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CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N.' 47

DEPARTAMEN". O NACIUNAL
DA PROPRIL: DP DE
• INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Notilicaçdo
RIO, 8 DE MARÇO DE 1965
E' convidado Bento Pinto de Barros Filho a comparecer a este Departamento, a fim de tomar conhecimento do pedido de cancelamento
requerido por Itagyba Santiago Filho,
na patente n. 65.997, privilégio de
invençao, dentro do prazo de 60 dias.
na forma do art. 80 parágrafo único,
do Código.
EXIGÊNCIA
Térrno:
Termo n. 166.799 - Jacob Barbieri - Complete a selagens do processo de acordo com a lei ri. 4.505,
de 30 de novembro de 1964.
DIVERSOS
Cid Ponto Loja - Na restauração
da patente ri. '771, modelo industriai.
Nada na que deferir, eis que a patente do presente modelo industrial
extusgUiu-se, em face do art. 42 combinado com o art. 76 n. 3 do Código.
Mealúrgica. Matarazzo S.A. - Nas
patentes de ris.: 1.173, modelo industrial - 1.174, modelo industrial 1.175, modéloi ndustrial. - Nada há
que deferir, visto que as presentes patentes se extinguiram, de acôrdo com
o art. 42, combinado com o art. '76
n. do Código.
Indústria e Comércio de Papéis Novipapel Ltda. - Na prorrogação da
patente n.. 1.227 modelo industrial Nada há que deferir, visto que a presente patente se extinguiu na forma
do que prevê o art. 42 combinado
com o art. 76 n. 3 do Código.
Johnson & Johnson - Na transferência do termo 106.995, privilégio
de invenção - Prossiga-se, posteriormente vara os devidos fins.

RECONSIDERAÇAO DE DESPACHOS
Móveis de Aço Fiel S.A. - No pedido de reconsidemeão do despacho
de def erimtnto do têm 89.635m Privilégio de invenção - Cofre Conjugado Com Uni Arquivo-Fichário De acórdo com o art. 63 do Decreto
n. 533, de 2.3-1-962, e parecer da Divisão de Patentes, acolho o pedido de
reconsideração de fls, para o fim de
reformar o despacho concessivo do
registro, indeferindo-o por não ter o
requisito essencial de novidade - Artigo 8.9 ri. 5 do Código.
Abílio da Costa Rodrigues - No
pedido de reconsideinçáo do despacho dei ndeferimento do termo 90.891
- modelo de utilidade - Um Cortador Para Hortaliça, Leesures e Congêneres - Preva,ece ri puteicação retircado - 11-1-962 - Em face de todos os pareceres contidos no processo,
mantenho o despacho de indeferi•
mento do pedido. .
Paul Oriffitg Garland e Cia. de
Canetas Compactor - Ambos nos
pedidos de reconsideiação do despacho de deferimento do termo 119.888,
privilégio de invenção do requerente
Lapis Johann Fazer Ltda.. - De
acôrdo com o art. sn do art. 63, de
23-1-962, e parecer da Divisão de Patentes - Reconsidero os despachos
de fls, para novo exame do assunto,face as oposições só agora juntadas
ao processo.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
RESTAURAÇÃO DE PROCESSO
RIO, 8 DE MARÇO DE 1965

Termo n. 460.959 marca Oeste do
Brasil, classe 8 - Requerente, Cia.
Telefônica Oeste do Brasil - ConceTermos:
do a restauração do pedido, na forma
N. 113.147 - Kelkichl Motoie - prevista
art. 204 do Código. PuPrivilégio de invenção - Torno sem blique-seno
e voltem a esta Diretoria.
efeito o despacho de arquivamento de Republicado
por ter saído com incorfla. Visto que o interessado apresentou petição no prazo legal, a qual se - reções.
foi em tempo guardada ao processo
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
• determino quem o mesmo prossigam
tio seu andamento normal.
Blemeo ER.A. Importadora e ExporN. 144.037 - Indústria de Plásticos o Tecidos Limatex Ltda. - Arqui- tadora - Declara a desistência do
ve-se, de acórdo com o art. 192 do térmo 469.333 marca Novon - Anote-se a desistência e arquive-se o
Código,
• N. 91.533 - Joaquim Timóteo do processo.
~arai Filho - Modelo de Utilidade
Socomin Sucieck,de de Comércio e
Arquive-se o processo.
Indústria - Declara a desistencia
N. 117.451 - Illye,ses de Souza do termo 477.118 marca Socorria Mel-l0 - Privilégio de Invenção - Anote-se a desistência e arquive-se o
ZetqUire-se o prOcessO,
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processa,

•

Anderson Clayton & Cia. Ltda. Declara a desistência do termo
478.234 marca Sabem - Anote-se a
desistência e arquive-se o processo.
Indústria de Peles Finas Inpefisa
S.A. - Declara a desistência do termo 479.217 marca Imperfisa - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Laboratório Levrier Ltda. - Declara a desistência do terra° 472.052
marca Alisanton - Anote-se a destatcencia e arquive-se o processo.

Cia. Paulista de Hotéis S.A. - Na
reconsideração do despacho de arquivamento do termo 426.077 - Nada
há que deferir por falta de amparo
legal, devendo continuar arquivado o
pre iesso

Termos:
N. 329.606 Oyama de Almeida
Rios - Arquive-se, de acôrdo com o
art. 192 do Código.
N. 358.068 - Irmãos Malucelli .5$
Cia. Ltda. - Arquive-se, por falta
de cumprimento da exigcencia.
N. 384.153 - Cassio Muniz S.A.
Importação e Comércio - Arquive-se
por falta de cumprimento da exigência.
N. 398.537 - Modas A Exposição
NOTIFICAÇÃO
- Clipper S.A. - Arquive-se por
falta de cumprimento da exigência.
E' convidado Condoroil Tintas
N. 142.761 - Saenz, Briones & Cia.
S.A., a comparecer a este Departamento, a fim de receber o certificado - Aguarde-se solução a ser dada ao
.registro n. 303.426 marca Auto- termo 608.904, prorrogação do registro 207.030.
lack .
N. 143.052 - Nick Fritz - AguarEXIGÊNCIAS
de-se a solução a ser dada ao termo
•
607.560 prorrogação 159.095.
Cia. Brasileira de Produtos Darnemann - Recorrente e titular, CosRECONSIDERAÇÃO DE DESta Penna & Cia. do termo 150.650
PACHOS
'
de dizer se r.1 •
- Compareçam a fins
ram prorrogados os registros aponTransportadora Imperial de Ubertos.
lândia S.A. - No . pedido de reconsideração
do despacho de indeferiTermo 130.234 - Puccetti & Cia.
- Prestem esclarecimentos sôbre as mento do termo 36E4 .617 nome comerprorrogações e liberações dos registros cial: Transportadora Imperial de
de Berna, apontados e as firmas ale- Uberlândia S.A. - Mantenho o despacho de indeferimento publicado no
mã e Suiça citadas a fls.
"Diário Oficial" de 9 de agôsto de
DIVERSOS
1962. O pedido de reconsideração não
por isso é arquivado, .de acôrdo com
Musa Materiais Planográficos Ltda. está devidamente fundamentado e,
- No pedido de desistência do ter- o art. 196 alínea "B" do Código. Armo 445.572 - Arquive-se o pedido de quive-se o processo. (Republicado).
desistência e dê-se andamento JO
Sérgio Puser - No pedido de reprocesso.
consideração do despacho de indefeTecnogeral S.A. Comércio e Indús- rimento do termo 384.544 marca Ba446.270 - Arquive-se o pedido de de- caré - Mantenho o despacho de insistência e dce-se andamento ao pro- deferimento publicado no "Diário
Oficial" de 4-9-962.
cesso.
O pedido de reconsideração não
Elekeiroz do Nordeste Indústria Qui
Mica S.A. - Declara a desistência está devidamente fundamentado e
isso, é arquivado de acôrdo com
do termo 470.793 - Arquive-se o pe- por
o art. 196 alínea "II", do Código.
dido de desistência e dê-se andamen- Arquive-se
o processo. (Republicato ao processo.
çáo) .
Manoel Conceição - Na desistênN. 668.015 - marca em prorrogacia do termo 475.291 - Arquive-se o ção - Ron Liqueur Merino - Repedido de desistência e dê-se anda- querente - Cia. Come rcial e Industrial Nicolas Merino SAI . - Reconmento ao processo.
São Paulo Alpargatas S.A. - Na sidero nos termos doa rt. 65, do Dedesistência do termo 471.288 - Ar- creto n. 535. de 22-1-62, o despacho
quive-se o pedido de desistência e dê- de • 2. Prorrogin-re, cern:c/crendo o
se ciência do armamento ao processo. que consta da petição de fls., Para
Guillermo Pefilha Ltda.. Socieda- que se aguarde a decisão judicial obde Anónima - Declara a desistência jeto do oficio n. 9-65, do Meretissireo
do termo 445.303 - Arquive-se o pe- Senhor Juiz da Fazenda Pública
dido do do e;etencia e de-se andamen- Niterói. (Republicado, por ter ter
to ao processo.
saldo com incorreções).
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nepárliOes Públicas
'deverão remeter o expediente
•destinado à publicação 'nos
jornais, diáriamente, .até ,à1
15 horas, exceto 'cios ,sábadosa
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à Matéria retribuída, 'nos
casos de erros ou omissões, de.,
verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 . horas após ,asaida,dos
Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por ,quem .de . direito, rasuras e. emendas.
- Excetuadas • as :para o
exterior, que serão sempre
g uinais, as assinaturas poderse-ão tomar, cm qualquer 'época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
;poderão ser suspensas sem
'aviso ,prévio.
Para facilitar aos 'assinantes
a verificação do . prazo de . validade de .suas .assinaturas, .na
As

EXPEDIENTE DA. SEÇÃO DE
• 'RECURSOS
RECURSO •
RIO, 8 DE MARÇO DE '1985
Kaiser (3-a p = Corporation ,recorrendo do despacho que, defer14-0 termo 374.724 :nuca Messagere -Societe Simca. 1Republicadu por ter
saído com Incorreções).
EXPEDIENTE DA .DIVISÃO
:PATENTES
Privilégios

de :Invençâo De; crutos

RIO, 7 DE ',MARÇO ' DE 1965
Termos:
'N. 91.193 - Aperfeiçoamentos em
seringas Para ou Referentes . a Aplicação de . Anestesia - tftetwerentes
Renán Russo .,- - Jose Enrique Muttoni - Enrique .1 etsé 'Muttoni
N. _100.406 - Eixo Par' Atadtuas
Ortopédicas - n Requerente: •.George
Morin.
N: '113-.899 - Fios de 'Sutura • NF
Absorvíveis - Requerente: American
Cyanamid Compan y .
N. 114,391 - : Pro-;estio e !Ru-Nalva Composição :Para Obter 'Efeitc,
oranitado • (Grafite) Sobre Esmalto
Aplicado Em Produtos de Porcelana,
e Outros xVitrificados - -Requerente Cerâmica Sanitária Porcetite S A.
N. 118.709 - Cabeça Vaporizadora
Para 'Pulverizador Ade Aerosol - 'Requerente --,Farbut erke 1Hoechst Ak
tiengesellschaft Vorm . ".'Meister !Enchia &113runin g .
'N. 125.206 • l'IocesSo'Para aYarIcaço de Novos Compostos deMe;
tilideno - Requerente: Ciba -Societé
Anonyme.
•

'É:rfg 11 ,t cie s

'Indústrias 'Melahirgicas • *Fritz:
aitIoriPt.lão.
Reichelt S. 'A.' -•. •

-
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DSRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
op eient no saraveç o me- rnmeLecwçems

CHEFE DA SEÇÃO< DE P1EDA00

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
sia Ça0
moça. 'da publicidade do ~lenta do Departarnente

Nacional da Propriedade Induetriat do Mintaarlo
da Indústria e Comercio

Impreseo nas"-oficinsa do Departamento de Imprensa Nacional •

ASSINATURAS

flEPAIrlições , E 'PA8h1CuLR ES

.F.UNCIONÃRIOS

Capital e interior;
Capital e Interior:
Semestre . . . Cr$ .600,00 Semestre . . . Cr$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
. . Cr$ .90000
Ano . . . . .
Exterior:
Exterior:
. (Cr$ 1.0000
. . (Cr$ 1.300,00 Ano
Ano . . ,.
parte superic, do enderêço
impressos o ,número ido talão
de registro, o mês e o ano-em
que :1 indará
A ,fim de evitar solução -de

continuidade 'no recebimento
dos .; jornais,- devem os assizzan
(es 'providenciar :a :respectiva
renovação com antecedência
mínima, de,trinta (30), dias.

N. o 125.274

da patente de n.0 62.060 - Privilégio de invenção -Manientio a
exigêncja.

\Viekina n

125.761
Solva y &Ce.
125848 - Stamicarbon`N. -V.
•Tèrnios corri exigr'q ieiii a rubi:* 'N. o 125.0159 - Chas. "'fizer
.prir
Co. Inc. •
;N.° 129.196 - Pulymer
•N. o 9f.043 - Irmãos Luealo.
ration
N. o 103;811 - J. II.- Nebecke.
'N.° '126.207
q oodrich Gulf
-N.° '105:121 - Arthun
Chem ical g , Inc.
La .st. -o , Kent FaUtin •Marquardson.
N. o 120.291 - Manuel 'Alonso.
N. c:b '100.199 . - Compagnie de
!X° :1211.:117 - 'Mi .Ronnierfor.e.Saint GObain.
[Igen.
Antre Thomas.
N.9 108.230
-N. 0 127.675 - Arna./do'Bellei.
'N:0 '112.'230 • - tioncirich Oulf
'N. o '127.834 - The COOdryear
Chemjcals
T:re Itubber Company.
'151.o '4 13:103 - Con,f anta 'Ele tro128 .911 - American Can
tecnica S. A. •
'Company.
N.o 113.782 - Lima Oliveira &
Pharmaceu Lica] ,11nCo. Ltda.
dnAtries Limitei Junto -.ao • tênue
N.° 116.340 - salij Kasej Ko- n. o 121.284 - Cumpra a e-xlgénela.
8!'&1:abusbikilCa i sha. .
N.0 '110.607 -‘Mieliel : Jean Loeb • EXPE1)1P.NTE .DA D/ FJSÃO
'N.0 1193)15 - 'Lemos Tranzinl
DE PATENTES
Ltda..
021
sOciete 14 .1t o cia- . Republicado por er saído com in• correções.
cela.
N.° 120.887 - Socielá FarmaDe 8 d enla p o de (24965
ceutici Ltalia.
N.° 121.096 -;Karel Ctvrtnik.
:Privilégio de invenção .1:1e.fe'N. o 121.21 - 'Metalrica - S.
vidOS:
lnd4stria de :Artefatos de àletais.
'NP 121:183 e 121.211 - 'Metal'N.o 109.530 - 'Aparelho para
rica S. A. 'Indústria de Artefatos. dosar gases - Requerene - . 'De_
.
de Metais.
gremont Acfi.
'NP 123.082 --j-Shell InternafloN. o 114.076 - Processo -Para
n.ale Research • Maalschiplij N. V; formar fibras centrifugante - Re'N. o 123.222 National 'CaSting querente -. Osvens • Corning .FiberCompany.
blas Corporation.
'NP 124.187 - 11. 1ontecalini,'SoNP -119.049 -- : Distribuilor -e
cletá Generale Per L'Inlustria !ilj- Cortador de "'Fita Gomada nerarla e himica.
querente - Noboru Fujita.
N.o .424.2.57 -- .11IontecaLni, SeN: o 121.492 - Aparelho e Pácjetá Generale ,Per L'Industrja
cesso de retorta - .!Requerente
neitrian ChiMica.
Unjo/1'011 Company of •Californja.
'N.o 124.274 • - The Good.eai'
N.°121.578 -'Processo para a
•1
Tire & Rtibber Com pany.
afbricação de . esteciez do ácido de
.

•
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Repartições
cingir-se-ão às assinatura.'
anuais renovadas até 29 do
fevereiro de cada .ano • e à.
iniciadas, • em qualquer época,
pelos Órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a Te:nessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanta
4 -sua :aplicação, solicitamos!
usem os interessados Prefk. •
rencialmente cheque ou valo
postal, emitidos a favor . do,
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa 'Nacional.- Os suplementos às. ;
ções ,dos,órgãos toficiais só .80
fornecerão aos . assinantes que..
os sOliCitarem no ato da assinatura.
.
- O funcionário .,público federal, .para fazer jus ao desconto'indicado, -deverá provar,,
esta-condição . no , ato da assinatura.
•
custo-de cada . exemplar,
atrasado .dos . órgãos oficiais;
será, na vepda,avulsa,,acresci,l,
do de C-r$
'se do iniesmo
ano, e de
1,00, por ano
decorrido.

elinPoitos
rente . - , Ciba Societé.,Antmyme.
N.° 121.603 - 'Proces g e para
melhorar a tingibailade de poliolefinas - Ilequerene Aziende Colori Nazjonali Affini Ai-na S. P. •A.
121630 - •-ProcesSo para
fabrenrio de produos , celulares .
-flexív. eis em - lâminas orii chapas
mediano reunião de Villias-e ou de
tubos nia léria p15V'Ca -,- 1. 11equerenfe. - SAPROM. (CociettS'
'D'Applicatiou.à.1..Abital de Prece.des'Moderni.s.
. 'N.° '1214317 -"Nova .roniPtição
N'jrnerica elido uma afinjdade
aperfeiçoada para eoranes 7- Re-

querente --* Montecat . ml, Soclea
Generale Per L'Industria`Minerarta
Chimjca
'N. 0 -121 :711 - 'Agente:7
ativos - terei() earbjnatnèno poli tad

alcojlenicos - Requerente -11ohni,
&itens C,oropany..
N.9 122.029 Bucha de redaçãO
para câmara de explosão do um
disposit vo - operado explosívninente
- Requerente - AMP Incorpora-

- Led

*N. o 122;,7-14 a
recuperação de polimeres - Requerente
Sbell .Internariculare
fl escavei' :Mas( a cha pojj N . •V.
'N. 0 125;42l - 'Proceso Pará a

fahrioação de bebidas de mui/e, Requerente - Union Carbido Corpora tjon
'N. o •127..086 Rdocesso de 10i-relação, ,, especialinente ;para - trrar
café, cacau e similares e máquina
rljns
.11equnrenre
para trrar
Oswall.1
•
sn para :a
N.° 127.250 - 'Prees
fabricação . de uives • enrali es de
cuba - v Reg( lei-ente - • Oba . Eod. et é
•
Anonyme.

-
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MARCAS',DEPOSITADAS
fassari

Publicação feita de ackdo com o art. 130 do Código da Propriedade industrial. Da data da publicação começará a
• prazo de 60 dito para o deferimento do pedido. Durante Asse 'prazo poderão apresentar . ama oposições ao Departamento
Kadonal da Rondada& tudistialal aquelas que se. Julgarem Prejudicados com a amarado do registro requerido
1/n•••••••

Tèrmo n.• 668.798, de 2910-64
Termo n.9 668.791, da 29-10-64
goiabada, geléias, herva doce, herva
.
Companhia Agrícola Cabreuva
mate, hortaliças, lagostas. liaguas, leite
pira-Car-Peças e Acessórios Para
• Automóveis Ltda.
condensado. leite em pó, legumes em
são Paulo
São Paulo
I nserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
ias alimentícias, mariscos, manteiga.
ÇABREITVÂ
jaiergarina. marmelada, encardo, mas
sa de tomate, mel e melado, mate, masInd. Brasileira
sa* para mingaus, molhos, moluscos
Classe 6
mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
Classe 19
Classe 2:
•
Para distinguir: Máquinas, motores e ris, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Animais vivos, bovinos, caprinos, aqui.
Veículos, "tias partes integrante' e
suas panes integrantes, notadarnente ro- pões, piaos, prllnés, pimenta, pós pare
neos, galináceos, ovos em geral, indoacessórios
lamentos
pLdlus. pickles; peixes, presuntos, paalva do bicho da seda e sumam;
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins,
Termo
n.°
668.792,
de
.29-10-64
"
29-1
0
Termo n.9 668.7O3. de
Termo n.9 668.799, de 29-10-61
queijos, rações balanceadas para ani- Materiais Para Construção N.
S. de
"Vcstefios" Limitada
Cordal Plásticos Ltda,
mais, requeijões, sal, sagu, sardinha*
Lourdes Ltda.
São Paulo
sauduiches, salsichas, salames, sopas en
São Paulo
São Paulo
-Latds.Sorve,uctmasde
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha.
,,,,CORDãL
nu, tremoços, tortas, tortas para ali.1.nd. Brasileira
.N.S.
DE
LOVIIDES
mento de animais e aves, torrões,
Classe 28 .
(NO. BRASILEIRA/
Ind.
Brasileira
toucinho e vinagre
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabriClasse 16
Termos as. 668.735 e 668.786, de
' Classe 36
cados de material plástico, revestimenAreia, cal, cimento, ferro. telhas e
Para ~nitrir: Artigos de vestuários
29-10-64
tos confeccionados de substâncias anitijolos para construções
e roupas feitas em geral: Agasalhos. Viaual
Filmes Publicitários Ltda.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
aventais. alpercatas. anáguas, blusas.
Sae Paulo
Termo n. 9 668.793, de 29-10-64
armações para óculos, bules, bandejas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaAnodicólor-Anodização de Alumiam° bases para telefones, baldes, bacias. boldouros, bonés, capacetes. cartolas, carasas, caixas, carteiras, chapas, cabos
ilSUAL-FILIAES
puças, casacão, coletes, capas, chales.
Ltda.
para ferramentas _e utensílios, cruzetas,
cetchecols, calçados, chapéus, cintos.
Classe 32
São Paulo
caixas para acondicionamento de alicintas, cornbinaçóes . corpinhos. calças Para distinguir e proteger Limes de
mentos, caixas de material p'ástico para
de senhoras e .de crianças, calções, cal- publicitários e de propaganda em geral
ANCWICOLOR
baterias, coadores, copos, canecas. coças, camisas, camisolas, camisetas
Classe 33
14na. brasileira
lheres, conchas, cestas para pão, cesticuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
Sinal de propaganda
nhas, capas para álbuns e para livros,
pes, fantasias. fardas para militares, coClasse 5
cálices, cestos, castiçais para velas,
Tercno n.9 668.787, de 29-10-64
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorAlumínio anodizado
caixas para guarda de objetos, carturos, jogos de ninaria, laqueias. !aguas. Soc'edade Arpoadoe do Guaratã Ltda.
chos. coadores para chá, descanso para
São Paulo
luvas, ligas, lenços, mantas. meias.
Termo n.• 668.794, de 29-10-6+
pratos, copos e copinhos de plásticos
maiôs,. mantas, mandrião, mantilhas, paLigação Indústrias Eletrônicas Ltda. para sorvetes, caixinhas de plástico
letós. palas, penhoar, pulover, pelerInas,
ara sohvetes, colherinhas, pâsinhas,
seU Pedaço de oceano 'I
São Paulo
peugas, ponches, polainas,.pilamas.
garfinhos de plástico para sorvetes, fornhos, perneiras, • quimonos., regalos.
(minhas de plástico para sorvetes, discos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
LIGAÇÃO
Classes: 16, 33 e 50
( embreagens de material plástico, embasuspensórios. saldas de banho, sandá'las
:nd.
zrasileira
Sinal de prapaganda
Iagens de material plstico para sorvesueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
tes, estojos para objetos, espumas de
tater, toucas. turbantes, ternos, uniTertno a.° 668.788, de 29-10-64
Classe 8
nylon, esteiras. enfeites para automóformes e vestidos •
Sociedade Arpoadoe do Guaraã Ltda.
Aparelhos intercomunicadores
veis, massas anti-ruídos, escoados-es de
São
Paulo
.
Termo n,9 668.784, de 29-10-64
pratos, funis, formas para doces, fitas
Termo n.9 668.795, de 29-10-64
Panificadora PI& do Moinho Velho
Isolantes. filmes. fios 'de celulose, fechos
Indústria
de
Apontadores
de
lápis
Ltda.
CLUBE 'DO ARPOADOR
para bolsas, facas, guarnições, guarniGirasol Ltda.
ções
para chupetas . mamadeiras. guarSão Paulo
São Paulo
nições para porta-blocos, guarnições
Classes: 16. 33 e 50
para liquidificadores e para batedeiras
Título de estabelecimento
de frutas e legumes, guarnições de maIn
OIRáSOL
terial plástico para utensilios e objetos,
Termo n.9 668.789, de 29-10-64
gtiarniç5es para bolsas, garfos, galerias
• .
Synthetic Lubrificantes Ltda.
para cortinas. iarros, laminados, plásClasse 17
São Paulo
%NO. ERASLEIRA
ticos. lancheiras, mantegueiras, malas,
Apontadores de lápis
orinóis. prendedores de roupas, puxadoTermo n.° 668.796, de 29-10-61
res de móveis, pires, pratos, paliteiSyNTHET
Classe 11
Indústria e Comércio de Calçados
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti"Seltan" Ltdaeaçúcar, alimentos paar animais. amido
gos, protetores par adocumentos. puClasse 47
São Paulo
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
xadores de água para uso doméstico,
arroz. atura, aveia. avelãs, azeite azei Para ct. istinguir: Substâncias e procrutos
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
tonas. banha, bacalhau, batatas balas destinados a lubrificação a combustão,
porta-documentos, placas, rebites rod1.biscoitos bombons. bolachas, baunilha a iluminação e ao aquecimento a sanhas, reci p ientes, suportes. suportes pára
café em pó e em 'grão. camarão. canela ber: álcool-motor, graxas. gasolina, queguardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
em pau e em Dó. cacau, carnes chá rosene, petróleo, óleos refinados. manatubos para. ampolas, tubos para serinClasse
36
caramelos, chocolates. confeitos, cravo t'aturados dep etróle, oleos para lubrigas, travessas, tipos de material piásCalçados
etn
geral
cereais, cominho. creme de leite. cremes ficação de máquinas e motores, e gazes
tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhaalimentícios croquetes, compotas. cat. Itquifeitos destinados ao aquecimento
mes para acondicionamento, vasos, • xl•
Termo
668i97, de 29-10-64
pica coalhada castanha, cebola. cond,
caras, colas a frio e colas não incluídas
Landhes Junior Ltda.
,
Termo n.° 668.790, de 29-10-64
mentos para alimentos, colorantes
em outras classes, para borracha, para
• São Paulo
chouriços, 'dendê doces, doces de fru Indústria Galvanoplástica Primavera
cortutnes, para marcineiros, para sapa•
Ltda.
ma. espinafre, essências alimentara. em
teiros, vara vidros, pasta wiasiva para
JUNIOR
padas. ervilhas enxovas, extrato de to.
São PaalO
correias, pastas e pedras pa ra afiar
mate, farinhas alimenticias. lavas. Fé
ra• bolos adesivos para tacos, adesivos
20-1KAVER4,
•
atlas flocos. farelo. fermentos. feijaa
para ladrilhos . e adesivos para aiulejofs,
orasileira.
figos frios, frutas secas naturais é -crt4
. Classe 41
anéis, carretéis. para tecelagem 'e quer.
talizadas: gricose goma de mascar. por.
Sanduiches, pastéis, doces, bolos, sala- nlçaka de material plástico ara indúsC'asse 49
dura*, grânulo!, grão de bico, gelatina
das e croquetes
Bonecas
tria ,geral de lásticos
Termo it.° 668.781, de 29.1044
rrainway Diesel Rolamentos Ltd...—
São Paulo

'VESTEFIOS"

fiR DO 'MOINHO
VELHO

nuas

c

-

ti

-MARIO ,OFSCIAL i(Sea,:),411A ,

Termo n.° 668.800 . de 29-10-64
•Transportadora de '
Transvidro
Vidros' Ltda .
`São Paulo .

RISSVIDRO
Brasileira •
Casse -21
Automóveis e caminhões
Termo n.° 668.801, : de 29-10-64
TranSvidro — Tranoaortadora de
Vidros . Lida
:São Paulo

T
PORTADORA.
DE .VIDROS XrDA,.
TRÂ

Nume com escial
-Termo n.° 668_802, de 29-10-64
"Revista Polonesa ' Sl<arpa"
São Paulo.'
.Classe 32
Almanaques. ao rios. :álbuns impres
aos. cartazes. catalogais. jornais nac-omans e esti. angeros, publicações mares
sas ravasta. Propaganda em zádio.
cos. • peças teatrais e scuremarográlicat
televisão. tornais, programas ',adi& (1.1
.
e revistes impressaa
_Termo n.° 668.803, de 29-10-64
Bazar ''Oasvaldo" Ltda.
São Paulo

O S Ã. 1, 1) O
Ind. nrasileira

Classe 36
'Artigos de vestuário de tiada sorte
ta' '668.804. de 29-.10-64
Mobilladosa Massitu Ltda.
São Paulo

Té.71110

.

• -In SSIM
Ind....Brasileira

•
Glasse ' ..40
Móveis rem -geral de metal, vidro, de
aço madeira, estofados ou niao, inclusive móveis ara 'escritório-a : Armários
andinos para banheiro e para roupas.
para
•
usadas. almo fadas. acolchoados
•noveis, bancos, balcões, banquetas.
•bandejas. domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. -carrinhos para chá e cale
-conjuntos para dornntórios, conjuntos
•.para ,ala' de jantar e sala de visitas.
conjuntos para ,terraços, jardim e prát..:
'conjuntos de armários , e gabinetes para
copa e cosinha, carias.- cabides, cadeira'
giratórias. -cadeiras de -balanço, •caoia
de rádios, colchões, colrhões de -molas
• chapensas, 'divisões. divans. discotecas
de madeira, espreguiçadeira s. escrivaii'•
nhaã, estantes, -guar.da-rou p as. -mesas.
smesinhas, mesinhas para radio e televisão. inesinha.s para te.levisão, moldnrae
para quadros. porta-retratos; 'poltronas
•poltronas-cam a s, prateleiras, porta-cha.
paus sofás. sofás-ca'inas, travesseiros e
vitrines

Tmio n.° . 668'.805, de 2940-64
Cerealista -Santos DUmont 'Ltda
,
= „São- Paulo • .

M-W-ONT
yrasg.
/ eira •
e
•Classe -50
'Impressos

4,

.
,

1004 '12áintd-feirel r

f

1 7.

s

Termo n.° 66aj• . 806, de 29-10-64
1 "Ceethis" Empreendimentos e 1Mobilizai
ção de ,Capitais Ltda.
3.
•São Paulo

•

C

. •

• .1 -2- 4

;• ..

-
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Termo n.° 668.812, de 29-10-64
Narciso Mattiuzzi da Costa
São Paulo

aparelho& cie iluminação, :aparelhos d
televisão, aparelhos de ventilação pai s...
ed,ficios, aparelhos elétricos para bi
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, opa
relhos para barbear, aparelhos para mi
BOLICIE DE -OURO )
1
.talaotieS, telefônicas, aparelhos para os 1,
;E E
Classes: 33, 49 e :50
dizia; ou secai cabelos, aparelhos par .
..Brasileira
pasteurização "de leite, aparelhos par
Titulo
torrar pão, aquecedores elétricos asÉ
Classe 50
Tétano -n.' ...668.813, de 29-10-64
radores de pó, benjamins, bobinas ali
Impressos
Indústria de Plásticos Jato Sonoro Ltda. tricas, caixas de _derivação, campainha
•
.
`São Paulo
elétricas, • comutadOres. . condensadon J.
Termo-n.9 - 668.807., ..e _29.10 -64 a
elétricos, 'conectares, -enceradeiras, e4
'Cedes" anpreendimmitos e Mobilizatufas de aquecimento, estufas para cot •
- JATO SONORO
. ção . 4.e Capitais Lida
servar alimentos, estufas para secar roi
Ifld. Brasileira
São Paulo
pas, ferros elétricos de engomar e d
. .
soldar, • filtros :de água, ¡fogareiros eli
Classe .28
tricos, ;ogóes, fôrnos, ggIvanõmetro
-ÁlETIES
Para
distinguir:
Artalatos
.
de
.
material
,
_
ELTRUNDI/E', 1
nlástico- e de .nylon: R eeiPirates /abri hidrômetros, indicadores automáticos d
E itO3ILIZA 00S
zados de material plástko, revestiu:Len. nivel de água, instrumentos • medidort •
:CAPITAI
tos confecmcabados .de substaindas • ania de energia. elétrica. dast:nanemos teleli
mais e ..vegetais: • Argolas, açucareiros. nicos, interruptores. Irradiadores, In•
armações -para óculos. bales...bandejas padas, liquidificadores,onanômetros..am
Classes: 33 e 50
i
bases para •tele iones, baldes..bacias,aboi. crofones, pick-ups, • pilhas elétricas,
Titulo
tas, • 'caixas. carteiras .chapas, cabos captores • -de • rádio, refrigeradores, relas
para •ferramentas e ntensiliaa, cruzetas_ relógios, reosmeas, telefones, terrockst1 ')
Termo n.° 668..808, de 29-10-64
zaixas :nata -.acondicionamento. -sie - ali- tos 'tomadas, ïransformadores, vá!vula j
rasa
Publicações
B-wileiras
de
NI
mentos.. de material plástico.litira para rádio, válvclais para aparelhos d
Sociedades Anônimas S/C
siateriss,
coadores. coes. :canecas, co. televisão, ventiladores •a -voltitnetros
São Paulo
heras, conchas, cestas aPra spão, cesti
•Termo n.° 668.816, de 29-10-64
nhas canas -para álbuns. e para livros
Mercaclinho Arcadia Ltda.
Zafices, cestos. castiçais para 'velas
São Paulo •
• FUBRAZA
:auras para guarda de objetos otuI•n.d. Brasileira •
zhos. coadores para chá, descanso paaa
A. Hr A D 'I .A
Classe 32' - •pratos. .copos e copinhos de plaaa.,ro
Para distingiar: Revistas. jornais, anua para sorvetes, • caixinhas de • plástico
Ind. Brasileira
TIOS. almanaques. livros. álbuns, bole-. tara sorvetes, colherinhas,
tios: catálogos, pecas radadõnicaa, tea• garfinhos' de alastro para sorvetes ,tor.
Classe 50
trais- e cincinatograficas. programas de minhas de plástico para sorvetes. disa o
Impressos
rádio •e de televisão
embreagens de material , plástico embaTermo -n.° 668.817. de 29-10-61
lagens de material plástico para .smve668.809. de 29-10-64
Termo
tes estojos -para objetos, t.pumas de
Narcizo Mata/aras da costa.
veia, massas anti.ruidos, a soiadorea de.
São Pait:o
pratos. funis. 'formas pa-a _doces. fitas
Isolantes, filmes, fios de. celulose. 4erhcs
BOLICHE , DE OURO
para bolsas, facas. guarnições. .quarai Acumulares, . batam:as,
boom
T'sflijra
cões para chupetas..e mamadeiras, guar- condensadores: comutadores, chicotes ei6
Classe 49
nições para porta-blocos. guarnições
Para distinguir: Brinquedos, logos, pas- para tiquidificadores e para batedeiras titicas, diais, Ia aóis,acabos -e condutora:
satempos em geral, artigos para fins ex- de frutas e .legumes. guarnições de ma- elétricos, interruptores, isoladores, fil1
clusivamente desportivos: automóveis. terial plástico para ctensilios e o Actos trais para mures, limpadores sle para.'
aviões de bsinquedos, bercinhOs, bone- guarnições para bolsas, garfos, galerias brisas, luzes tenreiras para veiados, ter.
minais para hatarias, voltirnetros e
cas. bonecos. baralhos bolas para to- para cortinas, fartos, isona tos, pás•
rádios
dos os esportes, . carrinhos, caminhões. ticos,' lancheiras', mantegnetras, malas
carrocinhas. chocalhos. caneleiras para orinóis, pendedores de roupas P uxado
Termo n.° 665.818. de 29;10-64
esporte, dominós damas. discos de ar-respamóvi, tospale
Jose Eduardo • Costa
remesso desportivos.. dardes ara lança- "os., vás 'de casinha. pedras pomes. artiSão Paulo
mento. espingardas de brinquedos, fi- gos. protetoes para ,thicuinentos. pu-,
guras de ves e animais, :oelheiras pa- xadores de .água p ara uso • doméstico
CARICIL
ra esporte, jógos de football de mesa. porta-copos, porta-nigneis. •Dortaanotaa.
Ind. Brasileira
jógos de armar luva para esportes. mi- porta-documentos; placas rebites, rodiniaturas de utensiilios domésticos, más- abas, recipientes. suportes -oporias pára
Classe 38
caras para esporte, nadadeiras para es- guardanapos, saleiros roiaos , tigelas.
.• Papel higiênico
tubos
-para
ampolas,
t
abos*.para
seria.
porte, patins, patinetes. piões, petécas.
gas. travessas, tipos de material -plásreviver de brinquedo. raquetes. redes de tico:
Termo n,° 668.819, de 29-10-64
sacolas, sacos. aauuinitoa. vaeilha
metal para pesca, - s'hookers, trens. têBar e • Lanches "Cedoreita" Ltda
mel
para
acondicionamento
vasos.
si
:Sio Paulo •
nis. cie mesa.. tômbolas, tambores, tacos,
tornozelei-ras para esporte, ticos, bolas caras, solas a frio e colas não inelcidas
e mesas ara bilharas. vagonetes, varas em outras classes para 'acirracha. para
para saltos, varas para pesca, jarra- corttunes. para marcineiros. para saio,.
teiros, para videos. pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
Termo n.° 668.810. de 29-10-64
C.las-se 41
,
• rebolos.' adesivos para tacos, . adesivos
Narcizo Mattiuzzi da Costa
Para ladrilros e adesivos . ,para • azulejoa Lanches de mortadela, queijo, presunt
São Paulo
anéis. carretéis -par tecelagem e -guio salame, salsicha • alite. chürrascos
-pernil
meõea :de material plástko -para indta
BOLICHE
tria geral -de'plástices
GOLDEN-.BALL
Termo .n.° 668.820. de .29-10-64
Indústria e C.oiaércio , de Pticos
Termo n.°, 668.814, de 29-10-64
Couros "Rianil" Ltda.
Classes: 33, -40 e 50
Transvox Comércio e Intlúatria Ltda.
_
, São Paulo
Titulo
São, Paulo
Termo an.° 668.811, de 29 - 10 - 64
.
; • pa t. cizo: . Mattinzzi .da Costa
São Paulo .
s
. 4 BOLICHE
-5 tdOLDEN-BALL

and: Braelleir.
.).
,-À•
Classe 49
Boliche

, Classe 8
Artigos e aparelhos elétriccis
Termo n.° 668.815 de ' 29-10-64
Transvox' Comércio e Indústria Lidai
São .Paido
Classe -8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos. .alto-falantes, amperímetros, amplificadores para rádios

•,k•B
:g
, Ind. Brasileira

••
1
C' Is .
Artfa.r
Pur4 mristiigum
Pjá atico'k ei 1aa Recipiiasies 'O. rrajcddérs.' de niiitariál pltico.. r-éve'stlnien- •
tos confeccionados de substancias .,animais e • vegetais: Argolas, açucareiros,
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armações para óculos, bules, bandejas, papel para forrar casas, massas andTermo n.° 668.827, de 29-10,64
mostarda, mortadela, nós moscada, uca.
bases para telefones, baldes, bacias, bol- mimas 'para uso nas construções, par- Polyfarma S. A. Comércio e Indústria ma; óleos comestiveSs, Ostras, ovas

sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
Caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p!ástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns- e para livros,
cálices, cestos, castiçais pára velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chã, descanso para
pratos. copos e copinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara .sohvetes, collierinhas, pàsinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon. esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantas, filmes, fios de 'celulose,' fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e matnadefras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidifica/ores c para batedeiras
de..fratas e legumes. guarnições de material lástico para utensílios e objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, piásticos. lancheiras. mantegueiras, malas,
orinóis• rendedores de roupas, puxadores Ca nióvele, pires, pratos, palitei.
roa mis efe cosinha, pedras pares, artigos, protetores par adocUmentos. pu
xadores de água para uso doméstico.
•porta-copos. porta-níqueis, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites rodi.
ahas, recipientes, suportes, auportes para
gstartimapos. saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plás•
tico. sacolas, sacos. squinhos, vasilha.
tnes para acondicionamento, vasos, x1
caras, colas a. frio e tolas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
cora :rata, para etarcineiros, para sana
teiros, para vidros, pasta adesiva pstra
correias pastas e pedras ova afiar
reboios, adesivos . para tacos, adesivos
para iadrahos e adesivos para azulems.
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnimara de material plástico ara ind .s.
Mia geral de lásticos
_

p

p

Tèuno n.' 663.821, de 29-10-64
Cardoso i Scatolim
São Paulo

COÇAI%)
Ind. brasileira

quetas, portas, portões, pisos, soleiras. de Produtos Químicos e Farmacêuticos
para portas, tijolos tubos de concreto,
São Paulo
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós

i

Temi on.* 668.822. de 29-10-64
"FIxotaol" Indústria e Comércio de
Mo as Ltda.
São Paulo

irf gaL0
11„ ir 3,

Termo n.* 668.830, de 29-10-64
Bar e Café "Angélica" Ltda.
São Paulo

rasi

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços pa a veículos, bicicie.
tas, carrinhos de mio e carretas, canilcarros, tratores, carros-berços carros
tan ues,' carros-irrigadores,. carros, carroças. carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículo!
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos. guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, Moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas. para-brisas, pedala, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadares para veículos
rodas para veículos. selins, micides, ti
cantes para veiculas vagões, velocípedes, varetas de curatole do afogador e
acelerador, tróleis, noleibus, varaes de
carros, toletes para carros

n

q

Classes: 10, 14, 39, 41 e 46
Instrumentos. Máquinas, aparelhos e
petrechos para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, exceto os
incluídos na classe 48, máquinas, aparelhos e instalações hospitalares, de esIND. BRASILEIRA
purgo e fins análogos exceto móveis da
aclsse 40. Vidro, cristal e seus arteaftas não incluídos em outras classes
Artefatos de borracha e de gut:aparem,
41
não incluídos em outras classes. Subsb- Para distinguir:Classe
Pães, bolos, biscoitos,
tâncias alimentícias e seus preparados. roscas, sanduiches. empadas, pastéis,
Ingredientes de alimentos. Essências alipizzas, churrascos, tortas e café
mentares. Velas. fósforos, sabão comum
e detergentes. Amido, anil e preparaTermo n.* 668.831, de 29-10-64
ções para a lavanderia. Artigos e pre- Transamérica — Comercial e Comissária
&rações para conservar e polir
de Despachos Ltda.

ANGELICA
I—

Termo n.° 668.828, de 29-10-64
Minezota Transporte Turismo Ltda.
São Paulo

MINEZOTA

9

IND. BRASILEIRA •

Termo n. 668.823, de 29-10-64
Indústria de Calçados Traub! Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos em geral

s

ruk. U Ia 1
Classe 36
Calçados

IMPAUlk

Termo n.° 663.824, de 29-10-64
"Fixomol" Indústria e Comércio de
.
Molas Ltda.
São Paalo

Clasae 16
Pa:. a:minguam Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azulejos, gatentes. balaustres, hal
Nome comercial
cos de emento, bloros para pavimentacrt
abatas,
Vira ralhas cimento, cal,
Tertno n.° 668.825, de 20-10-64
isolan.as caibros. caixilhos: colunas: Recautchutagem Continental de Pneus
chatim Para coberturas, caixas dágua.
Ltda.
caixas para coberturas, caixas dáqua,
São Paulo
caixas de descarga para etixos. edifica.
çases premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias.. estria
igrrisNiNfe'sx:a
turas metálicas para construções. lamaias de metal, ladrilhos, lambris. /uvas
Classe 50
de junção, 'ages, lageotas, material 130Impressos
lente contra frio e calor, manilhas, mas.
mur pa-a revestimentos de paredes. um •
Teimo na` 668,826, de 29.10-64
deitas paria construções. mósaicos, prode Publica
dutos de base askiltico, produtos para Sia Serviços Técnicos
Ltda.
tornar impermeabilizantes as argamas
São Paulo
aaa de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impertnea•
X
S
bilizantea líquidos ou sob outras formas
Ind Jdraleit‘r?
para revestimentos e outros coroai nas
construções. persianas. 'placas para pavimentaçao, eçaa ornamentais de ci.
- Classe 50
33"3% 3".3 leueo ara tetos e paredes,
Impressos em geral

•

Termo a 668.829. de 29-10-64
Mercearia "Impala" Ltda.
São Paulo

Ind. lsrasiielra

• IFIXO£OL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
• MOUS LIDA

Pães. piaos, prlinés, pimenta, p63 para
pudins, pickles, peixes, presuntos, oa.
tês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas eniatadas, sorvetes, succm de tomates e :ta
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para aumento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

1

IND. BRASILEIRA

Classe ti
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais. araido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azel.
tunas. banha, bacalhau. batatas. balas
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha
safe em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. cacau, ca cas, cha
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
mate, hortaliças, lagostas. lingtsas: leite
goiabada. geléias. herva doce: herva
duraa. granalos..grao de bico, gelatina
condensado. leite em pó, legumes ar
aca. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê. doces. doces de fru•
tas, espinafre. essências alimentares. em.
adas. ervilhas. enzovas, extrato de co.
mate, farinhas alimentícias. lavas, fé
aulas, flocos, farelo, fermentos. frija')
figos, frios, frutas secas naturais e cria
talizadas: gricose, goma de mascar. gor
zonserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alinienticias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
ia de tomate. mel e melado, mate. mas:
sai para mingaus, molhos, moluscos

s

p

•TRANSAMERICA
IND E3RAULEIRA

•
São Paulo
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 668.832, de 29-10-61
Ormi — Organização de Móveis •
Instalações S.A.
São Paulo •

"011n41" • ORSINIZACEI D NOTEI:
INSTALOU L k.
Nome comercial
Termos os. 668.833 e 668.834, de
29-10-64
Exlinport Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
São Paulo

EXI MP ORT
Ind.Drasileira

Ulasse 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto.. borracha em
bruto. bauxita, benjoim, breu, canFora,
caolim, chifres, ceras de plantas: ceras
vegetais de carnaúba e aduri. crina
de cavalo, crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato. ervas
medicinais, extratos, • oleosos, estopas
enxofre, falhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, ganes em bruto, granito
em bruto. kieseighur, líquidos de plana
tas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos. madeiras an bruto ou parcialmente traba-

1006 'Quinta-feira 11
libadas em toras, serradas • aplainadas,
manganês, Ideos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido ha
gazes solidificadores, gelatina.
dia
plantas medicinais, pedras em. - bruto,
ouebracho, raizes vegetais, . resinas, resinas naturais.. resíduos testeis. &ilido,
selvas. talco ela bruto, xisto, xisto
betuminoso e allicato
.Jasae .6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para manos -os fins industriais;
fugas, rotativas, de deslocamento e e
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos. ahernadores; tem
ramentas e placas para tomos, geradores." plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, -máquinas amassadeiras; misturadoras adaptados na construção e cansem
vação de estradas, naintração, corte de
madeira, movimento . de -terra, carreto.;
e outros fins industriais. elevadora. má.
ventiladoras, moinhos . para . acrasia,
quinas desempalhadoras. descascadoras,
máquinas secadoras, trituradoras pul.
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas.
tesouras mecânicas, triplas, máquinas da
abrir chavetas, Marteletes, ventiladores.
exaustores -para forjas, bombas centro
pistão -para todos os fins, arietes..-cals
deiras - e turbinas. injetores , para caldeiras. válvulas . e transportadores ,automáticos de alta e baixa -, pressão
prensas hidráulicas, martelos inecanicos
e máquinas amadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras-para -usinar /erro, aço e bronze, maáquinas para
Indústrias de tecidos; teares,. urdideiras,
encanatórias, espuladeiraá, torcmleiras,
raeadeira& rolos e toletes, bruniduras
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para . 4abricar papel e
máquinas de impressão,. dinamua

DIARIO . OFICIAL (beção
de junção, lagar& laueotaa, 'material isolante contra , trio e calor, manilhas, massas, para • revestrmentos de; paredes. -madeiras para construções mosaicos, produtos de base asáltleo, produtos para
tornar impernieabilizantes as argamassas de cimento e• cal, hidráulica, padregulho, produtos betununosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas pari pa.
vimentação, mmes ornamentais de cimento ou gesso . ara retos e paredes,
papel para rorrar casas, massas antical mas, portas, portões, pisos. soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos
relatos para uso nas construções, -par•

Tânia n. 9. 668.845, de 29-10-1964
_Comercial de Tintas -Ipê Ltda.
São Paulo

Março de 1965
café ma pó . e em grão,- camarão. ~da

pau • e - arn pó, cacau, carnes,
caramelos, chocolates, confeites, cravo,
cereais, cominho, creme de imite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas, emas
• 11-1;
gica, coalhadas, castanha,
condi.
-Ind.. Brasileira
alentos , para alimentos, colorantem
chouriços, dendê.. dõces, Umes de frisa
Clas:3e 1
tas, espinafre, essências alimentares, ema
1'iutas .e scsniaes
padas, ervilhas, mimavas, extrato 'de to
mate, farinhas alimenticias. lavas, hW
Térmo n.9 668.846, de 29-10-1964
cuias, flocos, farelo, fermentos, lenir&
Edições Musicais Alvorada Ltda.
hgos, -frios, trutas s'écas, natural: e MIM
São Paulo
talizadas, glicose. goma de mascar, goeduras, grânulos. grão de bico gelatina.
goiabada. geléias, herva
heelra
cnute, hortaliças, lagostas línguas,
scodensado. leite -to pó. -legumes em
coaserva, lentilhas, linguiça, -ouro; masias alirrienticias. mariscos, manteiga.
margarina. marmelada, macarrão. mas-S de tomate, mel e melado, mate, mas668.837,
de
29-.10-61
-Ténroo n.9
Classe -32
sós para mingaus, • molhas, -moluscos,
Construtom e Pavimernadora Star S.AA. • Composições e edições musicais
mostarda, mortastela; nós moscada nozur óleos comestíveis, oStras, ovam
Termo n.° 668.847, de 29-10-1964
saes, patos, pralinés, pimenta pós -para
Auto Mecânica Moinho Velho Lida.
pudins pickles, peixes, presuntos. paa
. São Paulo
tis- petit-pois, pastilhas, pizzas pudim,
queijos, rações :balanceadas aara IL01,
mais. requeijões, sal, sapa sardinhas,
'MOINHO .VFLUEIO
sanduiches, salsichas, mimes topas enCasse 33
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
Titulo
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
Classe 21
-rim. tremoços, tortas. tonas pata aliPara
distinguir:
Veículos
e
suas
partes
Térnm .n .° 668.838, de 29-10-1964
- mento -de animai., e aves, torrões. touciConstrutora.'e Pavimentaclora Star S, A. integrantes: Aros para • bibicletas, auto•
cinho; vinagre
móveis,
automarninheres,
aviões,
amorBahia
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
nono. rso 668.852, de . 29-10-1964
breques, braços para veiculos, bicicle"Canastra" Bazar Ltda.
tas, carrinhos de ruão se carretas,. c-amiSão. Paulo
nlionetes„ - carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, mim
roças, carocerias, chassis, chapas 'circulares pata veículos. cabos de veículos
t IND. BRASILEIRA
carrinhos para máquinas . de escrever
corrediços. para veiculos, direção,. deslireceptãculos
Classe 36
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros- e para carga, Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.9 668335, . de .29-10-64
engates para Carros_ eixos de direção. e -roupas feitas em geral: Agasalhos,
Eximport • Comércio. Importacão e
trmos, fronteiras para veículos, guidao aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Exportação .Ltda .
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, botas, botinas, blusões, • boinas, - babaSão Paulo
motocicletas, motocargas, -Moto lurgõe.s. douros, bonés, capacetes. cartolas, caraInsignia Comercial .
manivelas, navios, ónibus, para-choques, puças, casacão, coletes, cepas. cheias,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Térmo n.o 668.839, de 29-10-1964
cintas, combinações. corpinhos, calças
Construtora e Pavimentarlora-Star S.A. rodas para bicicletas, raios para bicicle- de
-senta:iras e de crianças, re'mões, caltas,
reboques,
radiadares
para
veículos,
Bahia
rodas para veicules. selins,stricicles, -ti- ças, camisas, camisolas, camisetas,
ICONaTRUTORA
rantes para - veículos vagões, velocípe- cuecas, ,ceroulas, colarinhos. cueiros:
INPANnurlivtALYORA • WrAra •
A. des, varetas de controle- do afogador. e pes, fantasias. fardas para militares, coacelerador, tróleis, troleibus. varam de legiais, fraldas, galochas, gra ratas, gorHilillt11.111111141111 U?H j flØ 11H,
ros, jogos de lingerie, jaquetas, loques,
carros, toletes -para carros
luvas, ligas, lenços, mantem meias,
Nume Comercial
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paTermo n.o 668.848, .de 29-10-1964
Nome acamai-Mal
Térmo n.° 668.840, de 29-10-1964
Pedalete — Indústria e Comércio de letós. palas, penhoar, pulover. oslerinas,
Indústrias Químicas Yara Ltda,
peugas, ponches, polainas, pijarras, puBrinquedos Ltda
Tênno n. 9 668:836, de '29-10-64
nhos, perneiras. quimano& regalos,
São Paula
São Paulo
Construtora e Pavirnentadora Star S. A.
sobe de chambre, roupão, sobretudos,
Bailia •
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Ind. 3rasllelr8
sulco toucas. turbantes, ternos, tini.

TA-R*

CAN ASTRA"

Classe - 49
Artigos -da -classe

Ind.„Brasileiral
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e 'decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos..-gatentes, balaraatres, ;blocos de cimento. bloros: para pavimentaçtío calhas, cimento, cal, . cré. --chapas
isolaates, caibros, caixilhos; scolunas;
chapas -para , coberturas, caixas salágua.
caixas • para coberturas, caixas digna.
caixas 'de -descarga para mexas, edifica,
Ores . premoldadas. • estuque,, mandsoo ide
base asfáltioa, estacas..-esquadrias, eatrua
taras metálicas para acra
ISes. • lamea
ias
metal, ladrilhos, Jaibs4a, i hrvzs

cor

Classe 46
:Cena Para assoalhos,
Têm° n.o 668.841, de 29-10-1964
indústrias Químicas Yara Ltda.
_São-Paulo

Térmo n.° 668.851, de, 29 10-1964
rO Terraço" -Bar Musical e Restaurante
'
Limitada
São Paulo

"O TERRAÇO"
=IND. BRASILEIRA
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
amendoim, ameixas, -amêndoas, araruta.
açúcar, , alimentos • para saimats, amido,
anos, atum, aveia, avelãs, ieite, azeitona& banha batalham batas, balas,
bino/toa bombons, . bolzeilas, abanana;

formes e vestieos

"Téinno n.9 -668.853, de -29-10-1964
Indastria de Artefatos sie' Bor-acha
R iello Lida.
São "Paulo

1F-IEDERAÇÃO"
Classe .49
logos. -brinquedos..; artigos slesnom mos e
passatempos. .a saber: - álbuns 'ama recortar e armar aviões, ~dom Nr.cia.
arar argolas. bercinhos. horecas,oboem
aos. baralhos . de cartas -abolas • para
todos soe , espones: brinquedos • em Imana
de ,enbnala. ,...balema /de brinquedo bilha.
brincm-doa -rnerAnfece, Morram-doa

.guinta-feíra

em forma de autrumeatos . musicais
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asso•
via, carrinhas. carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões pare !Oto, cata
nhas de brinquedo, casinhas de armar.
cadeiras de brinquedo, carteiras e -envelopes com b3lhas para recortar e
armar, calçados para bonecas. cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados. caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós, espia
gardas de brptnquedo. espingardas de
vento. estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ter.
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves . e animais,
figuras para jógo de -xadrez, fogões e
fogilozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisos para crian.
sat. halteres, ,anzóia, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linha., para
pesca, luvas para box, para esgrima,
de roleta, de 'xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domés.
:para jogador de soco; máscaras carna•
ivaleacas, mesas de bilhar, de campista,
tiros, patins, patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
tas, pianos ie outros instrumentos usi.
cais de brinquedo, pistolas de atirai
Ilesas, papagaios de papel, panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de • pesca, redes para
jogos. -rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo, ta
/adros para jogos, tacos de bilhar,
tambores pare ,cricitaças, tamburéus,
tamboretes, -ceais de mesa, • trens e viasférreas para brinquedos, varas para

,44RICS OFiCIAL (Seção In.).
ousara casacão roídas, capas, chales,
cacrecols, calçados, ' chapéus, c ntos,
calina combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. _camisas, ca.a.isolas, camisetas
cuecas, ccroulas, colarinhos cuehos
saias, casacos, chinelas, dominós, echar.
pes, fardas para militares • co;cgiais, fraldas, galochas, gravatas,. gota
cos, jogos de !ingeria. jaquetas, laqués.
!uvas, ligas, lenço., manhas, meias
maiós, mantas, manchião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelea--a
aclama, ,pouches, polainas, pijamas.
!lhos,. perneiras. quimonos, regalus
robe de chambre, ratipao, sobretudos,.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
ureteres, -afloras. sungas, tolas, ou siaras,'
:aier, toucas, turbantes, ternos, uniformes

luscos, mostarda, mortadela, noz-mosca.
da, nozes, paios, Óleos caimesraveis, ostras, ovas, pães, praliaes, pimenta, pos
para pudim, picles, peates, presuntos
pacta' e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações -balanceadas para
animais, requeijões, sai, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas eu.
latadas, sorve:es, suco de tomate • aic
trutas, torradas, tap:oca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões, tou
cinhos . e vinagre

sembaio e isoladores, suportes, senda
pneumáticos, suportes de cambio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha ,ara contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substancias quinaras

Tiamo n.° 668.860, de 29.10-1964
Tipografia Regis Ltda.
Guanabara

SOFENDIA DE Ri

Termo n.° 668.861, de 29-10-1964
Sofalendia de jó Móveis Limitada
Guanabara

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 10
Móveis residenciais, móveis estofados
de madeira

Termo n.° E68.857, de 29-10-1964
Adriana Sport Confecções Ltda.
São Paulo

SARRI ANO

Março de 1965 1007

Indústria Brasileira

Termo n.° 668.862, de 29-10-1964
Arte.çatos de Latex Wafix Ltda.
São Paulo

Classe 50
Classe 36
Impressos em geral
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termo na 668 .859, de 29-104 964
aventais, alpercatas, anáguas, blusa,
kner,
•
Pneus Nilópolis Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, babaIndústria
'Brasileira
Rio dai janeiro
douros, bonés, capacetes, cartolas,- carapuças, casacão, coletes. capas, chales.
Classe 39
cachccols, calçados, chapéus, cintos,
Artefatos de borracha e de guta percha
cintas, combinações. corpinhos, calças
não incluídos em outras classes .
de sertioras e de crianças, calções, calças, camisas, caraiaalas, camisetas.
Termo n.° 668.863, de 29-10-1964
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Metalúrgica ,Zaz Limitada
pcs, fantasias. fardas para militares, coGuanabara
legiais,- fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerle, jaquetas laqués,
luvas, ligas, lenços, manzin meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa
let&s. palas, penhoar, pulover, pelermas
pesca, vagonetes e tepelins
peugas. ponches, polainas, pijamas, .puClasse 5
nhos, perneiras, quanonos, regalos
Tèrmo n. 9 668..454, ' de 29.10.1964
Metais não trabalhados ou parcialmene
robe
de
chambre,
roupão,
sobretudos,
Visual — Filmes Publicitários Ltda.
-trabalhados, usados nas indústrias
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks
S. Civil
tuler, toucas. -turbantes, ternos, uniClasse 39
Termo n.° 668.864, de 29-10-196 1
Sào Paulo
formes e vestidos
•
Para distinguir: Artefatos de borracha,
(Prorrogação)
borracha, artefatos de borracha para
Companhia Swift do Brasil
Termo n.° 668.858. de 29-10-1964
veículos, artefatos de borracha não
São Paulo
r
Indústria de Temperos Alimentícios
cluidos em outas classes: Arruelas, arViçosa Ltda.
tiBLIOTTARIOS
golas, amortecedores, assentos para caSão Paalo
deiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas,
de
.Publicidade 'e propaganda -em geral,
A
buchas para jumelo, batente de porta,
filmes fotográficos
batente de chassis, bicos para mamadei41,11nn••••••••
-1 1TnTIS`CRIA BRASIL-9 TD •
ras, braçadeiras, bocais, bases para teTermo n.° 668.855, de 29-10-1964 I '
lefones, borrachas para carrinhos indus.ierasilaroma Essências Laia.
triais,. borracha para amortecedores,
Classe 41
bainhas de borracha para rédeas, cochim
São Paulo
-Para distinguir alcachcfras, aletria, alho. de motor, câmaras de ar, chupetas coraspargos, açucar, alimentos para cal- dões tnassiços de borracha, cabos para
mais, amido, amendoim, ameixas, amen. ferramentas, chuveiros, calços de borINSVPIRMA
doas, araruta, arroz. atum, aveia, ave- racha, chapas e ceamos de mesa, corlãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau das de borracha, cápsulas de borracha
Classe 41
•
Classe 2
batatas, balas, biscoitos, bombons, bola. para centro de mesa, calços de borra- Carnes, línguas e visceras em conserva
Inseticidas. desinfetaratsafungicidaa, aer chas, baunilha, café eia pó e em grão, cha para máquinas, copos de borracha
e conservasaile carnes, línguas e
micidas, rnterobicidas, fertilizantes (1Io camarão, canela em pai e em pó. cacau. para freios, dedeiras, desentupideiras.
vísceras
solo e produtos químicos e substâncias carnes, chã, caramelos, chocolates, tor. discos de mesa, descanso para pratos,
-químicas para serem usados na agri- feitos. cravo, cereais, creme de leite, encOstos, êmbolos, esguichos. estrados,
Termo na 668.865, de 29-10-1964
cultura e na veterinária e para fins
cremes (dimanados, compotas, cangica. esponjas de borracha em quebrajacto
• (Prorrogação)
sanitários
coalhadas, castanhas, cebola, condimen- para torneiras, fios de' borracha lisos,
Companhia Swift do Brasil
tos para alimentos, colorantes, couriços fôrmas de borracha, guarnições para
São Paulo
Térrno na' 668.856. de 29-10-1964
móveis, guarnições de borracha -para
dendê,
doces,
doces
de
frutas,
espinafre.
M. Zingervitz el Cia. Ltda.
asseridas alimentares, empadas, ervilhas automóveis, guarnições para, veiculas.
São Paulo
lancheiras Rara escolares. .latiainas
taxavas,
extrato de tomate. farinhas ali. borracha
Clasre 36
para degraus, listas de borramentirias, cavas, fécula, flocos, fase!o, Fermentos, feijão, f'..gos, frios, frutas cha para janelas e para portas, leaçóis
secas e naturais, cristalizadas, glicose de borracha, manoplas, maçanetas, aro1107.111Z
goma de mascar, lagosta, gorduras,rgra. tetores para para-lamas, prateasses de
nulos, erva doce, erva mate, hortali. para-choques, pedal de acelerador, pe• Ciassa 36 •
ças, liaguaa leite condensado•e em pó. dal de partida, pesas para batinas.
Para difflnquir: Artiata de vesti.C.tios legumes em ronserva, lentilha" lingui- pratinhos,' pnc umáticos, podas de Sor•1. Agasalhos 0, louro. massas .alinsenticias. In-ariscos racha para bengalas e muletas. rodas
e rons.as feitaa em
Clame 41
.a veniais, alparca tas,
tas. ,bluaas. -manteiga, margarina, -.marmelada. ma- massiças. rodizios, revestimentos de (
rnes. rrnguas e . \riscaras em a.onserva
botas -botinas,' blusões taa :baba- carril, :Massa de 'tomate, mel, melado. borracha. rodas de borracha para mó- , Ca,
- conservas de carnes» línguas e
douros. bonés, ca pacetes. cartolas. cara mate. mamas para min gau., molhos, mo. vais, sanfonas de vácuo, suportes tia
ViSeetap
motor,' sapatas do pedal da breque, ao-

1ços
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Termo n.° 66A866, de 2940-1964 .
(Prorrogação)
Tb* de Havilland Aircroaft Compariy
Limited
Inglaterra

HERON
Classe 21
Aeronaves de Vedas as espécies, e suas
partes integrantes, exceto máquinas e
•
motores
Termo n.° 668.867, de 2910-1964
(Prorrogação)
Magnos Chemical Company, Inc.
Estados Unidos da América

MAGNUS

de cartolina,. çaapas pla yogreficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para cha
rutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fedhas Indicas
balas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredea, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em 'bobina para inneressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel 'transparente sacos de papel
serpentinas, tubos.' postais de cartão
e tubetes• de papel

Classe 2
Subatáncias e reparações quimicas
usadas na agricultura, na horticultura
na veterinária e para fins sanitários
a Saber: adubos, ácidos sanitários.
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
Termo n.° 668.868, de 29-101964.
grama e pfapel ou papelão). 'Vadia, Cooperativa Agrícola dd Caçador Ltda.
bactericidas, baraticidas. carrapaticidas.
Santa Catarina
cresci!, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores: exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos.
fertilicantes, fostatos, çormicidas, turne
ganias, fungicidas, glicose para tins
veterindrios, güano, herbicidas. ,insetice
das, insetifugos, larvisidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes. óleos desinfetantes e vered
nários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel twnegatório, pós insetice
das, paraticidas, fungicidas e desistetantas, preparações e produtos lesett.
germicidas, desinfetantes e veteClasse 41
rinários, raticidas, remédios para lins
Uvas
dee
veterinários, sabões veterinários
sinfetantes. sais para fins agrícolas.'
Termo 41.0 668.870, de 29-10-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias
horticulas. sanitários e veterinários
sulfatos, euperf ostat as, vacinas eara
Gerais
São Paulo
. aves e animais venenos contra insetoe
animais e hervas eadinhas
Termo a° 668.869, de 29-10-1961
Cia.
. Klabin Irmãos
Guanabara
PRORROGACÃO

Indústria Brasileira
- Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco)- álbuns
'pata retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
coneapondência blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, cana' para documentos, carteiras,
caias s de papelão. cadernetas ; cadernos, caia - de cartão, caixas pana r" pelaria. cas tões de visitas, cartões comerciais caatões índices. confeti. cartolina, cadernos de papel melimetrado
eiffl branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
•

luas, ligas, lenços, mantós, melas,
Maiôs, mantas, mandrião. manilhas. Paletós, palas. penhoar, pulover. peletinatt,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quknonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas. stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo ne 668.871, de 29-10-1961
Rebrás Representações Limitada
São Paulo
RWIRÁS REPRESENTA C ES . LIMITA DA
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Termo a° 668.876, de 29-10-1961
Transporte Rodoviário Condal Ltda.
São Paulo
• • u_

ON

.D

á L

Sao Fatzio—Capita
elasae 33
Transportes rodoviários
Vimos na. 668.877 a 668.884, de
29-10-1964
Modas A Exposição 'Clipper" S.A.
São Paulo

Nome Comercial
Termo n.° 668.873, de 29-10-1964
Sociedade Empreiteira de Pinturas •
"Sepl" Ltda.
São Paulo

EP
.3ao Paulo—Capital
Classe 33 Pinturas de prédios em geral
Termo n.° 668.874, de 2910-1964
Indústrias de Insans Permanentes
Niquefer Ltda.
São Paulo
NIQU EFEAr:.

Indiletria Brasileira:

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço para tipos, aço fundido, .aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó bronze tas
barra, em fio, chumbo em bruto. ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em belha. latão
em Velha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabaIndústria Bracileira
lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo. juta, lá. metais para. solda, niquee ouro, zinco
nylon, lios plásticos, fios de seda naTermo n.° 668.875, de 29-10-1964
tural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costuraetricotagem e cro- Companhia Sulina de Expansão Cultural
Rio Grande do Sul
chê. Fios e linhas de tbda espécie,
aço para pesca
Termo n.° 668.872, de 29-10-1964
Rebrás Reresentações Limitada
São Paulo

Classe 55
Para distinguir: Artigos de vestuários
e *rox:43a3 feitas em lieral: Agasanos
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaleuros, bonés, capacetes, cartolas, carap uças. mação, coletes, capas, cinde*
eachecols, calçados, chapéus, cintos
cintai., combinações, cai-pinhos, calças
1e senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, • camisetas.
cies. fantaalas, fardas para militares. colegiais, Fraldas, galochas, gravatas, gorro*, Iogas de 'ingeria, jaqueta*, laqueai,

Março de 1J*55

Classes: 32 e 38
Jornais, revistas, álbuns, publicação em
geral, programas radiofónicos e rádio
televisionados, peças teatrais e cinematográficas, papel e seus artefatos, livros
aio impresso.

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos de algodão, de linho, cânhamo e
Juta, tecidos de ratni, tecidos de seda
natural e rayon, tecidos plásticos, tecidos iinpermeáveis, tecidos e fazendas de
lã ou pêlo em peças Classe 24
Artefatos de etcidos em geral. Cot-Mas,
titas, alamares, debruns, cadar ;ns. galões, tiras, enfeites, laços, etiquetas, entremeios, rendas, bicos bordados, ;Nassamanarias, alamares, franjas, xergas,
palmilhas, nesgas, atacadores, ombreiras, avios, mochilas, máscaras, montas,
filtros de café, passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas,
coberturas para cavalos, bandeiras e
esfregóra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, , reales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos., calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas. laques,
luvas, ligas, lenços, imantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponchçs, polainas, pijamas. punhos, pernaltas, quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, -sobretudos,
suspensórios. saiceas lde banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e v:.•stidos
Ciasse 40
Para distinguir: Móveis era geral. de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para aserigido. Armários. artnaarios para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis. ; bancos,
balei" banquetas. bandeias..domhzdfse
res. berços, biombos. cadeirais. -carrinhos
para chã e café. coniuntos para &sarar e sala de visitas coninntos para
terraços, jardim e praia. conipstoa de
•
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máquinas toscadoras, ordenada] freios, fronteiras para vciculos. guidão
•pensas. divisões, divans. discotecas ,de ros, arreios, bolsas, carteiras; caixas gens,
loçcasotivas, lanchas, motociclos, moias.
rádio, colchões, colchões de mola, diz- chicotes de couro. 'carneiras, capas para res mecânicos, raladores mecânicos, ro.
motocicletas, raotocargas, moto furgões,
'compressores
para
a
agricultura,
los
álbuns
e
para
livros,
embalagens
de
da
}no=Nódoa, conjuntos para sala
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
sacradeiras,
serneadelras,
secadeiras,
couro,
estojos
guarnições
de
couro
para
tórias, cadeiras de balanço, caixa
semeadores de terra, tosadores de gra- para-lamas, para-brisas, pedais, panteras,
armário* re gabinetes para copa e to- automóvel., guarnições para porta-blo- ma, tratores agrícolas, válvulas Para rodas para bicicletas, raios para bicicleunha,.camaa, cabides, cadeiras gira' cos, malas, maletas, porta-notas, portatas, reboques, radialores para veicuios.
máquinas agricolas
madeira, 'e spregulçadeirad luarda-rou- chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
radas para veiculas, selins, tracicles.
Classe 6
de
couro,
rédeas,
selins,
sacos
para
viavai, estantes, mesas, mesinhas, meaiPara distinguir: Maquinas e suas par- mates para veiculos ‘iagões. velocipegem,
sacolas,
saltos,
solas
e
solados,
ribas
para
rádio
e
televisão,
mesinha
•
toras e suas partes: bombas hiciráuli- des, varetas de controle do afogador e
tirantes para arreios e valises
para maquinas de escrever, móveis pates integrantes para fins industriais, mo- acelerador, tróleis, ,troleibus, varaes de
.1evisOo, molduras pare quadros portacarros, toletes para carros
Termo In.° 668.885, de 29-10-64
cas, - bombas centrifugas, rotativas e a
retratos, poltronas, •poltronas-camoa, Polenghl S. A. Indústria Brasileira de pistão, bombas elétricas para _pneumáClasse 11
' prateleiras. porta-chapéus. solas.
• Produtos Alimentícios
ticos, dínamos, bugies, pinhões, cruze- Para distinguir ferragens e 4erranientas:
-sofás-camas, .travesseiros e
tu,
blocos
de
motor
engraxadoras
cenAlicates, alavancas, arruelas, arrebites,
São Paulo
vitrines
trífugos, silenciosos, guindastes, pren- argolas, aldraves, armações de metal
Classe -37
sai, macacos, pistões, mancais, válvulas,
abridores de latas, arame, apareiros de
Roupas brancas, 'para cama e mesa:
•
motores elétricos, alternadItres, câmbio, chá e café, assadeiras, açucareiros, apaAcolchoados para Camas colchas, cocabeçotes, geradores para corrente con- relhos para lavatórios, arandelas aresbertores, ea r regões, fronhas, guaraanatínua . e alternada, eixos, bielas, cubos, tas, aros, almofadrises, amoladores,
• pai.' jogo . bordvlos jogos 2::* toalhas,
velas para motores, magnetos para mo- ani&ndores de ferramentas, alças para
1ettC6is, mantas oara tamas, panas para
tores, bronzinas, anéis .de segmento, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
cosinNa e panos de pratos, toalhas de
mancais de roleta, compressores, retifi- bandejas, bacias, mombonieres baldes
rosto e banho, toalhas de mesa, toacas, máquinas amassadeiras, misturado- borbolataa, baterias, bases de metal bralhas para jantar, toalhas para chá e
ras e distribuidoras de concreto, má- çadeiras, bules, bisagaa, buchas,
café. toalhas para banquetes, guarnis
quinas compressoras, máquinas adapta- para cass baterias de cosinha, bainha
colheções para cama e mesa, toalhinhas
das em construção e conservação de es- res de pedreiros, cadeados correntes ca(cobre pão)
tradas, mineração, corte de madeiras. bides, chaves de parafusos, conexões
Classe 49
pedras e mármore, movimento de terra, para encanamentos caixas de metal para
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
máquinas descascadoras, enaacadoras, portões, eálunas, canos, chaves
renpassatempos, a saber: álbuns para rebrunidoras, catadoras, classificadoras. da, chaves inglesas,
cabeções, canecas,
Classe 41
cortar e armar aviões, automóveis,
ventiladoras e secadoras. trituradoras. copos, cachepots -centro
de mesa aoaros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- Para distinguir latimraos cm ge..al:• Coa- pulverizadoras, moinho para • .cereais,
co., baralhos de cartas, bolas para laiada, creme de leite, iogurt, leite, leite fresas, esmeris, . politrizes, tesouras me- quateleiras, caixas para condimento te
.
cadeados, caldeirões, caça ru..
todos os esportes, brinquedos em' forma em pó, conclusa fo. manteiga, quefir, cânicas, tupias máquinas de abrir cha- alimentos,
Las, chaleiras, cafeteiras conchas coade- animais, balões de brinquedo, bilha. queijos, mussarela margarina requeijões, vetas marteletes, plaina de mesa, tora dores,
cuscuseiros, '• cabides de metal,
der ta
•
tu, brinquedos mecânicos, brinquedos
nos revólver, tornos mecânicos, placas cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
em forma de Instrumentos musicais.
tornos,,
máquinas
de
ferramentas
para
e
Termos as. 68.386 a 668390, de
cantoneiras, chaveiros, canis:ates, cisa. brinquedos em forma de armar, brinfurar e centrar, máquinas para cortar venas, cremones, cadi-tros
29-10-64
•
crivos, chanquedos de borracha com ou sem -asso- Indústria Automobilística Botton S. A.- e serrar, máquinas afiadoras para fer- fradores, cassinetes, cabos, chaves chavio. carrinhos, carrocinhas, caminhões,
ramentas de corte, fole de forjas, dra- ves para porcas circulares chaves torSão Paulo
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
gas. desnatadeiras, expremedeiras e sal- quimétrica, correntes para chaves, cola
para esporte, cartões para lato, casigadeiras para manteiga, !afinadores e cretea, chaves para porcas, distintivos,
frio e quente para aço e outros me- dobradiças, descahço para talheres, pranhas de brinquedo, casinhas de armar,
tais, tesouras rotativas, máquinas ope tos e copos, enxadas, esferas, engates,cadeiras de brinquedo, carteiras e enratrizes de precisão, aparelhos para ar- enfeites à metal, estribos, espátulas'
velopes com Rilhas para recortar e
queaçao de volumes, máquinas para in estojos de 'metal para carimbos, eixos
armar, calçados para bonecas, cordas
chistria de tecidos e malharia em geral expandidor" para . tubos, estruturas metáp a r a Pular, clavinas para tiro ao alvo,
máquinas para tapeçaria em geral, urdi licas,' escarradeiras, espremedores, espucopos de dados, caixinhas de música.
deiras, encanatórias, • espuladeiras. tor• madeiras, formões, foices. Serro para
dados: dardos. discos, dominós, espin.
cadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas cortar capim, freralhos,
. gardas de brpinquedo, espingardas de
facas, iacõés
Classe 8
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Para
distinguir:
Acumuladores
elétricos,
ninhos, de engomar. ferramentas' para
doces, bolos, empadas e pudins, flang
alarmes elétricos contra roubos e incên- fivela, furadores, ferramentas cortante'a
crianças, figuras de -aves e animais,
dios,
alto
falantes,
arnperometros,
apaou perfurantes para marceneiros, 'echos
figuras para {ligo de xadrez: fogões e
INDÚSTRIA BRASILEIRA
relhos ergistradores e medidores de dis- de metal, , ferraduras,
fogãozinros de brinquedos, logos de
forminhas, titas
tâncias, aparelhos de sinais lampejan- de aço, ganchos, guarnições de metal.
/
futebol de mesa, joelheiras para esporte, •
•Classe 7
bobinas elétricas garfos, ganchos para quadros, grampos
ganchos para pesca, guisos para crian- Máquinas e utensílios para serem usa- tes, baterias elétricas, reguladores
para para emendas
de correias, grbdes para
ças, halteres. anzóis. iscas artificiais dos exclusivamente na agricultura e de indução, botões
elétricos, buzinas elétricas, cam- fogões . e geladeiras, grelhas,
para pesca, jogos de damas, logos de horticultura a saber: arados, abridores quadros
galheteiros
painras
elétricas,
chaves
elétricas,
condominó, jogos de raquete, .linhas para de sulcos, adubaleiras, ancinhos me- densadores -elétricos, geradores elétricos gonzos, grosas, garrafas. ilhoses
pesca, luvas para bOX, para esgrima, cânimos e emplilhadores ocmbinados, indicadores de pressão, velocidade e dis- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
para jogador de soco, máscaras carna- arrancadores mecánlmos para agricul- tâncias, interruptores elétricos, lampa- latas,. luvas, linguetas, leiteiras, macha.
,. valescas, mesas de bilhar, de campista. tura, • batedeiras para cereais, bombas das elétricas de todos os' tipos, lanter- diabas, molas para portas, wartelos
,.tle • roleta. xle -xadrez, mobílias de brin- para adubar, ceifadeiras, carpideiras. nas mágicas, medidores e indicadores de marretas, matrizes, marmitas, Maçanetas
ovado, miniaturas de •ntensilios alotnés- ceifados para arroz, charruas para agri- força motriz, quadros distribaldores de morsas, -machetes, mantegueiras malhos
r.ticos, patins, patinetes piões. -petecas. cultura, cultivadores, debulhadores eletricidade, rádios, reostatos, resisten- navalhas, nipes, ricas, pás, picaretas
•plarquetas para ginástica, peças 'de destocadores: desentegradores, eanaga- cias elétricas, retificadores de corrente pregos, ponteiros, parafusos porcas
pagos de damas, klominó e xadrez, pelo. dores para a agricultura; escartificado- tomadas de corrente para eletricidade pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado'tas, planos e aa uteos instrumentos musi- res. enéhovadeiras, facas para máqui- transformadores elétricos, voltímetros,
cais de 'brinquedo, pistolas de atirar nas agrícolas, ferradairas, gadanhos, soquetes, farois, ralés, indpzidos, fusí- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
finas, papagaios de papel, panelinhas, 'garras para arado grades de discos veis, fios elétricos, cabos elétricos, ter- peneiras, pinos, plainas perfuradeiraa
plrea 'pinças, paneldes, porta-copos e
quebra-cabeças em tocaia de armar ou dentes, máquinas batedeiras para
minais elétricos
garrafas, -p assadores de roupa, presiagricultura.
máquinas
inseticidas,
máraquete& redes de pesca. • redes para
Classe 21
•
lhas, rastelos, roldanas, ralos, -regadores
quinas vaporizadoras. máquinas de
jogos, rodas de roletas, revólver de mungir. máquinas niveladoras de terra, Para distinguir: Velculos e- suas partes rebites, reduçÕes, recipientes de
metal,
brinquedo. soldadinhos de chumbo. taintegrantes: Aros para bibieletas, auto- redizias, roscas de aço inoxidavel,
remáquinas perfuradoras para a agriculbkiros para jogos, tacos de bilhar,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- gistros de
. máquinas de plantar, motocriar- tecedores,
aço inoxidável registros,
tura
'alavancas de cambio, braços, serras, serrotes, sifões. saleiros. &marratambores, para' crianças, tamburéus, tuas, inquinas regàdeiras, máquinas de
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias. roçar; de semear, para sulfatar de breques, braços para arraculoa, bicicle- lhas, rorquezes, trilhos tubos subulaférreas para brinqued.as varas para torquir, de triturar. de esfarelar terra. tas, carrinhos-de mão .e. (arretas, canil- çõei, ampões, travadeiras .telas
ia
pesca, vanonetcs e zepelins
para irrigação, para matar ' formigas e nhonetes„ carro;.a.abulantes, caittinhae. arame, trincos, taças. travessas: tesouras
carros,.
tratores.
carros-berços,
carros. trancas,
Classe 34
autros insetos. par burrifar e pulvaritramelas, taiheres talljadelras
'COrtinadOs. cortinas, capachos, ' encera- zar desinfetantes , para adubar para tanques,. carros-trrigadores, canoas, car tampas para panelas e
caldeirões tesa
' - dos, estrados, linóleos, oleados,
os , passa agitar- e espalhar palha, para colher roças, carccerias. chassis,: chapas cie sinas, tachos, trans de cosialia, torra• 'Veira's, panos para , assoalhos paredes. g algodio;s para craher cereais, máquinas cularea pára vette:os, achas de veiculos deiras, orinóls. vasos. vaillhaine
—. s ver. tapetes
aram:sadio:às,' para fins . agrícolas, de carrinhos para , máquaaas ; de escrava: gas; mandril 'de expansão,„ frgza de
corrediços.
para
,velcalosa
direção.
Classe ,35
„. „
cortar-árvores. para espalhar, para o/rezar. "guia dç . freia .ds •Aanirar.
Ceuro
. 's. ' a 'pale,s .prtjassaiias ou _asso,' ca. pinar. ,,-inúcplins • combinadas para se- andeira,s, estribos.: escadas arolanzes,• e!e- ventosas; 'maletas, baus para sacos de
•
''taárças,' couros, va4aietas peixes e 'ar- mear e cultivar, de desbanar, para eu- v adores para passageiros e pare carga. viagem. -para pastas, ba/mazes,• cantos
Mates dos _mesmos: Almofadas de -eu suar maguirk-is e mo:nhos para forra- engate:: para carros, eixos ds direção. para estojos, colchetes para malas, era.4111,

l•
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nano n.°, 668.904, de 29-10-64
Tèrrao n.° 668'.900, de 29,10,64
vos, eafeltes, fecho para pastas e pai r para barba, loções e tónicos par.. os Indústrias
Indústria de Chocolate Lacta S. A..•
de
Chocolate
Lacta
S.
A.
cabelos
e
para
a
pele,
brilhantina,
ban
exalas, passadores de correia% ponteiras, prendedores de papel, suporaes

torniquetes e tubos de expansão

*nano n. 668.891, de 29-10-64
Cia. Comercial Tiradentes
São Paulo

CLUBE •rs C/Ca&
"PANORAMA"
Mai ripi ri— Est

•

Clas k e. 33
itu'o

Termo n.° 668 . 892, de 29.104%
Cia. Comercial *Tiradeatea
São Paulo

CLUBE rs CAMPO
"PANOR.AMA"
3;o Paulo—Capital
' Casse 33
Titulo le estabelechnea,o
Tertno n.° 663.593, de 29-10-64
Pastificio La Ronclinella Ltda.
•
São Paulo

Iik RONIINELL4
•
InplIstria Brasileira
Classe 41
Rara distiaguim Macarrão e inaSSas ali- _denudas Têrmo n.° 668.894, de 29.10-64
Gertnano Matbias
São Paulo

SIND

ICATO DE 17 MBAS

Classe 32
Almanaques, anurios, • albuns ,mpressaia boletins, catálagos. edições impressas folhetos, jornais, livros impressos
publicações impressas, programas
fônicos e •ádio-televisionados, pez&
teatrais e cinetntográficas, programas
circenses e revistas
Têrmo n.° 668.895. de 29-10-64
Modas A Exposição "Chapes — S. A.
São Paulo

dolina, batons, cosméticos, " fixadores
de penteados, petróleos ., óleos para os.
..Aelosi, creme evattesce.nte, cremes .gor
durosos e pomadas paru limpeza ar: pé
:e e "maquilage" depilarios. clesodo
rantes, vinagre a raussin o, pó de arra.
e talco, pésumado ou não, lapis para
pestana e soarancelhas, preparadas para
'embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabá botado perfuma:a_
aãO, sabonetes. dentihicios em pó
pasta ou , liquido; iis perfumadas pára'
p aahos, pentes, vaporizadores de parkme; escovas para dentes. cabelos, ucha.
• duos, asun de :ouro, saquinho pariu
,nado, preparados em pó, pasta. ligut
ao e tijolos ara o tntamenta das una-as
,,belos e preparado" s para dsecolo
-ir unhas, calos e 'palias ou sinais ara•
:titica:ar; glicerina perfumada para os
dissolventes e vernizes, removedores da
fie:ais, óleos pra a pele
Termo n.' 668.896, de 29-10-64
Burndy do Brasil CoaetOras Lida:
São Paala

- São Paulo

• São Paulo

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

LACTA — CREME'
Indústria Brasileiro
lakza 5"
:4-

:9 "á

'

Classe 41
Para distinguir balas
Tênmo n.° b68.901, de 29-10-64
J. M. Marcos Bebidas Ltda,
São Paulo

BURNDYBRAS
Indústria Brasileira
Classe 8Para distinguir: conectares elé:sicos. cabos e interruPtores
Têm-) n.° 668.897, de 29-10-64
Editõra Jundiaí Ltd.
São Paulo
JORNAL,

Classe 1
Para distinguir: álcool

Dl

Têrm o n.° 668 .902. de 29-10-64
J. M. Marcos Bebidas Ltda,
São Paulo

saí a kf
'Classe 32
Jornal
Têrmo n.° 668.893, de 2-10-64
Editâra Tundiai Ltda.
São Paalà

•

e

PRORROGAÇÃO
TERRh -. Indústria Brasileira
.AÚLE U.

Clas.se 42
Vinhos

EDITORA JUNDIAI
LTDA.

Termo n.° 668.903, de 29-10-64 Indústria de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

-Nome Comercial

PRORROGAÇA0
LACTACREME

Têrmo n.° 668.899, de 29-10-64
Showa Denko K. K.
Japão

PRORROGACÃO

Indris :tria Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos, anis. bater, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra, gin. kumel, licores. nectar. punch. pimpermint. eivo.
sucos de trutas em álcool, vinhos, verruuth, vinhos espumantes. vinhos quinados, whisky
Termo rz.° 668.906, de 29-10-64
Indústrias de _Chocolate Lacta S. A.
Szio

PRORROGAÇÃO,

NUGALA1
Inchlstria Brasileira
, 4 alho, aspargos.
C
Alcachofras. aletria,
açúcar, alimentos paar animais. amido.
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite-azeitonas; banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café era pó e em grão. camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de feita. cremas
alimenticios croquetes, corripotas, can,
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces. doces 'de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, 'enxcavas, extrato de tomate, farinhas. alimenticias. favas.' féculas, flocos, farelo, fermentos. leilão,
figos, frios, frutas'sécas naturais e álstalizadas; gricose. gema de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce. hena
mate, hortaliças,' lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas•
sais • para . mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela. nós moscada, nom; óleos comestíveis. ostras, ovas:
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes,-presuntos, patês. petit-pois, astilhas, pizzas, • pudins:.
queijos, rações balanceadas animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enJau-das, sorvetes, sucos de tomates :e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços; tortas, tortas- para alb
mento' de animais e.asíes,- torrões, toucinho e vinagre

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivas
anis, bitter, brandy, conraque, cervejas.
essências para bebidas alcoolicas, geneTermo o.° 668.907, de 29-10-64
bra. &met, gyn, licores, kumel, nectar.
Roupas
Ab S. A. Indústria "Roupai
punch, pipermint, rhum, suco de frutas
Profissionais"
com alcool, vinhos quinados, vinhos •
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka
wrisky
Têrtno n. 9 668.905, de 29-10-64
Henrique Schlichtiag
Rio Grande do Sul.
•
• PRORROGAÇAO

PRORROGAÇÃL
•RANCUEIAAi•
.In g etri a Brasileira

CARAVACIO - • • ?
Classe. 23
„
Pará' distinguir: recidos em gçral,„a saIndiletria
I

Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos ãgtia de colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de guina,
água da rosas. água tie alfazema, água

Classe 2
Fertilizantes

ber': brocados, casimiras gaze. de algodão em peças, pano couro, tecidos piás'a-os em 'peças. tec dos -de algodão. de

r"

A ntr.- f t:ar.

11

de linho ,de sanhamo, de juta, sada
' natural ou raiou: tecidos de Musicas,
de vidro. de viscosa, tule
Tarmos na. 668.908 a 668.915, de
29-10-64
Cias- Coriscada , Agraaaa e Industrial
de adocoembú
Sio tassao

,

&I O COEMBG
Indaletris Broeileire

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadoa exclusivamente na 'agricultura e
horticultura a -saber: arados, abridores
de sulcas, adubadeiras. ancinhos meeanimos e •emplilhadores oatabinados,
arrancadores inaníamos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carptdeiras.
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
uestocadores deaentegradores, esmagadores para .a agricultura, escarrilicado
res, enchovadeiras, facas para alagai.
nas agricolas, furadeiras, gadanhas
garras para arado, grades de discos
ou dentes, -máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, má
manas sraporizadc.iraS, mãeitanas de
mungir, máquinas niveladorai de terra,
raatiainas perfuradoras para a ágriculsara. maquinas de plantar, inotocamr.
tuas. Inquinas regadeiras, máquinas de
t oçar, de semear, para sulfatar de
arrquir, de triturar. de esfarelar terra,
uara irrigaçào, para matar formigas. e
outros liasstos..para borrifar e pulvera
s ar desinfetantes para adubar, para
agitar e coalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. maquiam
amassadoras para fins agrícolas, (te
cortar árvores, para 'espalhar, para ca•
pinar, máquina combinadas para se.
mear e cultivar, de desbanar, para ensuar máquinas e moinhos para forra.
ir máquinas toscadoras, ordenado:es mecânicos, raladores .mecânicos, rolos compressores para' -a agricultura,
tracradelras, semeadelias, secadeiras
semeadores de terra tosadores de grasna, tratores agricolas, válvulas para
máquinas . agrícolas
Ciasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
c roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas, . anáguas, blusas,
botas, batinas, blusões boinas, baba
douras, bonés, capacetes. cartolas, .carapuças, casacão, coletes, capas, • chales,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
dc senaoras e de crianças, calches, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gra, atas, gorros, jogos de lingerleajaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantiams, paletós. palas, penhoar, pulavas, pelerinass
peugas, ponches, 'polainas, pijamas ma
nhos, perneiras, quimonos, regalas.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres. aborta, sungas. atolas ou slacks
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes é vestidos
Classe 45
Para distinguir: Plantas. sementes e
mudas para a agricultura e horticultura
e a • floricultura. Flórea naturais
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
masca e insetos (de goma e oapel ou
papelão), alcalis bactericidas, barati-

DiaaRle CIAL (eaast) III)
calas. carrapaticidas, cresol.: crssatall
na, creozato, -desodorantes, desia.craates, deturiaarates, e.xterminadoses de
pragas e hervas daainhas, "astereliiantes, 'embrocaçõrs para animais, enxertos, farinha' de asaras, tertilizaares, tos.
tatos, fcranicidas. aungicidas, truntgan•
tes, gacose para fins "-veterinárias. guanos, herbaacla:s. insetifugos, larvicidas
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e vetaria:idos, pa.tróleos sanitários È
tletirifetantes. papel tumegatório . pós
inseticidas, parasiticidas. fungitidas e
desinfetantes.- preparações e produtos
inseticidas, gertnicidas. desialetantes e
veterinários, raticidas, ,remédios para
fins Matinados, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanados e veterinárias sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e aramais, venenos contra ip setss, eminala e !fervas daninhas
Classe 42
Para distinguir: Aguardente. aguardente composta, anis, aperitivos, blies, ba
gace1ras, brandi, cervejas, conhaque
essências para bebidas alcoólicas. -terna
tes. gira genebra, kirsh. ¡uma adires
pipermint, ponche. rum, vinhos, ver.
mouth, vorika, rascara
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'ataca. aveia, avelãs, azeite. azai cerrarçonderretal 'blocos pára( kálculoe,
-tonas, banna. bacallsais. batatas,, baias bloc-rs para anotações, bobinas broChtt.
biscoitos. • bombons. bolacaas, baunilha, nas não impressas, cadernos de escred
café em pó e em grão. camarão canela mer, capas para documentos, carteiras,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá papel ou papelão, cápsulas de papel
saram:o-a chocolates, confeitos, cravo. caixas de papelão. cadernetas. caderd
cereais. cominho arem éde leite, cremes nos, caixas de cartão, caixas para pad
alimenticios. croquetes, compotas, can- pelaria, cartões de visitas, cartões co.
gica, 'coalhadas castanha, cebola, condi. merciias, cartões tridices, conteti, cara
mentos para alimentos, colurantes, tolera, cadernos de papel. melimetradd
chouriços, dendê, doces, doces de fru- e. em branco para desenho, cadernoi
tas, espinafre. esséacias alimentares. em. escolares, cartões em branco, cartuchos
padas, ervilhas, enxavas, extrato de to- de cartolina, chapas planograficas. cad
mate, 4arinhas alimenta ias, favas, lé• demos de lembranças. carretéis de pa.
cuias flocos, tareio, tarruentos, leilão, pela°, envelopes. envõlucros para chad
figos, frios, frutas sacas. naturaia e cria rotos de 'papel. encadernação de papel
talizadas; glicose, goma de atascai. gor- ou papelão. etiquetas, 'Olhas indicas,
duras, grânulos, grão de bico, aelatina, falhas de celulose, guardanapos. livros
goiabada, geléias. herva doce, herva não impressos, livros fiscais. livras da
mate. 'hortaliças, lagostas, línguas, leite. contabilidade; mata-borrão; ornamentoS
condensado, leite em pó, legumes , em de papel transparente; pratos. papel'.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- Mios. papéis .de -estanho t de aluminio,
sas alimentícias mariscos, manteiga. papéis sem impressão, papéis em branco
margarina, marmelada, macarrão. mas. para impressão, papéis fantasia, menos
sa de -tomate, • mel 'e melado, mate, mas- para forrar paredes, apel almaço coca
sas para mingaus, molhos, moluscos, ou -sem pauta. papel crepon. papel de
mostarda, mortadela, nós moscada. 'no- st-da—papel impermeável. pape: em bocai óleos cornestiveis, . 'ostras, ovas: bina para ampressão, papei encerado,
pães. paios pralines..pimenta. pós Para papel higiênico. papel anperrneávd
pudins, pickles. • peixes, presuntos, pa• para copiai, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
iés petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins; papel _para encadernar. papel .para esClasse 1
queijos,
rações
balanceadas
para
anicrever, papel para imprimir, papel paAbsorventes, acetona, ácidos, .acetatos,
agentes químicos para o tratamento e mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, rafina para embrulhos, papei celofane,
loração de fibras, tecidos, couros e ce- sanduiches, salsichas salames, sopas en- papel celulose. • papel de linho, papal
lulose; água raz, álcobl, albumina, ani- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de absorvente, papel para embrulhar ta.
linas, alumes, alvaiade, alvejantes in- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha- baco, papelão. recipientes .de papel. ro.
dustriais. alumínio em pó amoniaco. rim, tremoços, tortas, tortas .para ali- setas de papel. rótulos de papel. rolos
mento de animais e aves, - torrões,
de papel transparente, sacos de papel,
antiancrustantes, anti-oxidantes, anta
toucinho -e vinagre
serpentinas: tubos postais de .cartãO
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan, tubetes de papel
tes. azotatos, agua acidulada para
Tarrao n.9 668.916, de 29-10-64
acumuladores, água oxigenada para
Walter Gabbe
Têrrno n. • 668.919. de 29-10-64
fins industriais, amónia: banhos para
• São Paia°
Aparelhagens Eetremecanicas "Kap'
galvanização. benzina, aerizai, betumes,
bicarbonatos de sódio, de • potássio; cal
Ltda.
virgem, carvões, carbonatos, catalizaPaulo
São
PRORROGAÇÃO
dores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloCASA SANTA -ELIZABF.:TH
ro, corrosivos, cromatos, corantes, arcoAPARELHAOW-S
soros; descorantea, .desincrus
. tantas, dissolventes; emulsões fotográficas, enxoELÉT RUI ANI t.:AS
Classes: 11, 13, 24, 25, 36, 37 e 38
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil"KAP" =DA.
Titulo de estabelecimento
mes 'sensibilizados para fotografias, Sxadores, formal, fosfatas industriais, fósTênno n.° 668.917, de 29-10-64
foros industriais fbaoretos; galvanizadoA. G. E. L. Rolamentos, Ltda,
res, gelatina para fotografias e pintura
Nome comercial
São P2I'.0
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
impermeabilizantes. ioduretos: lacas;
Térmo a.' 668.920. de 29-10-64
massas para pintura, magnésio, merEletro-Indústria Walita S. A.
A.
O.
S.
L.
cado; nitratos, neutralizadore.s, nitroce.
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
São Pau:n
InKietrie Brasileira
pintura. óleo de linhaça: produtos quimicos para impressão, potassa indusClasse 6 trial, papéis emultionáveis para a fo• 'PRORROGAÇÃO
Para distinguir rolamentos
tografia, papéis de turnesol, Papais hellográficos e heliocopistas, peliculas
Têmio n.° 668.918. de 29-10-64
sensíveis, p apéis para Sotografia e anáSafir S. À. Indústria e Comércio
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
São Paulo
pós metálicos para a composição de
tintas, preparaçõe para fotografias,
p rodutos para niquelai. , pratear e cro. •PRORROGAÇÃO
mar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicatos, -soda cáustica, soluções qui:nicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
IabOsaRta ORASILIIR4
ou pastosas para madeira, ferro„paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veiculas. talco industrial, thiner,
Classe 31
•
Classe 19
Artigos: Correias de transmissão para
INDOspuA
,estAsàLEIRA'
Para distinguir: Aves e ovos em geral;
motores e para outros aparelhos, ten.
inclusive co bichas da Seda, animais
dar, lonas, mangueiras, arruelas, anéis
vivos, 'bovinos. 'cavalar, caprinos, galide vedação para junções. tit ias e cana.
náceos, ovinos e suaios
Classe 38
leias , para juntas de vedação, tampaa
'
Classe 41,
••
•
Aros para guardanapos de papel e rolhas para pias, coidoalhas, barbanAlcachofras, „aletria, - alho, asparam. aglutinados. álbuns (em branco).. álbuns te, buchas, gachetas, cordas, rolhas ck
açdcar, alimentos para animais, amido, para retratos e autógrafos: balista (encortiça. tampões • e tubulações. para
amindloa, _anseixas, .amendoim, araruta, ceto para brinquedos), blocos para
vedação • t. •
tierõz,

,

1
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Têrmo si.• 663.927, de '29710-1961

9e4•,,no n.9 668.921', de 29-10-193+
Taketoshi Senematatt
São Paulo

‘‘

-

Costódio Moixi:r a Ribeiro
- Guanabara

(USA

8 ElsbirAX "
.-São Paulo

ViMOSC

Classes: 3.? e 40
Titulo
668.923, de 29-10-196M
Termo
Transoortadora Rio Sul S.A.
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 668.922, de 29-10-1964
aketoshi Senemate.•
São Paulo,

Transportadora
Rio Sul S:rA:

BEL—TAXI"

Março cie 1965

Termo n.9 668.934, de 29-10-1964
RS — Móveis e Demorações —
Serraria Raul Soares .Ltda.
Minas Gerais.

Termo n.9 668.939, de 29-10-64
Datar --Distribuidora de Utilidades d.
Lar Ltda.
Rio de janeiro

R: S. ' Móveis . e Deíoraõee
Sc-rraria Rani Soarei'
Classes: 34 e 40
Titulo de Estabelecimento

(SÃO GONÇALO?„

Termo a.° 668.935. de 29-10-1964
RS — Móveis e Decorações •-•Serraria Raul Soares Ltda
Islinas Gerais

Classes: 6, 8 e 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 668.940, de 29-10-64
River — Corretores Associados de
Seguros Ltda.
-Rio de Taneire

IND. BRASILEIRA
Termo n.° 668.929, de 29-10-1964
Transportadora Rio Sul e a
Guanabara

Classe 21
Ambulâncias auto-motoras, amortece«dores como parte integrante de veiculos, auto caminhões, automóveis, atito-ônibus, aviões, barras de 0.1-eção
quando parte integrante de veículos, bar.
cos, bicicletas, bicicletas a motor, carroças, carrocinhas, carrocerias para veículos, chassis ara veículos, con)untos,
de direção quando parte integrante de
veiculos, eixos quando partes integrantes dev elculos, engrenagens, estribos,
feixes de molas para veículos, molas
quando partes de veiculos, para-choques
como partes integrantes de veículos, para-lamas quando partes de veiculos,
portas de veiculos, rodas de veículos
(partes metálicas) suportes de parabrisas de veículos, vagões

Transportadora
RIO SUL
Classe
Atividade cornerrii-.1 relativa a
transpol.ts
Têrrno n. o 668.93!). de .29-10-1964

". tadouro Modelo Ltd,.
Santa Cat,:rina

Indústria Brasileira

Classe .33
Sinal de propaganda

Classe 40
Artigos da classe

Termo n.9 668.941, de 29-10-64
Refrigeração Tavares Ltda.
Rio cie Janeiro
•

Termo n.o 668.936. de 29-10-1964
Dular — Distribuidora de Utilidades do
Lar Ltda.
Rio de janeiro

1REFRIGERAÇÃO
j

Matadouro tvioclêto

Termo n.° 668.923, de 29-10-1961
Trapiche. Corrêa Ltda.
.
Guanabara

A
V
A
R
E

Classe 41

Titulo

TRAPICHECORRÊA LTDA,

Termo n.° 668.931, de 29-10-1964
Nova Galeria Tuturista Com- - n e
Indústria S.A.

Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 668.942, de 29-10-64

Termo n.° 668.937, de 29-10-64
- Distribuic.lora de Utilid=i4-- do
Lar Ltda.
Rio de Taneiro

Refrigeração 'Tavares Ltda.
Rio de Janeiro

A

FALCÃO — MATERIAIS
DE CONST P. UCÕES
Classes: 16 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n. o 668.926. de 29-10-1964
Religiosa Israelita
Centro t1'
Guanabara

-Título

Ciaferia Nociai

.,.n••nnnn•n

Limitada
Guanabara

Classe 3'

Nova

Termo n. 0 668.932, de 29-10-1964
Luiz Crwartzmarn 8 Cip
Rio Grande do Sul

Termo n . ° 668) 925. de 29-10-1964
Materiais de Construções
Falcão

GINÁSIO
BARRAM

í

Classes: 8, 9, 15 36. 40 e
Títuki

TRAPICHE;
CÓRRÉIC
' Classe 33

Classes: 6, .8 e 31
Sinal de 'propaganda

Classes: t, 8 e 33
Titulo de Estabelecimento

Nome Comercial
Termo n.° 668.924, de 29-10-1964
Trapiche Corrêa Ltda.
Guanabara

(NITER011

Minas Ceras

adústria Brasileira

A

TEREZOPOLIS)

E

Clawes: 6, 8. e 33
Classe 36
Titulo de estabelecimento
Artigos cte vestuário, cie tõda sorte, inclusive de esorte e ara crianças (fraldas
Termo n.° 668.938, de 29-10-64
cueiros, etc.)
Dulr — Distribuidora de Utilidades do
Lar Ltda.
•
• Termo n.9 668.933, de 29 10-1964
Rio de Janeiro .
'ciai — Indústria e Comércio Itajalense
de 9?-orluto.; Alirne- . Icios Ltda.

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos. da CLASS('
Termo a.° 668.943. de 29-10-64.
Cara Gaúcha Comestivein Ltda.
Rio de janeiro

,
41

Carnes e conservas de carne q : cereais e
conservas de ce:cai g ; gorduras . e óleos
ilimtftici

PE-TROPOLIS
6, 8 e 33
Titulo de estabe1ecitnent4

Casa Gaucha de Salgados
e Comestíveis Ltda
Nome comercia

Têrmo n.° 668.944, de 29-10-64
Casa Gaúcha Comestíveis Ltda.
Rio de Janeiro

pècno a.% 668.950, de 29-10-64
S. A. Casa Pra"
•
Pernambuco

Termo n.° 668.955, de 29-10-61
Domingos da Silva MorAtz.
Pernmabuco

t_

c,

qdistriâ BrasneTrim

Indústria Brasileira'

Classe 41
Artigos da classe

Classe 11
Artigos da classe

Termo n.9 668.945, de 29-10-64
São Cristóvão — Companhia N.gional
Seguros Gerai.
Guanabara

São Cristovão - Companhia
ihipninnal de Seguros Gerais,'
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Termo n.° 668.956, de 29-10-64
Plantec Planejamentos Técnico Econômico Sociedade Civil
Pernambuco

Classe 11
Sinal de propaganda
Termo a.° 668.951. de 29-10-64
A. Fulco
Pernambuco

Tesm. n.° 668.962. de 29-10-64
Administração e Serviços Técnica.
Ltda.
Pernambuco

AST C
Indústria Brasileira
Classe 50
. Artigos da classe
Termo n.° 668.963, de 29-10-64
João Augusto de Carvalho
Pernambuco

A YA
indústria Brasileira

Nome comercial
Termo n.° 668.946,, da 29-10-64
&to Cristóvão — Companhia Nacional
de Seguros Gerais
Guanabara

ssi tup

Indústria Brasileira

iY4

Classe 25
Artigos da classe

Indústria Brasileira,
Classe 8
Artigos da classe Termo n.° 668.952, de 29-10-64
Z. Albuquerque
Pernambuco

Termos ns. 668.957 e 668.958, de
29-10-64
Firmino da Silv.
Pernambuco

2o4e(iifee
Indústria Brasileira
Classe 23

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Artigos da classe

Classe '36
Artigos da classe

Termos ns. 668.947 e 668.948, de
29-10-64
São Cristóvão — Companhia Nacional
de Seguros Gerais
Guanabara

Termo n.° 668.959, de 29-10-6')
C. R. Albuquerque
Pernambuco

Classe 4!
Artigos da classt.

Classe 21
Artigos da dasst.
nano n.° 668.964, de 29-10-64
Importadora de Equi p amentos Industrlaiá
Ltda.
Pernambuco

Importadora
ri4' Equipamentos
'ndustriais Ltda.
Nome comercial
• Termo n..* 668.965, de 29-10-64
Jose- Francisco Pereira
Pernambuco

1

Indústria Brasileira
Classe 40
.A .4igos da classe

Tânrn on.° 668.953, de 29-10-64
Z. Albuquerque
Pernambuco

Termo n.° 668.966, de 29-10-61
Abdon José dos Santos
- Pernambuco

Indústria Brasileira,
s
(..2asse 50
Artigos da clásse
Classe 33
Si?
na de propaganda

Classe 41
Titulo de estabelecimento

Termo ç 668.949, de 29-10-64
Fonseca
C.••anrbara

Termo n.° 668.954, de 29-10-64
Pessoa Filho Tecidos S. A.
•Pernambuco

ili

Clas
se 13
Arti gos da classe
Termos ns. 668.960 e 668.961, de
29-10-64
E. Luiz Comércio e Indústria S. A.
Pernambuco

Titulo de eçtabelecknento

9.ectéléki
e

7.etwo4 61..
Nome comercia!

4.

Indústria Brasileira.
Classe 41•
Artigos da claást

Indústria Brasileira

Rex Cabeleireiros
C1,:s:r.!
33
Classe 33

Leão do Norte.e,

Classe

Artinos da classe
Classe 8
Artigos da classe

- n.° 668.967, de 29-10-64
Everest Ltda,
Pernambuco

Everest Ltda.
Nome comercial
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Têrmci n.° 668.968, 4 r. 29,10.64
Organização José Araujo S. A.
Pernambuco

Tênia° a.. 668.973, de 29-1041 •
Recife Auto Peças -Ltda. (Reauto)
Pernambuco

• Urino n.° 668.979, de 29-10-64
(PrOrrogação). ' " " •
Companhia Wetzel Industrial

'
•

"

(Prorroga0b)

U. S. Vitamín 6 Pharmaceutical
Corporation
Estados Unidos da América

Santa Catarina

(,0.ganização
(4A lsé Arauto

Têrmo a.° 668.984; dd 29-10-64

•

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

- Nome comerciai
• !Termo n.° 668.969, de 29-10-64
Walfrido de Moora Lira
Pernambuco

klrfax
oe

Olaia
JoINviLLr

Indústria Brasileira
Classe 6a
Artigos da classe
Têrrno n.° 668.975, de 29-10-64
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S. A.
Guanabara

• Classe 50
Sinal de propaganda
Têrtno n.° 668.970, de 29-10-64
Sorgil Ltda. (Sociedade de Representações Gerais e Imóveis)
Pernambuco

•

Nome comercial
Termo n.° 668.971. de 29-10.64
Wilson Maciel
Pernambuco

Indústria Brasileira

ELIXIR DE INHAME GOULART
Depurativo —Torlico — Saboroso
Classe 3
Frase de propaganda
Frase de propaganda
'Man on.° 668.96, de 29-1044
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S. A.
„ Guanabara

PRORROGAÇÃO •
á_
•tLIKiR DE INHAME GOULART
Depura — Fortalece — Engorda
Classe 3
Frase de propaganda

•
••••••..•

Classe 34
Artigos da classe
Têrmo • n.° .668.972, de 29-10-64
Predial Pernambuco Ltda.
Pernambuco
.

Têmno n.° 668.980. de 29-1044
(Prorrogação)
Companhia Wetzel Industrial
Santa Catarina

PRORROGAÇÃO

Têrm on.° 668.977, de 29-10-64
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S. A.
Guanabara
•
PRORROGAÇÃO

Térmo n.° 668.974. de .9 - 10 - 64
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S. A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO
IA vida, com

salde e outra coisa:

'LELIXIR DE INHAME GOULART
Classe 3
Frase de propaganda

Têrtno a, 668.978, de 29-10-64
(Prorrogação)
Laboratórios Goulart S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

SARALOG-61

2ras1 ra

IndUs

Têm, n.° 668.981, de 29-1044
(Prorrogação)
Indústria Química e Fa,rnacéutica
Schering S. A.
• Guanabara

PRORBOGAÇA0
OrDORINAL
Indtistria Brasileira
Classe 3
Ura preparado conten10 cortisona para
o tratamento de nfecvaai das vias res.
piratóri 23
, Tèrmo

n.° 668 . 982, da 29.10-64
(Pra:ar—guará))
Indústria Quimica e Farmacêutica
Schering S. A.
Guanaba,-a

PRORROGAÇÃO
•

f _BI

frasileii; a

•
Classe 3
Preparado medicinal destinado ao tratamento de infecções
Térmo

668.983, de 29-.10-64
(Prorregaaãn)
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A.
Guanabara
IFRORROGAÇÃO

Its

Classe 44
Fumo
Têrmo n.° 668.936, r.4e 2910-64
(Prorrogação)
Irene Steinhoff')
'Bahia

PRORROGAÇÃO

•ilI O N1C A
India trra laal1eira

OMIXINA

Indústria,

tABORATORIOS GOULART

Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

Classe 46
Veias

constitue sempre um oram

Classe 3
Frase de propaganda

Tétano n.° 668.985, de 29-10 61(Prorrogação)
•
Irene Steinbach
•
•
Bahia.
• •

CCS2ACA13ANA

A hora do ELIXIR DE INHAME GOULART

Classe 33
a
Sinal de propaganda

Classe 3
Preparado calmante contra pruridos, dor
e irritação, indicado no tratamento de
edemas, dermatoses, ulcerações cuttta
neas, irritação por fraldas e outras
irritações da peie

PRORROGAÇÃO

Sorgil Ltda. Uciedade
de Repr esentações Gerais
, .e imóveis

.lasse zo
Velas

'S TREPILVBIN
tr.a Brasil eira

Ulasse
,
Tabaco manufaturado ou não, inclusive
cigarros, charutos e .rape
Termo n.°. 668.987, de 29-10-61
(Prorrogação)
Sidol-Werke. Siegel
Co.
Alemanha

PRORROGAÇZO

a

Classe
Classe 3
Classe 3
Produto tramacéutico indicado nas oores, Preparado anti-infeccioso e anii-bacte- Preparado para limpar46
armeta:S e graxas
,
gripes e resfriados
para sapatos ,
• ricida

I
Quinta-eira 1 1 • •
Termo n.° 668.988, de 29-10-64
(Prorrogação)
Stdol-Werke Siegel C Co.
Alemanha

‘PRORROGAÇÁ.0

Di a Ri0 OFIC IA
Termo a.° 668.992, de 29-10-64
(Prorrogaçãoi
&Uai/et-Bleck:nana Stahlwerke Aktiengesellschaft
Áustria
-

)RROGAÇtS).

PRORROGAÇÃO

SIGMA
Classe 46
Graxa para sapatos e cêra para assoalho
Termo na 668.990, de 29-10-64
(Prorrogação)
Sidol-Werke Siegel & Co.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

LODIX
Classe 46
Graxa pura sapatos e cêra para assoalho
Têrmo n.° 68.991. de 29-10-64
(Prorrogação)
Schoeller-Blerkinann Stahlwerke Akeengesellschaft •
Áustria

PRORROGAÇÃO

HANSA
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado. bronze, bronze eia bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pora bronze em
barra, eia fio, chumbo em bruto ou
Parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou 'parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado: . ferro em bruto.
em barra, ferro manganês.* ferro velho.
gusa em bruto ou 'parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em fôlha. fato
etn 18111a. tatá° em chapas, latáo eco
.verpalhões, ligas metálicas. .11malhas.
magnas:O, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa. metais estampados,
matais para saida nicatel, zinco
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ralas, tachas, trens de cosaaha, torraJeiras. orintas. vasos, vasilhames, ver.
mas, mandril de expansào, treze de
chanfrar. gaia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
alagam. oara pastas, balmazes, cantos
nata estojos, colchetes para malas, era'os, antenas, têcno para pastas e para
malas, °assadores de correias, oantei:as, prendedores de papei, suportes.
torniquetes e tubos de extensão
Terno n.° 68.993, de 29-10-64
•
• (Prorrogação)
Sohoeller-Bleckmann StahlwerIce Aktiengesellschaft
Austria

Classe 46
Preparados para limpar meta!s, em fores liquida e sólida, bem como pomada
para knipar metais
Termo n.° 668.989, de 29-10-64
(Prorrogação)
idol-Werke Siegel e Co.
Alemanha

atassis:.

PR-000GAÇÃO
Classe 11 - •
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites,
argolas. aldraves, armaçÕes de metal,
abridores- de latas. arame, aparelhos de
sbá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios.- arandelas, arestas. aros, altnotadarises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas
bandeias, bacias, bombo:iteres, baldes.
borboletas, baterias, bases de metal. bra
çadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de casinha. colhede pedretros, cadeados, correntes, caba
des. chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões: colunas, canos. abavas de fenda, chaves uni a- sas, cabeções, canecas.
copos. cachepots, centro de mesa. aoqueteleiraa, .caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, calaceiras, conchas, coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
venass cremones, cadinhos, crivos, chanfradores.. cassinetes, cabos, chaves, Cha.
ves para porcas circulares, chaves too
guirnétrica. correntes para chaves. co,
ChetCS, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descansa para talheres, pratos e copas, enxadas. esferas, engates.
anteites de metal, estribos, espátulas,
estojos de metal .para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas meta!ama escarradeiras, espremedores. espumadeiras, formões, (alces, ferro para
cortar capim. ferrolhos. facas. Jacões,
techaduas, fruteiras, funis, fôrmas para
docea, bolos, embadas e pudins, Ranges,
fivela, furaaores, ferramenms cortantes
perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guanições de metal
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de corretas. grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros,
gonzos. grossas. garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas, laminas licoreiros.
,atas Ivas, Itauguetas, leiteiras machalinhas, moias paas Portas, martelos.
marretas, matrizes, mantratas, maçanetas.
morsas, machetes, vaantegueSraa, malhos.
navalhas, niples, puas. pás. Picaretas,
oragos. ponteiros, parafusos, porcas,
Pratos, porta-gêlo, poeiras, porta-pão.
Dona-lojas. paliteiros. panelas, puxadores, placas, pregadores. porta-esponjas
peneiras, pinos, •plainas, perturadelras
mres, pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa. presa
has, rastelos, roldanas. ralos. regadores.
•ebites, reduções, recipientes de metal,
-odizios, roscas de aço tnoxidável, registros de aço Inoxidável, registros
serras. serrotes. &Iões. 'aleiras sacarr6lhas, tora-acusa, srilhes, tubos. tabula:0es, tampães, taavadeiras. telas . de
arame, trIncos. ta ;as, travessas, tesouras.
trancas, tramelas, talheres. talhadeiras
tampas - para panelas e caldeirões. ter.

3

PLU T O

Ilaões de orquestra, cavaquinhas, elarins, clarinetas, contraaixos. e maletas,
cascas, fagotes, flautas. guitarras, Larmônicas, harpas, liras, macetrs para
bombos obcés. Órgãos, pandeiros, pianos, pistas, pratos, rabecas raaecões,
realejos. requintas, aaxopoaas, tambo.
tas, tamborins, trombones. tubas, violas,
violões; violencelos e violinos
Termo n.° 668.996, de 29-10-61
(Prorrogação)
Produtos Químicos Ciba S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ELIPA N

Indústria Brasileira

Classe 5
Classe 3
Aço em bruto, aço preparado, aço Ur- produto farmacêutico indicado na
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
hiparaddez gástrica
oarcialrnente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
Termo n.° 668.997. de 29.-10-64
parcialmente trabalhado, bronze -de
(Prorrogação)
•
manganês, bronze em p6, bronze era
Produtos Químicos Ciba S. A,
barra, em fio, chumbo em bruto ou
São Paulo
parcialmente preparado, cimento metático, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
PRORROGAÇÃO'
parcialmente trabalhado, tarro em bruto,
em barra, ferro .manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
iâminas de metal, lata tos falha, latão
Indústria Brasileira
em feaba, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas.
magnésio. manganês, -metais não trabaClasse 3
lhados ou paltasimente trabalhados, meUm hormônio androganico
tais em massa, metais estampados,
Termo na, 668 .998, de 29-10-64
metais para solda, niquel. zinca
(Prorrogação)
Termo n.° 668.994, de 29-10-64
Cela Landwirtschaftliche Chesnatattaa
(Prorrogação)
G. M. 13. H.
Hermany Indústria e Comércio HIc
AlemanNa
S.A.
Guanabara
N

PERANDREN

PRORROGAÇA0 •

PRORROGAÇÃO

"NEM
Classe 2
?reparados para exterminar animais e
plantas, preparados para degerminar e
desnaturar, desinfetataas

Classe 46
Sabão comi"
Termo n.° 669.995, de 29-13-64
(Prorrogação)
Wlatth. Hohner A. G.
Alemanha
PRORROGAÇÃO

kilantic

—Termo n.9 668.999. de 29-10-64
(Prorrogação)
, çela Lanclwirtschaftliche Chemikalien
G. M. B. H.
Alemanaa
PRORROGAÇÃO

• Efit.
Classe 41
Porargens e rações para animais
Termo n.° 669.000, de 29-10-64
(Prorrogação)
• P. Beiersdorf Es Co. A, G
Alemanha

Classe 9
Instrumentos tnusicais. Irma-sive partes
integrantes, a saber: abafudores de
som. acordeons, apoia-queixo para vio'PRORROGAÇÃO . •
lonistas, arcos de violinos, assados,
bandolins, banjos, bati aaaa basisones
berimbaus, bombardinhos. bombos, boHANSAPLAST
quilhas 'para instrumentos musicais,
campainhas de orquestras. cordas. crarasar 1
velha de instrumentos musicais, catri- Emplastros, at
.
r h •nilagent

.,

'fiamos
29-10-64
•
(Prorrogação)
Ilkaanthren-Warenzeichenve*band e V.
Alemanha

.

Termos as. 669.006 e 669.007, de
29-10-64
FaamagricolaxSpo
E
.
e
Exportação
São Paulo

PRORROGACAO

' Tênuo ri.° 66,008, de 29-10-64
Tosino Theodoro da Silva
São Paulo

Sarnbarilign
Classe 32
Revistas

Termo n.9 669.005, de 29-10-64
sayonaaa —_.'Taeriarno e Representações
"Satur" S. A.
Guanabara

_„„5425,,er,
Oçf' ,§±()
,egb-k
-

Termo a. 669.009, de 29-10-64
.. •
Mecânica Standart Ltda.
Paraná

Classes: 11, 33 e 21
, Titulo
Termo n.9 669.010, de 29-10-64
. Edisio Pereira Sitónio
Pernambuco
Pernambuco

Frigorifico GatáCtiii

0Q‘-:

Classe 33

.Çonfecçõslaiiã
1rib

-

•
Março cie 1565

Têrroo a. 9 669.016. de 29- 10-64 1,
kiernpre ServIÇOS' e Empreendimentos
aaa
Reelfe Ltda.
--"q11
3)4rnansbuco

.oree

tElh3E33SERv 1:91RI
OS E E PREE

Sopeça_Ltdã:

Classe 2
Acetanilide, acetato de amónia, ácido at•
cênico, bórico, cristalizado, fênico para fins veterinários, picrico. salicilico
e sulfuroso, adubos, álcalis ' para fins
sanitários. fins herticulas, akaçus em
pó, alúmen calcinado, ambnica azul de
metilenopós contra baratas e insetos,
bromatos, bromato de cânfora e de potássio, cânfora em pó. carrapaticidas
Termo n.° 669.003, de 29-10-64
banhos para animais, produtos para eles•
(Prorrogação)
Riv Officine Di Villar Pérosa sultá fruir hervas daninhas, ceras para enxertos, talisca:10 para fins veterinários, saPer Azioni
bão desinfetante, desinfetantes, defuma.
Itália
dores, inseticidas em pó. liquido, sólido
e em pasta, preparados para destruir
larvas, linhaça em pó, visgos contra
PRORROUCÃO
lagartas e moscas, remédios contra
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
para -fins horticulas, sanitários e veterinários, raiz de timbó, adubos naturais,
artgatiais para" a agricultura, cola em
papel para apanhar moscas
Classe 41.
Rações balanceadas para aves e animais. alimentos em geral para aves e
animais - - •

Classe 50

Pernambuco

.

Classe 50 •
Nome comercial
Para distinguir: Impressos em geral
Termo n.9 ' 669.012. de 29-10-64 , anúncios impressos, ações: apólices, Ui
Lates, bilhetes de sorteio, cheques, casa
Sopeça Ltda. — Representações
Iões comerciais e de visitas, duplicata,.
Pernambuco
debêntures, envelopes, faturas, foi*
alias, letras de câmbio, notas fiscal
notas promissórias, papéis de correspona
dência, passagens, publicidade e propala
ganda em geral, recibos

Classe 22
Pios de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagem e -crochê. Pios e linhas de pada espécie,
• aço para pesca
Classe 23
-Para 'distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, acara
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. canhamo, cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
lá em peças, juta, jersey, linho. nylon,
, pacoapaco, percaline, remi, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos I spearneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

Termo n.9 669.004, da 29-10-64
Sayonara — Turismo e Representações
"Satur" S. A.
Guanabara

Termo n.9 669.011, de 29-10-64
Confecções Moa, Lida ,

-

,ENDANTHREN

Classe 6
Esferas para rolamentos, de qualquer
espécie

. ..,-

•
....
•• ,
• ,
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• 'Classe 41
Titulo

frispre-s-ffitregi'
- Nome comercial

Termo n.° 669.013, de 29-10-64
Companhia de Melhoramentos dos
Bezerros — Coniebe
Pernambuco

Unipanhia .de,.
Melhoramentos-11;k
,Bezerros- Corri
. ébei
Nome comercial
Termo n.° .669.014, de. 29.10-64
Miguel Medeiros
-•
Pernambuco

Têrmo n.° 669.017, de 29-10-64
Comércio e Indústria de Produtos Agia
colas do Brasil Ltda. — Obra
Paraná

,Çiirnércio e indústria,de
xProdutos 'Agrleolas-di0
Brasil Ltda.'CIBRAÂ'
Nome comercial
Têrmos ma. 669.018 e 669.019, de
29-1044
Comércio e Indústria de Produtos Agr.
colas do Brasil Ltda. — Obra
Paraná
Algodão em bruto e parcialmente pra.

Mundo das Placas
Classe 11
Ttulo
Termo n. 9 669 . 015, de 29-10-64"
Móveis Seira Indústria e Comércio
Ltda.
Pernambuco

,
--odústrin Era soada*

Glasse 10

Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclu.
sive móveis ara escritórios: Armários,
armários -para banheiro e para roupas
usadas, almozadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrrtahos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de vititas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-ronpas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros; porta-retratos,. poltronas.
poltronas-camãs,' prateleiras,' p rta-chapéus, sofaa; rofais-Camas, tí&t'seiroi e
vitrines

)
inditsrrts Possfkira
Classe 4
parado
Classe 41
Alfafa, arroz, café em grão, torrado •
em p6, feijão, mamona, óleos de mamai,
na, anilho e farinhas de milho
Terra° n. 9 669.020. de 29-10-64
Honorato Rostirola 6 Pilho Ltda,
Rio Grande do Sul

eiri Rolan2enti;_i
Classes: 21 e l,
Titulo
termo n.9 669.021, de 29-10-64
Dipol — Distribuidora de Petróleos
Oeste Ltda.
Paraná

DIPOL

Indústria Brasileira'

Classe 47
Para distinguir: Álcool' para -motores dm
explosão. carvão mineral, -vegetal e da
,turfa, combustiveis, gás, gasolina. gra.
ixa, graxas para lubaificação; lubriflean
tes. óleos combustivels, óleos para
,freios. óleos luhrrficantes, óleos -para
iltuninaçáo e para geração de fórça, pe,
tróleo, querosene
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Termo a.° 669.022,.de 29-10-64
Dipol — Distribuidora de Petróleos
Oeste Ltda.
Paraná

• ;Termo n.° 669.029, de 29-10-64
Construtora Casa Própria Ltda. —
Indústria e Comércio
Paraná

9

r

Termo n. 669.042, de 29-10-64
Guanabara

fónicas impressas, ba retes e publicações impressas em geral, livros mapressos, periódicos impressos, peças teatrais.
cinematográficas, revistas impressas,
Termos na. 669.036 e 669.037, de
29-10-64
Nunzio Odoardi 6 Irmão Ltda.
São Paulo

' Olpol-Distribuidoíã'

tie Petróleos Oeste Ltda.

Classe 50
Pinturas Novacap Ltda.
Pinturas
Termo a.° 669.043, de 29-10-64.
Joe' Cordeiro Muulu
GuanaLra

Nome comercial
Classe 16
Casas pré-fabricadas

Termo a.° 69.0263, de 29-10-64
Confecções Iti Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 669.030, de 29-10-64
Paraná
Serralheria Netna Ltda.

CONFECÇÕES

iTI LTDA:

Serralheria )Nerna

Nome comercial

.

Têm) n.° 669 .024, de 29-10-64
Vansil Representações Ltda.
Pernambuco

Representações
Ltda.
Nome comercial.

Distribuidora de."
Bebidas Caruaru
Ltda.Nome comercial

Temo n.° 669.026, de 29-10-64
Distribuidora de Bebidas Capibaribe
Ltda.
Pernambuco

Classes: 16 e 33`
Titulo

Classe 42
vos anis, bitter, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra, gin, kumel. licoTermo ri.° 669.031, de 29-10-64
Metrox — Indústria Metalúrgica Ltda. res nectar, punch, pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, verGu.anabara
inuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Classe 43
Aguas gasosas, minerais e artifirais.
caldo de cana, bebidas efervercentes,
sem álcool, garapa. gasosa. laranjada,
limonada engarrafada, refrescos. de abacai, groselha, tamarindo. caju, laranja,
•
Fundição e metalúrgica

Classe 45
Para ass na/ar um tante° capilar

,

Termo a.° 669 . 041. de 29-10-64
Mario Ferreira Guimarães
Minas Gere.:i

í<METROX • Indústria
•Metalúrgiáa Ltda.

Termo a.° 669.032, de 29-10-64
Indústrias Macedo Serra S. A.
Guanabara

Ima'Organizaçã

Do Grupo
Ferreira Guimaraw.

Nome comercial
Termo n.° 669.027, de 29-10-64
Madeireira Scala. Rocha Ltda.
Paraná

Madeireira ,
Scala
' R och a;
Classes: 4 e 33

Ttulo

Termo n.° 669.038, de 29-10-64
1-1. D. Gessner
Guanabara

eaArtec-eaada .0 PRODUTOR
cem:"Latoryizo.
Classes: 46 e 48
Preparados para conservar e polir e
artigos de toucador em geral

Classe 32

Revista especializada para a indústria
Termo n.° 669.033, de 29-10-64 •
cinematográfica
Indústrias Macedo Serra S. A.
Gnanabera
Termo ri.° 669.039, de 29-10-64
Companhia Fluminense de Refrigerantes
S.A,
Rio de Janeiro

24- eamet»

de

Bebidas Cap4_3aribe
Ltda.'

Classes: 46 e 48
Preparados para conservar e polir, e
artigos de toucador em geral
Termo a.° 669.034, de 29-10-64
Distribuidora de Publicações Ltda.
D. P. I..
Pernambuco

teUspacête de Aço ?)
Classe 32
Romances em série, jornais. revistas e

publicações impressos
Termo a.° 669.035, de 29-10-64
José João Dias de Oliveira
Guanabara

Termo a.° 669.028, de 29-10-64
Construtora Casa Própria Ltda. —
Indústria e Comércio
Paraná

ANDA DRASA
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas

____LÇLVA
1\
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Tenra) n.° 669.041. de 29-10-64
Companhia Fluminense de Refrigerantes
S. A.

Impressos, catálogos Impressos, boletins
Impressos, folhetos imp essos, figurinos
fin zelEts.lortiais impressos. listas tele-

p

r

Classes: 16 e 3.:
Construções e comércio de imóveis

- Termo ri.° 669.045. de 29-10-F4
Clube da Cidade de Bale Horizonte
M nas Gerais
,

CiuEie Cia Cidade)

' de Belo Horizonttí
Nome civri
Tento n.° 669.J46, de 29-10-64

Dualop Sports Comparte Limited
Iniaterra

GOBLIN.,
Classe 49

• Bolas de golfe

Tertno a," 66'.047, de 29-10-64
Têm) n.° 669.040. de 29-10-64
(Prorrogação)
Companhia Fluminense de Refrigerantes
S. A.
Companhia Vinicola da Mad 'ira, Lt.is
Rio de janeiro
Portugal

Rio de laneis,'

'
Clame 32
Para distinguir: Álbuns de revistas irn.
nrrssas. anuários impressos. almanaques
Nome comerciai

•QD O ARDI!

maracujá

Terno ri.' 669.025, de 29-10 64
Distribuidora de Bebidas Caruaru Ltda.
- Pernambuco

Distribuidora

.

7ERIGDUM
Classe 42
•
Bebidas alcoólicas e fermentadas

MADEPA
IZIDRO)
fixt
Classe 42

Vinbos
Termo a.° 669.048, de 29-10-64
(Prorrogação)
Tintas International S. A.
R10 de Janeiro

PINTO FF
Classe 1
Removedor de tintas e verniz**

1018 Quinta-telra 11
Termo n.°-669.049, 'de 29-10.64
"R-uton laT. V.
I-Lolaada
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Ténue. a.° 669.052. ed
.(Prorrogaçãu)
Coiwnbia Ilroadeasting S

~e.

Estadas Unidos da América

(Seção !II) •

',.aro cie ,'`,955

• Têrrno .n. 669.058. de 29-10-64
I Tênno n.° 669.062, de 29-1.3-64
(.Prorrogação)
'Rexall Drug And Chemical Company,
Companhia Aytnoré de Representaeõea
Estados Unidos da Aniaaaa
e• Administração
Guanabara

COMPANN AMOR(
DE
DiSCGS

Classe 6
Máquinas e suas :partas integaaasers 1IóP
incluídas nas class .s 7 10 e 17
Termo na 6E,9.05a, de 29-10 64
(Prorragáçâo)
Sualaté.
Peugeot et Compagnie
,Anonvine
Frar

Classe • 3
para fonaa.afoa

Têm° n.° a69.054, de 29-10-64
Psoraoaçã.i) .
Rara - Consoliciate
Ing 'aterra

sPENTABOÉ
Tarmo .n.' '669.055. cla 29-10 6/
(Prorrogaçãs)
The Carborundam -ad-ensany
Estarias :anisais da A n aeaa

Classe 6
Máquinas para: acabamento; aa..asar.
arame, .acondicionamento, adialgaçar,
ajustar, limentr água, alisar, amassar,
aplainar, arrolhar, beneficiar, burilara
brinquetra, brunir, caradar, coletar, compor, comprimir, consenvar, cortar, coClasse 28
ser,. amimar clarificar, classificar. cra- Mus asa em faasaa revessala coca grãos
var, debruar, debulhar, desbargar, desabrasivos
bastar, descariar, descaroçar, desembreUrano
n.°
669.056
de 29-10 61
ar, desnatar, depo:par, d.stribuis, du(Prorrogaçael
-brar • dreaar, elevar, empacotar, encarThe Carbortintaan aarenpany
clernar, estampar. fabricar arame, fabriEstados Ilu:dos ria America
car artigos de metal, fabricar bebidas,.
fabricar calçados, fabricar craapéus, fabricar escôvas, fabricar ferramentas, fabricar gelos, fabricar móveis, fabricar
roupas, 41anclir. imprimir, _insuflar, erfua
rar, picotar, prender, rebitar, roscar, selecionar separar, serrar, tecer, timbra.
Classe 28
bringuetadores, cardadedrasi condensa- Material abrasivo em fona de folhas,
dores, cravadeiras, dínamos, escavadei- tirs, mangas, correias- vararas. pedras,
ra, misturadores, matares, prensai. ra.tijolos ir friccionar, e rabi:aos
-bitadores, teares, máquinas insuiladoras,
Tarrno ra° 669.057, de 29-10-64
mootras, motrizes, operatrizes, perfura•
(Prorrogação)
trizes, rotoras e peças integrantes de
1. á E. Arkinsol Limited
maquinas
Inglatara
Térmo a.° 669.011, de 29-10-64
(Prorragaçãa)
spliTILÈGF;
M--- Alimenrcias Aymará Limita&
Classe 18
Guanabara
Pana alistiaguir: Pertucnes. essências, ex.
tratos. 'água ele colônia, .á.gua de touca'NOUS AtIMENTIPAS AINTIRE LIIRITRtÀ.
dor, água de beleza, água de guina.

NOMY

água de rosas. água de alfazema. água

Name come, _ a1
Urnas n.". 6b9.053.ale .29-10-64
Pronogaça.a»
_
T (aliene Company .
'Estados tinidos da kes-i

ÚMINFSTRAW
Nane

Ciasse 1
Cacica, bórico e camipo.stes quan ces de
tarso bórico, todos para ans industriais.

•

REPRESENTACÕES

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 evadàesrente.. cremes gordurosos a pomadas para limpeza da
pele e "maguillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
a talco perfsanado ou não. lápis para

peuana e sobrancelhas..preparados para
embelezar cilias e olhos. carmim para
o Insto e para , lábios. sabão e creme
para barbear. sabão líquida perfumado

comerCial

Classe 3

•e preparados medicinais 8
farmacêuticos

Têrmo n. 669.063. de 29-10-64,
The General Tire
Rubber Company,
Estados Unidos da Arnarica

JET-AIR

Termo n.° 669.059, de 29-10-64
(Prorrogação)
The Carborunduni Carepany
Estados Unidos da América

Classe 39
Pneumáticos e câmaras de ar para pneu.
mático.s, artefatos de borracha e .de guia.
percha, nã'o incluidos era outras
classes

REX AC

' Termo n.° 669.064, de 29-10-64
E. I. Du Pont de Nemours And
•
. Company
Estados Unidas da Arnérks,

Classe 2,
Pano e papel abrasivo e 'nana • e, papel
abrasivo à prova de aatia aro forma, de
folaas, na'os, almofadas, Is:os, tiras,
bobinas e. em foi-asas especiais
•

KAPTON

Classe 28
Material plástico em forma * filme ou
Termo. n.° 669.06C, de 29-10-64
pelletda vara liso na truhletrla
Arnprenol-Borg Electranics Carporation
Estados Unidos da América
Têrtno a.° 669.065, de 29-10 61
Venceslau Peres de Sotiea
Guanabara

'AMPHENOL:BORG

Casse 8
Para distinguir: Aceadedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
rimetros, amplificadores para racks
aparelhos de . iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventlação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para ins.
talaçaes telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos. aparelhos pare
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, as p iradores de pó, benjamins, bobinas e!étricas, caixas de derivação. campainhas
'elétricas, comutadores, condensadares
elétricos, conectares, enceradeiras, estufas de aquecimento: estufas para conservar 'alimentos, estufas para secar souas, ferros elétricos de engomar e • de
soldar, filtros de ágaa, fogareiros elétricos. kigaes, feamos, galvanómetros,
nível de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrunientos.
nicas, interruptores, irradiadores. ,MSO.
padas, liquidificadores, manômetros, microfones, pl.:Ir-ma pilhas elétricas. -receptores dc rádio, refrigeradores, relias-.
relógios, -i-coreatos. telefones, termasta
tos tornadas. transformadores. válvulas
vara rasa°, aralvclas para aparelaor de
televisão, ventiladores e voittrnetios
Termo a.° 669.061, cie 29-10-64 (Prorrogação)
Cals ao Laboratories Linated
Inglaterra

ou nAo, sabonetes. deatifricios nss pó,
pasta ou líquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfizbanhos. pentes, vaporizadores de perfu.
e aias:, dum de louro, saquinho perfualam taranitorses. Lisuted.
mado,: preparados em pó. - pasta. aquiGrtenford, Middlesex, Inglaterra.
do , e- titerlos -para o- n'atanlento.dae unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 3
Clae 11
macula: glicerina perfumada para os'
N, valhas de tsgurança. na-saibas, facas, rebelo,- e preparados para descolorir 'Preparado medicarrientoso para uso hu. mano ti aartorne . ndeQacoaot
abcates para mias tep.ou!as unItsa. -,..cilios e pintas ou sinais artifl.
mant. 50 tratamento da onerni.a..'
e emalaria •
QP:.1
' -dali. óleos para b a peie
•

Gillette

Substánci ps

EXATROPE

Classe 50
Coopérativa de cralaa
Termo-ta° 669.,067, de 29 10-64
Condomínio cro Eraficio Salimeaalser
Guanabara-.

EDIFÍCIO
qE1.1MESTHEN
Claere 33
Titulo
Termo ra° 669.068, ci.- 29 10-64
Albina larsdrinuesRinilJj
São Panlo

ATELIER ARRELIE
INDUSTRIA IRACILEIRA
1

ClacRe 36
Para &stinonir- Art ioe. 4 oPstnAriols •
e manas feiras em narra ai/saibos.
ventais, &narraras nánk/Rn blusas,
!rotas. botrias. "b1us8e,s, boinas. baba-

,Innros, bonés, capacetes. cartolas. cart.+

Quinta-feira '11
papa, -easação, 'coletes, • capas, .chelles,!
cacheeols, calçados, 'chapéus, alatoai
cintas, , 'combinações, warpinhos. aznlças,,
de »senhoras e ale .crianças, !calções. calças, -.camisas, :camisolas, 'camisetas.
cuecas. ceroulas, 'colarinhos, -Cueiros,
saias,acasacos, chinalosadominós.-echara
pea. :fantasias, lardas ' para militares, -aolegada, .fraldas, •galochas, gravatas, igara
ros 'jogos ule alagaria, ,jaquetas, daquesa
luvas, ligas, :lenços, ,mantõs, meias,'
enalõs,- -mantas, .mandrião, 'manilhas, paktós, palas, ' penhoar, puiover, :pele:Masa
paugas, ,ponche, ' polainas, ipijamas, pu.
allos, perneiras, aquimonos. -'regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos,
auapensóriosasaidasde :banho, aandállas,
guinares, .ahorts, aungasastolas.ou.alardos.
talar, touca,s, :turbantes, :ternos, nina,
,formes e Vestidos
n.° '669 :069 e 669:070, de I
29-10;64
Weanando 'de 'Barros
Cia, Ltda.
'São Paulo

INDUSTRIA MR-ASILEIRA
Classe 11
Roldanas e roscas sen'affim para automóveis
Classe 50
Para distlaguir: .Apólices. 'publicações
em revistas :relacionadas com Investimentos e 'nado de valorização, Impressos em geral, talões de cheques, talões
de recibos, etiquetas e prospéctos

Termo n.° 669.071, -de 29-10-64
Incaico — g ni:Nutria -de Artefatos de
:Borracha Ltda .
São- Paulo

FLEXICO
INDUSTRIA ,ORA'SILEIRIA
draltattria

Classe :39 .
comércio de . artefatos r de
borracha

Termo :n.° 669.072, ..-de 29-1044
"Icolar" Utilidades Domésticas Ltda.
São Paulo

1COLAR
• IDUSTRIA

DRASILEIRA

Classe :8
Para distinguir artigos e -aparellios elétricos e eletrônicos em geral,,artigosalo•
inésticos, aparelros e .artigos para Instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
cletromecanicos -para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para 'automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios; aparelhos -e,ainsts-unientos e aparelhos para
fins-ateis; instrumentos científicos:netadadores. acendedores 'elétricos, acuamLidores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, -alto-falan:
tes. antenas, acumuladores, amplificado.
res, anemômetros, amperômetros, assa.
deIras elétricas, adaptadores de microsc órnos,.n agulhas ,,para ifonógrafos..saque-4
redores< de ambiente, ..aparelho* 4. com-
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inale e - 'medida, aparelhos • ele ,expurgo comandop instrumentos para ;medida e rei. 'fogos ide Aingerie, laqueias. diagille,
-utilizado na ' ,limpeza e tdesinfec-ção
contrôle para .mecânicos, .,reltiglos de luvas, ligas, lenços, unaatõs, sracias,
sentinas, ;mictórios e outros locais, • apa-, água, revolver -para pinturas, projetores malte, ,mantas, raandrisla, iziaandbas,aparelhos de ilibações ;para :banheiros, ,apa- cinematográficos, pince-nez, apareihos tetõs, :palas, .penhoar, :pulover, .aelerindr
relhos 4de ar .refrigeradJ, .aparelhos de de refrigeração, refrigeradores, réguas peugas, ;ponches. • ao/ ninas*iPue
ar . condicionado, aparelhos -de alta Mn- de Laço, -rádios, refletores, -reatores re- alm. _perneiras, guiamos. regalos,
, apa.uhos
•
.
sao,
-automáticos para des- las, 'receptores, regadores ,automáticos robe de .charnbre, rouptio, sobretudoa
carga .de ,água," ,aparelhos .de :alarme, relógios, relógios de ponto e de vigia, suspensórios, saidas.de
sarar/ alias,
aparelhos ,de tiquecimento apa- redutores, -resistências elétricas, registros sixteres, ,shorts., sungas, stolas.ou4slacks,
Lternos, dunt»
relhos ide ,uproximação, ,apmellicts para para água, registros para canais e dfm- 2'4ler, ,toucas,
formes e vestidos
.rqueação ide -volumes, :balanças, bate- portas, receptores _de sons, reatores, readeiras, batedeiras :para :refrescos, ,bate- tores para luz fluorescentes, reostatos,
T,tiono n.° 669.076, de -29-10-64
doiras .para -líquidos e .massa. :bules elé- registros -para vapor, -registros -para
Planalto Figas e _Bijouterias Ltda.
tricos, :bobinas :para -rádios -e televisões, bidê„para banheiros, para aparelhos -beSão Paulo
businas, baterias, _baterias elétricas, la- bedouros, para ,lavatórios e para pias,
Classe 13
rômetros, .bússolas :bobinas, ' balcões fri- secadores para _cabelos, quebra-lues,
gcrtificos, .aparelhos para .bordar, apa- sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
,elhos -para -banho -de •ar chu- selecionadores, sifões, sereias de alarme
veiros -elétricos, coqueteleiras, churras- aparelhos para soldar, soquetes,-,sinaleiQueiras • elétricas, -canil: aiura.i • elétricas, ros, -reguladores automáticos 'ou não,
chaves .ektricas, chaves automáticas, aparelhos televisores, telelupas, telõmeIt(DUSIR IA iiiRASILLIRA,
aliavas para -antenas e fios terra, coa- tros, tomadas, telescópios, teodolito
taztos 'elétricos, candelabros, chaves de termômetros, .tomadas de corrente, apaalavaneas, -chaves -de • tomadas, -comuta- relhos de , elégrafo sem -fio, transforma- Adereços •de metais, -preciosos.
dores, -cafeteiras -elétricas, compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão, pracicsos . e suas -imitações, 'adereços 'tia
câmaras -frigorificas, caixas de descarga torneiras com dispositivos para aqueci- pedras preciosas e suas imitações, ,adótpara -vasos sanitários, aparelhos para mento de água,- _telefones, telescópios, nos de metais -preciosos, semipreciosos
Cortar -pães, cafetci automáticas, transmissores, -toca-discos, automáticos e suas imitações, alianças, ané-s. artichassis, condensadores, condensadores
ou não, tubos conduits, terminais -para gos ile ifaatasia de metais precioso*,
para vapor, colimadores, aparelhos cor:
balagandans de metais --preciosos, 00
tadores de Arios, ...abes e condutores elé- baterias, voltímetros, ventiladores, vál- temi-preciosos, ta adejas . de metais pra.
tricos, contadores de rotação,. compres- vulas, válvulas de redução, válvulas ciosos, berloques de metal preciosos,
sores, _máquinas cinematográficas, ins- para rádios, válvulas para- agua, valva- oiaa.os de ine fa; precioso, ou semitrumentos .de calcular, chicotes • para' las de descarga a pressão, válvulas de precioso, -bules -de ;metais precioso..
automóveis, _cronômetros, aparelhos -ca. comportas, velas para filtros, aparelhos carteiras ', de metais ;preciosos. -colarei
libradores, aparelhos. cinematográficos, transistores, aparelhos de transmissão e de -metais preciosos ou semi-precioso',
• recepção de sons e tripés
contas de metais preciosos, copi-s
aparelhos de contrôle ,de sons, . aparelhos
metais preciosos, dedais _de aie'ais prea
de .comunicação .interna, discos , gravaTermo -a.° 669.073, de "29-10-64
ciosos, diamantes lapidados. -fio da, ouro,
dos, diais. duchas, .despertadores, • enceIndústria e Comércio de Calçados
fio de .prata, -fivelas de 1zietais ipreNod
radeiras, _expremedores elétricos, estu-1-lanumer Ltda .
aos, galreteiras e metais,preciosLA !jóias,
fas, _exterilizadores, esquadros de aço,
São Paulo
jóias falsas, lantejolas ide ametais preesquadros ,de .agrimensor -extintoies , de
ciosos medalhas de metais preziosoo
incêndios, aparelhos .para exaremer fru.
semi-preciosos e . suas imitações 'palitos
tas -e legumes, escalas _indicadores de
.de ouro,.pedras preciosas para jóia, pemaré, -eletrómetros -de .quadrantes exaus- .:INDÚSTRIKE COMÉRCIO
drds semi-preciosas para jóias '*rolai
torea, .!estojos .para filtros com torneiras,
CALQAD0S;HAMMERITDA.
e imitações de pérolas, pratos de mem
faróis, ,faroletes, :fogões, fornos e foga. tais preciosos, serviços de chã e de caie
reiros elétricos.. fios .para -eletricidades.
de metais preciosos, aserviços de Ic
fios dezra, .ferros ,eletricas de ,engomar e
de Lmetal precioso, serviços ide reirsSCO.
•
Nome comercial
passar, ' ferros -comuns a carvão, ferros
de metal precioso, serviços de saladft
elétricos asara aioldar, !lavadores, fusa.
Tèrmo .n.° 669.074, .de 29.10.64
de -frutas- de , metal precioso, -servfços-40
vais, filmes avelados, fôrmas , elétricas,
sorvete -de r metal , precioso, -sopeiras Adi
filtros e óleos para -motores, 'aparelhos Indústria e Comércio de Calçados
,
I Hammer _Ltda.
metal precioso, -taças de 'metais prado,.
de frequência modulada, fonógrafos, fiSão Paulo
aos, talheres de !metais preciosos, turfa
tas métricas, focalizadores para câmabaios de metal, turmalinas lapidadas
ras fotográficas, feladeiras,,garrafas tér. vasos de metais preciosos
micas, ,ger adores automáticos, ,geradores
estáticos e :eletrônicos de alta frequên• Têrmo • n.° 669.077, de :29-10-64
cia que ,funcionam com válvulas ,para
Agenor Bandeira de 'Mello
aquecimento, por .dielétrico e indução, INDUSTRIA 4 ORASILIIRA
Guanabara
Pias magnéticas, aparelhos .para gás _engarrafado e aparelhos :de inversão, reliógrafos, .holofotes para
'Classe '36
automóv eis , _ interruptores, . isoladores im- Calçados .para homens, aermoras e
pressores, aparelhos de .intercomunicacrianças
ção, indicadores .-de niveis_imans ,perma669;075, de 29-10;64
Têrmo
acates .para .rádios, . aparelho.; de ;gás
Malharia Lour-Se;Tex S. A.
Classe .32
neon'„ gravadores Lde . fitas, gravadores
Minas Gerais
Um periódico. Publicações em geral
de _discos, Isolantes ,elétricos, ...isoladores
de .scorrente, ,intermediários para filmes,
Termo .n.° 669.079. de 29-10-64
larapada,s, Imanas, liquidificadores, luTati Modas S. -A.
pas, .larnpeões, lustres -lentes ',aparelhas
Guanabara
lumincisos„aparelhos de -luz ,fluoreseentes, limpadores de .parabrisas, 'lanternas
INDUSTRIA 'IRAM:EWA
portáteis e .lanternas -de ;mão-luzes trazeiras ,para •veiculos, -microscópios, moerômetros, imaaennetr OS, MOS tradore S,
.Classe .36
de rádios, -microfones, :medidores de Rara :distinguir: -Artigos .de reestuidoe
roscas, medidores ade :intervalos, imiras • roupas „feitas em geral: _Agasalhos,
Classe 36
de qualquer graduação, aparelhos de aventais, .alparcatas, -anáguas, blusas,
medição, massaricos, nivela de ferro, botas, _botinas. .blusões. boinas, ; baba- Para distinguir: Artigos .;ele vem:iria
4Agusalhos,
níveis de :agua para caldeiras, apare- douros., bonéaacapacetes, cartolas...cara. e :roupas afeitas • ern
lhos de ondulação permanente, objetiva atiças, _casaçao, -coletes, capas, elides, aventais, alpercatas, anáguas, blusa*,
para ampliadores, misturadores para ba- cac.hecols, calçados, chapéus, _cintos, botas, -botinas, blusões, .boinas, babanheiros painéis de carros, para-raios, cintas, combinações, -carpinhos. cakas. douros, bonés, . capacetes. 'cartolas. caraplugs, .parõmetros,,panelas.elétricas. pa- de.senhoras e 'de crianças, calções,:oal. puças, casacão, coletes, capas, chales,
nelas ,de ,,pressão ,pistolas de „pintura, ca., camisas,: camisolas, eacalaetar, cadsecols, calçados, chapéus, cintos,
pic k-ups, lhas aecas elét rieas,,prusatos,, macas, ceroulas, colarinhos. ,.cueiros. cintas, combhaações. corpinhos, calça.
pantógrafos, 'Ipantômetroa, „pirómetro. talas, 'casacos, -Chinelos, dccainós, achar. de - senraoras _e de -crianças,- calçõ -cat.
perla( &pior, ipotencienta troa quadros .de: tèrs, lantasias, qardas para militares, co-, ças, camisas, ,camisolas, -camisetas,
grahlaa, -galocha., gravatas, voe- cuecas, ceroulas, -colarinhos, cueiro.,
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fantasia, fardas para Militares, co(agials, fraldas, galochas, gravatas, gor108, jogos de litigaria jaquetas. laquês,
Luvas, ligas, lenços, mantõs, melas,
Omitis, mantas, mandrião, mantilhas, paletós . palas, penhoar, pulover, • pelerinas,
tseugas, ponches, polainas, pijamas, na:
Abos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
áttspensórios. saldas de banho, sandálias,
lutares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
Met, toucas. turbantes, ternos, uniforme a e vestidos
Tênis° n.° 669.078, -de 29-10-64
Tati Modas S. A.
Guanabara

OFICIAL (Seção III)

Urino n.° 669.085, de 294-61
IW A. Ríbeiro
-Rio de Janeiro

tgeekidad 51:6glete
_ J NDUSTRIA
•

BriASILEIRA

Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas
Têrmo n. 9 669.086, de 29-10-64
Marcia & Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

JATI morms
Classes:: 23, 24,: 33. 35, 36 e 3'S
Tecidos e seus artefatos, confecções e
artigos de vestuário em geral; artefatos de pele e couro; roupa de cansa
e mesa
Termo n. 9 669.080, de 29-10-64
Tati Modas S. A.
Guanabara

iTATI MODAS S.A.,

Indústria Brasileira
Classe 46
Desinfetante

•

Termos os. 669.087 a 669.092, de
29-10-64
Nova Galeria Fuutrista Comércio e
Indústria S. A.
Minas Gerais

Nome comercial
Termo n.° 669.081, de 29-10-64
Jacques Jean-Marie Taragonet
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira

Classe 8
Aparelhos, acessórios ou ap trechos
elétricos ou usados na eletricid ale. inclusive medidores, a saber: aspiradores
de pó, antenas. acumuladores, aquecedores. alarmes, alto-falantes, adaptadores, amperometros, batedeiras, bombas
Classe 6
vallvula automática de alarme por perda para água. capacitares, condes-andores,
dhuveiros, chaves, campainhas, comede pressão
•n•
tas para veiculas, caixas-fusiveis, diais,
Termo n, 9 669.082. de 29-10-64
discos gravados. enceradeiras, estieiliBar e Churrascaria 12 ; o Aguada de
zadores, estufas, ebulidores, fogões, fu. Inhaúma Ltda . síveis. ferrOs de passar e engomar. fornos, fogareiros. fios, ferros de soldar,
Guinabara
fonográfos, geladeiras, interruptores, intercomunicadores. lâmpadas, lanternas,
lâmpadas fluorescentes, lquidificadores,
pilhas, rádio-emissores,, rádio-reeeptores,
selógios, reatores para luz fluorescente,
Classe 41
sinalizadores lampajantes, soquetes, seChurrascos e frangos assados
cadores para os cabelos, transformadores, telefones, torneiras, tonsada.s, toTênno n. 9 669.083, de 29-10-64
conduits, termostatos, televisores, toImobiliária Serve Bem Ltda
cadores de discos. transitares, válvulas
ventiladores, voltimetros, vibradores e
Guanabara

JATAR

ra °alatoa, pias, pinos, porta-Jóias, potes, porta-toalras, • porta-papéis higiênicos, sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para refrescos, serviços para kioa,
chá e jantar, travessas, telhas, taças,
gelas, vasilhames, ursos, vasos sanitãClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuárloa
e roupas feitas em geral: Agasalhar,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas,' babadouras, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, _capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas; combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal•
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, .chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colessiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos' de /Ingeria jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs; meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tu/er, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 40
Móveis en geral de metal, vidro, de
sive móveis ira escritórios: Armáriosarmários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá 'e café.
conjuntos ' para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de -visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes 'para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e tateai
são, Mesinha para televrsão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas. prateleiras, porta-chi
péus, sokís, sofás-camas, t savesadros e

RIO ÁGUEDA

IMOBILIÁRIA
SERVE BEM LTDA.,

vrattometros

Classe 9
Imstrunientos musicais e suas partes integrantes. exceto máquinas falantes
-Clasaa 15
Para distinguri: Artefatos de porcelana, cerâmica, faiança, barro e terracoNome comercial
ta, /ouças vidradas para uso caseiro,
adernas, fins artísticos e instalações saTermo ta 9 669.084. de 29-10-64
nitárias artefatos de cerâmica para uso
M. A. Ribeiro
caseiro, adórnos e fins artisticos: alguiRio de Janeiro
dares, almofarizes, assadeiras, barris,
bules, bidês, bacias, bebedouros. biscoiteiras, bombonieres, bandejas. banheiras, copos, consolos, caldeirões. canta.'
roa candinhos, cofres, cubas, compotei-1
ras, comedorea para aves, caçarolas. ca-necas, centro sie Mela, descansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, frascos, filtros, gráus. globos. jarras, funil, jardiClasses: 42 e 43
Bebidas alcoólicas e fermentadas. Re- neiras, Ilcordros, leiteiras, lavatórios.
¡cascos águas naturais e artificiais, usa- mantegueiraa moringaa, molheiras, tildas" ag res, prato,. pilões, prato; padas como bebidas

Fábrica e Deoósito
0 e Bebidas Forbe'

Março

de 1965

cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadora
de penteados, petróleos, óleos para cal
cabelos, creme evanescente, cremes gar,
durosos e pomadas para limpeza da par
ie e "maquilage". depilarias, desodcr
rantes," vinagre aromático, pó de anal
• talco pefumado ou não, lapis pari
pestana e sobrancelhas, preparados pars
embelezar cílios e olhos, carmim pari
o rosto e para .os lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta
me; escovas para dentes, cabalas, unhai
e cílios, rum de louro, saquinho perfil.
mado, preparados ém pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, dlios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Te-rino n.9 669.094, de 27-10-1964
José Leão de Mello
Guanabara

Ae AUTOMATIC RADIO
Classe 8
Artigos da classe
Têmio n.° 669.095, de 29-10-1964
Karl Friedrich Wilheim Engernasn
Guanabara

ALL T

TOR

Classe. 8
Artigos da classe
Termo n°669.096, de 29-10-1964
.Editóra raslleira de Livros e Revistai
"Edihrãs" Lida
Guanabara

vitrines

Classe '49
CAO-RIELA
Para distinguir: Brinquedos, jogos, pa,
satempos ern geral, artios pára fins ex_ Classe 32
clusivos desgportivos, automóveis, aviões, bercinhos de brinquedos, bonecas, Jorrais, revistas, álbuns e publicaçõe
em geral
bonecos,.baralhos, bolas para todos os
esportes, bilhares, carrinhos caminrões,
Termo n.° 669.097, de 29-10-1964
carroças e chocalho
s de brinquedo. caNelas Figueiredo
naleiraa para esportes, dominós, damas,
discos de aremesso desportivo, dados
Guanabara
para lançamentos, espinardas de brin•
'fieiras para esportes, jogos de foot-ball,
de mesa, luvas para esportes, miniatuLIMPADORA RIAN
ras de utensílios .domésticos, máscaras
para esportes, nadadeiras para esportes.
Classe 46
patins, patinetes, piões, petecas, revólver de brinquedos, raquetes, snookers Sabão comum c detergentes, cera. amf
trens de brinquedos, senis de mesa, toma. do. Artigos e preparações para coa
servas e polir
bolas, bamboretes tacos, tornozdeiras
para esportes, vagonetes„ varas de saiTènno n.° 669.098, de 29-10-1964
- tos de xadrês boliche
.1
Laboratório Sintético Ltda.
São Paulo
Temo n. 9 669.093, de 29-10-64
I
(Prorrogação)
J,
E. Atkinson larnited
Inglaterra

Atiacortil

BEILE FRAN c F.

LaDoratbrio Sintético Lttla
São Paulo
.

Indústria Rrasitelra
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de toucadas, água de beleza, água de quina.
; Classe 3
água de rosas, água de alfazema, água No tratamento das afecções aensiveis
para barba, loções e tbnicoa para os
corecotera pia

'

;•r

"•
P

r

Tézruc, Ia., £419.105, de 29-10-1964
Ealgald ,de Alencar
Guanabara

t

'laboratório
•

•SinTétic6 Ltda.
Paulo

liutóstria BrasUeira •
Classe 3
No tratamento daí Discrasias
hemorrágicas
Têrme, n•9 669.100, de 29-10-1964
Laboratório Sintético Ltda.
São Paulo

;PRORROGACÂO

.

A (ti EI T E 6

'-

Classe 3
'No tratamento .da acne.. seborréia e
dermatites
Têrmo n.0 669.101, de 29-10-1964
M. L. A. Banaim ( Cia.
São Paulo

Mdústria-Brasilstra
Classes: 1, 2 e 3
Titulo de Estabelecimento
•Têrmo n.0 669.102, de 29-101964
Laboratório Sintético Ltda.
.São Paulo

Larnosestin
Uhoratário Sintético Ltna.
_São Paulo
ínÉliistria Brasileira

do Samba,

r,c.4 aar -4maais-raNc,.

LZ e

•Nume Comercial
69:T04, de .29-10-1964
Térrno
A Legião B-asileara de Assistência
Guanabara

'a•

Clame' : 33
•Entilade de fins assistenciais

Têxmo nfi 1669 .1154 ,..de .29-W454 •
Termo 4 infi 4669.110, de 29-10.64
.Saciedade airabaÁhus “ds
Adamastor Comércio e Representações Sotrena
:Engenharia Ltda.
. S. A.
•
"
Guanabara
Guanabara

indúlorin ..Bresaileire.

dattrip 113114~Irb,

Liasse 16
Para .distinguir: Materiais..para omiatru.
Classe 50
Oes e idecoraçõea: Aggamassas ;argila,
-Impressos em geral
arela„azulelos.lhatentes.abalaustrea. taloa
coa de cimento. .blocosapara pavimentaTérmo.m.° ;669.111, de 2940-64
ção, calhas. cimento. cal, cre, &apeia
Adarnastor
Comércio
e
Representações
• Têrmo in. 669.106, de 29-10-1964
isola ates, caibros, caixilhos, colunas,
•
.S.A.
Edgard de Alencar
chapas para coberturas caixas d'água,
Guanabara
caixas asara 'coberturas. caixas d:água,
caixas crie descarga pra lixos. edificações premoldadas. estuque, emulsão de
'Adarnastor Comércio
asfáltico. estacas. esquadrias, estruturas -metálicas para -construções. lama.
metal, ladrilhos, lambris. luvas
Representaçaiies S. A. ias .de
:anção. !ages. lageotas, material iso•
tantas contra trai e calor, manilhas, mas
aias .para revestimentos de-paredes,- ataNome comentai
deiras vara construções. 'mosaicos. 'lar°.
Isciterma — Comércio, Indústria e Re- dutos 'de. base estátua°, -produtos 'pau
presentações Ltda.
..urnar - • irnpermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica pedra
São Paulo
•
/S4
qulho p rodutos betuminosos, imparam•
bilizantes, liquidos ou sob outras torram
constrtiçOes, persianas, .placas para pa
vimentação, peças ornamentais de cínica,
'
to ou gesso para rectos e paredes, ,papal
para forrar casas. Massas •anti-ruiciot
para 'uso inas aonstruções. .osrquetes
Classe 32
portas, ,portões, soleiras 'para :porPrograma de rádio ou televisão, "ishow",
tas, tilolos, tubos de concreto, telhas, tarevista teatral ou 'cinematográfica e
cos tubos ,de ventilação,. tanques de d•
publicação
apenso. 'vigas. vi g amentos. vitals
Têcmo n.° 669:107, de 2910-1964
Termo .n.° 669.116, de 29-10-64
Albano Paulo de Paiva
Francisco Javier •DomenechGinais
Guanabara
Guanabara

GENTE MUDA*

RECITANDn
Classe 32
Livros impressos, revistas e publicações
Têrmo
669.108. de 29-10-64
Decorações Vilas Bdas Ltda.
Guanabara ,

Classe 16
Revestimentos 'para paredes internas e
externas, impereneabilizantes, cal, ci••
mento, blocos de argila, silica, ;alvelaria, chapas para isolamentos, •fedhas
cimento de asbestos para constreções.
Osso, granito, isolantes térmicos .
sicústiros, imitação de mármore, material para telfiado, forros, esqua Irias de
• madcira e tacos
Têrtno n.° 669.113, de 29-10-64 •
laropapel — Produtos johnsson ide
Papel S. A.
Guanabara

Rio GoWling
'INDUSTRIA _BRASILEIRA,
C asse 32,
'Titulo

.

Têrmo .n.° 669. 119, -de 29-410-64
Auto Elétrica Santo Antônio .Ltd,
Guanabara

Pro tupi!
Indústria Brasileira

Indústria Brasileirti
-.Clame :38
Papel -em geral'

- Classe 40
Cadeiras, armários. .penteadeiras. bufês,
cama, mesa, abondas e mesas para
televisões

Termo m.° 669. 141-1,-.de .29-10-64
Lepaiva Cernéreits Representações
7./uanabara

"Térrno ti:° 669.109, de 29-10-64
Raymundo Gonçalves, :Comercio e Re-pretentações 'S. A.
'Guanabara

F,Nymuodo
Comércioç"Repreiesootes.§.:A.1'
•,

••• e •

Casse .32
Programa ide /adio e televisão, "show",
revista teatral ou cinematográfica,
livro ou publicação

Classe 3
Como medicação 'destinada ao tratamento das dispepsias ,gastra
intestinais •
Têrmo n.° 669.103, de :2940-1964
A Legião Brasileira de Assistência
Guanabara

.

.. , fflarço . tcle . ,1 :965 1102,1\
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4-Quinta-feira 11

,;,"Á'Unao 01 .9 1669.099, 44de 229-10-1954
Laboratório Sintético Ltda.
São Paulo

I

•1

.• • P

4 • ,P•41

Nome comercial

Indústria nrasileira
4

f •4

Classe 6
Peças eicessóaios para máqdinas

Liasse 21
Para distinguir: Veieulos e -suas parte.
Integrantes: Aros para bibieletas, autonitsarls, auto-caminhões,, aviões, amora
tecedores, alavancas de ~bifa. ,braços,
breques, .braços para veículos, bicicletas, carrinho54de mão 'e carretas. 'caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
sarros. tratores, carros.berços, carros-.
tanques cryos-irrigadores, carros carroças, ,carocerias. _chassis, thapas circulares oara.veículos. cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direção &ela
gadeiras. estribos, 0,e',1..
.o...

•

•••••eft.

• n •,:11.

••••-•

,a;

1022 Quinta-feira 11
•

Teimo 11. 9 669.125, de 29-10-61
o. calhas. cimento, cai, a.-i chasas
vadores para passageiros e rara :aram
Vinícola Nau Sem Rumo S. A.
engates para carros, eixos de direção, isolantes, calbros, caixilhos; colunas;
Minas Gerais
freios, fronteiras para veículos. su dão chapas para coberturas, caixas dágua.
locomotivas, lanchas, motociclos, moias. caixas para coberturas, caixas clágua.
motocicletas, motocargas, moto furgões. caixas de descarga para etixos, edifica.
snanivelas, navios, 'ónibus. para-choques sões prensoldadas, estuque. .ernulsoo de
para-lamas, para-brisas, pedais.. pantões tese asfáltico, estacas, esquadrias, estias
rodas para bicicletas, raios para biciclea, taras metálicas para construções, lame.
tas, reboques, radiadores para valeu:os 'Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le junção, lajes, lageotas, material asotodas para veiculos. selins, tricicles,
rantes para velculos vagões. velocipe- imite contra trio e calor, man:lhas, masdes„varetas de controle do afogador e ma para revestimentos de paredes, aiaacelerador. tróleis. troleibus, varaes de (iras para construções, mosaicos, produtos de bua asSáltico, produtos para
carro, toletes para carros
tornar impernscabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreTermo n.9 669.117, de 29-10~64
gulho, produtos betuminosos, tmparmea.
Pereira, Rocha 6 Cia. Ltda.
bilizantes líquidos ou sob mitras forma:
Guanabara
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. pacas para pa.
vimentação, aças ornatusritaia de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
Cla sse 42
papel para forrar caaas, massas anu.
Vinhos
rcidos para uso nas canstrtaSes, parquete»,
portas,
portões,
pisos,
soleiras.
Termo n." 669.126, de 29-10-64 ,indústria Brasileira
para portas, tijolos tubos de concreto. Boalfe Comércio e Indústria de Peças
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan- e Acessórios Para- Automóveis Ltda.
que.. de cimento, vigas, vigamentos e
Guanabara
Classe 42
Para distinguir: Aguardente, biaer. co
Termo n.s 669.122, de 29-10-64
nhaque, gin, licor, v.nho, fernete. ver. ENG as- Máquinas e Representações
3oalfe Comercio:Indústrii'
moute. anisete, rum, uisque, vinho de
Ltda.
mesa, vinho quinado, vinhos espuman
de Peças e Acessórios,
Guauabara •
tes, vinhos licores e cerveja

Au ature

Para Automóveis Ltd.a,

Vamo n.9 669.120, de 29-t0-64
Florenz Cosméticos Ltda.
Guanabara

Jilber,
Classe 41 _
Abacaxi, abacate, ameixas, amendoesk
figos, passas pêssegos, peras, maças,
uvas, laranjas, bananas, cajú, damasco,
frutas em geral, cristalizadas ou não,
inclusive em calda, doces de tôdas
espécies, legumes em geral
Termo n.° 669.134, de 29-10-1964
Wilrod — Administração de Bens Ltdill
Guanabara

"441)
.

:-')

r4C)-4111011

bois ittiMi

Classe So
Impressos em geral
Termo n.° 669.135. de 29-10-1964
Adhemar Zerlottini
Minas Gerais

M.ME,

Termos os. 669.127 e 669.128, d
29-10-1964
Boalfe Comércio e Indústria .de Peças e
Acessórios para Automóveis Ltda.
'Guanabara

Classe. 17
Má.quinas de escrever. de somar e de
calcular

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, hTermo n.° 669.123, de 29-10-64
quidos, 'pó creme, blocos e bolas, ta.
Calçados Marlon Ltda.
báo em pasta e em barras, sabão. eis
Rio Grande do Sul
bastões para barba arames para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pA
aa concretas para coloração dos labios
olhos e sobrancelhas. extratos. loções
pomadas fixadoras para bigode, oasine
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de -colonia e de toilette, oS de
ndústria Brasileira
arroz, comprimidos e . em tablete& tia
toras para cabelo. .dentitacts era pó
kg, ádo, • concretos e . em pasta 4445ell
Classe 36
dentifricios, essencias. talcc peetumado
Calçados para homená. sennoras e
&ruas para .ambe l esamento da ,)ele.
crianças
sisa roo liquia pé ou concreta. tôiu.
ao e vigores ova cabelo • peie dept. •- Termo n.° 669.124.. de 29-10-64
latórios em liquido, pó ou concretos,
Vinfoo/a Nau Sem Rumo S. A.'
pomadas. vernizes. tabletes, lapis.
limoesa
Minas Gerais
es
para
.
liéjuidos
e
esmal
tas,
3R unhas. águas de quina sacheta pare
rcatumai quarto. em [sarilhas, tabletes
eis pó, pres-ados douidos em pS ador, vaselina
rco adas - aaaa evitar o s
perfumada sais para banho

AdAemar Zerlotilij
,LJOÃO

Termo n.9 669.136, de 29-10-1964
Sebastião Vieira Marques
Minas Gerais
sSlasse 50
.Artspos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Termos na, 669.129 e 669.130, de
29-10-1964
Escol
C.mmércio de Móveis Ltda.
Guanabara
II

Termo n. 9 669.121, de 2940,61
Eciv — Engenharia Construções e
Vendas Ltda.
. .
Guanabara .

ESCOL "
Classe o
Artigos da chame
Classe 40
Artigos da classe

Classe 41 .
Café torrado e moldo

'Maios na. 669.131 e 669.132, de
29-10-1964
Duplo-A — Administração, Seguros a
presentações Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 42
Vinhos

Dem- mix0

(.lasse si
Café torrado e moído'

I

Classe ló
1PaCei distinguir: Materiais para cansara
95e1 e decorações: Argamassas. argila.
balaustres.
•areia. azulejos, gatentes,para
pavimenta(aos de cimento, bloros

Termo ni 669.133, de 29-10-1964
Produtos Horti-Granjeiros Jibler Ltd%
Guanabara

Nome comercial

indústria Brasikira

.Indústria Brasileira

• .
março de 1965

CFiC1AL (S:u2ão W)

DUPLO-A
. 'Classe 36 Artigos da ciam

Termo n.* 669.137, de 29-10-1964
Marins Cavadas
Bahia

H
Classe 41
Café torrado e moído

MARIO. OFICIAL (Seção II!)
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Março -de

I
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TárnaO n.0 669 .141, de 29404964 • caati e-vegetais: ' Argolas, açucareiro
navalhas, niples, puas. pás, picaretas, Moplast S.A. — Indústria e Crimércio anna ctu . para óculos, bules, . baadejas,
bases- para tele'ones, baldes, bacias, bolSão Paulo
pregos, ponteiros. parafusos, porcas,
sas, caixas, carteiras -chapas. -cabos
pratos. porta-gelo, poseiras, porta-pào
para ferramentas e utensílios, cruzetelS,
porta-joias, paliteiros, panelas, puxadocaixas para acondicionamento de alires. placas. -pregadores, parta-esponjas,
mentos, caixas de material plástico pata
peneiras, pinos, plainas.. petturadeiras.
baterias, criadores, coas, canecas copires, pinças, panelões, porta-copos e
lheres, conchas, -cestas para pão, cestigarrafas. passadores de roupa, presa
nhas capas para álbuns e para livros
IND. BRASILEIRA
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
cálices, cestos, castiçais para valas,
rebites, reduções, recipientes de metal,
caixas para guarda de objetos, crturodizios. roscas de ;aço inoxidável, rechos, coadores -para chá, descanso para
gistros de aço inoxidável, registros
Classe 2i1
serras, serrotes, sifões, saleiros, &acarai- Para distinguir: Artefatos de material pratos. copos e copinhos de pládozo
lhas, torquezes. trilhos, tribos, tubula- plástico e de .nylon: Recipientes fabri- para sorvetes, caixinhas de plástico
ções, . tampões. travadeiras, telas -de cados de material plástico, revestimen- para sorvetes, colherinhas, pasmhas,
arame. trincos. taças, travessas, tesouras. tos confeccionados de substâncias ani- garfinhos de plástico para sorvetes, (ora
trancas, -tramelas, talheres, talhadeiras, mais e vegetais: Argolas, açucareiros, minhas de plástico para sorvetes _disaps
tampas para panelas e caldeirões, ter- armações para óculos, bules, bandejas, embreagens de -material plásticu embarinas, tachos, trens de cosinha. torra- bases para tele rones, baldes, bacias, bol- lagens de material plástico para sorveClasse 41
deiras. orinóis, vasos, vasilhames, ver- sas, caixas, carteiras chapas, cabos tes estojos para objetos, espumas de
Café, -em grão, torrado e moldo
tias. _mandril .de expansão, freza de para ferramentas e utensílios. ,cruzetas, nyion, esteiras, enfeites para autoznó.
Termos ns. 669.139 e69.140. de chanfrar. guia de f reza de chanfrar, caixas para acondicionamento de ali- vais, massas anti-ruidos, esmadores de
ventosas, .maletas, batia para sacos de mentos, caixas de material plástico para pratos, 'funis, formas para doces, fita,
-29-10-1964
Moplast S.A. — Indústria e Comércio viagem. para pastas, balmazes, cantos baterias, coadores, coes, canecas, co- isolantes, filmes, fios de celulose, tacho*
para estojos, colchetes paris' malas, cra- lheres, conchas, cestas para- pão, cesti- para bolsas, facas, • guarnições, gaarni.
vos., enfeites. fecho , para :pastas e . para nhas capas para álbuns e para livros ções para -chupetas e mamada ras, miara
São Paulo
ma/as. . passadores de • correias, ponte!. cálices, cestos, castiçais para velas. rações -para porta-blocos, guarnições
torniquetes e tubos de extensão
caixas para guarda de objetos, crtu- para liquidificadores e para paradeiros
Classe 28
chos, coadores para chá. des aanso para de -frutas e legumes,. guarniç õe s de maPara distinguir: Artefatos de material pratos. copos e copinhos de plástaac terial plástico para ctenstlios e objetos
plástico e de nyion: Recipientes fabri- para sorvetes, caixinhas de plástica guarnições para bolsas, garfo. galerias
,. ,
cados de material plastico, revestimen- para sorvetes. colherinhas, pasinhas. para cortinas, jarros, laminados, plásconfeccionados de substâncias -ani- garfinhos de plástico para sorvetes for. ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
IND. ASIR ASILEIRA i tos
mais - e vegetais: Argolas, açucareiros, minhas ale plástico para .sorvetes, 'discos orinóis, pendedcares de roupas. puxado.
armações para óculos, bules, bandejas. embreagens cie material plástico emba- res -para móveis, pires, pratos, palitei..'
bases para teleaones, baldes, bacias, bot. lagens de material plástico para -sorve- ros, pás de cosinha, pedras pomes,
sas, caixas, carteiras chapas. cabos tes estojos para objetos, espumas de gos, protetoes para 'documentos, ptl-,
.Classe 11
para ferramentas e -utensílios. cruzetas nylan, esteiras, enfeites para automó xadores de -água . para uso duméstico
Para distinguir erragena e.ferramentas:
porta-copos, porta-niqueis, porta-notes,
Alicates, alavancas, arruelas—arrebites, caixas para acondicionamento de ali- vais, massas anti-rnidos, escoadores de porta-doca-tentos, placas,. rebites, _rodia
argolas, _aldrava& , armações _de -anatai. mentos, caixas de material plástico ,rara pratos, funis, formas para doces. fitas nhaa, recipientes, suportes suportes alara
abridores ale- latas. arame,, aparelhos..de baterias, coadores, coos,. canecas, co- isolantes, filmes, • fios deacelulose, fechos guardanapos, saleiros tubos, tigela.,
chá e café, assadeiras. açucareiros, apa- lheres, conchas, cestas para pão, cesta para -bolsas, facas, guarnições, guarni- tubos para ampolas, tubos -para
relhos para lavatórios. 'arandelas, ares- altas capas para álbuns e para livros ções para chupetas e mamadeiras, guar- gaz, travessas, atipos .de material plaga
tas. aros. almohadarises, -*amoladores, cálices, cestos, acastiçais para - velas, nições para porta-blocos, guarnlçaes tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha"
amoladores •tle terarancritas, alças ' para caixas 'para guarda de objetos, atal- para liquidificadores e para batedeiras
ancinhos. brocas, --bigornas. baixelas, aia:3s, coadores para chá, descanso naia de frutas e legumea, guarnições ae ra- mas para ncandicianamant p, vasos,
colas a frio e. colas não .cocicidas
bandejas. bacias. abonabonieres. -.baldes, pratos, copos e copinhos de plástoao para cortinas, jarros, laminadas,* plás- caras,
em outras classes, para .botuacha, para
borboletas. baterias, bases de metal, bra- para sorvetes. civinhas de plástico ticos, lancheiras. ananteguelras, mtlas, ccomes,
ar
para .znarcineiros. para ..sapaçadeiras, trales-ibisagra, buchas. isaishe para sorvetes, colberinhas, :pasiretas, orinóls, pendedorcs de roupas puxadopara facas. -baterias _ide casinha, colhe- garfinhos de plástico para sorvetes for. res para móveis, pires, pratos, palitei- teiros, -para vidros, pasta adesiva para
de pedreiros,, cadeados, correntes,. cabi- minhasde plástico para _sorvetes, iel:scos ros, pás de casinha, pedras pomes, adi- correias, -pasta e pedras para abas
des. chaves de parafusos, conexões para embreagens de material plástico emba- taria] plástico para desmaios e objetos rebolos. adesivos . pata „taatas. „adesivos
encanamentos. caixas ale -metal para lagens de .material plástico para sorve- guarnições para bolsas; garfos, galerias para /adraros e adesivos para azulejos,
portbes, colunas,. canos, chaves de fen- tes estojos para objetos, -espumas. de asas, protetoes para documentos, pu- anéis, carretéis par tecelagem e guarda, chaves inglasas. cabeçaes. canecas, nylon, esteiras, enfeites para automó- xadores de agua para uso doméstico iaçõea de material plástico para -Inchas,
tria geral de aplásticos
produtos insethficlas. , ierancidas, desta- veis, massas ..anti-ruidos, escoadores de porta-copos, porta-niqueis, parta-notas,
copos. caohepots. cearão .de :mesa. co- pratos, funis, formas para doces: fitas porta-documentos, placas, „rebites, roda- Termo -ta° -669.143, de '29-10-1964
que-celeuma caixas para .condimecto _de isolantes, filmes, lios de celulose, fechos nha.s, recipientes. ,suportes suportes -Para .1Viaplast
S.A. — Indústria e Comércio
alimentos. ' cadeadós, caldeirões, caçar°, para bolsas, facas, guarnições, cuarni- guardanapos. ,saleiros Manos. tigelas,
las, chaleiras. catateiras, conchas. coa- ates para chupetas e :mamadeiras, :guar- tubos .,para ampolas, .tubos para aerin,São Paulo
dores. cuscuse p os. cabides de , metal. nições para. ,porta-blocos, -guarnições gas. aravessas, tipos ie material pláscabos. caixas de ferro, cruzetas. curvas. -para aliquidilicadores e para ',batedeiras tico, sacolas, sacos, saatanhos, vasilhacantoneiras, chaveiros, canivetes, chave. de frutas e.le,gunies, guarnições de ma- mes para .acondicionamento. vasos, xívenas, cremones, cadinhos. crivos. chan. terial plástico para ~saias e abjetos caras, calas a frio e colas não ancicidas
fradores, cassMates. cabos.. chaves, cha- 'guarnições ,para bolsas. garapa, galarins em outras classes, .para borracha. Para
ves para Porcas circulares, thaves
para .cortinas. jarros, laminados. piás, cadimes, para maraineiros, para sapa/110.'-'BRASILEIRA
quimétrica. correntes .oara .chaves. col. 'ticos, lancheiras, maateguearas, a alas,' teiros, para vidros, pasta adesiva paru
chaves
para
porcas,distintivos.
chetes.
toriunis,.:pendedores ide r.rinpas, puxado-- correias, pasta e pedras para .atiar
res.: pra- rces .para imóveis, !pires, -pratos, palitei.' rebolos, adesivos para tacos, adesivos
dobradiqas. 'descanso para rábe
tos e copos. enxadas. esferas, engates. aos, pás de- casinha. • podres -pomes, •arti para ladrilros, e adesivos 'para -azulejos,
Classe 28
enfeites de metal. estribos, espátulas •gos, .protemes apara documentos, pu- anéis, carretéis par tecelagem e guar- Para ,distinguir; -Artefatos ..de material
estojos de metal para carimbos, eixos, a:adores ode agua apara aso 'doméstico nições deamaterial plástico para indús- plástico e ade .nylon: • Recipientes fabriexpandidor para tubos.- estratirras anata- -.pana-cepos, porta-niquela :porta-nanas,
tria geral de plásticos
cadas .de anatezial ,plástitn, sevestimea•
ras. aprendartores de •mapel suportes parta-documentos. -placas, aabites, roda
tos confeccionados de • subatanains and,.
boas. -escalavam-res. esprèMedores. -espu- 'Mas.- recipientes. suporres napartes para
Termo n.° -669:142, de '29-10-1964
mais e vegetais: Argolas, „açucareiros.
madeiras. lannhes. 'Foices, terro . pari guardanapos, -saleiros ambas, tigelas. Moplast S.A . — Indústria e rotaérclo
armações para óculos, ibules, ,bandejat
cortar capará. ierrolhos. 'lacas latões' tubos apara 'ampolas; :tubos par'à
bases para .tele‘ones.libaldas, haelas..rhot.Sato Paulo
techaduas....traterras..4,unis. ermas para
sas, _Caixas, carteiras xhapas. _cabo*
aoces, bolos arnhailas e pralins..iflanges gas, travessas, tipos ale • material p..para .ferramentasaiten.silios. cometas,
fivela. •furadores. arrrarnettitas -cortantes tico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha
caixas para acondicionamento
• • roertnrantes para ianarceneinos. fechos mes para acandicionamenio, •VaSOS,
mentos. -caixas de imaterial plástico paia
caras.
_colas
ia
frio
e
tolas
mão
.incicidal
'dor:ranhas.
ditas
-de metal. •iferraduras.
baterias. _coadores. ,coos, canecas
..em .outrasaclasses, apara axpracha. para
.4ND.- BR AS I L EIRA t
-.aco. ganehos. Alua:unhes. ide
licte.s. conchas. ,cestas para .pão. xestl.
garfos, g/nichos -marra .quadros..grampos comunas. pàra rnarcineiros. para sapaalias ,capas , ,para -.álbuns e apara 1 livro'
'para -emendas 'de correias.' grsides apara teiros, ..para ladros, pasta adesiva para
cálices. -cestas. -castiçais anua we!la
loaões . e• al elaeleires. -grelhas. ataihrteiros, correias, pasta e pedras para afiar
Ciasse _28
caixas .para ffluarda ' ,de objetos •tredrebolos,
adesivos
para
taco.a
.adesivos
-gomos. -gromeis garregas, atlhosea,
Para distinguir: Artefatos de material chos, ...coadoras para ahtaadeacanso „azo
lhos... terra, os, (-lanas.
minas "P.coreIrosl, 'ara ladrilros e adesivos para azulejos,
.plástIct. e -de nylon: Recipientes fabri p ratos, copos -.e cqpinhos (-de ,,plastoco
guare
anéis,
carretéis
par
tecelagem
latas aves. trisithacadoz ..de .material iwlástico, reuestimen para ..sorvetes, :caixinhas (ide aplaatie0
Aínhas. noolas nmar —,ortas ,nuarteios. nições de amaterial i plástico kara Andais- Soo ,confeccionados de substâncias ara
para sorvetes. colherinhas o.4:nhss.
tria geral ale- pláadcos
.euarrotaa, ,,matrices. , mannitas, imn;atolar;
Termo 11.0 49.1'.38, de 29•10-1964
Manuel Ignacio Fernandes
Balda

morsa% machetes, caantegueiras, malhos.
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1024 Quinta-feira 11garfinhos .de plástico para sorvetes. farUnhas de plástico. para sorvetes, discos
breagens • de .material plástico embalagens de material plástico para goivetes estojos para objetos, espumas de
stylon, esteiras, enfeites para automóVais, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, terbor
para bolsas, facas,: guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas. gastas galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, manteguetras, Malas.
orindis. pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros. pás de casinha, pedras pomes. artigos, protetoes para documentas, Pu.
'radares de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites. rodiIlhas, recipientes. suportes suportes para
guardanapos, saleiros nabos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piastico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha..
V103 para acondicionamento. vasos, ai caras, colas a frio e colas não incicida:
em outras classes, para borracha. para
Cortuines, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
Correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azalejoa.
anéis, carretéis par tecelagem e guar•
n'ções de material plástico para indústria geral de plásticos

(Seção -III)

guarnições para bolsas, garfos, galerias ções para chupetas e mamadeiras, guarpara cortinas, jarras, laminados, pias- nições para porta-blocos, guarnições
tizoia lancheiras, mantegueiras, malas, para liquidificadores e para batedeiras
orladas, pendedores de roupas, puxado- de frutas e legumes, guarnkbes de mares para móveis, pires, pratos, palitei- terial plástico para ctensillos e <>Ejeto'
ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- guarnições para bolsas, garfos, galeriar
gos, protetoes para documentos, pu- para cortinas, jarros, laminados, plás'adorei de agua para uso domestico ticos, lancheiras, manteguelcas, malas,
gas, travessas, tipos de matada) plás- orinóls, pendedores de roupas, puxadotico, sacolas, sacos, saquinhoa vasilha- res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artimes para acondicionamento, vasos,
caras, colas a trio e colas não inckidas gos, protetoes para documentos, puem outras classea, para borraa lia, tura xadores de água para uso doméstico
cortumes, para marcineiros,. para sapa. porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
tetras, pari" vidros, pasta adesiva para porta-documentos, placas, rebites, rodicorreias, pasta e pedras para afiar nhas, recipientes, suportes sarastes para
rebolos, adesivos para tacos, adesivos guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
para ladraras e adesivos para azulejos, tabas para ampolas, tubos para serinanéis, carretéis par tecelagem e guar- gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhanições de material plástico oara
mes para acondicionamento, vasos, satria gerai de passticos
caras, colas a frio e colas não incicidas
Termo n.° 669.145, de 29-10-1964
em outras classes, para borradha, para
Gallardo 6 Mansur Ltda.
cortumes, para marcineiros, para sapa•
São Paulo
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adçsivos
para ladraras e adesivos para azulejos
anéis, carretéis par tecelagem e guarcavaca de material plástico para indústria geral de plásticos
IND. BRASILEIRA
Tartios na. 669.147 e 669.148, de
.
2910-1964
A. P. Cartazes Ltda
Classe 8
São Paulo
Rádios em geral, toca-discos, rádio de
cabeceira, rádios para' autos, televisão,
aparelhos receptores e trans:nasores 'de
sons, aarelhos de televisão

- Termo na 669.144, de 29-10-1964
laIoplast S.A. — Indústria e Comércio
•
São Paulo
o

•PERSONAL
IND. BRASILEIRA

•
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de matarias
plástico e de mama Recipientes tabriCados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias
' mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules. bandeias
bases para tele sones, baldes, bacias, boi.
tas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas
caixas Para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cear'
• nhaa capas para álbuns e para baios
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos arai.
chos,. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de ;Catana
para sorvetes, caixinhas de plástico
para • sorvetes. colherinhas. pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, foi.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico emaa' lagens. de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóNela massas antaruidos. escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras, guita
, nições para porta-blocos, auarnições
, para liquidificadores e para aaiedeiras
de frutas e legumes. guarniaões de ira
teria' plástico para etensilios e objetos

STRATOSFERIG

1

Têm° n.o 669.146, de 29-10-1964
Indstria Plástica Ieda.
Dermiwil
São paulo

A. P.

MO BRASILEIRA

LALO
0RASILE'.1

Classe 28
Para distinguir: Artefatos i e matada!
plástico e de nylon: Recipientes fabri
cados ae material plástico, revestimen.
tos confeccionados de substâncias 'ai
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules. bandejas
bases para tele çones, baldes, bactas, boa
sas, caixas, carteiras . chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, caaecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesta
talas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos. Castiçais para velas
caixa, para guarda de objetos ertu
chos, coadores para chã. descansa para
pratos, copos e copinhos de plástoce
para sorvetes, caixinhas d a plástica
para • sorvetes, colherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorseca. for.
minhas de plástico para sorveres, discos
embreagens de material pataco emba
lagens de material plástico para sorve
tes estojos para objetos, espumas dt
nylon, esteiras, enfeites para autorn6
vais, massas atra-nados. ascoadoias
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantas, filmes, fios de ceia:ase, tecno:
para bols, frc- , , çaia a lacas quarai

Caasae. 32
Para distas g r : Programas jornalísticos, humorísticos, radiofônicos e de te
levisão, "scripts", "sketcbs a , peças teatrais e cinematográficas, novelas radio.
fônicas ou não, boletins de inçormações.
prospectos, álbuns, revistas, jornais. fOtonoveias, histórias erri quadrinhos. publicações em geral
Classe 25
Arvores da nata). bibelots, bolas para
enfeites de. árvores de nata, carta!,
geográficas, cartões postais, carrazas,
displays, desenhos artisticos. deaenfaos
de calcou:moia para • tecidos, estatuas.
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, 'festões, fotografias, frutas de louças, figuras para enfeitar bolos dg aniversários, batizados;
casamentos e outras quaisquer comemrações. gravuras. imagens. letreiros. manequins, (raquetes, obras artisticas, obras
de pintura, painéis e cartazes Dará decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes artiatioas
para vitrines, estatuetas, para adornos
e para fins artísticos e taboletas
Têm° n.o 669.149, de 29-10-1964
A. P. Cartazes Ltda.
São Paulo

A.P. CARTAZES
Classes: 25, la
la tido de 1-Ntaa4-, manta

PREÇO DO N ÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

Mano de 1965
Térmo n.° 669.150, de 29-10-1964
A. P. Cartazes Ltda.
São Paulo

A.P.CARTAZES LTDA.,
Nome Comercial
Termo n.° 669.151, de 29-101961
Ind. e Com. de Móveis Orlando
Pelosi Ltda.

FANTASTICAL
IND. BRASILEIRA
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou alo, inchasive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, banzos, balcões," banquetas,
bandejas, domiciliaras, berços, biombos,
cadeiras, • caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
dispensas, divisões, divans, discoteca*,
de rádios, colchões, colchões de mola*
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras'
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 669.152, de 29-10-64
Bandos & Irmão Ltda.
Paraná

FUBAMIL
.IND. BRASILEIRA

Classe 41
• Par adistinguir: Faixa farinha de milha
farinha de mandioca, creme de milho e
sêmola
nano na 669.153, de 29-10-61
Importadora Maza Ltda.
Guanabara

indústria Brasiteiro •
Classe 8
Fogões, aquecedores, fogareiros, lavadores, enxudadores e torradeiras elétracas, liquidificadores, batedeiras, picadores de carne. enceradeiras, aspiradores
de pó, - lustradeiras, misturadelras, safra
geradores, geladeiras, acendedores, cam.
painhas, ferros de engomar, ferros de
uladores de ar. refrigeradores
passar, Circ
de ar, chuveiros, aquecedores, estuaas,
evaporadores, -lanternas, picadores de
legumes e bules, cafeteiras elétricas,
lâmpadas, formas elétricas, ventiladores,
torradores de cereais elétricos, projeto»
res, lustres, rádios receptores, rádios
receptores conjugados com fonógrafos,
receptor de televisão, receptores de te.
levisáo conjugados com fonógrafos
com rádios, fonógrafos, amliadores
ilraa sécas elétricas e válvulas

