaria Ministerial de 27-9-1963,
Rio, 18 de fevereiro de 1965
ço
do
recurso
e
lhe
nego
provimento,
9 73.771 —
Industrias York S. A. Produtos para manter o despacho recorrido de conheço do recurso e lhe dou provie Propagais..
mento para reformar o despacho re- da EspecializadaComércio
Cirúrgicos , Recorrendo do despacho fls.
S.A.
40v,
com
observância
doartigo
79
que indeferiu o termo n9 76.035: mo- do Código da Propriedade Industrial. corrido e denegar o registro, com N. e 74.014 — . Cia, jciinson 6 Johnson
aplicação do artigs, 95 n9 17 do Có- do Brasil Produtos Cirúrgicos.
delo de ulilidade para: Uma bandade Propriedade Industrial, face
gem adesiva.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de digo
ao registro impeditivo e colidente nú- N9 93.768 — Indústrias York S.A.,
O SZ.Cretári0 da Indústria exarou o 1965. — Eduardo Portella Netto, Se- mero 194:583.
Produtos Cirúrgicos.
seguinte despacho. — De acôrdo com cretário da Indústria.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de N 9 111.994 — The DO/ Chemical
o artigo 50 da lei n9 4.048 do 1961, e Fábricas Real Ltda. — Recorrendo 1965.
— Eduardo Portella ~to, Se- Co.
da Portaria Ministerial de- 27-9-1963, do despacho que indeferiu o termo cretário
Nv 113.126 — Motaanto Chemin%
da Indústria.
conne . o do recurso e lhe nego provi- W 128.358: nome comercial: Fábricro
Co. •
mento para manter o despacho re- Real Ltda. — O Sr. Secretário exaDomingos Marques & Cia.
Recoerld ) de fls. 19, com aplicação do rou o seguinte despacho. — De acôr- correndo do despacho que indeferiu 0 1 N v113. 76& — Parbenfabriken Bayer
artigo 11 parágrafo 19 do Código da do com o artigo 50 da lei n9 4.048, de ténno n° 200.934: marca: Alvion. —1Aktiengesellschaft.
Propriedade Industrial — Rio, 11 de 161, e da Portaria Ministerial de 27 O Sr. Secretário exarou o seguinte. N o 115 •787 — LeP etit S A

Merck 88 Co Inc. (no recurso interposto ao ideferimento do termo nú- Udo Altenburg — Recorrendo do
mero 125.884, privilégio de invenção despacho que indeferiu o termo nú78.466: privilégio 'de Invenção:
para "Processo para preparação de mero
derivados de benzimidazol" — O Sr. para — Aperfeiçoamento em formas

N
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r - As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
'destinado . á publicação nos
DE1 3 ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'
!tornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
,
15 horas, exceto aos sábados,
, ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
CFKLIM DO oataanço Ou pusucAçães
11,30 horas.
CHI" C* saçÃo os reguaçaço
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES

E:.Á.PEE)IE'NTE,

As

Repartições Pública4

cihgir-se-ão às assinatura*

anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano 'e ?tis
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re.
'nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoe
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe.
III
SEÇÃO
rencialmente
cheque ou vale
dtbeae de pedalleldads do eximi:esmo de Departarearde
, postal, emitidos a favor do,
Naelenal de Propirladado Industrial do ell;+leterka
da Indfeatrta e Cornereto
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
In100860 nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os suplementos ás edi.
4SSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público feSemestre . • £4 600,00 Semestre . . Gr$ 450,00 deral,
para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assinatura.
Ano
Cr$
1.300,00
Cr$
1.000,00
Ano . .
.
- O custo de cada exemplar
parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos -oficiai4
impressos o número do talão dos jornais; devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr4 1,80, por .ane
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. deCorrido.
•

•

tes à matéria retribuida, nos
rasos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção del?edação, das

17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos;

O às

órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras -e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer époça, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser • suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N° 416.935 - Mineração Ouro Bran- N° 419.538 - Metalúrgica Joter Li117 .718 .Anstalt Fur Die Entimitada.
DE INTERFERC.NCIA•
co Limitada.
micklung Von Erlidungen Und Gewer-,
419.545 - A Invulnerável Brasi416.940 - Indústrias Metálicas
b/ichen Anwendungen Energa.
Exigências
leira S.A.. Portas e Estruturas Metáli•
Silvestre Limitada.
'
117.555 - Bendiz Aviation Corp
N° 416.952 - Antônio Puerta Gar- cós.
117.838 - Rohm 6 Haas Co.
Dia 18 de fevereiro de 1965
419.556 - José Nicodemo de Ancia.
119.529 Continental OU Co.
N o 120.315 - Chemische Werke
Completem a taxa de depósito de N° 416.962 - Valery Perfumes do darcle Teixeira.
N° -419.601 - Koelord Hauberg
Witten Gesellschaft Mit Beschrankter acôrdo com a Lei n° 4.505 de 30 de E asil S.A.
416.966 - Quimica Solubras Ind. Marstrand Og Hc1.veg Aktiengessdls•Haftung.
novembro de 1964 e o que dispõe' o
kabettitan.
Código de Propriedade Industrial cm e Comércio S.A.
N° 121.232 - Kelalas S.A.
N° 416.986 - Jesiel Gonçalves de N 419.622 - Laminação Nacional
seus artigos 212 e -221:
122.521 - J. R. Geigy S.A.
de Metais S.A.
366.363 - Elite Comercial Limi- Queiroz.
N° 122.747 - João Alves Moreira.
416.999 - Rowal Acessórios para N' 419.628 - Fritz Lorenz S.A.
. N° 124.275 - 'The National Cash tada.
Ind. Comércio e Agr'cultura...
381..911 - Ecla Engenharia e Autos Limitada.
Registar Co.
N 419.629 -- Laboratório PatAista
Comércio
S.A.
.417.057
Livraria
Moderna
SoN9
124.807 - Union Carbide -Corp.
de
Biologia S.A.
N°
397.467
Flores
de
Barbacena
ciedade Anônima Papéis e Artes GráN° 124.870 - Manufatura de GravaN' 419.637 - Lab. Paulista de BioLimitada.
ficas.
tas e Lenços Duplex S.A.
Ernesto Neugebauer logia S.A.
IP 124.948 - Oregon Etablissemetii. N 9 413.220 - Cia. Porprietária de 1•19 417.357
N 419 .643 - Ca. Comercial • de
Grandes Hotéis.
Sociedade Anônima Ind. Reunidas.
Fur Patentverrwertung.
416.524 - Fortanks Brasileira N9 417.835 - S.A. Fab. de Teci- Borda do Campo.
126.060 - Roto Finish Co.
N 419.650 - Calçados Silvas Limia
126.114 - Pittsburgh Plata Glass Sociedade Anônima Indústrias Metalo- dos Victoria Régia.
tada.
químicas.
N° 418.017 - Standard Brands InCo.
'2 1° 419.659 - Padaria e Conleitaria
416.563 - Sebastião Amorim.
coro.
N's 126.211 - 126.276 - N. V.
N° 416610 - Rádio Record S.A.
418.3 48 - Teixeira 6 Oliveira. das Nações Limitada.
Philips Gloeilampenfabrieken.
N° 416.715 - Angelo Raphaelle
418.421 - Fábrica de Relógios N 419.665 - Bar e Restaurante RoN 126.405 - International Lates Ziccar*..
sas Limitada.
Oro Limitada.
Corp.
N 416.729 - Luiz. Pires Corrêa.
N 418.479 - M. J. Lima.
419.674 - Metalúrgica Ekso Li126.597 - Olin Mathieson Che- N° 416.734 - Cia. de Cigarros Si- N 418.661 - Polux Elétrica Limi- mitada.
nimbu.
N 419.677 - Bar e Restaurante
•
tada.
mica' Corp.
416.755 - Ludolf 6 Cia. LimiPizzaria
ao Ponto Certo Limitada.
N° 127.184 - Miguel Piorai.
1- N° 418.986 - Moskito S.A. Peças
N 419.679 - C. Bistolfi e Cia. LIN 127.696 - Universal OU 'Pro- tada.
Acessórios
e
Equipamentos
para
MáquiN° 416.763 - Cia. Industrial de-Dismitadi.
ducts Co.
nas e Veículos Automotrizes.
Vasconcelos
N.° 419.681 - Dias
N 127.955 M. R. S. Manufactu- nos.
419.101
Oscar
Gomes.
N° 416.781 - Volcan Material PlásLimitada.
ring Co.
N°
419.421
Ste
Pierre
Smirnoff
•
N 419.693 - Importação Ind. e
N 128.420 - Paridas Expedito tico S.A.
N° 416.797 - Coreraa Comércio Im- Fls do Brasil S.A. Ind. de Bebidas. Comércio de Malhas Opus Limitada.
Baptista de Oliveira.
N 419.422 - Ste Pierre Smirnoff
portação Limitada.
N.° 419.706 - Cerealista Santo Fé
N°. 128.065 - Miles ). Willard jr.
416.799 - Metalúrgica Paulista Fls do Brasil S.A. Ind. de Bebidas. do Sul Limitada.
N°
-419.472
Lanches
Canto
Unto
Gerald
P.
Roberts.
e
Sociedade Anônima.
N° 419.718 - Alimentos Selec'onaN° 129.738 - Union Carbide
416.819 - Cerámica Santa Rosa Limitada.
dos Amaral S.A.
130.628
Miles
Laboratories
N
Limit ada.
N° 419.475 - Produtos Nobel Li419i719 - Alimentos Seleciona•
Inc.
N° 416.878 - Francisco "de Assis mitada. "
dos Amaral S.A.
N° 133.505 - Adelpho 'Lupi Pitti- Corrêa.
419.516 - Serralheria Útil Indus- N° 419.723 - Produtos Alimentícios
gliani.
N° 416.883 - M. Y. Machado.
trial Limitada.
Walkiria Limitada.
416.884 - Panificação Estrella N° 419.526 - Homagus S.A. Ind.
419.724 - S.A. Ind. e ComérN° 154.467 - Júlio liertin1.
Amécica Limitada.
Brasileira de Tintas.
io Concórdia. N° 154.468 - Julio Bertini.
416.903 - Giy Pierre Berjaut.
N° 419.535 - Rojane Novidades N° 419.727 - Raul Camargo Viena.
N° 154.485 - Emraanuel Martinelli
N 416.904 - Giy Pierre Berjaut.
N° 419.754 , - Transportadora Re.
Confecções Limitada.
Vlatismil
Wagner.
•
N' 416.916 - Wi/liam Grant
419.537 - Comercial e Agrícola lampago Comércio e Representações L1.
AdeI pho Lapa PeeN9 133.507
Sons United.
Jardim jugula Limitada
noitada.
NU

.
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N9

N9

N9
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N°8 424.481 - 424.487 - Cia. Cal.
N 9 420.313 - Artefatos e Contes. N9 423.576 - Comercial e Importa- •
N' 419.769 - Saci Serviços de Ad-•
çado Clark.
dora Progresso S.A.
winistração Comercial Imobiliária Limi- ções Mendes Limitada.
N 9 424.526 - Dieta S.A, Produtos
N 9 423.594 - Coina7ci6l e Construtada.
Nu 420.328 - &anafar Soc. Nacio- tora Atlas. Limitada.
Alimentício!.
•
N° 419.772 - Monthiel Santiaigo.
nal de Ferros e Ferramentas Limitada.
Nus 424.558 - '424.559 - Vulcao
N° 423.645 -Zaznprogna S.A. Iritp.
Antakly
Bertazzoni
N° 419.777
N° 420.334 - Tupy Engenharia Co- Com , e Ind.
Material Plástico S.A.
eia . Limitada.
mércio Limitada.
N 9 423.654 - Dinbra S.A. Metais
N`'s 424.562 - 424.563 - Serrarias
N° 419.778 - Promon Engenharia • Nu 420.335 - Augusto Vac.
Aimorea Limitada.
e Plásticos.
•
Sociedade Anônima.
Nu 420.336 - Engarrafadora e DisN 9 423.652 - Diabra S.A. Metais
N° 424.619 - Móveis Centenário.
N° 419.781.- Carlos M. Aragonez. tribuidora de Bebidas Pirassununga LiLimitada.
e Plásticos.
N° 419.795 - The Goodyear Tire 8 mitada.
N° 423.722 - Sebastião Balbino da N 9 421.652 -"Casa Seabra Bazar
Rubber Co.
N9 420.341 - Asseia Andraus.
Limitada.
N° 419.817 - Confecções Ideal Li- •N° 420.379 -- S.A. Moinho Santis- Costa.
N° 423.727 - Stefan Bauer,
N° 424.681 - Alesio Regent.
mitada..
ta Ind. Gerais.
N° 424.705 -424.710- S.A. Moi.
N° 419.912 - Mattos Mostardeiro N 9 420.380 - Agência Anglo Ame- N9 423.730 - M. H. Freire.
N° 423.731 - Organo Química Na- nho Santista Indústrias Gerais.
•
• Cia. Limitada.
ricana Residencial Limitada.
N° 424.726 - Pedro Lauro Konrath,
• N° 420.015 - Restaurante Dançante Nu 420.401 - Engarrafamento Pero- cional' Limitada.
N° 423.746 - Leiteria Marafoura., • N9 424.727 - Manoel de Souza
La Via Fat Rose Limitada.
ba e Trovador Limitada.
N° 423.749 - Cia. de Vasilhames João.
N° 420.017 - Magnesita
N9 420.403 - Colle Limitada Cedi, Brasília Limitada.
N'''a 424..737 - 424.739 - 424.740
Nu 420.024 - Washington Luiz Pe- mica São Marcos.
N 9 423.762 - Jose Domingos Pa- - Biscoitos União Comércio e Indústria
reira ,Leite.
N 9 420.408 - Noblesse Confecções checo.
Sociedade Anónima.
• Nu- 420.053 - Representações Nor- Limitada. •
N9 423.789 - Ruy Silva GonçalN 9 424.753 - Cia. de Comércio e
ton Comércio •e Importação Limitada.
420.409
Noblesse
Confecções
N°
ves.
Indústria Freitas Soares.
N.' 420.054 - Bar Tupã Limitada. Limitada.
N 9 423.792 - Construtora Marinha
Nus 424.772 - 424.774 - Funtimod
N' 420.083 - Spama Soc. Raulista
N° 420.410 - Confecções Argon Limitada.
S.A. Máquinas e Materiais Gráficos.
de Máquinas e Equipamentos Industriais Limitada.
N° 423.796 - Moinhos Vera Cruz
N 9 424.786 - Industria Aktiebolaget
Limitada.
N°6 420.450 - 420.451 - Meyer
N* 44.856 - Bersant Comércio ImN° 420.084 - Grilr Dog Indústria e Chemical Co. do Brasil S.A..Ind. Far- Sociedade Anônima.
N9 423.806 - Semler
Limi- portadora S.A,
Comércio Limitada.
•
macêutica.
tada.
N° 424.867
Ormonoterapia do
Nu 420.094 - Sernco do Brasil S.A.
N9 420.496 - Benzenex Cia. BrasiN9 423.814 - Agua Sanitária Super Brasil S.A.
Ind. e Comércio de Máquinas.
•
leira de Inseticidas.
Globo
Limitada.
N° 424.871 - Francisco Alva, dos
Nu 420.100 - Magna Toa Rádio .N.° 420.502- - Martins Costa Co- N9 423 . 825 - Padre Geraldo PerSantos Confecçi5es.
Limitada.
mércio e Representações Limitada.
N° 424.891'- Oscar N. Ferreira.
N" 420.119 - Casa Marinho Pinto N9 s 420.519 - 420.520 - 420.521 /landes.
N 9 423.856 - Café Amazonas LimiN 9 424.901 - Np-amido Adolfo
Indústria e Comércio Limitada.
- 420.522 - Rsotaprint Embalagens tada.
Pinto Sociedade Anônima.
Nu 423.882 - Beneficiadora
W 420.120'- Casa Marinho424.943Schui1z.
N°
Cia. Limita•
N° 420.525 - Bar Lanches Page Limitada.
Indústria e Comércio Limitada.
da.
420.125
Produtos
Alimentícios
Limitada.
us 423.886 - 423.887 - VolksrnoNu
N° 424.946 - Aniónio Pereira Mar1\1 9 420.531 - Sandra, Armarinho ,L1- tor Ind. e Comércio Limitada.
Sustin Limitada.
tina eo Irmão.
N'' 420.133 - Gomesantos S.A. Ind. mitada;
N° 423.903 - Blokart Artefatos de N° 424.953 - Laboratoires Fournier
Nu 420.593 - Ernstin Stossel 8 Cia. Cimento Limitada.
e Comércio.
Freres.
Limitaad.
N° 423.934 - Mecânica Sabrico Li- N° 424.963 - Indústria de Artefatos
N 9 420.136 - J. A. Chaves.
• N , 420.137 - J. A. Chaves.
de Tecidos Imperial Limitada.
Nu 423,025 - B. T. Babbitt In- mitada.
N° 420.163 - Laticínios Cunha Go- dústria Química S.A.
N° 423.968 - Luiz Delfino Macha- N° 424.968 - Venza Produtos Químes Limitada.
micos e Farmacêuticos Limitada.
N us 423.037 - 423.039 - 423.040 do.
Nu 420.164 - João Roberto Muniz - Laboratório Euterepico Nacional So- • N9 423.969 - Furlan Arteplast LiN 9 424.982 - Jairo Buena Savastramitada.
•Nãbuco.
no.
ciedade Anônima.
N 9 423.981 - Distribuidora OdontoN 9 424.989 - Indústrias C. FabriNu 423.044 - Movie Star Inc. N9 420.168 - Casa do Asfalto S.A.
técnica Limitada.
ni S.A.
N9s 423.055 - 423.056-- Hotelaria N9 424.018 - Pinaud S.A.
N° 420.170- Casa do Asfalto S.A.
N" 425.008 - Cia. Brasileira RitoN9 420.171 - Laboratório Procam- do Sul Limitada.
424.021 - 424.022 diaceta Fábrica de Raion. .
Nus 424.020
N9 423.124 - Djama Maranhão.
po Limitada.
- Pinaud S.A.
N° 425.045 - Indústrias de Balas,
Nu 423.137 - J. M. Lage.
N° 420.190 - Raul Carneiro.
N 9 424.061 - Calçados D. F. Li- Boavistense Limitada.
N° 420.191 - Maniero i., Cia.- Limi- • N° 423.162 - José Pedro Guisoni.
N° 425.063 - - Juracy Frantz.
•N° 423.184 - Importadora e Distri- mitada.
- tada.
N° 424.067 - José Paulo de Andra- N° 425.087 - Sanches Rangel Libuidora
Willys S.A.
Nu 420.229 - Cia. de Comércio e N9 423.187 - Laboratório Farmacêu- de.
mitada .
Indústea Freitas Soares.
N9 425.088 - Sanches Rangel LiN°
424.088
Escritório
Contabils
tico
Internacional
S.A.
N 9 420,233 - Manufatura Paulista
mitada.
N° 42,3.211 - Beiniont Comércio e Mercúrio Limitada,
de Tabacos S,A.
N° 425.109 - The Howe Scale Co.
N 9 424.104- Miguel Rodriguez PerN° 420.241 - Hospital das Clinicas Ind. Limitada.
N° 425.121 - Francisco Surmasz.
N 9 423.245 - Distribuidora Wal nandez.
da Facu'dade de Medicina da UniverN° 425.151 --- Claudionor G. de SouN9 424.110 - Indústrias Texteis
Produtos de Petróleo S.A.
sidade de São Paulo.
za.
N° 423.247 - Smith Viana Sifuentes Barbar° S.A. •
N* 420.244 - Associação Brasileira
N° 425.162 - Ademar Tagarra.
N° 424.117 - Malharia Lamerino
& Cia. Limitada.
de Metais.
N° 425.192 - Cia. Stwift do BraLaboratório Farmacêu- S.A. Ind. e Comércio.
N'
423.263
-:420.253
Nus 420.250 - 420.251 .
Nus 424.135 - 424.136 - Projecta sil.
tico
Magnus
Limitada.
- 420.254 - Cooperativa Vinícola GaN° 425.213 - 425.225 -= 425.235
Venâncio Colodetti. Grandes Estruturas Limitada.
N° 423.270
ribaldi Limitada.
Sodima Soc. Distribuidora de Ma.
N 9 423.303 - Fábrica de Bebidas
N''s 424.155 -- 424.156 - Clayton deitas S.A.
N's 420.259 - 420.260 - Irmãos Menicucci Limitada.
Der,vandre Co. Limited.
Rivera S.A. Importação e Comércio. • N° 423.337 - Indústria e Comércio N° 424.199 - Fidelis dos Santos N° 425.244 - Televisão Ponto . Azul Sociedade Anônima.
• N° 420.263 - São Paulo Cia. Na- Apoio S.A.
Amaral Netto.
•
N° 423.353 - Irmãos Parreira 5 -N° 424.231 -- Casas da Banha Co- N° 425.258 - Lubrificruites . Perfez
cional de Seguros dà Vida.
Limitada.
N° 420.267 - Condomínio do Edifí- Monteiro Limitada:
•
mércio e Indústria Limitada.
N° 425.304 - Cia. Distribuidora de
cio Igrejinha.
N 9 423.356 - Engarrafadora e Disa
N° 424.262 - Frigorifico Wilson do Tecidos Riachuelo.
'Bebidas Pirassununga Li- Brasil S.A.
N 9 420.280 - Emprêza Jornalística tribuidora
N 9 425.320 - 425.321 - 425.322
Brasileira S.A.
mitada.
.N 9 424.266 - União Fabril Expor- Hotéis Regente S.A.
N° 423.376 - Taquari Ind. e Co- tadora S.A. UFE.
N 9 420.284 - Ouwaldo de Ribeiro
N 9 425.323 - Indústrias Alimenticiat
•
mércio Limitada'.
Peralva.
N9 424.308 - Insua S.A. Industrial Kraft S.A.
•
N° 420.286 - João Pedro Radiar Nu ' 423.423 - Soc. Comercial Agro- Y Comercial.
N9
425.332
Protori Conterei*
mog Limitada.
de Aquino.
N° 424.352 - Reloli Modas Limi- Técnica e Importação
S.A.
Nu 420.287 - Mercantil Glória Sotada.
423.445
Justiniano
Nogueira.
N°
ciedade AnOnána.
Ny's 424.364 - 424.365 -.424.306 talN° 425.92 - Fototécnica Instrumert•
N°
423.500
União
Fabril
Exportade Engenharia Limitada.
Nu 420.288 - Mercantil Glória So- dora S.A. UH..
- Dlnbra S.A. Metais e Plásticos.
ciedade Anônima.
424.371
Casa
do
Asfalto
LiN
9
423.544 - Laboratório BaldasEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
W 420.291 - Amaro Martins cios N°
mitada.
sarri S.A.
EXAME FORMAL DE MARCAS
Reis.
N° 423.545 - Ind. de Fumos e Ci- N° 424.408 - F. D. Almeida e
N0 420.294 - Farmácia e Drogaria garros Plinio Linhares Limitada.
Souza.
Exigências
7 de Abril Limitada.
Nus 424.411 - 424.412 - Cia. BraN° 420.298 - Decoradora São João 1\196 423.547 - 423.548 - União sileira de Roupas.
Dia
18
de
fevereiro de 1965
p ortadora S.A. LIFE.
Fabril Ex
Batista Limitada.
IPs 424.418 - 424.420 - Cia. .de
N*
423.569
Sintecor
Resinas
SinNu 420.304 - G. Almeida de AndraCompletem. a taxa de depósito de
Tintas e Vernizes R. Montesano.
téticas Limitada.
de 8 Cia. Limitada.
N° 423.572 - Mercearia São Fran- ' N 9 424.467 - Pereira -8 Vale Limi- acôrdo comi a Lei 4.505 de 30 de noN. 9 430.312 - Phelippe Georges de
vembro de 1964 e o que dispõe o CtS•
tada.
cisco Limitada.
Theodorou Palme Artes,
•
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DAS DIVISÕES E *
N9 460.372 - Material Ferroviário novembro de 1964 e o que dispõe o EXPEDIENTE
digo de Propriedade Industrial em seus
SEÇÕES REPUBLICADOS
Código da Propriedade Industrial em
S.
A.
Mafersa.
artigos 212 e 213?:
N° 460.595 - Cano Salvatore Mer- seus artigos 212 e 221.
Contrato de exploração de patentes
N° 193.877 - Chocolates Garoto So- cada.
2,19 478.662 - Indústria Remidas
Dia 18 de fevereiro de 1965
ciedade Anônima.
Agua
Doce
a.
A.
e
Lanches
MuN9 460.597 - Bar
N° 243.892 - Nordmark Vv'erke Ge- nicipal Ltda.
N.9 439.214 "- Organel Organização Cia. Imperial de Indústrias Quis
sellschaft Mit Beschraenkter Haftung.
Soc.- Araraquara de de Estudos Eletrônicos Ltda.
Nç 460.598
micas do Brasil (pede para ser anos
N° 250.245 - S. L. Alves S.A. Construções Ltda.
tada na patente privilégio de Inven/39 180.806 - MIM° Lolato.
N9 460.'602 - Barbosa &' Amaral
Ind. e Comércio.
N9 264.854 - Indústria e Comércio ção n9 60.938 o contrato de sua exL. Alves S.A. Ltda.
ploração) . - Averbe-se o contrate
N° 250.248 Columbia Ltda.
N9 460.603 - Lanches Recreio Pau- NO 257.842 - Fundição Indepen- de exploração.
•
Ind. e Comércio.
Metalúrgica Oriente S. A. (pede
Walgratz Repa',e-sen- lista Ltda.
dência Ltda.
N9 305.358
N 9 460.605 - Francisaa Guerreiro
para ser anotada na patente *p."ivilétações S.A.
N9 363.296 - Alfa de 'Daspachos gio de Invenção n9 63.097 o contrato
N° 356.140 - Beu)smila Schethter. Martins..
1 9 461.467 - Cia. Celan' de Pa- Aduaneiros Ltda.
de sua erolosação). - A verlx, -se o.
W 356.141 - Belga-Mn Schechter.
N 9 36'7.078 - Gomes da Rasa Cos- contrato de exploração.
péis.
"
N° 356.142 - Bemjamin Schechter..
e Comércio As- ia & Cia. Ltda.
1.4 9483.042 Transferência e alteração ,de some
356.145
-Benjamin
Schechter.
N9
N9 386.056 - Lanches Canthho da
sainpçãa S. A.
de titular de procebsos
In1 9 359.637 - Irmãos Tambasco LiN 9 4e13.386 - Labwatório Especifar- Fazenda Ltda.
Metalúrgica Servas S. A. (transfe•
N9 408.693 - A.B.C. Rádio e Te- rência para o seu nome dt patente
mitada.
rna S. A.
tevisfn S. A.
N° 360.778 - Sangrãfica S.A. N 9 483.922 - Jeronimo Tarzan
privilégio de -invenção n9 59.2481. N° 385.158 - Malharia Lesma Li- Cruz.
N9 411.059 - Importação Exporta- Anote-se a transferência e pague
mais urna taxa de anotação.
mitada.
tão e Comércio Serion Ltda.
N° 394.568 - jsragua Divulgação e EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
No 413.235 - Cia. Agro Industrial Cornelio Pértica Campos Sociedade
SEÇÕES
REPUBLICADOS
Aia 6 it I m a Indústria e Comércio
Instalação Sonobras Limitada. •
Iga~u.
1\1° 397.304 - Indústria de &hirta%
N9 415.485 - Soc. Eletrônica Bra- (transferência para seu nome da paTransferÉncia e alteração de nome sileira Ltda.
tente modêlo industrial n9 3.795). Bragada Busznetti 'Limitada.
•
.
de titular
Anote-se a transferência.
N9 405.710 - Nestlé S.A.
'NO 415.493 - Paul EmpreendimenN° 406.775 - Kellogo Co.
EXIGÊNCIAS
to
e
Administração
S.
A.
Dia 18 de fevereiro de 1965
N° 414.Y61 - Sobremo Soc. BrasiN9 470.750 - Emilio Theodoro
Glaxo
Laboratories
Limited (junto
Btican Compania de Cementos Es:- Zappe.
leira de Montagens Gerais Limitada.
,•
a pate,nte n 9 53.697). - Satisfaça
N° 415.960 - Cari Freudenberg peciales S. A. Comercial e Industrial
Omat idm: e Parti- exigência U.C.B. (Union Chimtque
(transferência para seu nome da N9 471.920
Kommanditeesellscha f t Auf. Aktien.
Chesraische Bediiiven) (junto a pa
cipações
S.
A.
.
marca
Pinguino
n
9
187.278).
\AnoN° 419.521 - Ind. 'e Com. de Trin9 70.230). - Satisfaça exi--ten
N 9 475.302 - Viação Alvorada
te-se
a
transferência.
gência. ,
•
cot Gr isettg Limitada.
Transporte e Comércio Ltda.
Lafi
S.
A.
Produtos
Químicos
e
N° 420.126 - Jacob POlistchuck.
N O 454.527 - Société D'Etudes de Beneficiamento de fibras artificiais
Farretaeéliticos
(na
alteração
de
nome
Paulista fie das marcas D.C.A. Lati n9 205.943 Recnerches Et D'App/ications Scien- S. A. Befia (junto a patente priviléN9 423.401 gio de invenção n9 49.483). - SatisVidros Planos S.A.
- Cafmicin n9 239.553 - Algizon tifiques Et Medicales Erasme.
N° 423:605 - Editora La Selva So- n9 235.249 - Brawanibin ii9 ` 263.779
N 9 455.857 - Untou. Chimique faça exigência.
- Caftrypsin 119 273.889 - Metilsone Belga.
ciedade Anônima.
N9 423.606 - Editora La Selva So- n9 287.211 - Disteoxin n9 257.249 N9 456;046 - Ileloisio das Cahgas
NOTICL-RIO
Vaiai n9 257.251). - 'Anotem-se as Noronha.
ciedade Anónima.
N° 425.581 - Chocolates Garoto So- alterações.
N9 230.235 - Daki Industrial S. A.
OPOSIÇÕES
Embrart Corp (na alteração de N9 431.821 - .Indústria de Camiciedade Anônima.
KiUnd,
WaPsa.
Auto
Peças S. A.. (oposiçã4
nome
na
marca
Stevens
n9
263.050).
sas Cortefiel Ltda.
N9 425.618 - Veb Kamera
ao termo nq 113.V40 privilégio de in
Anote-se a alteração de nome.
NO
.452.784
Oyaraa
de
Almeida
nowerke Dresden.
vençáo de Fábrica Italiana Magnet
Apostile-se a mudança de endereço
•
N° 427.818 - Isaias Freire de Melo. para Bloomfield Estado de Connec- Rios.
Marelli S.P.A.).
N 9 475.718 - Ibesa Ind. Brasileira Aramillcio Vidal S. A. (oposição
N° 428.360 - Insua S . A. Industrial Cola.
•
ao térino n9 113.042 modêlo de utiliMoto Mec. Ind. Brasileira de Ma- de Embalageng. 8, A.
Y Comercial.
N.9 403.a35 - Rio Grafiaa e Edib5ra dade de Araraificio Irmãos Branchin)"
N9 429.946 - bady Torga Salomão. nutenção Ltda. (transferência para Ltda..
Ltda.).
seu nome da marca Halley n9.267.5283.
N9 430.871 - Mannesita S.A.
- Anote-se a transferência.Móveis de Aço Fiel S. A. (oposição
N° 430.929 - Diebold Incorp.
N 9 633.953 -.Il. Areal &
térmo nq 119.564 Privilégio de InSquibb Indústria Química S. A.
Steel Corp.
N9 836.461 - Meia Materiais de ao
N° 430.933 (na alteração de nome das marcas Engenharia e Instrumentos Reprodu- venção...ele Vicente, Schawarz) .
Limtted.
General Electric Co. (oposição ao
Squibb n 9 172.171 Raudia-M nú- ções e Ampliações S, A.
.N° 430.950 - Estabelecimento Grá- mero
térma 121.621 molêlo de utilidade de
172.688 - Ilicosfatin n9 182.333.
••
fico Bionardi SJ
J. walter Thompson-Co. Brasil).
Florinefe n9 191.310 - Squibb rulPRORROGAÇAO DE MARCASN°. 431.137 - Pintaras Ypiranga Li- niero 239.389 - Clotiamina número.
Walita S. A. Eletro Indústria -- e
•
.
mitada.
210.939 - Squibb uniformidade pure- Foram prorrogados os registros cor- - Arrio S. A. Indústria- e Comércio
431.270
Laboratoirés
Laroche
(oposição ao térmo n 9 121.720 modao
Nu
za aonnanca eficácia n9 222.625 - respondentes aos seguintes térraos:
de utilidade de Epel S. A. Indústria
Vet Sana n9 226.136 - Plastibase núNavarron.
N9
659.627
P.
&
B
PaIons
&
N° 431.271 - Laboratoires Laracha mero 232.631 - Dzspaallina n°246.731
e Comércio de Aparelhos Elétricos)-..
Limited - Cl. 22.
- Tolserol n9 246.732 - Rubramina Baldwins
Metalúrgica Heleny S. A. Indústria
Navarron.
• N 9 669.632 - Walita - Eletro Ine Comércio (oposição ao têrmo miN°3 432.646 - rC2.647 - 432.648 n° 247.802 - Teragran n9 243.547 , - dústria Walita S. A. - Cl. 17..
mero 123.778 privilégio de invenção
Dicristicina n9 252.739 - Ficlmix mi- I. E. F. Contróles Automáticos mero 257.833 - Omcilin x:19 261.689 N9 673.704 - La - Argus Indus- de Francisco Ali).
Limitada.
Duracour S. A. Indústria e CobPs 433.168 -- 433.170 -- 433.429 Talein n9 267.332 - Agrovet número trial S. A. - Cl. 37.
272.582 - Rubratori n9 279.041 - N9 673.705 La - A.rgos Industrial mercio - e - Fábrica de Saltos P1Bicicletas
Manar&
S.A.
nto:4ra Ltda. (oposições ao têrmo
Pendistrin n 9 281.010 - Rubrafer S. A. - Cl. 34.
N° 433.619 -- josé Francisco Perei- n9 287.047 - Graneodin n o 289.819 124.946 privilégio de invenção de
ra Tab.
Louis Fabian).
INSIGNIA PRGRRGGAÇA0
Construtora Nydrazid n 9 305.783 Pentid núme439.157
topala
Walita S. A.. Metro Indústria'
ro 305.752 - Anotem-se as alteraN9
Laupenio
Limitada.
Oca de nome da Licenciada.
Pavimentado
. N°531.301 - Emblemática - Casa (oposição ao' tèrmo n9 127.245 privi• 1
-447.470
VinicOla
Nau
Sem
légio de invençãO de Joseph Assour e
N9
Tozan Limitada - Cl. 33.
Jacob Profis) .
RECURSOS
Rumo S.A.
Inducondor S. A. Indústria e Co- .•
RÊ'ries
N9 447.571 - Igino Tosi.
I
CAÇA0
DE
CONTRATO
DE
Des
mércio (oposição ao têrmo 127.599
' Cia. Taubate Industrial (recorrenN° 447.947 - Regia Natoriale
EXPLORAÇAO
raodêlo de utilidade de Eletro Mecado do despacho que Indeferiu o térmo
•
Usines Renault.
nica Redam Ltda.).
N° 448.364 - Genera l Motors Corp. n9 395.159 marca Ave Maria).
Por
despacho
do
Sr.
Chefe
da
SeSelecionados N. V. Chernische Industrie SYnres ção foi mandado averbar o contrato Walita 8. A. Eletro Indústria (opoN9 448.807 - Imóveis
(recorrendo do despacho que indefe- de exploração na marca Vetro Mobil sição ao têrmo n9 127.635 privilégio
Ltda.
Franz riu o' têrmo n9 399.980 marca Syno- n9
invenção Allmanna Svenska
264.884 de propriedade de Rud de
N9 451.896,-- Motorermerk
Elektriska Aktiebolaget).
tex).
Purrer
Sohne
A.
G.
estabelecido
Mitterbauer.
n Foods
N. V. Chamiça-1n Industrie Synres na Suiça e em favor de Organização Indústria de Arames Cleide S. A.
N9 452.397 - Temp o FrOZC
(recorrendo do despacho que Indefe- Rui S. A. Equipamento para Escri- (oposição ao têrmo n9 127.760 priviLimited.
riu o têrmo n9 399.982 marca Syno- tórios estabelecido no Brasil. (O cli- légio de Invenção de The Wayrae Re& Co.
N9 452.426 - Dr. Madaus
Corp.)
Artefatos. de lite) .
chê foi publicado no dia 2-2-65 Na search
N9 452.457 - Vulcan
Máquinas Moreira S. A. (oposição
marca
Archlvetro
n
9
226.826
do
mesBorracha S. A.
ao têrmo n9 130.233 privilégio de inlls EXIGÊNCIAS
mo requerente fica retificado o nome venção
149 456.477 - Agfa _Aktiengese
de Wladyslaw Bankowski Ar•
do mesmo.
•
.
ohaft.
naldo Zancaner e Marian Franciszek
Manchesternnonlairla aSherwin 1Villiains do • Brasil S. • A.
N9 456.741
Siekierski).
Tintas e. Vernizes .(junto -a marca "miEXIGÊNCIA
Eletrônica Ltda.
Rio, 18-2-1965. - Nilton Alvim XaN9 459.990 - produtos Químicos merci-,203.127)... •Satisfaça • exigénDiretor do S. Documentação.
,
•
•
A Chimica Bayer S. A. (no pedido vier,
Ciba S. A. n
a Jato Ltda. ..Çorapletein a taxa daa.depósito.t de de averbação de contrate na marca Assinei e : encerrei 31 laudas do exN9 460.131, 1.r- ViaçãoEdkvard
Hun- acôtdo Cora a Lei n9 4.505, de 30 de'
pediente.
191.287). - Apresente olichè.
N9 460.151
nicutt.

,•
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Publicação feita de aci5rdo com o are; 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
morrei o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use, prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Neelorral da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requeridO
Termo n" 666.422, de .14-10-1964
Antônio Pereira
São Paulo
,

9

Térnio n 666.429, de 14-10-1964
Sociedade Alvorada de Indústria e
Comércio
Mato Grosso

IMOBILIÁRIA PEREIRA

Gravine

Classe 33
Titulo
Térzno n' 666.423, de 14-10-1964
Santarém Administradora S.A.
Classe 33

s.A.riT'Aarm
Titulo
Têrmo n° 666..25"; de 14-10-1964 •
Malharia Nossa Senhora da Conceição
Sociedade Anónima
São Paulo•
OXFORD .

Indústria Brasileira
Classe 36
Meias para homens e senhoras, calças
para senhoras .

o

-

fértil° n 666.426, de 14-10-1964
Malharia Nossa Senhora da Conceição
Sociedade Anónima
São Paulo

MIES
IndUstria -Brasileira
LIAN

Classe 36
Meias para homens e senhoras, calças

para senhoras

o

Térmo n 666.427, de 14-10-1964
Dr. José Monteiro
São Paulo

Prorrogação_

g

• "BANCO D
SANGUE CENTRAL
.DE SÃO UULO".„
Classes: 33 — 50
Titulo
Térmo n° 666.428, de 14-10-1964
Sociedade, Estréia de Indústria e
Comércio
Mato Grosso

~tal
indústria

Brasileira

Classe 41
.Artlgos da classe

Térmo n° 666.433, de 14-10-1964
Gravima Comércio e Indústria de
Vidros e Madeiras Ltda.
Guanabara

_Indústria Brasileira

Indústria trrasileira

velocipedes, varetas de controle de afox
gador e acelerador, trolets, troleibus, voo
rua de carros, toletes para remos

o

Tê:4n° n 666.435, de 14-10-1964
Lafi S.A. Produtos QuImIco9 e
lz/I:macéutico,s
São Paulo

IDUPEX(

Classe 14
INDÚSTRIA BRASILtriAl
Vidros, cristais e seus artetatos: garrafas, garrafões, frascos, recipientes
Classe 3
para motarizes, copos, cadinho, cubetas, Um produto farmacêutico indicado
hastes,
varetas,
grais
mamadeiras,
for..
' Termos ns. 666.430 e 666.431, de
como tolirio
mas para torno, assadeiras. compotel-14-10-1964
ras, saladeiras, jardineiras, porta-jolas.
Tèrmo n 666.436, de 14-10 - 1964
Cia. Mercantil e Industrial Ingá
Centro de mesa, bibelots, paliteiros, por...
Pinto Belentant 8 Cia.
Guanabara
ta-retratos áarras, cantares, cálices, pra...
Paraná
tos mearas, tijelas, bandejas, pires, cas4,." •
tiçais licoreiros, vasos, serviços para
'kt.4
bremesa, taças, vasilahmes, manteguel-•
ras, cápsulas, lustres, abat-jours, candelabros. pinjentes, pendentes, podestais.
114Dt.ISTRIA BRAS-ILEnkA
AIVIt
06 ,C....r
OGUARDINTE
saleiros, tubos travessas, vidro para vi..
Classe 1.1
draças,
para
relógios,
para
automóveis,
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
para parabrisa e para conta-gotas
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, arTèrmo.n° 666.434, de 14-10-1964
tPU.
mações de metal, abridores de latas, Distripec — Agrícola e Pecuária Ltda.
arame liso ou farpado, assadeiras, açuGuanabara
.p~rotimomnher
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
PRORROGACÃO
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
Classe 42
Aguardente
chaves; cremodes, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
Têrmo n 666.437, de 14-10-1964
caixas de metal para portões, canos de
Classe 2
Irmãos Ferreira Dias Ltda.
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
Um produto- veterinário
cabeções, canecas, copos, cachepots,
São Paulo
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
Termo n 666.432, de 14-10-1964
para acondicionamento de alimentos, Paris-Volks Serviços Mecânicos Ltda.
"zalderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiGuanabara
ras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios,„espumaIndústria Brasileira'
deiras; formões, foices, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fecha¡Indústria BrazIleire
duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
Classe 2
funis, fôrmas para t oces, freios para
Classe
21
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
Termo n° 666.438, de 14-10-1964
•etinguir: Velados e suas partes
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
Defumadores e banhos de descarga
moveis, auto-caminhões, aviões, amor.
gonzos para carruagens; insígnias;
Augusto Freire Meirelles
mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; Istegrantes, aros para bicicletas, auto.
São Paulo
jarras; machadinhas, molas para porta, tecedores, alavancas de cambio, barcos
molas para venezianas, martelos, mar- breques. braços para veiculo', Weideretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre- tas. carrinhos de mão e carretas, camt
gos, parafusos, picões, porta-gelo; p0- nhões, caminhonetes, carros-ambulantes.
seiras, puna-pão, porta-joias, paliteiros, carros-tratores, carros-berços, carros
INDUSTRIA BRASILEIRA./
panelas roldanas, ralos para pias, rebi- tanque:, carros-irrigadores carros-cartes, regadores; serviços de chá e café, roças, carrocerias, chassis, chapas. cir.
Classe 42
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te- miares para veiculos, cubos de vei- Para distinguir: Aguardentes, aperttt.
souras, talheres, talhadeiras, torquezes, culo', carrinhos para máquinas de es. vos, anis, bitter, brandy. conhaque. cee4
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- crever. corrediços para veículos, cubos vejas fernet, genebra, gin, kumel.
neiras, trincos, tubos para encanamento, de rodas, colmeias para radiador** de res, nectar, punch, pimpermint, rhum,
trilhos para portas de correr, taças, veiculo.. desilgadeiras. estribos' uca- sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
travessas. turibulos; vasos, vasilhames, das rolantes, elevadores para passagel- muth, vinhos esfiumntes, vinhas qui,
verrumas
nados. whisky
ros e para carga, engates para carros
- Classe 8
eixos de direção, freios, fronteiras para
Têrmo n° 666.440, de 14-10-1964
Instrumentos de recisão, instrumentos veiculo:, guidão, locomotivas, lanchas
Real Vidros Ltda.
.
cleatificos, aparelhos de uso comum; motocicletas: molas, motociclo., matoGuanabara
instrumentos e aparelhos didáticos; moi. cargas, moto fugões, manivelas, navios
des de tOda espécie; acessórios de apa- ónibus, para-choques, para-lantaa, para
relhos elétricos inclusive válvulas, 16.m. brisas. pedais, pantões, rodas para bipadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); cicletas, raios para veículos, raios para
aparelhos fotográficos cinematográficos, bicicletas, reboques, radiadorea para vel.
Classe 14
máquinas falantes discos gravados e cubos, roda, para veiculai. seles, tri.
Vidros espelhos era geral
filmes revelados
cicies, torantea para veiculo., vagões.
Classe 41
Artigos da classe

2

oteliJIthe

PREMIER

'

o

y

Paris aVoiks

«Esjurt'o

íjC)uinta do P. G.

vidw

Têrmo a9 666.439, de 14-101964
Augusto Freara Meirellea
São Paulo •

Indústria Brasileira
Classe 42. •
Para distinguir: Aguardentes, aperitivas. anis, bater, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumel. acores nectar. puncla pimpermint rima%
sucos de trutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos guia
nados, whisky
Têrmo no 666.441, de i 4-10.1964
Eljokin Joffe
.Guanabara

Classe 50
Imresoss . mit gerai da re.guerente, a saber: Papéis de cartas, envelopes, coa
tratos, recibos, cheques, notas, (aturas,
duplicatas, /atras de caralaio, maraoranduns, cartões de visitas e comerciais
Têrmo n° 666'. 442, de 14-10-1964
Calçados Walter Lula(
Guanabara

WALTER
• INDÜETRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da. classe
Tèrmo no 6,66.445, de 14-10-1964
Editôra "Brasil-Lê' 5,A, -Guanabara

'-

G LOSER

AMA

Tesouro de Conhecimntos,
Ilus trado

•

•
Classe 32
Livros impressos e suas coleções
Têrmos xis. 666.446 e 666.447, de
Soares Lavrador Importadores Ltda.
Guanabara
-

Indústria Braaileira
Classe 48
•
_Para distinguir: Perfumes, essancias, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de _quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, .batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petraleos, óleos pana os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarlos,. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios aem pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perlame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores' da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhasacaios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele.
Termos as. 666.443 e 666.444, de
14-10-1964
Inter-Americana de Publicidade S.A.
Guanabara
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•IRDÚSTRIA BRASILE7RA
Classe 41
Artigos da classe
, Classe 42
Artigos da classe
Termo na 666.448, de 14-10-64
Fábrica de Balas Perfeito Ltda.
Guanabara
•

PEREEITO
INDÚSTRIA BRASIMA
- Casse 41
Artigos da classe
• Tétano n.9 666.449, de 14-10-64
Albano Rodrigues da Silva
Guanabara

omrTS77,LTA BRASILEIRA
• Classe 42
- Artigos da classe
Urino

e

666.451, de 14-10-64
H. Nunes
Guanabara

MELTEX
r/IDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo na 666.452, de 14-10-64
Mecânica Tempo Ltda.
Guanabara

MECÂNICJ
TEMPO

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Impres•
EU, cartazes. cataloga. airsaia viciosas, revista. Propaganda em raGio.
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças *tateais e cinematográficas
anis e estrangeiros, publicaçõea hamar

• revistas Implume

Artieslasselei4eLet
.

BRASILEIRA
4.

PAULISTA

'HOTEL

O SONHO DE OURE

•

-

Têrmo n.° 666 .460, de 14-10-644
Arpini Representações e CoMércio Ltda,
Guanabara

Têrmo na 666.450. de 14-10-64
Representações Meltex Ltda.'
Rio de Janeiro

tAJIATA,Ri_k
IR 0 1E113.0;

'SUCKS A",

t
.ND,

aaaáe ti
Para distinguir: Máquinas .e partes di
máquinas para toaos os fins industriaisi
ClasSes: 5, 11 e 33
fugas, rotativas, da deslocamento e a
Titulo de estabeleâmento
Máquinas *de rosquéar: serras mecâniTérmo na 666.453, de 14-10-64
cas. motores elétricos, altemadores, feri
Siclney Rossin
ramentas e placas - para lar uns, gera.
Guanabara
dores. plainas. máquinas de furar e cen•
traia tornos mecânicos, prensas mectini
ca. máquinas amassadeiras, misturado
ras adaptados -na construção e cansar,
vação de estradas, mineração, corte do
madeira, movimento de terra, carretot
e outros fins 'industriais, elevadora, má'
Classe 21
ventiladoras. ' moinhos para cereais
Titilo de estabelecimento
quinas desempalhadoras, dascascadoraa
máquinas secadoras, trituradoras mil.
Tareio n.° 666.454, de 14-10-64
verizadorasa fresaa, politrizes, cancha,
Hotel Paris Ltda.
tesouras -mecânicas, tupias, máquinas de
Guanabara
abrir -chavetas, anarteletes, ventiladores
exaustores para forjas, bombas centripistão para todos os fins, araetes. cal
deiras turbinas injetores para caldeiras, válvulas e transportadores •au•
tomáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânica
Classe 33
e máquinas Ilmadoras, máquinas opera.
Titulo de estabelecimento
trizes. rotativas ou cortadoras para usa,
nar ferro, aço 'e bronze, máquinas para
666.455,
de
14-10-64
Têrmo n.9
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
Gomes 6 Abade
encanatórias, espuladeirás, torcedeiraa
Guanabara
meadeiras, rolos e —r-Oletes, brunidorei
para cereais, máquinas para fabricar
papel -e máquina para labricar papel I
máquinas de impreasaó. dínamos
receptáculos
Classe, 33 *
- Classe 21
•
Expressão de propaganda
Para distinguir: Veículos e 'suas parta
Tearno na 666.456, de 14-10-64
integrantes: Aros para bicicletas, autoCompanhia de Cimento Vale do Paraíba móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Guanabara
pregues, braços ara veículos, bicicloaa
tas, carrinhos de mão e carretas, cama'
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadorea carros, carroças, carrocerias. chassis, chaas cir.'
culares para veiculos. cubos de veiculai
carrinhos 'para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, dulia
gadeiras.
estribos, escadas rolantes, elenn, Us TR tA BRASIL DRA
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
'Teia, fronteiras vara veículos. guidão,
- Classe 16
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
Cimento Portland de alto forno
motocicletas, tuotocargaa, moto furgões,
Têrmo n.° 666.457, de 14-10-64
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
Ganser
S.
A.
Produtos
para almas. para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raloa para bicicle.
Paulo
São
•
ma reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, ti.
cantes para veículos, vagões, velocipePP,ORROGAÇXO
des.. varetas de controle do afogador o
acelerador. tróleis, troleibus, varais de
carros, toletes- para carros

Classes: 26 ^e 33
Tíbia de estabelecimento

• Indústria Brasileira

Termos ns. 666.458 e 666.459, de
14-10-64
Sucksa Sucaorces Industriais Ltda.
São Paulo

INDal3RASILEIRA;
Classe 41
Aveia

1Indústria Brasileira '
Classe 9 - r
Instrumentos musicais, kaclusive parta
integrantes, , a -saber: abafadores ide

•
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Termo n, 666.467, de 14.10.64
ta& espinafre, essências alimentares, em,
padas,. ervilhas, enxovas, extrato de to• Rádio Nossa Senhora do Socorro Lida,
mate, farinhas alimenticias, favas, féSão Paulo
culas, flocos, 'farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutaa'sêcas naturais e cria.
talizadas; gricose, goma de mascar, gorNOSSA SENHORA
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
DO SOCORRO
mate, hortaliças, lagostas, linguais, leite
condensado, leite em pó, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
Classe 33
saa alimentícias, crlariacos, manteiga,
Publicidade e propaganda
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, masTermo a.° 666.468, de 14-10-64
sas para mingaus, Molhos. Moluscos,
Rodaleate Ltda.
mostarda, mortadela, nós moscada,. nobão Paulo - •
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pacta
pinos,
prlinés,
pimenta,
pós
para
Temo n.° 666.461, de 14-10-64
pudins, pickles, peixes, presuntos, paLaboratórios Farmacêuticos Espasil
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
• , S. A.
queijos, rações balanceadas para aniGuanabara
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas en- INDUSTRIA BRAMIRA
latadas, sorvetes, sucos de ~ates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, ternSes,
• Classe 21
Indústria Brasaeira .r
• toucinho e vinagre
Para oistingUir: . Rodas para veículos
Têrmo n. 9 666.465, de 14-10.64
Térmo n.° 666.469, de 14-10-64
Instaladora' A
- lagoano de Eletricidade e
Itevel
—
Indústria
de
Tintas
e
'Vernizes
Classe 3
Hidráulica Ltda.
Ltda.
Uma especialidade farmacêutica indicada •
Guanabara
como laxativo, .antisético e antitóxico
São, Paulo
Termo n.' 666.462, de 14-10.64
Labnratório.% Farmacêuticos Espasil

Bom, acorckon& apoia-queixo para violonistas, arcos de violinos, associos,
bandolins, banjos, baterias, baritones
berimbaus, bombardinhos. bombos, boquilhas para instrumentos musicais,
'campainhas de orquestras, cordas. cravelha de instrumentos musicais, cair!.
Leias de orquestra, cavaquinhos,
clarinetas, contraaixos, enrnetas,
tuicas, fagotes, flautas( guitarras, harmônicas, harpas, liras, macetra para
bombos obcés, órgáos, pandeiros, pianos, pistas, pratos, rabecas, rabecões,
realejos. requintas; saxopoaes, tambores, tamborins, trombones, tubas, violas,
violões, vlolenceIos e violinos

RODALESTE

UoidonnicyI

Guanabara

No r ucyl
Indústria Brasileira
Classe 3
Ima especialidade farmacêutica indicada
orno laxativo, .antissético e antitaxico
Termo n,9 666,463, de 14.10-64
Antonio Guita
São Paulo

CONSTAM
Classe 33
Serviços de terraplanagem, esta:ama. açudes, aterros e de destoca e aração para
agricultura
Termo n.° 666.464, de 14-10-64
CU° da Sabia Comércio e Importação
Ltda.
São Paulo

0;500 DA BAHIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta.
arrOZ, atum, aveia, avelas, azeite. azei
tonas, 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. cravo,
Cereais, cominho. creme de leite. cremes
alimenticlos croquetes, compotas. canelai coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, •dê•ces de bua

1TEVEL

iNDLISTRIA "BRASILEIRA

gusa em bruto ou parcialmente trabm
Ilnado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em Rilha, latão
em fédha, latão em chapas, latão em
verga/hões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não caba..
!liados ou-parcialmente trabalhados, meã
tais em massa, metais estampados.
metais para solda, níquel, zinco
Termo n.° 666.472. de 14-10-64
-Auto Peças Frei Cai:seca Ltda.
Paulo

Frei Caneca
/ Indústria Bratsdetra

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, av"ões, amortecedores. alavancas de cãmbici barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, .carrinhos de mão e caa-etas muniabonares, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, 'carrostanques carros-irrigadores, CkTOS, carroças, carroc,erias, chassis, chapas cir.
miares para veículos, cubos de veiculo*
carrinhos para 'maquinas de escrever.
COITediÇOS, para veículos, direção, dulia
9adeircs , catailaos, esc-adas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para crros eixos • de direção
freios, fronteira para veiculo& guidão,
locomotivas,- lanchas, motociclos, molas,
•
motocicletas, motacargas, mato furgões,
manivelas, navios, amibas, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pontões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para velculosa
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipm
des, Varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, trokibus, varães de
•Classe 3
carros, toletes para carros
Sub-empreitada de instalações elétricas e
hidráulicas, com compra e venda de
Têrmo n° 666.473, de 14-10.1964
materiais para Os devidos fins
R .P.B. Rêdc Paulista de Boliche
Limitada
Termo n.9 666.470, de 14-10-64
São Paulo
Panificação Holywood <Ao Maracana
Ltda.
' 330LICHE RITIERA.
Guanabara

Classe 1 •
Para distinguir: Absorventes, acetona,
ácidos, acetato& agentes quimicos para
o tratamento e coloração de -áibrasa tecontos e celulose, agua raz,
•
albamia anilina& alumeri, aivaiada. alvejaates, aluminio em pó, amo.
ataco, anti-incrustantes, anti-oaalaraaa,
anti-corrosivos enti-detonantess, azotatos,
agua acidulada para acumuladores, agua
oxigenada para fins industrils, amonia,
banhos para galvanização, benzinas,
benzol. betumes, bicarbonato de sódio,
Classe 33
de pot-again, composições para estintoTitulo
res de incêndio, cloro, corrosivos, aromatos, corantes, descorantes dseincrusTermo no 666.474, de 14-10-1964
tantas, dissolventes, emulsões fotográ— Rede Paulista de Bonda
ficas, enxofre, éter, esmaltes, fenol, fi.
Limitada
•
Q
xadores, fluidos para freios, formo], !os• São Paulo
dustriais.
fluoretos,
/andantes
p.a
fatos in
Classe 41
ra solda, gelatinas para fotografias e
R.P. B. IITIDE PAULISTA)
Fabrico de pão e de doces
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mer'na
BOLICHE LIMITADA
cario, -nitratos, óxidos, oxidantes, óleos
Têrmo ms 666.471, de 14-1044
para pintura. óleos de linhaça, produMetalúrgica Bandeira Ltda.
Nome Comercial
tos quimicos ara impressão, potassa inSla Paulo
dustrial, produtos para niquelar, praTermo n. 6664.475, de 14-10-1964
tintas, prussiatos, reativos, removedores,
Tapeçarias Donatell S.A.
reveladores, sais, silicilatos, secantes,'
soda cáustica, soluções químicas de uso
DOEM:11141 - =Do raibt C-ORT-Itirà.
industrial, solventes, tintas em pó. II,iao PROTELE E 71~ NAS .--^
gaidas, sólidas ou pastosas para ma" •I'APEÇÁ1t1413 DODILMLI!! i
deira, ferro, paredes, fibras, talco in- . .I
dustrial, thiner, vernizes e zarcão
. Classes 23 — 34 ,
Termo n.° 666.466, de 14.10-64
Expressão da Propaganda
Clame 5 •
Maria Edite BrOccini
Aça em bruto, aço preparado. aço
Térmo n0 666.476. de 14-10-1964
doce, aço para' tipos, aço fundido, aço - Confecções
São Paulo
Taluama Indústria e
pardalmente trabalhado, aço pálio, aço
Comércio
Ltda.
•
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Pernambuco
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em '.-BAZAR NOVA YORK barra,
Confecções Taluanta
em fio, chumbo em bruto ou
paacialmecte preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente Indústria e Comércio ltda
trabalhado, couraças, estanho Intato ou
parcialmente trabalhado, ferro em trato.
gttaases: 12, 23. 36, e 37,
Nome Comercia'
em barra, ferro mangant4, ferro velho,
Titulo de estabelecimento

4

Ho'lywood
'araTtãna

dr

1

1,
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anais e vegetais: Argolas, açucareiros, armários . para banheiro e para roupas
armações para óculos, bules, , bandejas, usadas, almo çadas, acolchoados para
bases para telefones, baldes, bacias, bol- 'móveis, bancos, balcões, banquetas,
sas, caixas; carteiras, chapas, cabos bandejas, domiciliares, berços, biombos;
para ferramentas e utensílios, cruzetas, cadeiras, caminhos para chá e cafá
Pernambuco
baixas para acondicionamento de .ali- conjuntos para dormitórios, conjuntos
tnentos, caixas de material plástico para para sala de jantar e sala de visitas,
baterias, coadores, copos, canecas, co- conjuntos para terraços, jardim e praia,
lheres, coaehas, cestas para pão, cesti- conjuntos de armários e gabinetes para
nhas, capas para álbuns e para livros, copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
cálices, cestos, castiçais para velas, giratórias, cadeiras de balanço, caixa
caixas para guarda de objetos, cartu- de rádios, colchões, colchões de mola'
Indústria Brasileira
chos. coadores para chá. descanso para dispensas, divisões, divans, discotecas,
pratos, copos e copinSos de plásticos de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse .2
Indústria Brasileira
para sorvetes, caixinhas . de plástico nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
Adubos, ácidos sanitárias, água lesai- ara sohvetes, collierinhas, pásinhas, mesinhas, mesinhas para rádio e televifetantes e para uns sanitários, apailha garfinhos de plástico para sorvetes, for- são, mesinha, para televisão, molduras
Inõsca e insetos (de goma. e ,mpel ou minhas de plástico para sorvetes, discos, para quadros, porta-retratos, poltrona;
papelão), alcalis bactericidas, 'sarau- embreagens de material plástico, emba- poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 36
Paia distinguir: Artigos de vestuários cidas. carrapaticidas, cresol, eresotali- lagens de material plstico para sorve- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
e roupas feitas em geral: Agasalhos, na, creozoto, desodorantes, desridetan- tes, estojos para objetos, espumas de'
aventais, alpercatas, anáguae, blusas, tes, defunadores, exterminadores de nylon, esteiras. enfeites para automóTermo
ao
666.493,
de 14-10-1961
botas, botinas, blusões, boinas, baba- pragas e hervas daninhas, estereliian- veis, massas anti-ruidos, escoadores de
Café Centenário Ltda.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- tes, embrocações para animats, - enxer- pratos, funis, formas para doces; fitas
Minas Gerais
puças, casacão, coletes, capas, chales. tos; farinha de Ossos, fertilizantes, fos- isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
eachecols, calçados, _chapéus, cihtos, fatos, formicidas. fungicidas, furc.gan- para bolsas, facas, guarnições, guarnicintas. combinações, corpinhos. calças tes, glicose para fins • veterinários, gua- ções para chupetas e mamadeiras. guarde . senhoras e de crianças, 'calções,.cal- nos, herbicidas, insetifugos, larviddas, nições para porta-blocos, guarnições
ças, camisas, camisolas, camisetas microbicidas, medicamentos para ani- para liquidificadores e para batedeiras
Cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, mais, aves, e , peixes, óleos desinfetantes de frutas e legumes, guarnições de mapes, fantasias. fardas para militares, co- e veterinários, petróleos sanitários e terial plástico para utensilios e objetos,
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- desinfetantes, papel fumegatbrio. pós guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 41
ros., jogos de lingerie, jaquetas, laquês, inseticidas, parasiticidas, fungicidas e para cortinas, jarros, laminados, piás.
Café em grão, torrado e moidc>
luvas, ligas, lenços. inantõs• meias, desinfetantes. preparações e produtos ticos, landleiras, mantegueiras, malas,
Termo n° 666.494, de 14-10-1961
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- fins veterinários, sabões veterinários e orinóis, prendedores de roupas, puxadoDr. Nelson de Castro Monteiro
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas, desinfetantes, sais para fins -agrícolas, res de móveis, pires, pratos, paliteipeugas, ponches, polainas, pijamas, pu- horticulas, sanitrios e veterinários, sul- ros, pás de cosinha, pedras panca, artiGuanabara
nhos, perneiras, quimonos, regalos, fatos, superfosfatos, vacinas para 'aves gos, protetores par adocumentos. pue
animais,
venenos
contra
insetos,
anixadores
de
água
'para
uso
doméstico,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
mais e hervas danirilas
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
suspensórios. saídas de banho, sandálias,
Sr-d-Prõf,
o
ir•l~
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks, inseticidas, germicida.s. desinfetántes e porta-documentos, placas, rebites, .rcx11tuler, toucas, turbantes, tentos', uni- veterinários, raticidas, remédios para nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.
fortneá e vestidos
Termo n° 666,480, de 14-10-1964
• Brasitex — Pollmer Indústrias • tubos para ampolas, tubos para serinClasse '10
gas, .travessas, tipos de material plás- Aparelho ótico para exame mediei)
. Químicas S.A.
Termo n° 666.478, de 14-10-1964
tico, sacolas, sacos, squinhos, vasilhaSao Paulo
Brasitcx
mes para acondicionameato, vasos, xíTermo n' 666.495, de 14-10-1961
Polimer Indastrias
caras, colas a frio e colas não Incluídas
Fanor Peçanha Goutinhp.
Químicas S.A. em outras classes, para borracha, para
Rio de Janeiro
São Paulo
costumes, para tnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e pedras nova afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Indústria Brasileira a rpara ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis,-para tecelagem e guarClasse 16
Classe 41
Azulejos, água de cal para construção. nições de material plástico ara 1nd Istria geral de lásticos
Extrato de cd.é, etc
areia, asfalto para revestimentos, argilas, caixas de cimento, combinações de
Têrino no 666.482, de 14-10-1964
Termo n° 666.496, de 14-10-1964
blocos de pedra para calçamentos, corBrasitex — Pontues indústrias
União de Empreendimentos Ltda.
(NDOSTRIA BRASILEIRA- nijs de concreto, cimento, chapas de
Químicas S.A.
Guanabara
betu= para cobertura de casas e usos
São Paulo
análogos, cal para decoração, calhas;
cantoneiras, canos, dormentes, estaqueamentos, estacas,- gesso para decoração,
gesso impermeabilizante para' constru-,
Classe 1
Para distinguir: Acidos eta greal, água ções, ladrilhos, macadan para granito/
Classes: 32 — 33 — 50
raz, agna oxigenada, alcooia, alumen, alcatroado de barro, mármore imitação,1
alumínio em ó para pintura, alvaiade, material para telhado, manilhas, pilas-1
Titulo
tras de concreto, portas, pedregulhos,
arnoniaco, anti-corrosivos, quimicos,
Termo no 666.497, de 14-10-1961
senico, azul da Prussia, azul ultramar', portões, ripas, rodapés soleiras para
União de Empreendimentos Ltda,
carbonatos, em geral carão, cloretos em concreto, soleiras para porta-sacadas,
Guanabara
geral; corantes, creosoto para Indústria, tijolos, tubos de concreto, tacos para
assalros, telhas, tubos condutores
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol e
seus derivados, fumo negre para apliAuto-Cine
Termo n° 666.481, de 14-10-1961
cação em pinturas, glicerina para apliBrasitex — Polimer Indústrias
Elarra da Tijuca (DRIVE -IN)
cação • industrial, ridratos, hidrogênio,
Químicas S.A.
hidroquinina, . hidrosulfitos, hiposulfitos,
São Paulo .
Classe 33
•ioduretos, laca, magnésio, materiais coInsignia
Classes: 32 — 33 — 50
rantes e descorantes, nitratos, exigenio,
Título
Termo
n9
666.491,
de
14-10.1964
.?RORROGACAO,
potassa, Potassio de sódio, .-reparados
Indústria
de
Colchões
de
Molas
Brasil
‘4,14~4:404,,,
químicos usados em laboratórios fotoTermo n° 666.500, de 14-10-1964
Limitada
INDUSTRIA tRUSSARDI 8. A.
gráficos, produtos químicos para tlrer
Granja Aliança Ltda.
Minas
Gerais
Guanabara
manchas, produtos químicos para pinArtefatos de Tecidos Elas•‘
tura, reveladores !otograficos, sais quiticos, Couro • paseamanarta
Micos usados 'nas industrias, soluço
para pratear, solutos, soluções quimica
para pintura e fotografias, solventes,
Classe 28
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó, Para distinguir: Artefato, de material
Classe 40
e sólidas, tintas preparadas para vulca- plástico e de nylon: Recipientes fabri- Mdvets em geral de metal, vidro, de
n:zar. tintas ara uso na indústria • na cados de material plástico, revestimen- aço, madeira, estofados ou não, inclu,
Class.e 19 •
aequitetur, vernizes (Motim • ateso *os resofecelostadoe de eubralleetea as& atro móveis ara escritórios: Armários,
Artigos na classe
Têrmo no 666.477, de 14-10-1964
Confecções Taluama 111(14-fria •
Comércio Ltda,

Tèrmo is° 666.479, de 14-10-1964
Brasiteae — Polimer Indústrias
Químicas S.A.
São Paulo

- Taluarna

Caié, irnptr.io.

PEC

AUTO-CINE

CREPUSCULO

• :I

•
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;Tênrum os. 666.498 e 666.499, de
14-10-1961
a. A. Cotonifício Gávea
Guanabara

DIÁRIO

OFICIAL (Seçio

caramelos, chocolates, confeitos, •crava,

cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. canpica. coalhada, castanha, cebola, conditnentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enrovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favela, féculas, flocos, farelo, fermentes, feijão,
figos, frios, frutas sevas naturais e crisPL1SSÊ 1 4
talizadas; gricose, gana cik atascar, gor'PERMANENTE •
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, berva doce, heeva
,relBRA POLYESTER• EXCLUSPiti
mate, hortaliças, lagostas, lbiguas, leite
Cotonificlo
A.
Lfs, S.
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, Ibiguiça, louro, mas114idnik atedeiti
soa alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, masClasse 23
sa de tomate, mel e melado, mate, masTecidos em geral
sas para mingaus, molhos, moluscos.
Classe 36
Artigos ie vestuário de tida a sorte, mostarda, mortadela, xás moscada, noinclusive de esporte e para crianças zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, pisos, prlinés, pimenta, pós para
Termo n o 666.501, de 14-10-1964
pudins, pickles, peixes, presuntos, paDiatribuidora de Sal Muriaé Ltda. tês, petit-pois, pstillias. pizzas, pudins;
Minas Gerais
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e dz
Irt.tas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Termo n° 666.504, de 14-10-1964
Optica Boa Vontade S.A.
.
Guanabara .

Optica Boa Vontecie
•

Sai

Classe 41
grosso e fino, refinado

Termo n° 666.502, de 14-10-1964
Oca Arquitetura, Indústria e Comércio
Sociedade Anônima
Guanabara'

Casse S
Optica,• fotografia 'e afins
Termo ri.° 666.506, de ^14-10-64
'Seria Confecções Ltda.
São Paulo
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T&rsao .a.° .656.509, de 14-10-64
Avaré Tratores S. A.
São Paulo

SUPRAVERMY
LINDriSTRIA BRASILE:RA'

. Térmo a.° 666.513, de 14-10-64
Antonio Soares do Amaral
Rio de janeiro

Lobo Industriai
Ide Pinceis Lida

Classe 50
classe 7
Nome comercial
Máquinas e utensílio& para serem usados exclusivamente ta agricultura Térrno n.9 666.514, de :4-10-64horticultura a saber: arados,. alnidores
Delphim Augusto Pires
de sulcos, adabadeiras, ancinhos meRio de Janeiro
cânicos e empiffladores coarbirradat,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras
cotados para arroz, charruas tiara agricultura. cultivadores, dehalhadorea
ores, emana
destor.adores, desentegnid
dures para a agricultura, escarrificado.
enchovadeiras, lacas para máquinas agricolas, furadeiras, gadanhos,
Classe 41
garras para arado, grades de discos
Nane comercial
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas inseticidas, máTérreo n.° 666.515, de 14-10-61
quinas vaporizadoras, máquinas de •
Jolio Borges Pires Junior
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Rio de Janeiro
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. caotocbarruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar. de 44
torguir, de triturar, de esfarelar, tetra,
para irrigação, para matar formigas e
•
outros insetos, para berrrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colar
• Classe 50
algodão, ^ para colher cereais. máquinas
Nome comercial
amassadoras para fins agrícolas. tre
Ténzno n. 9 666.516. de 14-10-64
cortar árvores, para espalhar, para ca•
Bioy Vieira
pinar, máquinas combinadas pare sen.ear e cultivar, de desbanar. Para artRio de Janeiro
suar máquinas e moinhos para forra•
gens. máquinas toscadoras, ordenadoetS mecânicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
•
•sachadeiras, remendeiras. lecadeira.
secadores . de terra, tosadores de grr
aia, tratores agrícolas, válvulas pa...
rnIquinas agrícolas

Mercearia
São Jorge-UM

PIRALMAR
Marchantes Lidá;

Super Mercado.

Ganha Pouco Ltdã

•
Indústria Brasileira
.Revistas, jornais e publicações em
geral
Terme) a* 666.503. de 14-10-1964
Oca Arquitetura, Indústria e Cornarei°
Sociedade Anônima
Guanabara

',Termo n.° 666.510, de 14-10-64.
Horacio Teixeira Rodrigues Fraga
Rio ' de Janeiro

Classes: 22, 23. 24 e 36
Sinal de propaganda
Termo n. 9 666.507, de 14-10-64
Berta Confecções Ltda.
lo

Bar da Ordem Lida:,

Indústria Brnsileira

CI

ti

O V 'á

tilDTISTRIA BRASILEIRA

Lidá:

'Classe 41 Nome comercial

Classe 47
>Teme comercial

Termo n. 9 666.511, de 14-10-64
Rui Alberto Fe1111111de
Rio de Janeiro

Tenzio n. • 666.518, de 14-10-64
Orlando Rossatti
Rio de faneiro

Classes: 22. 23. 24 e 36
Sinal de propaganda
• Termo a.' 666.508. de 14-10-64
Ibia — Instituto Bioquímico Inter-Americano S. A.
Sia Paulo

Clas;e 41
aletria. alho. aspargos.
açkar. alimentos paar animais amido
aun'n3oas, ameixas. amendoim arartna.
Limostrim BRASILEffiA
arruz, atuni. areia avelãs. azeite. azei
tonas banha, bacalhau. bftatas. baias '
biscoitoS, bornboris bolachas, baunilha ••
caf4 cai pó e em grão. camarão. canela Para distinguir:. IVIedicamcnto
mintico
em pau e em pó, ,cicau, carnes, chi,
• ,

revo Big Posto

fabricA de Móveis
Café e Bat
'C 'âaít'ai Ltda.
‘,I4 R 1 » Ltda.

Revistas, jormaià e publica 'ções em
geral
Tèrmo •et° 666,505. de 14-10-1964
Vovó — Produtos Alimentícios Ltda.
São Paulo

Nane comercial
Termo n.° 666.517, de 14-10-64
JI.ntonio Nela Silva
Rio de lanem

AVARÉ

Classe 41)
Nome comercial

Catre 41
Nome comercial •
nn••n••••••

Termo ri° 666.512, de 14-1044
Dê/mareia Alvos Bruno
, Rio de 'Janeiro

•

Indústrias Químicas

Fiuminense ,) Lida..
"' •

Termo n.* 666.519, de 14-10-64
Nelson Rodrigues Farias
Rio de • janeiro

'Organização., 'Nikon Rodrigues

t

Classe 50
Nota,,

•

Classe '33
Titulo

•

542 Quarta-feira 24
Timo a. 9 666.520, de 14-10-64
José Leão de Mello

AUTOMATIC
Classe 8 -"
Para distinguir: Abajour, acumuladores.
ecetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
de televiso, apsrelhos de ar condicionado, aparelhos rara iluminação. inclu•ive os considerados acessórios de veiculo& aparelhos para anúncios mecânico., aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos crornográficos. aparern
lhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes. aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos; aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drenos, aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quitnicos, aparelhos para
recepção e. reprodução de sons. e . sonidos. aparelhos automáticos elétricos de
passar. aparelhos para espremer frutas
e -legumes, aparelhos de alta tenas.o,
aparelhos de' croteçâo contra acidentes
de operários, aparelhos afiadores dt
tenamentas, aparelhos distribuidores de
sabão e de desinfetantes para Instala•
abes sanitárias, aparelhos esterilizado
res, aparelhos gaZeificadores. aparelhos
para análises, aparelhos oionceslorea
aparelhos oasteurizadores, aoarslos reguladores e estabilizadores da pressão
do fluxo de gases e líquidos. apare.
ft'oe para salvamento e para sinaliza
ÇSG, aparelhos para escampristas. 'aparelhos para limpar vidros, aparelhos
pare combater, formigas e outras pra-gas, aparelhos automáticos acionados
pela introduçáo de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para- observações'
•ismicas, aparelhos termostatos, aritonômetros, aspiradores de pó, acreana-troa, acendedores elétricos, alto falantes. aplicadores elétricos: antenas, baterias de acumuladores, baterias, balança, comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, catn.
Worms, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reducáo, vacuõmetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

Tenra° n.9 666.522, de 14-10-64 .
Karl Friedsich Wilheint Engemann
Guanabara

ui TRANSISTOR
,. . asse

8
Para dist:acaris: Acumuladores elétricos,
agulhas de 'gramofones, alto falantes,
amplificadores de som e vídeo, antenas
para rádio e televisão, aparelhos cinematográficos (mudos ou sonoros), aparelhos eletrônicos, aparelhos ksto-cinematográficos, aparelhos de rádio, baterias elétricas, bobinas, cronômetros, discos gravados, filmadores, filmes revelados, fotômetros, geladeiras, gravadores
de som e voz; lâmpadas, máquinas falantes, máquinas fonográfaas, medidores de eletricidade e de luz, microfones,
"picic ups", Pilhas elétricas, projetores
de imagens e. de som, relógios, trocadiscos, televisores, transceptores e válvulas eletrônicas
Termo n.9 666.523, de 14-10-64
Marcos Russo Pinto Cidade
Guanabara

CABO FRIO
Classe 33
-•Titulo 'de esrabelecitnento
.Termo a,9 666,524, de 14-10-64
Marsas Russo Pinto Cidade
Guanabara •

Classe 50
Artigos da classe
Termos as. 666.525 a 666.528, de
14-10-64
Amo S. A. Indústria e Cotuércio
S-'i'. Paulo

oRORROGACk
.ARNO

Industria Brasileira
- Classe 31 •

Tendas, lonas, correias de .tOda espécie, cordoalha e barbante. Materiais
de vedação, e mangueiras e saber: anéis'
de vedaçr-o. arruelas de borracha de
cortiça, de couro e de fibra vulcaniza.
da,barbant e de amianto e de algodáo
barracas de campanha, betume para viTermo n.°
de 14-10-64
draceiros, bolas Para válvulas, buchas
José Leso de Mello
cisados de borracha vara potes, cordas
de lgodáct, correias de transmissao, corGuanabara
das de algodáo, correias de transmissào,
cabos, calabres, cordoalha, diafragmas. enxarcias, flanges, gachetas de algodão, anulares, de asbestos, de corda,
de arame, de borracha, de couro, de
g
estipa. de folhas e de. plombagina. luanrifkoara vedação, líquidos de rechear
madeira, lona, cangotes, mangeiras,
Classe 8
taassas para calafetar, massas para viAlto-falantes, amortecedoires de rádiol dros, molas par vedçáo, spnos eleatizatuteias, bobinas, chassis para rádios, pl.1 dos, rolhas, tampões, tubos de tato
lhas elétricas. rádios, resistências. e
tubos de tubulações para vedação,
Vábiulasdedões de bordo e de lenges
•

iUTOMATIC RADIO;
•

reve.reiro de 1965

.o-.R10
OFICIAL (Seção 111)
.
Classe 19
Aves e- ovos em geral, Inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos e •suinos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa
Acolchoados para camas- colchas, Co
bertores, estreghses, fronhas, guardana
pos, jogos bordados, Jogos de toalhas
lençóis, mantas para camas, Panos para
cosiâa e panos de -pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, - s•-tuarni.
ções para cama e mesa, toalhinhas
• . (cobre pão) Classe 28
Para distinguir: Artefatos d g: material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material , plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, • cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias,_ coadores, copos, canecas. colheres, conchas,, cestas para pão, cestinhas, capas álbuns e para livros,
cálices, ceso
s, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherfahas, 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-tuidos, escoadores de
pratos, funis, formas para 'doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, "facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, 'guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para *cortinas, jarros, 'laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires.pratos, paliteiros. pás de cosinha: pedras pomes, artigos, protetores' par adocumentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, • porta-notas,
porta-documentos. placas, -rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhanes para acondicionamento, vasos, xl.
caras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para tnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e pedras para • afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
rara ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e miardIOns de material plástico ará . indústria geral de lásticos
Termo n9 666.529, de 14-10-1961
Luiz Pereira' da Costa
Maranhão

Termo no 666.530, de 14-10-1961
Raimundo Nonato de Sousa Martins
• Piaui •

"ke,

',Lazassaxaa)

lautendo Nonato da danas ¡eretas!
0n/tino Castro - Catado do Moi I
•

Classe' 41
Café torrado e, moldo
Termo n° 666.531, de 14-10-196
Art.. laadêmica Foto Studio Ltda.
Guanabara

;Ahtz-dic~cici
Classe 25
fotografias, imagens, gressa,..
estampas Termo a9 666.532, de 14-10-1964
Imobiliária Velasques Ltda.'
Guanabara

,Indústrii Brasileira
-

Classe 16
Azulejos, água de cal para construção,
areia, asfalto para revestimentos, argllas, èaixas de cimento, tonsbinações
blocos de pedta para calçamentos, cornija de concreto, cimento, chapas de
betuma para cobertura de casas e usos
análogos, cal para decoração, calhas,
cantoneiras, canos, dormentes, estaqueas
mentos, estacai, gesso para decoração.
gesso impermeabilizante para construs,
ções, ladrilhos, macadan para granito
alcatroado de barro, mármore imitação, .
material para telhado, manilhas,pilastras de concreto, portas, pedregulhos.
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
assalros, telhas, tubos condutores
Termo n° 666.533, de 14-10-1964
Noibla Material de Escritório Ltda,
Guanabara

Classe 17
Artigos, máquinas e. instalações para
escritório e desenho, não incluídos nas
classes 38 e 40
Têrmo n5 666.534, de 14-10-1964
Fikebels
Artigos para Cabeleireiros
' Limitada
•
Guanabara .
. .

FIKEBELA Artigos',

1. ti I -4 (1
Luis Pereira da' Conta
Colinealitarettaão

Pára 'Cabeleireiros ltdà, 1
:

1
••
Classe 4l
.
Café torrado e moldo

Classe 48 • ••
Titulo
.
-
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Têrtno n° 666.535, de 14-10-1964
Tirmo a.° 666.540, de 15-10-64
I?ilvebela — Artigos para Cabeleireiros Maquejunta Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo
Limitada
Guanabara

Ind.15irstlelra;

Térma n.° 666.546, de 15-10-64.
Ccanereial de Ferro 'Siqueira Bueno
Ltda.
São Paulo

Classe 31
Adesivos de vedação, anéis para vedaçao, argolas para vedação, arruelas
para vedação; barracas d ecampaalia,
Clma. 5
betumes para vedação, buchas para vePC170
dação, bujão (valha para tarraxa); cabos,
eaaaletas,
cimento
refratário
para
Térrnos
as.
66.547, 666348, 666.551 e
,
revestimento de caldeiras, cordas, cor.
666.553, de 15-10-64
deis, cordões, correias de transmissão Oriemag S. A. Cornércio,Importação,
del idas especial enxárcias, esferas para
Classe 48
Eaportação e Agro-Pecuárla
Produtos de betem, perfumaria, artigos vençam Milhos para amarradioe, faSão Paulo
ros para vedação; lonas, lonas para
de toucador
freios de veículos; manguieras, massas
•
Têrmo n° 666.536, de 14-10-1964
para vedação, molar para vedação; toMárcio Vinicio da Costa Giordano lhia, te:açama para vedação (fim não
:In
411gegi eiral
medicinal), tesdas, tira para vedação,
Guanabara
tubos para vedação, tubulações para
Classe 7
vedação; válvulas para vedação
Máquinas e atem:si/1os para serem usados exclusivamente na agricultura e
Têzrao n.° 666.542, de 15-10-64
Confecções de Roupas yugo-Tex Ltda. horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, aclabadeiras, ancinhos macia
São Paulo
;Ocos e ernpilhadores combinados
arrancadores mace:micos par agricultura. batedeiras para cereais, bombas
11117C4?-4sliffleita
•
Classe 32para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
Para efeito de propaganda
•
Classe 36
ceifados para afloz, charruas para agriPara distinguir: Artigos -de vestuário. cultura, cultivadores, debulhadores,
Tértne n.° 666.537. de 15-10-64
e roupas feitas em geral: Agasalhos. destocadores. desentegradorea, esmagaContabilbras Ltda.
aventais, alparcatas, anáguas,blusas, dores para a agricultura, escanificado.
Sao Paulo
botas, botinas, blusões, boina& baba- res.
enchovadeiras. facas Para máquidouros. bonés, capacetes. cartola& cara- nas agrícolas,
ICONT BLBRÂS
ferradeiras, gadanhos,
puças, casação, coletes, capas, abale& garras para arado,
DA
grades de discos
cachecols, calçados, -chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, calças, °adentes, máquinas, batedeiras para
de senhoras e de crianças, calções, cal- agricultura, máquinas insetifugas, má.
Nome civil
ças, camisas, camisolas, camisetas, mungir, máquinas iveladoras de terra,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, máquinas perfuradoras para a agriculTérito n.° 666.538, de 15-10-64
saias, casacas, chinelos, daninós, e abar- tura, mquinas de plantar, motocharMaquejunta Indústria e Comércio Ltda. pes, fantasias, fardas para militares, co- ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- roçar, de semear para sulfatar de
- São Paulo
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês, quinas vaporizadoras. má quinas • de
luvas, ligas, lenços. mantas, Meias, tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
JUNTAUTO
maios, mantas, mandrião. manilhas, pa- para Irrigação, para matar formigas e
Ind. Brat/letra
letós, palas, penboaa pulover, pelerinas, outros insetos para burrifar e pulveripeugas. ~tas, polainas, pijamas, pu. zar desinfetantes, para adubar, • para
robe de chambre, roupão, sobretudos,' agitar e espalhar palha, para cunhei
Classe 31
Lonas de freios, gacheta, anéis de "ve- saspensarios, macias de banho, sandálias, algodão, para colher cereais, máquinas
dação, bujões, carburador, bujões de sueteres, aborta, singas, atolas ou slacks, amassadoras par fins agaicolas de
cabeçote, bujoSes de cárter, bujões de tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- cortar árvores, para espalhar, para ca•
formes e vestidos
diferencial, canaletas, cdrreias de transpinar, máquinas combinadas para semissão, mangueiras, tampões, tubulações
mear e culturas, de desbanar, para enTermo
n.o
666.543,
de
15-10-64
para vedação, vedadores, arruelas, busllar máquinas a moinhos para forraVequipe
Promoção
de
Vendas
Ltda
chas, canaletas, correias de filtro, corgens, máquinas tascadoras, ordenado.
dates de porta-malas e das partes doa •
sachacleirats, seateaderas aegraderas soCUME RISCM.,
automóveis, correias de ventilador, fel- •
DO BRASIL
cadores de terra, tosadores de grama.
tro dos vidros e das portas, das rodas
rei mecanicos, raladores mecânicos, roclasse
32
lonas os patins, dos freios, mangueiras,
los compressores para a agricultura,
mangueiras dos areias, do eixo trazeiro, Jornais, revistas e Publicações em geral - matorea agricolas. válvulas. Para
do cárter, do radiador e do filtro de ar
Termo na' 666.544, de 15-10-64
Classe 19 Emplavel Embalagens Plásticas Avelu- Aves e ovos, animais,
Termo n.o 666.539, de 15-10-64
vivos e caprinos
dadas
Ltda.
Maquejunta In/ti-latria e Comércio Ltda.
Classe 50
São Paulo
São Paulo
Impressos
Classe 32
EMPLAVEL
r
A
Para distinguir: Revistas, jornais, anuáI MOIegUrfielra'
Ind.
, Ind. Brasileira
rios, almanaques, Livros; álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônica!, teaClasse 28
Classe 31
trais e cinematográficas. programas de
Estojos plásticos
Para distinguir os seguintes artigos:
rádio e de televisão
Anéis de vedação para junçaes, anéis
Tétano n.° 666.545, de 15-10-64
Tênao n.° 666.599, de 15-10-64
obturadores, arruelas, bujões. barban- ""Polimaq" — Técnica de Máquinas
Oriemag S. A. Comércio, kmportaçao,
tes, barracas de campanha, buchas, bePara Escritório Ltda,
• Exportação e Agro-Pecuária
tume para vidraceiro, bolas para válSão Paulo
São Paulo
valas, bocal do tanque de gasolina. diafragmas para calafetar. círculos de borracha para potes, cordoalha, cordas,
correias de transmissão, canaletas,
CRIEW Sià
berturas de lonas, lonas, lonas para
COMERCIO
freios, fitilhos. gaxetas, mangueiras. irldátatri,a ilras,12.elza
IEPORTA ZO
mangotes, inalas para vedação, peva
EXPWNA AO E
nas, rtilbas, tampas, tubos de jacto para
AGROPECUiLRIÀ
Caiara 50
vedação, tiras, tampões. tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedação. Para di:tia0Uir 015 impressos de uso, da
tubos do radiador
.Name ocoSarcial
liaras .

(IgWiltiferd2

1)01,111A

, Feviireiro

de 1965 843

Termo n.o 666.550, de 15-10-64
Casa de Mls;els Paratodos Lidar')
São Paulo

PABATODOS.,
Ind. bragileira
Classe 50
Trnpressos
Térmo n.° 666.552, de 15-10-64
Panificadora Porto Feliz Ltda.
Silo Paulo

t ingáVaPsigfra
Classe 50
Impressos
Tênno g.° 666.554. de 15-10-64
Soldas Gaiovata Ltda.
•
São Pauto

onvcra

Ind.

73rasiitira

Classe 5
Soldas
Térmo n.° 666.555, de 1510-64 Comércio ale loias Rivera Ltda,
São Paulo
Ind9Ctileira

Classe 50
Impressos
Taram sa• 666.556, de 15-10-64
Carmine tuglio
São Paulo

Ind!rigtheira,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e louças feitas em geral: Agasalho;
aventais, alparcatas, anáguas, blusa;
botas, botinas, blusões, boinas, babas
doutos, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casação, coletes, capas. chnle;
cathecols, calçados, alaPélAa. cinto;
cintas, ccoibinaçaes, carpinhos, calça;
de senhoras e de crianças, calções. cala
ças, camisas, camisolas, camiseta;
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro;
saias, casacos. thinelos, domarás, achara
pez. fantasias, fardas para militares, Ma
leglais, fraldas, galochas, gravatas. gora
ros jogos de 'ingeria, jaquetas, laquêti
luvas, ligas, lenços. =Ws, meia;
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pai
letós, palas. penhoar. pulover, pelerinas.
peugas ponches, polainas, pijamas. pula
nhos, perneiras. quirnonos, regalo;
robe de alambre, roupão, sobretudo;
suspensórios. saídas de banho, sandália;
meteres, shorts. sungas, atolas ou slacksa
miei.. toucas, turbantes, ternos, unis
formes e vestidos
Térino.n.° 666.557, de 15-10-64
Novobloco S. A. — Indústria a
Comarcio
' São Paul?
I nd°
.rse.8;2
714 ?eira

C.as.o 16
Bioco&
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n.° 666.558. de 15-10-64
Panificadora Poáense Ltda.
São Paulo
WWQ2
.Indrinaleirs
Classe 41
• Pão

$

Termo n.• 666.559, de 15-10-61
Infra Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

•

l'Ortno a." 666.563, de 15 - 10 -64
Panificadora Lisboa Ltda.
São Paulo
-

LISBOA
Ind. -Brasileira

Timo a.' 666.567, de 15-10 64
Boutique Giselda Ltda.
São Paulo

-

-

Classe 50'
Impressos

Termo n.° 666.564,'d 15-10-64
Laticínios Dela-Mar Ltda
.
São Paulo

G1SELDA
IND. BRASILEIRA

INFHÂ

Ind. Brasileix$

rnd.itlaelei.ra

Classe 41
•
Alestchofras, aletria, alho, aspargo
Classe 50
imendoim, ameixas. amêndoas, araruta.
Impressos
açacar, alimentos para animam amido.
luro& atum, avela, avelãs, zeite, azei- • Termo n.° - 666.565, de. 1510-61
tonas, banha, bacalhau, batas, balas,
Orsine Alves Rosa
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
São Paulo
taft em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em. pó, cacau, carnes, chá,
_PQOES
CONFE
Caramelos chocolates. confeitos, cravo,
ROS34,1R
Cereais. cominho, creme de leite. cremes
allmenticios, croquetes, compotair. can.
Classe 36
OiCit, coalhadas, castanha, ceola. condimentos para alimentos. colorantes,
Confecções
chouriços, dendê, dóces: dóces de truTêrmo n.° 666 . 566, de 15-10-61
tas, espinafre, essências alimentares, em
Horita Atiro
padas, ervilhas, enzovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, feSão Pauto
-tulas, flocos, farelo, fermentos . teija
figos, frios, frutas sécas, naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gut
duras, granulos. grão de bico gelatina
qgifflikro
goiabada. geléias, herva doce. hena
•
SRASf
mate, hortaliças, lagostas /ínguas. leite
Condensado, leite em pó. legumes en
Conserva, lentilhas, linguiça, ouro; alon
Classe 31
tias alimenticias, mariscos. manteiga
margarina. marmelada. macarrão. masTitulo
masta de tomate, mel e melado, mate.
Termo n.' 666 . 568, de 15-10-64
• as. para 'mingaus. molhos. moluscos.
mostarda.. mortadela; .nós moscada no. Robef — Material de Escritório-Ltda.
kir óleos comestiveis, ostras. oval.
São Paulo
pães. patos, pralinés, pimenta pós para
•
pudins, pickles, peixes. presuntos. patês, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins,
queijos, rações balanceadas para anl.
mais, requeijões. sal, saga sardinhas
sanduic.hes. salsichas. ssimes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de totntde e tiç
frutas; torradas. tapioca: tâmaras, talha
• rim, tremoços. tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões, touci.
cinho; vinagre

MIN

ROVEL

Têrm co.' 666.560, de 154.0-64
Representações Francana Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

,mnallion•••n•n•••••n•44%

..-iasse 17
Artigos para escritório, almofadas para
Ind. Brasileira
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
Classe 50
berços para mataborrão, borrachas para
Impressos
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Termo n. 9 666.561, de 15-1C-64
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Laerte Tosi 6 Irmão Ltda.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
São Paulo
coladores, éompassos, cestos para correapondencia, desenhadores, duplicadoDEPOSITO
res. datadores, estojos para desenhos,
sA0 BERNARDO
estojos para canetas, estojos com minas,
MATEB.11.12 re
esquadros, estojos para lápis, espetos,
CONSTRUÇÃO
estiletes para papéis, furadores, , fitas
para máquinas de. escrever, grafites
Classe 16
para lapiseiras, goma arábica, grampeaMateriais para codstruções
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
Têrtno n.° 666.562, de 15-10-64
grafites, minas para penas, máquinas de
Indústria de Refrigeraç ã o Movehar
escrever, máquinas de calcular, maquiLtda.
nas de somar, máquinas de multiplicar,
Siio Paulo
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaMOVERAR
•
cartas, prensas, prendedores de papéis,
Ind. Brasileira
percevejos para papéis, perfuradores,
Classe 8
réguas, raspadeiras de borrões; *tenda
.
de
aparelho:
'Aparelho:, tis , ar refrigerado,
pana ralaseómeisfos, tintas e tinteiros.
saki~o. estadeiem e aorv*teirali
TROCARA

Classe 36 •
Para distinguir: Artigos de-vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, - casação, coletes, capas, chales
cacbecols, calçados, .chapéus, cintos
cintas, combinações, caminhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos. Chinelos, dominós. echarpes. fantasias, fardas para militares. ‘oleoais. fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de (ingeria. jaquetas, laqtes,1
luvas, ligas,- lenços, mantéis. meias.
¡maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pcugas, ponches. polainas. pijamas, -pu,
nhos, perneiras, quisnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts,"sungas. atolas ou slackS,
ttd er, toucas. • turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Fevereiro de 1965
garras para arado, grades de disca
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas dt
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a 'agricul.
tura, máquinas de plantar, motocharruas máquinas regadeiras, maquinas cls
roçar, de semear, para sulfatar,
torquir, de triturar, de esfarelar, terra
para irrigaçãp, para matar formigas 4
outros insetos, para burrifar e pulVerl
zát desinfetantes, para adubar. pari
agitar e espalhar palha, para coma
algodão, para colher cereais, máquinw •
amassadoras para fins agricolas. d
cortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar, máquinas combinadas para se
Luar e cultivar, de desEenar para eu
suar, máquinas e moinhos para forraf
gens. máquinas toscadoras, ordenada
res mecânicos, raladores mecânicos, ta
los compressores para a agricultup
sachadeiras, semeadeíras, si-cadeira
secadores de terra, tosadores de gr,
ma. tratores agrícolas, válvulas pai
•
•
Termo n.9 666.572, de 15-10-64
Indústria Mecânica Vibo Ltda.
São Paulo

•

•
VIBO
Ind. Brasileira
Classe 21
Acessórios e peças para veículos
Teimo n.° 666.573, de 15-10-64
Comércio e Indústria de Bebida.,
Regência Ltda.
São Paulo

Termo n.° 666.569, de 15-10-64
Brasibel Imóveis S. A. — Incorporaclora e Administradora
São ?auto
Classes: 42 e 43
Titulo, de estabelecimento

BRAS1BEL
IND. BRASILEIRA

Têrmo n.° 666.574, de 15-10-64
Comércio e Indústria de Bebida
Regência Ltda.
São Paulo

aEopci4
Drasileiray

• Classe 50 •
Impressor 'em geral

Classe 43
Refrigerantes

Termo ri.° 666.570, de 15-10-64
•
Casa Atireis Ltda.
- Paraná

Termo n.° 666.575, de 15-10-61
Ravmundo Azevedo Del Papa
São Paulo

AUBBA
Ind. Brasileira
C'
Aparelhos eletro-clumésticos.
Termo ri.' 666.571, de 15-10-64
Painco Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Brasilelra

rm.SOCR:

Ind. Brasileira
Classe 41
Arroz, banha, farinhas alimentícias
massas alimentícias
Termo n.° 666.576. de 15-10-64
Indústria e Comércio Nova Prata Ltds
São Paulo
NOVA, PROA .

brasileirk

Classe 7
Classe 50
Máquinas e utensílios para- serem usados exclusivamente na agricultura e 0.timbre da sociedade a ser aplicado em
horticultura a saber: arados, abridores papéis de correspondência e contab1lidada
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados.
Termo n.° 666.577, de 15-10-64
arrancadores mecânicos para agricul;
- Yammine F1 Cia. Ltda.
lura, batedeiras para cereais, bombas
São Pa u
mar adubar, ceifadeiras, carpicleiran
c eifados para arroz. charruas para ago.
ENXOVAIS DOCLS
cultura, cultivadores, debulhadores
lo '
rasleira
destocadores, desentegradores, esmaga
dores para a agricultura, escarrifieado.
res, enchovadeirás. faces • para máqui...,
Classe 37
nas agricotas,, ferradetras, gadanhas,'
Enxovais para cama e mesa
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Tenho n.° 666.578, de 15-10-64
Maraujo Utilidades Domésticas Ltda
Bahia

liquidificdaores, máquinas para moer
Termo n.° 666.583, de 15-10-64
Volkslandia Peças e Acessórios Ltda. legumes e carne, refletores, torradores,
balanças, sadios, aparelhos de televs.
Bahia
são, alto-fulantes, discos gravados e
cmapainhas elétricas

"

3LÁN

reverelro de

19155 849

Termo n.9 666.591, de 15-10-64
Trianon — Planejamentos e Vendas •
Imobiliárias- Ltda.
Bahia

Termos na. 666.586 e 666.587, de
15-10-64
Coelba — Companhia de Eletricidade de
Estado da Balda
Classe 21
Bahia
Vciculus e suas partes integrantes, a
Nome comercial
saber: aros, actomóvels, • auto-canilClasse 33
nhões, av.dbs, amortecedores, alavancas
Título
Termo n.9 666.579, de 1510-64
Pavibrás — Empreiteira de Pavimenta- 'de cani13;u. barcos, breques, bicicletas,
carrinhos de mão e carretas, camiaro.
Termo n.° 666.592, de 15-10-64
ção Ltda.
netes, carros ambulantes, caminhões,
C. P. I. L. — Companhia Pauliata
São Paulo
de Iluminação Ltda.
carros, carros-tanques, carros-ir rigadoSlo Paulo
res, carroças, carrocerias, chassis chapas circulares para veículos, cubos de
velculos, direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios; guidão,,locomotiInd .Brasi lei re
vas, lanchas, motociclos, motocargas,
moto furgões, manivelas, navios, dai.
bus, para-choques, para-lamas, - paraIND. BRASILEIRA
Classe 16
Classe 25
brisas, pedais, rodas, raios para biciclePara distinguir: Materiais para constru- tas, reboques, radiadores para veículos, Arvores de natal. bibelots, bolas para
Classe 8
M3 e decorações: Argamassas, argila. selins, triciclos, tirantes para veículos, enfeites de árvores de natal,- cartas
trela, azulejos, gatentes, balaustres, blo- vagões, velocípedes, varetas de contro- geográficas, cartões postais, cartazm, Para distinguir: Acessórios, artigos e
materiais elétricos, instalações elétricas
:os de- cimento, bloros para pavimentadisplays, desenhos artísticos- desenaos
':,110 calhas, cimento, cal, cré, chapas le do afogador e acelerador, &,leis, tro- de calccxnania para tecidos estátuas, para veiculos e artigos elétricos para
leibus, varais de carros, toletes para
veículos. Aparelhos de alta tensão, acuisol antes. caibros, caixilhos; rolunas;
•
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de muladores, antenas, acumuladores elétrl.
- carros
thapaz para coberturas, caixas dágua,
vldro, figuras de ornatos, festões, foto- cos, bobinas, chaves elétricas, chaves
mias para coberturas. caixas dágua,
grafias. frutas de louças figuras para enTermo n.9 666.584, de 15-10-64
zaixas de descarga para etixos. edifica- Volkslandia Peças e Acessórios Ltda. feitar bolos de aniversários, batizados, automáticas, comutadores, chaves para
e fios terra, chaves de alavam
pões premoldadas. estuque. emulsoo de
casamentos e outras quaisquer comem., antenas
cas,
chaves
de tomadas, chassis, chiar
Baila
base asfáltico, -estacas, esquadrias, estrurações- gravuras, imagens, letreiros. inaturas metálicas para construções, lamanequins, magnetes, obras artísticas, obras tes para automóveis, abat-jours, castios de metal, ladrilhos. lambris. /uvas
" VOLKSLANDIA- PEÇAS
de pintura. painéis e cartazes Para de- çais, chaves de comando, cabos e coo
de junção, lages, lageotas, material isocorações e para exposição, proletoa, dutores elétricos, caixas de ligação •
E Acassdnos LTDA."
lante contra trio e calor, manilhas; masmostruários de mercadorias diversas, e distribuição 'de fios elétricos, conduto
sas para revestimentos de paredes. mapara propagandas, suportes artísticos res tubos e fios elétricos, contadores <14
deiras para construções, mosaicos, propara vitrines, estatuetas, para adornos rotação, condensadores, circuitos de iht.
-minação, aparelhos de luz de emergem
dutos de base as 4áltico, produtos para
Nome comercial
e para fins artísticos e tabuletas
tornar impermeabilizantes as argamascia, interruptores, isoladores de correu
Classe
50
Têrmo n.9 666.585, de 15-10-64, á Para . distinguir: Impressos em geral, tes, isolantes elétricos, holofotes pari
tas de cimento e cal, hidráulica, pedre•
gulho, produtos betuminosos, impermea. Maraujo Utilidades Domésticas Ltda.
bilhetes, duplicatas, faturas, folhinhas, automóveis, faroletes, faróis, Susiveis
Bahia
bilizantes líquidos ou sob outras formas
notas fiscais, papéis de correspondên- fios terra, geradores automáticos, ga
para revestimentos e outros como nas
lia, passagers, recibos, anúncios im- radores estáticos, que funcionam coa
válvulas, para aquecimento, por dielé
:onstruções, persianas, placas para papressos
trico e indução, imãns dinamos, lâmpavimentação, aças ornamentais de ciTermo n.° 666.588, de 15-10-64
das, lanternas, lustrçs, lampeões, Mater..
mento ou gesso ara tetos e paredes,
"Coilba" — Companhia de Eletricidade nas e luzes aparelhos de luz fluorescenpapel para forrar casas, massas anti.
do Estado da Bahia
te, aparelhos luminosos, aarelhos de gáz
rcidos para liso nas construções, par.
Ind.Brasileira
Bahia
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
neon, ara-raios, pilhas, pilhas secas e
para portas, tijolos tubos de concreto,
elétricas, painéis de carros, filtros para
Classe 8
A.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- Para distinguir: Aparelhos elétricos, insmotores, filtros de óleos, limpadores de
C 0-E L B
ques de cimento, vigas, vigamentos e trumentos científicos, instrumentos e
para-brisas, luzes trazeiras para veívin.&
culos, quadros de comando, plugs, refleaparelhos para fins teis: Craves, soque
tores, relays, reatores. redutores, resistce,
tomadas,
fios,
disjuntores,
painéis,
Classe
33
Termo n.9 666.580, de 15-10-64
tências elétricas reatores para luz fluo.
dutas
para
barras
coletoras
chaves
fuTítulo
Pavibrás — Empreiteira de Pavimentarescente, reostatos, reguladores automá.
síveis,
seguranças,
retificadores
de
óxição Ltda,
Termo n.° 666.589. de 15-10-64
tIcos, * réguas de aço, reguladores e voldo de cobre, retificadores de selenio,
Paulo
válvulas retificadoras, válvulas eletro- "Coelba" — Companhia de Eletricidade tagem. rádios, soquetes, sereias de alado Estado da Bahia.
me, aparelhos para soldar, sinaleiros,
nicas, eletrodutos, aparelhos d iluminaBahia
teodolitos, transformadores tubos cooti
ção residencial, industrial, externa e de
duits,
tomadas, trufas. terminais para
aeroportos, aparelhos de aquecimento.
"COMBA lt COMPANHIA DE ELITNICOA01
baterias, válvulas, voltímetros, velas paaparelhos de controle eletronico, roles,
00 ESTADO DA DAMA
ra filtros
Classe 33
reguladores de tempo, aparelhos de
Titulo
aquecimento, aparelhos de controle eleTermo n.9 666.593, de 15-10-64
tronico, relés, reguladores de tempo,
Nome comercial
Wondernyl Confecções Limitais
Tenn n.9 666.581, de 15-10-64
aparelhos de aquecimento por alta freSZ-o .Paulo
Gastão Gomes da Silva
Termo n.9 666.590, de 15-10-64
quência, vibrometros, vibrografos, apaBahia
Trianon
—
Planejamentos
e
Vendas
relhos de fadiga, equipamento de baImolzfliárias Ltda.
lanceamento, acessórios para linha de
Bahia
ra linha de transmissão, isoladores, rel
IND. BRASILER•
guiadores de voltagem, equiamentos
iefonicos de alta frequencia, voltómetros, amerometros, wattómetros, Sra.
Classe 41
Classe 36
Café em grão, torrado e moído quenclometros, medidores de fator de
Para distinguir: Artigos de vlstuários
—
otencia, medidores de watt-hora, quae roupas feitas em geral: Agasalhos,
Termo n.° 666.582, de 15-10-64
dros de controle, chaves secas, chaves
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
Trianon — Planejamentos e Vendas a óleo, ara-raios, fusiveis, chaves desbotas, botinas, blusões, boinas, babaImobiliárias Ltda.
ligadoras, condensadores, transformadodouros, bonés, capacetes, cartolas, caraBahia
res, reguladores, equipamentos de propuças. casacão, coletes, capas, chalea
Classe 50
va, aparelhos de medição, fogões, fogacachecols, calçados. chapéus, cintos
reiros e fornos elétricos, estufas, pane- Para distinguir: Papéis de cartas, en- cintas, combinações, carpinhos. calças
IANOK PLANEJAMENTOS E las e bules elétricos, camaras frigorifi- velopes, cartões Lornercials e de Valsas 1 e senhoras e de crianças, calções, cat.
VENDAS IMODILIIIRMS LTDA.
cas e aparelhos de refrigeração, gela- faturas, duplicatas, recibos, letras de ças. camisas, camisolas, camisetas
deiras. sorveteiras elétricas, chuveiros. cambio, notas promissórias, placas. le- cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
aspiradores, enceradeiras, ferros elétri tr"ros, luminosos, memorandos, cheqUes s-',as. casacos, chinelos, dominós. echar
Nome comercial
e carnetes
cas de engomar e passar, batedeira:,
pez. fantasias, fardas para' militares, co

MARAÚJO-UTIL IDADES
DOMÉSTICAS LTDA.

.
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legials, fraldas, galorhas, gravatas, ger.
luvas. ligas. amaças, zaantÓs. Inflas
raaiõs, mantas, mandrião, mettlhas, paras. jogos de lingerem, jaquetas, laquês,
letós, palas, penlioar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
nhos, perueltram . guano:soa, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, -saldas de banho. sandálias,
atieteres, shorts. 'sungas, stdlas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Têrmo st° 666.598,- de 15-10-1964
Arpoador Indústria-de Roupas Ltda,
São Paulo

Térrao n° 666 . 604, de 15-10-1964
Textil Jubily Ltda,
São Paulo

Timm& n° -666.610, de 15-10-1964
Société Anonyme André Citroms
Vrança

Aapclboa

Ind. Rracilei Ima

JIIBILY

LLAS

Ind.. Brasileira,'

Classe 36
Classe 33
Para distinguir: Artigos de vestuários Beneficiamento de tecidos, acabamento
Classe 21
a roupas feitas em geral: Agasalhos, de tecidos, alvejamento de' tecidos, fin• Automóveis
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
gimento e fabricação de tecidos
botas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n9-666.611, di 15-104964
Termo .n.° 666.594, de 15-10-64
Termo -666.605, de A-10-1964
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraOrganizamfo de Cinemas Centro-00s
Lanches 918 Ltda.
Agenor Leite Ribeiro
•
puças, casação, coletes, copas, chales,
Limitada
Sãe Pardo
Guanabaraba
cachecol& calçados. chapéus, cintos,
Guanabara
cintas,
combinações,
carpinhos,
calças,
•
de senhoras e de crianças, calções, calII % 9 1
ças, camisas, camisolas: camisetas,
•
NTRO-OESTS'á
.uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
aias, casacas, chinelos, dominós, acharIe. BRASILEIRA
ma, fantasias, fardas para militares, colegiara, latidas, gatoelms, gravatas, mar•
Classe 32
na: jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
Classe 41
Programas e peças cinematográficas
luvas,
ligas.
lenços,
mantõs,
meias,
Alcachofras, aletria, t alho, aspargos
mantas, .mandriào, mantlhas, paaçúcar, alimentos paar animais, amido maitis,
Termo g 666.612, de 15-10-1964
letós, paias, penhoar, ptdover, pelerinas,
amêndoas,
ameixas,
amendoim,
ararutaEmpresa Verde de Cinemas S.A.
,
penas,
ponches,
polainas,
pijamas,
pu..
arroz, atum, avela, arvelas, azeite. azei- nhos, perneiras, cum:tonos, -regalos,
Guanabara
•
tonas, banha, 'bacalhau, !batatas, balas robe de chambre,- roupão, sobretudos,
!biscoitos, 'bombons, bolachas,ibautúlh
' a suspensórios, saidas de banho, sandálias.
Classe 32.
ealè em p6 e em grão. cantaram canela,
ai_VERDE
moeres, stharts, sungas, atolas ou slacks,
Impressos em geral
MI pau e em pó, cacau, correm chá
turbantes, ternos, unicaramelos, chocolate& conkrisas, crassa tnier. toucas,
Indalattia Bras ile 1. ra' '
Termo ng 666.608, de 15-10-1961
tornes e vestidos
anate, theataliçam lagunas, línguas, leim
Coordenadora Imobiliária Ltda.
goiabada. geléias, herva doce. Servi Têm° É' 666.599. de 15-10-1964
Guanabara
Classe 32
duras. •grântalos, ljrAa de bico, gelatina., ePropel Propagação e Eletrônica Ltda.
•
Programas e peças cinematográficas
condensado, deite em pó. legumes eu.
Paulo
,EDIFICIO,
mica. coalhada, castanha, cebola, eatadi
Termo ito 666.613, de 15-10-1964
mentos para alimentos,- calmantes
• niliFED
IVIaroe Empreendimentos Imobiliário.
PRESIDENTE,
chouriços, dendê, docea, doces de fru;
Ind. Brasileira
Limitada
tas, espinafre, essências alimentares, em-,
"CHARLES DE GAULLÃ
padas. ervilhas. ~ovas, extrato de-to-,
anate, farinhas alimentícias, lavas,, fe•
• Classe 8
cuias, flocos, farelo, Jumentos, feijão Equipamentos elétricos e eletrônicos,
Classe 33
liga& ido& frutas aecas ànata rais e cr.b. projetos, instalações e manutenções, arTítulo de 'Estabelecimento
tallzadas ricose. gana •de mascar. gra-- tigos .eletro-domésticos em gera', fios
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas'
Têrmo no 6661607, de 15-10-1964
e condutores elétricos
asa •alimenticias, marisco& wauteiga
Laboratório Geyer S.A.
Termo ng 666.600, de 15-10-1964
margarina, marmelada, macarrão, masRio Grande do Sul
Classe 33
Bar e Lanches Pinhal Ltda.
sa de tornate, mel e melado, mate, masTitulo de Estabelecimento
São Paulo
sas para mingaus, molhos, moluscos
,PRORROGAÇA0
•
mostarda, mortadela, cós moscada, no.F.111111£1,
Termo n° 6661614, de 15-10-1984
zes, 6leos comesavem, riqtran, ovas,
Braaileira
Walter Andrade Silveira
pães, piaos, pr'linés, pimenta. põs para
Guanabara
pudins, ,pickles. peixe, presuntol„, patês, petit-pois, parlas, pizzas, pumns; Para distinguir: Aguardentes, aperitiLaboratório Geyex S. A.
queijos. -rações balanceadas para ani- vos, anis, bater, brandy, conhaque, cermais, requeijões,, sal, sagu. sardinhas, vejas fernet, genebra, gin, kumel, lico,Porto Alegre
sanduíches, salsidhas, salames, sapas en res. nectar, punch, pimpermint, rhurn,
e de-latds,orveuc tmas sucos de frutas em ákool, vinhos, verINDÚSTRIA BRASILEIRA
Industrio' Brasileira
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, 'talha. muth, vinhos espumantes, vinhos quirim, 'tremoços, tortas, tortas para
nados, whisky
mento de animais e aves, torrões,
Classe 48
Termo mo 666.601, de 15-10-1964
terticiallo e vina.gre
Todos artigos constante do exeraphal
Classe 3
ames Kung-Wei LI
anexo
• Artigos dá clasae
Técmo n.o 666.595; de 1540-64
Vo Paulo
Termo no 666..615. de 1'5-10-19f4
Indústria 'Química Rem Ltda.
Termo no 666.606, de 15-10-1964
Silo IP-atilo
Riantex — Indústria e Comércio dIS
Brittol-Myers
Com,parry
—
TORRE DE PIZZA
Roupas Ltda.
Estados Unidos da América
Guanabara
Classes: 1 a 50
.
Titulo
IND. BRASILEIRA
Termo IP 066:602, de 15-10-1964 ,
• Classe 3
ames Rung-Wei Li
Preparados medicinais e larmareuticos
Classe 46
São Paulo
Classe 23
para o tratamento de distúrbios gastroSabão em pasta intestinais, de espasmos musculares, de Indústria e comércio de roupas peta
TOOD ?LIR
homens, senhoras e crianças •Têrtnos as, 666.596 e 666.597, de
hipermoblidade e de condições aensivais a terapia por tranquilizadores, re-,
15-10-64
Termo
n°1666.616, de 15-10-1964
Games: 1 a 50
"É
q pidação de Diamantes Abwers laxantes musculares e sedativos
Andy Pernandes de Carvalho
Titulo
Ltda.Guanabara
Termo e 666.609, de 15-10-1964
-S1Ns Paulo
Terráa no 666.603, de 15-10-1964
The Upjohn Company
James Kung-Wei Li
Estados Unidos da América
ARWERS
S1c Paulo
‘
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Classe 8
Artigos da clame
Classe 13

Artigos da clame

TOOL WORTII

Ciasses: 1 a 50 Titulo

ESTRRITEST
Classe 3
•
' Ur preparado para o tratamento das
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Classe 38
Artefatos de papel em geral:
•
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Classe 8
corrediços, para veículos. direção, desh bas de combustível para motores. bomgadeiras, estribo., escadas rolantes, ele- bas de água e' gazooaa para autorrá. Para distinguir: Abajours, acumula&
vadores para passageiros e para carga, veia bombas hidráulicas, bombas cen- res, actinometros, amperornetros, amai
engates para carros, eixos de direção, trifugas; rotativas de deslocamento e a tecedores de rádio e frequência, anemó
freios, fronteiras para veicillos, guidão pistao bombas elétricas. bombas para metros, aparelhos de televisam, aparelho
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, dquidos, para pressão hidráulica e pa- condicionado, aparelhos ara iluminaçãc
motocicletas, motocargas, moto furgões ra compressões, bombas elétricas para Inclusive de considerados acessórios (I,
manivelas, navios, ônibus, para-choques pneumáticos, brunidores para cerea-u, veículos, aarelhos ara anúncios mecâni
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. máquinas batedeiras, máqu nas brunido- cos. aparelhos aquecedores e medidores
rodas para bicicletas, raios para bicicle- res, máquinas, pare bordar, máquinas aparelhos cronográficos, aparelhos di
Classe 33
tas, reboques, radiadores para veículos, betoneiras, cruzetas, cilindros, cambio*, barbear elétricos, aparelhos registrada
.Titulo de Estabelecimento
rodás para veículos, selins, tricicles, ti. cabeçotes, camisas, carter de embrea• res e medidores de distâncias, aparelho,
Urino n° 666.618, de 15-10-1964
rantes para veículos vagões, velocípe- gens, carter . de motor. canelas, comu- para purificar águas, aparelhos de si.Jaime Alexandre Gnocchi
des, varetas de controle do afogador e tadores, cubos de placas de embt.eagens, mais lampejantes, aparelhos reguladore.
São Paulo
acelerador, tróleiá, troleibus, varaes de culatras de cilindro do motor, caixas de gás, aparelros de galvanoplastia
aparelhos didáticos, aarelros cinematocarros, toletes para carros
de lubrificação, carburadores cabeçotes gráficos, aparelhos automáticos' para
Têrmo no 666.621, de 15-10-1964
do cilindro, conias, caldas cortantes acender e regular gás, aparelhos para
S CU PERI A 130Pi A
—
Giovani Ferreira da Silvr
para entalhar, cardans. bombas_ de óleo, separar café, aparelhos' para aqueceu
indlletrle B211131.1 eírst
• mácm'asas para cortar !trios, camisas pa- edifícios, aparelhos para experimentar
- São
• Paulo
ra cilindros e trilhos, máquinas catado- drenas, aparelhos para destruir insetos,
•
ras, caldeiras, máquinas de costura, má- aparelhos de •ótica, aparelhos pulverisaClasse 21
ORTINA D'AVIPEZZO
quinas adaptadas nas construções e con- dores, aparelhos para aquecimento de
Para distinguir': Bicicletas e suas parservação de estradas, corre de madeiras água, aparelhos geradores eletro-quimites, a saber: alavancas de freio, amortecedores, anteparos, aros, assentos, bare carretos, máquinas para co rtar e moer cos, aparelhos para recepção, reproduClasse 48
ras de freio, barras de tração, braçadeicatre e legumes, máquinas' classificado. ção de sons e sonidos, aparelhos autoras, breques para rodas, canas para Para distinguir: Perfumes, essências; ex- ras, máquinas de centrar, máquinas para máticos elétricso de passar, aparelhos
forquilhas, câmbios de velocidade pa- tratos, água de colónia, água de touca- cortar, 'máquinas compresso.•as, carretéis. para espremer frutas e legumes, apare.
ra cubos de roda, cabeça de forquilha, dor, água de beleza, água de quina' máquinas .cravadeiras, carneiros hidráu- de alta tensão, aparelhos de proteção
cubos contrapedal, cubos de rodas, ei- água de rosas, água de alfazema, água licos, máquinas, para fabricar canhões, contra acidentes de operários, aparelhos
xos de. rodas, eixos de pedal, eixos de para barba, loções e tónicos para os máquinas para fabricar cigarros, máqui- afiadores de ferramentas, aparelhos dismovimento central, élos de conexão, es- cabelos e para a pele, brilhantina, bannas para toirar cortiça, distribuidores de tribuidores de sabão e de desinfetantes
ticadores de correntes, forquilras de di- dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
gazolina. dispositvos de a rranque dife- para instalações " sanitárias, aparelhos
de
penteados,
petróleos,
óleos
para
os
reção, freios para rodas, guidões para
rencial, dispositivos de gnição elétrica eeterilizadores, aparelhos gazeificadores,
cabelos,
creme
evanescente,
cremes
gordireção, hastes para forquilhas, hastes
para
motores, dínamos, fragas, desnata. aparelhos para análises, parelhos ozoni- •
traseiras para quadros, para-lamas, pe- durosos e pomadas para limpeza da
deitas
para manteiga, de3fibradores de zadores, aparelhos pasteurizadores, apadais, pedaleiras para -pedais, pinhões fi- pele e "maquillage" depilatórios: desocana
e
forragem. máquinas desempalra. relhos reguladores e estabilizadores da
dosantes,
vinagre
aromático,
pó
de
arroz
xos dentados para cubos, pinhões livres
doras,
máquinas
debulhacbras, descasca- pressan e do fluxo de gazes e.liquidos,
dentados ara cubos, quadros,' rodas, ro- e talco perfumado ou não, lápis para
doras,
máquinas
distribuidoras de can- aparelros para 'salvamento e para sinalamentos, saatilhas de freios, selins, pestana e sobrancelhas, preparados para
lização, aparelhos para escafandristas,
tamobres de freio, válvulas para cama- embelezar cílios e olhos, carmim para ereto e barro, espuladeiras. eixos de aparelhos para limpar vidros, aparelhos
o rosto e para os, lábios, sabão e creme direção, eixos de transmissão embrea- para combater formigas e outras pra, Tênno n° 666,620, de 15-10.1964
para barbear, sabão liquido perfumado gens, engraxadores centrifugas para for- gas, aparelhos automáticos acionados
Rincan-Audio Equipamentos Ltda.
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó, ias, engenhos de cana, exprernedelras introdução de moédas, aparelhos aspar.
pasta ou liquido; sais perfumados para para manteiga, engrenagens para man- gidores, aparelhos e instrumentos de cálSão Paulo
•
anhos, pentes, vaporizadores de perfu- cais, • engrenagens de chemalheiras, • en culo, aparelhos para observações sismtme, escávas para dentes, cabelos, unhas, grenagens para eixos de manivelas, en- cas,, aparelhos termostatos, aritonomee cílios: dum de louro, saquinho perfu- grenagens de parafusos sem fim, angra. tros, aspiradores de pó, aerômetros,
mado, preparados em pó, pasta, liqui- lagens de distribuição, engrenagens mui.
do e tijolos para o tratamento das unhas tiplicadoras, elevadores , hidráulicas, acendedores elétricos, alto-lafantes, amplificadores, antenas, batedeiras, balandissolventes e vernizes, removedores da exaustores . para forjas, esmeris,
ça comum e elétrica, barometros, batecuticula; glicerina perfumada para os
máquinas encanatonas máquinas rias de acumuladores, binóculos, bitolas,
cabelos e preparados para descobrir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifi- ensacadoras, elevadoras, máquinas de bobinas elétricas de indução- (exceto paesculpir, • diafragmas, engrenagens de ra fins curativos), botões de campaiclais,,óleos para a pele
comando das válvulas, miSquinas cupi- nhas elétricas, bombas 'medidoras, buTêrmos ns. 666.622 a 666.525, de lhadora, máquinas estamiras, eixos de sinas, bussolas, baterias elétricas, bules
BRASILE1R.I
15-10-1964
comando, engrenagens para eixos de elétricos, caixas de descargas câmaras
Serviços e Empreendimentos Disque contando das válvulas e para eixo de frigoríficas e fotográficas. campainhas
Limitada
manivelas, máquinas de estampar, máqui- elétricas chassis er ráios, chaves elétriClasse 50 nas de esticar, máquinas pdra escava- cas, cinematógrafos, combustores de gás. Srto Paulo
Para distinguir impréssos: Papéis de
ção de terra, máquinas de ex•atção de cidometros, cristais de rádio, condensaçarta, papéis de ofício, cartões comerC H A LI B•
óleos, filtros paar limpeza' do motor; dores,: comutadores, cortadeiras para
filtros para óleo. tolas de marjas, fresas, fotografias, chaves de alavancas, cha,geais e de visitas, impréssos, envelopes
qualquer tipo, recibos, faturas, dufesoa, fornalhas para ..undiçáo furadei- ves- automáticas, capacitares de bloClasse 6
plicatas, letras de câmbio, cheques, no- Para distinguir: Máquinas para inchis- ras forjas, forjas,' máquinas para furar queio, capacitores eletroliticos, calibratas promissórias, debêntures, apólices. triaa texteois em geral, máquinas e suas e centrar, fornalhas para tratamentos dores; discos para telefones, discos gra . .
lições, folhinhas, passagens áéreas, fertermicos, máquinas de fabricar papel. vados, dials, despertadores; enceradeiras,
toviárias, rodoiriárlas, marítimas, bem partes integrantes para fins industriais, máquinas para fabrico do fumo, máqui- estufas, engenha e assar carnne, caromáquinas
de
precisão,
máquinas
operacomo bilhetes de sorteio, bilhetes de lotrizes. motores e suas partes, peças pa- nas para fabricar gêlo, miquinas para ladores de cabelo elétricos, espelhos ótlteria, cupons e .impressos em geral
ra veículos, alavancas, alternadores, guindastes, geradores para corrente con- cos, esticadores de luvas, espelhos de
aceleradores, anéis de pistão, anéis de tinua e alternada, geradores de &Uri. plástica para eletricidade, esterilizadoTérmo no 666.619, de 15-10-1964
tro-quimicos, aparelhos para recepção cidade, gazeificadores de liquidos com- res, extintores de incêndio; ferros eléMiguel Angelo Ciarlo
pistão, anéis de esféras para ralamen. bustiveis, guinchos, injetores para car. tricos de assar e engomar, ferro de solSão Paulo
.
dar elétrico, filtros e aparelhos filtrantoa, anéis de óleo, anéis para facilitar buradores, máquinas de impressão, for- tes,
filtros para óleo, filmes revelados,
o arranque dos motores, anéis de seg- nos, industriais (fornalhas), máquinas faróis como acessórios de veiculas, .paI O V 1'S P U.A 75
insufladoras,
máquinas
limadoras,
mámento. autolubrificadores, ariestes, apara sinalização e para iluminaçãO em gemotores a explosão, máquinas amassa- quinas de lavar- vasilhames em geral ral, formas elétricas,, fervedores, árigo.
máquinas para fabricação de bebida: riflem% fotômetros,' fi go
relhos
para
mistura
de
combustiveis
de
Classe 21
elétricos, filra distinguir: Veiculos e suas partes deiras, máquinas amassadeiras, máqumas refrigerantes, de águas gazeificadoras. tros de interferência, fonógrafos; garramáquinas
de
arrolhar
e
tampar
garrafas.térmicas, gazometros geladeiras, glointegrantes: Aros para bibicletas, auto- amassadeiras de concreto e barro, máMóveis, auto-caminhões, aviões, amoir- quinas de abrir chavetas, máquinas fas, máquinas para engarrafar bebidas bos para lanterws, globos terrestres pakeedpres, alavancas de câmbio, braços afiadoras para ferramentas de . corte. e liquidas, máquinas para colagem dos ra ensino, gravaores, holofotes, hidrabreques, braços para veiculo& bicicle- máquinas para arqueação de embala- rótulos em vasilhames, máuinas para metros; incubaoras, indicadores de vá- •
carrinhos de mão e carretas, -cami- gens e , volumes, máquinas para afiar, fermentar. e misturar ioalairiak juntas uni- mio, instrumentos de alarme interrupto- •
poetes.
carros ambulantes. caminhões máquinas para ajustar, máquinas para versais para condutos d'água de moto- res, isoladores; lâmpadas de cristal, lamtil:
-os, tratores, carros-berços. carros. ajustar, máquinas de atarrachar. bate- res e máquinas. lamina. dosas a frio e parlas incandescentes, lâmpadas comuns,
banques, carros-irrigadores, carros, • cai.- detrai, bielas, braços, burr1nhos. blocos a quente para aços e outms metais, lâmpadas alfsh, lamparinas, lactometros,
toçasi,,„ carocerlas, chassis, chapas cir- de motores, bronzinas, blocos, barras lançadeiras, lubrificadores centrifugas. lentes, liquidificadores, lanternas mági.
culares para ve1culos, écbos de veiculai bombas de ar comprimido, bombas lu- máquinas de lavar pratos e roupas, má- cas limpadores de parabrisas, luzes' trai.
~Mos pata máquinas de escreve: brificantes, bombas de drculação, bom- quinas fixadoras, macacoa # mancais , seiras para veiculas, lunetas; maçarico.
Termo n° 666.617, de 15-10-1964
Condomínio do "Edi çicio Pietrasanta"
Guanabara
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de soldar, caldeia- is cortar; marcadores ahlar) pneumáticos, brunidores para ce- .magnetos de ignição, necaniamo impulaparelhos zazetbradores. ~relhoi
de passagens, medidores, microscópicos, real:a' máquinas 'bateddras, máquinas sionador do diferencial mineração, mal- parra análises, asparalbos ~dar"
salletaradetras máquinas fabastes, mostra- brunidoras, maquinas para bordar, má- aailicadorms, maquine misturadorm de aparelhos paaleassizadores, aparelhos rem
dores para ráalio, Microfones, artailearbsi quinas betoneiras, .cruzetas,- cilindros, banto e concreta, máquinas para malha- guiadores c estabilizadores de p.assaa
corara 5Ze5, micraimetros; anivels; &na canibios, tabeçaies, =Missas, cárter de ala. maçai:ias para movimento de acara, e do fluxo de gases e liquido, apart.
los, °lajeavas lotogrtacas; paras alatala motor, comutadores, cubos de placas de , maquinas para moldagem, Pinh aa a pis- lhos para salvamento e para sinalizas
pedometros, luviometros,
embreiem. culatras de elamdro do mo- telas de motor, paitrizes, liondém.Pg a ex.& çao apsee%oa -para eaaratspri~w apta:
• tros, pistolas de pastara plugs, pinos ide, dor cabras d ~cação carburadores, .plosao a combustão interna e elétricos, relhos para /impar vidros, aparelhof
tomada, arpadas de pressão, Pickups, cribeçeites do 'cilindro, máquinas para •prensas, punções, plainas de nem
para combater formigas e outras pra.
pickups, para-Talos, proplasores, palmeis acatar frios, coroas, carteiras, cadeias
limadoras placas para Canoa pren- gas, aparelhos automáticos acionado.
de carros; quadros distrflauidores de ala- cortantes para entalhar, camisas para sa, hidráulicas, máquinas para panifiac pela Introdução de moeda*, aparelho$
triciciade, queimadores de óleo, 'qua- cilindros, tardam, maquina catadoras, alo à máquinas. para _fabricação de mas-, espargis-lares, aparelhos se instrumento'
drantes -e sertanias para observaalo a g caldeiras, máquinas ide costura, maqui- sas alimentícias, máquinas para &abri- de calcula, apare/hos para observações.
-re/lógica;'fdos,Triefl- em adaptadas sai eonstrução e -comer- cação de papel, platinado& para veia sísmicas, aparelhos termostatos, mito/
tores, reostatag, 'relógios ed pardo, de 'seção de estradas, carie de madeiras e calce, pedais -de alavancas de emlarea- nticnetros. aspiradores de pó, acreana.*
pulso, de bolso, de mede, despertadores craretos, máquinas para cortar e moer gen& planetárias de pausamos sem fim troa, acendedores elétricoa, alto falasde graxa e óleo, receptores, regadores carne e legumes, máquinas classificado- e de rodas, poliam máquinas para ola- tes. aplicadores elétricos, antenas, baatutomaticas, registros para vapor, lás ras, máquinas de centrar; máquinas ria, máquinas pulverizadoras, -máquinas terias de acsanraladores baterias, balam.
água e outros laquidos, quando não con- para cortar, marrarias compressoras. de pedia, receptáculos, ridos, roletas, ças comuns e elétricas barômetros, Ui
siderados partes de máquinas, reatores carretéis, máquinas cravadeiraa, cansei- ressaltos repulsionadores de rolamentos naculos, bitolas, bobinas, bobaras elépara luz lfuorescerrte, registradores, re- ras hidráulicos, máquinas para fabricar e ro‘os, rolamentos, aparelhos reduto- tricas (exceto para fins curativos):
sistencias elétricas, 'rearrya, sorveteiras, canlabas, maquinas para fabricar cigar- res de consumo de gasolina, retento boiões de campainhas elétricas, bombas
sorveteiras elétricas, cessearas, saqueies, ros, máquinas para tirar cortiça, datri- res de graxa. de óleo e de cilindro, medidoras, bússolas, baterias elétricaa,
sinaleiros, sereias de lamine, soldadores buidores de gazolina, dispositivos de redutores silenciosos, máquinas de roa- bules elétricos, buzinas, buzinas para
elétricos; 'toca-discos, tomadas e inter- arranque. diferencial, dispositivos de quear, máquinas rotativas para usinar, bicicletas, caixa de descarga, cansaras
ruptores alta/Ices, torneiras, tribos acús- i gnição elatrica para motores, dínamos. ferro, aço e bronze, máquinas para roa frigorificas e fotográficas, chassis .de
ticos, termómetros para observação tne- dragas, ilesnatadeiras para manteiga, miar, reguladores, serras macanicas. rádios. chaves elétricas, chaves., camtereolágica, telescópios, tacômetros, ta- ilesabradores de cana e forrgagem, má- iegcaenios de pistões, engrenagens e -pa- painhas, cinematógrafo, orca:metros,
xímetros, torradoree de- 'cereais, trenas, quinas desempalhadoras, máquinas de- rafusos' sem fim, silenciosos, satélites. czoruSgrafos. combustores de gás, citatransformadores, mictasses, aostadeiras, bulhadoras, descascadoras, maq.:amas separadores de graxa, óleo .a 'cilindro, metros. cristais de rádio, conden.sado.
telégrafos, tramaistorea, tripés_ para fo- distribuidoras de concreto e barro, es- máquinas secadora. máquinas 'pau res. Comutadores, cortadeiras para foto.
tografiax válvulas para rádios, válvu- Pu-ladeia-as, ciaaa de direçãa, eixos de mimar máquinas salgadeiras para mem- gralias. chaves de alav.ancasa chaves
las de :descarga Válvulas da redução, 'transmissão, ,embreagens, engraaaciores teiga, teares, turbinas. torcedairaa, te- aztooláticas, repacitores de bloqueio,
•vacnéeetros, válvulas elétricas de va- centrifugam para forjas, -angenhoS de souras rotativas, tesourar unanimes, capacitares eletrolitkos, calibradores,
cuo, ventiladores, velas elétricas
cana, esremedeiras para manteiga era Ornas revólver, Caio niecámcos, trilhos conservaaeiras para palites e carnes,
gramagens
para mancais, ertgretraras tupias, trancam, tirantes, tranapactailo- enceradeiras elétricas, escalas para -riClasse 32
caismalheira,
eagrnagens tra eozos res .automticos para alta e baixa ¡arra- dias, estufas, •engatai° de assar carnes,
Para distinguir: jornais, revistas a pueneoralodes de cabelo elétrico, mper
blicações em geral, álbuns, programas de manivelaa, engrenagens de para:usos sara máquinas lavadeiras, máquinas pa- rametros. esticadores de luvas, espelhoa
na
•terraplanagem,
máquinas
de
moldar,
en,diatribuivaca
al
sem
fim,
engrena
gin•
radiofônicos, peças teatrais e cinetnatca
de plástico para eletricidade, esterilizagraticas. a saber: albuna imaais, pua •renagens multiplicadoras. esteiras' tachos de vá lvulas; máquinas para ara dores, extintores de Incêndio, ferros e16transportadoras,
elevadores
ridráuliaaa
estrias
de
tecidos. máquinas Para 'te-1 talcos de passar e en.goenar, ferro de
blicaçaes em geral, programas radiolaa
nicas. programas televisianandas. peças exaustores paar forjas, esraís, exim- cidos de tapeçarias, máquinas tritirado- soldar elétrico, filtros e aparelhos filias. -máquinas encanatária4 raáqualas rat, máquinas térmica, tnaqtfinas de
teatrais e cinematográficas, revistas
ensacadoras, elevadoras, zaall ara de trancar, anágirinas de tricotar, *maqui- transas, filtros para -óleos, filmes :talaClasse 50
dos, fogões, fogareiros elétricos, • ElidImressos para uso em: cheques, luola esculpir., diafragmas. eng • anaans de nas urdideiras, válvulas Para motores. am. filmes revelados, faróis como acescomando
das
válvulas,
maaulnas
emválvulas de aspiração, transportadores sórios de veículos para sinalização e
catas, envelopes, faturas, notas pr anissõrias, papel de corresoondênda e re- pilhadeiras, Máquinas para est.:leiras 1:Graniam velas de ignição para ;moto- para iluminação em geral, fôrmas elét cibos, impresaos em cartazes placas. eixos de comando,' ,engrenageas para res, virahrequins, venttsinhas e máqui- tricas, fervedores, frigorificara tqUitnetabuletas e veículos; bidices kupressos eixos de comaado ias válvulas e para
nas ventiladoras .
iro& lios 'elétricos, filtros de interferêneixos . ale manivelas, máquinas de escia. fanai:gratos. garrafas tamaicas.
• Classe 32
Termos as. 666.626 a 666a629, cie tampar, máquinas de esticar, máquaias
sametros. -gelada:ima, globos pare IamAlmanaques,
anuários,
álbuns
impam.
15-10-1961
para escavalção de terra, má:panas para
Serviçoa e EmpreciadMr:ctios ¡Disque extração de óleos, filtros para limpeza acm, cartazes. catálogos, jornais naco- padas, globos paTa imitaram, globos
nela e utrangeiros. P ahliaaabea hurra& canastras para ensino, gravadores de
Limitada
do motor, filtros ara óleos. foles
auns, holofotes, kridrakrietros, incubadoSão Paulo
farjas, tragas, fusos, tornallias para tuna sas. revista. Propaganda em rádio. rés, indicadores de vácuo, instrumentos
televisão, jornais, programas radiofónidição, auradailas, !orlas máquinas para
cos. peças teatrais e csnomatogrlificas de alarme. Interruptores, isoladores, Iarafurar e centrar fornalha, para tratamenpadas flsh, -Malpararas. lactõenetros.
e revistas impressas
tos térmicos, máquinas de fabricar pates. liquidificadores, lanternas mágicas.
• T O : Q . U.
Classe
•
pel, máquinas para o fabrico do fumo,
lanternas de pilhas, limpadores de pamáquinas para fabricar gelo, maquinas Para distinguir: Abajour, acumuladores, ral,risas. luzes trezraras para velculos.
Classe .6
para fabricar telas de arame, guilhoti- •cetinametros, amortecedores de • rádio
Maquinas para indstrias .taxtels em ;va- nas, guindastes, gerada:es para corien- e freqüência. anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos -de aoldar. :aldear e
parar:ral; maquiaa. e suas partes integrante* te, 'continua e adternada, geradores de de televisão, apsrelhos de ar condicio- cortar. cloretos, marcadores deelétricos.
geras, medidares, medidores
para fins industriais máquinas paia .iamáquinas para ga/vanoplas- nado, aparelhos para iluminação, inclu- microscjIplos, miraurarlairas, maaaanas
dústriaz de calçados; máquinas de pre- eletricidade.
tini ,gazeificadcries de 'agrados combus- sive os considerados acessórios de vei- falantes, -mostradoras para rádios. micisão: máquinas aperatrizes; motores e
cubas, aparelhos para anirntios snecã- crolcars, máscaras contra puser 7 marrta
suas partes; peça para veiculem Aia- tíveis, guita:hos, injetores para carbura- nacos, aparelhos acarenedorm e
vancaa, altera:adores. ,arele-adores, ante dores, maquinas -de acuressao, fornos. dores, aparelhos axon.~-álicm. medi- metros raivais, óculos, objetivas antaIndustriais (forro:1ms), maquinas amua
apare- gráficas ralhas elétrir.as, padasartras.
de pistão, anéis de cafuza para rala-. 'dadoras, máquinas limaloras, maauinas lhos de ba-bera alétratás, aparelhas re- pluviametras, pinos
asnacias
mentos, anais de óleo. anéis para laegistradares e =lidares de distâncias. de arassão, pilhas sõcas eletria .; ,paart
para
lavar
vasilhames
am
geral,
Iníqua^
. Liar o arranque aos *motores. anéis ie
aparelhos para purificar aguas, apare- eran.sistorea, pistolas de pintura vias
segmenta, auto-luhrifiandores. arietes, nas para fahricaão tia bebidas refrigea lhos de sinais lampejantes, aparallaos• rainéia de carros. nquadros 4istrib
aparelhos para ,mihtu a de can-,Stiatia,,s lantes. de águas gazei cicadas, máquinas reguladores ale gás. aparelhos ale
ras. pick-trps, para-raios, prepsores,
de arrolhar e tampar garrafas, máqui-' vano,plar.tia,
de motores a explosão. tuaatiains 2 ^.
aparelhos didáticos, apare- qaelmactores de óleo, quadrantes e sexnas
para
engarrafar•
bebidas
e
líquidos.'
sacleiraa, máquinas amassraleirm de coulhos -cinematográficos. aparelhos auto. •tantas para observações astronômica,
ereto e brro, máquinas de abrir .caave máquinas para colagem re rótulos em' Práticos para ara arlar e :regular 'gás refrigeradores, rádios transistorizados,
tas,, máquinas aliadoras, para lerramen, vasilhames, máquinas para fermentar t: aparelho para separar café. ,aparelhos refletores aeostatès. relógios .de ponto.
tas de cortes.. máquinas para arqueação misturar bebidas, juntas universais para' para aquecer -edifícios, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertade embalagens e vala:nes, máquinas: "anos .dagua de motores e maquiam. raperimentar drenos, aparelhos para dores, contadores e medidores de quanpara afiar, máquinas para ajustar, ma lammadores a &Ma e a Atlanta paro .apra destruir Insetos, aparelhos de ótica. tidade e volume, raularlores, rádios. te~Les metais, lançadeiras. lubrifica.' aparelhos pulverizadores, aparelhos para, tentores -de gramar 'e óleo. receptores,
quinas de atar/achar aatedei-as, biela
bombs de óleo braços, burrinbos blocos, dores centriEngos, máquinas de lavar' -a,recienento de água, aparelhos gera- regpdores macariaticos. 'registros arra
de motores brrmariaa blocos, barzaa., prato, e -roupas. má:manas Ibradorasa deres •elletro-quitticos, ap arelhos pari vapor, gás agira e -outros liqtridos g:ar:lMacacos, mancais, tnotores aleitares., ampião e reprodução de sons e sorti.: ea, não considerados narres de má ai: aias,
bombas de ar comprimida, bombas
arificantesa bombas de circulareka. bani meadeiraa martelos .me.cániaos, moinhos, alas. aparelho-. autoral-ticos elatricris 1 . matares nata luz fluorescentes. re -f-rry,.bas de combustíveis para motores bom para cemaas, maçaroca, matteletes, passar aparaltar para espremer frutas'
ração dosnasaita , e inanstrial. vagas-rua
bas de Agua e gazolina para automó- malacates, motores. mancais para taolegumes. • parelhos -de alta tenaaa-' dores. retiatências .elétracas. reles sorveis, bombas 'hidráulicas, baritas ~- ca, a-otores de .nombustão interna, mo- aaarethos de mutação contra acide,:-.i aettiras. sorneaeires elétricas casearas,
Nas, rotativas de deslocamento e a pio tores' dieseL • aacacca, ara brocas. ma- ale perários aparelhos afiadores' -de !raquetes • c:amieiros ameias de alardie.
táo, bombas elairicaa bombas para ata:- dé aélicas, de aralusos e -hal/lã:ali- ferramentas atuara:hm alistaamaaaaM *nadadores elétricos, 'toca-&s, +Orna. Is de roletas, miolos de 'vai- ,• szdato e -de desinfetaram para ~ar das e hnearoptotei alistamos, ser:seroas
líquidos, para pressão llsidraatlica e ,para cos, emania
'dm Arilado. salta:t.A
. peva arams",1( paes sanita:ima aparam ealerillaaile . tabu eadetiose terno3reetme pese obsee,
e=j,.-aezdka. berães Midler

•

_Quarls a f !r?

•
vaçâo meteorológica, telescópios, tacómetros, televisão, taxímetro, torradores
de cereais, trenas, trancfairmadores, tek fones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reduçâo, vacuermetroa, válvulas elétricas
de vácuo, v e ntiladores
Classe 50.
Cartazes, Impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas,
laataa Drotnissória s , recibos e rótulos
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tros, acendedores elétricos, alto falan- suas partes; peças para • velculos¡ Alates aplicadores elétricos; antenas, Lia; vancas, alternadores, aceleradores, anda
teias de acumuladores, baterias, balan- da pistão, anéis de esferas para rolaças comuns e elétricas, barómetros, bi- mentos, anéis de óleo, anéis para facinóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé- litar o arranque dos motores, anéis de
tricas (exceto para fins curativos), ,segmento, auto-lubrificadores, arietes,
botões de campainhas elétricas, bombas aparelhos paria mistura de- combustíveis
medidoras, bússolas, baterias elétricas, de motores a explosão, máquinas amasbules elétricos, buzinas, buzinas para sadeiras, máquinas amassadeirs de contas, caixa de descarga, câmaras creto e brro, maquinas de abrir chave
lacicie
frigorificas_ e fotográficas, chassis de tas, máquinas afiadoras, para ferramenrádios, chaves elétricas, chaves, cam- tas de cortes, máquinas para arqueação
painhas. cinermatógrafos, cronômetros, de embalagens e volumes, máquinas
csenógrafos, combustores de gás, Mó.: para afiar, máquinas para ajustar, mámetros,. cristais de rádio, condensado- quinas de atarrachar, batedeiras, biels,
Termos as. 666.630 a 666.633, de • res- comutadores; cortadeiras para foto- bornbs de óleo, braços, bar/anhos blocos
grafias, chaves de alavancas, chaves de motores bronzinas, blocos, barras,
15-10-1964
automáticas, c.apacitores de bloqueio, bombas de ar comprimido, bombas luServiços e Empreendimentos Disque
capa citores eletroliticos, calibradores. brificantes, bombas de circulação, bomLimitada
conservadeiras apara peixes e carnes, bas de combustíveis para motores bomSas) Paulo
enceradeiras elétricas, escalas para rá- bas de água e gazolina para automódios, estufas, engenho de assar. carnes, veis, bombas hidráulicas, bombas sentiaencoralodes de cabelo elétrico, empes fuas, rotativas de deslocamento e a pisrtmetros, esticadores de luvas, espelhos tão, bombas elétricas, bombas para
L. I OU E
de plástico para eletricidade, esteriliza, líquidos, para pressão hidráulica e para
dores, extintores de incêndio, ferros elé- compressões, bombas elétricas • para
tricos de passar e engomar, ferros de (hidr) pneumáticos, brunidores para ce.
Classe 32
soldar elétrico, filtros' e aparelhos fil- reais, máquinas batedeiras, máquinas
Almanaques, anuários. albinia ...aces- trantes, filtros para óleos, .filines fala- bruhidoras, máquinas para bordar, masos, cartazes, catálogos, jornais nac.o. dos, . fogões, fogareiros elétricos, fui- quinas betoneiras, cruzetas, cilindros,
nais e estrangeiros, publicações trajares- vers. filmes revelados, faróis como aces- câmbios, cabeçotes, camisas, cárter de
sas, revista. Propaganda em rádio, sórios de velculos para sinalização e motor, comutadores, cubos de' placas de
televisão, tornais, programas radiofôni- para iluminação em geral, fôrmas elé- embreaem, culatras de cilindro do mocos, peças teatrais e c.nematográficas tricas, fervedores, frigoríficos. fotôme- tor caixas d elubrificação carburadores
tros. fios elétricos, filtros de interferên- cabeçotes do cilindro, máquinas para
e revistas impressas
cia, fonógrafos, garrafas térmicas, ga- cortar frios, coroas, carteiras, caderas
Classe 50
sómetros, geladeiras, globos para 'tamBilhetes de loteria, cartazes impressos, padas, globos para lanternas, globos cortantes para entalhar, camisas para
literais de propaganda, cheques, clichês, terrestres para ensino, gravadores de cilindros, cardans, maquias catadoras,
cartões termoplásticos de identidade, sons, holofotes, hidrômetros, incubado- caldeiras, máquinas de costura, máquietiquetas impressas, faturas; folhinhas ras. indicadores • de vácuo, instrumentos nas adaptadas na construção e conserimpressas, notas promissórias, recibos e de alarme, interruptores. isoladores,. lâm- vação de estradas, corte de madeiras e
carretos, máquinas para cortar e moer
rótulos
padas flsh, lamparinas, lactômetros, len- carne e legumes, máquinas classificadotes,"
liquidificadores,
lanternas
mágicas.
Classe 8
ras, máquinas de centrar, máquinas
Para distinguir: Abajour, acumuladores, lanternas de pilhas, limpadores de pa- para cortar, máquinas compressoras,
rabrisas.
luzes
trezeiras
para
veículos,
acetinômetros, amortecedores de rádio
:arretéis, máquinas cravadeiras, carneie ireqüência, anemaarietros, aparelhos lar atas, maçaricos de soldar, caldear e ros hidráulicos, máquinas para . faixa:ar
de televisão, apsrelhos de ar condicio- cortar, magnetos, marcadores de passa- canhões, máquinas para fabricar cigarnado, aparelhos para iluminação, inclu- gens, medidores, medidores elétricos. ros, máquinas para tirar cortiça, distrisive os considerados acessórios de vel- microscópios, misturadeiras, máqutpas buidores de gazolina, dispositivos de
culos, 'aparelhos para anúncios mecâ- falantes, mostradores para rádios, mi- arranque, diferencial, dispositivos de
crofones, máscaras contra gases; micrónicos, aparelhos aquecedores e mediignição elétrica para motores, dinamos,
dores, aparelhos cromográficos, apare- metros, níveis, óculos, objetivas fotc- dragas, desnatadeiras para manteiga,
gráficas,
p:lhas
elétricas,
podâmetros,
lhos de barbear elétricos, aparelhos redesabradores de cana e' forrgagem, mag . stradores e medidores de distâncias, pluviômetros, pinos e tomadas, flanela quinas desempalhadoras, máquinas de.
aparelhos para purificar' águas. apare- de pressâo, pilhas sêcas- elétraaas para bulhadoras, descascadoras; máquinas
lhos 114, cinate lamnPiantP.e. aparelhos transistores, pistolas de pintura, piaras distribuidoras de concreto e barro, espainéis de carros, quadros distribuidoreguladores de gás. aparelhos de gal:* res, pick-ups, para-raios. propulsores, puladeiras, eixos de direção, eixos de
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- queimadores de óleo, quadrantes e sex- transmissão, embreagens, engraxadores
lhos cinematográficos, aparelhos auto- tantes k para observações astronómica, centrífugos para forjas, engenhos de
rráticos para acender e regular gás. refrigeradores, rádios transistorizados, cana, esremedeiras para maateiga; enaparelho para separar café, aparelhos refletores reostatos, relógios de ponto, grenagens para mancais, engrenagens
para aquecer edifícios, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, desperta- de cremalheiras, engrnagens para eixos
experimentar drenos, aparelhos para dores, contadores e medidores de quan- de manivelas, engrenagens de parafusos
destruir insetos, aparelhos de ótica. tidade e volume, radiadores, rádios, te;
fim, engrenagns d distribuição, enaparelhos pulverizadores, aparelhos para tentores de graxa e óleo, receptores, sem
grenagens . multiplicadoras, esteiras
aquecimento de água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para transportadoras, elevadores ridrátilicos,
dores eletro-químicos, aparelhos para vapor, gás, água e outros líquidos quanrara pçào e reprodução de sons e soai-. do não considerados partes de máquinas, exaustores paar. forjas, esmeris cápsulas, máquinas encanatórias, máquinas
ris á. aparelhos automáticos elétricos d.: reatores para luz fluorescentes, refrige- ensacadoras, elevadoras, máquinas de
passar, aparelhos para espremei. frutas ração doméstica e industrial, registra- esculpir, diafragmas, engrenaens de
e lagrimes, aparelhos de alta tensão, dores, resistências elétricas, reles,. sor- comando das válvulas, máquinas emaparelhos de proteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas .caseiras, pilhadoras, máquinas para estaleiros,
de operários. aparelhos afiadores de soquetes, sinaleiros, sereias de alarme. eixos de comando, engrenadens para
r-arnentas, aparelhos distribuidores de soldadores elétricos, toca-discos, toma- eixos de comando das válvulas e para
satae e de desinfetantes para instala- das e interruptores elétricos, torneiras; eixos de manivelas, máquinas de esçõ.at sanitá.las, aparelhos esterilizado. tubos acústicos termômetros para obser- tampar, máquinas de esticar, máquinas
rec. arelhos arizeificadores. aparelhos vação meteorológica, telescópios, tacô- para escavalçâo de terra, máquinas para
o. ai. análises, aparelhos ozonizadores metros, televisão, taxknetro, torradores extração de óleos, filtrOs para limpeza
aaarelhos rie.steurizadores, aparelhos re de cereais, trenas, transformadores, te- do motor, filtros ara Óleos,. foles de
ai:a:dores e estabilizadores da pressa:- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés forjas, fresas, fusos, fornalhas para fun.
fluxo de gases e líquidos apara- para fotografias, válvulas para rádios, dição, 'furadeiras, 'orlas máquinas para
e
II o • para salvamento e paêh sinaliza. vá!vu/as de descarga, válvulas de resar• anaralhos na a ercampAstas. ¡pa- dução, vacuõmetros, válvulas elétricas furar e centrar fornalhas para tratamentos térinic,„os, máquinas de fabricar para ti; ss para limpar vidros. aparelhos
de vácuo, ventiladores
pel, maquinas para o fabrico do fumo,
paia, combater formigas e outras pra
máquinas para fabricar gelo, máquinas
Classe 6
gss aparelhos automáticos acionados
para fabricar telas de arame, guilhotipaia . introdução de moedas, aparelhos Máquinas para indstrias téxteis em gee qn1 ,( 1frinres. • aparelhos e instrumentos ral; máquinas e suas partes integrantes nas, guindastes, geradores para correndc cálculo. aparelhos para observações para fins industriais: máquinas para in- te, continua e adternada, geradores de
• Ill'CRS. aparelhos termostatos, arito- dústrias de calçados; máquinas de pre- eletricidade, máquinas para galvanoplaanõmetros, aspiradores de pó, acrõene- cisão; máquinas operatrizes; motores e dai gazeificadores de líquidas combas-
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tiveis, guinchos, injetores para carbura.
dores, máquinas de impreasão, forno*
de arrolhar e tampar garrafas, máquina, para engarrafar bebidas e , liquido-%
industriais (fornalhas), máquinas insultadoras, máquinas limadoras, máquinas
para laa'iar vasilhames em geral, máquinas para fabricção de bebidas refrigerantes, de aguas gazeialcadas, máquinas
máquinas para colagem re rótulos .un
vasilhames, máquinas pari fermentar e
misturar bebidas, juntas universais para
condutos dágua de motores e máquinas,
laminadores a-frio e a quente para aço
dores centrífugos, máquinas de lavar
e °atros metais, lançadeiras, lubrificar ratos e roupas, máquinas lixadoras,
macacos, mancais, motores elétricos,
suadeiras, martelos mecânicos, moinhos
para cereais, maçarocas, mandato,
malacates, motores, mancais para brocas, motores de combustão interna, mo...
tores diesel, macacos ara brocas, macacos de róscas, de arafusos e hidráulicos, m .ncals de roletas, moios de válvulas, mandris, magnetos para motores,
magnefos de igniaão, mecanismo impulsionader do diferencial mineração, mulaplicadores, máquinas misturadoras de
barro e .oncreto, máquinas para malharia, máquinas para movimento de terra,
máquinas para moldagem, pinhões, pistões de motor, politrizes, motores a explosão a combustão interna e elétricos,
prensas, punções, plainas de mesa, plainas limadoras placas para tõrnos, pren.
sas hidráulicas, máquinas para panifiac
çâo e máquinas para fabricação le mas.
sas alimentícias, máquinas para fabricação de papel, platinados para veículos, pedais de alavancas de enbrea.
gens, planetárias de parafusos sem fim
e de rodas, polias. máquinas para &aria, máquinas pulverizadoras, máquinas
de -polir, receptáculos, rolos, roletas,
ressaltos repulsionadores de rolamentos
e rolos, rolamentos, aparelhos redutores de consumo de gasolina, retento
res de graxa. de óleo e de cilindro,:
redutores silenciosos, máquinas de res.
quear, máquinas rotativas para usinar
ferro, aço e bronze, máquinas para -otular, reguladores, serras mecânicas,
segmentos de pistões, engrenagens e pa-rafusos sem fim, silenciosos, satélites,
separadores de graxa, óleo e cilindro,
máquinas secadoras. máquinas para
serrar, máquinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas,
tórnos revólver, Orno mecânicos, trilhos
tupias, trancbas, tirantes, transportadores automttcos para alta e baixa pressão, máquinas lavadeiras. máquinas-para terraplanagem, máquinas de soldar,
tuchos de válvulas, máquinas para indústrias de tecidos, máquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas tritiradoras, máquinas térmicas, máquinas de
trancar, máquinas de tricotar, máquinas urdideiras, válvulas para motores,
válvulas de aspiração, transportadores
mecânico:. velas de ignição para motores, virabaequins, ventoinhas e máquinas ventiladoras'
Termo ts° 666.634, de 15-10-1964
Lélia Zucchi
São Paulo
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1
e' freqüência, anemômetros, aparelhos cortar, magnatas, saarcadores de passa
de televisão, apsrelhos de ar condicio- gcns,medidores, medidores elétricol
nado, aparelhos para iluminação, Inclu- mirro•Scópios, alsturadeiras, máquina
a S.A.
Ventilader1r5e4-1.teir9n6ter
sive os considçrados acessórios de vei- falantes, mostradores para rádios, 8114
São Paulo
culas, aparelhos para andados' mecâ- crofones, máscaras contra gases; mictar
nicos, aparelhos aquecedores e medi- metros, nivela, óculos, objetivas lota
dores, aparelhos cromográficos, apare- gráficas, pilhas /elétricas, podedietroal..
' • %MIMA Bank'
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviômetros, pinos e tomadas, panela
1 Jaa Paulo-Capita_
gistradores e medidpres d dista-idas, de pressão, pilhas adua elétricas para
aparelhos para purilicar águas, aaare- transistores, pistolas de pintura, ~de
lhos de sinais lampejantes, aparelhos paiatis de carros,- quadros distribuidosi
repuLadores de gás, • aparelhos de gal- tad spicksaps, para-raios, propulsarei"'
Classes.: 6 — S — 11 —21vauoplastia, aparelhos didáticos, apare- assemsacloares de óleo, quadrantes e.seas
33-39-47 s
lhos cinematográficos, aparelhos autO- tantas para' pbsedrações astronômica,
Título
aláticos para acender e regular gás, sreid.geradores, rádios transistorizados,
aparelho para separar café, aparelhos refletoras reostatos, relógios de ponto,
Têrmo ng .666.636, de 13-10-1964
para 'aquecer edifícios, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertaJosué Antonio de Oliveira •
experimentar drenas, aparelhos para, dores, contadores e medidores de quanIsaaeRIA
laRsuabeiRA •
Sdo Paulo
aparelhos de õtlea,; tidade e volume, radiadores, rádios, re• destruir Insetos,
aparelhos pulverizadores, -aparelhai para tentores de graxa e 'óleo, receptores:Classe .7 •
aquecimento de" água, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para ,quinas e sitansitios para saram usa- dores eletro-quanicos, aparatos para; vapor,
gás, água e outros líquidos quan-'
11
JD
ia
IJ
7P
das exclusivamente na agricultura e recepção e reprodução de sons e soni- do não considerados
, J1 iR
partes de máquinas,
honticultura a saber: arados. abridores dos. aparelhas automáticos elétricos de reatores para luz fluorescentes,
Industria Brasileira
refrigede sulcos, adubadeiras, ancinhos me- passar. aparelhos para espremer frutas ração doméstica e industrial, registraadnicos e empilhadoras combinados, e legumes, aparelhos " de alta tensão. cores, resistências elétricas, reles. • sorarrancadones- mecânicos para agricul a,radrelhos de moteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
tura, diatedeiras para cereais, doada; de operários, aparelhos atiadores
Classe 31
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme, :
Para distinguir: .as ~iates artistas. paar adubar ceifadeiras, carpideiras ferramentas,
aparelhos distribuidores de, soldadores elétricos, toca-discos, tomra
anéis ale vedação para junções, arruelas,' sxifrlos para arroz, charruas para agriao e de desinfetantes para instala- das e interruptores elétricos, torneiras, 1
bujões, barbante-*, buchas, cordoarams, cultura.. cultivadores, debuldadosea, , 5es
sanitárias, aparelhos esterilizado . tubos acústicos termômetros para obsercordas, correas de transmissãa, cadalea ataca-adores, desentegradores. esmaga, res, aparelhai
.gazeificadores. aparelhos
meteorológica, telescópios, taratu, tatos, gajetas, lonas para ireibts.^ dures para a agricultura, escarriticada :sara análises. • aparelhos ozarazadoras,, iração
metros,
televisão, taximetro, torradores
mangueiras, rolhas, tactspas, tiras. Lam- xes, nnehovadeiras, lacas para máqui- tatarelhos outeurizadores. -aparelhos le- de cereais.
trenas, trang onnadores, te- •
pas, tiras, tampões, tubulações para va- nas agi 3m-1w; Ferra deiras. g ada n hos. gidadores • estabiLzadores da pressdo lefones, tostadeiras, 'telégrafos, tripés
garras para arada, grades de discos' e ac. flnau de gases e liqüidas. apare. para fotografias, válvulas para rádios,
dações e tendas
ou dentes. Máquinas batedeiras para "os para salvamento 'e para sinaliza. válvulas de descarga, válvulas de
• .ds'
Termo -ns 666.63'7, de 15-10-1964
agricultura. máquinas inseticidas, má- zda. aparelhos para escarnpristas, -anavarsairnatroa, válvulas „dataras
Meimalhas Ltda.
quinas vaporizadoras, máquinas de relhos
tiara limpar vidros, aparelfass
•• de vácuo. vaadladaras " - • •
mungia máquinas niveladoras de terra,1 rara combater
Paulo
e outras prad
máquinas perfuradoras para a agriculd gaa. aslarelhos formigas
Tánno
to 666.644. de 15-10-19154
acionados
tura, máquinas de plantar. -notochar. poda introduçãoautomáticos
Ventiladores Bernauer S.A.
de
moedas,
aparelhos'
1AUSIALBAS lifr
resta máquinas regadeiras. maquinas de espargidores, aparelhos e instrumento&
Sio Paulo
roçar, de semear, para Sillfatar, de
cálculo, aparelhos para observações
maquia de triturar, de esfarelar. terra, de
satirizas. aparelhos -termostatos, aritoNome Comercial
para irrigaçâo, vara matar 'Formigas e nürnetros,
aspiradores de pó, acdôrneVi2ITILA1DRES
alitlin insetos, para ta, :dar e pulderi- tros. acendedores
elétricos, alto 'talanTermo a° 666.638, de 15-10 "dg
zar destnfetantes: para aduam para tes aplicadores elétricos,
A
BERNAMUI
antenas,
baMein-tatos Ltda.
agitar e 'espalhar palha, para minar
de acumuladores, baterias., balan1.;
Sáo Parolo
apodo, para colher cereais. máquinas terias
comuns e elétricas, barda:salsos, biamassadoras para lias agriorilas. de ças
•nrrta7 :árvores, para espalhar, stiara ca- pOculos. bitolas, bobinas. bobinas elé-- "orne asorneaciad
exceto para fins curativos 1.
pinar, máquinas combinadas trara se- tricas
mear e cubada de darbanar, cara ca- botões de campainhas elétricas, bombas - nano a° 666.645, de 15-10:1964
sulas, máquinas e moinhos para. forra. -medidoras bússolas, baterias elétricas.
Lidada de Bebidas Milard S.A.
Classe 36
pena. máquinas sun-adoras: ordenado- bules elétricos, buzinas, buzinas para
Paia -distlaguir: Artigos de vestuários' ses mecânicas, raladores mecaairos,
bicicletas. caixa de descarga. câmaras'
sra, Paulo
a roupas leitas em geral: Agasalios los compressores asara a agrkvitara. frigorificas e fotográficas. dhassis de
aventais. alparcatas. anáguas blusas, sarhnleiras, :semeadeiras. ~deitas, ratos, chaves elétricas, chaves, carabotas, botinas, blusões, boinas, baba- secadores de terra. aasadores da gra- painbas. cinernatOgralos, cronõmetros.
douras. bonés, capacetes. cartolas, cara- ma, tratores agrícola& válvula: para arern6grafos, tombustores de gãs cidópoças, casação. coletes, capas, abale
-teatros, cristais de rádio: condensadomáquinas .agrIccdas
cachecols, calçados, dhapéus, cintos j
res, comutadores, cortadeiras para fotoClasse 17
Cintas, cccabinações, carpinhoi. calças
grafias. chaves de alavancas, chaves
de senhoras e de crianças, calções. cala Artigos para escritório, almofadas para antornaticas. tapacitores de bloqueio,
'maimbas,
almofadas
para
tintas,
abrios. camisas, camisolas, camisetas,1
capacitares eletndliticos, calibradores,
pes, fantasias. fardas para militares, coe! dores' de -cartas, arquivos, bodharhaa, tonservadeiras para peixes e cai nes,
berços
para
anatabcrnato,
borrachas
para
legiais, fraldas, galodhas, gravatas, goreaceradeiras elétricas, escalas para tácolas, brochas para desenhos, cofres,
ros. Jogos de brigaria, Ja queta& int-a -canetas, canetas tinteiro, canetas para dias. estufas, angento de assar carnes.
encorkiodes -de cabelo elétrico, empes
luvas, lastas, lenços mantas. meias.
suaiós, mantas, mandrilo, mantrhas, pa- desenho, cortadores de papel, carbonos. remetias, esticadores de luvas. espelhos
carimbos,
carimbadores,
cola
para
papel.
!edis. palas. ,peulsoar., pulava., pelerinasa colado:tas, compassos, cestos para cor- de elástico para eletricidade, esten-trzadores, extintores de incêndio, ferros elépataca& ponches, polainas, pijamas. pua .:respondência,
-duplicado- tricos de aasar e • cagadas, ferro de
:lho, perneira& gulmonos, regalos., res, datadoras,,desenhadores.
estojos para desenhos. soldar elétriro, filtros
'aparelhos
robe de chambre. soupâta sobretudos estojos para canetas,
estojos com minas, cantes. filtros para óleos. filmes falasuspensórios, saídas de banto; sandálias.' esquadros, estojos para
lápis, espetos. dora fogões, fogareiros 'elétricos, fus1autteres..shorts. sungas, stntrts ou slacks,
tule& tratarias turbante& ternos, mal.! estiletes para papéis, furadores. fitas *ed. filmes revelados, faróis como aresClasse 42
para máquinas de escrever, grafites' adrice de vele:das para analizaçao e
formes e vestidos
Aguaralante
para lapiseiras, gama arábica, grampea- para ihanbiração em geral, Remas eléTermos na. 666.639 e 666.640, de darea, lápis em a/arai, lapiseiras, ma- tricas, afervedeses. frigoríficos, lotõmeTérzno rd 666.646, de 15-10-1964
quinas- para Apontar lápis, minas para troa, fios elétricos, filtros de Interferên- Banco
15-10-1964
Cruzeiro do Sul de São Pai&
grafites. :tansa para penas, máquinas de cia. fonógrafos, garrafas- térmicas. gaKotaro Murata
daciedafie Anônima
escrever, máquinas -de cahailar, maddl- sómetros, geladeiras, globos para rama
Sdis Paulo
sl São Pauloras de acama máquinas de multiplicar, padas, globos para lanternas. -globos,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- terrestres para ensino, gravadores de
,MUBATI
PRORROGAÇÃO
bos., porta-lápis, porta-canetas, porta. sons, holofotes, -hidra:pearas, Incubado
cartas. prensas, prendedores de papéis, res, indicadores de vácuo, Instrumentos
27,?(Nan~aid6att4d4.át
sépias, rapadeiras de borrões, atendia de alarme, interruptores, isoladores, tam- Classe 8
para mimeógrafos, tintas e tinteiros padas fish, lamparinas, lactbasetros. lenAparelhos eletrônicos 'para tratamento percevejos para papéis, perfuradores, tes, fiquidificadores, lanternas magicas,,
físicos e para produçâo de loa de cálcio:
•
Casse 8 lanternas de pilhas, limpadores de ,pa-'
Classe 2
Para. distinguir: Abalam, acumuladores. c-abrasas, luzes trezeiras para veiculas.
Classe 33
1on de cálcio, fertilizantes e fugiacidas acettnõmetroes amortecedores de rádio lanada& Maçaricos de soldar, caldear e
rações bancarias em gr ai ;
Tiamo 119 666:635, sie 15-10-1964
Jaime Alexandre Gaocsald
1.5-'15a Paulo

riamos. aa. 666.641 a 666.643, de
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Termo n° 4l66/650, de 15-10-1961
is P. Coats. Limited
Eacódtt

Trinos ne, 666.654 e 666.655, dl
para combater formigas e outras pra15-10-1964
gas, aparelhos automáticos acionadas
Otto Batungart Indústria e Comésekl
pela Introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e Instrumentos
Sociedade Anónima
de cálculo, aparelhos para observações
São Paulo
sísmicas, aparelhos termostatos, -atitoSIGLA
nõmetros, aspiradores de pó, aerômeEQUIPAMENTOS
tros, acendedores elétricos, alto falantes. aplicadores elétricos, antenas, ba(SLÉTRICO3
:013nr:Dril;n?
terias de acumuladores, baterias, balan—
ças comuns e elétricas, barômetros, biNome Comercial
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas. elétricas (exceto para fins curativos),
• Termo no 666.648, de 15-10-1964
botões de campainhas elétricas, bombas
"Bonfigholl" Comercial e Construtora medidoras, bússolas, baterias elétricas,
Sociedade Anônima
bules elétricos, buzinas, buzinas para
São Paulo
bicicletas, caixa de descar ga, câmaras
frigoríficas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, :chaves. cam-PRORROGAÇAD
painhas, cineenatógrafos, cronômetros,
cron6grafos, combustores de gás. cidômetros, cristais de rádio, condensadomoúálitiA PRASILE IRA
res comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves
Classe 1
automáticas, capacitares de bloqueio,
Absonentes, acetona, ácidos, acetatoét
capacitones eletroliticos, cablaradores,
Termo r•3(' 666.651, de 15-10-1964
agentes quimicos para o tratamento 4
conservadeiras para peixes e carnes,.
j,t P. Coats, Limited
loraçãc de fibras, tecidos, couros e $1=ç•
enceradeiras elétricaa, escalas para rás
EscLteia
lulose; água raz, álcool, albumina, anb
dias, 'estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes • de cabelo elétrico. empar]
tinas. alumen, alvaiade, alvejantes kW
~tiros, estiradores de luvas, espelhos
dustriais, alumínio em pó -amonlacca
de plástico para eletricidade, esterilizaamti-incrustantes, anti .oxidantes, anã
dares, •.extintores de incêndio, ferros eléoxidantes, „anti-corrosivos, atai-Moem?
tricos de passar e engomar, ferro de
• 'es, azotatos, água acidulada pare
soldar elétrico, filtros e aparelhos filágua oxigenada pare
("1 acumuladores,
trantes, filtros para óleos, filmes falafins industriais, amônia; banhos pari
Classes: 16 — 33
dos, fogões, fogareiros elétricos. fusígalvanização, benzina. benzo]. betumai
Sinal de Propaganda
veis, filmes revelados, faróis como acesbicarbonat% de sódio, de potássio; NI
sórios de veículos para sinalização e
virgem.' carvões, carbonatos, cataliaO
Termo n° 666.649, de 15-10-1964
dores, celulose. chapas fotográfic.aa
°sigla S.A. — Equiamentos Elétriaos para iluminação em geral, fôrmas eléfervedores,
frigoríficos,
fotômetricas,
composições extintores de incêndio. cic4
São Paulo
tros. rios elétricos, filtros de interferênro, corrosivos. cromatos, corantes, eicca
cia, nógrafos, garrafas térmicas, gasotas; descorantes. desincrustantes. dm.
sômetros, geladeiras, globos para lâmsoiventes; emulsões fotográficas. caiar
padas, globos para lanternas, globos
Classe 22
fre, éter, esmaltes estereatos; feno). BI»
terrestres para ensino, gravadores de
mes aensfbilizados para fotografias, S.
Termo n966ó.52, de 15-10-1961
sons, holofotes, hidrômetros, incubadoxadores, formol, fosfatas industriais. ItSit.
).
Coats, Limited,
res., indicadores de vácuo, Instrumentos
industriais fluosetos: galvanizado.
foros
Eseócia
INDÚSTRIA BRASILEIRA,
tu, gelatina para fotografias e- pintur
de alarme, interruptores, isoladores. lâmpadas llsh, lamparinas, lactômetros,
giz, glicerina; hidratos, hidrosnIfitoal
tes, liquictificadores, lanternas mágicas,
impermenbilizantes. ioduretos; laatq
Classe 8
lanternas de pilhas, limpadores de pa-1
massas para pintura, magnésio, mei
Para distinguir: Ábajour, acumuladores. rabrisas, luzes trezeiras para veículos,
cario; nitratos, neutralizadores, nitroct
acefinômetros, amortecedores de rádio lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
lidou: óxidos, oxidantes, óleos pal
•
e freqüência, • anemômetros, aparelhos cortar, magnetos, marcadores de passapintura, óleo de linhaça; produtos qui)
de televião, apsrelhos de ar condicio- gens, medidores, medidores elétricos,
O micos para impressão, potassa indo*
nado, aparelhos para iluminação, inala- microscópios, misturadeiras, máquinas
tia], papéis .emalsionáveis para n fee
alva os considerados , acessórios de vei- falantes, mostradores para Actos, mitografia, papéis de turnesol, papéis lio
eulos, aparelhos para anúncios meã- crofenes. máscaras contra gases; mirre.liográficos e heliocopistas, pais-dal
'lisos, aparelhos aquecedores e medi- metros, níveis, óculos, objetivas fotosenstVeis, papéis para Sotografia e and*
dores, aparelhos cromográficos, apare- gráficas, pilhas elétricas, podômetros,
lises de laboratório. pigmentos, potassay
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- pluviômetros, pinos e tomadas, panela
pós metálicos para
composição di
gistradores e medidores de distâncias, de pressão, pilhas secas elétricas para,
tintas, preparações para fotografia
aparelhos para purificar águas, apare- transistores, pistolas de pintura, plugs,
Classe 2/
produtos para niquelai, pratear e CO
lhos de sinais lampejantes, aparelhos painéis de carros, quadros distribuidomar, produt
os para diluir tintas prossim
reguladores de gás, aparelhos de gal- res. placarias, para-raios. propulsores,
Termo n9 .666:653, de 15-10-1964
to; reativos, removedores. -reveladores(
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- queimadores de óleo, quadrantes é' sexGilda Fonseca Pires
sabão neutro, sais. salicilatos, secantes,
lhos cinematográficos, aparelhos auto- tantes para observações astronômica,
São Paulo
silicatos, soda cáustica, soluções qui'.
máticos para acender e regular gás, refrigeradores, rádios transistorizadosj
micas de uso industriai, solventes, sal.
aparelho para separar café, aparelhos refletores reostatos, relógios de ponto.,
— PIMPOI.
para aquecer edifícios, aparelhos para de pulso, de bolso, de parede, despertas'
fatos: tintas em pó. liquidas, .só/idae
experimentar drenos, aparelhos para dores, contadores e medidores de quanou pastosas para madeira, ferro, para.
Classe 28
destruir insetos, aparelhos _de ótica, tidade e volume, radiadores, rádios, redes, contruções, decorações, couros, te.
Banheira ele lástico ara bebé
aparelhos pulverizadores, aparelhos para tentores de graxa e óleo, receptores,
chios. fibras, celulose, barcos e vela
aquecimento de ágtia, aparelhos gera- regadores automáticos, registros para
',rirmo no 666.656, de 15-10-124
calos, talco industrial. thiner,
•
dores eletro-químicos, aparelhos para vapor, gás, água e outros líquidos quanNelson de Assunção
Classe 16
recepção e reprodução de sons e 'ora- do não considerados partes de máquinas,
Para distinguir: Materiais para construa
gio Paulo
dos, aparelhos automáticos elétricos de reatores para . .luz fluorescentes, refrigeções e decorações: Argamassas, argila
pasar, aparelhos para espremer frutas ração doméstica' e industrial, registraareia, azulejos, garantes, balaustres, blo.
e legumes, aparelhos de alta tensão, dores, resistências elétricas, reles, sor;os de cimento. bioros para pavtmentaa
aparelhos de proteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
• çào, calhas, cimento, cal, cré, chapas
de operários, aparelhos afiadores de saqueies, sinaleiros, sereias de alarme,
isolantes, caibras, caixilhos; co'unaq
ferramentas, aparelhos distribuidores de soldadores elétricos, toca-discos, tomachapas para coberturas, caixas rláguag
sabão e de desinfetantes para instala- das e interruptores elétricos, torneiras,
- caixas para coberturas, caixas dágusa
sanktárias aparelhos esterilizado tubos acústicos termômetros para obsercaixas'de descarga para etixos, edificai
res, aparelhos gazeificadores, aparelhos vação meteorológica, telescópios, meeições prerooldadas, estaque, ennilsoo
para análisea. apare lhos ozonizadores. metros, televisão, taxímetro, torzadorea
•
base msfáltico, estacas, esquadrias, cerni
aparelhos pasteurizadores, aparelhos re- de cereais, trenas, transformadores, teturas metálicas para construções, lamam
guladores e estabilizadores da pressão lefones, tástadeiraá, telégrafos, tripés
jias de metal, ladrilhos, lambris, luva*
e de fluxo de gases e liquidai. apare. para fotografias, válvulas para rádios,
de unçãc.. lages, lag eotas, material lana
lhos para salvamento e para sinaliza- válvulas de descarga, válvulas de reJante contra frio e calor, manilhas, mata
ção, aparelhos para escampristas, apa- duço
,
'eus para revestimentos- de paredes, atáa.
Classe 33
válvulas ,elétricas
relhos para limpar vidros, sperelhoa
de vácuo, ventiladores
•
tiaal de Propagarmla
deitas para construções, mosaicos, proé
Termo n° 666.647. de 15-10-1964
sigla S.A.' Equipamentos Elétrico
São Paulo
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isto& de base asSáltico, prOdutos para bulhadoras, descascad•ras- , máqn nas separadores de graxa, óleo e cilindro,

distribuidoras de concreto e barro, es- máquinas secadoras. máquinas para
puladeiras, eixos de direção, eiras de serrar, máquinas salgadeiras para mantransmissão, embreagens, engraxadores teiga, teares, turbinas, torcedeiras, tecentrífugos para forjas, engenhos de souras rotativas, tesouras mecânicas,
cana, esremedeiras para manteiga; en- tórnos revólver, Orno mecânicos, trilhos
grenagens para mancus, engrenavas tupias, tranchas, tirantes, transportadode cremalheiras, engrnagens para eixos res automticos para alta e baixa presde manivelas, engrenagens de parafusos são, máquinas lavadeiras- máquinas pasem fim, engrenagns d distribuição, en- ra terraplanagetn, máquinas de soldar,
grenagens multiplicadoras, est-iras tuchos de válvulas, máquinas para intransportadoras, elevadores ridráulicos, dústrias de tecidos, máquinas para te
exaustores paar forjas, .esmeris, cápsu- cidOs de tapeçarias, máquinas tritiradolas, -máquinas. encanatórias, máquinas ras, máquinas térmicas, máquinas de
ensacadorás, 21evadoras, máquinas de trancar, máquinas de tricotar, máquiesculpir, diafragmas, ana is:na ans de nas urdideiras, válvulas para inotores,
cornando das. válvulas, máquinas em- válvulas de aspiração, transportadores
ns.
666.657
a
666.659,
de
S'érmos
pilhadoras, máquinas para estsleiros, tnecánicos. velas de ignição para moto15-10-1964
eixos de comando, engrenagens • Ara res, virabrequIns, ventoinhas e máqui— Engenharia e Comércio Ltda. eixos de comando das válvulas e .para
nas ventiladoras
SUI Paulo
eixos de manivelas, máquinas de esClasse 8
Aparelhos de ar condicionado
tampar, máquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas para
• •
Classe 50
extração de óleos, filtros para limpeza Para distinguir: Impressos em geral,
do motor, filtros ara óleos, foles de anúncios impressos, ações, apólices, bi.forjas, fresas, fusos, fornalhas para tun. lhetes de sorteio, cheques, cartões codição. furadeiras, corjas máquinas para merciais e de visitas, dcplicatas, deI NDOISTRIA BRASILEIRA
furar e centrw fornalhaa para tratamen- bêntures, envelopes, faturas, folrinhas,
tos térraicos, máquinas de fabricar pa- letras de câmbio, notas fiscais, notai
pel, máquinas para o fabrico do fumo, romissórias, aeis de corresOndência, pas• Classe 6
máquinas para fabricar gelo, máquinas sagens, publicidade e propaganda em
Máquinas para indstrias téxteis em ge- para fabricar telas de arame, guilhotigeral, recibos
lai; máquinas e suas partes integrantes nas,' guindastes, geradores para corren
para fins industriais; máquinas para in- te, contínua e adternada, geradores de
Têrmo n° 666.660, de 15-10-1964
dústrias de calçados; máquinas de pre• eletricidade, máquinas para galvanoplaaReinaldo Tosoni
São Paulo
'Cisão; máquinas operatrizes; motores, e Caí gazeificadores de líquidos combusauas partes; peças para veículos; Ala- tíveis, guinchos, injetores para carburasrancas, alternadores, acelelhadores, anéis dores, máquinas de impressão. fornos
PRORROGAÇÃO
de pistão, anéis de esferas para rola- industriais (fornalhas), máquinas insuMentos, anéis de óleo, anéis para faci- fiadoras, máquinas limadoras; máquinas
• P
I.— O T
litar o arranque dos motores, anéis .se para lavar vasilhames em geral, máquiIndústria Brasileira
segmento, auto-lubrificadores, arietes; nas para fabricção de bebidas refrigeaparelhos para mistura de combustíveis rantes, de águas gazei 4icadas, máquinas
de motores a explosão. máquinas amas- de arrolhar e •tampar garrafas, máquiClasse 49
sadeiras, máquinas amassadeirs de coa- nas para engarrafar bebidas e liquidas,
çreto e brro, máquinas de abrir chave- máquinas para colagem re rótulos em Para distinguir: Brinquedos, jógos, paa.
tas, máquinas afiadoras, para ferramen- vasilhames, máquinas para fermentar e satempos em geral. artigos para fins exclusivamente desportivos: Automóveis,
tas de cortes, máquinas para arqueação misturar bebidas, juntas universais para
aviões de brinquedos..bercinros, bonele eifibalagens e volumes, máquinas condutos dágua de motores e máquinas,
para afiar, máquinas para ajustar, má- laminadores a. frio e a quente para aço cas, bonecos, baralhos, bolas para toquinas de atarrachar, batedeiras, biela. e outros metais, lançadeiras, lubrifica. dos os esportes, carrinhos, caminhões.
bombs de óleo, braços, burrinhos blocos dores centrífugos, máqiiinas de lavar carrocinhas, chocalhos, cansleiras para
de motores bronzinas, blocos, barras. pratos e roupas, máquinas lixadoras, esporte, dominós, damas, discos de arbombas de ar comprimido, boinbas lu- macacos, mancais, aotores elétricos, remesso desportivos, dardos para lati
brificantes, bombas de circulação. bom- meadeiras, martelos mecânicos, moinhos çamento, espingardas de brinquedo, fibas de 'combustíveis para motores bom- para cereais maçarocas, marteletes, guras de ves e nimais, joelheiras para
bas de água e gazolina para automó- malacates, motores, mancais para bro- esporte, jógos de foot-ball de mesa, ¡óveis, bombas hidráulicas, bombas centri- s.a.i, motores de combustão interna, mo- gos de armar, luvas para esporte„ miuas, rotativas de deslocamento e a pia- tores diesel, macacos ara brocas, ma- niaturas de utensílios domésticos, mástão, bombas elétricas, bombas para cacos de róseas, arafusos e hidráuli- caras para esporte, nadadeiras para esliquido& para pressão hidráulica e para cos, mancais de roletas, moios de vál- porte, patins, patinetes, piões, petécas.
compressões, bombas elétricas para vulas, .nandris, magnetos para motores, reviver de brinquedo, raquetes, redes de
(hidr) pneumáticos, brunidores para ce- magnetos de ignição, mecanismo impul- metal para pesca, shookers, trens, têreais, máquinas batedeiras, máquinas sionador do diferencial mineração, mul- nis de mesa, tômbolas, tamboretes, tabrunidoras, máquinas para bordar, má- tiplicadores, máquinas misturadoras de cos, tornozeleiraps para esporte, tacos
quinas betoneiras, cruzetas, cilindros, barro e concreto, máquinas para malha- bolas e mess para bilhares, vagonetes
câmbios, cabeçotes. camisas, - cárter de ria, náquinbs pára menimento de terra, varas para saltos, varas para pesca. tar
ra ças e iscas, xadrés
motor, comutadores, cubos de placas de máquinas para moldagem, pinhões, pis., •
embreaem, culatras de cilindro do mo- tões de motor, polarizes, motores a exTêrmo nn 666.6661, de 15-10-1964
tor caixas d elubrificação carburadores, .- !casão a • mbustão interna e elétricos, • Indústria de
Bebidas Milani S.A.
cabeçotes do cilindro, máquinas para prensas, punções, plainas de mesa, piai.
São Paulo
cortar . frios, coroas, carteiras, chdeias tas limadoras placas para Mornos, prencortantes para entalhar, camisas para sas hidráulicas, máquinas para panifiac
K— O HOÉRA --- O
cilindros, cardans, máquina catadora. ção e •aáquinas para fabricação de masAP ERITIVO IA
caldeiras, máquinas de costura, máqui- sas alimentícias, máquinas para fabrinas adaptadas na construção e COCOU'. cação de papel, platinados para veíSACIE
yação de estradas, corte de madeiras e culos, pedais de alavancas de embreacarretos, máquinas para cortar e moer gens, planetárias de parafusos sem fim
Classe 42
carne e legumes. máquinas classificado- e de rodas, polias ' máquinas para olaExpressão •
raia, máquinas de centrar, máquinas ria, máquinas pulverizadaras, máquinas
para cortar, máquinas compressoras, de polir, receptáculos, rolos, roletas,
Termo n.° (5,662, de. 15-10-64
carretéis, máquinas cravadeiras, carnal. ressaltos repulsionadores de rolamentos Indústria de Bebidas Milani S. A.
ros hidráulicos, máquinas para fahri.:ar e rolos, rolamentos, aparelhos reduto•
São Paulo
canhões, máquinas para fabricar cigar- res de consumo de gasolina, relento
K — CHOFRA—o Arm: -VO
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- res de graxa. de óleo e de cilindro,
buidores de gazolina,- diapositivos de redutores agenciosos, máquinas de roaDA JU V :24TU
arranque, diferencial, dispositivos de quear, máquinas rotativas para usinar
ção
elétrica
para
motores,
dínamos
ferro. aço e bronze, máquinas para rolai
dragas, desnatadeiraa para manteiga: tular, reguladores, • serras ' mecânicas,
desçibradores 'de cana e forrgagem, ad- segmentos de- pistões, engrenagens e paClasse 42
eititnal desempalhadoras, máquinas de- rafusos rem fim, silenciosos, satélites,
Expressão

mar impermeabilizantes as argamasia de cimento e cal, hidráulica, pedrafor
alho, produtos betuminosos, impermea, Ilizantes líquidos ou sob outras formas
t
Para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa•
âdmentação, •eçaa ornamentais de cl.
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas and•
• ¡tidos para uso nas construções, paruetas, portas, portões, pisos, aoleiras,
• ara. portas, tijolos tubos de concreto,
lhas, tacos, tubos de ventilação, tanQtlea de cimento, vigas, vigamento'. e
_ vitrós

I

•

"Termo n.9., 666.663, de 15-10-64
Indústtla de Bebidas Milani S. A.
• r ar, Paulo,

kC—CHOFRA—O IUPLO,
FRAZER VS' BEBER
Classe 42
Expressão
Têrtno n.° 666.664, de 15-10-64
Indústria de Bebidas Milan( S.
Sua, Paulo
K— CHOFRA— O APERITIVO
DOS ESPORTI STAS

Classe 42
Expressão
Termo n.° 666.665, de 15-10-64
Cari Spiro
Guanabara

Editôra
•
e
• rá fica
Oxford Ltda.
Classe 33
Titulo
Tánmo ti.° 666.666, de 15-10-64
Egon Vorwalder
•
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Ciasse 41
Bacon. banha, conservas, curned-beef,
gelatinas, linguiças, mortaleia, presuntos, salames, salsichas, salsichões, paios,
carnes e toucinho'
Têrmo ri." 666.667. de 15-10-61
Tinturaria -Astória
Guanabara

Tinturaria A stória
Classe 33 Titulo
• Termo n.9 666.668. de 9-10 64
Neir Silva, Alclineir Iltiqalliines de Souza, Jorgina Porcina de Souza.' Everaldo
Buriche cia Moraes. Jandel Marques Jardim, Wilson Figueiredo de Mendonça.
Luciano Marques de Oliveira, Artur
Gomes da Silva Janior e
tair. de Oliveira Lenias
Rio .cle Janelas

Conjunto A rpoador
ClaSzk. ' 33
Titulo de est,lbelecimPrto

•
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Termo is.° 666.669, de 15-1044
Comerelal Echao Ltda.
/ São Paulo

1 pí ,

,

l

(ND. BRASILEIRA

1i.:11220 n./ 666.683, de 15-10.64
Farbeiafahrikea Bayer Aktiengesellacbal
Repúblka Federal Aletna

gnomo .A.4 666.674 da 51 0-64
(Prorroaação)
Loluaaan Konanianditamellachaft
Alemanha

I • Termo o.* 666.671. d 4:15-10-64
Malharia Nossa Senhora da Conceição
S.A.
Sao Paulo
-

%%JUVENTUDE
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• I
MO DUM
meei

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, baldes (exceic para brinquedos) blocos para
corimpcnidencia blocos para cálculos
blocas para aaoiações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escremeg
ver. capas paia documentos. carteiras,
wef
ti l •
C -BiXk 8 de pap alão, cadernetas, cadernos. cauras de :anão, caixas para paIND. BRASILEIRA
pelar'a. cartõta de visitas, cartões comerciai ra:tõos iad:ces, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 36
e em branco para desenho, cadernos Meias para homens e sercl:oras, calças
escolares, cartões em branco, cartuchos
para senhoras
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de paTermo n.9 666.673. l" e 15 -10-,4
pelão, envelopts, invólucros paia cha- Indústria e Comeseio Naka:a Ltda,
rutos de papel, eacardenação de papel
São PaUlo
ou papelão. etiquetas, falhas indises
fõlhas de celulose, guardanapos, livros
no impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrata ornamentos
de papel transparente, pratos papeli. IND. BRASILEIRA
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
I
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, • menos
para forrar paredes, papel almaço com
• Casse 21
ou sem pauta, papel crepon, papel de Para distinguir barras de direção para
seda, papel hapermeavel, papel em boveículos e suas partes integrantes
bina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
Têamo n.° 666.'674, de 15-10-64
para copiar, papel para desenhos, pa- lana Oeste Sraopping — Publicação
pel para embrulho impermeabilzado
jornalística Leda.
Sar Paulo
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celoUne,•
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
IND. BRRIÉLEIRA
e sabates de papel

BAR

'Zt s' 10
Emplastros. parais para cluatlyoi, malaria) rlé impressão para dentistas Oram.
bagens para dentes•

"TONIN110

sNII BRASILEIRA

Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: .Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquels, pastas, pulseiras
de couro, rédead, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados.
• tirantes para arreios e valises
Termo n. • 666. 672, de 15 10-64
Indústria e Comércio Danarta S. A.
Guanabara

PRQRROGAÇÃO.

Classe 12
Alfinetes. agulhas

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n." 665.679, de 15-10-64
Meai? lolinvon E, Company
Estados Unidos da .7`miérica

RESHYDROUr
Classe 1
Resinas sintéticas so'Civei eia água pare
a incluiria do vernize, da lacas e dei
tintas

Classe 3
LI,,m preparado farniaceutica anti-espas- - 'rirmo n.° 666.686, de 15-10-64
.Audiurn Stereo Equipes Sonoras Lidá,
• módico c anti-coliaergético
Guanabara
Ternso ta° 666.680, de 1510-64
Mead johisson es Company
AUDIUM STEREo
Estados Unidos da América

' Classe 11
Montagem de aparelhos eletrosonoros

TAC FEN

Termo 21.9 666.687,de 15-10-64
Eletrotécnica e Ciamercial "Sanner"
.
.
Ltda.
Guanabara

Casse 3
uni preparado farmaceutico

C.Sasse 33
• Titula

0.40snet,
..-0

Termo za° 666.681, de 15-10-64
National Nina Products Corporation
Estados Unidos da América

IPMCS

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de pó aparelheis de ar refrigerado, aquecedores,
abat-jours, alto-falantes, antenas, bate.
Classe 41
rias, businas, barometroa chuveiros elé•
BatatiaCias fritas
tricos. bobinas, chaves elétricas. chavei
automáticas, comutadoaes, chicotes paTemo n.° 666.682 de 15-40-64
Hans Ges. Mit Beticlarankter ra automóveis, cabos e condutores eléõh.in
tricos, dials, enceradeiras, expremedorea
Haftung
. Alemanha
elétriccas, fogões, máquinas fotograficas,
faróis, geladeiras, interruptores, isola
dores, aparelhos de intercomunicação,
limpadores de parabrisas, luzes trazeirai
para veículos, lanternas, mostradores
microfones, panelas- elétricas, aparelho'
de refrigeração, rádios, refletores, sord
veteiraa'aarelros de televisão, válvnlat,
- voltimetros, e velas elétricas
Termo n.° 666.688, de 15-10-64
Lubrinorpa — Lubrificantes Norte da
Paraná Ltda.
Paraná
. .

Termo ra° 666.677, de 15.40 64
Fernando Ferreira de Aineida &soai
Guanaba-a •

CONDOIAM° SERRA E •MAR

Classe 1
Papéis fotográficos
Termo n, 666.685, de 15-10-64
Vlanova Kunsthara *Akeiangesellsallab
Áustria

PAISt ;7 ,

Classe 40
Sabão

BOCO
" PIA -DUPLEX

Glassr 50
Prestação de serviços relativos à hotéis
• c ustaurantes

•

Termo n.' 666.675. de 15-10-64_
(Prorrogação)
Torrington G.m.b.H.Alemanha

Termo n." 666.684, , de 15-10-64 •
Indústria' Fotoquinfica Bove S. A.
Saca Paulo

ER ATON

RANAKATA

Classe 32
Para distinguir: Albuns impressos, programas e peças cinematográficas. radiofônicas, teatrais e de teleyisão; almanaques. jornais, revistas, propaganda.
publicações. folhetos e folretins

N

Clases 1
Matérias químicas artificiais macromoleatilares, usadas come matérias em bruto
a base de poliuretano, poli-amidas, polb
ésteres e compostos polivinilicos e poli.
divinilicos

Tèrmo n:° 666.678, de 13-10-64
Sheratoon Cororation of America
- Estados Unidos da América

ZONA OESTE
SHOPPING

Termo n.° 666.670, de 15-10-64
Antonio de Castra
Paulo

smo pA -

•

,

LUBRINORPA,

B

.

Preparações ata:aracu para ttns
# Indústria r— ,le irai
..
Classe 47 * '
araais, fotográficas e científicos; resinai'
• '
''' `.
..
nintéticas -gra, pó e liquida; resinas sins
Olepe'rleqiuàqüer espécie para iluitil
tiara para Imanar. prensar, fundir e
nação, .aquecimento e lubrificaçâo. Pes
Injetar
tr(dea refinado, semi-refinado e no.
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botas botinaa, blusões boinas babadouro.. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão,. coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, cultos,
cintas, combinações, corpinho. calças
de senhoras e de crianças, calções, calçaa, camisas, camisolas, camisetas
grê mio n° 666.689, de 15-10-1961
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
Móveis de Aço Londrina Ltda.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharParaná ..
pari, Santaslas, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros,
jogos de lingerie, jaquetas, !agueis
ço
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. atilavas, ligas, lenços. mantas, meias
'atóis, palas, penhoar, pulover pelerinas
peugas, pouches, polaina), pijamas. puClasse 40
nhos perneiras, citiimonos, , regalos,
Titulo
robe de chambre, roupão, sabretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias
Termo 119 666.690, de 15-10-1964
Intasaco — Comércio e Representações sueteres, shorts, sungas. tolas, ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes
itada
e vestidoS
Paraná

rereado, • com ou sem a mistura -sie
,
minerais., animais ou vegetais.
• para a iluminação, aquecimento labrt.
ideação ou combustão, e graxas. Pro&toa e óleos combustivels provenientes de petróleo - •

Móveis de 4
Londrina,

Termo ao 666.700, de 15-10-1964
Gonçalves 8 Sobrinho
Rio Grande do Sul •

Fevereiro•de '1965
• Termo a° 666.703, de 15-10-1964
(Prorrogação)
Pehydag Deutsche Hydrierwerke
G.M.B.H.
Alemanha

Indústria Brasileira

Classe 41
•
Classe 1
Alcachofras, aletria, alho, asparg JS. Alcoois Alifátic:os de pêso molecular
açúcar, alimentos paar animais, unida,
elevado.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Termo n° 666.704, de 15-10-1964
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei(Prorrogação)
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
Stauffer Chemical Company
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
.„
café ers pó e ert grão, camarão, canela,
Estados Unidos da . América
em pau e em .0, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Termo n° 666.696. de 15-10-1964
Banco Nacional de Crédito Imobiliário cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cauSociedade Anônima
Classe 50
eica, coalhada, castanha. cebola, condirara distinguir: Bilhetes de loteria, cai.
Guanabara
mentos para alitnentos, rolorantes
,
•
tazea impressos, cheques, clichês, carchouriços, dende, doces, doces de frutões termonlásticos de identidade, etitas, espinafre, essências alimentares, Mnquetas impressas, faturas, folhinhas impadas, ervilhas, enxovas, extrato de topressas, notas promissórias, passageris
mate, farinhas alimentícias, favas, féClasse 2
aéreas, maritimas e terrestres, recibos e .
culas, • flocos, farelo, fermentos, feijão
Inseticidas 'e fungicidas
rótulos
f; gos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorTermo n° 666.705, de 15-10-1964
Tétano n9 666.691, de 15=10-1964
duras, grânulos, grão de bico. gelatina,
. (Prorrogação)
Noaie
Comercial
Indústria de Móveis Sorocaba
goiabada. geléias.; berva doce. herva
E.I. ud Pont de Nemours and Company
,
Paraná
mate,
hortaliças,
lagostas.
línguas,
leite
Termo n° 666.697, de 15-10.-1964
condensado, leite em pó, legumes em
Estados Unidos da América •
Banco de Crédito Imobiliário da
conserva, lentilhas, linguiça,, touro, masGuanabara S.A.
sas alimentícias,. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, Mate. massas para mingaus, molhos, moluscos
v \Ax
mostarda, mortadela, nós moscada: noClasse 40
zes; óleos comestíveis. ostras, ovas.
.Título
Oes pinos, palinés, pimenta, pós para
5‘1,0
Termo no 666.692, de 15-10-1964
pudins, pickles, peixes, presuntos, paÇ,Çe
Agro-Mecânica Ltda.
tês petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins;
ç12''
Paraná
qêeijos, rações balanceadas para aniClasse 35
mas. requeijões, sal. sagra sardinhas.
ç\ç,"
Couro artificial
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e ee
Termo no 666.706. de 15-10-1964
Nome Comercial
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
(Prorrogação)
rim
tremoços,
tortas,
tortas
para
aliTarava no 666.698, de 15-10-1964
Classes: 7 — 33 Sociedade
Anônima
Whitc Martins
mento
de
animais
e
aves:
torrões,
Título •
Banco de Crédito Imobiliário de
toucinho e vinagre'
•
Guanabara
Minas Gerais S.A.
Termo n° 666.693, de 15-10-1964
Termos ns. 666.701 e 666.702, de
Minas Gerais
Representações ", Aplicap''s Ltda.
15-10-1964
Guanabara
American Rairy Queen C.orporation,
•
Estados Unidos da América

•JUTASACO

Banco Nacionaide Crédito Imobitiario

Indústria de Móveis
Sorocaba

ço\#°

Agro-Mecãnica

NO
Classe 33
Insígnia-

Termo no 666.694, de 15-10-1964
Giuseppe E Rossini Ltda.
Guanabara

'ffik

0\1'
141)

Nome Comercial

relusep-pli& Rosslãi
. Nome Comercial

•„d3

•

Termo n° 666.699, de 15=10-1964
Banco de Crédito Imobiliário de
São- Paulo S.A.
Seio Paulo

Tèrmo n°666.695, de 15-10-1964
Rossini Ltda.
Giuseppe
Guanabara
'•

Çà,e:3151,

'
Classe 36
?ara distinguir: Artigos de vestuários
* roupas feitas em geral: Agasalhos
~ais, ' alparcatas, anáguas. 'blusàs,

Name Comercia(

DAIRY OUEEN
Classe 41
Substâncias alimentícias è seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essências aliar enti cias
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, 'aparelhos elétricos em
geral,' acessórios de aparelhos elétricos,
aparelhos de alta tensão, anemômetros
antenas, alto-falantes, acumuladores, as.
piradores, aquecedores, bobinas. balcões
Srigorificos, barômetros, batedeiras pra=
ra líquidos e massas, chaves automáticas craveiros elétricos, câmaras frigorificas, chaves de alavancas, diais, enceradeiras. esterilizadores, ferro elétrico
para solda, fogões e fornos elétricos,
geladeiras, interruptores, liquidificadores. maçaricos, níveis d'água para caldeiras, prumos, plugs, pantõmetros, resistências, registros para vapor, relays,
reatores, tornadas, transformadores, ter.
mômetros, telescópios; voltímetros, válvalas de redução e ventiladores

Classe' 17
Arquivos de aço,
Termo n° 666.707, de 15-10-1904
(Prorrogaeats)
Sociedade Anónima White Martins
- Guanabara
.

• STANEX
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe' 1
Pó auto-estanhar;te

uluarta-áiíra

24

Térmos na. 666.708 a 666,710, de
15-10-1964
Indústria'
Carbocloro
QuImicas
São Paulo

olb,R10 OFICIAL (Seção 111)
análises; substâncias e preparaçeas químicas una-cortavas e anti-oxidantes
Classe -•2
Substâncias e prearações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e ara fins saiiitáricis
Classe 3
Substâncias quimêas, produtos e preparados para serem usados tia med.cina
ou na farmácia .

•Termo n° 666.717, de 15-10-1964
Transportes Verocar S.A.
Guanabara

TCATI B OCLOR O
Classe I
'Substancias e preparaçaes ulmicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises; substâncias e preparações químicas anti-corrosivas e antioxidantes
Classe 2
Substancias e plearações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e era fins sanitários
Classe 3
Substancias químicas. produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termos ns. 666.711 a 666.713, de
1540-1964
Carbocloro S.A. Indústrias
Químicas
São Paulo

, Indústria Brasileira"'

•

fevereiro de 1965 9551

',nano n.° 666.724, de 15-1061
dutos de base aslált-co, produtos para
Café. Bar Irerê Ltda. -^"m
tornar impermeabilizantes as .arganaus
Guanabara
ias de cimento e cal, h idráulica. Pedre
-gulho,prdtsbemin pra.
billzantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas," placas para pavimentação, peças ornamentais de
meato ou gesso para tetos, e paredes.
papel para forrar casas, massas andaridos pare uso nas construções, par.
Classe 50
quase*, portas, portões, pisos, soleiras Café, bar, diarutaria, bomboniere e se .
para portas, tijolos, tubos ele concreto
feições ligeiras
telha, tacos, tubos de ventilação, tanTermo n.9 666.725, de 15-10-64
ques de cimentc . v.gas, vigamentos e
Auto 'Mecânica Maurity (anatada
vitrós
Guanabara
Têrmo n° 666.718, de 15-30-1961 •
• Mariano Serrano Aranzaas
.11AURITYL
• Guanabara

es

,

"ind6str1 a bratiletrS

Classe 21
Para distinguir veículos ,e suas pastei
Classe 21
integrantes, a saber: Aeronaves, acrosVeiculas e suas partes integrantes.
tatos, aeroplanos, alavancas de freios,
ALUA, amortecedores, *lavar:LM
amortecedores, ambulâncias, assentos de •
Classe 50
de cai:lia, barcos, breques, 'bicicleta'
veiculos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras, de freios, bar. Para distinguir: Impressos para uso em: carrinhas sie mão e carretas, caminro.
ras de tração, braçadeiras de caixas, cheques, duplicatas, envelópes, faturas, metes, carros ambulantes, caminhões/
molas, braços cie *veículos, ezazretes, netas 'promissórias:, papel ele correspon- carros, carros-tanques, carros-Irrigadoi
carros de bagagens, carretas, carretas dência e recibos, impressos em carta- rei, carroças, carroceriaa chassis. dai
de artilharia, carrinhos de mão, carri- zes, placas, tabuletas e veículos, bilhe- pas circulares para veiculos, tubos d!
tes impressos
veiculas. direção, estribos, engates. Pari
nhos para pedreiros, carros para carcarros, eixos, freios, guidão. locomotis
ga, carros para -estradas de ferro, car;
- Termo n'f) 666.720. de 1310-64
roa, cananhões, • carrocedas, carroças, Coles Consórcio Organizador e Lança- vai, lanchas, motociclos, motocargara
carruagens, carros tanques, camionetes, dor de Ensperendime_ntos Sociais Ltda. moto furgões, manivelas, naVios. einls
bus, para-choques, para-lamas, paras
caminhões chassis, carburadores, charRio de Janeiro
brisas, pedais, rodai, raios para bicicies
neiras, coches, conexões de tope de vei- •
tas, reboques, radiadores para veiculo',
cubos, cubos para propulsores, cubos,
-clesligadores, engates de borracha, ensebos, triciclos, tirantes para veiculo*,
gates de ferro, estribos para carruagens,
vagões, velocIpedes, varetas de controi
estribos, eixos de locomotivas, freios aule do afogador e acelerador, tróleis, troa
tomáticos, freios.pneumáticos, Srelos paleibus, varais de carros, toletes pare
ra estrada cie ferro, paralama, galeras,,
011703
Classe 33
hastes de veículos, 'hélices, iates, injeTêrmo n. 9 666.726, de 15-10-64
tores de locomotivas, jogos de engre- Consórcio osganizador e lançador de
Companhia Construtora Los Angeles
sempreenclirnentos sociais
nagens, jogos de rodas jogos de rodas
para transporte ele toras, lanchas, 1anGuanabara
666,721, de 15-10-61
Térmo
chões, liteiras, locomotivas, molas de Meai:oca Industrial Pioneira Ltda.
borracha para carros molas de veículos,
Rio -Grande do Sul
•
motocicletas, motociclos, monoca...:.—,*
navios, endbus, painéis de armação de
veículos, para-aboques, para-lamas,
pontões. reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas ara veiculo-a
nUSTRIA BRASILEIRA
Classe .6
saveiros, tambores de freios, tenderas tiMaquinar industriais e suas partes
bures, tirantes de carros, tratores, trotintegrarrtes
les, trenós, triciclos, truclts de locomoClasse 16
tivas, vagões, vaores e velocipedes
Para distinguir: Materiais pare constru.
Terno a.° 666.722. de 1510•64
Arrolais Denoraçaes Interiores Ltda. ções - e decorações: Argamassas, argila,
Termo n9 666.719, de 15-10-1964
areia, azulejos, gatentes. balaustres. bica
Pio de Janeiro
angel Sociedade Industrial, *is
cos de cimento, bloros para pavimenta.
Refrigeração 'Ltda.
ção cartiás. cimento, sal, cré, chapai
Guan.rlra
Isolantes, caibras. caixilhos: ccilunas n
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas. 'caixas dágua,
Classe 33
caixas de descarga para eixos, edifica..
Decorações ale interiores, projetos e
premoldadas. estuque, emulam et*
reformas •
base asfáltico, estacas. esquadrias, astruturas metálicas para construções, lameTêm° n.° 666.723, de 15-10.64
:Indústria Brasileira
las de metal, ladrilhos, lambris, erva*
Gaioniar Rodrigues
de graça°, !ages, lageotas, material iso.
Guanabara
lauta contra frio e calor, manilhas, masClasse '16
sas para revestimentos de paredes, ina.
Para d.stiariguir: Materiais para constru.
deiras para construções, mosaicos, proções e decorações: Argamassas, argila
dutos de base as%Sltico, produtos sara
areia, azulejos batentes. balaustres, tio.
tornar 1mpermeabilizantes as ergamas.
cos de cimsnto, blocos ara pavimenta.
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra»
isolantes, saibros, c aixilhos. colunas.
galho, produtos betuminosos. Impermeachapas para coberturas caixas agua
bilizardes líquidos ou sob outras forma!
o,C)
"‘It•
caixas para cobertuas, caixas dágua,
para revestimentos e outros como nas
za.xas de descarga para etixos, edifica-,
construções, persianas, placas para pis-'
ções remckladas. estugara emulsão de
\Y7\0 /Svb
vimentacão. eças ornamentais CA clbase asfáltico. estacas, esquadrias estro.'
‘ mento ou gesso ara tetos e paredes,
p apel para forrar, casas, massas ante.
turas metálicas para construçees, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
rddos para uso nas construções, par.
de junção lages, lageotas, material Ião
guetes, portas, portões pisos, soleiras,
ÇOç'‘'3
para portas,' basolt de concreto,
laute contra frio e calor. manilhas. masClame 3j
telhas, tacos, stubos de ventilação, tan.
sas • par revestimentos de paredes. ~Titulo
coagi de cimento, vi gas. vioasaanta.
Jeiras para construçõss, trosalcos, pno-

LES.
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Classe I
Substâncias e p eparações uanicas usadas nas indastrias. na fotog,afia e nas
análises: substâncias e preparasrses qui_
micas anti-cOrrosrvas e anti-oxidantes
Classe 3 ..
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
du na farmácia.
Classe 2
Substâncias e psearações qiiinaeas usadas na agricultura, na horrIcultura, na
veterinária e ara fins sanitários
Termos ns. 666.714 a 666.716, de
15-10-1964
Carbocloro S.A. IndústrisQuímicas
ao Paulo

TE Is

d •c\

Classe 1
Substtiacias e .,,reparações taliscas usadas nas indústrias, na fotogsafia 'e mit

I LOS ANGELES
li
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Termo ni 666.727, de 154044
Internacional — Representações e
Construções Ltda.
Guanabara

metal, ligas de estanho ou chumbo,: .li
Terme) n.° 666.736, de 15-10-64
gas metálicas não trabalhadas em lin:
João Gomes da Silva
iotes, metal para chapear, metal para
Guanabara
tipos, pastilhas, peças fundidas, forjadas e laminadas de metal parcialmentetrabalhadas, aças em bruto para chaves,
peças fundidas de metal em bruto, peças forjadas em bruto, placas ou chapas
metálicas, plaquê, prata, níquel em
—Classe 16
Classes: 8, 10 e 33
Para data:guita Materiais para cowitru- bruto, lâminas, barras e fios, solda titánio, tungsteno, vareta e zinco
Título de estabelecimento
çõea e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres. bloTermo n.• 666.731, de 15-10-61Termo n.°- 666.737, de -15-10-64
Os de cimento, bloaos ara pavimenta- Chapelaria e Cutelaria Lencaster Ltda. Recla — Representações e- Corretagens
çao, calha,. cimento, cal, cré, chapas
Ltda.
Guanabart
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Guanabara
Chapas Ara coberturas. caixas &agua,
caixas para cebertuas, caixas dágua.
Caixas de dascarga para etixos. edificações a remoldadas, astuciem emulsão de
hase asfaltico, estacas, esquadrias estruClasse 11
turas metálicas para construções, lano
Alicates para 'unhas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Ias, de metal, ladrilhos, - lambris, luvas
Classe 16
Termo n.° 666.732, de 1510-64
de junção, lages, lageotas, material Iso- Ocian
Materiais para construção
Organização
Construtora
e
Incorlante contra frio e calor, manilhas, mas- 'poradora Andraus Ltda.
Ter:no n.° 666.738, de 15-10-64
sas par revestimentos de paredes, maSc Paulo
Fazenda União Indústrias Alimentícias
deiras para construções, mosaicos, proKinutre S. A.
dutos de base asfalaco, produtos parà
Rio de Janeiro
tornar impermeabilizantes as argamasPRORROGAÇÃO
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrabilizantes, líquidos ou sob outras formas
ESCRITÓRIO OC Uri
para revestimentos e outros. como nas
construções, pers.anas, placas para paClasse 33
Vimentaçao, peças ornamentais de ciClasse 41
Titulo de estabelecimento
mento ou gesso para tetos, e paredta
Linguiças
papel para forrar rasas, massas anta
Termo n.° 666.734, de 15-10-64
Termo n.9 666.739, de 15-10-64,
ruidos para uso nas Construções. par- runhibrás -a- Fundição "Hispano-BrsD'Oline, Companhia de Tecidos
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
sileira" Ltda.
"Aurora"
"
para portas, tijolos, tubos de concreto
tsa(..) Paulo
telha, tacos, tubos de ventilação, tanGuanabara
ques de cimenta vigas. vigamentos e
vario

INTERNACIONAL

LANCASTER

RECIA

Casas da Linguiça

FUNHIBRÁS

Termo n.° 666.728, de 15-10-64
M. L. de Souza
Guanabara

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
e na farmácia

Termo n.° 666.735. de 15-1064
Instituto Lorenzini S. A., Produtos
Terapêuticos Biológicos
Sào Paulo

Tann° n.° 666.733, de 15-10-64
Funhibrás — Fundição "Hispano-Brasileira" Ltda.
São Paulo

PRORROG PÇÃO

EIS

PANO-BRASILEIRA

fibra vegetal, gateira., esteirinhas dg
palha para mesa, fio de pita, joeiras dit
fibra, mala, de canhamo obras de pe.
Um, obras de fibras, rédeas de corda,
resfriadores de fibra vegetal para ígut,
utensilloo de fibra vegetal, zerga ah
e6co e verga .4. esparto
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, 4,e4
ddos para confecções em geral, pare
tapeçarias e para artigos de cama II
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tecidos dá
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, canil, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ie.
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo n.° 666.742, de 15-10-64
D'Oline, Companhia de Tecidos
"-Aurora"
Guanabara
. ....,,,,

,....,.?;„

•.--_-_----(AUROR A

i

.

fZ,
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NOUSTRia •RAGILMMA

Classe 27
Artefatos de palha ou fibra não inclui.
dos em outras classes, a saber: —
capachos de ciSco ou fibra, esteiras de
palha, esteiras de fibra vegetal, fio
de pita, joeiras de fibra: malas de cita
nhamo, obras de palha obras de fibra,
rédeas de corda, resfriadores de fibra
vegetal para água, utensílios de fibra
vegetal, xerga de' cóco e esparto
Termo ne 666.743, de 15-10-1964
. Companhia Usinas Nacionais
Guanabara

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado bronze de
manganês. bronze em pó, bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente pa:parado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças,- estanho buuto Ou
Classes: 17 e 38
Artigos asara escritórios e desenhos , ar- parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganes, aterro velho.
tigos de -papelaria
gusa em bruto ou parcialmente trabaTermo n.° 666.729, de 1510-64
lhado, gusa temperado. gusa maleável,
Brasil Química Ltda.
lâminas de metal. lata em Wha, latão
Guanabara *
em fialha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabaasados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda: a!quel. zinco
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PRORROGAÇÃO

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em aeral, teddos para confecçõei em geral, para
tapeçarias e para artigo:: de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá. casemiras. fazendas e tecidos de
lã em 'peças. luta. iersey, linho aylort.
paco-paco, percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos.- tecidos imperineabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Têrmos as. 666.740 e 666.741, de
15-10-64
Com•panhia de Tecidos
"Aurora"
Guanabara •

AÇU dAR
VERA CRUZ
COMPANHia

USINAS NACKNiall
9111•••••••

•

•

•

•

Classe 41
Açúcar

•

Têrmos na. 666.744 e 666.745, de
15-10-1964
Companhia Usinas Nacionais
Guanabara

STOMOSINA

PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA BRASILEIRA

liMOStRIA BRASTLEIRi.
Classe 5
Para distinguir: Aço em bruto, aço para tipos, aço para molas, aço instrumental e rápido, bronze de manganos,
bronze, bronze em p, em barra e orn
fio, cabos'de aço, chumbo em pães rolos ou chapas, estanho em bruto, ferro
ou cantoneiras, galvanizadas, guza, lua
dIdo para cubilhas em bruto, ferro e
aço em barra e em chapas, laminas de

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das infecções: piogênicas, estreptocócicas, esta filocócicas, gonocódcas,:pnetanocócicas. gripais; tifo paradficns e no tratamenta do reumatismo
articula e muscular

Ynclástria Brasileira
Classe 27 •
Para distinguir artefatos de palha ou
fibras Artigos de fibra, malas de g a!Immo, capachos de caco, capachos de
fibra, ~eiras de palha. esteiras de

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

INDÚSTRIA BRASILÉIRA

•
Classe 41
Vinagre
Classe 1
Álcool. eter, acetona e ácido acético

