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ESTADOS UNIDO

1
SEÇÃO MI
ANO XXIII — N. 40

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA "'ROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA,.• 26 DE FEVEREIRO DE 19611

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ata da 369* Reunião da C.C.A.P.
instituída pela Portaria n.° 52 de.
24 de junho .de 1954.
giratórias, etc.) e de uso em casas
comerciais (vitr.nes, çadeiras de denRio, 22 de fevereiro de 1965
tista, cadeiras de barbeiro, etc.) —
Depois houve debate sóbre c!assificaAos onze dias do mês de fevereiro ção de diversos produtos. ficando aprode 1965, as dez horas, no Gab:nete do vadas por unanimidade as seguintes:
Diretor da Divisão de Marcas, reuniu- defumador na classe 2 e incenso na
se a Comissão de Classificação de Arti- classe 48; guarda-sol de praia' e pálios
gos e Produtos, sob a presidência da na classe 31; remos na classe 21;
Senhora Maria do Carmo Moura° dos luvas de borracha na classe 10 e luvas
Santos, estando presentes: Eunice Can. para banho na classe 48; perucas, cídida Mufioz Pinto, Nelly Velloso dos lios e unhas artificiais, assim como
Santos, Zilah Gotezns Torres e Isaac barbas e bigodes (exceto quando más.'
Tapajós, membros da referida Comis- caras), na classe 48i cabeleiras para
são, além de Anilda Gomes, Chefe da bonecos na classe 49; lança-perfume
Seção de Prorrogações de Registros, usado no carnaval na classe 49;' goma
não tendo comparecido o membro Oli- para engomar na classe 46. — Após
via Marques dos Santos. — Aberta nóvo debate pelo- qual se verificou a
v
a ia, foi lida e aprovada a Ata necessidade de tendo em vista o texto
da sessão anterior. — A seguir foi legal, haver artigos que devem ser aceidada a palavra ao Senhor Isaac Ta. tos em classes diferentes como, por
pajeai que justificou e propôs a classi. exemplo, agua oxigenada nas classes
1, 2, 3, 4 e 8 e Rido nas classes 1
ficação definieva de diversos produtos e 2, cabendo ao pesquisador o ónus
cie, até a presente data, vêm sendo da fiscalização para impedir a coexisclassificados fora do cr:tério geral ca- tênc:a de marcas iguais em classes dipturo em reunião anterior. — Assim ferentes mas afins. — O Senhor Tacom referência a papéis e impressos, pajós demonstrou que ésse não é o
considerando-se que na classe 50 só caso no que tange à classe 4, onde
cabem artigos que não possam ser ia- se incluem artigos em bruto ou parcluidos em classes próprias e que há cialmente preparados, aias só quando
'prevalência da f'nalidade sõbre a ma- não incluídos em outras classes. =téria prima, ficou resolvido que: na Assim, plantas medicinais são sempre
classe 38 se incluém os papéis usadJa da classe 3, couros e peles da classe
como tais isto é, para serem escritos 35. raízes alimentícias da classe 41,
ou preenchidos, mesmo que' contenham tabacos e fólhas de fumo da classe
Indicações impressas, assim como arte- 44, etc. etc. não cabendo em hipófatos de papel não pertencentes a outraa tese alguma a inclusão de tais produclasses; na classe 32 induir-se-ão
tos na classe 4. — Tal proposta,
quer impressos destinados a leitura; e como as anteriores, também foi aptona . classe 25 quaisquer figuras e de- veda por unanimidade. -- Dado ao
senhos; ficando na classe 49, serpen- adiantado da hora, a Senhora Presitina confete e quaisquer jogos ou arti- dente deu por encerrada a sessão, lagos de papel destinados a jogos, como, vrando, eu, Angelo Jorge da Silva Hotômbolas, rifas. loterias, etc. sendo mem, Secretário da Comissão, esta ata
óbvio que, como determina a lei, per- que vai por todos os presentes assinada.
manece na classe 16 o papel de forrar — Au,) Marta do Carmo Mourão
casa e' na classe 44 o papel para ci- dos Santos. — Etznice Candida Munoz
garro. — Estabeleceu. se , outrossim, Pinto. — Nelly Velloso dos Santos.
que puiui ca bono e papel stencil in- - Zilah Gotezns Torres. — Isaac
cluem se na classe 17, pois, o papel Tapajós. — Anilda Gomes.
nesses artigos só entram como veículos
de art gos da referida classe (como
EXPEDIENTE DO DIRETOR
ocorre com o papel mata mósca .1à
GERAL
classe 2). sendo da classe 38 papel
Dia 22 de .feve reiro de 1965
mata borrão, fichas. etc. — Igualmente
com relação a móveis deliberou-se a
Diversos:
incittsno de todos na classe 40. mesmo
DS move's especiais de hospitais (mesas
Metalúrgica Fracalanza S.A. (no
de operação cedei 'as de enfármos.
etc.), de escritório (estantes, cadeiras pedido de restauração na patente de

34 mantendo o anterior despacho da
Indeferimento eis que o impetrante não
trouxe ao processo argumentos novo:
que permitisesem Mose- modificada e
decisão primitiva negando a declara.
çào da caducidade do registro mima
ro 128.461.
N.° 390.479 — Sorensen — P. So.
rensen M. F. G. Co Inc — Tenda
em vista a informação supra proponho
a reconsaleração do despacho que in.
deferiu o processo de confOrm:dade
com o disposto no artigo 65 do Da
creto n.° 535 de 23 de janeiro de 1961
para o fixa de ser o pedido deferida
desde que o interessado complete
taxa de depósito e pague pelos ariti
gos excedentes 20 de actirdo com a
Lei n.° 4.505, de 30 de novembro de-.
1964 combinado com o que dispõe os
artigos 212 e 221 do Código.

desenho industrial n.° 1.250) — Face
ao parecer da D. Jurid:ca nego deferimento ao pedido de restauração de
fls. 24, visto não caber no caso presente a alegação da equidade e de
acórdo com o artigo 41 combinado
com o artigo 76, n.° 3 do Código
dec'aro extinta a patente objeto déste
processo.
J. B. de Figueiredo (no ped.do de
prorrogação de triénio na patente modélo industrial a.° 1.283) — Nego
deferimento ao pedido da prorrogação
para o 4. 0 tr:ênio do presente modèlo
industrial o qual já caiu no domínio
público pelo fato de não ter sido requerida no prazo legal ,e prorrogação EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
correspondente.
PATENTES
S.A. Cotonif:cio Gávea (no pedido
&agencias
de deáisténeia da caducidade na patente privilégio de invenção n.° 36.224)
Dia 22 de fevereiro de 1965
— Arqu've-se o processo de caducidade face ao parecer da D. Jurídica.
Tèrmos com Exigências a cumprir:
N9 87.389 — Automatic Telephone &
N.° 91.533 —J oaquirn Timoteo do
Electrie Co Liznited.
Amaral Filho — Arquive-se.
N9 104.818 —Ettore Manzolini.
N° 109.025 — Renato Zimbres de
N9 112.883 -.- Perfect Cirele Corp.
Carvalho — Arquive-se, o processo a
N° 116.136 — Manabu Akashi,
vista da des.stència do interessado em
N 9 117.146 .— Takeda Pharmaceutia
que tivesse solução o seu pedido de cal Industries
Ltd,
reconsideração.
N° 118.214 —Union Carbide Corp.
N.° 460.959 — Companhia Te!efe,N9 122.478 — Fábrica de Grampos e
dica Oeste_ do Brasil — Concedo a Máquinas
Onça Limitada.
restauração pedida na forma prevista
N9 123.224 — Amp Incorp.
no artigo 204 do Código.
N° 124.707 — The Wellcome Focai.
dation Limited.
Exigências:
W 124.869 — Manufatura de Grava.
Complementem a taxa de depósito tas e lenços Duplex Sociedade Anônide acórdo com a Lei . n.° 4.505 de ma.
N* 126.384
Keishu Takano.
30 de novembro de 1964 e o que disN9 128.526 — Elektrophysikalische
põe o Código da Propriedade IndusAnstalt Bernhard Berghaus.
trial em seus artigos 212 e 221:
N9 129.091 — J. R. Geigy Socieda•
N.° 169.732 — Vicente Apolloni.
de Anónima.
N° 367.304 — Cia. Oscar Rudge
.. W 129.693 — Otto Feita de La Roca.
de Papéis.
N9 129.709 — Robertshaw Fun=
N.° 378.864 — Forjinha Ltda.
("' 'arrola Co.
N° 130.103 — Massão Ueno,
Reconsideração de despacho:
N° 131.325 — Compagnie Senegalaise des Phosphates de Taiba.
M. Piccaglia & Cia. Ltda. (no
N.° 132.400 — Gino Eigenmann.
pedido de reconsideração no despacho
N° 133.019 — Rádio Corp Of Ame.
que indeferiu o registro n.° 128.461, rica.
.
marca Água Fontalis) — De ace•rdo.
N9 133.366 — Hirakazu Hirasawa.
com o artigo 63 do Decreto n.° 535
N9
de 23 de janeiro de 1962 e parecer numa. 154.883 — Mefina Sociedade Ana.
da Div!são jurídica nego deferimento
N9
— Mefina Sociedade Anã'.
ao pedido de reconsideração de fls. nima. 154.884
•
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• - As Repartições Púbticas
deverão remeter o expediente
deltinado èt publicação nos
Jornais, diariamente, até às
• 15 horas, exceto aos sábados;
quando deverão fazê-lo até as
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria . retribuida, nos
casos de . erros ou • omissões,
verão ser formuladas por escrito, á Seção de • Redação, das
9 às 17,30 horas, nó máximo
até 72 horas após a saida. dos
órgãos' oficiais.
•
Os originais deverão ser
dactilografados e duto,inticados,
ressalvadas, por quem de di- seito, rasuras e emendas. •
Excetuadas as . para o
• exterior, que serão sèmpre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer- época, por seis meses ou uni ano.
, As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso .prévio
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
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imp.-esso nas °delfim• do Cep.artemento ea Imprefiaz Noefonal

ASSINATURAS.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

YUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
:
600,00;Serstestre . . . Cr$
Semestre .
. Cr$
450,00
Cd 1.200,00A no
Cr$
Ano
900.00
Exterior:
Exterior:
•
Cd
1.300,001Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superirt do enderêço vão'
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de
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ei n
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ALBERTO DE BRITO FREIRA

EXPEDIENTE DA SEÇÀO DE
,N° 154.953 - M.unesota Mining And
EXAME FORMAL DE MARCAS
Manutacturing Co.
N 155.031 - ServisOn Ltá.
Dia 22 de fevereáo de 1965
1\1 9 155.032 - Ferindo Whaaker Ribeiro Lima.
Complementem a taxa de depósito de
N° 155,208 - Cometi° Cesar Hauer acõrcio com a Lei númer0 ,4.505 de 30
6 Companh.a Limitada.
de novembro de 1964, e o que dispõe
N 155.409 - Cornel o Cesar Hauer o Código da Propriedade -Inciustrial em
seus. Artigos 212 e 221:
6 Companhia.
N 1,5.411 - Geraldo Uclala de 0111\1° 225.819 - Diversões Shanghai
veira Batista. •
.
. do Brasil Lm;tacla.
320.866 - Magnesitp Sociedade
N 155.414 - ' Walter Ferreira da
Anônima..
Costa.
•
-.
155.115- Dna Rosemar ie Schoch
N 381.337 - José Vicente Filho.
e Alexandre Schoch.
Gamboa Laboratórios
N 361.919
155.656 - Ideai Standard .Socie- Farmacéuticos Soc.edade Aramaria.
383.947 - Herrnanny Indústria e
dada Anónima Indústria e Comercio.
155.747 - Waldemar rererie de Comércio Hic .3ociedade Anônima.
Moraes.
385.242 - Felippe F,errucci Cag107.655 - The Mond Nickel Co 110.
Limi.ed.
1\1 9 .399.564 - ICisa Sociedade Anô109.787
American Cyanamid nima Inchistr.a e Comércio.
Co.
409.139 - White Laboratories
•_•
115.894 - Ciba SoCieie Anony- Inc.
me.
N° 422.551 - Papelaria Magistral
•
Limitada'.
Ist 9 116.759 - Farbwerke Hoechst
Filotecnica SalmoiraN° 428.633
Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucals ghi SPA.
Brun ng.
•
Ernest Friedrich"Jost.
430.945
Ni 119.685 - Ciba Societe AaonyN 9 431.181 - Doridel Artefatos de
.
Madeira Limitada .
W 121.147
The National Cash
431.908 - Coluna Sociedade EdiRegistar Co.
tora LiMtacla.
N° 126.113 - Pangborn Corp.
N° 437.499 - Rose Marie Rid InterN /27.855 - MGH Corp. .
national Limitada.
N° 128.376 - Whirlpool Corp.
N° 445.122 - American Optical Co.
N° 128.604 - Stamicarbon N. V.
IPEM Importadora
448.977
N9 128.731 - F Hoffmann La Ro- Pernambucana Equipamento IVIedico Licha tS Cie Societe. AnOnyme.
mitada.
449.203 - Confecções Rex EsporN 128.891 - Lucia Izaguirre• Mu}holland.
te Limitada.
. •
N° 129.764 - Phillips Petroleura Co.
N° 454.184 - Miguel Marzullo.
N° 130.355 .- Rohm 6 Haas Co.
N 456:089 - Industria e Comercial
N9 130.416 - United Aircraft Corp. Cabo
Frio Limitada.
N° 130 .451 - Paul Nofer.
N° 457.150 - Bar a Mereeara Prou

.'erere!rr. cie 1,y-15

gredior Limitada.

continuidade no recebimento
dos jornais, devem -os arsinantes • prouidenciar a .respectiva
renovação com anteccde2icia
mínima, de trinta (30) dias.

457.168 - Indústria Americana de
Papel socie.etcle Anoninia.
‘Pi v 1)7 .194 -_Capsu Maq. ludastria
de Nlaqu.nas para ioeb.das Limitada.
458.418 Cobase Companhia
Brasileira de Engenharia e Eletuciciade
Limaiara.
458.643 - Cervejarla Sul America Limitada. ,
•
N 46 3:17Z Adaisa Anangabau de
Adminisftação e Inclástria Sociedade
limemuna.
N° 463.256
Cereaiista XV de Novembro -L.m:tada.
•
N° 463.261 - Orniex Sociedade Anônima organização Nacional de Importação e i2.xportação.
N '463.346 - Posto de Gasolina
Sete Limitada. .
••
463.445 -Alvaro Costa 6 Companh:a Limitada.
N 463.490 - Luiz Gonzaga Ferreira Lyra.
N' 463.611 - Ivan de Abreu Aurcli.
N 463.693 -. Fabrique de Montres
Rotai y rils de Moise D.-eyfuse O Cie.
I‘Z 463.862 - jamit Murad.
.
N° 463.863 - J. V. Cavalcante.
N° 463.864
An.on_o Petroia.
N 463.912 - Banco Escand.navo
do Brasil Sociedade Anônima.
N° 463.913 - Banco Escandinavo
para a America do Sul Sociedade Anónima.
N° 463914 - Banco Brasileiro Es_andinasio Soc'edade Anônima.
N° 463.947 - Ocero Fortes de C,erqueira.
Cicero Fortes de CerN° 463.948
queira.
463.952 - José Batista O Companhia. •
'•
464.067 - Fazenda de Trigo
Mant:da Sociedade Anônima.
N '464.072 - Ki Kion Indústria de
Produtos Quimicos Limitada.

Reprxtições Públicas
cingir-se-ão ás' assinalará
anuais renovadas , até 29 del•
fevi-reiro de cada ano e
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes,
- A fiin de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmenle cheque ou vale
postal, emitidos a favor do.
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edis
cães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da asa-,
natura.
- O funcionário Público fs.
dera!, para fazer jus cia
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de Crf 1,09, por
decorrido.
N° 464.164 - A Creação .Modas

N9

N9

464.166 - Panif cadora Santa
Candida Limitada.
•
N°' 464.655 --- Touring Clube do
Brasil.
N9

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

N9

u

N9

u

:

u

-

u

N9

•

N9

u

Exigências

-

u

9

.

Limitada.

.

•

.

Dia 22 de fevereiro de 1965

• Cumplementem a taxa de depos.to ozie
acure.° ..om a Lei numero ue JO
de novembro de 1964. e o que dispõe
o UciaigO da Yropriedaue Ineustria, ein
seus an.gos 212 e 221:
N 311.8 42 - Cinedistri Lmitada.
uno t3rass Lo.
N° 391.200 115.964 - D.sogrin Inaustries
Inc.
N 427.138 - Mogens Fia S-ellinger.
N 131.247 - Lasm. 0owcie•
Impo.taçao e lAinerc.o.
claue
448.234 - soc.eaade Paulista de
Artefatos Metalúrgicos Socieuacle
mma.
Companhia Diodoto
449.C47
u

'

u

u

N9

N9

N 450.055 - São Paulo Alpargatas
Soe edacte Anôni ma.
N° 452.162 - Posto de Carnes Santa Cruz Lim.tada
N 455;713 - Claudio Sintronio Mede.ros Lima.
N° 456.313 - Comp.- Geral de Ali- .
meatos.
N 456.314 - Comp., Geral de Alimentos.
u

u

u

Cia. Geral de Ali'menN 456.334
tos.
ri° 456.336 - R.vetti O Piccom LiI.n.tada.
N° 456:683 - Eletronica Garcia Limirada.
1
u

•
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N. 632.366 - Confecções Caneca
N° 156.684 - Comercial e Importa- bri - Número 231.589 - Anote-se a
de Roupas de Crianças S.A. - Cumtransferência.
dora de Verragens V.ga Limitada.
Ergo Sociedade Anem:rna Indústria e pra a exigência.
N° 456.962 - Oartnácia Lande LimiComércio - Transferência para seu
N. 647.200 - Lanifício Suiriograntada.
N° 457.142 - José de Brio e Silva. nome da marca Valor - N° 299.643 densa S.A. - Cumpra ft exsgencia.
N9 457.144 - Inclustr a de Esferas - Anote - se a transferência.
DIVERSOS
Formosa Sociedade Anônima Indústria
de Vidros Tigre L.mitada .
•
Comércio de Móveis e Comércio - Pede para ser anotada
N° 457.14i
Fábrica de Tecidos Carlos Reuaux
na marca Volred - Número 170.568 Simpat-a Limitada.
A alteração do nome da titular - Ano- S.A. - Na, reti icação no registro
N° 457.346 - Indústria e Comércio te-se a alteração de nome.
n. 192.798 - Retifique-se o nome
da licenciada, constante (so item 15
Forjas ua Lapa Lim.taaa.
Select Foods Inc - Produits Ali- dos exemplares de DL 3, para o reN° 45/.390 - Cotibras Companhia
mentaires S.A. - Trans serencia pa- querente.
• Financiadora Brasileira.
seu nome da marca Maggi, terN° 457.600 - José de Oliveira Cam- ra
Fábrica de Tecidos Carlos Rena=
mo 435.446 - Anotem-se as duas S.A.
- Na retificação da registro
pos.
transferências de acõrdo com as inn. 248.801 - Retifique-se o nome
N°. 457.604 - Carlos Miranda de dicações da seção.
da licenciada, constante do item C,
Almeida.
•
Indústrias Quimicas Anhembi SA. do exemplar para o requerente.
N9 457.833 - Carlucio Martins de - Pede para ser anotada na expres
Cia. Agro Fabril Mercantil e Cia.
Freitas.
são: Qbõa, Duas Em Uma, n. 300144
Tecidos Rio Tinto - No pedido
• N° 457.836 - Viúva Francisco Detv:d a a teraçao de nome e a tran.sfeaen- de
cia - Anotem-se a alteração de no- de apostila no registro II. 248.801 8
Anotem-se, mediante apostila, os
457.837 - José Bezerra da Silva. me e a transferência Goma intlicada. contratos de exploração a favor doa
Schiele
Verwaltungsgeselischaft
N° 457.638 - Ormaq Técnica LimlBeschrankter Ha sung - Trans requerentes já anotados nos ragistros
sada.
ferência para seu nome da masca anteriores n. 24.589.
N° 457.911 - Galitos Comércio e In- Sbik, n. 167.000 - Anote-se a, trans
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux
férência.
-- Na retencaço no &registro 2e0.742
dáslria Limitada.
N° 457.914 - Transportadora • de
Varta Aktiengeaellacaaft - Pede - Retifique-se o nome da lizanciada,
Carnes tpe Limitada.
para ser anotada na marca Varta constante do item C, do aí:cum ar do
N° 45a.059 - Antonio Celan.) de Oli- n. 303.948 a alteraçao de nome da nome do requerente.
titular - Anote-se a alteração de
'Cia. Agro Fabril Mercantil e Cia.
veira.
nome.
de Tecidos-- Rio Tinto - No pedido
453.086
Vinicola
Nau
Sem
Ny
Malharia Fraricêm 5. A. - ans- de apostila no registro 250.742 Rumo Soc.edade Anônima.
fêrência
para seu nome da masca Anotem-se mediante apostila, os
N° 458.104 - -Chocolate Laf Sociecontratos de exploração a favor doa
Aram,
n.
367
M
F.
dade Anônima,
Indústria e Comércio Cedrense Li- aequerentes, já averbados nos regisN° 458.419 - Comércio de Couros e mitada - Transferencia para seu tros anterior n. 124.588
N. 477.899 - Asfaitadora BrasiPlásticos Berbek Limitada.
nome da marca Orslea, n. 465.070 leira S.A. - Arquive-se.
IN° 40.420 - Comércio de Móveis Anote-se a transferência.
e Colchões Alvorada Limitada.
Gráfica Editora Publicações EspePiccini Li- cializadas
Rivetti
.1\1' 458.439
S.A. - Transfeiência paNOTICIARIO
mitada.
ra seu nome da marca "O Diretor
Comércio e Indústria Moderno", n. 478.298 - Anore-se
N 9 458.441
• OPOSIÇÕES
de Roupas Sais! Limtada.
transferência.
N° 458.442 - Rivetti 8 Piccini LiGráfica Edisoia Publicações EspeIndústrias de Ténis e•ArtefatOs de
cializadas S.A. - Transferência pa- Borracha Iria Limitada (oposição ao
'untada.
ra
seu
nome
sia
marca
"O
angenheitêrmo 123.029, privilégio de invenção,
N° 458.443 - Rivetti 8 Piccini Liro Industrial", n. 478.293 - Anote- de Angelo Ernesto Giannotai e Leomitada.
se
a
transferência.
nildo Nalli) .
N9 458.444 - Swinder Rádio e Televisão Limitada.
Plásticos Plavinil S. A. (oposição
EXIGENCIAS
ao térmo 123.394, modêlo industrial,
N° 458.462 - CRL Comerciai de
de Ameropa Indústria Plástica LimiNaradi, Narodni Podnik - Na aa tada).
Rolamen.os Limitada.
teração
de
nome
no
registre')
139.11458.550 - Resitex do Brasil LiPeterco Comércio e Indústria de
- Preste esclarecimentos.
mitada.
Ford Motor Company - Na tran- Eletricidade Limitada (oposição ao
IN° 458.551 - Resitex do Brasil Liis...ência do registro 171.335 - Cume têrmo 124.464, modêlo industrial de
mitada.
Westinghouse Electric Corporation).
pra a exigência.
N v 418.632 - Antonio Freire da Sil-Protin Comissões Limitada (oposiAia& Lopes e Messias Pereira A
va.
yes - Na transferência Co term cão ao termo 124.697, privilégio de
invenção
de Duráveis Indústria .de
464.373 - Cumpra a exigncia.
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES
Lonas c Luvas Limitada).
•
REPUBLICADAS
TERMOS
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Aliança de Artefatos de Metais (opoTransferência e Alteração de Nome de
N. 421.319 - Livrabras leda. - sição ao térmo 124.814, privilégio de
ritmar. de Processos
Cumpra a exigência.
invenção de Frederico Rfiche &
N. 428.291 - Cia. Annánguera n
-"nancia- - Ernesto Rothschild S. A. Indústria
Investimentos r
Rio 22 de fevereiro de 1965
e Comércio (oposição ao térmo 125.109
mento - Cumpra a exigência.
modêlo de utilidade de Arther Licha
Irkopp . indústria de Maqiiinas de CosN. 430.971 -. isaaalia Lasoril•Hell tner).
tura - Transferência para seu nome tora Ltda. - Cumpra a exigencla
da marca Croslux - Número 209.381
N. 441.562 - Servicom, Serviços e •Walita S. A. Eletro Indiístria (opo- Anote-se a transferência ficando sem Comércio Ltda. - Cumpra a exi gén- alça() ao termo 125.312, privilégio de
invenção, de Anatole Kagan).
efeito a exigência publicado em 19 de cia.
Inducon do Brasil Capacitores S. A.
fevereiro de 1965, que foi feito por equiN. 549.212 - Itan, Comércio e Revoco.
presentações Ltda. - Cumpra a exi (oposição ao têrmo 125.586, arlvilégio
de invenção, de Siemens & Halske
John.son 8 Johnson' do Brasil Produtos gência.
Aktiengesellschaft).
N.
449.783
Importadora
laaame
Cirúrgicos Limitada - Pede para ser Ltda. - Cumpra a ex:gência
Laboratório Catarinense S. A. e
anotaua na marca A. C. - Número
N. 451.251 - Keismas Indústria e Drogaria e Farmácia Catarinense
204.296 - A alteração do nome da ti- Comércio S.A. - Cumpra a etigan- S. A. -- oposição ao termo n 9 651.805
tular - Anote-se • a alteração de nome. cia.
- marca Comercial Catarinense S. A.
Indús.ria e Comércio Atlantis Brasil
de Comercial Catarinense S. A. N.
455.755
Frigorifico
Eersano
lasse 46.
Limitada - Transferência para seu S.A. - Cumpra a ex • rtência. nome da marca Cobras 250.451
Sociedade Técnica de Materiais SoN. 453.526 - Tsuneyosid &note &
- Anote-se a transferência.
Pedro Morri - Cumpra a exigência. tema S. A. - oposição ao termo
•
n9
Johnson 6 Johnson do Brasil Produ653.048, marca Siterma, classe 6,
N 455.032 - Irgam, Indústria e
tos C.rúrg'cos Limitada - Pede para Comércio de Metais Ltea. - Oen- de Siterma Comercial de Peças para
Veicieos Limitada.
ser anotada na marca Yes - Número pra a exigêficia.
255.357 - A alteração de nome da ti- • N. 458.976 - Produtos Quantia s s Inbasa Indústria Brasileira de Alitular - Anote-se a alheação de nome Laia Ltda. - Cumpre. .1 a-ragu:da . mentos S. A. - oposição to termo
da Licenciada..
N. 460 375 - Mater i al reroviario n9 65-1.472, marca T1-113v, de Profagos
José Fahri 8 Filhos - Transferência
Maferaa - C ... , npra a exigén- Imnortaçao e Comércio de Produtos
.Farmacêuticos Limitada .- classe _3.
pari seu nome da marca Machina Fa- caS •

Fevereiro de 1965 375.
Exigências
Têrmos:
N9 445.634 - The Goodyer Tire &
Rubber Company - Cumpra a exigência.
N9 451.249 - Supermercado WOlft
Limitada - Cumpra a exigência.
Prorrogaeeo de Registros
Ficam os registros abaixo prori•ogados:
Têrmos:
N9 644.702 - 13alalaika - classe
36, de Saad Cury & Cia.
•N9 645.012 - Condestável - classe
38, de Companhia Ernesto de Carvalho Indústria e Comércio Ercae.
Imobiliária Administradora e Construtora Imac Limitada (oposição ao
termo n9 655.833, expressão de propaganda Fimac).
Indústrias Villares S. A. (oposição
ao termo 654.649 marca Transitr6nica).
Casa Kosmos S. A. Artigos para
Cavalheiros (oposição ao termo 654.464
marca Cosmobras).
Bernardo Goldfarb (oposição ao
termo 653.802, marca Mansa).
Bernardo Goldfarb (oposição ao
tèrmo 653.800, marca Marisa)
Bernardo Goldfarb (oposição ao
termo 653.801, marca Mansa)
Bernardo Goldfarb (oposição ao
têrmo 653.803, titulo Casa Mansa).
Bernardo Goldfarb (oposição ao
termo 653.804, titulo Casa .11arisa).
Bernardo Goldfarb (oposição ao
termo 653.805, titulo Casa Marisa).
Indústrias Gessy Levar 8. A. (oposição ao têm° 655.043, título Farmácia Salus).
Max Lowenstein S. A. Fábrica de
Artefatos • de Metais (oposição ao
têrmo 655.027 nome comercial Serralharia Alvorada Limitada).
Eletro Bell Renresentações Limitada
(oposirdo ao tCrrno 654.3)9, marca
Alvorada 64).
Fonil Química S. A. Indústria •
Comércio (oposição no têrmo 654.947,
marca Mawo).
Casa Falchi S. A. Indústria e Comércio (oposição ao termo 653.327,
marca Dea).
Bril 8. A. Indústria e Comércio
(oposição ao teimo- (154.003 marca •
Brilux).
Alcantara Machado Comércio e Representações Limitada ( oposição
ao
tèrmo 653.200, marca Use).
Fundição de Ferro Maleável Omega
S. A. (oposição ao termo 654.102
m-re.a Mega).
Gaeliano & Cia. (o posição ao termo
655.089. marca a A Triunfante).
Tiicot La S.A. Inriusirla de 3.1.alhas - Oposição ao terana 654 4)0
marca Tricotnyl.
Trieot La S.A. Indústria de Malhas - Oposição ao tenro 654.902
marca Tricotnyl.
Tricot La S.A. Indslatrot de Ma'Me - Gpasiaaa ao earrno 654 11é1
marca TricotnyI.
Prima Eletro Domésticas S.A. Op osição ao termo 355 136 marca
Emblemática.
J. dl E. Atkinson Lunited - Oposição ao tértno 657.084 marca Pezmabel.
Vo kswagen do Brasil Industria e
Coméi-cio de Automóveis S.A. Oposição ao tarmo 660.853 masca
Zilaujmn Vasa.
Vo kswagen do Brasil Indastria e
Comércio de Automóvel S.A. Oposição ao termo 659.753' .marca
Lletronvolks.
Vo kswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S A. Oposição ao termo 659. 757 marta
Eletronvolks.
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Dimavel Ltda. Distribuidora MiProdutos de Beleza Real Chie Ltda.
- Oposição ao "termo 564.902 marca Leira de Material Elétrico - Oposição ao terra° 681.712 marca DimaFixador Real.
Produtos de Beleza Real Chie Ltda. tec.
Dimatel Ltda. Distribuidora Mi- Oposição ao térrno 554.93 matca
neira de Material Elétrico - Opesióleo Suave Real.
Supermercados Peg Pag S.A. - ção ao termo 651.711 marca Dimaaposição ao térmo 641.218 frase de tec.
Indústria e Comércio de Plásticos
propaganda: Sua Compra a Credito
S.A. - Oposição ao tkrmo 650.215
Vale o Dobro Nas Lojas Everest.
marca Incoplast.
Supermercados Peg Paz, S.A. Emprêsa de Transportas Asa Bran
Oposição ao tkrmo 641.216 frase ds
propaganda: Sua Compra a Credite ca S.A. - Oposição ao termo ....
647.871.
Vale o Dobro Nas Lojas Everest.
Serrana, Sociedade anônima de
Cia. Mineira, de Aguas e Esgotos
Mineração - Oposição ao tartac Comag - Oposição ao têrnio 648.460
- Insígnia ICOZAC.
650.325 marca Serrana.
Cia. Mineira de Aguas e Esgotos
Supermercados Peg Pag S.A. - Comag
- Oposição ao têrmo 648.468
Oposiço aoããã ao Olmo 641.217 fra- nome comercia
Comag Comercial
se de propaganda: Sua Compra a Máquinas Agrícolas
Ltda.
Crédito Vale o Dobro Nas Lojas EveCia.
Mineira
de
Aguas
e Esgt.tos
Test.
Comag - Oposição ao termo 652.26.
Consultec, Sociedade Civil de Pla- marca Comag.
nejamento e Consultas Téenic is Li
Miss Universe Inc
Oposiçáo ao
mitada - Oposição ao termo 651.35C Urino 653.870 marca Universo.
marca Consu tec.
Frigorl ico de Cotia S.A. - OpoIndústrias Texteis Tania: S.A. - sição ao 'termo 653.667 marca Cotia.
termo
660.377
mafca
Publicinco Publicidade Ltda. Oposição ao
"Talar".
Oposição ao termo 654 130 marca PuPorcelana Real S.A. - °pç:510w blinco.
King, Indústria e Comércio S.A.
ao termo 652.3'71 titulo Mapel.
Panificadora Doze de Outubro Li- - Oposição ao termo 656.854 marca
mitada - Oposição ao • têrmo 656.929 King.
marca "12 de Outubro".
King, Indústria e Comércio S.
Aveia Puritas, Indústria Erasilei- - Oposição ao tênis, 656.855 marra S.A. - Oposição ao termo 666.75: ca King.
marca Purity.
Prima Eletro Don :.ésticos 8. A. . Frigorífico Boavista S.A. Inçais- Oposição
ao termo 655.861 marca
tala e Comércio - Oposição ao VirLamsa Laminarão e Altefates de
mo 658.382 marca Moagens .F3(savía- Metais
S.A - Op rw7ã)
, 1011;
1.
Guanabara S.A. InAistria e CoNacional Cia. Distribuidora de mercio
n .t.) ao ter.sa
Petróleo - Oposição ao têrmo
marcaaPiuma
663.340 marca Nacional.
Indústria de Ferramentas Noviist
Tricotlã S.A. Indústria de Malhas
•Ltda. - Oposição ao térmo 653.345 - Oposição, ao têrmo 654.400 marca Tric,otnyl.
Marca Novarte..
Guanabara .8.A. Industria e CoIndústria Paulista de Móveis de mércío
- Oposição ao tarmo 557.888
Aço S.A. - Oposiçáo ao teimo
marca .Pluma.
853.649 marca Sandálias Brasileiras..
Guanabara S.A. Caiarei° e lnCentro Estadual de Abastecimenta lustria
- Oposição ao tèrmo
S.A. CEASA a- Oposição ao :termo
Guanabara 8 A.
663.666 marca Seasa Sanatore auto- Marca Guanabara. Camercio e In•
móveis 8.A.
Guanabara S.A. Comércio e Ind.
Eletro Bell Representações Ltda.
- Oposição ao Urna() 656.202 marca (oposição ao termo 655.965 - marca
Guanabara).
Eetropel.
Lamsa Laminação e Artefatos eis
Amo Decker (oposição ao termo
Metais S.A. - Oposição ao têrrnc 656.401 - marca Mundial).
Metalúrgica Aço Técnica Ltda.
656.051 marca Hansa.
• Lamsa Laminação e Artefatos de (oposição ao tèrmo 651.180 - lnsigMetais S.A. - Oposição ao termo nia AT).
656.047 marca Hansa.
Produtos de Be eza Real Chio Li.
saltada - Oposição ao térmo 557.206
marca ,Heime Real.
Sonabril, Sociedade Fabril Ltda. Oposição ao têrmo 660 423.
Casa José Silva, Confecções 8.A.
- Oposição ao termo 662.001 frase:
Usou Levou Vestiu.
-• Consolidação baixada
Café Bandeirante Lula. - Opasi•soo
• Decreto ao 49.421
ção ao termo 662.052 marca Bandeide 12 de fevereiro de 1959,
rante.
-- Circular a.* 5. de Ilodi
Guanabara S.A. Indústria e -comercia - Oposição ao lema 653...
SeVereiro de 1959. do Mmarca alaanabara .
oleiro de Faseado.
Guanabara S.A. Indusaaa e Comarca Guanabara
Guanabara S.A. Indústria e Comércio - Oposição ao teimo 653.687
D'NULGAÇÃO N.* ala
marca Guanabara.
S.A. MetaliirgiC:1 :ranto
- Oposição ao '.érma (150.191.
Preçiri tà.$ E00,00
S A. "Metalúrgica Santo ^.ntü:.,,o
- Oposição ao têm° e50.1.93.
11 VENDA
• S.A. Metalur g ica Sirito Antal°
• Oposição ao okrai3 650.194
8.A. Metaliu gica Santo Ai :tende
Sm" de Vende*: Av Redrigael
▪ Oposição ao ermo 850.195.
Aivoe, 1
S.A. Metalúrgica Saato Ant51310
▪ Oposiçao ao tarrno 653.19e.
Agiota 1: Mintattrieite Pastrode
c.A. Metalar814 Santo Amónio
• Oposição ao tarrai 050 197:
Ateede-se e peside;
Dimatel Ltda. Distribuidora Mineira de Material Elétrico - OposiMe Sendo. de Itceeteeteo Notei
ção ao tkrmo. 651.713 nome comerciai Dimatec Distribuidora de MateSiai de Coaetroção Ltda

Impôsto do Sn)

Fevergiro oe 196 .t;

Tele .Stereo Ind. Eletrônica Ltda.
Cristovão Colombo Lisboa (oposição
(oposição ao termo 685;882 ao termo C68.631
Marca Api Mel).
TS Terraplanagem e Servipos Ltda).
Bazar 13 Ltda. (oposição ao termc
?doteis Restaurantes Rodoviários 857.004 - marca 13 de maio). •
Philastolpho de Almeida (oposiçãc
Ltda. (oposição ao termo 661.888 nome civil Soc. Nac. de Boteis Li- ao térmo 645.688 - marca Cheque
Brazão).
mitada Soc. Civil São Paulo).
Rio, 22 de fevereiro de 1565. Viação Minuano Ltda. (oposição Assinei e encerrei 24 laudas do expeao termo 657.655 - insignia Minua- diente - Nilton Alvini Xavier, Direno).
tor do S. Documentação.
Confecções Irgin Ltda. (oposição Decisões do Secretária da Indústria
ao termo 660.487 - marca ConfecNo processo referente à consulta
ções Irgin).
do Diretor Geral do D.N.P.I. sare
Instituto Vital Brasil S.A. (opo- a aplicação da Lei do Sélo. o Senhor
sição ao térmo 058.676 - marca Secretário da Indústria exarou O seguinte despacho: Considerando os
Carbilon).
pareceres de fls. 10 e 18, da ConLab. Blosintetica S.A.
(oposição sultoria Jurídica do M.I.C., os
ao têrmo 653.490 - marca Totelvix). quais estão de acôrdo com o pareur
Planem Cia. de Planejamento e emitido de fls. 3 a 7. pelo Assistente
Habitação (oposição ao térmo
Jurídico desta S.l., mantenho em
653.629 - marca Planasa).
parte o meu despacho de fls. 7 e.
Confecções Novex Ltda. (oposição dtermino ao D.N.P.I. sejam sustadas
e tornadas sem efeito as instruções
ao termo 654.290 - titulo Novex).
Confecções "Novex Ltda. (oposição baixadas em 11 de janeiro último devendo, outrossim, serem observadas
ao térrno 654.289 - marca Novex). as
normas contidas naqueles pareceFrigorifico São Luiz S.A. (oposição ao térmo 850.714 - marca São res, no refernte à espécie; em consocom o pronunciamento de
Luiz).
• nância
Diretoria das Rendas • Internas do
Johnson 111 Johson (oposição ao Ministério da Fazenda. - Comunitkrino 658.661 - marca Saxin).
que-se e cumpra-se. Em 19 de feveCia. Auxiliar de Viação e Obras reiro de 1965. - as.) Eduardo Por(oposição ao termo 654.918 - marca tella Netto, Secretário da Indústria,
Maato).
(Proc. M.I.C. 2.673-65).

CERTIFICADOS -EXPEDIDOS
PATENTES CONCEDrDAS EM 15 DE DEZEMBRO DE 1964
t • _ •---- - •
^7
Termos

123.651
120.871
120.913
120.935
121.227
121.367
121.370
121.456
1n1.496
121.650
121.862
121.901
122.075
1J2.376
122.527
122.713
122.999
123.185

Patentes

.71.314
71.315
71.316
71.317
71.318
71.319
71.320
81.321
71.322
71.323
71.324
71.325
71.90R
71.327
71.328
71.329
71.330
71.331

Têmos

Patentes

71.332
123.271
71.333
122.386
71.334
123.424
71.3:35
123.479
71.336
123.731
71.337
126.135
103.209
71.333
84.391
71.339
71.340
108.932
blodêlo de Utilidade
5.859
MoWo Industrial
5.355
154.637 5.2 56
118.483
5.357
135.935
136.829
'5.953
5.R5q
144.656
5,360
148.756

PATENTES CONCEDIDAS EM 21 DE DEZEMBRO DE 1964

Termos

Patentes

98.485
71.341
113.779
.71.342
118.739
71.343
118.809
71.344
119.895
71.345
121.145
71.348
122.653
71.347
122.130
71.348
1
123.225
71.349
124:634
71.350
142.288
71.351
71.612
- 71.352
Modélo de Utilidade
5.880

Termos

Patentes

118.375
121.079
122.169
133.469
_a 147.721
Afodtqo /rulustrial
.__ .
146.281 -- -- 147.720
147.722
149.048
149.085
149.088
149.087
149.090

5.861
5.862
5.863
5 864
5.865
5.361
5.362
5.363
5.364
5.365
5.366
5.367
5.368
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubikaroto feita de &cerdo ooni e art. 190 do C76digo da Propriedade Industrial.

Den

data da publiaação começará a

akan"n•n • »raso de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante tese pneu, poderão apresentar suas opoelOce ao Departamento
Nacional da Propriedade Indestria/ aqueles que ae Julgarem prejudicados com a ooncemito do 2egistr• requerida
Tértno n.9 666.960, de 19-1044
Itatiba Móveis Ltda.
São Paulo

ITATIBL
(Ind. Brasileira

Termo n.9 666.964, de 19-10-64
Orbita — Organização Brasileira de
Incorporações, Títulos e Ações 1/
Guanabara

ORBITA Organização.
Brasileira de Incorporações.
,Títulos e Ações S.

Super Caninha 79
INDUáTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeiro, estofados ou náo, inclusive móveis ara escritórios: Armários
Name comercial
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas. acolchoados para Termos ns. 666.965 e 666.966, 3e ,
19-10-64
móveis, bancos. balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos, Orbita — Organização Brasileira de
cadeiras, carrrinhos para chá e café Incorporações, Títulos e Açõss S. A.
Guanabara conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Indústria Brasileira'
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Classe 25
mesinhas, mesinhas para rádio e televiAssoos da alasse
são, mesinhas para televisão, molduras
Classe 50
para quadros, porta-retratos. poltronas,
•
Artigos da claue
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
Termo n.° 666.967. de 19-10-64
vitrines
Orbita — Organização Brasileira de
Incorporações, Títulos e Ações S. A.
Termo n.° 666.961, de 19-10-64
Guanabara
Flórida Artefatos de Madeira Lida,
São Paulo
FLÓRIDA.

'Ind. Brasileira
Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas

Classes: 25 e 33
Insígnia dooncrcial
Têm° n.9 666.968, de 19-1044
Auto Mecánica Nlatinata Ltda.
Guanabara

Têrmo ii.9 666.962, de 19-10-64
"Instar" Instituto de Tecnologia e Administração Racional Ltda.'
São Paulo

,Indaistria Brasileira

INSTAR
' Ind. Brasilei,..
•

Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
Cheques, clichês, cartões termosplásticos
de Identidade, etiquetas impressas, bom.
nas. folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
• •
Termo n. 9 666.963, de 19-10-64
Relayo Vidal Marfins, Reynaldo Botrell
de Alvarenga e Jorge Vaitstnan
Guanabara

Classe 21
Artigos da alasse
Termo n.9 666.969, de 19-10-64
Produtos Incobetri Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n. 666.970, de 19-10-64
-odutos Incobetri Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.9 666.977, de 19-10-64
Ruy Bueno Faustino e Luiz Reció
Teixeira
São Paulo
•

.REBU
Ll ndllstria Brasileira

'Classe 3
Arnica, acetona, lodo, ater, mercúrio
cromo. violeta salenciana e vaselina
medicinal
Témio n.° 666.971, de 19-10-64
Agencia de Viagens Koeh Transmares
Termo n.9 666.978, de 19-10-54
Ltda.
"Constse " — Materiais Para Construção
Guanabara
Ltda.
São Paulo
Casse 42
Artigos da classe

Koch Transmares
Classe 33
Câmbio, passagens, turismo •

S TRu
•
,lictlIstria Brasileira

• Classe 16
Termo n.° 666.972. de 19-10-64
Estabelecimentos Levy. de Tecidos S.A. 'Para distinguir: Materiais oara construções e decorações: Argamassas argila,
Guanabara
areia, azulejos. batentes. balaustres blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento. cal, era, chapas
isolantes, caibro,. caia Moa. colunas,
chapas para coberturas Cabeai d'água.
Classe 41
caixas para coberturas. caixas d'água,
Frutas frescas e secas, uvas, bananas, caixas de descarga pra lixos. edificaabacaxi, laranjas, maçãs, abacate, tan- cais oreenoldadas. estuque. emulai° de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estrugerinas. melancias
turai metálicas para construções. !sina'Termo n.9 666.974, de 19-10-64
lai da metal, ladrilhos, lambris. luvas
Sosecal S. A. Comércio e Importaçáo de Junção. ¡ages. lageotas, material tsoSão Paulo
lasses contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construçaes, mosaicos. pro-,
duos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasCl TA
sas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. imperineabilizantes. liquidos ou sob outras formas
•
Para revestimentos e outrem usos nas
Industria Brasileira para uso nas construções, parqueies.
coastruções. persianas. phicaa para pavimentação. peças ornamentais de cimenClasse 1
to ou gesso para tectos e paredes. papel
Papéis fotográficos e radiográfIcos, reve- para forrar casas.- massas anti-ruicloo
ladores e substâncias químicas para fo- portas portões. pisos, soleiras para porsografia, radiografia, cinematografia, mi- tas, tijolo'. tubos de concreto, telhas. tacrofilmagem e artes gráficas
CM tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, viganitsstos. vitrós
Termo n.9 666.975, de 19-10-64
Diapason — Conservação de Telhados
Têrmo n.° 666.980, de 19-10-54
Ltda,
Organização — Representação riaaeux
São Paulo
Piazza Ltda.
Guanabara

DIAPAZON
Classe 33
Serviços de conservação de telhados em
geral
Tértno n.° 666.976, de 19-10-64
D — G — r,anches
São Paulo

BINOS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da class.

Indústria Brasileir9.

Casse 4'9
Artigos da das

Classe 37
Pare distinguir: Almanaques, anuárloa,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
Classe 41
Empadas. fritaras, pastéis, croquetes, edições impressas, folhetos, jornais, lisateSarbes. lanches, sopas e refeições vros impressos, publicações improasaa,
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pes, fantasias, fardas para militares, co
Termo n.° 666.985, de 19-10-64
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e ci- Produtos Rocha Químicos e Farmacêu- legisla. fraldas, galochas, gravatas, gornernatogrâticas, programas circenses
Teirmo n." 666.979, de 19-1044
Organizaçâo — Representação Boiteux
Piazza Ltda.
Guanabara

65
Classe 31
•
Álbuns, jornais, revistas e publicações
Impressas
Termo n.° 666.981, de 19-10-64
Fábrica de Roupas Epson' S. A.
Guanabara

ticos S. A.
Rio de Janeiro

LAXALAX ROCHE
bdas trte 13~
Classe 3
Laxativo
Termos na. 666.986 e 666.937, de
19-10-64
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

ANODIA
Classe 3
Substâncias químicas, produtos. e pra.
parado-s . para serem usados na medicina
ou na farmácia
Classe 18
Para distinguir; Perfutnes. essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de' rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
Classe 36
cabelos e para a peie, brilhantina. banArtigos da classe
dolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados petróleos, óleos para as
• Termo n." 666.982, 4e 19-10-64
cabelos, creme evanescente, cremes gorTorquato Pontes S. A. Comércio e durosos e pomadas para limpeza da peIndústria'
le e "maquilage" tiepilarlos, desodorantes. Vinagre aromático, pó de arroz
Rio Grande do Sul
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
PRORROGAÇÃO
embelezar cílios e olhos, earinim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentifricios em pci.
pasta ou liquido: 'ais periuniados para
Indústria Brasileira
banhos, pentes, vaporizadores de per'c.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e dlios, rum de louro. saquinho pariu
Classe 41
:nado, preparados em pó. pasta, liquiArtigos da classe
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Têrtno is." 666.943. de 19.10-64
dissolventes e vernizes, removedores da
Indústrias Químicas Anheriebi S. A. cuticular; glicerina perfumada para os
São Paulo
cabelos e preparados . para dsecolo.
rir unhas, cillos e pintas ou sinais, artificiais, óleos para a pele
Tarmo n.° 666.988, .de 19-10-64
Roell Comércio Indústria e Importação
Ltda.
São Paulo

ros, jogos' de angarie, jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
maiôs, mantas, -mandrião, manilhas, pa.
!arcas. palas, penboar, pUlover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, Nanas, pu.
nhos, perneiras, quanonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
mui-teres, aborta, sungas, atolas ou alacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térmo ri.' 666.988, de 19-10-61
Goldenstein d Zylberstein Ltda.
São Paulo

BABYNIL

Fevereiro c.e 19t5 .
vadores para passageiros e para carga,

engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculo& vida°
locomotivas, lanchas, motociclos, molaa,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pante."
rodas para bicicletas, raios para.bicklea
tas, ,reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veiculos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troteibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 666.991. de 19-10-64
Emprêsa Distribuidora de Filmes e
Noticias Edin Ltda.
Guanabara

tND. BRASILEIRA

2 TEMPOS
:LAVE E USE

MONTANHEZ

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário:
e rea:pas teima -em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas. baba.
doutos. bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casação, coletes, capas, chal?a,
cachecol& calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas, ' camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó& echar.
pes. Fantasias. fardas para militares. colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros jogos de angarie, jaquetas. laqi.és.
tinas, ligas, lenços, mantéis. meias.
Maiôs. mantas, mandrião, manilhas, palatos. palas. penhoar., pulover. pelerinas,
penas. ponches, polainas. pilamas. pu.
nhos, perneiras, quimanos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudo&
saspensórios, saídas de banho, sandálias,
sut teres, shorts. sungas. atolas ou slacks.
talar, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
'Mulo n.° 666.990, de 19-10-64
Lancaster — Comércio e Importação
Ltda.
São Paulo

Classes: 12, 23. 36, 41, 42, 43 e 44
Titulo
Têrtno n. 666.993, de 19-10-64
Auto Braz Ltda.
. Paraná.

Auto Braz
Classes: 6. 11 e 21
Titulo

SOTER

IND. BRASILEIRA

1786

Casa Laranjeiras'

Indústria Brasileira

IND. BilAtILEIRA
......~.
Classe 36
Para distinguir: Anuo. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas. blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baSa.
douro& bonés, capacetes. cartolas. cara
atiças. casacão, coletes. capas, chales
zachecols, calçados. chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças
ik •letthoras e de criai,cas. et.Içõesi cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
Classe 42
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros.
, Bebidas akoólicas e fermentadas e saias, casacos. chinelos. doeninós echar.
.uitques (afasIties) não incluídas na cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
Classe 3,
saiu, casacos. chinelos, dominós, echar-

Termo n. 666.992, de 19-10-64
Casa Laranjeiras Ltda.
•
Paraná

Termo n. 666.994, de 19-10-64
Sociedade Técnica e Representações
Soter Ltda.
Rio Grande do Sul

ROELI ]
C1 L, 46
Artigos da classe
.
Tann° n.° 666.984, de 19 10-64
Men Keith-Olenlivet Distifiery Company
Lítuited
Escócia

Classe 32
Artigos da classe

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para biblcletas. automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores. alavancas de câmbio. braços
breques, braços para veículos. bicicletas. carrinhos de mo e carretas, caminhonetes., carros ambulantes. caminhõea
carros, tratores, carros-berços carros
tanques, carros-irrigadores , carros, carroças, earocerlas, chassis, chapas circulares para veiculo& cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veicnlos, direção desli
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele-

•
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fina
úteis, instrumentos científicos e 'aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral • acessórios de aparelhos elétricos,
aparelhos de alta tensão, anemómetros,
antenas, alto-falantes, acumuladores, aspiradores, aquecedores, bobinas. balcões
4rigorificos, barômetros, batedeiras para Nutrias e massas, chaves automáti,
cas cruveiros elétricos, câmaras frigolarica& chaves de alavancas, diais, enceradeiras. esterilizadores, ferro elétrico
Para solda, loções e fornos elétricos.
geladeiras, interruptores liquidificado.
res, maçaricos, níveis d'água pari caldeiras, prumos. plugs, pantômetros, re9:maneias. registros pa ra vapor, releva,
reatores, tomadas, transformadores, termómetros, telescópios, voltímetros, válvulas de redução e ventiladores .
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yva . Armando A. Bezerra
Rio Grande do Sul
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robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
saciares, shorts, sungas, atolas ou slacics.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n. 667.008. de 19-10-64
Central Elétrica Capivari-Cachoe-g
S. A. — F.letrocap
Paraná

Termo n. 667.014, de 19-10-64
Aval S. A.. — Administrado .8
Valores
Guanabara

Termo n. 667.000, de 19-10-64
Passos Cs Leão Ltda.
Paraná

ELETROCAP:

AVAL S. A. - Administração)
de Valbres

PASSOS
Indústria Brasileira
C'asse 41
Café em grão. torrado e em pó
Termo n. 667.001, de 19-10-64
Auto Peças São Paulo Ltda.
Paraná
Classe 34
Mosquiteiros, cortinados, e stores de ,11nito ou cánharno. de sua indústria e
comércio
Termo n. 666.996, de 19-10-64
Vv. Armando A. Bezerra
Rio Grande do Sul
MICA 5*
— mosQuirtino‘
coRT,..00s

"N

E LLY

'Auto Peças São Paulo.

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices.
lhetes, bilretes de sorreoi, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatai
debentures, envelopes, faturas, folrinhas,
letras de câmbio notas fiscais, licitas
promissórias. paeis de correspondência.
passagens, publicidade e propaganda
em geral. recibos
Termo n. 667.009, de 19-10-64
Acido! Paraná Ltda.
Paraná

FIEL

Classes: 11 e 21
Tytulo

Indústria Brasileja

Termo n. 667.002: de 19-10-64
Indústria e Comércio Nordestina de Artefatos de Vidros Ltda.
Pernambuco

Classe 1
Óleo hidráulico para freio
nano ri. 667.010. de 19-10-64
Ronaldo Lemos Leso
Guanak,ara

Indústria e Comércio
Nordestina de Artefatos
le Vidros Ltda.
Nome comercial

E

Terino n. 667.003. de 19-10-64
Fermaco Ltda.
Pernambuce

FERMACO LTDA.
Nome comercial
Classe 34
Titulo
Termo n. 666.998. de 19-10-64
Comercial São Luiz Ltda.
Paraná

uomerciat São Luiz

Têrrno a. 6670.01, de 19-10-64
Nikasil — Presentes Beleza Ltda,
Pernambuco

NIKASIL
•
Presentes Beleza Ltda.
Nome comercial

Termo n. 667.005, de 19-10-64
classes: 11, 12, 15, 23, 36, 41. 42 e 43
Socai — Sociedade Comercial de EmTítulo
preendimentos Ltda.
Termo n. 666.997, de 19-10-64
Pernambuco
Menilmontant S. A. — Comércio de
Modas
• Socel - Sociedade
Paraná
Comercial de

Memimontant
Indústria T3rLeilir4.
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empreendimentos Ltda.

LETROL/Nli A
Classe 8
Geladeira. rádio, TV.

Temo n. 667.011. de 19-10-64
Sociedade AgrIcola. Industrial e Comercial "Produtos Lula" S A.
Rio de /aneiro
NARIOLA LULA

companhia d. toõos..,
•
em ttdas as horas

- A dane

•

C : iISSe 41
Bananada. goiabada, pessegada doces,
balas geléias, confeitos, le.te, manteiga;
creme, queijos, mel; legumes; cansei Ta
de legumes, de frutas. de frutos. sucos
de legumes, de frutas, de frutos

Termo n. 667.012, de 19-10 64,
Renovadora de Sapptos Veloao Ltda.
Artigos da classe

Nome comercial

Tèrrno n. 667 .006. cl? 19-10-64
Indústrias e Comércio Muniitd S. À.
• Classe 36
Pernambuco
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas em geral: Aciasalhos
aventais a lparcatas anáguas blusas
botas, botinas, blusões. boinas. baaadouros bonés catricetes. cartolas cara._
c/A
ouças. casação. coletes. capas chatas
cachecols, calçados. chapéus. cintos
'cintas. combinações, carpinhos calças
Nome cctnerciAt
de senhoras e de crianças calções c.ti.
Térrno
n 667 007, de 19 10,64
ça.4
camisas
camisolas
camisatas
Central filtrica Cap:vari-i :arboeira
cuecas. ceroulas colarinhos ..cueiros
S. A — E. etroca
saias. casacos chinelos domineis achar
Paraná
pez fantasias fardas nara militares colegiais. fraldas. galochas. nravritas " gorCentrai É.Iétrica
ros. logos de lingerie, laqueias Inces
luvas, ligas lenços. mantõs meias
Uapivari-Cachoe ira S. H.
maiôs. mantas mandrião: manilhas oa
Eietrocap
let6s. Palas nenhoar. oulover derinas
peugas, ponches. nolainas. pijamas ou.
aba, perneiras. quimonos, regalos,
Nome comerciai

Indudtrias e Uornercio

FIGURINHAS
VOCÊ É O LIMITE
Guanabara
Classe 35
Te-mo n. 667.013, de 19-10A4
A Fruteira do Verem., Ltda.
•
. Guanabara

BARCELOS DOMINGOS
24DCSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Nome comercia/
Termos ris. 667.015 a 667;166, de
19-10-64
Aval S. A. — Administração de
Va'ores
Guanabara

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetato"
agentes quimicos para o tratamento •
!oração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anilinas, alumen, alvaiade, alvejantes ira
dustriais, aluminio em pó amoníaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, andoxidantes. and-corrosivos. anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia: banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cio.
ro, corrosivos, cromatos, corantes, crecr
sotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emLlsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol. filmes sensibilizados para fotografias. Nixadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores. gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos;
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mera
cuido; nitratos, neutralizadores. nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça: produto, gui.
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotográfia, papéis de turnesol, papéis ha.
liográficos e heliocopistas, pelicular
sensíveis, papéis para 4otografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pôs metálicos para a composição de
tin tas. preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais salicilatos, secantes,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
silicatos, soda cáustica, soluções qui.
micas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, pare- des. contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veicubs, talco industrial, thiner,
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanhe
mõsca e insetos ide goma e papel ou
papelão). alcalis bactericidas, barattcidas- carrapaticidas, cresol, cresotalina. creozoto, desodorantes, desintetan.
tes. defunadores. exterminadores de
pragas e hervas daninhas,' estereliiantes, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, tertilizantes los.
fatos. fonnicicias. fungicidas. turt.iqun.
tes, cricose para fias veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos' desinfetantes

1
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ciosos medalhas de metala preciosos
Classe 10
• veterinários, petróleos sanitários e troe metas .mancaiii de empuxo com
desinfetantes, papel fumegatórica pós colares múltiplos, transmissões, transmis- Para distinguir: Algodão, agulhas para semi-preciosos e suas imitações palitos
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e sões intermediária e suas partes inte- injeções, aparelhos dep remido arterial, de ouro, pedras preciosas para 161a, pe.
desinfetantes, preparações e produtos grantes, cavaletes de mancais, mancais aparelhos par massagens, afastadores; dias semi-preciosas para jóias. pérolas
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e tetos, mancai de teto, acomplamentos, abre-bocas, abahra-linguas, aparelhos e imitações de ,pérolas, pratos de meveterjnários, raticidas, remédios para polias para cabos. cremalheiras, retifi- para surdez, abaixa-liraguas, aparelhos tais preciosos, serviços de chá e de café
fins veterinários, sabões veterinários e cadores, rodeiros, mancais para rodeiros, para surdez, afastar lábios, gengivas, de metais preciosos, serviços de icor
agulhas ara seringas, aarelhos elétro- de metal precioso, serviços de refrescos
deáinfetantes, sais para fins agriaolas,
chumaceiras e cones
dentários, cirúrgicos e eletro-diagnósti- de metal precioso, serviço, de salada
horticulas, sanitrios e veterinários . sulClasse 7
cos, bolsas ara água.quente, Euglasi b,s- de frutas de metal precioso, serviços de
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, aia- Máquinas e utensílios para serem usa- turis, bombas de borracha ara fins ci- sorvete de metal precioso, sopeiras de
dos exclusivamente na agricultura e rúrgicos e rotéticos, bandejas rospitala- metal precioso, taças de metais preciomais e hervas daninSas
horticultura a saber: arados, abridores res, crinulos, conta gotas, celalemetros, sos, talheres de metais preciosos, tura.
Classe 3
Substncias químicas, produtos e pre- de sulcos, adubadeiras, ancinhos tne- curems, colheres cortantes, cintas abdo. bulos de metal, humanaria lapidadas e
parados para serem usados na medicina câniraos e emplilhadores ocmbinados, minais, estiletes, espátulas, instrumentos
*vasos de metais preciosos
arrumadores mecânitnos para agricul- cirurgicos para operações, termômetros,
e na farmácia
Classe 14
tura,
batedeiras
para
cereais,
bombas
Classe 4
macas, meias elásticas protetores para
Substâncias e produtos de origem ani- para adubar, ceifadeiras, carpideiras, seios, pinças anatómicas, pincéis para Para distingas: Projetores, castiçais,
mei'. vegetal ou- mineral, em bruto ou ceifados para arroz, charruas para agri- garganta, armários para fins hospitala- imagens, pingentes, craminés, assim
parcialmente preparados: Abrasivos em cultura, cultivadores, debulhadores res, camas, carrinhos para transportei mo outros artigos de iluminação em vibruto,- argila refratária. alláltico em aestocadore& desentegradores, esmaga- de doentes, mesas para clinica médica e dro, garrafas de vidro, canecas de vibruto, algodão em bruto. borracha em dores para a agricultura, escarrificado- hospitalar e serra para maquiotomia dro, jarros de vidro, porta-talheres de
vidro, compoteiras de vidro, frutesas
bruto. bauxita. benjoim, breu.. cantora. res, enchovadeiras, facas para máqui.
de vidro, taças de vidro, conchas de viClasse 11
•caolicn. chifres, ceras de plantas; ceras nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos
vegetais de carnaúba e aricuri. crina garras para 'arado, grades de discos Ferragens, ferramenta de tóda espécie, dro, pratos de vidro, espremedores de
de cavalo, crina em geral. cortiça em ou dentes, máquinas batedeiras para cutelaria em geral e outred artigos de trutas de vidro, biacoteiras de vidro, caibruto, cascai vegetais. espato, ervas agricultura, máquinas inseticidas, má. metal, a saber: Alicates, alavancas, ar- xas devidro, para doces, para bombons,'
medicinais, extratos, oleosos, estopas :minas vaporizadoras, máquinas de Inações de metal, abridores de latas. pótes de vidro com ou sem rolhas de
enxofre. baias. fibras vegetais flores mungir, máquinas niveladoras de terra, arame liso ou farpado, assadeiras, açu- vidro, para liqu.dos e sólidos, e artigos
secas. grafites. gomes em bruto. granito máquinas perfuradoras para a agricul- careiros; brocas, bigornas, baixelas. analogos de vidro para mesa, cópa e
em bruto. kieselghur. liquidos de plan- tura . máquinas de plantar, motoccur- bandejas, bacias, baldes, bombonieres; cosinha, jarros e vasos de vidro para
tas. laica em bruto ou parciaarnente tuas, mquinas regadeiras, máquinas de bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- .flaires, podendo a marca ser ainda em
preparados. minérios. naetáliaos. madei- roçar, de semear, para sulfatar de lheres para pedreira, correntes, cabides. papeis de escritório e de correspandèsra , em bruto ou parcialmente traba- torquir, de triturar, de esfarelar terra, chaves; cremones, chaves de parafusos, ciam anuncio& e propaganda em geral,
lhadas em toras. serradas e aplainadas. oara Irrigação, para matar formigas e conexões • para. encanamento, colunas, embalagens e qualquer fôrma de acondicionamento
manganês. óleos de cascas vegetais. •utros insetos, para burrifar e pulveri- caixas de metal para portões, canos de
Classe 15
mica, mármores em bruto. óxido de aar desi • :antes para adubar. para metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
gazes solidificadores gelatina giz. di- agitar e espalhar palha, para colher cabeções, canecas, copos, cachepots, Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
mantas medicinais. p edras em bruto. algodão, para colher cereais, máquinas centros de mesa, coqueteleiras, caixas porcelana, faiança, louça, louça vidranaebracho. raizes vegetais. resinas, re- amassadoras para fins agrícolas, de para acondicionamento de alimentos, da e Outros para uso caseiro adiariam
smas naturais. resiluos teimeis adido. cortar árvores, para esadahar, para ca- ealderões, caçarolas chaleiras, cafetei- fins industriais e artisticos, inclusive
pinar, maquina combinadas para se- ras. ,conchas, condores; distintivos do. instalações sanitárias, adobem &damos,
seivas, talco em bruto. auto. :isto
betuminoso e silicato
mear e culdivar, de desbanar, para en. biadiças; enxadas, enxadões, esferas, aparêlhos de jantar almoço, sobremesa,
aliar máquinas e moinhos para forra. engates esguichos, enfeites para arreios, chã e café. artigos de louça, bacias de
•
Classe 5 .
estribos, esferas para arreios, esournaAço em bruto. aço preparado, iço gens, máquinas toscadoras, ordenado- deiraa formões, foices, ferro e cortar latrina. balaustres . para. jardins. banres
mecânicos,
raladores
mecânicos,
rodoce, aço oura tipos. aço fundido, aço
capim ferrolhos. facas, facões, fecha- deiras de porcelana para candieirom
parcialmente trabalhado, aço oídio, aço los compresso es para a agricultura. duras, ferro comum • ti carvão, fruteiras, banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
refinado bronze, bronze em bruto ou sacradeiras, semeadeh as, secadeiras. fitais, fôrmas para doces, freios para botijas, bules, bidês, caçcslas para tu&
parcialmente trabalhado. bronze de semeadores de terra. tosadores de gra- estradas de ferro. 'frigideiras; aiduchom lho. canos de barro para fogão, columannanis bronze em pó. bronze em ma, tratores agrícolas. válvulas para grelas, garfos, ganchos para ciudrus, nas para jardim. xlcaras canecas, coas.
máquinas agrícolas
barra mn fio, chumbo em bruto ou
gonzos para carruagens; insígnias; li- poeiras. confeiteiras. cubos, descanso&
parcialmente p re p arado cimento MeClasse 8
mas, laminas, licoreiros, latas de lixo: para . guarda-chuva, espremedores para
tálico cobalto, bruto ou ' parcialmente P,ara distinguir: Artigos e aparelhos elé- :arras; machadinhas, molas para porei, 4n:tas tinis. frigideiras de- barro. glotrabalhado. couraças. estanho buuto ou tricos. eletrônicos em geral, -aparelhos molas para venezianaa. martelos. -alar. bos, jarros, jardineiras para jantam laparcialmente trabalhado ferro em bruto. e artigos para instalações elétricas, ele- retas, matrizes; navalhas, puas, pás, tom va dedos, mantegueiram molheira. pe.
em barra fe'rro manganês terro velho. tronicas e hidraulicas, conjunto de peças gos, parafusos. picões. porta-gêlo; !ro- destais de tampadas pires, porta-tacaa.
gusa em bruto ou parcialmente traba- elétricas formando aparelhos Óticos, ins- seiras, porta.-pão. porta-joias, paliteiros Pores. .pratos. puxadores. receptáculos,
lhado. gusa temperado. gusa maleável. talações e artigos elétricos e eletromcos panelas roldanas, ralos para pias, rebi- .saladriras, saleiros serviços de chá e
lâminas de metal lata em' falha. latão para automóveis, aparelhos e acessórios tes, regadores,' serviços de chá e café; cate. taboletas. terrinas, tubos. tariab.s,
em tõlha latão em chapas, latão em para rádios e fonégrakm. aparelhos e serras, serrotes, sachos secarrolhas: te
rios e tocaras
• verga Ihões ligaa metálicas, limalha& instrumentos didáticos, instrumentos ci- suaras, talheres,. faladeiras, torquezes
não
traba.
magnésio. alanganés, metais
Clasãe 16
tenazes, travademas. teias de arame., tolhados ou parcialmente trabalhados. me- entíficos, instrcmentos de recisão, acen- Leira& trincos, tubos para encanamenra Paia distinguir material, para constru...
dedores
elétricos,
acumuladores'
elétritais em massa. metais estampados.
cos, aspiradores elétricos, aspiradores de trilhos para portai) de correr. taças ções e -decorações: Argila areia, bametais oara aolda mimei. zinco
.
tentes. baianstres calhas, cimento. cal,
pó. 'microscópios, agulhas ara antena*. • ravessas.- taribulos vasos, vasilhames cri. chapai,' isolantes, caibrais, caixilhos,
Classe 6
•
verrumas
Para ditsinguir: Máquinas e motores aparelros de controle e medida, aparecolunas caibros, caixilhos, colunas. diaClasse 12
elétricos is gás, vaor e a vento; turbi- lhos de expurgo, aparelhos de ligação
pas paa coberturas. edificações premoL.
para
banheiros,
aparelhos
de
ar
refrigeAlfinetes,
agulhas,
argolas,
botões,
colnas: locomoveis: máquinas motrizes: ma
dadas. 'estuque. estacas, esquadrias, forrado,
aparelhos
de
it
tensão,
aparelhos
chetes,
dedais,
fivelas,
fechos
corrediquinas operatrizes; ventladores para as
roa, gesso frisos, grades. janelas lameIndústrias; aparelhos. de elevação para automáticos para descarga de água ços, griSas de metal para enfeites de las de metal ladrilhos. 'amaria. luvas dat
aparelhos de ar condicionado
vestidos e presilhas
junção, laje. lakotas, madeiras para
cargas: guindastes: laminadores; máquiClasse 13 •
construções material contra fric • calor,
-nas ferramenta: máquinas perfuratrizes;
Classe 9
desvios; mesas giratórias: lubr.ficadores. Para distinguir: Instrumentos musicais e Adereços de metais, preciosos, semi- mosaicos, produtos de base adáltico,
Partes de máquinas, a saber: rodas den suas partes integrantes: Acordeão, arcos. preciosos e suas imitações, :adereços' de produtos para tornar impermeabilizantes
tadas rodas para corrente, corrente*. bandolas, bandolins, bombo. bong6. pedras preciosas e suas imitações, *dar- sé argamassas de cimento e ca; hidrata.
mancais de manivelas de pedais, regia batnjos. baterias, contrabaixos, cordas nos de metais preciosos semi-precionos liem pedregulho, placas • para pavirnena
suas imitações, alianças, anéis, arti- tição. peças ornamentais de cimento ou
ladores. engrenagens • de. diferencial.' para instrumentos musicais, calcas, cai- egos
de fantasia de metais preciosos,
engrenagens de multiplicação e Man g xa de rufo, clarinetes, cavaquinho:, cas- balagandans de metal preciosos ou gesso para tetos e paredes, parquete*,
portas, pontoes, pisoa papel para forra:
tanholas.
cravilhas
para
Instrumentos
-aisãodeRç.rtculõsnivea
semi-preciosa, lar adejas de 'metais ore'
eixos mangas de eixos móveis, coman- cordel& cornetas. clarins. .cordas e en- ciosos, berloques da metal oreaaaaa canas, soleiras' para portas. tiloIos. tubos
dos. Mancais de rolamentos de esferas. cordoamentos para lineamentos anisa oriaaos de metal precioso, ou semi- de concreto telhas tacos rubor de vea.
cais, estojos para instrumentos musicais
.• tilaçao. venezianas
anéis de guia, mancais radiais mancais estardarte. fagote, flautas, gaitas, gui- precioso, bules de metais precioaas
Classe 17
de pressão, combinação de mancais ra- tarras. gonzos, harpas. hanmónicas. ma- carteiras de metais preciosos. • colares Artigos para. escritório, almofadas para
d.ais e de pressão 'anéis de gula cara cetim enaramam ocarina, órgãos. piano. de metal. preciosos ou semi-preciosos. carimbos, almofadas para tintas, abriesferas. dispositivos para guiar corpos randeiros. palheta. pianos, pianolas. contas de metais preciosos, com.s de dores- de cartas, arquivos, borrachas,
- rolantes.. disposit gros para a fixação de pratos, pistão. raecrio, realejos, surdinas metais preciosos, dedais de metais pre- berços para ~rabona°, borrachas para
corpos rolantes are eixos ou era caixas saxofones, timbarem tamborins. trombo. ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro. colas, brochas para desenhos, cofres.
. de mancais, mancais de rolamento, rola- nes, trunfas, tambores. triângulo', trom- fio de prata, fivelas .de metais prero- canetas, canetas tinteiro,. canetas para
mentos de esferas, rolamentos de rolos. bones de varas, violas, violino e
sos," galreteiras e- metais preclosom jóias. desenho, cortadores de papel, carbonos,
:. esferas e corpos rolantes de aço e Otl•
violoncelo
jóias falsas, lantejolas de Metais pre- carimbos. carimbai:lotes. cola paia papel. •
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caiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, tnaquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
inata-gatos, porta-tinteiros, porta-caritnbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de barrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 18
Armas munições de guerra e caça, explosivos e fogos de artifícios, a saber:
armas balas de aço e chumbo, bombas
explosivas, • canhões, canos de espingardas, cartuchos de dinamite, espoletas de percussão e elétricas. explosivos,
fusis., fultninatos, fogos de bengala e
artificio, foguetes. fósforos de /ores e
explosivos, granadas, gelatina fulminante, lápis de fogo, maquinaria de
guerra, munições de caçada r, matarias
explosivas, morteiros, nifroalic smina. nt.
troceluloses. petardos, piajetis. pólvora
substâncias explosivas, tararias de
guerra e torpedos
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive do
bicho da seda, Animais vivos, bovinos
cavalar, canr;nos, -nanas C SU iflOS
Classe 20
Ancoras, alvarengas, bolas, botes, salva-vidas, barcos, catrais. shalupas, chatas, faluas, lanchas, navios. rebocadorei, embarcações de todos os tipos, dragas e flutuantes, cabrestantes, graus,
guinchos, guindastes, moliaetea instalações industriais para estaleiros e portos,
cintos de nataçâo. velas para barcas,
paraquedas, salva-vidas. -garchos para
botes e dispositivos para nrriá-los
'. Classe 21
PaTa cuatiagutr- Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis. auto-caminhões, 'aviões, amortecedores. alavancas de cambio. braços
breques, braços para veículos. bicicletas carrinhos de mão e carretas. caininhonetes.. carros ambulantes. caminhões
carros, tratores. carros-berços, carros
tanques, caros-irrigadores, carros. car
roças, carocerias. chasais, chapas cir.
atilares para veiculas, cabos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corredicos. para veículos. direção demigadeiras. estribos. escadas rolantes, ele
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. eixos de direçâo
freios fronteiras para veiculas auidge
locomotivas, , lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocár g as. moto furgões
tuaniveas. navios ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas. pedais. pensões
rodas para bicicletas, raia*: para bicicletas. reboques, radiadores para veiculas
rodas para veiculas, selins tricicles. tirantes para veículos vagões, velocipa
des. varetas de controle do afogador e
acelerador tróleis troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Classe 23
Para distinguir: Cretones em peça. cam
braia de linho cai peça damasco de alodáo em peças. (azendas de lã. flane
ias de lã em • peça., fazendas de seda
em peca. lar:andas de linho em peça
porgurão de sê:la em peça, jersei de algodão e de seda em peça, linhos, Ibera-.
dos em peças musselina em peça, opa
Ia eia peça,. organdi. pelúcia, pascal. ris
cadinho em peça, raion em peça, sarja
ree peça, sécikle, serias em peça. tecidos
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de algodão, de alpaca, cie lá, de pêlo
de cfirshamo, de ramio, de fibras sinta
tka de cânhamo, de linho, de sêda em
peça e casemiras
Classe 22 Fios de algodão, cânhamo, juta, Iã.
nylon, fios plásticos, fios' de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagem e crochê. Fios e linhas de seda espécie,
aço para pesca
Classe 24
Alatnares, atacadores para esparalhos,
bandeiras, bordados, braçadeiras e bar,
ias, capas para móveis e pianos. carapuças para cavalos, cordões, debruns,
fitas, forros, franjas, filtros para ór.
gào, mochilas, mosquiteiros, nesgas,
ombreiras, enchimentos para roueas.
panos para enfeites de móveis, não tazendo parte dos mesmos, passamares,
pavios, rads, casos e sacas
Classe 25 • '
Arvores de natal, bibelots, bolas pare
enfeites de árvores de nata.. carta"
geográficas, cartões postais, cartaz,.e,
displays, desenhos arnsticos, desenaos
de 'calca:Inania para tecidos, estatuas
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, liguras para enfeitar bolos de aniversários, batizados,
casamentos e outras quaisquer camelino
rações. gravuras, imagens: letreiros. manequins, maquetas, obras artisticas. obras
de pintura, painéis e cartazes Para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas,
para propagandas, stsportes artist moa
para vitrines, estatuetas. para adornos
e para fins artísticos e taaoletas • '
Classe 26
Alforges de vime, argolas de tnade ia
de ciaram ou de osso, argolas de madeira de marfim ou de osso para guardanapos. armações de marfim ou madei
ra para leques, artefatos de madeira
para casinha, cabides de madeira, caisus de madeira, copos de cosinha, cestas de salgueiro. cestos de madeira ou
vime para pão, colheres de pau, dentes
de madeira para rodas, dormentes de
madeira. envólucros de madeira para
garrafas. escadas de madeira, 'estribos
de madeira, figuras de madeira, fivela
deosso ou mar fim,' forquilhas de znadeira, forros , de nadeira,, grades Ge
madeira, letras de madeira, mastros dt
madeira, molduras de madeira para quadra monogramas de marfins. pa'neis
de biombo. painéis de madeira, tábuas
de costura, tábuas para cortar carnes.
tambores de madeira, tampas de inadeira. tofiéis • de madeira e torneiras de
Classe 27 •
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: cestas, cestos, cabos de utensílios, cestos para costura e para pães.
caixas de acondicionamentos e para enfeites, esteiras, enbornais. estojos, guarnições para utensílios, malas, pecheiras.
redes, rédeas, suportes para filtros, sacolas, sacos, telas para assento de cadeiras e bolsas
•
Casse 28
Para distinguir: Artefat.)s de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimeatos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros;
armações para óculos, bules, bandeias,
bases para telefones, baldes, bacia.s. bolsas, caixas, carteiras, cha pai, cabos
para ferramentas -e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p lestico para
baterias. coadores. copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guaada de objetos. cartu-

chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e i copInhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de' piestico
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material restico para sorvetas, estojos p:- , a objetos, espumas—de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, forma:, 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 pontes, artigos, protetores par adocumentos. puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites. radinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material p lástico, sacolas, sacos, squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
çortumes, para marcineiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e ped-as os .a afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
aara ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéls, • para tecelagem e ganeniçaes de material plástico ara imitistria geral de lásticos
Classe 29
•
Escovas comuns não inclui rias em outras
classes, a saber: basculhos, escovas,
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çâo de bens, armazens gerais, transpor.
tas em geral, corretagens e representações
Classe 34
Cortinas, capachos. encerados inclusive para instalações hospitalares. linóleos, tapetes em gerai para assoalhas
e aradas e artigos de pele para os
mesmos fins pssadeiraa
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, ca
murças, 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-níqueis, 'pastas. pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos' para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba'
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, ci atos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, 'camisolas, c.aminetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas meias,
mail5s, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, peleterias,
peugas, ponches, polainas. pijamas, punbos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

para: alcatifas, baixelas, banho, de

Classe 37

esparto para roupa, chaminé escala,
espingarda, fundição, garrafas, janelas,
limpar frascos, roupas e lestos, esfregões, espanadores, vassouras: de criança, de vidoeiro, esfregar assoalho, rua,
casa e estrebaria
Classe 50
Armações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sóis. barbatanas para guar
chuvas, bengalas, capas • de algodão
para chapéus de sol, cabos de chapéu
de sol, capas de seda para chapéu de
soa castões' de madrepérola para bengalas, castões de marfim para guarda
chuvas, acstaes de metal comum, castões de tartaruga, garfos para guarda.
chuvas,
guarda-chuvas,
guarda-sol.
guarnições para 'bengalas, guarnições
para guarda-chuvas, partes de guarda.
metal comum, ponteiros para guardacruvas de metal comum ponteiros para
bengalas,e guarda-chuvas de chifres •
varetas ara guarda-chuvas
Classe _31
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: tendas,
lonas, correias de transmissão de tóda
espécie, cordoalha e barbante. mteril
de vedçâo e mngueir
Classe 32 .
Almananuea, anuários. álbuns Impressos, cartazes, catálogos, jornais nac
aaia e estrangeiros. publicações Impres.
ias revista. Propaganda em rádio
televislio, jornais, programas radiofõni.
70S, peças teatran e c nematográficar
e revisras Impressas
Classe 33
Administração de valores, operações bancárias. investimentos, financiamentos, seguros terrestres e maritarnos; . admiaistra-

Roupas brancas, para cama e mesas
Aceichoados para camas, :o n chas, cobertores esfregões fronhas guardanapos, jogos borda tas. jogos de toalhas,
leuçóis mantas para .amas, Dano para
panos de pratos, toa'has de
casinha
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalha
para banquetes, guarnis
ções para cama e mesa, toalhintias
(cobre pão)
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglut,nados. álbuns (em branco) álbuns
para retratos. e autógrafos. Palões (exceto para brinquedos), • blocos para
correspondência. blocos para cálculos,
blocos para anotações. bobinas, brochuras não impressas, caderno, de escrever, capas para documentos carteiras,
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos. caixas de cartão,e caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões coamerceas. cartões -indicas, confeti. corsolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, caderno.
escolares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planograticas, cadernos de lembranças. carretéis de pa.
palão, envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernaçãc de papel
ou papelão. etiquetar, Inas indica,.
Valhas de celulose. guardanapos. livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade: mata-borrão: ornamento§
de papel transparente; pratos, papelinhos. papéis de estanho e de alurninlo,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão. papéis fantasia. menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de.
soda, papel impermeável, papel era ho-

•*Mie
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'ross pós de branqueai' roupa, salicato raquetes, redes de pesca, redes para
bina para impressão. papel encerado.
Classe 41
papel higiênico —papei mperineavel Para distinguir: AlimeWação para aves de sódio. soda cáustica sabão em pó. jogos. rodas de roletas, revólver de
para copiai. papei para leaenhos. pa- e animais, arroz. amendoa.a. araruta. sabão comum sabão de esfregar e sa- brinquedo. soldadinhos de chumbo, tapel para embrulho impermeabilizado alpiste avelã, amido, ameixas, azeites. ponáceos, • tijolos de polir e verniz bleiros para jogos, tacos de bilhar,
para calçador
.papel para encadernar pape para es açúcar, azeitonas, aveia aves abatidas
tambores para crianças, tamburens.
craves, papel para imprimir. papel pa- atum, amendoim alhos. balas baunilha
Classe 47
tamboretes, tênis de mesa*, trens e vias-.
rafina para embrulhos. panei celotane bombons, biscoitos, bolachas, batatas Para distinguir' : Alcool para motores de férreas para brinquedos, varas para
papel celulose, papel de anho. papel bananada. bolos, •bacalhau. banha. ca . eiplosão, carvão mineral, vegetal e de
pea.a, vagonetes e zepelLna
absorvente, papei- para :marulhar ta, nela chouriço, chocolate, caramelos turfa. combustiveis, gás, gasolina..graClasse 50
ibaco, papelão. recipientes de paliei. ro- :oalhada camarão canas; carne de ba- xa, graxas ara lubrificação. lubrifican Para distinguir: Impressos em geral,
setas de papei. rótulos Z1C papel. rolos go. açucar, café • cravo -canela cebola •tes. óleos combustíveis, óleos ala freios, anúncios impressos, ações, apólices, bide papel transparente. sacos de papel alho. azeite banra, massas alimenticia• óleos lubrificantes, óleos ara ilumina- lhetes. bilhetes de sorteio, cheques, carserpentinas: tubos postais de cartão leia, confei tos, cacau, cereais, cebolas. ção e para geração de fôrça, etróleo. •tões comerciais e de 'visitas, duplicatas.
tubetes de papei
querosene
•
creme de leite, creme de miro, condidebentures, envelopes, fatcras. folhinhas,
mentos,
crustáceos.
chá.
.cravo,.
caça
letras de câmbio, notas fiscais, notas
Classe 39
Classe 48
Para distinguir: Artefatos da borracha canglca charque côcos, castanhas, co- Para distinguir: Perfumes, essências, ex. promissórias, papeis de correspondncia.
borracha. artefatos de bosracha para minho cangiquinha conservas alimen• tratos. água de colônia, água de touca- ,passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
veiculos. artefatos de borracha não in- sicias, doces doce de banana, doce de dor. água de beleza. água de quina.
cluidos ciii outas classes: Arruelas. ar- leite, drupa extrato para doces, de ánua de rosas. água de alfazema água
Têm° n. 667.067, de 19-10-64
guias. amortecedores. assentos para ca- tomate e de carne, ervilhas enxova para barba, loções e tônicos para os
Discount House Publicidades Ltda.
deiras, borrachas para aros natentei de erva-doce, essênncias para balas, para cabelos e para a pele. brilhantina. batiGuanabara
'cofre. buchas de estabilizaram .buchas. doces e para alimentos, ligada, trutas derma. "batons" cosméticos. fixadores.
)suchas para ¡saneio, batente de porta. frutas secas, em caldas, cristalizadas e de penteados. petróleos. óleos para . os
.batente de chassis. bisas... pa sa mamada'. com potas: féculas. figos: flOcos, ferrnen• cabeloa, creme evanescente. cremes gor;ras braçadeiras. bocais bases .para te. to farinhas. fava, farelo. tubá. gomas durosos e pomadas para limpeza da
1eitones. borrachas para carrinhos indus- de mascar. geléias. geléias de mocotó Pele e "maquillage" depilatórios desoriais. • borracha para 'amortecedores. goiabada. gorduras. grão da bico ala- dorantes, vinagre aromático, pó de .arrez
'bainhas de borracha para reafeas, cochirn cés glicose, gelatinas. grânulos. línguas_ e talco perfumado ou não, lápis para
DUSTRIA BRASILEIRA
de motor. câmaras de ar . •nupetas cor- linguicas leite, lombo lombo, leite can pestana e sobrancelhas, preparados para
densado.
leite
ern"
pó.
legumes
lentilhas
embelezar
cílios
e
olhos.
carmim
para
dões massiços de borracha 'cabos para
Classe 50
'ferramentas, chuveiros. calço: de bar lagostas, mel, marmelada mortadelas o rosto e para os lábios. sabão e creme
Artigos ia c.asse
aiacha. chapas e centros li' mesa, cor Manteiga mostarda. mariscos, moluscos rara barbear. sabão liquido perfumado
das de borracha. cápsulas le borracha molhos, margarina massas alimentícias. ou não. sabonetes. dentifricios em pó.
Termo n. 667.068- le 19-10-64
ou liquido: sais perfumados para
Transportadora Impar Ltria.
para centro de mesa calços de borra- e de tomate melado, milho. noz-mosca Pasta
banhos.
pentes
vaporizadores
de
PerfuGuanabara
cha para ma quinas copos le borracha da. óleos comestiveia ostras. paios. pes ma esc-Siaras para dentes, cabelos unhas,
•para freios dedeiras desentupideiras. segada. peixes. 'pescados, panetones e dlios: dura de louro. saquinho perfttdiscos de mesa descanse aara pratos. pasta de amendoais. pdcles. pates..-pas
'encostos. êmbolos esguichos estrados. tulhas, pó pára pudins ralinés. pães mado preparados em pó pasta liquido e tijolos para o' tratamento das 'unhas
'esponjas de borracha em quebrajacto pães de fôrma. Pimenta presuntos pol diaaolventes
e vernizes removedores da
'para torneiras. tios de borracha lisos. vilho. quelios. quisera de milho radias catieula: glicerinaperfumada para 'os
lOrmas de borracha. guasmabes para radas, sucos de tratas, salsichas sai
cabe
los
•
e preparados para descolorir
róseas
saqu
já'çx
•
móveis. guarnições de borracha para balanceadas. sequei
tinhas cílios- e Pintas ou sinais artifiautcxnóveis guarnições para veiculos. toucinho tremoços. trigo torrões tor
ciais. óleos vara a Pele
Indústria Brasileira
lancheiras para escolares. arianas de • radas, tâmaras ta piocas, vina gre •
Classe'
'49
•
.
Classe
42
aOtaras - borracha para &graus, listss di borra- logos ormourcitts: artigos despor o voi •
cha para lan 'ias e para portas. lençóis co' anis. bines brandy conhautse
Clame 5)
de borracha manoplas. maçanetas. pro- Jatas ternet. genebra. mo kiituel. tico asassatempos a saber: álbuns para se Magos 6 claasa•
itetores para Ga-a-minas protetores de res nectar punch pimpermint. rhian cortar 'e armar aviões., automN‘elS
apara-choques pedal de acelerador. pe- aicos de trutas em álcool. vinhos ver aros, argolas, bercinhos bonecas boneTermo n. 667.069, de 19-10-64
t dal de partida. ;saras para businas, miais. vinhos espumantes. vinhos qui cos. baralhos de ca rtas bolas para Drilexco — Perfua sções e Serviço'
bortodos os esportes brin q uedos em forma
spratinhos, pneutnailcos pontas de
Técnicos Ltia.
nados whisky
racha para bengalas e Muletas. rodas
de anichais. balões "de brinquado bilha
Guanabara
•
• - Classe 43
7S. brim:Medos . mecanicos brinquedos
inaásiças rodizios revestimentos de
. mine ais águas naturais ámias• em f orma de instrumentos musicais
borracha rodas dr borracha para cnó- Aguas
gazozas. artificiais, água tônica • bebi- . brinquedos .sm tonna de armar brio
, veta. sanfonas de vácuo. saportes de
sinotar. sapatas do pedal ds breque. se, das espumantes sem álcool, a iarana•
airados de borracha com ou sem asso
gazosa, esaéracias parasrefrigerato as 'ré elo carrinhos carrocinhas, caminhões
, sembaio e Isoladoras, su portes. semi
refrigerantes
suco
refrigrrantea
,pneumáticos, suportas de ustabio san- frescos.
.7artas de Iogas chocalhos. caneleiras
. fonas de partida saltos. solas e SOhdOS de sedas as trutas, ret.igerantes cie mates Nara esporte cartões Para tôto nal
• , de borracha: surdina, de bui racEa pa..a soda suo de frutas, Sifões soda limo nhas de brinquedo, casinhas de armar
.aplicação •aos tios r&egraticos e teletó- nada laranjada. socos de nIr4SUCO -adeiras de hrinauedo carteiras e en
Claase 50
de mamãe- t xa . as's
• a nicos. travadores de Porra- tildas
velopes , com - tôlhas p ara reco/lar'. e Dinorninaçao e.omercial de serviços téc.
44
Classe
tubos, tampas de borracha -aara conta.
armar, calçados para bonecas cordas nicns te pe - turacõeS e nasoulsas de pegotas. tinas de borracha para elaboraçãc Para distinguir Bolsas adoras. .aarses- nara pular. clavinas para tiro ao- alva tró eo e águas subterrneas 'importam&
ras e estólos cara acondicsonamensa.
de , substâncias quimicas
de náquinas e eçu'pattentos
copos de dados, caixinhas de música
cachimbos. charutos.. cigarros s
Classe 40
lados
dardos,
discos,
dominós
espia
fósforos ou fumo. charLteiras
Termo ri. 667.070, de 19-10-64
Móveis em geral de metal, vidro. az lhas.
. to:clareira se taba, uriras ca gordas de hrpinnuedo., espingardas de
- Nela Oswaldo Comes
aço. madeira, estofados ou não incita garreeras
vento. estaquinhas , para Jogar enigmas
Gualiahars
chimboa piteiras, boquilhas e ponteiras
sive móveis nra escritórios:- Armários
enganhos
de • guerrs). de brin q uedo ter
armários para Lianheiro e para roupas filtros, isqueiros e suas partos integran
anhos de engomar. ferramentas par
iscadas, almo‘adaa. acolchoados para tes (incluaive pedras). instrumentos pa crianças Figuras de aves e- animai
móveis, bancos, balcões, banquetas ra cortar charutos e limpadores para figuras para ' iócio de xadrez baiões
bandejas. domiciliares; .berços. bambos cachimbo, charutos. cipo-ilhoa. cigarros fooãozinrns de brinauedos. logos 1,
cadeiras. carrrinhos pata chá e café rap& turno em fardos. em failhas. dei 'arab& de mesa rneihriraa para asoorti
liado a em corda
siar-hos para pesca- QtliS05 clara crian
conjuntos para dormitámos; conjuntoa
•"..lasse
Classe 45
fulteres. anznis iscas artificiaipara sala de jantar e sala de visitas Para assinalar e distinguir genéricaineta
Teiss paias aaessisbas era co:ies
conjuntos para eerraços, jardim e praia te os artigos da classe, a saber: seinen- nata p esca logos de damas logos de
TèNuo n. 667.01. de 1Q-10-54
conjuntos de armários e gabineteas para te.s e mudas para a ai:insultara horta domina mins saa raouere linhas Para
Plate'ia toda
copa e cosinha. camas, cabides. cadeiras cu'tura e a floricultura. fiai s s naturais nasça ! uvas para nos p ara enrima
npanalosii•
le roleta. de xadrez mobilias •de brio
giratórias, cadeiras de balanço, caias
Classe 46
de rádios, colchões, colchões de n1013`. Para distii.guir Amrd .o. anil, azul ai medo miniaturas de atenailins rlotties
dispensas, divisões. divans. discotecas Psússia. alvaiade de zinco abrasivos 'ara jogador de soco maacarás carris
de madeira, espreguiçadeiras. escovam algodão preparado para lim pai metaia. valeleas mesas sie ritlhas de campista
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas detergentes. espremacetes, extrato de ricos. patins, patinetes oleies petecas
mesinhas. mesinhas para rádio e tetevi anil. fécuta para tecidos fósforos de larquatas para ginástica. atacas de
aão, mesinhas para televisão moldura& cera e de madura, g goma para laarin rogas de damas dominó e xadrez pelo
tnanos e outros matrunientos M1251 para quadros, porta-retratos. poltronas deria..limpadores de luvas. 'igualas de
Cia s' 5t
poltronas-camas, prateleiras. porta-cha branquear tecidos • líquidos mata-gordu- -ais de hrincruedo pistolas de atira,
ras para roupas e matá óleos para rou nexas papagaios de papel. panelinhas
men
e le nt,r<vsç.as e pal.
pau meta ealãs-catniaa. bruainaias
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Termo n. 667.072, de 1910-64
Elias Gonçaa/es
Guanabara

Classe 48
Loçao capilar, óleo, brilhantina
Urino n. 667.073 . de 19-10-64
Confecções Maria Emita Ltda.
São Paulo

motocicletas, motoCargas. moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. &ateies,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques. radiadores para veiculos.
rodas para veiaulos, selins, tricicles,
cantes para veiculo!, vagões, velocipea .lopeeioje op 31041303 ap sws.ie *sap
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Termo n o 6667.Ó76, de 19-10-1964
Oficinas Reunidas Santa Nula Ltda,
São Paulo

OFICINAS NaINTLAs 4
UARIA BUILii
Industria Brasileira
Classe 36 ,

t SANTA

PAULA LTDA.

Nome Comercial

reúno n° 6667 .077, de 19-10-1964
Produtos Alimentícios CaráguaRegistro 'Ltda.

distinguir: Artigos de' vestuárias
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
Saci Pal110
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaB Ali A B O'It
douras, bonés, capacetes, cartolas. cara.
puças. casaçâo, coletes. capas, chalas.
Industria Brasileira'
cachecols, calçados, chapéus, cintot
cintas, combinações, cai-pinhos. calças.
Classe 41
de senhoras e de crianças, calções. cal,
Doces de, banana
•
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros,
667.078, de 19-10-1964
Termo
saias, casacos, chinelos, dominó*. achar.
Laboratórios Perfarma Ltda.
pai. fantasias, fardas para militares, coSilo Paulo
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorma logos de !ingeria, jaquetas, !actues.
luvas, ligas, lenços. manhas. meias.
• PRORBOGAÇA0
males. mantas. mandrião. manilhas, paletós. palas, penhoar, pulover. palatinas.
ICASPINOT
peugas, ponches. polainas, pijamas. pu.
Industria
Brasileira
robe de chambre, roupão, sobretudos.
.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Classe 48
suspensórios. sairias de banho, sandálias,
meteres, sfiortsasungas, stolas ou slicks. Óleos para o cabelo, tinturas, petróleos,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- loções. brilhantinas, tônicos para o cacabelo
formes e vestido,
belo. fixadores para
Urina n. 667.074. de 19-10-64
Termo n° 667.079, de 19-10-1964
Ambrosia Harling Filho
Pieira Pacirk
São Paulo
Silo *Paulo
Para

e

LAPEANA
Indústria Brasileira
Classe 42
•
Para distinguir: Aguardentes. aparai
' vos anis. bitter, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra. gin. kumel, licores, nectar, punch, pimpertnint, -rimo
sacos de frutas em álcool, vinhos, ver.
reath vinhos espumantes, vinhos quinados whisky
•
Termo n. 667.075, de 19-W-64
Oficinas Reunidas Santa Pa&11 Ltda.
São Paulo

SANTA PAULA Classe 21
Para distinguir: Veiculos suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões. aviões amor
tecedores. alavancas de cambio. barco,
breques. braços ara veiculo*. bicicle.
tas. carrinhas de mâo e carretas. canil
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berços. carros.
tanques. carros-irriqadores carros car
raças. carrocerias. chassis. chaas' cie
calares para veicules. cubos de veiculo'
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços para veiculos. direção. dealt
qadeiras., estribos, escadas rolantes ele
vadoies para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,

PACINJ
Indtistria Brasileira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados , exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores

de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânimos e emplilhadores ocmbinados,
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res mecânicos, raladores mecânicos, ro- bertores, esfregões, fronhas, mi s Annalos' compressores para a agricultura, pos. mgcs borclid" fogos de toalhas,
para
sacrádeiras, semeadeiras, arcadeiras, lençóis, mantas paaa camas, pa
semeadores de terra, tosadores de gra- cosinba e panos de pratos, toalha: de
ma, tratores. agricolas`a válvulas para rosto e banho, toalhas de meta, toalhas para jantar, toalhas para chá e
máquinas agrícolas

Termos as. 667.080 a 667.084, de
15-10-1964 McCann Erickson Publicidade Ltda.
Silo Paulo

`LASTESTEIC
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nylon, fios plásticos, fios de seda natural • e rayon. para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e croché. Fios e 'linhas de tóda espécie.
no para pesca
Classe 36
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,

café, toalhas-.para banquetes, guarnições pãra cama e mesa, toalhinhas
.(cobre pão)
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos, fios de seda, natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costuraatricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espéde,
para pesca
Classe 14

aço

Alarmares, atacadores para ,esparalhas,
las, capas para moveis e planos, caiapuças para cavalos, cordões, debruas,
fitas, forros, franjas, filtros para 0'-

gão, mochilas, mosquiteiros, nesgs,
ombreiras, enchimentos Ora roupas.
panos para énkites : de móveis, não fa.
e roupas feitas em geral: ,AgasalhOs zendo parte dos mesmos, passama1es,
pavios, rads, casos e sacas
Para distinguir: Artigos de vestuários

botara botinas, blu.sõea, boinas. baba.
louros, bonés. capacetes. cartolas, cara
ouças. casaçacs, coletes, capas. chatas
cachecols, calçados, chapéus, clama
cintas, combinações. carpinhos. calças
Se senhoras e de criançasa calções. cal
das. camisas. e.emisolas. camisetas
cuecas. ceasslas.' colarinhos, cueiro:.
saias, casaca.. cht.:elos, dominó*, acharam fantasias fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gorros logos de lingerie. - Jaquetas, laqués

lavas, ligas, lenços. manieta. metas
maiôs. mantas. mandrião. manilhas paletós, p ala& penhoar. pulovar, pelerinas.
oeugas. ponches, polainas, pijamas. pu.

nhos, perneiras, galerianos, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios.-saldas de banho, sandálias.
meteres. shorts. sungas. atolas ou ala cks,
naer, toucas. turbantes, sumos, uni.
formes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, cdchas cca
aeC,:es, esfregõas fronhas. guardanapos, lama. bordai is. jogos de taialhas,
lençóis, mantas par !. camas oan para
cosinha e panos de pratos, toalnas -de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes. guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
- Classe 23 Para distinguir: Tecidos em geral, e
saber: Brocados; casimiras, gaze de
algodão ema aças; pano couro: teci
dos plásticos em peças, tecidos de ai
goda() de lã. dei inho, de cãnhamo, de
juta, seda natural ou raion, tecidos tle
elásticos, de vidro, de viscosa; tule
Classe 24
Alamares, atacadores para esoaatilhos,
bancielras, bordados, braçadeiras e boa
las, capas para móveis e pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns
fitas, forros, franjas, filtros pare érpão, mochilas, mosquiteiros, tinas
ombreiras, enchimentos para roupas

Classe 36

7.

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.

aventais, a'percatas, anáguas, blusas;
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cara-

puças, casacão, coletes, capas. chales,
cintas, combinações corpinhos, calças
de sen.tioras e de crianças, calções, cal-

ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, aueiros,
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatr.s, gorros, logos de lingerle, Jaquetas 'actues,
uvas, ligas, lenços, mantds. melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pd- marletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
mimas, ponches,- polainas, pijamas, punhos. perneiras.

g nimonos.

regalos.

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandá'ias,
st:ateres, shorts, sungas, atolas ou slacka.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos eia geral: tecidos ara conteações e ara kieçarias:
algodão, canhamo. caroá, ‘.azendas e

tecidos de lã em peças, juta, linho, nylon paco-paco. ramy, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos pano-coura e filó
Termo n o 667.090, de 19-10-1964
Comércio e Representação de

arrancadores macânisnos para agriculAccessórios Testeis Geahtex Ltda.
tura, batedeiras para Cereais, bombas
São Paulo
para adubar. aeifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmaga2" O p
_
dores para a agricultura, escarrificado418 t et v.r":51 0011 e.t.re.,1
res. :enchovadeirasa facas para máquinas agrícolas. ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
Classe 99
ou dentes. máquinas batedeiras " para
agricultura, máquinas inseticidas, máAceSsórios de borrachas para máquinas
quinas vaporizadoras, máquinas - de
textels
mungir. máquinas niveladoras de terra.
Termo no 667.091, de 19-10-1961
máquinas. perfuradoras para ,a agricul- panos para enfeites de móveis, não faComércio 'e Representação de
tura. máquinas de plantar, motochar- zendo parte dos mesmos, passamares.
Accessórios Testeis Geahtex Ltda.
tuas. mgainas regadeiras, máquinas de
p avios, reds, casos e sacas
São Paulo
roçar, de semear, para sulfatar de
torquir, de triturar, de esfarelar terra. Termos as. 667.085 a 6667.089, de
para irrigação. para matar formigas e
19-10-1964
outros insetos, para burrlfar e pulveri- McCann Erickson Publicidade Ltda.
c omtNcro s..,
para
zar desinfetantes, para adubar .
São Paulo
agitar e es p alhar palha, para colher
RZSESENTAg.ÃO
algodãO. para colher cereais. máquinas
ACESSCSRIOS
amassadoras para fins- agrícolas, de
AIIRYEST.Eli,
TEXTEla.
asÂRTEX LT.DA.
cortar ai-vares. para espalhar, para ca
pinar, máquins combinadas para se.
Classe 37
mear e cultivar, de desbanar. para eissuar máquinas e moinhos para forra- Roupas brancas, para cama e mesa:
Nome', Comercial •
gens máquinas toscadoras, ordenado- Acolchoados para camas. tochas, co-
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884 Sexta-feira 28
Termo n° 667.092, de 19-10-1964
gel-Boliche e Plzzaria Ltda.
São Paula

.BEL-BOLICHE
( nZZARIA ,LTDA.
Nome Comercial

•

e

667.093, de 19-10-1964
Têrmo
Bel-Boliche e Pizzaria Ltda.
São Paulo
•
:BEL BOLICHE -

PIZZERIA
,S'ao Paulo-Capita'
Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 49
Titulo
Têrmo ri* 667.094, de 19-10-1964
Bel-Boliche e Pizzaria Ltda. São Paulo

.10 "PINOS" A
UNS 20 METROS
Classe 33
Expressão
Termo ri' 6667.095, de 19-1‘.)-1964
, Pucci S.A. Artefatos de Borracha
São Paulo

IURABILIDADS
QUE sis
Casses: 28 — 35 — 36
Expressão

39

• Termo n0 667.096, de 19-10-1964
Pueei S . À. Artefatos de Borracha
São Paulo

•PERGUNTE AC
SAPATEIRO.
ames: 28 — 35 — 36 — 39
Expressão
Têrmos ris. 667.097 a 667.101, de
19-10-1964
Ferodo Limited
Inglaterra

Classe 6
Máquinas e suas partes Integrantes para
(ign Industriais; máquinas de precisao,
máquinas operatrizes, motoras e suas
partes, peças para automóveis não titilam em outras classes: Alavaacas,
alternadores. maquinas =assadeiras,
maquinas amassadeiras de barro e coatrato, máquinas de abrir chavetas. 1.1-

todzasu abado:24r pare forraasenéea, má.
quinai para arguseçie ás embalagem,
anéis de esferas para rolamento.. altéia
de ele" anéis para fediam a arranca
loa niotorea. autolubrificadores, emoits
abturadorea aparelhoi para mistura de
:int is de segmentos, biela.. bombas de
a rcorapritaido. cambas lubrificantes.
solina para automóveis, blocos de mo.
'bombas de circulação. bombas de casa.
bustivels para motores, bombas para
óleo, burrinhos. bombas de água e ga.
combustíveis de motores e explosào,
manteiga. engreaagens. engrenagem
genhoa de cana. esprentedeiras para
toras, bombas hidráulicas. bombas centrífugas, rotativas, de deslocamentos e
• pistão, blocos centrifuladores.
Ideia para líquidos e pós, desnatadas.
raa, kemogenisadores. máquinas brasadoras. caldeiras, compressores, cilindros.
cambio*. ' cabeçotes maquilam adapta.
das na cOnstruçao e conservadto de
estrada, maquinas de costura, máquinas
centrifugas, maquinas para clarear, clarificar. refinar, misturar e purificar
fluidos e pós máquinas compressoras.
máquinas classiacadoras, máquinas ca.
!adoras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar. corburadores, carter de embreagem. cariar de motor, cubos de
placas de embreai:tem, caixas de lubri.
ficação, diferencial, distribuidores de
sasoliaa, dispositivos de arraanue, maquinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras. descascadoras,, espumada'.
ata embreagens, engraxadores, canalfugas, máquinas ensacadoraa, elevadoras, esmeris exaustores para forjas. rapara mancais. engrenagens para cremaleira, engrenagem de comando das
válvulas, eixos de traasatisaão, danais
elevadores hidráulicos, engrampa
multiplicadoras, guindasses. guindaste
para caminhão. fremas, maquinas para
furar, geradores. guinchos de rosca
mam fias, guincho, de segurança. guindem de transporte aéreo. gazeificadorm
de líquidos combuativeis, geradora de
eletricidade, juntas universals para coadutos digua de motores e mimam&
a frio e a queate para aço e outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, maquina. batedeiras,
mancais para brocas, motores elétrico'.
máquinas operatrizes. máquina. nasalradoras de barro e de concreto. maquinas borracheiras e atestei., maquinas frigorificas. mointatea para cereais,
máquinas para malharia, meadeiras, máquinas para movimento de terra maquinas de rotular, martelos a vapcs,
motores de combustão. Interna, elétricos
e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores, molas para
máquinas, molas para válvulas, macacos hidráulicos, magnetos de ignição,
Mandris. pedais de alavancas de embreagens, planetárias de parafuso. sem
fim e de rodas. pentes quanda parar
de máquinas, rolos para estradas e hapremio, pistões de motores pinhões,
pmnsaa máquinas pulverizadoras, piaiias de mesa, placa para comas, polias,
redutores, rolamentos, silenciam.. segmentos de pista°. -serras tnecanicas, serras hidráulicas, serras de fita, ma quias secadoras máquinas para erra, ma.
quinas salgadeiras para manteiga. teares, ttirlsinas, tercedeiraa, máquinas para
tecido e tapeçarias. Itáquina, para
indústria de tecidos, tesouras roèativas
máquinas para soldar. tornos mecânicos,riamos tia revólver. maquinas urdideiras, tuchos de válvulas. válvulas de
motores. vibraquins, veias de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
ventilaaotits • ventiladores coma parte
da maquiam

(Seção ).1)
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carros, tratores, carros-berços, carrosCa... 11
Para distinguir: Alteates, alavancas. tanques, carros-krigadorea, carros, Car•arruelas, arrebites, argolas, aldrava,, roças, atracarias, chamas, chapeai
arame, aparelhos de chá e café. assa- calares para veículos, ccbos de veiculos
armações de metal, abridores cis latas, carrinhos pau máquinas de escrevo
deiras, açucareiros, aparelhos para lava. corrediços, para velt:ulos, direção. dana.
tórios, arandelas, restas, aros, alenofa. garielras. estribo., cacadas rolantes, elelaza*, amoladores de ferramentas, alças vadores para passageiros e para carge
para malas, ancinhos, brocai, bigornas, engates para carros, eixos de direçao,
baixelas, bandejas, balmazes, bacias, freios, fronteiras para veiculo*. guidão
bombonieres, baldes, borboletas, baas locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
para sacos da viagem, baterias, bases de motocicletas, motocargas, moto furgões,
metal, braçadeiras, borbulhadores, bules, manivelas, navios, ónibus, para-catoquel,
bisagra, buchas, bainhas para facas, para-lamas, para-brisas, pedala, pantões,
baterias de casinha, colheres de pedrei- rodas para bicicletas, raios para bicicleros! cadeados, correntes, cabides, chaves tas, reboques, radiadores para veiculo.,
de parafusos, conexões para encana- rodas para veiculos, selins, trialcles, timentos, cairás de metal para portões, rantes para veículos vagões, velocipos.
colunas, canos, chaves de fenda, cha- des, varetas de controle do afogador e
tróleis, troleibus, varaes de
vs.. inglesas. cabeções, canecas, copos, acelerador,
carros, toletes para carros
cachepots, centro de mesa, coqueteleiraa,
caixas para condimento de alimentos,
•
Clame 34
conchas, caldeições, caçarolas, chalei- Cortinas, caPachos, encerados, inclusiva
ras, cafeteiras,' coadores, cuscuzeiros, para instalações hospitalares. estrados,
cabides de metal, cabos. caixas de ferro, linóleos, tapetes em geral para assoalhoa
cruzetas, curvas, cantoneiras, cravos, a paredes e artigos de pele para oa
colchetes para Malas, cantos para esmesmos fins. passadeiras
tofos chaveiros, canivetes, chavenas,
Classe 31
aremoens, cadinhos, crivos, chanfradores,
assinetes, cabos, chaves, correntes para Materiais para vedação e revestimento,
chaves, colchetes, cantos para pastas, pare fins técnicos e industriais, a saber:
chaves para porcas, circulares, chaves anéis, arruelas, buchas, circulo., rolhas,
torquemetricas. distintivos, dobradiças, cordoalha, diafragmas, forros gachetas,
descanso par talheres, pratos e copos. juntas, molas, tubulações, umbu, váldesviador de água para chuzeiros, es- vulas, artigos este fabricados de asbesCeras, engates, enfeites de metal, es- tos borracha, cortiça, fibra vulcanizatribos, espátulas, estojos de metal para da au de metal, não incluídos een outtaa
clames
carimbos, eixos, expandidor para tubos,
estruturas metálicas,. escarradeiras, etTermo ri° 667.102, de 19-10-1964
purnadeiras, espremedores, formões, foiProdutos de Toucador "Papelote"
cat, ferro para cortar capim, ferrolhos,
Limitada
facas, facões, fechaduras, fruteiras, fuSão Paulo
nis, formas para doces, bolos, empadas
e pudins. flanges, fivelas, furadores.
fogões, fogareiro., fechos para pastas
e para malas, ferramentas crispim e
PROLUTOS D5 TOUCADDR
perfurantea para marceneiros, fechos de
PAPIILOTZ LTDA.
metal, ferraduras, fremia de chanfrar,
fonminhas, fitas de aço, fios de arame,
ganchos, guarnições de metal, garfos,
ganchos para quadros, grampos para
Nome Comerciai
emendas de correias, grades para fogões
e geladeiras, grelhas, galheteiros, gon,Térrno no 667.103, de 19-10-1964
zos, grosas, guia para freia de chanProclama de Toucador "Papelote"
frar, garrafas, ilhozes, joelhos. /arros.
Limitada
Itinternas a carbureto, limas, liminaa,
São Paulo
litoreiros, latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas, maletas, molas
para portas, martelos, marretas, matrizes, mrmitas, maçanetas, mons, machote, mantegueiras, malhos, mandril
de expansão, navalhas, niples, puas, pés.
picaretas, pregos, picões, ponteiras, ponClasse 48
teiros, rendedores de papel, passadores
de correias, árafusos. porcas, ratos. Para distinguir: Perfumes, essências, em
porta gelos, porta-pão, porta-jolas, tratos, água de colônia, água de toucaporta-esponjas, porta-copos e garrafas, dor. água de beleza, água de quina
paliteiros, panelas, puxadores, placss. água de rosas, água de alfazema, água
rta çadores, eneiras, inos, latinas erfu- para barba, loções e tõnicos para oã
radeitas, perfuratrizes, pires, pinças, pa, cabelos e para a pele, brilhantina, batinelões. passadores de roupas, presilhas. dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
rastelos, roldanas. ralos, regadores, re- de penteados, petróleos. óleos para os
gistros, rebites, reduções, recipieners.de cabelos, creme evanescente, cremes gormetal, rodlzios, roscas, registros, ur- durosos e pomadas para limpeza da
ras, serrotes. sifões, saleiros, ascarolhas, pele e "maquillage" depilatórios, desosuportes, torquezas, trilhos, travadeiras, dorantes, vinagre aroinático, pó de arroz
telas de arame, torneiras, tubos, tabu- e talco perfumado ou não, lápis para
!ações, trincos, taças, travessa, tesouras. nestana e sobrancelhas, preparados para
trancas, tramelas, talheres, tubos de . ex- embelezar aios e olhos. carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
tensão, torniquetes, talhadeiras, tampas
para panelas e caldeirões, tampões, ter- para barbear. sabão liquido perfumado
rinas, tampões para água e gasolina com ou nào, sabonetes. dentifricios em piá,
ou sem chave, tachã., trens de cosi- pasta ou liquido; sais perfumados para
nha, torradeiars, orinZds, vasos, . vasi- banhos. pentes. vaporizadores de perfume: escóvas para dentes, cabelos unhas,
lhames, vermas, ventosas e cílios: .durn de louro. saquinho perfuClasse 21 •
mado, preparados em pó. pasta. liquiPara distinguir: Veículos e suas partes do e tijolos para o tratamento das unhas
integrantes: Aros para bibicletas. auto- dissolventes e vernizes. removedores da
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- cutícula: glicerina perfumada para 09
tecedores, alavancas de câmbio, braços. cabelos e preparados para descolorir
breques, braços para veículos: ',inicie. unhas, cílios e pintas ou sinais artifitas, carrinhos de mão e "carretas, canil.
dais. óleos para a pele
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Termo
667.111,
de 19-10-64
Tê.nio n"n.°
667.104,
de 19-10-1964
Casa Fausto — Roupas • S. A.
Indústria de Óleos Lubrificantes
São Paulo
"Caroil" Ltda."
•
SM Paulo

1

riDusTRIA

BRASILEIRA

Classe 47
Óleos lubrificante..
Termos na. 667.105 a 667.106, de
15-10-1964
Cervejaria Caravela L,tda,
São Paulo

.Classe 3o
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventais, alParcataa, anáguas. blivsss,
botas, botinas, blusões, boinas, baba,
douras. bonés, capacetes. cartolas. carapuças, disação. coletes, capas. chalra
cacbecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, cooabilzaçéses, caminhos., calças.
de senhgras e de Crianças, calções. pc•
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
salas, casacos, chinelos, dominós, echar.
Pea, fantasias, fardas para militares, co.
ligueis, fraldas, galochas, grai'atas, gorros, logos de lingerie. laquetJa. laquês
luvas, ligas. lenws. mantas. meias
atatas, mantas. mandrião, manilhas. pa .
letós. palas, penhoar, pulover. pelertnas.
peugas, ponches. polainas. pijamas. pu
abo*, perneiras, quienonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
subpensórios. mictas de banho. sandálias
sucteres, aborta, sungas. atolas ou alacks.
troar. toucas, turbantes.- ternos, uni.
formes e vestidos

Tèrmo n.° 667Al2. de 19-10-64
Casa Fausto — Roupas S. A.
Classe 42
São Paulo
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos anis. bitter. brandy. conhaque. cervela ternet. genebra, girt. kumel.
acerar. punch. pimpermint. riu=
sucos de trutas em álcool. vinhos, vare/a g i: vinhos espumantes. :gelha' quinados whisky
Classe 43
Aguas gasosas. naturais Ou artificiais:
cairia de cana, caldos de frutas; guaraná: refrescos, refrigerantes: soda; xa• 0,0ÚJTRM 8RASILEIRA
ropes para refrescos
Casse 41
Classe 36
' Vinagre
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho
Trnu n" 667.108, de 19-10-1964
aventais, alparcatas. • anáguas blusas
Peita: tal S.A. Metais Perturados
botai, botinas, blusões. boiais. baba
São Paulo
dourou, bonés. capacetes, cartolas. cara
;inças, casitçáo, coletes. capas. 4..haica
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. caiçaca ca,
Os, Camisas, camisolas, camise.as
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharo". fantasias. fardas para militares, co.
temais, fraldas. galochas. gravata. Kir.
ros Jogos de lingerie. Jaquetas. lata-és
luvas, ligas, lenços. mantõs meias
7 -. • 11 — 16
Clas.‘ s: 5
mantis. mantas. mandrião, manilhas qa.
--40-50.
¡cós. Palas. penhoar. pulover Detergias
Sinal de P•opzganda
pangos. ponches. polainas. agarras ou
nhos. p erneiras, quitemos regatos
Tê mos as. 657.109 e 667.110 Ir
robe de chambre. roupão sobretudos
Indústria de Ferro Vapiron Ltda.
suspensórios
saldas de banho. sandálias
São Paulo
suterres. /chores sungas, atolas ou sinas
•l er, toucas turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Termo n.° 667.113. de 19-10-64
Lavanderia Cysne Ltda.
São Paulo •
Classe 11
Para- dist:nguir.. arte fatos de migai:
Acessórios para ferros elétricos e
vapor e acessódos pa . a ague•.-dor
Classe 8
•*
Para distinguir ferros elétricos e a
vapor e aquecedores elétricos

1.00"DEILI A

C151

121)À••

• Nome comercial

885

Termos na. 667.118 e 667.119. de
19-10-64
Tecelagem de Seda e de Algodão d
Pernambuco
Pernambuco

n..-iass'e 33
Sinal de propaaanda

ODÚSTRIA BRASILEIRA •

CAROIL

Termo n.° 667.114, de 19 10-64
Lavanderia Cysiie Ltda.
'sao c.a d.o

Fevereiro de 1965

Termos os. 667.115 e 667.116, de
19-10-64
Casas Fausto — Roupa. S. À.
o P. n.o

INDÚSTRIA BRASILEIRA
etaNSe 1.3

Para distingui: Tecidos em geral, :é
eidos para confecções em geral. para
tapeçarias e para artigos de caria e
mesa: Algodão. aipa‘la eanhainn cetim
:aruá. casennrus tazendas e tec dos de
'a , em pecas luta i?rsev - linho nylon
paco-paco. p ercaline rami. ravon. seda
natural, tecidos ptásitcos. teci dos MI'
lainects ie10$ croauetes, compotas Coo
ap d,tuaaa ~tua) sica.ra;amam
oermeabilizantes e recidui; de pano couro
e vestidos

Classe 22
Cios de aujodão, cânhamo, luta, lã
nylou, tios plásticos hos de seda na•
tura) e rayoti, para tecelagem, pare
bordar. para costurar tricotagem e crer
che. Fios e linhas de 65cla espécie,
aço para pesca
Claa.:e 24
Mimares atacadores para espartilhas
e calçados. ataduras de algodão para
diversos fins exceto para fins mediei.
:tais, bandeiras. bordados braçadeiras,
Po las, cadeados caas ara móveis e
p:anos. carapuças para cavalos ror.
dões, debriats. lã fitas torras franjas
festão leio° para órgão. tolos galar.
datei iánaparinas. mochilas, mosquiteiros, nesgas ombrei-as e enchimentos
p...ra roupas de homens e senhoras,
panos para enfeara 'te nióveis, não.
fazendo, parte dos mesmos palmilhas.
passamaries. pavios, rédeas, rendas sedes sacas. aulhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas. não .4asendo parte de móveis, a • tigos estes
feitos de algodão cânhamo linho, juta.
seda. raion lã pelo e libras não
incluídos
em outras clames
_
.
Termo n.° 667.120 de t9-10-64
Henrique Pereira piniz. CO Perry de
Almeida e Iren ;o Chaves
Guanabara

Classe 36
Para distinguir. Art.gos de vestuários
roupas tonas * ela geral: '.gasalhos
aventais. aiparCataii. anaguaa bins ta
betas. botinas. blusões. boinas baUldouro& bones ca pacetes, cartolas cara
ouças, casação. coletes. capas. chales
cai hecols. calçados. chapéus cint.n
antas. cornhu.Nões. carpinhOs. calças
de senhoras e de crianças caicões ca
ças. camisas. camisolas. camisetas
cuecas. Ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacus, chinelos. dormnos. acharClasse .32
lantaalas • fardas para militares, co
fral-ias. galochas, gravatas gor. — Uma publicação _impressa
lingerie laquetas laqi.es • Te" n.° 667.121. de lq--10-64
ror Untos
luvas, ligaa, lenços. rnantõs meias. Construtor Alcindo S. Vieira S. A.
maiôs. mantas mandrião manilhas pa.
Minas Gerais
'14M13.30 Wien ,ulai
•setwavd
ougas, Ponches polaina ., oliainas 'pu.
ilhoa, perneiras, quimunos
regalos
robe de chambre. roupão sobretudos
su pensórios' saldas de banho sandálias
sueteres. ithorts sungas. atolas ou slacks.
tuier. toucas, turbantes, ternos. uni.
formes e vestidos

.ç Política Agrária »,

Termo n.° 667.117, de 19-10-64
Casas Faurto — Roupas S. A.
•São Paulo

Ci,isse lb
°ara distinguir. Mát.riais para comem.
77Za_n_u_a-e
le es e decorações . Arnarnassas,
azulejos argentes balaustres. blo..
(guade.razia kr2á anag) os de cimento bloms
ria'ra pavimenta.
tia caulins. rienento cal. cré. chama
lotai:tas, catbros caixilhos: culunass
C.issr 36
.:haaar para cp herturas. caixas dánnas
"ara distinguir: Artigos de vestatrioS -a bgag para coberturas caixas &tu%
tõda aorta', triclusive
ezPorle e lias de descarga para atireis. edifica.
para crianças
Jos oremoidadas. estuque, eundsoo de
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bale fáltico. estacas, esquadrias, estrub=s'sretálicas para construções, lame-ip de met al. ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, Iageotas, material isolante contra trio e calor, manhas, mas.
tas para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções, mosaicos. pro
&tos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
tas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea,
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pa
vimentação. eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anti
?ciclos para uso nas construções, parquetak portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrès
Termo is.' 667.122. de 19-10-64
J. Nassar 6 Irmão
•
Rio de Janeiro

Ténno ri.• 667.126, de 19-10-64
Antonia Olinda Feferino
Minas Gerais

Ind. Bra;,

Classe' 48
Brilhantinas e águas de colônia
Termo n.' 667.128. de 19-10-64
Durval José Gonçalves
Guanabara

Editôra Musical
Rouxinol

asa Rosam

Classes: 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 667.129, de 19-10-64
Calçados Ideal Ltda.
Guanabara

•

IDEAL
Indústria Brasileira
• Classes: 12, 22, 23, 36 e 37
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 667.123, de 19-10-64
Pedro Salgado Ltda.
Minas Gerais
PADARIA E CONFEITARIA
NOVAÇAP
Classe 41
Titulo• de estabelecimento
Termo n.9 667.124, de 19-10-64
Cia. Química Polar S. A.
Minas Gerais

(TE

Classe 36
São Paulo
Sapatos
Termo n° 6667.130, de 19-10-1964
Turismo Geral Ltda.
Minas Gerais

Turismo Geral Ltda.

Termo n° 667.135, de 19-10-1964
veia, massas anu-ruídos, escoadores de
Calçados Copacabana Ltda.
pratos, funis, formas para doces, fitas
Paraná
'
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, landSeiras, mantegueiras, malas,
orinOis. prendedores . de roupas, puxado_- Classes: 12 — 13 — 36
res de móveis, pires. pratos, paliteiTermo n° 067.136, de 19-10-1964
ros, pás de cosinha, pedras pomes, artiCasa Rosani Ltda,
gos, protetores - par adocumentos, puSanta Catarina
xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas, reci pientes, su portes. suport ss para
guardanapo; saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, traVessas, tipos de material plástico; sacolas, sacos. squinhos. *vaailhames para acondicionamento, vasos, xíCasses: 12 -- 23 — 34 ' -- 37
caras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para Armarinho, , compreendendo tecidos,
roupas feitas e cama e mesa
costumes, para cnarcineiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
Têrmo n° 667.137, de 19-10-1964
correias, pastas e pedras para afiar
José Milton Sampaio
rs bolos, adesivos pára tacos, adesivos
Guanabara
para- ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnições de material plástico ara indústria geral de lásticos
Termo n° 667.132, de 19-10-1964
Cia. Comercial de Vidros do Brasil
C. V .B .
São Paulo

Classes: 21 — 33
Titulo

PRORROGAÇÃO

Termo n° 667.138, de 19-10-1964
Mercadinho Serrano Ltda.
Santa Catarina

'COMIA
COMUA-M.001AZ

9/toxadinha
gemamo.

"Ma. •

Nome Comercial
Claus: 11 , — 14 —15 —16-25- Termo n° 687.131, de 19-10-1964
26 — 28 — 32 — 40 — 50
Promossales Comércio e Representações
Titulo de Estabelecimento
Limitada
São Paulo
Termo no 667.133, de 19-10-1964
Sociedade Importadora e Exportadora
Sol Ltda.
Sáo Paulo

Classes: 41 — 42 — 43 — 46 .
Titulo
Termo no 667.139, de 19-10-1964
Agro-Indústria Nevadas Ltda .

'Santa Catarina

AGRO • Indústria
Nevadas Ltda,

Ind. Bras.

PRCEROGAÇãO
Classe 46
Detergente, sabão'Coenum. e sabão em p6
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Tentno n,° 667 125, de 19-10-64
plástico e de nylon: Recipientes fabriEiecthor — Eletrônica Ltda.
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
ELECTUOR - ELETRÔNICA LTDA.
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
Nome comercial
caixas para acondicionamento de ali667.127. de 19-10-64
Têrmo
mentos, caixas de material plástico para
José Maria Cícero
baterias, coadores, copos, canecas, coMinas Gerais
lheres, conchas, cestas para pão, cestiClasse 49
nhas, capas para álbuns e para livros,
Artigos da classe
CONCURSO MIS
cálices, cestos, castiçais para velas,
Termo n, 667.134. de 19-10-1964
caixas para guarda de objetos, cartuAuto MecAnica Painel Ltda .
chos. coadores para chá, descanso para
TV BRASIL
Santa Catarina
pratos, copos e copinNos de elásticos
Classe 32
para sorvetes, caixinhas de .plástico
Almanaques, anuários. álbuns imprer- ara solivetes, colherinhas, pásinhas.
llos, cartazes, ccitálogos. jornais 123C.0- garfinhos de plástico para sorvetes. forAuto Mecanica Painel
tala e estrangeiros, publicações impres- minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens
de
material
plástico,
emba
sas, revista. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofóni- lagens de material plstico para sorveClaus:" 6 — 21 — 33
101 I, pegas teatrais e clneasatográficas tes, estojos para objetos, espumas de
Titulo
mie" esteiras. enfeites para autom6s1
e revistas impressas
•

Nume Comercial
Tênno a' 667.140. de 19-10-1964

Ferragens Videira Ltda.
Santa Catarina

Ferragen s
Videira Ltda.
Nome Comercial
. Termo no 667.141, de 19-10-1964
Indústria e Comércio de Bebidas
Lageana Ltda.
Santa Catarina

Indústria e Comércio
do Bebidas Lageana Ltda.
.

Nome Comercial

Termo n° 667.142, de 19-10-1964
Malhas Lancaster Ltda.
Santa Catarina

Malhas
Lancaster Ltda.
Nome Comercial
Termo ri° 667.143, de 19-10-1964
Moreira el Cia. Ltda.
Paraná

/Moreira 11 Cia. Ltda.
Termo n° 667.144, de 19-0-1964
Soénge Limitada
Santa Catarina
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e conservar calçados, pôpara limar, Lutarias artefatos de cerâmica para uso
prata, pó para limpar taireres, prepa- caseiro, adornos e fins artistiLos:
dares, almofarizes, assadeiras, barri.s,
rados para conservar couros
bules, bidês, bhclas. bebedouros, biscoiTermo no 667:149 de 19-10-1964
teiras, bombonieres, bandejas, banheiDistribuidora
Willys
e
Importadora
ras, copos, consolos, caldeirões, cântaSociedade Anônima
ros, candinhoá, cofres, cubas, compoteiSão Paulo
ras, comedores para aves, caçarolns, canecas, centro de mesa, descansa-talheres. escarradeiras, fôrmas, frascos, hltros, gráus, globos, jarras, funil, jardineiras, licoreiros, leiteiras, lavatórios,
mantegueiras, moringas, molheiras, nichos, pires, pratos, pilões, pratos pa
ra ornatos, pias, pinos, porta-jóias, potes, porta-toalras, porta-papéis higiénicos, sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refrescos, serviços para !doa.
chá e jantar, travessas, telhas, taças, tigelas, vasilhames, usr,os, vasos sanita-

enovtillis elks

Decorações Acácia Ltd,
Riu de Janeiro
•

n intA

Soenge Limitadas

Classe 1 •
1bsorventes, acetona, ácidos, acetatos.
•
agentes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, araNome Comercial
tinas, alumen, alvaiade, alvejantes inTermo n° 667.145, de 19-10-1964
dustriais, Alui:ui/110 em pó amoniaco,
Serraria Nova Prata Ltda.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antiParaná
oxidantes; anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, agua oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Classe 4
virgem, carvões, carbonatos, catalizaMadeiras em bruto ou parcialmente
dores, celulose, chapas fotográficas.
prepáradas
composições extintores de incêndio, cloTermos as. 667.146 e 667.147, 'de ro, corrosivos, cromatos, corantes, uso19-10-1964
sotos; descorantes, .desincrustantes,
Moinhos Unidos Brasil — Mate . S.A. solventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; Ungi, filParaná
mes sensibilizados para fotografias, Sixadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos.
Classe 41
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
. Erva-mate
massas para pintura, magnésio, merClasse 43
curto; nitratos, neutralizadores, nitroceRetrigerantes
lulose . óxidos, oxidantea, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quíTermo to 667.148, de 19-10-1964
micos para impressão, potassa indus(Prorrogação)
trial, papéis emulsionáveis para a foFábrica de Camisas Ascot
tografia, papéis de turnesol, papéis heSão paulo
liográficos e heliocopistas, películas
amaseraelo
sensiveis, papéis para 'otografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
Adcoi maruatsea-awe
pós metálicos para a composição de
mama &IA DA111.014
tintas, preparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratear e cro•
mar, produtos pari, diluir tintas prosaisClasse 36
Camisas, pijamas, gravatas, cuecas. to; reativos, removedores, reveladores;
tabelo neutro, saia, salicilatos, secantes,
camisas esportes, capas, ternos
silicatos, soda cáustica, soluções quimiem' de uso industrial, solventes, sulTermo n° 667.150, de 19-10-1961
Importadora e Distribuidora Willys fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
Sociedade Anônima
ou pastosas para madeira, ferro, pares
São Paulo
des, contruçõer, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e ve1,
culos. talco industrial, thiner,

ova Prata

aterva

, NOusTRIA eRASILIIRA

Classe 46
Abrasivos, preparados para dar °rilho
em rolos, carbureto de silica. abrasivo
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cera para conservar e Polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças preparados para con.
servar o escorregamento das correias
massa para • encerar, pasta para lustra

Termo n° 667.157, de 19-101964
Luis Saraiva Barbosa
Peinambuco

• Classe 36
Sinal de Propaganda
Termo n° 667.158, de 19-10-196 Virgo Publicidade Ltda.
Guanabara

Termo n° 667.152, de 19-10-1964

IMDA — Indústria de Móveis e

•

WILLYS

881

Termo a° 667.151.. de 19-10-1964
Louçalãndia Ltda.
São Paulo

VIRGO
PUBLICIDADE LTDA

INDA indústria de Móveis
Decorações Acácia Ltda.
Nome Comercial

Nome Comercial
Térmo no 667.159, de 19-10-1964
Virgo Publicidade Ltda.
Guanabara

Termo no 667.153, de 19-10-1964
IMDA — Indústria de Móveis e
Decorações Acácia Ltda.
Rio de Janeiro
Classes: 32 — 50
Sinal de Propaganda

Indústria Brasileira
Classe 40
Artigos da classe
Termo n° 667.154, de 19-10-1964
Estofador Marval Ltda .
Guanabara

,

ESTOFADOh
MARA!: ITU
Nome Comercial

Termo n° 667.155, de 19-101964
Estofador Marval Ltda.
Guanabara-

•

Termos na. 667.160 e 667.161, cid
19-10-1964
Virgo Publicidade Ltda,
Guanabara

VINGO
INDtSTRIA BRASILEIRX

Classe 32
- Artigos da classe
Classe 50
Artigos da dessa
Téreno n.° 667.162, de 19-10-64
Teconau -Técnica de Contabilidade e Ais
ditoria Ltda.
Guanabara

MAR VAL
íNrOSTRIA BRASILEIRA

classe '4
Artigos ,da classe
/Irmo n" 667.156, de 19-10-1964

Luís Saraiva Barbosa
Pernambuco

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 667.163, ,de 19-10-64
Sociedade Importadora de Peças e
Rolamentos Ltda.
Pernambuco

LOUÇALAN DIA
INDUSTRIA 11/4111,11RA

Classe 15
Para aminguri: Artefatos de porcela •
na, cerâmica faiança barro e terraco
ta. louças vidradas para uso caseiro
adórnos, fins artísticos e instalações sa-

Indústria 13rasileira
Classe 36
Sinal de Propaganda

Classe 21
Artigos da classe
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mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Têroio n.° 667170, de 19-10-64
.Soci Idade União de Lacticínios Ltda. zundensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas'
Sào Paulo
sai alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão. massa -de tomate, mel e melado, mate, mas
,;(3 PINGUIM
sas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nó* moscada, no
sei; óleos comestíveis, ostras, ovas,
Classe 8
Indústria Brasileira
pass. plios, prlinés pimenta, pós para
Titulo de estabelecimento
pudins. pickles, peixes, presuntos, paTèrmo n.° 667.165, de 19-10-64
Classe 11
tês, petit-pois. pstIlhas, pizzas. .pudias.
Aguas Minerais 'Santa Clara S. A. Alcachofras, ' aletria, alho, aspargos. queijos, rações balanceadas para aniPernambuco
açúcar. alimeatos paar animais. amido meis, requeijões, sai, sagu, sardinhas
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta sa iduiches. salsichas, salames, sopas enarroz, atum, aveia, avelas, azeite, azei. latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
de
canas, banha, bacalhau, batatas. balas, frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha,
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha rim, tremoços, tortas, tortas para ali
caia em pó e em gráo, camarão. canela
mento de animais e aves, torrões,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
toucinho e vinagre
caramelos. chocolates, confeitos, cravo
Tèmio
n.° 667.172, de 19-10-64
cereais.
cominho,
creme
de
leite,
cremes
Indústria Brasileira
alimenticios croquetes, compotas. can. Transmáco — Transportes e Wterials
aica coalhada, castanha. ceboia, condi
de Construção Ltda.
t_slasse 41
mentos Para alimentos. colorantes
Guanabara
Artigos da classe
chouriços, dendê, doces, doces de fruTênno n.° 667.166, de 19-10-64
tas, espinafre, essências alimentares, em
A. Rodrigues de Freitas
padas, ervilhas, euxovas, extrato de to
mate, - farinhas alimentícias, favas, fé
Pernambuco
cuias. flocos, tareio. fermentos, feijão
figos frios, frutas sacas naturais e cria
Indústria Brasileira
ta izadas: gricose, goma de mascar. gois
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
Classe 16
geiabada, geléias. herva doce, herva Para distinguir: Materiais para construmate, hortaliças, lagostas, línguas, leite ções e decorações: Argamassas. argila.
z'.ondensado, leite em pó, legumes én areia, azulejos. gateares, balaustres, h.o.
nous sonserva, lentilhas, linguiça, louro, mas. cos de cimento. bloros para aavimenta.
sis alimentícias, mariscos, manteiga. ção calhas, cimento, cal, cré. chapas
margarina, marmelada, rnacarrâo mas. isoiantes, caibros, caixilhos; aolunas;
.;a'cle tomate, mel e melado, mate. mas- chapas para coberturas. caixas 'digna,
sas para mingaus, molhos, moluscos caixas para coberturas, caixas dag sa
Classes: 36 e 48
mostarda, mortadela, nós moscada, no- caixas de descarga para etixos, edificaTitulo de estabelecimento
zes óleos comestíveis, ostras, ovas. ções premoldadas. estuque. eundsoo de
Termo na 667.167, de 19-10-64
oacs. piaos, prlinés, pimenta, pós para 'base asfáltico, estacas, esquadrias. estru.
.
Amaro P. Sou=
pudins, pickles. peixes, presuntos, pa- turas metálicas para construções, lametês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudiaa; las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Rio de Janeiro
qvaijos, rações balanceadas para ani- de junção, lages, lageotas, material isomais, requeijões, sal. sagu; sardinhas.
sanauiches, salsicha, salames, sopas en- lante contra frio e calor, manilhas, mas
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de sas para revestimentos de paredes, aia.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. deiras para construções, mosaicos, prorim, tremoços. tortas, tortas para ali- dutos de base as 4áltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as arguiras.
mento de animais e aves, torrões,
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
toucinho . e vinagre
galho. produtos betuminosos. iinpertnea.
Classe 40
rêrmo na 667.171. de 19-10-64
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Título de n estabelecimento
Indústria de Conservas Ritter Ltda. para revestimentos e outros como nas
de
19-10-64
Térrno ri.' 667.168 .
São Paulo
construçóes, persianas. placas para pa.
Fábrica de Móveis Cacique Ltda.
virnentação, aças ornamentais de ci.
Guanabara
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos pare uso nas construções, par.
PRORROGAÇÃO
auetas, portas, portões, pisos, soleiras
Indústria Brasileira
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan•
ques de cimento, vigas, vigamentos r
Classe 41
vitrós
Alcachofras, aletria, alho asparg.is
aç/car. alimentos paar animais, amido
Termo n. 9 667.173. de 19-10-64
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
Gilberto Mendonça Novaes
arroz atum, avela. avelãs, azeite. az,4.
Guanabara
tonas, banha, bacalhau. batatas balas
biscoitos. bombons. bolachas baunilha
,0
SE
café em nó e em grão. camarão. canela
queijos, rações balanceadas oara ani.
Classe 32
em pau e em pó. cacau. carnes.
Uma revista _
_
sarnmelos. chocolates, confeitos. cravo
(aCACIOLlE•
Teima n.° 667.174, de 19-10-64
cereais. cominho. creme de leite. cremei,
Açougue Santa Cristina Ltda
.lirnenticios
croquetes.
compotas.
can
C'asse 40
Guanabara
gica. coalhada, castanha, cebola. condi
Artigos da classe
mentos para alimentos, solorantes
chouriços. dendê. doces. doces de fru
Tênmo na' 667.169, cie 19-10-64
:as. espinafre, essências alimentares, em
João Baptista Cava Bohrer
aulas, ervilhas. enxovas, extrato de tu
Rio Grande do Sul
mate, farinhas alimentícias. favas. fé
:tilas, flocos, farelo. fermentos, feijão,
Indústrip Brasileirp
figos. frios, frutas s'écas naturais e cris.
'Alindas; gricose. goma de mascar. gor
Classe 41
tiras. grânulos. gra ° de bico. gelatina Carne, carne de porco. fígado. g-iiinhas,
loialiada. geléias, herva doce. herva línguas. patos. perus, tripas, r,nbadas
Classe 49
Raquetes de tênis. petrechos e demais
artigos para fins exclu,sivamente desPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
portivos
Tanino n.• 667.164, de 19-10-64
as. Gilson Fiorentino Gomas
Pernambuco

AIRAN

Alcool
_Santa Clara

Vin-a g re

.7

II1R TICOS FINOS

Fabrica de Móveis
Jacarandá

tte r

•
Santani
stna

Mata -Point

revereiro de 1965
Termo na 667.175, de 19-10.64
• Sapataria Peijó Ltda,
Guanabara

Sapataria Feik5
Classe 36
Titulo
Tê= on.° 667.176, de 19-10:64
Laboratóprio Sanitas S. A.
São Paulo

PRORROGA

C 1 O is

PVELOCR1SAN

LaboratOrio Sanitas S.A.
S:ío Paulo

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado na
tratamento das pielites e cistites
Tèrrno a.° 667.177, de 19-10-64
LaboratOrio Sanitas S. A.
São Paulo
-

PRORROG-APO

PULM001151.1
laboestOrio Sanitas S.A.
Sito Paulo

Classe 3
Uni produto indicado no tratamento da
traáquãeo-bronquites e suas manife
tações
'Rimos ris. 667.178 e 667.179. de
19-10-64
Inter-Americana de Publicidade S, A
Guanabara

inter .Americana

de Publicidade4adiístria Brasileira
Classe 32
Para distinguir:: Almanaques, aquários
albuns impressos, hnle fins, catálogos
edicões impressas folhetos, tornais,
vros impressos, puhlicacões impressas
revistas programas radiofônicos e rã
d io-televisionados, peças teatrais e cl
nematog ráficas pron ,.nmas circenses
C1,,sse 50
Para distinguir: O timbre de todos 01
'seus im p ressos comerciais, tais corno
paneis de carta. memo-ando envehnes
cartões de visitas ou comerciais, fatu
ras, avisos recibos. ch agues, carnets 4
propaganda. tromiss6 rias, ações bilha
tes e passagens: vendas de nassager
aéreas terrestres e marítimas

