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DEPARTAMEN O NACIUNAL
DA PROPRIuDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
Exigências

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Drastosa S. A. Comércio e InTêrmo n 9 88.629 - Frederico An- dústria de Meias - Na reconsideexigência.
tonello - Cumpra a
ração do despacho do termo 424.112
- Cumpra a exigência.
Diversos
Recurso
Rio, 23 de feyereiro de 1965 raiser Jeep Corporation - ReViúva Antonio J. Fernandes & Fi- coriendo do despacho que' deferiu o
lho Limitada - Na prorrogação da termo n9 374.724 - Marca: Massapatente de número 2.332 - modal° gere, do requerente Société &nua.
Industrial - Nego deferimento ao
pedido de prorrogação do segundo
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
triênio do rtiodêlo industrial - nova
DE PATENTES
configuração para catálogos de tintas,
rótulos, cartas de córes e semelhantes, por não ter sido cumprida pelo
Desarquivamento de privilégio
Interessado o parágrafo único do arde invenção: -.
tigo 42, do Código, visto que entrou
com o ,pedido fora do prazo legal.
De 23 de-fevereiro de 1965
F. Hoffmann La Roctie & Cie.
Société (F. Hoffmann La Rocha a
N.o 118.731 - Válvula terco. Aktiengeseuachaat) - Na desis- mestática de expansão - Requetermo
117.558
Privilégio
tência do
de Invenção - Arquive-se o pedido rente - Alberto Boton Concedo
de desistência e de -se andamento o desarquivamento.
normal do processo.'
J. G. Araujo & Cia. Limitada Privilégio de invenção deferiProcesso 0.113, de 1965 - referente
dos:
a marca: Cirnaza. - Arquive-se.
Reconsideração de Despachos
Têrmos:
N9, 668.015 - Marca e mProrrogação: Ron Liquer Merino - Requerente: Comercial e Industrial Nicolas Merino B. A. - Reconsidero,
nos térinos do artigo 65, do Decreto
n9 535, de 23 de janeiro de 1962,
o despacho de prorrogue-se, considerando o que consta da petição de
fls. 7, para que se aguarde a decisão
judicial, objeto do Oficio n9 9-65,
do Meritissimo Senhor Juiz da Fazenda Pública de Niterói. "(Republicado por ter saldo com Incorreções).
N O 606.516 - Marca: Fábrica Japy
- Requerente: Indústrias José João
Abdalla S. A. - De acôrdo com
o artigo 63 cio Decreto n9 535, de
23 de janeiro de 1962, e parecer da
Divisão de Marcas, reconsidero o
despacho que prorrogou a validade
do registro n9 56.915, pelo fato de
não estIr no prazo de prorrogação
a marca primitiva e determino o arquivamento do processo.
pediente da. Seção de Recursos
Exigências
Rio, 23 da fevereiro de 1965
Thi tto Bioehimico S. A. Paulo
- No pedido de rec .1;'riefar..) dos desnachos nos têrmós ns. 451. 1 27 e 457.126. - Cumpra as extsências.
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N.o 109.530 - Aparelho para
dosar gases - Requerente - Degremont A. C. F. I.
N.° 115.581 - Processo para a
obtenção de resinas sintéticas Requerente - Inventa A. G. Fur
Forschung Und Patentverwertung,
N.o 117.619 - Processo para a
soldagem de peças em objetos diversos - Requerente - Societe
Anonyme des Usines Chausson.
N.o 121.492 - Aparelho e processo de retorta - Requerente Union 0¡1 Company of Caifornia.
N.o 121.588 - Processo para a
fabricação do esteres de ácido de
compostos hidroxilicos - Requerente - C ha Societe Anonyme.
N.o 121.597 - Processo para fabricar corpos de ferrita ferro magnéticos, feitos de óxido de ferro ifo
2-0-3 óxido de fiquei, MO. E óxido
de zinco, Z N O - Requerente N. V. Philips' Gloeilampenfabrie, •
ken.
N.o 121.603 - Processo praa
melhorar a tingibilidade de pol : olefinas - Requerente - Aziende
Colori Nozionall Affinj Acuas SPA.
N.o 122.629 - Bucha de vedação
para camara de explosão de um
dispositivo operado explosivammt
- Requerente - A. M. P. Incorporated,

purificação de lildrocarbondoe
Requerente - Universal 011 Proa
dileta Company.
NP 123.765 - Processo para a
redução de óxido de ferro - Re.
qaerente - The ateei Company of.,
Canada Limited.
N.o 127.011 - Processo de fabricação e uso de novoe compostos
orgánicos de foefóras e comp061.
çôes contendo os mesmos - Requerente
Ciba SoCiete Anonyme.
N.° 127.086 - Processo de ior•
vefação, esp ecialmente para torrar
café, cacau e similares e máquina
Iara torrar - Requerente - Hans
twald,
N.° 127.100 - Produção de glicose
cristalina - Requerente: A. E. Staley
Manufactur:ng Co.
N.° 127.153 - Remoção de oxigé.
nio disso'vido da água - Requerente:

N.o 122.207 - Processo de fabricação de corantes reativos metal.feros e sua aplicação - Requerente - Sandoz A. G.
N.° 122.374 - AparOlho do mag.
eagem Requerente - Jean Leclabart.
N.o 122.413 - Processo de produzir esteres ditiol fosforicos Requerente - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft.
•
N.o 122.423 - Processo de P ro
-duzircompstNherocilsRequerente - J. R. Geigy S. A.
N.o 122.479 - Dispositivo para
fritar alimentos - Requerente Dente Pádoa.
N.o 122.500 - Processo e apa- Rohm et. Haas Company.
N.° 127.256 - Processo para a farelho desidratador de pérolas de
bricação
de novos corantes de suba cola ou de gelatina - Requerente
aba Societê Anonyme.
- Joaqu'm Oliveira S. A. Comér- Requerente:
N.° 127.257 - Processo para pra.
.
cio e Indústria.
duzir novo derivado de triazina e de
N.o 127.117 - Composições para corantes dê/es obtidos -- Requerente:
combater ervas daninhas - Reque- Ciba Societé Anonyme - Ciba Akti.
engesellschaft.
rente - Ciba Aktiengesellschaft.
N.o 127.290 - Processo e dis- N.° 127.327 - Processo de produ.
positivo para tratar materiais pul- air esteres ou ester-amidas do ácido tio.
verizados ou granuladas - Reque- iodes:leo - Requerente: Parbenfabril.
ken Bayer Aktiengsellschaft.
rente - Gebrilder Grün KG.
NP 121.624 - Processo para a N.° 127.351 - Processo para a fl.
fabricação de novos eteree - Re- xaçáo de pigmentos sobre material fl.
querente - Ciba Societe Anonyme broso e contexturas planas - RequeN.° 121.630 - Processo para fa- rente: f/arbwerke Hoechst Vorm Meie.
Bruning. •
bricação de produtos celulares fle- ter Lucius
xíveis em lam!nas ou chapas meN.° 127.397 - Processa e aparelho
diante reunião de fólhae e ou de para fabricação de mangueiras - Retubos de matéria plástica - Re- querente: The Goodyear Tire & Rub.
querente - SAPROM. .(Societe ber Company.
D'Application L'Ilabitat de ProN° 127.617 - Cano de drenagens
cedes Modernos).
de betão - Requerente: Alfred-Horn.
N.o 121.647 - Nova composiN.° 127.621 - Aperfeiçoamentos
ção polimerica tendo uma afinida- no conjunto de su porte para roda de
de aperfeiçoada para corantes - guia em arado - Requerente: ASA -•
Requerente - Montecatini, Socetá Auto Peças e Máquinas Agrícolas SoGenerale Per L'Industria Mineraria ciedade Anônima.
e Química.
127.422 - Aperfeiçoamentos
N.o 121.711 - Agentes tensio noN.°
dispositivo de comando da roda la.
ativos tordo carbinamino poli oxl 'era' de p
rofundidade em arado
a/coilenicos - Requerente - Rohn. Requerente:
ASA - Auto Peças e
ttz Hans Company.
Máquinas Agrícolas S.A.
N.o 122.714 - Aparelro para
recuperação 'de polimeros ,- Re- N.° 127.736 - A parelho para sepa.
querente - Shell Internationale rar grão(' •Rartir da palia e similares
- Requerente: Deere and Compny.,
Research Maatschappij N. V.
N. o 122.973 - Nóvo processo dr
Modèlo de utilidade deferidost
fingimento - Requerente per;a1 Chemical Industr'es Limited
N.o 122.98i. - Processo para a N° 122.270 - Capas envoltórid
Para chaves laminares -- Requerente!
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- As . Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação . nos
jornais, diariamente, até . às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
•- As reclamações -pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,- deverão ser- formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
• até 72 horas após a saída .dos
• órgãos oficiais.
.
• - Os 'originais deverão ser
•dactilografados e 2utimlicados,
ressalvadas, por. quem de direito, rasuras e emendas.
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo ca, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
• avisoprévio.
Para facilitar aos assinantes
•
a verificação do prazo de vali.
dade de suas assinaturas, na

- As Reprrliçães Público
cingir-se-ão tis assinaturas.
anuais renovadas até 29 de .
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro .de cada ano e dio
DIRETOR • GERAL
iniciadas,- em' qualquer época,
ALBERTO G r BRITO ÉEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a reZ.: NEMO Ca° naviço off must.tca.01
otacj*, CiRE DçAo
MURILO FERREIRA ALVE,3
FLORIANO GUIMARAES messa de valores acompanha\ dos de esclareéimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe.
SEÇÃO e»
rencialmOe cheque ou vals•
&AÇU. da publIeldad• do •xp•dtent• do Ospartarn•At•
postal, eiriitidos a favor do
N•oional d,. Prefp. hadael• Industrial de MInfietàrlo
f.'
Ma InellástrIa • Cornérote
Tesoureiro,do Departamento
de lmpre'riía Nacional.
impresso fug a oficina* do Departamento de urrarem,* Nacional = "
.•
-• Os suplementos às edi.
ÁSSINATURA
ções dos órgãos oficiais só se
férnecerácraos assinantes que
• REPARTIÇÕES R PAR TICULARES
FUNCIONÁMOS
oi. • solicitarem no ato da assi!latam.
Capital e Interior:
Capital e Interia'r:
O funcionário público. feCr$
600,00
Semestre
.
Semestre • • •
• Cr$' . 450,00
deral,
para fazer jus ao desAno . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$'; 900.00
conto indicado, devera provar
Exterior:
Exterior: •
esta condição no ato da assi-''
Cr$_, 1.300,00iAno
Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- O custo de cada exemplar
parle supericir do enderêço vôo i continuidade no recebimento atrasado. dos órgãos oficiais
imp'reasos o número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa; acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo.'
• que findará.
renovaçãn com 'antececlê•lcia ano, e de Cal; 1,00, por emir
A fim de evitar ;durão de mínima, de trinta (30) (lios.
decorrido.

EXPEDIENTE

•

V.to Mariano Damiani e Italo D. EXPEDIENTE DA DIVISÃO
PATENTE
Bello.
N.° 127.464 -- Descarcador de ba(Republicado)
tatas e outros vegetais - Requerente:
Eletrometalúrgica Poblet Ltda.
• Rio, 23 de fevereiro de 1965
Exigências:
Termomecanica São Paulo S.A. -.Opoente do térrno n.° 92.906 - Cum- pra a exigância. '

Têrmos com exigãncias a cumprir:.
N.° 105.578 - Philips Petroleum

Company. N° 111.677 - Eltronik Indústria e
„ Comérc:o Eetiónica Ltda.
'N.° 121.155 - Socony Mobil Oul
Company, Inc.
Ronald H:rsh Marks.
N.° 121.203
N° 121.479 -- Heinrich Koppers
G.M.B.H.
N.° 122.432 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengeseilschaft .
N.° 122.441 - Ashland Ou t

Re-

•
lining Company.
N.° 122.557 - Malharia Irmãos
Daher Daud S.A. N° 126.234 - Cia. Brasileira de
Cartuçhos.
N. 127.010 - Ciba Societé Ano,
nyme.
N.° 127.151 - B. & F. Carter
•Co. Limited.
N.° 127.270 - Shell Research L1mited.
N° 129.432 - George Betim Paes
• I.etne.
N.° 117.762 - Benjann Belinky,
N.° 125.389 --- Asntalt Fur Die En.
twickling Von Erfindungen lind Geverblichen Anwendungen meiga.
N.° 122.988 - Euclides Casar Sa.
• salva Passos.
N° 123.822 - Raul Mineira. _
N.° 123.894 - Johannes Buck.

Marode 1965

lli)

Privilégio de invenção deferido':
N.° 114.076 - Processo para formar fibras centrifugamente - Requerente: Owns-Corn • ng .Fiberglas Corporation.
N.° 119.049 - Distribuilo, e cortador de fita gomada - Requ.
Norchu Pu;ita
N' 175.1:0 - Processo para e
fabricação de bebidas de a..-Ere Requerente: Un'on Carbicle CorPo-ation
N.° 126460 -Novo processo de
curt:mento ao tanino de solas palmilhas e similares - Requerente: Eugen
Belavsky.

EXPEDIENTE DA SEÇÀO
INTEREFERÊNCIA
Rio.. 23 de fevereiro de 1965
Marcas deferidas:
N.°. 139.917 - Wanda - Cl. 49
De Anselmo Giratti.
N.° 140.974 - E,verest - Cl 16
- De Pedreira Everest Ltda.
N.° 141.775 - K -e - Cl. 41 De Produtos Ki-a Ltda.
N.° 142.154 -- Cortexdpan ---- Cl.
3 - OeSociedade Comércio e Indástria All,3 Ltda.
N° 150.902 - Oliveiras - CL. 41
- De Café e Restaurante Olive:ras
-

Limitada.

N.° 152.928 - A.B.C. - Cl. 32
De Alice Rodrigues Falcão.
N.° 168 330 - Imperial - Cl. 8
- Imperial Filmes Ltda.
CI. 41
N° 171.237 - Icarai
Alteração de nome de d'ular de
- De Kberto 6 Nino Tres nari Liprocessos•
-

mia ida .

F. M.C. Corporation - Pede para
anotode na patente de 1. 0 70.076
- Privilégio de Invenção - a alteração de nome da titular - Anote-se
a alteração de nome.
Rdez Produtos Magnéticos e Metalúrgicos Ltda. - Pede para ser anotada nos vermos 147.5 1 7 - Modélo
de utilidade n.° 147.528 - as a1tera•
ções do nome da titular - Anotem-se
as al , erações de nome.
Exigências:
Térrnos com exigéncia a cumprir:
N° 99.305 - Nuove Reggiane Officine Meccaniche Italiana S. P • A .
N.° 131 068 .- Mansueto H.)mann.
N.° 152.928 - Robledo SvIvio 13onacrors' .
N.° 155 054 - Gonçalo R, pis Nogueira,
N° 130.848
Ari Barros Fontes

N.° 171.412 - rural - Cl. 41
De Joaquim Francisco de Pinho.
N.° 177.484 - Plurifagrna - Cl 1
e 3 - De Instituot Cientifico Medicalor Ltda.
- De Olympic, Werke A.G.
N.° 193.862 - Olympia - Cl. 17
N.° 239.496 - Mercedes Bznz CI. 8 - De Daimler.Benz Aktiengesellschaft.
N.° 319.245 - Wima - Cl. 8
- De. Wilhelm Westermann, Spez alfabrik fur Kondensatpren.
N° 338.327 - Peno'svina - C1.
3 - De Laboratórios Lepetit 5 A.
N.° 410.404 - Lula - Cl. 32 De . Organização O. Lilla de Onofre
LUA
N.° 410.407 - [Alia - Cl. 32 De Organização O. Ulla.
N.° 411.421 -- Rodoguia Indicador
Rodoviário - Cl. 32 - Requerente:
1.11racy Bueno de Rivera.
-

N° 412.594 - Ipsa
CL 4 De Ipsa S.A. Indüstr:a de Papel.
Cl. 31
N.° 417.876 - Bornonite
- De Borbonite S.A. Indústria da
Borracha.
N° 121 665 - Haiti - Cl. 8 De Ele s rônica Haiti Indústria e Com&-do Ltda.
N° 426.899 - Rio Turvo - CL
16 De Materiais de Construção
Rio Turvo Ltda.
N9 426.923 - Caoinex- - Cl. 4- De Caolinex Comércio de Miné-,
r os Ltda.
N.° 427.029 - Noticias da Noite.
F-rico
- Cl. .32 dc Toledo Piza Troppmair.
N.° 428.206
ops Sonksen '---1
Cl. 41 Sonksen Chocolates Soc'edade Anônima.
N° 429.240 - Divo
Cl. 1 De Diversey Quim i ca Ltda.
N.° 429.726 - Estherzinha - Cl.
36 - De São Paulo A'pargatas SIA.
-

N.° 431.654 - Sonia
De Mecânica S p nia Ltda.

Cl; .21

.N.° 441.854 - Mecânica Rinaldo'
- Cl. 50 - De Martin - ano Rinaldi
6 Cia. Ltda . - Na classe 28.
N° 443.2-41 - Dicel - Cl. 22
De British Gelanese L mited Considerando os fios e linhas de tóda
espécie somente os incluídos na classe
reivindicada.
Tamoyo - Cl. 37
N 444.846
- De Refinadora Paul:s'a S.A.
N.° 445.114 - Mer'i - Cl. 8 -De Carra r o El C. S.R.I.
N.° 445.170 - F s'obyl - Cl. 3
*4
- De Laboratórios LepeVi S A.
N° 418.202 - L. 13. -- Cl 6
De Lzimbretta do B .asil S A . in
d05V as Mecân'cas
N" 448.205 - L. B. - Cl. I,
De Li. mbrettn do B-asil S A. in-!
clúA rias Mecânica -
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MARCAS DEPOS'ITADASI
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torres o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Narlonal da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termos os. 667.180 a 667.182, de
19-10-64
H.00s Mquinas Motores S. A.
Guanabara

HOOS
Industrie' Brasileira
Classe 7.
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na . agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânimos e emplilhadores ocmbinados,
arrancadores mecán:mos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, celfadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, 'enchovadeiras, facas para mama
nas agrícolas, terradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
eu dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vat,orizadoras, máquinas . de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricu l
-tura.máqinsdepl,ato:mrtuas, mgainas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, dc
torquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para, colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquins combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos. co.los compresso-es para a agricultura.
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras
semeadores de terra. toaadores de trama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 8
Para distinguir: Abalou., acumuladores.
acetinômetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
de televisão apsrelhos de ar condicionado. aparelhos para iluminação. inclusive OS considerados acessórios de veículos, aparelhos para anúncios maca.wcos. aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. aparelhos de barbear elétricos, aparelhos reçpstra&res e medidores de distancias.
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de .gás, aparelhos de galvinoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos: aparelhos automáticos para e regular gás
aparelho para separar café. aparelhos
para aquecer eVicios, aparelhos para
experimentar drenos apare lhos para
destruir insetos, aparelhos de Ótica
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
nouecamanto de água, aparelhos gera.
dores c loro-gila-recos, a p arelhos para
raccpçâo e reprodução de sons e soni
dos. aparelhos automáticos elétricos de

passar. apareaor para espumar frutas
• legumes, aparelhos de alta tensão,
anarelhos de proteção contra acidentes
de operários aparelhos afiadores de
ferramentas. aparelhos distribuidores de
sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias. aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeificadores aparelSos
para análises, aparelhos azunizadares,
a i sie,hos pasteurizac.s.ores, aparelhos re.
se l adores' e estabilizadores da pressão
• do fluxo de gases e líquidos. apue..
il.os para salvamentt, e para sinaliza
ção. aparelnos para escampristas. apa
relhos rara limpai vidros. ' aparelhos
para combater formigas e outras pra
gas, aparelhos áutomáticos acionados
peia introdução de moedas, aparelhos
esaargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sismicas, aparelhos termostatos, aritonõmetros, aspiradores de pés -acrémet-os, acendedores elétricos, alto falantes. aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barómetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos);
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
• rigorificas e fotográficas. chassis de
radios, chaves elétricas, chaves, carnparnha's. cinernatógratos, cronômetros.
cronógratos. combustores de gás, cidómetros. cristais de rádio, condensadores. comutadores, cortadeiras para foto.
gre fias. chaves de alavancas, chaves
autcenáticas, capacitores de bloaeeio.
capacitares eletroliticos, calibradores,
conservadeiraa para peixes e carnes
enceradeiras elétricas, escalas para cá
ritos. estufas, engenho de assar carnes.
encoralodes de cabelo elétrico, empar
~atros. esticadores de luvas: espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores. extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar .elétrico, filtros e aparelhos filtrantes. filtros para óleos, filmes falados. fogões,. fogareiros elétricos, fusiveia, filmes revelados, faróis como acessórios de veículos para sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas elétricas. fervedores, frigoríficos, fotómetros. fios elétricos, filtros de interferên
ela. fonógrafos, garrafas térmicas. gasómetros. geladeiras, globos para lâmpadas. globos para lanternas globos
terrestres para ensino, gravadores de
soas holofotes, hidreimetros. n ncubadores, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores isoladores, tampadas flsh. lam parinas.- lactômetros. lentes liquidificadores, lanternas mágicas
lalaernas de pilhas, limpadores da res
rabrisas. luzes trezeiras para veículos,
lunetas, maçaricos de soldar. caldeai e
cortar, magnetos, marca Aores de passa.
:eira. medidores. . medidores elétricos
• roschp •os, nusturadeiras. - máquinaslalantes mostradores para rã-tos, mi.
crofones máscaras contra gases: micrô.
metros, nivela, óculos. obietis as :c.a
ciráf rcas. 0- l bas elétricas. poilõtnetras
oluviemstro;, pinos e tomadas panca:
de pressão, pilhas.ssecas além as para
transistores, pistolas de pintura pinga.
aainé ,s de carros, quadros distribuído
res pick-ups, para-raios, propulsores

queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronómica
refrigeradores, rádios transistorizadot,
refletores reostatos, relógios de pontd,
de pulso, de bolso, de parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros líquidos quaisdo não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
saqueies, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios, tacômetros, televisão, taxis-nein:4 torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, sostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vacuõmetros. válvulas elétricas,
de vácuo, ventiladores
Classe 16
Para castinguir: Materiais para constru.
seres e decorações: Argamassas, argila
arca. azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimentação. calhas cimento. cal. cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas .caixas dagua
zaixas para cobertuas, caixas dagua.
caxas de descarga para etixos, edifica.
ções remoldadas. astucieis. .emulsão de
oase asfáltico . estacas, esquadrias estruturai metálicas para construções, lame.
ias de metal; ladrilhos, lambris,. luvas
ante contra trio t calor, manilhas, ruas
de junção 'Lages, lageotas. material i.sos par revestimentos de paredes, ma
Jeiras para construções, mosaicos. produtos de base astált co produtos para
ornar imperinearnlizantes as. argamas
ias de cimento e cal. -hidráulica. -pedre
ulho. • produtos betum inosos, impermea
elizantes; líquidos ou sob outras fornias
,ara revestimentos e outros como nas
:onstruções pers anas. placas para pa,
virnentação. peças ornamentais de dnento ou gesso para tetos. e paredes
>apel para torrar casas.. massas .antt.
uidos para uso nas *construções. par.
luetas portas, portões.' pisos. soleira:
'ara portas, tijolos. tubos de concreto
elha, tacos, tubos de ventilação. tar.
lues de cimento v ci.:as. vigamento - 1
vitrós

¡horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, aduba-leiras, ancinhos me.
canimos e emplilhadores ocmbinadoa,
arrancadOres rnecânimos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, _ cei fade i ras. carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para aula
cultura, . cultivadores, debulhadores
destocadores, desentegradores, eStnagadores para a agricultura, escarrificado.
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas. máquinas Vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para ; agricultura, maquinas de plantar, moto6artuas, mquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torguir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para butrifar e pulverizar desinfetantes.' • para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquins combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
res metânicos. raladores mecânicos, colos compresso-es para a agricultura.
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras.
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agricolas

Classe
Para distinguir: Abaixa luses de lampião, aba loura. acumuladores aetinõreen
trOG, amperómetros amortecedores de
[inflação'. Inclusive os considerados aces- •°
r elhos de televisão aparelhos para dei*
sórios de aeiculos aparelhos para anais-adio e .trequencia,. anemómetros, apados mecânicos. apa-elhos aquecedores
1 medidores. aosrMhos cromográticos,
aparêlhos de oarbear elétricos, aparelhos re g istradores e medidores de dialI rklas. aparelhos Jara puri ficar água.,
3pa r êlhos de sinalização lam petantes.
aparelhos reguladores de gás, aparelbos
de galvanoplastia aparelhos didáticos,
aparelhos cinenratogratisos. aparelho,
automáticos para acender e regular gás.
exnerimentar drênos. apareaws para
destruir insetos, aparelhos náuticos cientifico& aparêlhos de ótica. -tparélhoo
p ulverizadores a parelhos para aquedo
mento de água. aparelhos geradores eleTermos ns. 667.183 a 667.185, de
reprodução de som e sênirlos. aparêfhos
19-10-64
automáticos elétricos de pasiar apare.
.1Ioos Máquinas Motores s. A;
!hos para espremer trutas e .egumes,
Guanabara
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
proteção contra acidente de opecárlos,
ap arelhas afladdres de ferramentas. aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos e
:nstrunientos usados na engenharia, agrimensura e geodesia. aparelhos gazeifia
cadores. aparelhos de análises, apareIndustria Brasileira
lhos ozonizadores. aparelhos pasteurizadores. aparelhos reguladores e esta. . Classe 7
bilizadores de ressão e de fluxo de
!Malvinas e iitarrilios para serem asa- gases e liquldos aparelhos para salvados exclusivamente na agricultura e mento e para sinalização, apprélbos pê.
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ri sinais. aparelhos para escafandristas,
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas é outras pragas
aparelhos automáticos aronados ela introdução de modas, aparnhos para piao; cortar ou reduzir comestiveis. apa.
relhos espargidores, aparelhos e 'ascii.
mentos de cálculo, aparelhos para observações sísmicas, aparelhos termostatos. aparelhos para natação, aritonds
metros aspiradores ne po aerometros
acendedores elZtricos, alto-falantes, araplificadores elétricos, amassadeiras, antenas batedeiras, balanças comum e
elétrica, barômetros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas de indução, (exceto (sanhas elétricas, bombas medidoras, buzinas, bússolas, baterias elétricas, bules
elétricos, caixas de descarga. câmaras
frigoríficas e fotográficas. campainhas
elétricas, chassis de rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, cronógrafos, cro.
nógrafos, cronômetros.- combustores de
gás cidômetros, cristais de rádio, condensadores. cortadeiras para fotografias,
chaves de alavancas, chaves automáticas. capacitores de bloqueio. capacitores
eletroliticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados, diais, despertadores, enceradeiras elétricas, elétricos engenho de assar carne, espelhos
óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade. 'esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de soldar
'elétriço, filtros e aparelhos filtrantes fil.
troa para óleo, filmes calados. fogões.
fogareiros elétricos, fusíveis, faróis como acessórios 'de veiculos para sinal,
zação e ara iluminação em geral. filme..
revelados, fôrmas elétricas. fervedores
frigoríficos, fotômetros, tios elétricas, fii.
tros de interferência, fonógrafos, garrafas térmicas, gazómetros, geladeiras
globos para lâmpadas, globos para lan.
ternas, globos terrestres para ensin;
gravadores, holo cótes, hidrômetros.
para Cozer café, marcadores de passa
gens, medidores, 'microscópios, mistura
deiras, máquinas falantes, mostradorts
para rádios, máquinas para passar roufones, máscaras contra gases, moinhos
alentai de alarme. interruptores, isola•
dores, lâmpadas de cristal, lâmpadas in.
candescentes. lâmpadas comuns. lâmpa
das flash, lamparinas, lactômetros lentes. liquidificadores, lanternas mágicas
limpadores de parabrisas, Ir zes trazei.
cubadores, indicadores de vácuo. instru
ras para veículos, lunetas maçarico:
para soldar, .aldear e cortar máquinas
de café, sal, pimenta e outros temperos
micrómetros. niveis, óculos, objetivas
fotográficas, pilhas elétricas, peddrae
troa, pluviômetros, birômetros. birome
troa, pistolas de troar. lugs mos de toaladas, anelas de ressão, ica-ups pare.
raios, propulsores. painéis de carros.
quadros distribuidores de eletricidade
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observação astrológicas. refrigeradores. rádios fletores. reostatos
relógios de ponto, de pulso, de bola°
e de parede. desertadores contadores e
medidores de quantidade e volume, ri.
disidores, retentores de graxa . e óleo re.
cetores, regadores automáticos. raladores de comestíveis, registros proa vipôr, gás. agua. e outros liquido.: quando
não considerados partes de máquinas.
reatores para luz fluorescente. registradores. resistências elétricas relavs. sorvetei ras elétricas caseiras. soquetes. sinaleiros sereias de alarme, soldadora:
elétricos. toca-discos. tomadas e inter
ruptores elétricos, tubos acústPos, tor.
achas, termômetros para observaçáo
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taxímetros, torradows de cereais, trenas. transfdrmadores, telefones, tosta.
deiras, telégrafos, tripés para fotografia, válvulas para rádios, válvulas de
descarga, válvulas de redução. vacu&
metros, velas elétricas, válvulas eléolcas de vácuo e ventiladores
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimenta
çao. calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chaaas para coberturas, caixas agua
caixas para coberturas, caixas dágua •
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material .iso
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asCáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas 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 pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções. parquetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.- vigas, vigamentos e
vitrôs

Termo n.° 667.191, de 1910:4
• Ferragens Rio Novo Lida"
Guanabara

Classe 11
Para distinguir ferragens e cerramentas
Alicate, alavancas, arruelas. arrebites.
argolas, aldraves. armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café. assadeiras,- açucareiros, apa
relhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofaclrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pe
. dreiros, cadeados correntes ca
bides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de ten.
da, chaves inglesas. cabeções. canecas.
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras. caixas para condimento de
Vaaa os ns. 667.186 e 667.187, de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro19-10-64
las, chaleiras, cafeteiras conchas coaCamilo Nadar
dores, cuscuseiros, cabides de metal
São Paulo
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, doivenas, cremones, cadinros crivas. chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, col.
Classe 5
eretas, chaves para porcas, distintivos
Apa r hos eidãticos
dobradiças. descanço para talheres, praClasse 49
tos e copos, enxadas, esferas, engates.
Tonos, brinquedos e Jassaten-g>os
enfeite: de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
Termo na' 667.188. da 19-10-64
expandidor para tubos, estruturas metáLíder dos Plásticos Ltda .
licas, escarradeiras. espremedores, espuGuanabara
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha
madeiras, formões, foices, Cerro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
Lider dos Plásticos fechaduras,
fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
t d a.
ou perfurantes para marceneiros. Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Nome comercial
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
Termo is..° 667.189. de 19-10-64
para emendas de correias, grades para
Ernesto da Silva Carneiro
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
Guanabara
gonzos, ,grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarro, limas lâminas licoreiros
dinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas. nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Classes: 10, 12, 14, 28-'32, 36, 37, 39, pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
48, 49 e 50
porta-jóias. paliteiros, panelas puxadoExurrssac de pr iaagana
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
667 .190, d. 19;10-64
. retino
pires pinças. panelbes, porta-copos e
Ernesto da Silva Carneiro
garrafas. passadores de roupa, presi.
Guatiabaia
lhas, reielos roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios roscas de nen inoxidável re.
gistros de aço inoxidável registros,.
.erras, serrotes, sifões saleiros, sacarrii
Clast:es: 10, 12. 4. 28- R 2. 36, 37, 39, lhas torquezes, trilhos tubos subulaOes. a tn pbes. travadeiras telas de
48. 49 e 50
Wrpressâo de propaganda
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Meteorológica, telescó pica, ticemetnea,
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trancas, trarnelas, talheres tal:ladeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinois, vasos, vasilhames ver:gas, mandril de expansão. freza de
frezar, guia de treza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazes • cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho pira pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de • papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
—
Termo n9 667 .192, de 19-101964
Ferragens R fo Inlóvo Ltd.
Guanabara
•

Titulo de Estabelecimento
T
Termo no 667.193, de 19-10-14:1—
Top
Editõra Musical Ltda .
Guanabara

TO
-

Indústria Brasileira

Classe 8
Discos gravados
Têrmos ns. i67.194 e 667 .195, de
;19-10-1964
Société de FAccumulateur Fulmen
- França

FUL E
•
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 13 e 17
Classe 8
Instrumentos de precisão, instrumentos
cientificos, aparelhos de uso comum;
instrumentos e aparelhos didáticos;
moldes de tOcla a espécie; acessórios
de aparelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográficos, cinematográficos de televisão, máquinas
falantes, etc ., discos gravados e !emes
relevados
Termo n° 667 .196, de 19-10-1964
Hertz System, Inc .
Estados Unidos da América

HERTZ

Classe 50
Serviço de aluguel de veículos motorizados ou não; documentos, anúncios e
semelrantes. usados em serviço de aluguel de carros, tais como: recibos, con:
tratos de alugue. circulares, listas ta
diárias, catálagos e semelhantes
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Termo n9 687.197, de 19-10-1961
Hertz SYste m, Inc.
atados Unidos da América

•

Termo n° 667.202, de 19-10-1961
Camargos e Adad Ltda,
Minas Gerais

Classe al
Café em grão, torrado e moldo

Classe 50
Serviço de aluguel de veículos mcssaaazados ou não; documentos, anúncios e
semelrantes, usados em serviço de aluguel de carros, tais corno: recibos, con.
tratos de alugue, circulares, listas tarifárias, catálagos e semelhantes
— Termo n° 667.198, de 19-10-1964
Manufactura de Produits
Pharmaceutiques A. Christiaens
Gélgica

-

Termo n.° 667-.203, de 19-10-61
'uai° Ii Ribeiro Ltda,
Minas Gerais

Caçê -Arax•I
Classe 41
Café em grão, torrado e rtroicro
Termo na' 667.204, de 19-10-64
José Salomão
Minas Gerais

TRENTADIL _Café A ndrel;ndia
Um preparado farmacêutico broncodilatador, espasnnolitico vascular,
digestivo
Termo no 667.199, de 19-10-1964
Ibelo — Metallwarenfabrik Hermann
Zahn Kommanditgeaellschaft
Alemanha

Classe 41
Café em grão. torrado e moído
Têrnio n. 9 667.205, de 19-10-64
José Galdencio Lassa
Minas Gerais

Café Lessa
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Termo n. 9 667.206, de 19-10-64
Belmotor Ltda.
Minas Gerais

Classe 44
Isqueiros de todos os tipos
Termo n° 667.200. de 19-10-1964
Sapataria Cientifica Corréto Ltda.
Rio Grande do Sul

uasa de Peças
Para Automoveis.
Classe 21
• Temo n.° 667.207, de 19-10-64
Abrasivos e Polidores Seracchi S. A.
São Paulo

MARCA

R EG.

Abrasivos e Polidores

Seracchi S. A:
Nome comercial
Classe 10
Palmilhas corretivas para os pés
Termo no 667.201, de 19-10-1961
Sapataria Cientifica Corréto Ltda.
Rio Grande do Sul

Termos ns. 667.208 a 667.212, de
19-10-64
Abrasivos e Polidores Seracahi S. A.

Seracchi
Indústria Brasileira

Classe 36
'alçados ortopédicos

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
(oração de fibras. tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anilinaa. alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pá amoníaco
anti-incrustantes, anti-oxidantcs anti
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan-

tesa azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; bteSos para
galvanizaçáo, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de Incêndio. cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, 4ixadores formol, fosfatos industriais, fós.
foros industriais fluoretos; galvanizado
re g, gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, rnercurio; nitratos, neutralizadores, nitroce.
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fo
tografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, peliculas
sensíveis, papéis para çotografia e anã
lises de laboratório, pigmentos, potassa
pós metálicos para a composição de
tintas, p reparações 1:Fixa fotografias
p rodutos para niquelar, pratear e
cromar, produtos para diluir tintas prossia
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais salicilatos. secantes.
ailicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou p astosas para madeira. ferro, paredes, contruções, decorações, couros, te:idos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner,
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ções para chupetas e mamadeiras, guar.,
nições para porta-blocos, guarnições
para liquirlificadores e para batedeira:
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis, prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos. placas, reartes„-odinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xI:aras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros. para sapateiros, pa ra vidros, pasta ad?siva para
correias pastas e ped-as 1 ,a afiar
rebolos. adesivos para tacos, alesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnições ele material plástico ara indústria geral de lásticos
.

Classe 29
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber:
Escôvas comuns (não incluídas nas
classes 6, II, 17 e 48) espanadores e
vassouras
Classe 46
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
água lavadeira, agua sanitária, cera .pa.
ra soalhos, detergentes, esponjas de aço,
fósforos, lixívia, lixas, lã de ço, pomadas, para calçados, palha de aço preClasse 10
Agulhas hipodérmicas. agra tes, bisturbs parados para polir e limpar madeiras,
brocas para dentistas, canulas. colheres vidros, metais e objetos, panos para po..
para dentistas, dilatadores cirúrg.cos lir e pira limpeza, panos de esmeril ri
material abrasivo empregado na impem
equipos dentários estiletes, espéculos.
esterilizadores, estirpa-nervos, setojo de metais e objetos, sz.b5es em ged,,,„
sabões em pó, em liquido, em flócos,
para instrumentos cirúrg cos, torceps,
saponáceos, velas e velas a base de de.
ferros para operações, formões para
estearina
dentistas, fogões para desinfecção, tura.
Termos as. 667.213 e 667.214, de
crâneos, goivas para cirurgia, irrigai°
19-10-64
res cirúrgicos, •nhaladores, insufladores,
mesas operatórias, obturadores cirúrgi Campestre — Colonizadora, Exportadora e Agro-Pecuária Ltda.
cos, oxgenadores, padiolas, pipos, jan.
ças, raspadores para dentistas, salada',
São Paulo
ças, raspadores para dentistas, sarjacleiras, sondas, torn.quetes, tentacanulos
uretroscópios, visiomõmetros, válvulas
vaginais e válvulas cirrgicas
,.asse 2/S
Para distinguir: Artefatos de mataria,
plástico e de nylon: Recipientes fabri.
Indústria Brasileira
cados de material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiraa
Classe 7
armações para óculos, bules, bandejas, Máquinas e utensílios para serem usabases para telefones, baldes, bacias. bol- dos exclusivamente na agricultura e
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos horticultura a saber: arados, abridores
para ferramentas e utensilios, cruzetas, de sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
caixas para acondicionamento de ali- cânimos e emplilhadores ocmbinados,
mentos. caixas de material p'ástico para arrancadores rnecânimos para agriculbaterias, coadores, copos, canecas. co- tura, batedeiras para cereais, bombas
lheres. conchas, cestas para pão, cesti- para adubar, ceifacfeiras, carpideiras,
nhas, capas para álbuns e para livros, ceifados para arroz, charruas para agricálices, cestos, castiçais para velas, cultura, cultivadores, debulhadores
caixas para guarda de objetos, cartu- destocadores. desentegradores, esmagachos. coadores para chá, descanso para dores para a agricultura, escarrificadopratos, copos e copin"los de plásticos ras, enchavadeiras, facas para máquipara sorvetes, caixinhas de plástico las agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
sohvetes, colherinhas, pàsinhas, garras para arado, grades de discos
garfinhos de plástico para sorvetes, for- ou dentes, máquinas batedeiras para
minhas de plástico para sorvetes, discos, agricultura, máquinas inseticidas, máembreagens de material plástico, emba- quinas vaporizadoras, máquinas de
agens de material plstico para sorve- mungir, máquinas niveladoras de terra,
tes, estojos para al-astas. espumas de máq, iras perfuradoras para a agriculnylon, esteiras, /afeites para automó- tura. máquinas de plantar, motocaarveis. massas anti-ruidos, escoadores de. tuas, mq,uinas regadeiras, máquinas de
pratos, funis, formas para doces, fitas roçar, de semear, para sulfatar, de
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos torquir, de triturar, de esfarelar terra,
oara holsás, facas, guarnições. guarni- para irrigação, para matar formigas e
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arroz. atum, aveia. avelãs, azeite. azei.
• Termo n.° 667.221, de 20-10-64
Pavikret •• Engenharia e Pavimenta- :orlas, banha, bacalhau, -batatas, balas.
oiscoitos. bombons, bolachas baunilha,
ção Ltda.
mie em ,pó e em grão. camarão, canela.
São pauto
em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
zaiamelos, chocolates, confeitos, crava,
• PAVIKEIRP
cereais. cominho, creme de leite, cremas
aiimenticioa croquetes, compotas. cantalca. coalhada, castanha. cebola, condi.
• Classe 50
Tentos para alimentos, rotorantes,
Para. distinguir: Impressos , em gerai cnouriços, dendê. doces, doces de traanúncios . impressos, ,ações, apólices, bi ias. espinafre. essências alimentares, em.
lhetes de sorteio. cheques, cartões co- •
ervilhas, enxovas, 'extrato de tomerciais e de visitas. dcplicatas. de- mate, farinhas alimenticias. tavas, 1tbêntures, envelopes, faturas. tolrinhas. cujas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
letras 'de câmbio, notas fiscais, notas Nos, trios, trutas sêcas naturais e criarom'ssórias. aeis de corresondência,,pas. t alizadasapricose,. goma de mascar. gorsagens, publicidade e propaganda em duras. gàiriulos. grão de bico, gelatina,
q,labada, geléias. herva doce. herva
geral, recibos a •
mate, hortaliças, lagostas, lingtms leite
Termo n.° 667.222. de 20-10-64
zondensado, leite em pó. legumes em
'ames Kung-Wei 13
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masSão Paulo
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marm!lada. macarrão. massa. de tomate, mel a melado. mate. mas.
uri para mingaus, molhos moluscos.
s;: ei a
Ind
meastardajnortadela nós mcscada. nozes.óleos comestíveis. ostras, ovas,
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos oíder... piaos. prlines. pimenta. pós para
açúcar. alimentos paar animais. -unida pudins, pickles, peixes, presuntos, paamêndoas. ameixas. amendoim .araruta iès petit-pois. pstIlhas, pizzas. pudins;
arroz. atem aveia. avelãs, azeite, azei queijos, rações balanceadas para mutonas banha. bacalhau, batatas, balas nais, requeijões, sal. sagu. sardinhas,
laasisitos bombons bolachas. baunilha saaduiches. salsichas, salames. soPas en:até em pó e em grão. camarão, canela. latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
ft ras: torradas,. tapioca. tâmaras. talha.
em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
rani tremoços, tortas, tortas para alicaramelos, chocolates. confeitos. crav
mento de animais e aves, torrões,
cereais. cominho. creme de leite, cremes
toucinho e vinagre
aarnenticios croquetes. compotas, can
eica..coalhada, castanha cebola. condi
Termo n.° 667.225, de 20-10-64
mentos , para alimentos. colorantes
Representações Sportman Ltda.
chouriços. dendê. doces.- doces de leu
,as, espinafre, essências alimentares, em
São Paulo
padas. ervilhas. enitovas extrato de tu.
mate, farinhas alimenticias. favas, Fé
cuias, flocos, farelo. feninentos.
figos. trios, trutas sècas naturais e cris
talizadas: gricose. goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico: gelatina.
Classe 36
goiabada, geléias. herva doce. herv2 Para distinguir: Artigos de vestuáriom
mate, hortaliças, lagostas. línguas 'Pite e wi Das feitas em geral: &gasalhos, .
condensado. leite • em pó legumes ein a'-totais, alparcatas. anáguas. blusas
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas baias. botinas. blusões. boinas. ba
sas alimenticias. mariscos. manteiga doiarosa bones, capacetes. .cartolas, cara
n.argarina. marmelada. macarrão mas •
casação. coletes, capas. chales •
sa de tomate. mel e melado, mate mas- cachecols. calçados, chapéus. ciar. s
sas aara mingaus, molhos moluscos cintas, combinações. carpinhos calças.
rnosliarda, mortadela, nós moscada.
d- senhoras e de crianças. calções ca •
Les, óleos comestives ostras, ovas ça.s. camisas. camisolas. camisetas.
oães biaos. prlinés. pimenta, pós para cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros.
ouuins. pickles. peixes, presuntos, pa- saias casacos, chinelos, tionnnos echar•
res. petit-pois astilhas. pizzas. pudias; loca iantasiaa tardas p ara militares çoTermo n° 667.721, de 19-10-1964
quaijos, rações balanceadas oara ani faciais. fraldas, galochas. griR aras gorWinckelmann de Barros Barbosa Lima mais requeijões. • sal. sagu. sardinhas nhos, p
erneiras, quimonos. regalos,
Guanabara
sarouiches. sa,sichas. salames. sopas ai luvas. • ligas, lenços mantõs mei.laradas. sorveres, sucos de tomates e de mamãs. mantas, mandrião manilhas Da-.
frutas; torradas. tapio,:a, tâmaras talha.
p alas. p enhoar, p ulciver pelerinas,
Ricel Fornecedora do Lar -ias tremoços, tortas. tortas para
mamas. p onches polainas. plainas.' pu. •
mento de animais e aves. torrões,
-o: tonos de . lingerie ino.ierns
toucinho e vinagre
Classe 11
Classe 41
_ Suspensórios sairias de banho sandálias,
suoteres. shorts sungas roIa
u slacks.
Termo n. 9 667.223, de 20-10-64
Para distinguir ferragens e krramentas
Titulo
toucas: it.:filantes. ternos, uniAlicates, alavancas. arruelas, arrebites
Pastificio Anchieta S. A. Importação •
Termo n o 667.219, de 19-10-1964
formes e vestidos
argolas. aldraves. armações de meta;
e Comércio
Indústrias Reunidas Muita S.A. •
São Pado
abridores de latas, arame aparelros do
Termo n. 9 667.226, ck 20-10-64
• Guanabara
chá e café. assadelras açucareiros, apaPastificio Anchieta S. A. Importação
relhos para lavatórios arandelas aresSUPER—A
e Comércio
tas, aros. almofadrises, arnoladorea.
Ind.
amoladores de ferramentas alças para
São Paulo
INEUSTRIAS
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
Classe.41
bandeias, bacias mornbonieres baldes.
Para distinguir — Massas alunent,cizo
REUNIDAS
borboletas, baterias, bases de metal brade
_ todas as especais
çadeiras. bules. bisagra. buchas, bainha
~Lr
'para facass baterias de cosinha. çolhe•
Teimo n. 9 667.224, de 20-10-64
James . Kung,Wei
res de pedreiros. cadeados correntes caS. A
São Paulo
bides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
Ncsae Comercial
Hall—SHOP
portões, colunas, canos, chaves de fess.
Pi,
nd.
da, chaves in g lesas, cabeções. canecas.
Tétano n.g 667.220, de 20-10-64
topos. cachepots centro de mesa co- Fábrica de Carroçaria Trevo Ltda.
Classe 41
aspai •
erueteleiras. caixas para condimento de
aletria
alho
Minas Gerala
AkleM [loiras
Para d::; t n ilQt.ii
'' !- vis rt.v,—i'ala.
alimentos. cadeados, caldeirões, cacarol
Ca."
açúcar alimentos parir animais arma
Classe 21
etn
Ias. chaleiras. cafeteiras engebas daaineudoas. ameixas. anienttuttn arart.nt e
Carroctrtat de etartyd

dores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzeras curvas
cantoneiras, chaveiros, canive-es. chaaenas, cremones, cadinros crivos, chanfradores. cassinctes, cabos, chaves cha
ves para porcaS circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, col
creias. chaves para porcas, distintivos.
de bradiças, descanço para talheres. pratos e copos, enxadas. .esleras, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, .escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, cerro para
cortar capim. trerolhos. facas, tacõss
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. flangea
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros. 'echos
de '<ital, ferradura . , torminhas, titat,
de aço, ganchos, guarnições de metal
garfos, gancl os para quadros, grampoa
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses. joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas. linguetas, leiteiras. macha
dinhas. molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, manicgueiras malhos
«Casa Bonita navalhas. nipes. -pcas. pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Tem Detergente ODD. pratos, pu poseiras, parta-pão,
porta-jóias. paliteiros, panelas puxadoClasse 46
Expressão de • propaganda
res, placas. praaadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Termo n.° 667.216. de 19-10-64
)rniex S. A. Organização Nacional de pires pinças, panelões, porta-'copos e
garrafas. passadores de roupa, presiImportação e Exportação
•
lhas, rastelos, roldanas, ralos regadores
São Paulo
rebites, reduções, recipientes de matai.
-odizios. roscas de aço inoxidável, reaistros de aço inoxidável registros.
Trabalho Sem tiordur3 cerras,
serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, narquezes, trilhos tubos subula
Que Uostosura
ções, ampões. travade1ras telas - de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Classe 46
trancas, t-amelas, talheres talhadeíras
Frase de propaganda
tampas para panelas e caldeirões ter•
%ermo n u 667.217, de 19-10-1964
ririas, tachos, trans de cosinha. torra.
Raul Serra S.A. Ferragens
deiras, orinóis, vasos, vasilhames verImportação e Exportar-9gas. mandril de expansão. freza de
Guanabara
frezar, guia de treza de chanfrar.
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas. Cra. PRORROGAÇÃO
vos, enfeites fecho para pastas e para
malas. passadores de correias. ponteiras. prendedores de papel. suportes.
torniquetes e tubos de expansão

outros Insetos, para ,borrifar .e pulverizar desinfetantes, para adubar para
-.agitar e espalhar palha, para colhesalgodão, para colher cereais. máquinas
•• amassadoras para fins aglcolas,
• cortar árvores, para espalhar, para capinar. máguins combinadas para 'semear e cultivar, de " desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forra., gens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânia,is, rolos compresso es para a agricultura.
sacradeiras, semeadeiras, secadeiras.
semeadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvula- para
máquinas agrícolas
Classe 50 •
Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos, comerciais, tais COM):
papeis de carta, memorando, envelopes,
cartões de visitas ou comerciais, faturas. avisos. recibos, cheques, mines de
propaganda, promissórias, açõçs, bilhetes e passagens; vendas de- passagen
aéreas terrestres e marítimas
_
Têmio n. 9 667.215, de 19-10-64
Orniex S. A. Organização Nacional de
Importação e Exportarão
São Paulo

Ind. Brasileira

.T2t i r
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In4. lirerleira

Brasileira
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Teimo n.° 667.233, de 20-10-64
Sallumtex Ltda.

• Termo n.° 667.227, de 20-10-61
Morganti 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

SA.LIABDEX
Ind. BrasUpeira

% noRcRrrrI
•

•

p. •

wel.n •n•

Classe 23
Tecidos em geral •
Termo n.° 667.234, de 20-10-64
• Avino 6 Piacentini Ltna.
São Paulo

Classe 16
RevestUnentos e pisos venilicos pa.a.
construções
Termo n.° 667.228, de- 20-10-64
Construtora Comercial Llrbetec Ltda..
São Paulo

GRIPICA ROSA
•

•In2Bri:Faileira

Classes: 33 e 50
Titulo

Termo n.° 667.235, de 20-10-61
"Equipamentos Inteetnarc Ltda."

Classe 16
Materiais para construç8es em geral

'INPERmARC

Termo n.9 667.229, de 20-10-64
Bedrossian 6 Dutra Ltda,
•
São Paulo

tanques. carros-irrigadores, carros, car
roças, carocerias, chassis, Larapias circulares para veículos, ccbos de veículos
carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços, para veículos. direção, desligadeiras. estribos, escadas solamas, elevadores para passageiros e para carga,
manivelas, navios, ónibus, para-choquas
motocicletas. motocargas. notO furgões
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras pará veiculos. guidae
locomotivas, lanchas, motociclos, moias
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veicuios
rodas para veiculos, selins, tricicles, ti,
tante., para veiculos vagões. velocípedes, varetas de .controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
• carros. toletes para carros

Março de 1965 895
parcialmente preparado. cimento mecobalto, bruto rui parcialment*
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, terso em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa era bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha. latão
em tõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, limalha*.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampado*,
metais p ara solda, níquel. zinco
tálico,

Tern' on, 667.247, de 20-10-64
Plumb-Star Fundição de Metais e Ligas
•Ltda.
São Paulo

PLUMB-STÁR

Termo n.° 667.241, de 20-10-64
Droga Roque Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

Classe 5'
•
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aça
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento meTermo n.9 667.242. de 20-10-64
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Bar e Restaurante Bom Petisco Ltda.
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
São Paulo
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, Ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável.
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
eta fõlha. latão em chapas, latão eus
Classe 50
vergalhões, ligas metálicas, limalha..
Impressos
magnésio, manganês, metais não trabaTermo n. 9 667.243, de 20-10-64
lhados ou parcialmente trabalhados. me.
C. A. L. - Construtora e Adminis. tais em massa, metais estampados,
tradora Ltda.
metais para solda, níquel, zinco
São Paulo
Termo n.° 667.248, de 20-10-64
Confecções Jufratex Ltda,
São Paulo

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20.
21, 22, 23.'24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Classe 3
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40,
41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 Para distinguir corno marca genérica
.
produtos farmacêuticos em geral
Titulo

IndMraslieira

A CAMPONESA.
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Termo n.° 667.236, de 20-10-64
Bar e Mercearia "Pregoneros" Ltda.'
São Paulo

Termo n.° 667.2.30, de 20-10-64
Tecidos e Confecções "Tilon" Ltda.
São Paulo

Inpari"
. rilaCeira

TILO)

-C'asse SO
Impressos

INIXISTRIA BRASILEIRA

Termo n.9 667.237, de 20-10-64
Cerealista Orion Ltda.
São Paulo

DOM PETISÇO
Ind.. Brasileira

' Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. a'percatas, , anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros. bonés, capacetes ' cartoias caraClasse 50
puças, casacão, coletes, capas, chales,
Impressos
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Claus 50
cintas, ccmbinações. corpinhos. calças
Impressos
Termo n.° 667.238, de 20-10-64
de senhoras e de crianças, calções. calPanificadora Vilacalifornia Ltda.
Termo n.° 667.244, de 20-10-64
ças. camisas, camisolas. camisetas,
São Paalo
Criações Pedro Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
São Paulo
pes,- fantasias. fardas para mildares coVILWALI1PORNIA
legiais, fra'das, galochas, gravatas, gor.
ros, logos de lingerie, jaquetas. laquês
Ind.. Brasileira
luvas, . ligas, lenços, mantes; • meias.
paaR,
maiôs. mantas. mandrião. mantil l,
Classe 50
letós palas, penhoar. pulover, oelarinas,
Impressos
Classe 36
peugas, ponches, polainas pliatras puCaiçados
Têm
ou.'
667.239,
de
20-!0-64
nhos. perneiras. quimonos, regalos
robe de chambre, roupão. sobretudos Sociedade Farmacêutica Jiyofarma Ltda.
Termo n.9. 667.245. de 20-10-64
Ltda.
Fuspertários • saídas de banho, sandáiias
Recuperadora de Tambores Guarulhas
São Paulo'
I
Ltria sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniSão Paulo
formes e vestidos

OB103
Ind. Brasileira

Ind.. Brasileira

PEDRO
Ind.. Brasileira

JITOPAP311.
Ind. Brasileira

Termo n. 9 667.231, de 20-10-64
EConômico S. A. - Patrimonial e
Administradora de Bens

•
Classe 3
Para distinguir. como marca genérica,
produtos farmacêuticos

São Paulo

Terno n.° 667.240, de 20-10-64
Tornfer Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

ECONOMECO
Olasse 50
Impressos

QUARTILHOS

Ind. Brasileira
Classe 11
Tareborpes

•

Termo n.° 667.246, de 20 10-64
Metalúrgica Sobraful Ltda.
São Paulo

5911"q43tra
rasà.

Ind .

Termo n.° 667.232, de 20-10-64
Gemerei° e Representações "Eximia"
Ltda.

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas. auto.
móveis. auto-caminhões. aviões, amor
tecedores. alavancas de câmbio, braços
breques, 'braços para veiculo& bIcicle
tas, carrinhos de mão e carretas cami
nhonetes„ carros ambulantes cam-nhõacarros., tratores, carros-berços. carros

São Paulo

nu_ IMA
.a 50
'

Classe 5
Aço em bruto aço preparado,' açc
doce. aço para • tipos, aço fundido. aço
Parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado bronze bronze em bruto ou
Parcialmente trabalhado bronze de
,heres. conchas. cestas para pão. cesta
manearés hronza em pó bronze em
rer f•a charabo em bruto ou

Ini?PeIfifieira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalh.as
aventais. a :parcatas. anáguas. blusas,
Notas. botinas, blusões. boinas. baba..
douros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
ouças. casaçâo. coletes, capas, chata,,
sachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções cal-.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
casacos, chinelos, dominó*. achara
pes. fantasias, fardas para militares, co'.
legais. fraldas, galochas, gravatas. gora
rol, logos de !ingeria, jaquetas, laques.
luvas, ligas. lenços. mantõs, meias,
amidos. mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
patroas. ponches, polainas, pijamas. pus
nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. atolas ou aluiu,
tuter, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Terrno n.° 667.249, de 20.10-64
Mac-Fer Máquinas e Ferramentas Ltda.
•

São

to ulo

MAC-FER

Ind.. Brasileira'
Classe 50
• Impressos

Termo n. • 667.250, de 20-10-64
,Olive!ra
José
r.1
Gerais

! Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiaas para consista
ções e decorações: 'Argamassas. argila
areia, azulefos. gatentes. balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas. cimento, cal, cr. a, shanas
isolantes, caibros, caixilhos: colunas;
chapas para .aberturas. caixas dágua.
caixas para coberturas, caras dáqua
caixas de descarga para etixos, edifica.
ções premoldadas estuque, emulsoo . de
base asfáluco. estacas. esquadrias. :stru.
turas metálicas para construções, lamelas de mesal. • ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages, lageotas, material isca
Jante contra trio e calai, manilhas, mas.
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos d, base .as túltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, piadutos betuminosos, impermea:
bilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros C0/110 nas
construções. persianas, placas para pa.
vimentaçao, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes
Papel para forrar casas, massas anta
reides para uso nas construções, parquetas, portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos' tubos de concreto
telhas, taras, tubos de ventilação, tanques de cimentai. vigas, vigamentos •
vitrais
Taram n.° t6 . 252. de 21' 10-61
Malaai
aupario Ltda.
São Paulo

IMP£RIO
- Ind. brasilei,
Classe 36
Pior distinguir: Artigos de vestuários
e asarias feitas em geral: Agaraohos
aventais, alparcatas auáguas blusas.
botas, botinas, blusões. boinas: baaa•
dothos. bonés. capacetes, cartmas, cara.
pacas. casação, sole s es, capas. chales
cacheai:as. calçados. chapSus. cintos.
'ciaras. cecasina-ões. zarpinhos. calças.
de senhoras e dt crianças. calções cal
ças
camisas
camisolas,
camisetas.
• eas, ceroulas, colarinhos, cueiros.

saass casacos, chinelos, dominós, acharpes fantasias. fardas para miloares. colat.., :ais, tra1as. galochas, gravatas. garras logos de angarie. Jaquetas. lagaas.
luvas, ligas, lenços, manhas. meias.
tiorõs. mantas, mandrião, manilhas. pa .
leiaa. cavas penhoar. pulover. pelerinas,
peuoas, ponches octanas, p ijamas. pu.
nhos, p erneiras, quinionos. regalos,
-rnhe de chambre. roupão. sobretudos.
s, .,pensáries saldas de banho, sandálias,
suateres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuier, toacas, turbantes, ternos, uniformes
_ . e vestidos
_
Termo n.° 667.253, de 20 10-64
Indústria Mecânica Lesval Ltda,
São Paulo .

•

LESVÁL

Ind. Brasileira
ala.sse 11
Torneiras.

Tarmo n.° 667.255, de 20-10-64
Lancaes e Pizzarias Santa Helena Ltda.
São Paulo

- SANTA REUNA
Ind. Brasileira
Classe 50 Impressos
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Termo n.' 667.251 sie 20-1G-64
Incresco Administração e Empreendimentos S/C
São Paulo

INCRESCi
Ind. Brasileira
Classe 33
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteattentos e empreendimentos imobiliários
Termo n.° 667.256, de 20-10-64
Produtos Agro-Pecua rlos Proa Ltda,
São Paulo

PROA
Ind. Brasileira

'sçruno u.

Termo n.° 667.271, de 20-10-64
preza Territóia Fernão Dias Ltda.
São Paulo

vul.,,,,, .....-

Olavo de Campos Toledo
São Paulo

FERNAO DIAS
1Ind. brasileira

ORGANIZAÇÃO
COMERCIAL
TURIASSTI
Classes: 41. 42 e 43
Titulo -

Classe 33
Insígnia
•

Termo n.° 667.262, de 20-10-64
Rayter Artefatos de Madeira Ltda.
São Paulo

IndNelileira

Classe 26
Para distinguir: Adornos para mobilias,
Classe 19
Aves e ovos em geral. inclusive do a saber: guarnições de enfeites de mabicho da seda, animais vivos, bovinos, deira, puxadores, prateleiras; adornos
cavalar, caprinos. galináceos e sumos para uso caseiro, a saber: 'pratos de
parede, vasos; argolas, argolas para
Termo n.° 667.257, de 20-10-64
guardanapos; baldes, bandejas; cabides
Cerea'ista Aros Ltda.
de parede, cabos, caixas, cestos para
São Paulo
pão, cestas para bijouterias de madeira, cepos de casinha, colhere's de pau.
colherões, coronhas para espingardas,
,
AROS
canecas, cavaletes, atinhas; degraus de
'Ind. Brasileira
escada, dormentes; escadas, envólucros
Para garraas, espreme-doas de frutas,
'Classe 50
esteirinhas para' mesa, espetos; formas.
Impressos
for q uilhas, facas; gamelas, grades; legues (armações), letras; macetes, maTêrrno n.° 667.258, de 20-10-64
Limpadora e Raspadoras Paraíso Ltda. chucadores, mastros, monogramas; palitos, painéis de biombo, pinos, pipas,
prateleiras, pratos. prendedores de rouZARáISO
Ind. brasilelra
p as, puxadores; réguas (exceto para escritórios), rodinhas, rolos, rosários; toClasse 50
néis, torneiras r e tubos para foguetes;
Impressos
varas de suspensão de cortinas para JaTermo ri.° 667.259, de 20-10-64
nelas, vasilhas, leitos de madeira, õsso
Ferrabraz — Comércio de Auto Peças ou marfim e não incluídos em outras
Ltda.
classes
São Paulo

PER
Ind.

raffeira

Termo n,° 667.272, de 20-10-1964
Csmfecções Finas Genelon Ltda.
São Paulo

GENIRLOAT
tndUetria

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. al p arcatas, anáguas. blusas,
douros. bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casaçãos, coletes, capas, chales,
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas, cotabinações. carpinhos. calças,
de senhoras e' de crianças, calções. , cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroula, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó& acharpes fantasias, fardas-para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Jogos de angarie, Jaquetas, lasitses.
luvas, ligas. lenços, mantõs, meias,
anãs, mantas. mandrião, naantlhas. pa .
lerias. palas. penlioar, pulavas. -pelerinas,
peugas,- ponches, polainas, pijamas, pun h os. perneiras, quitnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suapensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slaclss,
tuiess toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n o 667.273. de 20-10-1964
Indetex S.A. — Produtos Químicos
São Paulo

Termo n.° 667.263. de 20-10-64
Indústria e Comércio de Rádios e Televisão Providência Ltda,

Classe 21
São Paulo ,
Para distingui' : Veículos e suas partes
astegrantes: Aros paru bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões. aviões
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
1
breciaes. braços ara veiculas. bicicleClasse 8
tas, carrinhos de mão e carretas, cami.
Rádios ,e aparelhos de televisão
nhonetes. carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carr a s-berços. carrosTermo n.° 667.264, de '20-10-64
tanques, carros-irrigadores carros car- Mercadinho Conde São Joaquim Ltda.
roças, carrocerias, chassis. chaas cir.
São Paulo
culares para veiculos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas -de escrever
corrediços, para veículos, direção. desii
.
CONDE
gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele
SIO JOAQUIM
aadores para passageiros e para carga
,
engates p ara carros, eixos de direção
‘reaos, fronteiras para veicules. guidão
Classe 50
locomotivas lanchas, metoaiclos. moias
Impressos
motocicletas. motocargas. moto furgões
Termo
n.°
667.265,
de 20-10-64
manivelas. navios, ônibus, para-choques
Panificadora Líder do Brasil Ltda.
'sara-lamas. para-brisao pedais, pantões
São Paulo
'rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tu. reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veiculos, selins. tricides tiDO DIRSIL
rantes para veiculo& vagões. velocipe.
Brasileira
de& varetas de controle do alagados e
acelerador. tróleis, trraribus. varaes de
Classe 50.
carros. toletes para carros
Impressos

PROMIDENCIA
Ind.
brasilelra

Ind. Brasileira

ine

Termo n. 9 667.260, de 20-10-64
Thereza de Jesus Nascimento'São Paulo

PAZAR

PAuidSTINHA
Classes: 23 e 36
Titulo

Termo n." 667.266, de 20-10-64
Meu Bo'iche Ltda,
São Paulo

mgu BoLICHE

Ina. brasileira Classe 49

Ina.Bra
' sileira.
Classe 47
Artigos da classe
Termo n • 667.274, de 20-10-1964
Predias -a — Sociedade Imobiliária
Predial Ltda.
São Paulo
RREDIASA

Ind. brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Termo n o 667.275a de 20-10-1964
Confecções Marney Ltda.
São Paulo

MARNEY
.Incliátria. Brasileira.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, a'percatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.

Quarta-feira 3
cachecols, calçados, chapéu., cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
á senboras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias ' fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantiàs, meias,
malõs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, Interinas,
• peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 667.276, de. 20-10-1964
Comercial de Parafusos Santo André
Limitada r
São Paulo

SANTO ANDRA
Indlistria Brasileira
•

Classe 11
Parafusos

Termo n° 667.277, de 20-10-1964
Comércio de Materiais para Escritrio
Fixofit Ltda.
São Paulo

FIXOFIT
1

IND. BRASILEIRA

Classe 17
Artigos para escritório.- almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri-

Ames de cartas, arquivos. borrachas,
berços para mataborrão.•borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores. datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estofos 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, maquinas para apontar lápis. minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos. porta-lápis porta-canetas, portacartas. prensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis, perfuradores.
réguas. raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n° 667.278, de 20-10-1964
Decorações de Móveis Brianza Ltda.
São Paulo

"BRIANZA"
. Ind.Brasileira
Classe 40
Acolchoados para camas e para mó
veia almofadas. aparadores. armários
balcões para venda. para móveis e
berços, bloMbos, cabides, cadeiras, ca.
mas, canapés, catres, colchões, Colchões
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de molas, cómodas, eonversadeiras, coxins, divans, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas: mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados

Termo n° 667.289, de 20-10-1964
garrafas, passadores de roupa. presiParanacastro Ltda.
lhas, rastelos, roldanas, ralos regueores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
São Paulo
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros.
PARANACASTRO
serras. serrotes. Sifões. saleiros, sacudilhas, torquezes, trilhos, tubos. tubulações. tampões, travadeiras, telas de
Nome Comercial
Termos as, 667.279 e 667.280, de araine, trincos, taças, travessas, tesouras.
teancas. tramelas, talheres, talhadeiras
20-10-1964
Termo no 667.290, de 20.101964
tampas para panelas e caldeirões, ter- Norman — Comércio e Indústria de
Lineu Zacharias
rinas, tachos, trens de, cosinha, torraSão Paulo .
Máquinas Ltda.
deiras. orinóis, vasos, vasilhames, vet• São Paulo
am, mandril de expansão, freza de
chanfrar. guia de freza de chanfrar,
PAEMACIA SÃO MARTINHO
NORMAN
eentosas, maletas, baus para sacos de
,
viagem,
para
pastas,
Palmazes,
cantos
Ind.
Brasileira
radó po 1
- Bst.S.Paulo
para estojos., colchetes para malas, cravos, enfeites. fecho para pastas e Para
Classe 6
Classe 41
Máquinas texteis
malas, passadores de correias, ponteiTitulo
ras. prendedores de papel. suportes.
Termo n° 667.291, de 20-10-1964
torniquetes e tubos de extentao
Classe 46
Serv -- Hospital Ltda.
Termo no 667.282, de 20.104964
Titulo
São Paulo
Fioravanti Sarti
Termo n° 667.281, de 20-10-1964
São Paulo
Prodular
Indústria e Comércio de
"SER-HOSPITAL'
FIUHA V ART1
Fundição Ltda.
INO. BRASILEIRA
SARTI & C:As
São Paulo
LTDA
Classe 10
Para distinguir: Agulhas hipodérmicas.
Ind. Brasileira
Nome Comercial
agrates, algodão hidrófilo, aparelhos de
Raio X. aparelhos para surdez, ataduTermo n° 667.283, de 20-101964
ras de gaze, bandagens, bisturis, broJanuário Theodoro de Souza
Classe 11
cas para dentistas, cimento dentário, co.
São Paulo
Para distinguir ferragens e ferramentas:
'heras para dentistas, dentes artificiais.
Alicates, alavancas, arruelas. arrebites,
d latadores cirúrgicos equipos cirúrgiargolas, aldraves. armações de metal.
cos, esmaltes para cientes, especulos. esabridores de latas. arame, aparelhos de
SINO
terilizadOres, estiletes, estetoscópios, etchá e café, assadeiras, açucareiros. apaSOUU
relhos para lavatórios. arandelas. aresotirpa-nervos. estojos para instrumentos
J.n.r
tas, aros. almofadarises. amoladores.
cirrgicos esparadrapo, ferro de operaamoladores de ferramentas, alças para
ção, formões ara dentistas, gaze hidds•
Nome Comercial
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas
fila, goivas para cirurgia, inhaladorea,
Termos
as:
667.284
e
667.285,
de
bandeias, bacias. bornbonieres. baldes
luvas para a medicina. obturadores Cl*
20-10-11964
isorboletas baterias, bases de metal. bra.
rúrg cos. pós para dentaduras pessários,
Januário Theodoro de Souza
çadeiras, bules, bisagra. buchas bainha
porcelanas para obturação dentárias,
São Paulo
para facas, baterias de cosinha. colhe.
pinças para a medicina, raspadores pade pedreiros. cadeados, correntes. cabi.
ra cientistas, resina acrilica ara uso dendes. chaves de parahisos. conexões para
tário, sacos ara água quente, sacos paencanamentos. caixas de metal para
°FARMÁCIA SAGRADO ra gelo. -. seringas ripodérmicas sondas,
portões. colunas, canos, chaves de fensubstâncias para prótese dentária, • seda, chaves inglesas. cabeções. canecas
• • CORAÇÃO DE JESUS" ringa para lavagens, camas, armários.
copos, cachepots, centro de mesa, cobanquetas e mesas para operações e
queteleiras. caixas para condimento de
PRADOPOLIS
para curativos. padiolas, placas para
alimentos, cadeados, caldeirões caçaroossos curetas, culheres cortantes, calcalas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa(Est.do São Paulo)
dores, drenos.. espátulas para a med.ci.
dores. cuscuseiros, cabides de metal
cabos, caixas de ferro. cruzetas, curvas
na. irrigadores para a medicina. graus-,
Classe 46
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavepos para soturas. lima para ossos.' laTitulo
venas. cremones. cadinhos, crivos. chan
noetas. dedeiras para a. medicina .
Classe 41
tradores. cassinetes, cabos, chaves, chaTemo
n9 667.292, de 20-101964
Titulo
ves para porcas circulares, chaves tieIndústria e Comércio Eletro Olivo Ltda.
q uiniétrica correntes para chaves. co i
Termo n 9 667.286, de 20-10-1964
São Paulo
porcas, distintivos-chats.vepr
Sosilma — Matérias Pzimas para
4obradiças. descanso para talheres, praIndústria Textil Limitada
tos e copos, enxadas. esferas, engates
São Paulo
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos. estruturas metáD. BRASILEIRA
SOSILM.4
licas, escarradeiras. espremedores, espuInd. Brasileira
madeiras. &ruões. foices. ferro para
Classe 8
4
cortar capim. ferrolhos. Facas. facões
Motores elétricos
Classe 4
fechaduas. fruteiras, funis fôrmas para Resíduos texteis e tecidos benecifiados
Termo n° 667.293, de 20-10-1964
doces, bolos. embadas e pudins. flanges.
Termo n° 667.287, de 20-10-1964
Solar do Trigo — Panificação e
fivela. furadores. ferramentas cortantes
e. perfurantes p ara marceneiros, fechos
IMCA — Imóveis, Coméraio,
Con çeitaria Ltda.
'Administração S.C. Ltda
São Paulo
de metal. terraduras. forminhas. fitas
São Paulo
de aço. aanchos. guanições de metal.
narf oà. g anchos para quadros, grampos
Ilrik-I.MOVU 5
para emendas de correias, grades para
'SOLAR DO TRIGIr
COISRCIO,
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros.
BRASILEIRA
g onzos. grossas, garrafas, ilhoses. joeADIU NSITE.i.çá.0
lhos. jarros, limas lâminas Ilcoreiros
Classe 33
latas lvas. linuguetas leiteiras macha
Classe 41
• Titulo de Estabelecimento
dinhas, molas paar portas martelos
Alcachofras, aletria, alho, aspargne,
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
açúcar, alimentos paar animais, amido,
Termo no 667.288, de 20-10-1964
mossas, machetes. mantegueiras malhos.
amêndoas, ameixas, amendoim, arartsta,
Paranagricola
Ltda.
navalhas, moles, p uas. pás. Picaretas
arma *tua, aveia. avelãs. azeite. azei.
Paraná
toras, banha, bacalhau, batatas, balas,
pregos, ponteiros. parafusas. porcas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
pratos. porta-gelo poseiras. porta-Pão
PARANAGRrá01,4
café em pó e em grão, camarão. canela,
porta-lotas. paliteiros, panelas. puxadoDÁ.
era pau e em pó. cacau, carnes. chk,
res. placas. pregadores. porta-esponjas
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
peneiras, pinos plainas perturadeiras
Nome Comercial
...areai& cominho, creme de leite, cremes
pires, pinças, panelões, porta-copos e

paoluin

"OUVOn

in
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•t,e, .seledwoa tsalanbcua Copijoatout
<!:ea . coalhada, castanha, cebola, condi

mentos para alimentos. colorantes.
chouriços, dendê. doces. doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas, enxovas, extrato de tu
mate, tarinhas alimenticias. lavas, ,•e
culas, flocos. tareio. fertnentos. leilão,
figos. frios, trutas secas naturais e cria
ta.:zadas: gricose, gana de mascar, gor
duras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. ge./éias, • herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas..linguas. leite
c,rolensado. leite em pó, legumes em
canserva, lentilhas, linguiça. louro, mas
:ma alimentícias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate. mel e melado. mate. mas
Sat para mingaus. molhos nohisco-•
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes. óleos comestiveis. ostras, ovas.
páes. , piaos. pritnés, pimenta, kós para
pndins, pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins,
ca,eljos, rações balanceadas' para arn
" ma s, requeijões, sal. sagu. -tardinhas
sacduiches. salsichas, salames, sopas ea
latadas, sorvetes, sucos de tomates e eEr 2. 1:4s; to-radas, tapioca, tâmaras, tala.
rua. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Termo n° 667.294, de 20-10-1964
...Sotec Sociedade Técnica de
Adminiseação e Serviços Ltda.
São Paulo

'"SOTEC'
Classe 50
Para distinguir: Impressos • em geral.
bdhetes. duplicatas, faturas. folhinhas,
notas fiscais, papéis de corresponcrenlia, passagens. recibos, anúncios impressos
76-mo n• 667.295. de 20-10-1964
Kab
Publicidade e Promoçõ,as Ltda.
SãO Pati:0

Cla:.se 32
Publicidades cm geral
1-ermo no 667.296. de 20-1d-1a64
p. Alves Indústria e Corip-vo
São. Paulo

TROPEIRO"
iND.BRAGLERA
Classe 41
•
Sal de cosinha,_ sa vitaminado, a.:"'
iodadol 'e sal Para gado
Termo n° 667.293, -de 20- i 9-1964
Delfim DAraújo ô Cia. Ltda.
Guanabara

,
Termo na 667.299, de 20-10-1964
Deit:tu D'Ara4 j0 &, Cia. Lctia.
Guauabara

dtf

Têrmo n° 667.304, de 20.10-1964
queijos. rações balanceadas para aniPetrolorma — P.asticos ft. oquilu:coa lia.s. requeijões. sal, sagu, sardinhas.
jociedade • itnianiina .
;aznuIches, salsichas, salames, sopas en.
atadas, sorvetes. sucos" de tomates e de
• sauaaabara
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhe.,
tremoços, tortas, tortas para all•
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

(Peh

Classes 28 — g
Inaignia . Comercial
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Termos ns. 667.305 e 667..306, de
20-10-1964
Petrotorma — Pláaticos Pett'oquimicos
Sociedade Ariõni na
Guan inara

Termo n° 667.310, de 20-10-1964
Gerardo da Silveira Cavalcante •
São Paulo

VAPT

— VUPT

Ciasae si
Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixa g. amendoim. araruta.
i,f!r,.e.: -I*
arioz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Classe 3
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha,
Artigos da classe
Indústria Brasileira
cate ein pó e em. grão. camarão, canela,
ar pau e em pó. cacau, carnes rhá,
Termo n° 667.300. de 20-10-1964
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
Emtel — Empreendimentos Santa
- Classe 28
cereais, cominho. creme de leite, cremes
Terezinba Ltda.
Artigos da classe
alimenticios croquetes, compotas. c.anRio de janeiro
Classe 50
qica, coalhada, castanha, cebola.'"condlArtigos da classe
mentos para alimentos, colorantes,
E I! T. E L
Tèrmos as. 667.307 e 667.308, de chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre. essências alimentarei, em•
20-10-1964
p
Petrofornia — Plásticos Petroquímicos adas: ervilhas, enicovas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, tavas. ftEMPIVSND IMENT
Sociedade-Anônima
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão.
Guanabara
figos. frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose. gema de mascar. gor.
SANTA TE. REZINHA LTDA .
ch .ras, grânuloi", grão de bico. gelatina,
g oiabada. geléias. herva doce hena
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
Nome Comercial
04)
condensado, leite em pó.. legumes em
• Termo n° 667.301, de 20-10-1964
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Cia. Construtora Idterlein
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
Indústria Brasileira
•
Guanabara
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, masClasse 28
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Artigos da classe
mostarda, mortadela, nós moscada. Gozes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
Classe 50
tês. p etit-pois. p stilhas, pizzas, pudins:
Artigos da clasU
pais piaos, prlines, pimenvs, pós para
Têrmo n° 667.309. de 20-10-1964
pudins, pickles, peixes, presuntos. miGeraldo da Silveira Cavalcante
mas. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
São Paulo
senduiches, salsichas, salames, sopas eaia rédas, sorvetes. sucos de tomates e
de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
sup RE O LAR
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinnu e vinagre
Classe 41
Termo n o 667.311, de 20-10-1961
Alcachofras. aletria_ - alho. . aspargos.
aCit.:ar. alimentos oaar animais. amida
Editõra Dom. Casmurro Ltda,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
São Paulo
a,roz, atura aveia avelãs, azeite. azei
Classe 33
mads. banha. bacalhau, batatas, balas
Titulo de Estahelecimenta
EXTORA DOM
atscoitos. bombons bolachas baunilha
taté ern pó e em grão. camarão. canela
CASMURRO LTDA.
Termo n• 667.302, le 20-10-1964
a'Tinau e eia aó. cacau.' carnes ef.á
Pl ásticos Petroquímic a : S.A.
:aramelos. chocolates: confeitos. cravo.
Guanabara
:ereals. cominho creme de leite, cremes
"Nome Comercial alimenticios croquetes, com potas.- can,
,ca coa l hada, castanha, cebola. cond,Termo n • 667.312, de 20-10-1964
mentos vara alimentos, colorantes
Sociedade Caravelas de Despachos
- ,louriços. dendê inces. doces de fru
.
Limitada
tas. es pinafre essências alimentares. emSão
Paulo
nadas ervilhas enxovas extrato de to
-nate.- farinhas alimenticias. favas,
atlas, flocos tareio fermentos Feijão
Nome Comere,ai
SOCIEDADE CARAVELAS
figos frios, trutas secas naturais e cria
zalizadas, gricose. goma de mascar gor
DE DESPACHOS LTDA.
Termo no 667.303, de 20-10 1964
Juras. grânulos grão de bico, gelatina
Patroforma — Plásticos -1-t•oguiiricos
ac.labada.. geléias herva doce herve
Sociedade Anõrinna
'a ate -hortaliças lagostas, linems. leit.
Nome Comercial
..,lanabara
:ondensar1ta. leite em pó. legumes em
Termo n° 667.314, de 20-10-1964
zor.serva lentilhas. linguiça.' louro, mas.
sas alimentadas. mariscos manteiga Italbrás de Tratamento de Água Ltda.
-nér g arma marmelaua macarrão mas
de tomate me' e melado. tri,ite mas
LTALBRÁS
nara minoaUs. molhos moluscos
Sao PaulO —Capital
mr,starda mortadela nós moscada. loik
tilros com ,s tive:s' ostras, ovas
n,Pes Ornees ognenta. nós para
Classes 28
47.
n;. k
ye‘ orr-.untos. oa,
Classe 33
Unis da ittc.SP14.-*.
-Whar pizzas. pudins:
Tratamento de água

~agi=
4
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Petroforma Plásticos
É'etroquimicos S. A.

Petroforma Plásticns
Petroquímicos

Classe 3
Artigos da elle*

Março.cie 1965

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•

ulua

r ta feira 3

0;11110 OFICiAL (C ai a :

diarço de 1955 C99

tecedores, ambulâncias, andorinhas, as. tes estojos para objetos, eiLumas de
santos de. veicules aviões, automóveis. aviou, esteiras, ariladas aara autoinubalões barcos, bicicletas, barras de fre- vau, massas antaruidos, es.oadores de
ios, barras de tração, braçadeiras de cai. pratos, funis, formas para doces. titae
xas. braçadeiras de eixo, braçadeiras de isolantes, filmes, tios de ceiulose fechos
molas, braços de veículos, . charretes para bolsas, facas, guarnNões. quarm•,
carros de bagagens, carretas, I carretas cões para chupetas e mamade.tas guarde artilharia, carrinhos de mão, carri- nições para porta-blocos. guarnições
nhos para pedreiros, carros para car- para liquidilicadores e para batedeiras
Clame si
ga, carros ara estrada de fero, carros, de frutas e legumes. guarnições i ruaAdesivos de vedação, anéis para veda, caminhões, carrocerias. carroças, car- terial plástico para ctensillos e ob,ctos
ção. argolas para . vedação arruela:. ruagens, carros tanques, camionetas, guardições para bolsas, gartJsa'cialerias.
para vedação; barracas d ecampanha chassis, carburadores, chapas de ca- para cortinas, jarros, laminados plás.bettunes para vedação, buchas para ve. beçalho de veículos, chapas circulares ticos, lancheiras, inanteguetres, malas.
dação. bujão (rdlha para 'tarraxa); ca de veículos, chaneiras, coches conaxoa
onnoia pendedores de roupas -puxadobos. canaletas. cimento refratário para de tope de veiculos, cabos para propul. rei para móveis, pires, pra ros a paliteirevestimento de caldeiras, cordas, cor- sores, culaas, desligadores, eixos de hé- ros, pás de cosinha. pedras panes. artidéis. cordões, corretas de transmissác lices, eixos de locomotivas, eixos de gos, _proietoes para documsntas pude thcla espécie; enxárcias. esferas para veículos embarcações, elevadores, enga- xadores de água para aso doméstico
veação; fitilhos para imarradios, for tes de borracha, engates de ferro, estri- porta-copos, porta-níqueis, aorta notas,
tos para vedação; lonas, lonas para bos para carruagens, estribos de vel- porta-documentos, placas, rebite&, rbdifreios de veiculos; manguieras, massas culos, freios- automáticos, freios pneu- nhaa, recipientes, suportes su rortes para
Classe 33
'Comissária, transportes e de:pachos em para vedação molas para vedação; ro- máticos, ferro de paraiama, galeras. guardanapos. saleiros tufsCs, l tigelas,
geral, seguros, representações e contas lhas. tarações para vedação (fim não hastes de velculos, hélices, iates, injeto- tubos para ampolas, tubos • _rara serinpróprias
medicinal), tesdas. tira para vedação res de locomotivas, jogos de engrena- gas, travessas, tipos de material plás-a
tubos para vedação, tubulações pare gens, jogos de roda, jogos de rodas pa- tico. sacolas, sacos, saquinhos, b VasilhaTérmos as. 667.315 e 667.316, de
ra transporte de torasalanchas, lanchões, mes para acondicionamento vísos xi- •
vedação; válvulas para vedação
20-10-1964
liteiras, locomotivas, molas de borracha caras, colas a frio e colas não Inchadas
Classe 39
Distribuidora de Papéis e Bebidas Saa.
Para distiriguir: Artefatos de borracha. para carros, molas de veículos, motoci- em outra., classes, para borracha, ;ara
João Climaco Ltda.
borracha, artefatos de borracha para cletas, 'motociclos, monociclos, navios, cortumea para marcineiros. para s usacluidos em outas classes: Arruelas. ar- ónibus, paineis de 'armação da veículos, teiros, para vidros, pasta adesiya pata
o Paulo
velculos. artefatos de borracha não in- para-choques, para-lamas, pontões re correias, pasta e pedras para aliar
golas, amortecedores, assentos para ca. boques. , reboque para transporte, rebo- r ebolos. adesivos para tazos, adesivos
deiras, borrachas para aros. , batentes de cadores, rodas para veículos, saveiros nara ladrilros e adesivos para azuleios.
anéis, carretéis par tecelagem i puasSÃO JOÃO CLIMIO0
cofre. buchas de estabilizador buchas' tambores de freios, tenders, tilbures, ti
' buchas para iumelo, batente de porta.. pites . de carros, tratores, torles, tre- lições de material plástico para irldlb•
via geral de plásticos.
:, triciclos, trucks de locomotivas, vabatente de chassis, bicos para mamadei• oões, vapores. v2e4locipedes
ras. braçadeiras, bocais, bases para teClasse 4
Classe 38
Substâncias e produtos de origem anir'
Aros para guardanapos de papei letones borrachas para carrinhos Indusaglutinados álbuns ( em branco) álbuns triais, borracha para amortecedores. Mamares. atacadores para eapartilhos mai. vegetal ou mineral, eia bruto ou
pa ra retratos e autógrafos. balões (ex bainhas de borracha para rédeas. cochtm diversos fins, exceto para fins mediei- pa-cialmente preparados: Abrasivos em
de motor, câmaras de ar. chupetas cor. e calçados. ataduras de algodão para bruto, argila refratária, astaltico em
cato para • brin q uedos ) blocos para deres massiços
• de borracha.. cabos para nata tiandeiras, bordados. braçadeiras bruto, algodão em bruto, borracha em
.
correspondência. "blocos para cálculos ferramentas, chuveiros. calços
de borbauxita, benjoim, breu. cantora,
blocos para anotações bobinas brochu- racha, chapas e centros de mesa, cor borlas, cadeados.- capas para móveis e
ras não. impressas. cadernos de escre. das de borracha,. cápsulas de borracha pianos. carapuças para cavalos. cor- caolim, chilres, ceras de plantas; ceras
veactals de carnaúba e aricurt crina
ver, capas par adocumentos. carteiras oara centro de mesa: calços de borra- dões. debruns. lã. fitas, forros. franjas de cavalo. crina em • geral,
cortiça em
.cai‘as de pa pelão. cadernetas. cariar• cha para máquinas, copos de . borracha festão, feltro para Órgão tratos, galar. bruto, cascas vegetais, espato, ervas
nos caixas de cartão caixas para ' pa oara imos. ,dedeiras. dearatupideirais teres, lamparinas, mochilas, mosquete, niedicinhis, extratos. oleosos, !Voam;
os, nesgas, ombreiras e enchimento:
pelaria. cartões de visitas cartões co- discos de mesa, descanso para pratos
enxofre, fólhas, fibras vegetais. 'flores
merciais. cartões indices contad, cat. encostos, êmbolos, esguichos estrados para roupas de homens e senhoras secas. grafites. games em bruto. granito
panos
para
en‘eites
de
móveis,
frac
rotina, cadernos de p apel melimetrade esponjas de borracha em quebrajactc
em. bruto. kieselghur, liguidos de plantazendo parte dos mesmos, palmilhas
e em branco para desenho, cadernos para torneiras, fios de borracha lisos
tas, lates em bruto ou parcialmente
passamares,
pavios.
rédeas,
rendas,
te
Fôrmas
de
borracha,
guarnições
para
Pre parados, minérios. metálicos, madeiescolares cartões em branco, cartuchos
des.
.
'lacas,
sinhaninhas
para
vestidosras em bruto ou parcialmente' trabade cartolina (-rapas planográficas, ca. móveis, guarnições de borracha para
demos de lembrança. carretéis de pa 3 inamóvtiis guarnições para veiculos telas, tampos para almofadas, não ia- ',fiadas em toras. serradas e aplainadas,
palão envelopes envólucros para cha lancheiras pari escolares. ~Inas de tendo parte de móveis. artigos . atas manganês, óleos de cascas vegetais,
rurais da papel encadernado de pape. borracha para degraus, listas de borra- feitos de algodão. cânhamo. -linho, luta mica, mármores em bruto, óxido de
seda. ralou, lã. pêlo e fibras isão
gazes solidificadore& gelatina, giz. (Aiou papelão etiquetas. fõlhas Indicas cha p ara 'anelas e para portas, lençóis
incluidos em outras classea
rados.. plumbagina em bruto, pó de
fõlhas de celulose. guardanapos. livros de borracha. manoplas. ina;anetas. proClasse 50
moldagem para fundições, pedras brinão impressos livros fiscais: livros de tetores para oara-lamas. protetores de
p
Para distinguir; Papéis de cartas. en- tadas, piche orn bruto, pedra calcária,
contabilidade: • mata-borrão; ornamentos ara-choques pedal de ace:erador. pedal de partida, paras' para businas. velopes, cartões comerciais e de visitas, plantas medicinais, pedras em bruto,
de pa pel transparente; pratos, papeli pratinhos,
pneumáticos. pontas de bor- faturas, duplicatas, recibos, letras de quebracho, raizes vegetais, resinas, re:Cios, papéis de estanho e de alua:mio
racha para bengalas e muletas, rodas câmbio, notas promissórias, placas. le- sinas naturais, residuos reatem,' silício,
papéis sem impressão papéis em brancc ma Sal
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
ças. rodizios. revestimentos de treiros, luminosos, memorandos, cheques
para impressão. papéis fantasia. menos borracha, rodas de borracha Para móbetuminoso e silicato
- e carnetes
par orrar paredes. papel almaço com veis. sanfonas de vácuo. suportes de
.
Classe 211
Classe 30
ou sem ,sauta papel crepon papel de motor, sapatas do pedal de Pregue. se- Para distinguir; Artefatos de material
seda papel /mpermeável. pa pel em bo- !embato e Isoladores. suportes, semi. plástico e de nyion: Recipientea tabn Armações de guarda-chuvas e guardabina para impressão papel encerado p neumáticos, suportes de cambio, san- cadoz de- material Plástico. revestimen sóis. bengalas, barbatanas para os Mesparei higiénico, papel unpermeáxel. fonas de partida, saltos. solas e solados toa confeccionados de substâncias sina mos. cabos e ponteiras para bengalas,
capas de seda, g uarda-chuvas e guarPa ra copiar pape s Para desenhos. pa- de borracha. surdinas de borracha para mais. e vegetais: Argolas, açucareiro.
da-sóis, sombrinhas e suas partes inteembrulho
impermeabilizadc.
aplicação aos fios - telegráficos e teletõ- armações para óculos, bules, bandeias
PE" p a r a
grantes
papel para encadernar. ,apei para es- n COS, travadorea de porta. tljelaa bases pa ra tele‘ones. baldes, bacias boi
Classe 40
crever papel para imprimir papel pa- tubos. tampas de borracha • aara conta- sal, caixas, carteiras chapas, cahca
rafina p ara embrulhas. [sa p al celofane. gotas. tinas de borracha para elaboração para ferramentas e 'utensílios. cruzetas Para distinguir; Móveis de todos os mapapel celulose papel de linho, papei
de substâncias quanicaa
caixas para acondicionamento de ali- teriais Inclusive de material plástico:
absorvente papel para embrulhar taClasse 23
mentos, caixas de material plástico para caixa para rádios, rnóves para rádios.
baco pa p elão recip,entes de oapel. ro- rara distinguir: ri-cicios em geral. te- baterias, coadores. coas, canecas. co molduras para quadros, porta retratos,
setas , de p apel rótulos Je naped rolos cidos para confecções em geral, para ,heres, conchas, cestas para pão. cedi. aadeisas poltronas, sofás, armários, porde pape l rranspai ente sacos de papel tapeçarias e para artigo: de cama e nhaa capas para álbuns e para livros- ta chapéus, prateleiras, balcões, aspersa
serventinaa: rabos postais. de cartão nesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim. cálices, cestos, castiçais para velas. sas, espregulçadleiras, conjunto para
ruheres de oape.
aroá. casemiras. fezerdas e tec dos de caixas para guarda de objetos crtu. dormitórios, sala de jantar, sala de vis ã -em Pecas. luta. jerseNs. ltaho .avlon chos, coadores para chá, descanso para sitas, conjuntos para terraços, jardins
Classe 12
PU ri, distinguir: Aguardentes, apersh p aco-paco. percaline, rami, ravon. seda pratos, copos e copinhoe de plástocc e praia, conjuntos de armários e gabi.
vas anis hmer. braudy. conhaque cer natural tecidos plásticos. tecidos im- para sorvetes. caixinhas de plastice nate. p ara copa e coslnha, berços, catemei genebra. A:n. kumel. !leo oerneabilizantes e tecicios de pano Couro para sorvetes eolherinhas. pasinhas mas, cabidas, mesinha', guarda roupas,
•
^.•,4',C
sarlialros de plástico para sorvetes for- escrivaninhas para uso doméstico, colres. n' ta • nunch. pimpermint. rhum
Classe 21
nrn Inha:: de p lástico pari sorvetes .dasaos chões, travesseiros, estsafamentos, acol51,V. , de trutas em álcool. vinhos. Ver
•
A:rodaveS, aerosta toa nahreapens de material plástico emba, choados para móveis, mesas, móveis de
rra . th V dl INOS ~amantes. vin5os ql11 Para distingui
aeroplanos, alavancas do freios am.a: :auens de material plástico para sorve-.
nac'os. whisky
45riiiica e similares
Tèrmo no 667.313, de 20-10-1964
Sociedade Caravelas de Despachos
Limitada
São Paulo

aravela'

'r'-anos ns. 667.317 e 667.328. de
20-10-1964
Plásticos Pia vinil Ltda.
São Paulo

PLAVI LONA
Indústri a Braniletra
-

\

s

-

--
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Classe 34
Tapetes. cortinas, panos para a ttua:troze
e paredes — Linóleos e encerados, principalmente para instalacoea hospitalares (marca gcr erica)
Classe 20
Para distinguir: Âncoras, ancoretas, birutas, bolinas, cintos de natação, bóias,
espias, lemes, paraquedas, roda de
me salva-vidas, ventiladores de convés
e vergas
*
Termo n° 667.329, de 20-10-1964
Sociedade Continental de Pinturas Ltda.
São Paulo

(CONTINEN_TAI
Sio Paulo—Capital
Classe 33
Pinturas em geral de prédios, Itereiros
e propaganda
Termos os. 667.330 a 667.332, de
20-10-1964
Odin — Instalações e Montagens S.A
São Paulo
O

DIT

•
tndustria
Brasileira

.

Classe 11
Para distinguir ferragens e cerramentas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas, aldraves, armações de meta,
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa.
relhos para lavatórios, arandelas. arestas. aros, almofadrises. amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de coisinha, colhe
res de pedreiros, cadeados ccrrente& an•
bides, chaves de parafusos. conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos. cha aes de fenda. chaves inglesas, cabe,ões, canecas
<opoa, cachepots centro de mesa co
queteleiras, caixas, para condimento de
alimentos, cadeados caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de .necal
cabos, caixas de ferro, cgruzetas carvas
venas, cremones, cadinros crivos, chan'radares, cassinetas, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves for
qu' imétrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos
dobradiças. desranço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, •naates
enfeites de metal. estribos, espátulas
estojos de metal para crizabos. eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeirias, espremedores. espumadeiras, formões, foices, cerro para
cortar capim, frerolhos, facas, tacões
fechaduras fruteiras. ;unis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela. -uradores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sechoa
de metal, ferraduras, !arminhas, Utas
de aço, ganchos, guarnições de metal
garfo», ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
marretas, matrizes, marniitas, maçanetaa
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
dinhas, molas para portas, martelo»
latas, luvas, linguetas. leitehas, matfia,
monas, machetes, mantegueiras malhos
pregos, ponteiros, parafusos porcas
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros

gonzos, grosas, garrafas, filmem

joe-

Meies ~dm grelho, eilleskines
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cent, litigas para forjas, engenhos de
cana, esremsdeiras para manteiga; engrenagens para mancais, engrenagans
de . cremalheiras. engrnagens para eixos
ue , manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim, engrenagns d distribuição, engrenagens multiplicadora», . e stairas
transportadoras, elevadores ridráulicos,
exauazures paar forjas, esmeris, cápsulas, máquinas encanatóram, máquinas
ensacadoras, elevadoras, máquinas . de
esculpir, diafragmas, engsenaens de
comando das válvulas, máatimas empilhadoras, máquinas para estaleiros,
eixos de comando, engrenagens ,ara
eixos de comando das válvulas e para
eixo» de manivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas
para escavalção de terra, máquinas para
extração de óleos filtsws para limpeza
do motor, filtros ara óleos, foles de
tarjas, fresas, fusos, fornalhas para tundição, furadeiras, orjas máquinas para
furar e centrar fornalhas para tratamentos térmicos. máquinas de fabricar pa
pel, máquinas para o fabrico' do turno,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas de arame, guilhotinas, guindastes, geradores para corrente, continua e adternada, geradores de
eletricidade, máquinas para galvanoplastiai gazeificadores de líquidos combustiveis, guinchos, injetores para carburadores, máquinas de impressão, fornos
industriais (fornalhas), máquinas insufiadoras, máquinas limadoras, máquinas
para lavar vasilhames em geral, máqua
rias . para fabricção de bebidas refrigerantes, de águas gazeiScadas, máquinas
de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas e liquidas,
máquinas para colagem re rótulos em
vasilhames, máquinas para fermentar, e
misturar bebidas, juntas universais para
condutos dágua de motores e máquinas,
larninadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras., lubrificadores centrífugos, máquinas de lavar
pratos e roupas, ,máquinas lixadoras,
macacos, mancais, 'motores elétricos,
meadeiras, martelos mecánlcos, moinhos
para cereais, maçarocas, marteletes,
malacates, motores, mancais para broaas, motores de combustão interna, motores diesel, macacos ara procas, macacos de roscas, de ,arafusos e hidráulicos, mancais de roletas, molas de válvulas, .nandris, raagnetos para motores,
magnatas de ignição, mecanismo impulsionador do diferencia] mineração, multiplicadores, máquinas mistpradoras de
barro e concreto, máquinas para malha.
ria, náquinas para movimento de terra,
maauinas para moldagem, pinhões, pistões de motor, politrizes, motores a sxs losão a mbustão . interna e elétricos,
prensas. punções, plainas de mesa, piaitas limadoras placas para tórnos, prensas hidráulicas, máquinas para panitiac
ção e aáquinas para fabricação de massas alimentícias, máquinas para fabricaçao de pape:, ps'aunados para veiculas, pedais de alavanca» de embreagens, Planetárias de .parafusos sem fim
e de rodas, polias. máquinas para olaria, máquinas pulverizadoras, máquinas
de polir, receptáculos, rolos, roletas.
ressaltos repulsionadores de rolamentos
e raiara, .eansientoa. aparelhos recrutores de consumo de gasolina, relento
res de graxa. de óleo e de cilindro,
rechitores silenciosos. máquinas de roaquear, máquinas rotativas para usinar
ferro. aço e bronze, máquinas para Ra
tular. 2nulaclores, _:rras mecânicas.
segmentos de pistões. engrenagens e parafusos sem fim, silenciosos, sateates.
separadores de graxa, • óleo' e cilindro,
n.áquinas • secadoras. máquinas para
serrar, máquinas salgadeiras' para manfrancesismo, embreagens, eagraxa4ores teiga, teares, turbinas, torradeiras. te-

porta-jóias. paliteiros, panelas puxado
res, placas. pregadlres, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças,. panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupaa presilhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios. roscas de aço inoxidável, registros cie aço inoxidável registros,
serras. serrotes, slICCS, saleiro.. ....-arrolhas, torquezas, trilhos tubos subula
aões, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões. terrinas, cachos, trã is de cosinha torradeiras ormois, vasos. ssasilhames vergas. 1 sdril de expansão, treza de
frezar. guia de freza de chanfrar
ventosas, Maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes cantos
Para estojoà, colrbetes para malas, cravos, enfeites tecno para pastas e para
malas. passadores de correias, ponteiras, prendedores de . papel, suportes
torniquetes e tubos de expansão
Classe 6
Máquinas para indstrias texteis em gera); máquinas e S...aS partes integrantes
para fins industriais; máquinas para ,nchistrias de calçados: máquinas de precisão; máquinas operatrizes; motores e
suas partes; peças para veículos; Alavancas, alternadoses. aceleradores, anéia
de pistão, anéis de esferas para raiamentos, anéis de óleo, anéis para facilitar o arranque dos motores. anéis ..te
segmento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para mistura de combustíveis
de motores a explosão, máquinas amas
sadeiras. máquinas amasSadeirs de coa
creto e brro, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras, para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação
de embalagens e volumes, máquinas
para alisar, máquinas para ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, biels.
boinbs de óleo, 'araços, burrinhos bloco»
de motores 'bronzinas, blocos, barras.
bombas de ar comprimido,, bombas lubrifizantes, bombas de circulação, bombas de combustíveis . para maiores bombas de água e gazolina para automóveis, bombas hi A..-:tulicas, bombas centrtfuas, rotativas de deslocamento e • a piatão, bombas elétricas, bombas para
líquidos, para pressão hidráulica e para
compressões. bombas elétricas para
(hidr) pneumáticos, brunidores para cereais,- máquinas batedeiras, máquinas
brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindro»,
câmbios. cabeçotes, camisas, . cárter de
motor, comutadores, cubos de placas de
embreaem, culatras de cilindro do motor caixas d elubrificação carburadores,
cabeçotes do c.t.ndro, máquinas para
cortar frios, coroas, carteiras, cadeias
co.tantes para .entalhar, camisas, para
cilindros, cardans, máquins catadosaa
caldeiras, máquinas de costura, máquinas adaptadas na construção 'e conset
vação de estradas, corte de madeiras e
carretas, máquiasis para cortar e moer
carne e legumes, máquinas classificado
ras, máquinas de centrar, máquirsas
para cortar, máquinas compressoras
carretéis, máquinas cravadeiras, carnais
ros hidráulicos, máquinas para fahriaar
canhiSes, máqu' aarss para fabricar cigarros. máquinas para tirar cortiça, distri•
buidores de gazolina, dispositivos de
arranque, diferencial, dispositivos de
ignição elétrica para motores,. dinatros
dragas. desnatadeiras para manteiga
daa ribradores de cana e forrgagem má
c,uinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, má q. ' nas
distribuidoras de concreto e barro es.
puladeiras, eixos de direção. alatoa de
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rotativa, tesouras mecânicas
souras
tôrnos revólver, tórno mecânicos, trilha
tupias, Mano:ias, tirantes, transportado
res automticos . para alta e baixa prea
são, máquinas lavadeiras. máquinas pa.
ra terraplanagetn, máquinas de soldar

tuchos de vávulas, máquinas para ire
dústrias de tecidos, máquinas para te.
cidos de tapeçarias, máquinas tritirado
ras, máquinas térmicas, máquinas di
trancar, máquinas de tricotar, mago'
nas urdideiras, válvulas para motores
válvulas de aspiração, transportadora
mecânicos. velas de ignição para moto
res, virabrequins, ventoinhas e máqui,
Classe 8
Para distinguir: Abajour. acumuladora:
acetine:metros, amortecedores de rádii
e freqüência, anemômetros, aparelha
de televisão, apsrelhos de ar condicio
nado. aparelhos para iluminação, inclu
sivc os considerados acessórios de vai
culos. • aparelhos para anúncios maca
nicos, aparelhos aquecedores e medi
dores, aparelhos cromográficos, apare
lhos de barbear elétricos, aparelhos re
gistradores e medidores de distância:
aparelhos para purificar águas, apare
lhos de sinais lampejantes, aparelho
reguladores de gás, aparelhos de gal
vanoplastia, aparelhos didáticos, apare
lhos cinematográficos, aparelhos auto
máticos para acender e regular gás
aparelho para separar café. aparelho
para aquecer edifícios, aparelhos pari,
experimentar drenos, aparelhos par
destruir insetos, aparelhos de ótica
aparelhos pulverizadores, aparelhos pan
aquecimento de água, aparelhos gera
dores eletro-quitnicos. aparelhos par:
recepção e reprodução de sons e sonl
dos, aparelhos automáticos elétricos di
pissar, aparelhos para espremer fruta

e legumes, aparelhos de alta tensão
aparelhos de proteção contra acidenta
de operários. aparelhos afiadores
fcriamentas. aparelhos distribuidores dr
sabão e de desinfetantes para instala
ções sanitárias aparelhos esterilizado
res, aparelhos gazeificadores, aparelha
pare análises, apare lhos oronizadores
aparelhos paateurizadores. aparelhos re

guiadores e estabilizadores da pressão
e dc fluxo de gases e liquid-A. apare

;lios para salvamento e para sinaliza
ção. aparelhos para escatnpristas, apa
relLos para limpar vidros, aparelho
para combater formigas e outras pra
gas. aparelhos automáticos acionado
pela Introdução de . moedas, aparelho
espargidores. aparelhos e instrumento
de cálculo, aparelhos para observaçõei
sísmicas, aparelhos termostatos, anta
nametros, aspiradores de pó, acreana
tros, acendedores elétricos, alto falan
tes. aplicadores elétricos, antenas. ba
terias de acumuladores, baterias, balan
ças comuns e elétricas, barómetros. bi
nóculos. bitolas, bobinas, bobinas elé
tricas -(exceto para fins curativos)

botões de campainhas elétricas, bomba,
medidoras, bússolas, baterias elétrica:
bules elétricos, buzinas, buzinas pari
bicicletas. caixa de deszarga, câmara
frisjorificas e fotográficas, chassis
rádios, chaves elétricas, chaves. can
painhas. cinematografas, cronômetros
cronógrafos. combustores de gás. cid&
metros. cristais de rádio, condensado
res comutadores, cortadeiras para foto
grafias, chaves de alavancas, chave
automáticas, capacitares de ' bloqueio
capacitares eletroliticos, calibradores
conservadeiras para peixes e carnes
enceradeiras elétricas, escalas para rã.
rhos. estufas, engenho de assar carnes
ancoralodes de cabelo elétrico. empei
real-letras. esticadores de luvas -.spe,huf
de plástico para eletricidade, esteriliza.
dares. extintores de maendio, ferros elé
tricas de passar e engomar ferro d
aasc.ldar elétrico. filtros e aparelhos fil aa-'"
transes, filtres para óleos,' filmes tala
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dos. fogões, fogareiros elétricos, fusivris. filmes revelados, faróis como acessórios de veiculos para sinalização e
para ilemina;ão em geral, 'fôrmas elétricas. fervedores, frigoríficos, fotôme-.
trtes lios elétricos, filtros de tuterferencie. tonógrafos, garrafas térmicas. gasillmetros. geladeiras, globos para lâmpadas. globos para lanternas. globos
terrestres para ensino, gravadores de
s..rrs. holofotes, hidrômetros, Incubadorei. indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas fIsh.. lamparinas. lactômetros, lent:s, liquidificadores, lanternas mágicas.
Internos de pilhas, limpadores de parahrisai, luzes trezeiras para veiculos.
1Gnetas, maçaricos de soldar, caldear e
coi lar, magnetos. marcadores de passagens. medidores, medidores elétricos.
microscópios. tnisturadeiras, máquinas
falantes, mostradores para rádios. mi(role r es. máscaras contra gases: micrermetros. nive , s. óculos. obletivas fotográt . ras p.11.as elétricas. paiexnetros.
pluviôinetios pinos e tomadas. pine
de pressão, pilhas &Coas elétricas para
tr4nsistores, pistolas de pintura. plugs,
e-inéis de, carros, quadros distribuídores pick-ups, para-raios. propulsores.
imarfores de óleo, quadrantes e sext, , ates para observações astronómica,
refrigeradores. rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso. de bolso. de parede, despertadores. contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios, rer. ',Rires de graxa e óleo, receptores.
ICgadores automáticos. registros para
%apor pás. água e outros líquidos quando não considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes. refrigeração doméstica e industrial, registradores. resistências elétricas, reles, sorveteiras. sorveteiras elétricas caseiras.
soquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
soldadores elétricos, toca-discos tomadas e interruptores elétricos, torneiras,
ml os acústicos termômetros para obsers,ação meteorológica. telescópios, tacômetros, televisão taximetro, torradores
de cereais. trenas, transformadores, telefones. tostadeiras, telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reMOO. vaceexnetros. válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
EM.

Termo n u 667.333, de 20-10-1964
Fábrica de Soutiens Verdern^
.

Termo n.° 667.334, de 20-10-64
Marlinite Produtos Sintéticos Ltda,
São Paulo

BOLICHIN110
Indústria Brasileira

Têrcno n.° 667.335, de 20-10-64
Laboratórios Andrômaco S. A.
São Paulo

Guanabara

Ind. Brasileira

Guanabara

SACARVIT
Ind. Brasileira

Classe 3
Classe 3
Um produto farmacêutico, paia o ana- Uni procuro farmacêutico, edulcorante
l40 ,•15010
para diabéticos
Termo n.° 667.341, de 20-10-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
Guanabara

• Termo n. 0 667.348, de 20-10-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
• Guanabara

yRORROGAÇÃC
ENTEROPUROL
Ind. Brasileira

‘

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado na
desinteria

IREC L

Termo n.° 667.342, de 20-10-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
Guanabara

laboratórios ikodronnaCo São Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir: Produto farmaceunco
Termo n.° 667.336, de 20-10-64
Casa Masetti S. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

TRIPAVERIN
Ind. Brasileira

•
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado comt
anti-espasmódico
Termo n.° 667.349, de 20-10-64.
Cartoon — Pub l ieidade Promocional
Ltda.
Guanabara

EUPIRON
Ind. Brasileira

C l asse 3
Um produto farrnad. utico indicado como
antepirético
Classe 38
Terrno n ° 667.343, c'e 20-10-64
Papel e seus artefatos, livro não imBiolooia Cliniep 5 A. pressos, etc., não incluir i as nas classes
Guanabara
16,44 e49

PRORROekçÃO
SOIS NOIVOS?
(MERCAS A FELICIDADE
NOiVADt"
COMPRAE OS ANCiS
ALIANÇAS
VOSSAS
AS
CASA MAU Til
Classes: 8 e 13
Frase de propaganda

I FOSTECOR
Ind. Brasileira

. Classe 3
Termo n.° 667.337, de 20-10-64
Uni produto farmacêutico çardiotônico
Anderson Clayton Co. S. 'A. Indústria
e Comércio
Têrtno n.° 667.344. de 20-10-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
São Paulo
Guanabara

ToMX C qSA DIDA
Slu

São Paulo

VERDEMAR
415.stria Brasileira.

Termo n.° 667.390, de 20-10-64
Termo n.° 667.347. de 20-10-64
l
I Laboratório de Biologia Clinica S. A. Laborat4.-io de Biologia Clinica . S. A.

D_RIVABOL

Classe 49
Para distinguir corno marca genérica:
Jogos. passatempos e brinquedos em
geral

Março de 1965 901

NEFROSULF IN
Ind. Brasileira

• --se 41
Expressão de propaganda

Classe 3
Termo, n.° 667.338, de 20-10-64
Cyrillo Mothé Indilstria e Comércio Um produto farmacêutico sulfacnidico
S. A.
Termo n.° 667.345, de 20-10-64
Classe 36
Labore‘ó-io cl- B , olonia Clinica S. A
São
Paulo •
Para distinguir: Artigos de vestuários
Guanabara
e roupas feitas em 'geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusõ-s, boinas, babaA àlATRON
douros, bonés. capacetes. cartolas, cara. ()Po- S,INT
Ind. Brasileira
puças. casacão, coletes. capas, ehales.
Ind. Braaiieira
cachecois calcados, . chapéus. cintos
cintas, ccruh l riações. corpinhos. r' nlças
'de senhoras e de crianças, cal:N . s c-11Classe 3
ças. carn'sits. camfrolas, camisetas, Um produto fairnaceutico indicado, no
Clasre : 3
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Um produto farmacêutico, ativador fitratamento. da asma
pra. fantasias. fardas ' para trn-tares cosiológico
legiais, fra l -l as. galochas pravatas. gorTermo n.° 667.339. de 20-10-64
Termo n.° 667.346, de 20-10-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A:
ros. logos rir lingerie. iaguras.
Labo-a f fr i o c fi , ologia Clinica S. A
Guanabara
luvas, ligas, lenços, tuantõs meias,
Guanabara
maiôs, mantas. trand-ulo. mantillas, paletós. patas, • penboar milover orlemos,
peunas, ponches, po t ainas, p'lernas puBIOTASSINA.
RE 1.1 1MA_TRINA
nhos. WMICir2S.
qW1/10InS
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
robe (1- chambre. roanão, sobretudos
suspensórios. said..s +. banho, sandálias
sueteres. sho • ts. surtaas. sto'as Ou slarlzs
Classe 3 •
•
-Clas;e. 3
tuler, toucas. turbantes
ternos, uni- Um prodeto ia-marear— , ind' .-ado corno
Um produto farmacêutico antiretunatico
formes e vest14),
tónico reconstituinte
•

s

i

Termo n.° 667.350, de 22.4•1511
. R. Carneiro Alvti
Pernambuco

CafÉ VEDETE

indústria brasileira
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n 9 667.351, fie 20-10-1964
Enrico Parente Muniz
Pernambuco

ALTANEIRO
indústria 'brasileira
Classe 91
Fubá e sal
Termo n o 667.352, de 20-10-1964
José Severino de Santana
Pernambuco

AGRESSE
indSstria brasileira
Classe 96
. Sabão
Termo n° 667.353 de 20-10-1961
M. Gentil & Cia.
Pernambuco

:are curaindustria brasileiri
Classe 41
Café torrado e molda
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• Termo n° 667.354, de -20-10-1o.
• °again' Finnino Filho
Pernambuco
õleo para freio de veículos
Pernambuco

CONFIANÇA
Nndlistria brasileir a
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n° 667.355, de 20-10-1964
J. B. da Costa
Pernambuco
.

PALMEIRA
indústria brasileira
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n° 667.356, de 20-10-1964
_ Rodrigues de Andrade nSi Cia.
Pernambuco

1

Termo n° 667.361. de 20-10-196 4
Manoel Pereira de Almeida S.A.
Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de Penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor,PRORROGAÇÃO
durosos e pomadas para limpeza da
r
aele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pet.tana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
JU não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados pata
banhos, pentes. vaporizadores de perfume. escOvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquiClasse 41
Frutas em compota e camarão sêco 2d e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
Têrmo n° 667.362, de 20-'0-1964
Grillo . Paz, Comércio e Indústria S.A. cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifiGuanabara
siais-óleos para a pele

PRORROGACÃO

Termo n o 667.365', de 20-10-1964
jayine
Benvolif Júnior
Rio de Janeiro

CATIVA
Industria brasileira
Classe 41
Biscoitos e bolachas
_Termo Irl° 667.357, de 20-10-1964
Paulo Batista Tórres
Minas Gerais
'Classe 41
Feijão p-.-eto

Indústria Rras
—..p.ra
n

Termo n° 667.363, de 20-10-1964
Companda Industrial de Filmes
Guanabara
Classe 48
Perfumarias em geral: 'Almiscar. água
de beleza água fadai. água de Javan
ia água de colonia arminhos, agua de
auinas. , gua de rosas, água de alface.
mas, animais erfumada. li q uida em 'pó
Classe 8
bandolinas, batons, coara para
para c
Discos
em pedras. para banho brilhantinas.
yens. c-eme para limpeza da nele e
Termo n° 667.358, de 20-10-1984
para base de pó de arroz, cremes para
hamar Silva Borges
a .pele. carmins. cheiros em pastilhas
São Paulo
em tabletes, em lentilhas, em torciscos
e cal Pilulas, cremes para barbear. cre'VENCER POR
AMOR,
•
mes dental . depilatorios, desodorantse
cabelo. pestanas.. ci/Ios e bigodes cra.
Classe 32
dissolventes essências. • e Ir tratos, esto.
Denominação de uma película
h
lo para perfumes, esmaltes para unhas
éinernatográfica
Classe 1
escovas para dentes. rabeio. 'roupas
-Termo n° 667.359, de 20-10-19b4
Filmes virgens
eilios e unhas, 4ixadroes para o cabelo.
IVIicamáqui — Comércio de Maquinas
pestana. cilios e bigodes, fivelas para
Termo n° 667.364. d 2c0-10-1964
Limitada
o cabelo, glicerina perfumada para use
Jayme
Benvolif
júnior
Minas Gerais
de toucador. grampos oara o cabelo
Rio de Janeiro
geleia de petroleo perfumada, lapis
ra maquilagem, lança-perfumes. loções
NICAMAQUI
iititiitatatilavitaMtalai '
líquidos. dentifrícios em Pasta. cai as.
IA° em creme e em elixir e em pó
indústria brasileira
liquideis para ondulação permanente
lixas para unhas. bique óleos para o
Classe 6
cabelo,
pastas e pos para dentes, perMáquinas em 'geral
fumes petroleos para uso de toucador
pastas .e pi.* .; par as unbaS pon-pons
Termo n o 667.360, de 20-10.1964
para pó de arroz. papeis perfumados
Nicamáqui — Comércio de Máquinas
carminhos e com p ó de arroz pentes
Guanabar
pomadas esfumadas ara o embelezaram
•
te da cutis. on-oris. nó de arroz. pastas
ITICAMkga Camereiol
dentifricias. porta-pó d e arroz, porta
Classe 48
oerfumes,
rougas. redes oara o cabelo
Joit. Mtrtquiilas Ltda.' 1 Para distinguir: Perfumes. essêncl gs. ex sais perfumados
para o banho, sabões
¡ratos, água de colõnia, água de toca
u
e. sabonetes Dei lume em massa, em
doe, água de beleza, água de quina.
barra, em bastões Nome Comercial

Março de 1965
Tèrrao a9 667.366, de 20-10-1964
Jayme Benvolif Júnior
Rio de Janeiro

iSIDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de Colónia, água de toucadcr, água de beleza. água de quina,
água * de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tõnicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorcuirosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, -desodorantes. vinagre aromático, nó de arroz
e talco perfumado ou não.. lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou ' não, sabonetes. dentífricos em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cilios e pintas ou sinais 'artificiais. óleos para a peje
Termo no 667.367, de 20-1C 1961
jayrne Benvolif Júnior
Rio de Janeiro

PERFUMES
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador it
perfumarias era geral: Alrnise.ar Sous
de beleza água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhos, águ? da
guina. água de rosas, água de alfazemas amónia p erfumada liquida era Pó.
em pedras. para banho. brilhantinas,
bandolinas batons coaméticos para o
cabelo. p estanas cilios e bigodes,
cravons. cremes para a nele
cheiros em pastilhas em falaletes
lentilhas, em trociscos e .eta pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
debilatórios, desodorantes. iNsolventes,
essi . ncias extranas .steios
rr--rrit oara limpeza da pele e p ara base
de nó de arroz, esmaltea nara unhas,
escnvas para 'lentes cabelo. roupas.
"Mos e unhas fixadores oar ri eah..lo.
nestana cílios e bigodes 'velas para
t) cabelo alice'r.na rierfnimad? p ara IIRO
de toucador . grampos nara n cabelo.
neléia de p etróleo lerfunLIda lanis
toara macmilanem iaraa DP • 11,1103 10.
cientiHruNe PT pasta em
PIPs
sabão, em creme. em elixir e em pó,
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liquides para ondulaçao, permanente,
lixas para unhas, laaue, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
para pó de arroz, papéis perfumadoa.
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza..
mento da cutis. pon-pons. pó de
arroz
Termo n.° 667.368, de 20-10-64
Jayme Benvolif Junior
Riu de Janeiro
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Térmo n.9 667.370, de 20-10-64
Jayme Benvollf Junior
Rio de Janeiro

indústria Brasileira

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. água de rosas, água de alfazema, água

saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, laqueias. laqoês.
luvas, ligas, lenços, mantõs, melas.
legss, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
maiôs, mantas, mandrião. mantlhaa. papeugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
susteres. aborta, sungas. atolas ou slacks,
teler, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestiCus
Termo n.° 667.374, de 20-10-64
(Prorrogação)
Eternit do 'Brasil Cimento Amianto
S.A.
São Paulo

Classes; 41, 42, 43 e 50
Doces, doces em caldas, cristalizados,
geléias, carame'os, doces de leite. cocadas, pé de moleque, pipocas, bolos,
confeitos, biscoitos, balas, bombons, chocolates. orcolé, pão doce, dão de forma, pão de 16, refrigerantes e conservas allnenticias
Classe 16
Termo n.° 667.371, de 20-10-64
Chapa para construção interna. COMjaytne Benvolil Junior
posta de cimento, amianto e fibras seRio de Janeiro
getais
Termo n.° 667.375, de 20-10-64.
Birds Eye Poods Litnited
Inglaterra

Indústria Brasileira
Classes:' 41, 42. 43 e 60
Pão de forma, pão de 16, pão de leite,
pão francês, pão de petrópolis, biscoitos, doces, amadas, confeitos, bolos. geléias, doce em calda, em conserva e
cristalizados balas bombom chocolate,
café em ó, moído e em grão, mate,
chá. sorvetes, picolé e conservas alimenticias, refrigerantes
Termo n.° 667.369, de 20-10-64
Jayme Benvolif Junior
Rio de Janeiro

indústria Brasileira
Classe 48
Pare distinguir: Perfumes. essências. ex.
dor água de beleza. ágta de quina
tratLs água de colónia água de touca.
ácina de rosas. água de alfazema. água
para barba. loções r tónicos para
cabelos e para a pele brilhantina bandolina-. 'batons" cosméticos fixadores
de penteados petróleos óleos p ara os

SOLITAIRE
Indústria brasileira

Classe 35
Couros e peles preparados ou não. Artefatos de couros e peles não incTuidos
em outras classes

nata barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, trenies gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "rnaquillage" depilatórios desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. iápis para
pestana e sobrancelhas, preparados ,para
embelezar cibos e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados p ira
banhos. pentes. vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em p6 pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dásolventes e vernizes. removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas. cibos e pintas ou sinais artificiais óleos oara a pele
Terna on.° 667.378, de 20-10-64
Ames Company, Inc.
Estados Unidos da América

QUANTAB'
Classe 8
Dispositivos de medição e de prova
Termo s.° 667.380. de 20-10-64
(Prorrogação)
Compagrie de Saint-Gobain
P.rança

Termo n.° 667.376, de 20-10-64
Classes: 41, 42 43 e 50
The Boeing Company
Doces em caldas, cristalizados, geléias,
Estados Unidos da América
caramelos, doce de leite, cocadas, pé
de molegille. pipocas, bolos, confeitos
biscoitos, balas, bombons. chocolates, picoié pão doce, pão de forma, pão de 16;
refrigerantes e conservas alimentícias
Classe 28
Termo n.° 667.372, de 20-10-64
Plásticos laminados ou estruturas de
Drilexco Perfurações e Serviços Técplásticos laminados
nicos Ltda.
Termo n.° 667.377, de 20-10 6°J
Guanabara
Evans Medicinal Ltd.
Inglaterra

BOELITE

Casse 14
Espelhos brutos, polidos em branco ou
prateados; vidros brutos, vasados ott
moldados; vidro armado, vidro
do, lagos, blocos, p aralelepípedos, tiIndústria Brasileira
jolos, portas de vidro, vidro de ótica,
Classe 6
garrafas, copos e frascos. sendo todos
Maquinaria ara perfurações de poços
êsses produtos de vidro branco ou de
Classe 3
petrolíferos e de água
Pastilhas antisséticas para a garganta cór, transparentes ou não, temperados
ou não
Têrmo n.° 667.373, de 20-10-64
Sport Confecções Ltda.
Termo n.° 667.379, de 20-10-64
India
Termo n.° 667.381. de 20-10-64
ç ão Pae l(Prorrogação)
Dehydag Deutsche Hydrierwerke
Leves Brothers, Port Sunlight, Limited
G. m. b. H,
Inglaterra
Alemanha

cabelos creme evanescente. cremes gor.
mirosos e pomadas para limpeza da

pele e 'maquillage .. depilatórios desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrancelhas p re p arados para
embelezar cincas e olhos. carmim ostra
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pare. barbear' sabão liquido oerturnado
ou não. sabonetes dentifricios em pó.
pi.sta ou Unido: sais perfumados para
banhos - pentes vanorizadorea ele perfume . escóvas para dentes cabelos unhas
e C1 1 105; itifin de louro santinho pariumacio pre parados em ph pasta ligus
d, e 3110105 pira e tratamento das unhas
di , solventés e vernizes removedores da
cutícula. g licerina p erfamarla para os
raias l.ss e o-e na ra dos para descoloris
urinas ci 1 u e mita , ou sinais artifi
ciais óleos para a Pele

Marçoe 1965 5:'33

11!)

DEHYTÕ-N

IND. BRASILEIRA
Casse 16

oara distin g uir: Artigos de vestuários
e roup as feitas em geral: kaasall os
_Isentais. alparcatas. anáguas blus•is

Classe 1
Produtos químicos para serem usado.
na Indústria de cosméticos, exceto boro
e/ou seus compostos
Termo n.9 667.382, de 20-10-64
Camac Cask Company Limited
Irlanda

CAMACANS,

'amas. botinas, blusões. boinas •baSm
louros bonés capacetes cartolas cara.
nucas. casado. coletes capas. , chales
Classe 48
cachecols, calçados chapéus cintos
rintaa combinações caminhos calças Para distinguir: Perfumes. essências, exClasse 11
4 . senhoras e de crianças calções cal tratos. knia de colônia, água de touca- Latões, latas e vasilhames para leite.
feitos de metal
cas, camisas, camisolas, camisetas. dor.. água de beleza, água de quina,
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-Termo n.° 667.392, de 20-10-64
roupas, pedestais. monogramas palitos.
Termo n.° 667.383, de 20-10-64
pasinhas, partinhos e colheres para sor Manufatura' de Brinquedos Estria S. A.
(Prorrogação)
oao isaulo
Indústrias Químicas Eletro Cloro S. A. vetes, paltsot 'part, dentes, todinhas.
rolos, rosários, uportes de madeiras.
São Nulo
táboas de passar roupas, taboas
carne, tonéis, torneiras, tambores, tampas, vasos
Classe 40
Móveis em gerai de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis ara escritóiaos: Armários.
armários para banheiro e para roupas
Indústria Brasileira
usadas, almo ladaa, acolchoados para
moveis, . bancos, balcões, banquetas.
Classe 49
bandejas. domiciliares, berços,, biombos.
Boneca
cadeiras, caminhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Classe 41
Trmo n.° 667.394, de 20-10-64
a 1 refinado para uso doméstico e como para se Ia de jantar e sala "de visitas. Manufaturt. de Brinquedos Estria S. A.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
ingrediente de armentos
São Paulo
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Termo n.° 667.384, de 20-10-64
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
(Prorrogação)
Café Brasil Comércio e Indústria Ltda. de rádios, colchões, 'colchões de moias
dispensas, divisões, divans, discotecas:
Mina's Gerais
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas
Inthastria Brasileira
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
CAFe BRASit
são, mesinhas para televisão. molduras
Classe 49
COMEPCi0 INDÚSTRiA para quadros, porta-retratos, poáronas. Brinquedo (mamadeira mágica pequena)
poltronas-Camas, prateleiras, porta-chaLT DA.
Treno n.° 667.395, de 20-10-64.
péus, sofás, solás-camas, travesseiros e
Inlústria e Mecânica Dajoli Ltda.
vitrines
Nome comercial
Rio Grande do Sul
Terrno n.° 667.389, de 20-10-64
Tertno n. 667.385, de 20-10-64
Palissandra Insta'ações Bancárias e
Wandeg Autotécnica Ltda.
Comerciais Ltda.
Guanabara
São Paulo

YALISAANDRA INSTALAÇOES
BANCLAA3 nnmRRCIAIS LTDA.'
.Nome comercial
Classe 21
Peças para automóveis
Termo n.° 667.386, de 20-10-64
Minerva, .SOciedad Anonima
Argentina

PRORROGAÇÃO

MINERVA
Classe 41
Azeites comestíveis

Termo n.° 667.390, de 20-10-64
Indústria de Calçados M. M. Ltda.
Rio de Janeiro

Caloclos M. M..
INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe 36
Calçados para homens, crianças e

senhoras
Termo n.° 667.391, de 20-10-64
Inuústria de Calçados M. M. Ltda.
Rio de Janeiro

Termos os. 667.387 e 667.388, de
20-10-64
Palissandra Instalações Bancárias e
Comerciais Ltda.
São Paulo

'5,

PALISSANDRA

VInduatria

Brasileira

Classe 26
Para distinguir artefatos de madeira,
Nome comercial
osso ou marfim, não incluídos em outras
classes: Argolas. anéis, alguidares, arTrino n.° 667.393, de 20-10-64
mações para balcões e para vitrines,
artefatos de madeira para caixas. tapu- Manufatura de Brinquedos Estria S. A.
•• São Paulo
me, bandejas, barris, baldes . batedores
carne.
caixas,
caixões,
caixotes,
ca.
de
valetes, cunhas, cruzetas, cubas, caçam,
ba, colheres, cestos para pães, cepos
para cosinha . cabos par ferramentas,
Indústria Brit-sileira
cantoneiras, engradados, estrados, esterinhas, estojos. expremedeiras. embalaClasse 49
gens de madeira, ceadas, fôrmas, gaiofirinque‘.?o (serviço de jantar)
las, guarnições para porta-blocos, guarnições para cortians, guarnições de madeiras para utensílios domésticos. garfos, tnaals de madeira , palitos, pratos,

Convite ao Jantar

pipas, pinos, puxadores, prendedores de

Marco cIe "965
Termo n.° 667.397, de. 20-10 64
Carlos Pereira Indústrias s.2uimicas S.A.
Guanabai a

CIEL,
Indústria Brasileira
Classe 46
Para distinguir: .Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão prepw ado para limpar metais
detergentes, espermacetes, extrato de
anil, fenda para tecidos, fósforos de
cera e de madeira, goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidos de
braliqusar tecidos, liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sodio.• soda cáustica, sabão em pó.
Termo n.° 667.398, de 20-10-64
Lanif,S s iiioarand sn.e S. Pi
Rio Gr ins'e do Sul

ahne
Indústria Brasileira

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lá.
nylon, fios plásticos, fios de seda naClasse 21
tural e rayon, para tecelagem, para
Para distinguir: Veiculos ,r suas partes bordar, para costurarasizotagem e crointegrantes: Aros para bic ; cletas, auto. chê. Fios e linhas de tôda espécie,
móveis, auto-caminhões, aviões amoraço para pesca
tecedores, alavancas de carrLio barcos,
Tertno ri." 567 399. de 20.10-64
breques. braços para veicnlos, bicicleLanifício St' iloaralidense S. A.
tas, carrinhos de mão e arrea5 camiRio Gserle do Sul
nhonetes. carros ambulant rs, caminnões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas cir.
cularcs para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços. para veículos, direção, desliindústria Brasileira
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
Classe 22
engates para crros eixos de direção Fios de algodão, cânhamo, juta.
IX.
freios, fronteirs para veiculos, guidão. nylon, • fios plásticos f'os de seda nalocomotivas, lanchas, motociclos, molas, tural e rayon. para ,^ selagem,
para
motocicletas, motocargas, moto furgões. bordar, para costura'miem e cromanivelas, navios, ônibus, para-choques. fios e linhas para p:s-a. linhadas de
para-lamas, para-brisas, pedais, pántões,
aço para pesca
rodas para bicicletas, raios ,para bicicletas, 'reboques, radiadores para veículos,
Termo n° 667.401, de 20-10-1964
rodas para veículos, selins, triciclos, ti(Prorrogação)
rantes para veículos, vagões, velocípeMirabel Produtos Alimenticlor S.A.
des, -varetas de contrôle do afogador
São Paulo
acelerador tróleis, troleibu's, varães de
Classe 41
carros, toletes para carros

Indústria Brasileira

Bel 19 Canto

Termo is.° 667.396, de 20-10-64
Companhia Cearense Industrial de Pesca
Ceará

Seas
indústria Brasileira
Classe 41
ranguejo. enxovas, lagostas, mariscos.
moluscos, ostras, ovas, sardinhas. CarPeixes, atum, bacalhau, camarão canes: chouriços, línguas, linguiça, mortadela, paios, presuntos, salsichas e
salames

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Balas. bombom caramelos, chasoldies,
confeitos, pastilhas, • rarnst s torrões.
biscoitos, bolachas e doces

