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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA I ROPRIEDADE INDUSTRIAL

Virgílio Borges de Andrade - Na
averbação da patente de n9 2.768 -•
Divisão de Patentes
Modêlo de utilidade - Cumpra a ext.
gência.
Sankyo
Company
Li:
N9 113.896 - Cook Walte Laborato•
N9 122.796 - João Emenesio Pinto. N 9 131.279 PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
N9 123.180 - Regia Nationale Des mitcd.
rica, Inc - Cumpra a exigência.
DEFERIDO
N9 131.482 - Ciba Societé Anony- N9 131.511 - Montecatini, Societá
Usines Renault.
me.
Generale Per L'Indu,stria Mineraria •
Expediente de 8 de março de 1965
NO 123.293
The Bendix Corp.
N9 131.483 - Monsanto Company.
Chimica - Cumpra a exigência.
N9 124.381 - Cirei S.A.
N9 131.553 - Pittsburgh Plata Giasa
N9 115.7E40 - Aperfeiçoamentos em NO 129.736 - Lázaro Cândido de AlCompany.
EXPEDIENTE DO DIRETOP
acoplamento do atrito - Hydro Kine- meida.
N9 121.630 - Peel René Payet.
tic Power Transmission Limited.
N9 124.370 - The Glaciar Metal Co.
N9 131.639 - Raleou International,
MARCAS DEFERIDAS
/49 125.571 - Nôvo dispositivo para Limited.
retirar líquidos de vasilhames e côn- N9 125.223 - Metalúrgica Berym Li- Inc.
Dia 8 de março de 1965
generes - Sabino Griesi.
NO 132.334 - Stamicarbon N.V.
mitada.
NO 129.447 - Aperfeiçoamentos em
N9 132.343 - J. R. Geigy S.A.
N9 14.967 - Adauto de Andrade.
NO 1666.065 - Propeptans
Dais..
arames farpados - Dr. Rapinei JaN9 132.345 - Dermeval Neves Ro- re Associates - Cls. 3.
N9 129.818 Alessio Mantovanni.
net Júnior.
drigues.
No 128.106 - Cyril de Mamai.
NO 247.681 - Rica Tintas Vernizes
N9 131.238 - Francisco Macedo Fal- N9 132.364 - The Wellcome Foun- - Radiura Indústria e Comércio AmeExigências
dation Limited.
tosa.
ricano Ltda. - Cias. 1.
NO 131.464 - Oscar de Oliveira Li- N9 132.396 - Johnson & Johnson.
NO 422.762 - Spasa - São paio.
Têrmos com exigências acumprir: ma.
NO 132.415 - Sandoz S.A.
Àlpargatas S.A. - Classe 31.
Fichei & Sachs Aktiengesellschaft - 1.1 9 131.538 - Indústria e ComérN9 132.418 - E. Merck •Aktiengsel(Junto ao têrmo 117.426).
cio de Máquinas a'sumin S.A.
MARCAS INDEFERIDA.
lschaft.
Fichei & Sachs Aktiengesellschaft No
132.425
Societá
Farmaçeutici
(Junto a patente 119.742).
ExTGÉNcIAS
NO 176.608 - Arco Iria - Casal de
nana.
N9 84.841 - Regulador de Veículos
Rey & Cia. Ltda. - Classe 17.
N.
132.497
Ciba
Societé
AnonyNey Ltda.
RIO, 9 de março de 196E
NO 310.501 - Formaco - Cia. Qui..
me.
N9 89.935 - Waldomiro Borges dos
NO 132.742 - Metalúrgica Paulista mica Industrial de Laminados - ClasTêrtnos com exigências a cum- S. Anônima.
s() 8.
Santos. Daniel Ribe Guiral e Jayme
prir:
•
Carchat Maura.
N9 133.213 - Rotim & Haas ComNO 418.981 - Corduroy - IndúsN9 94.485 - Vitório Barchl.
tria de Vefculos Corduroy_ Ltda.
N9 115.228 - Indústrias de Tênis pa,ny.
N9 111.901 - Alfredo Gomes VillaNo 133.231 - E. I. Du Pont de Ne- Classe 23.
e Artefatos de Borracha Iris Ltda.
ça.
NO 421.664 - Kelinha - Pecci 81
NO 119.449 - Telefonaktiebolagt L, mours And Company.
NO 113.271 --- Auto Union GMBH.
N9 133.250 - Olin Mathieson Che- Cia. Ltda. - Classe 6.
M. Ericsson.
113.794
Halberg
Maschinenbau
N9
N9 424.749 - Mark III - Mark II
N9 120.616 - António Ferreira Bra- mical Corporation.
Und Giesserel GMBH.
Kefalas S.A.
N9 133.284
Conservacão !licito Elétrica Ltda.
ga
N9 115.880 - Maxime Amirault e N9 124.561 - Johnson & Johnson.
NO 133.295 - Halcon International, Classe 50.
Paul Destoumieux.
N9 125.011 - Fábrica de Armas Mo- Inc.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO Dl
N9 116.140 - Trivellato S.A. Enge- derna Fana Ltda.
N9 133.303 - Sandoz S.A.
PESQUISAS
nharia Indústria e Comércio.
NO 133.304 - Sandoz S.A. •
N9 125.650 - Floriano Peixoto da
NO 133.489 - N. V. Philips'OloelN9 1103.338 - Jaroslav Bures.
Costa.
M(IGÈNCIAS
N9 110.882 - Antônio Ferreira Bra- NO 126.078 - Metal & Thermit Cor- lemoenfabyieken.
ga Filho.
No 132.494 - Merck & Co. Inc.
poration.
Dia 8 de março de 1965
- Scientifict Design
N9 116.885 - José Domingos dos N9 126.289 -- Remington Arms No 143.77%
Inc.
Company,
Company,
Inc.
Termos
com exigências a cumprir:
Santos.
N 9 385.216 - Carbon S.A. Inclusa
N9 120.365 - 'Union Carbide Corp.
NO 150.458 - Paulo Grosa.
N9 126.318 - John Labatt Limited.
iria e Comércio.
..N9 1 91.01 8 - Pa ulo Kemeny.
N9 127.3s6 - Aktiengesellschaft Fur NO 151.886 - Romeu Tarzia.
N9 121.023 - Dano Finzi.
NO 154.708 - Metalúrgica São Ni- NO 413.934 - Ivens So Kawaurato.,
Brtuterelindustrie Glarus.
N9 426.164 - Lab. Branova S.A.,
N9 121.225 - Robert Bosch GMBEI. No 128.393 - Alcides Sant'Anna.
155.621 - Nicolino Guimarães Ind. (-anímica e Farmacêutica.
NO
128.735
Catalytic
Combustion
N9
121.231
Toyofumi
Tomonari.
N9
N9 430.610 - Hermógenes Nogueira
Moreira.
N9 121.351 - Manoel da Silva Car- Corporation.
Louis Emile Laure - Na transfevQlheiro.
N9 128.771 - Yawata Iron & Steel rência do têrmo 131.767 Cumpra a NO 441.402 - 441.403 - Shell Bra•
NO 121,900 - José Libório Antunes. Co. Ltd.
exigência.
sil S.A. Petróleo.
122.720
Plinio
de
Freitas.
N9
NO 129.546 - Jordan Homer Stover,
NO 463.653 - Raimundo Carneiro
111.
122.339
Harvest
Queen
Mill
Divisa°
de
Patentes
da
Expediente
N9
Júnibr,
130.054
C.
A.
V.
Limited.
N9
com
incorEleva
tor
Co.
por
ter
saldo
•
republicado
NO 468.243 - Oliveira & Chieriglinl.
reções
N9 122.5R7 - Motoren Werke Ma- N9 130.209 - Nestle S.A.
N9 477.665 - 477:694 - 477.808 Vorm
Benz
ABT
Mototiheim A. G.
Nestlé S.A.
N9 130.491 Monsanto Company.
Rio,
9
de
março
de
1985
renbau.
No 130.621 - Halcon Intenational
EXPEDIENTE DA SECAO
N9 122.621 - Insitut Francais Ou Inc.
Modèlo de utilidade deferido
INTER leartÉNCIA
Petroie den Carburants et Lubrificants. N9 131.051 - Ifalcon Intenational,
N9 122.70'1 - Mionesota Mining Inc.
Termo:
NO 131.052 - lialcon Intenational
MARCAS DEFERIDA8
And Manufacturing Co.
N9 122.709 - Allgaler 'Werke CM N9 131.228 - Raleou International, N9 113.674 - Nôvo aparelho para
Dia 8 de março de 1965
dar conformacão a manteiga usada
BM.
Ira.
N9 122.744 - Leonardo de Lima NO 131.253 - Iialeon International, em servia os (couvert) - Requerente: , N'4 161.920 - Tupi - Abdallai
Johann Glockshuber.
I Aoad - Classe 32.
animaram
Inc.

,

•

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Exigências

1026 Sexta-feira 12
- As Repartições Públicas
.deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
. jornais, diáriamente„ até. às.
15 horas„ exceto, aos: sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamaçõe& pertinen.
les à matéria retribuída, nos
casos deerros ou . omiSsõ'es, dèverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redcivio, das
O às 17,30 horas, no máximo
até. 72. horas, após. ri. saída das
órgãos. oficiais...
Os origihaã deverão ser
dactilagrafador autertentrlas;
ressalvadas,, por quem de die
reito, rasuras, e emendas..
- Excetuadas. as, paect, o
exterion. 'que serão-0 ,sempre
miuttis,, as. assinaturábâ poderse-ã- o, tomar. enú qualquer época, por seis meses Ott• um' ano;
- :rx,. assiudhras vencidas
poderão suspensas sem
aviso . prévia:
Paru. facilitar aos assinantes.
a verificação do prazo de validade, de- suas- assinaturas, na

01/4110 OFIC1 L (Seção 111)

marN: ', 1965

- As Repartições Pública$
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas' até 29,-de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
„fevereiro de. cada. ano e às DIRUTIOR • GERAL, iniciadas,, em qualquer época,
ALBERTO DE E3R1TO PEREIRA
' pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re•
CHOPE Do siorviço.:Dic eumic...çcias
CHILF111: O" saçÁo Da wan.,e„..zo
:nessa
de . valores- acompanha, •
FLORIANO GUIMARÃES
'MURILO FERREIRA ALVES
das- de escktrecimentos quanto,
to sua. apliCação, 'solicitamos' DIÁRIO OFICIAL.
usem os interessados prefe-.
saçÃo m
t'encialinente
cheque ou vale
ke,95,0
d g) axpawilema, da. Oapartamani•
postal, emitidos a favor do
Nacional ce, Propriadade INduatrtai'do Mlnlatario
do Inchiatrha Com4rale
.Tesoureiro do Departamento'
'cré- Ttnprensa NaciOnar.
Impresbo nas oficinsa do Departamento de ImF..rense Nacional
5
- Os suplementos' àffi.
ASSINATURAS
i çõeS dos órgãos oficiais só se
•fornecerão aos aisinantes que
FI.INCIONÃRIOS
, REPARTIÇÕFIS E, PATIT1et1LAR;;$ 1
. os, solicitarem na ato, da assi.
natitra..
Capital e Interior:
Capithr e Interior:
- O funcionária público fe600,00: $emesh'e, . , • Cr$
Semestre • • . .Cr$
450,00'
deral:
para- fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$
Ano
000.00
conta indicado,. deverá provar.
Exterior:
Exterior::
esta condição; na ato da assi-'
, Cr$ T.300,00IAno . .
. • . .ertd 1.000;00, natura.
O
- O custá dé cada . exemplar •
partasupericir dó enderêça vão continuidade na- recebimento lairasaday dos órgãos' oficiais,
impressos o número do talão 'dos jornais, devem os assinan, 'será, rta7 venda , avulsa;. acresci:
de registro., a mês e o ano em. der providenciar a- respectiva da, da. Cr&
sa- da mesmo.
•renovação com.. antecedéhciit ,anot. a de ..):¥D
que findará.
pot:- ano
A fim de evitar solução , de mínima, de trinta (30) dias:. ,decorrido..
5

EXPEEMENTE

..át.ad•

trn

1,00.

Titulo, de- estabelecimentb indeferido
NO' 421:596 - A5 dei Ouros
N9 261.961 - Fi Ingelfischer Geora. Dcos Champselyseea Ltda. (art. 109
prêsa de Bebidas' AZ de Ouro' Ltda.
Schafer Sz Co - Classe 11..,
n9 3)•
N
o' 232:722
Emprêsa Carioca de N9 416: 513' - Santa Môhica- - San- NO 261. 175a - Lion. S.A.. Engenha- Classe: 41. '
Engenharia Ltda.. - Emprêsa Cario- ta. Mônica Construtora e. Imobiliária riá a Impcutaçãw- Lión, TA,. Enge! - EmblemátiC ai .
NO 422110
NO 258.140 - Santa. Antônio
boratório Phymatosan S.A. - Classe
Ltda. - Classe 50.
nharia e Importação., (art. 109),..
ca da Engenharia Ltda. - Classe 16.
48.
N9 416:529 - CiCobra - Clcobra
Bráulia. de- Andrade - Classe 41.
Acessórios para Usinas. Ltda. - Clas- N9° 4461488; - Centro , de Negócios
No 422.148,- Herminia.- Ilerminiat
Paulista Ltda. - Centro , de, Negócio
se 6.
Modas, Ltda.. - Classe_ 13.
Exigências
N9 416.582.- Ericson - Telefonak- Paulista Ltdaa SC: - (art. 109) .
NO 4=149 - Herminia - Herrainia.
NO 416.558 - José Firma St Cita tiebolaget LM Ericssoir - Classe 8.
Modas Ltda.. - Classe. 23.
(Eut.. 109) ..
Termos, cora exigências a» cumprir: N9 416.584 - Dalma - Costa.&
Hermi;-- N9 263.015 - Fáb. de Calçados RO- Limitada - Casse 48.
N9 422.150 - Herminia
N91 474.368" - Comercia, e^ Indústria
nia. Modas Ltda. - Classe 30.
lex "imitada.
Eub Ltda. - Comercia, e Indústria
N9
421.578
IVGSA
Ind.
Vini422151' -Tierminita -Harminia N9 422.169 - Casablanca Discos Ira,.
cola dEaVargem Grande TA.. - das- Eub. Ltda. - (int: 109)..
Modas-Ltda. - Classe 48.
se. 42;.
portaçãe"
Comércio
e"
Indústria
S.A'.
422.591
-Imespa
Imespa.
InNO
NO 422.106 - Pancostura .-Pancos- • Título de estabelecimento deferido;
dústria Metalúrgica de Eâtruturae PaDiversos
tura
S.A. Ind. e Comércio. -Classe
lef:.
dronizadas Ltda. - Casse.
• NO,- A. Nova. Soberana 34i e 40
No 421,708,- Festival Internacional.
Têrmos: aguardando anteriorida- NO 427.116 - Vaginex - Laborató- Zicker & Cia. - Casses, 8
1.117; ri9,! L e com. exclusão", doi gêdo' Disco - Pelopidas Guimarães
rio Vebel Ltda. - Classe 34.
dés::
Brandão bracindo -.Classe 32.
N9 166.524 - Viúva Alvarez & P1,.- N9 429.276- Silpa, - Sociedade In- nero de comércio dai classe. 81,•
No' 423.236 , - Brasiaf. -Constru- lhos Ltda.
• Marcas; indeferidas
tora Brasigrat de-Máquinas Ltda. - N9 208:552. - Indústrias. de Choco- dustrial Silpa Ltda. - Classe /E
No- 4341176- - Ata. Dip - IvIagnus
late Lacta. S. AI..
• Classe 6.
Máquinas e Produtoso - Classe. NP 1.48: 416' - Garrote: Iiérculea . N9 423.793a - Vega. Vega Comér- N9 218.836 - Walter da' Silva Ma- S.A.
ni" 6.
Jhaquinx Maria- Antunes - Classe 10.
- ci.o e Representações Ltda. - Classe raia,
N9 434.177 - Aia Lif
Magnus NO 208.918 - Federal - Importa,
41.
No 219:408' - Perfumes Maribu LiMáquinas. e Prodittoss - Class dbraa Federal.: dèe Caminhai-á, Ltda. No 428.366.- N.._ s.. Auxiliadora - mitada.
n9 6.
a.
Nossa.
Senhora-.
AuxiliadoNO
N9
247484.
-Indústrias
Reunidas,
476.275.Caledonla - São Pau- Classe
Cartonagem,
•
'21(L
089. - Quero Bom" - Latira Limitada - Classe. (cOm. exe1U- São Jorge. SIA..
N9
la' Alpargatas
- Classe 39:
cinjas Quera, Bom: Ltda - Classe 41.
são: de. rau.tw-borrão) .
NO 444..85L - Tamovo - Refinado- No. 3=473 , "--- Nauta S.A. Imporhistania:déféridtc
NO 218'.715- - Rainha Santa Ikabel
tação e Comércio.
Classe_ 18.
Rainha Santa. Ikabel
ra Paulista. & A..
Panificadora,
/af' 140:332? - Produtos" Rematei' So- N9 ' 211-.914'
Ltda.
Classe411.
Prospec
Prospee
ciedade Anônima.
Insígnia deferida
NP' 4713517 - Moinho) Graciosa- So- Levantamentos Prospeceõee Merofo- NO 221.613 - Léo Pharmaueutical
togramertria EllAx - Classes, 25, a 33 Products, - Laveis, Kemiskei ratirik
Anônima.
'ciedade,
Sócia(art. 114) .
N9 240:848" - Socil - Socil
Vai:h te Tronaste& - Crassa
Ltdat
dada Comercial e Instaladora
MARCAS
DEFERIDAS
Artimoda:- Jt. Lime,
N9 247.120.
- Frase de propaganda deferida:
- Classe 68z (art. 114) .
Freitas, - Classe 36...
lino
NP 178.362 -Fruna - Casa Falchi
Clbrafer
Titula de estabelecimento dileiclb S.A. Ind. e L'amércio - Classe 41.
No. 2611.019.. - Gibiaifer."
N9 381.552 - Mporte í com a Cell, :Distribuidora.
deAro.
e
It'cwra
ttdic . N9 210.110 - Cipava - Cipava tinentall - Soc. Rádio Emissora Cora.
•
' NP 423.595 - Açougue Lousanense Construtora Imobiliária e: Pavimenta- tinental? Ltda. -Classe 32 (art. 121). Classe 5.
Lanz-daBra- LallZ
- ManueL Antunes - Classes 41 e 50 dora S.A. - Classe 16.
• N9 416.527 - Fósforos Argo e Gila- , NO 230.403
Tratoresa e Maquinam Atrico- (ali. 117' no' D..
Sagrotani - Schulke rany dois: bons produtos. de' JUndial siL
N9 2344.936
& Mayr GMBII - Classe 2.
- Indústria Andrade Latorre S.A- - las.- Casse-7Marcas- indeferidas
- Belmotor
elm
N° 238.459 - Mercedes Benz"- Da Classe, 46 (art. 121) .
N9 266.422.- Botor
imler Benz Aktiengesellschaft - ClasBela. Horizonte Máquinas e Motores
.,
• N9 221.664. - Real - Sapataria se. 7,
i
Limitada - Classe.' CE
Nome' comercial deferidOs
Real Ltda. -• Classe" 36:
259.671
Sedisan
OrganizaN9• NO 256.707, - CominIza NO 262.978 -Ringa - Innãos . Car ção Farmacêutica Luper Ltda.
,i mo ..„ .
Cientifico lira-COmércit• de. Minéribs, Stasileiro
es . S.A+. - Classe-valhoReprsntçõ Classe :g
' ""'' ''' ,u1.1844 - Lab,
Cbaminualvsees Ltda. - Lab. Clentif. Ltda. - Clas.se 4,
41

•
n
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N9 320.068 - Condor -- Indústria
Eletrônica Condor Ltda. - Classe 8.
N9 253.80 7 - Minnie - Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. Classe 49.
N9 403.602 - Alvora,da Darcy Ribeiro - Classe 42.
N9 416.503 - Bambole - Dr. Milton Ayres de Lacerda - Classe 1.
N9 416.514 - Cattan - Confecções
de Roupas Cattan Ltda. - Classe 24
N9 416.517 - Cattan - Confecções
de Roupas Cattan Ltda. -,Classe 37.
le9 416.504 - Café São Cristovão
- Cícero Ximenos de Frota - Classe
41.
•
• N9 419.987 - Presa Continental Pery Martins Barbosa - Classe 32.
N° 426.131
Glucolevulin - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S.A.
- Ciasee 3.
ae9 427.612 17Jeden - Importação
Comercio e Indústria Francollte Limitada. - Classe 6.
• 1e9 446.838 - Mundial
Lanches
Mundial Ltda. , - Classe 41
Insígnia indéferida
N9 122.177 - Indústria Laco Ltda.
- Indústria Laco Ltda. - Classes 36
- 37 e 49.
Título de estabelecimento indeferido
' 1‘19 413,507 - Casa dos Plásticos Casa dos Plásticos Ltda. - Classe 28.
N9 422.815 Igreia Evangélica Assembléia de Deus em Magé - Igreja
Evangélica de Deus em Magé - Classe 33.
Diversos
Termos aguardando anterioridades:
N9 144.732 - Severino Pereira Fortes.
149 153.018 - Vogue Vanitles Limited.
Na 165.995 - Richard Klinger Limited.
N9 180.239 - rxpresso Americano
de Transaortes Ltda.
149 202.580 - Henrique Sommer.
N9 483.469 - Tecelagem São Matheus S.A.
149 424.792 - Lumina Indústria de
Lâmpadas Ltda.
N9 44 5.158 - Gráfica Luxor Ltda.
149 443.9 e5 - Manoel Ambrósio Filho S.A. Indústria e Comercio.
N9 400.832 - Christiani Nielsen Engenheiros e Cons Frutores S.A.
149 464.872 - K. erkman Indústria
de Máquinas dde Costura S.A.
•

lharia Master n9 210.227) - Anote-se
a transferência.
Diamond Fruit Growers Inc (Pede para ser anotada na marca
Hood 'alvar n9 299.964 'a alteração de
nome) - Anote-se a alteração.
Cia. Vinícola Rio Grandense - (Na
alteração dleas marcas Granja União
n9 238.144 - Grande Vinho Castelo
n9 247.254 - Virgem n9 254.427 Vencedor n9 255.005 as alterações de
nome) - Anotem-se as alterações.
Indústria e Comércio de Argamassa
Sucesso Ltda. -- (Transferência para
seu nome da marca Sucesso número
259.724) - Anote-se a transferência.*
Brasinca S.A. Perramentaria Carrocedas Veículos - (Pede para ser anotada na marca Brasinca n9 259.753 a'
alteração de nome) - Anote-se a alteração.
'British Grane ka Excavator Corp Limited (Na alterarão de nome na
marca Coles n9 266.646) a alteração
de nome) - Anote-se a alteracão.
Industrie A. Zantissi - (Na alteração de nome na marca n9 290.184 Zanussi Anote-se a alteração de nome.
Les Laboratoires Roussel - (Transferência para seu nome das .marcas
Benzo (eynoestrvi n9 299.971 - Dectancil n.9 300.809) - Anotem-se as
transferências.
Purex Coro Ltd. - (Transferência
para seu nome da marca Brilho número 301.073) - Anote-se a transferência.
Nicomar Ind. e Comércio de`Ferragens Ltda. - (Transferência para seu
nome da marca Nicnmer n9.302.359)
- Anote-se a transfeaencia.
se•
Patrícia Dennis Brassieres Inc (Transferência para seu nome das
marcas lionevcomb termo 400.724 Littlea ri s 250.943) - Anotem-se as
transferências.

Indústria de Móveis Parisiense S.A.'
- (Na alteração de nome das marcas
Chuva de Ouro tenho 444.127 - Garoa Dourada termo 444.132 - Garoa
de Ouro têrmo 414.133) - Anotem-se
as alterações de nome.
• Campana Corp e Purex Corp Ltd. (Transferência para seu nome da marca Pursettes n9 .148.773) - Anote-se
a transferência.
aod-1-3 áquin X) 9M
Victor Guedes Indústria e Comércio SARL 1- Pede para ser anotada
na marca Emblemática n. 170.805 a
alterarão de nome -Anote-se a alteração denome.
Victor Guedes Indústria e Contarcio SARL - Nas alterações de nonee
dar; marcas Bastardo Superior ...
E. 237.874 - Colares Getunno Branco n. 211.420 -J G El ri. 241.419 Colares da Viúva Gomes n. 241.570
- Ceares n. 241e634 -Colares
241.635 - Collares n. 241.841 Moscatel de Setubai n. 242.110 Moscatel de •Setubal ri. 242.302 Collares da Viúva Gomes n. 242.623
- Viúva .7 G S 8.; Filhos Vinhos
n. 243.203 - J Cl 8 & Fos Vinhos
n. 2420.235 - Moscatel de Setubal
ri. 246.937 - J O 8 n. 247.871 Galo n. 259.120 - Gallo n."259.127
- Galo n. 259.128 - Gaio
ri. 259.129 . - Galo ri. 259.130 Galo n. 264.875 -- Gaito n. 264.876
Gallo n. 268.213 - Anotem-se as
alterações de nome.
Alumínio Marinicoc Indústria e
Comércio Ltda. - Na alteração de
nome da marca Marmicoc Futurama
tarmo 346.255 - Anote-Ge a alteração.
Kaiser Jeep Corp e Willys Motor,
Inc. - Transfexamcia para seu nome
da marca WO termo 414.049 - Anote-se a transferência.
Comércio de Bebidas Paccola S.A,
--• Transferência para seu nome eia
marca Vista de Campos termo
473.680 - Anote-se a transferênbia.

EXIGÊNCIAS
Têxmos tom exigências a cumprira.
Columbia do Brasil. S.A. Indústria
e Comércio - Junto a marca ...•a
n. 170.075.
Rio Gráfica e Editora Ltda.
Jaato a marca
170.560 e
Mead Johnson Endochimica Inchastria learmacautica S.A. - Junto as
marcas na. 188.605 e 199.883.
Achilles Cervo & Cia. Ltda. - Junto *i marca ri. 228.724. .
Indústrias Macedo Serra S.A
net o a marca: n. ;75.421).
• •
Produtos' Alimenticlos Unita; Ltda.
- Junto a marca ri. 307a865.
Ernany Lopes - Junto a marca
11. 155.136.
• Carmignani S.A. Indústria e Comércio de Bebidas - Junto a marca
n. 370.024.
Carmignani S.A. Industria e Comércio de Bebidas -e• Junto a narca
. 370.030.
Naoll Cia. Nacional de Óleos V.
getais - Junto a marca n. 387.814.
Raimundo Nonato Porttela de Me,
lo - Junto a marca n. 477.175.
Ida Welker - Junto a marca ..,
E. 592 606.
DIVEMOS
D.A. Moinho Santista Indústriaa
Gerais - Junto a marca n. 275.768 •
- Anote-se mediante apostila o contrato de explbração.
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gerais - Junto a marca n. 278.5e4
- Anote-se mediante apostila o contrato de explbração.
S.A, Moinho ,Santista Indústrias
Gerais - Junto a marca n. 282.210
- Anote-se mediante apostila o contrato de exploração.
• Renda Priori & Cia. Ltda. - Junto a marca n. 300.546 - Anote-se
mediante apostila a alteração de noMe.

FUNDO FEDERAL DE ELETRIFICAÇÃO

•

Francisco Gonçalves' Pereira. Junto ao termo n. 455.604 - Arquive-se o pedido de anotação el.'
tranefertencia de fls. 7. •
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS ,
• REPUBT.,ICADOS
ALTERAÇÃO DE NOME DE
TITULAR DE PROCESSO

DIVULGAÇÃO DP 883
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2' Edição

Fornasa S.A. Indústria e Comer.
cio - Na alteração de nome na mar.
ca n. 170.568 Volred a- Anote-se a
alteração de nome.

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRA NSFERÊNCIA E LICENÇAS

EXIGÊNCIAS

Transferência e alteração de nome de
' titular de processos

Preços Cr$ 100,00

•
•

Março de.1965 • .1027

Naradi Narodni Podnik - Junto a
marca n. 139.164 o- Cumpra a era-

Dia 8 de março de 1965

arinasa Brinquedos Nacionais S.A.
• (Transferência para seu nome da
patente, modélo inchistrial 3.637) Anote-se a transferência.
Vereinigte Rafierwerke Schichedanz
& Co. - (Transferência para seu nome da marca internacional 52.074) ' Anote-se a transferência proc. ,núme•o 28.407-64.
Metais e Ferragens Dimos Comércio
• e Indústria Ltda. - (Transferência
para seu nome da marca Anta número 298.975) - Anote-se a transferência.
Cia. Vinícola Rio Grandense (Fede para ser anotada na insígnia
r 9 1 -8.".71 a a l terarão de nome) - Anote-se a alteração.,
Malharia Master Ltda. - (Transcarência para seu .notne do título Ma-

OPOSIÇÕES
A VENDA* •-

•

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
•

Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedido pelo Serviço de Reembélso Postal
.Em

Brasília

Na sede cki D:I.N.
• Touring Club

3 pavimento

. da-Estação Rodoviária
=
.1••••n•••• n=1.nn•n•n••••••••n•

n•n•nn••••71111%.

Guanabara S.A. Indústria e Comércio - Oposição ao termo 653.192
.
marca Guanabara.
Guanabara S.A Indústria e Comércio - Oposição ao termo 653.673
marca Guanabara.
S.A. Metalúrgica Santo aantôni0 aa,
Oposição ao têrnlo 650.193.
Lamsa Laminação e Artefatos do
Metais S.A. - Oposiefto ao termo
656.050 marca Hansa.
Guanabara S.A. Comércio e Indna
iria - Oposição ao termo 657.943
marca Guanabara.
• Antônio Duduchi & Irmão - Oposição ao têrmo 653.749 marca Duche.
Luiz F. Braga, Comércio e nadas.
tria S.A. - Oposição' ao termo...
• 654.977.

-

e t•
TU'215 -

eira: 12.

. 1)

CSewakr. 10,

. .0TAITICt CE

.

•
•

-

.

cte-1'9b5:

No* 441".854t - Meca:bitu: Ribalta. Cooperativa Agro Pecuária teRlo- ti Nv G77:02J-3 - 1Y03nw Cia.. de. Taci- ' Nça 682.817 - Nylcau Rhorliaceta
.
.,
rtlnian o Ranaldi St Cla-. Ltdaa •-•
Cia. Brasileira Rhodiaceta.
Preto- Responsabilidade. Ltaa.. ,-- i das aurorai._
de
211:.
•
Oposição 'ao' tarma. 651a 435- mareie , N. 677Z0 - 677.038,- . 677.03X -- Raiou. - cla 23.
Nta443.
677.0_44,- rhstituatuBlochimico &-. A.
picer -British- Cela .
Ma-.
Editorial Bruguera Ltda.. - Opa- Paulia Proença..
nese_ Limited.- cl..22.
Prorpoffaada) .dÉr frase, de' propagan
Nv' 445.170' - Lab., Le
(ação- ao. têrmcu 65L 922. marca. Cul a N9 677.045. - Antonio, Guinas Mbrtura.
.
N9 675.975.- latosaicarC.enlmicaiSâti .petit S. A. -Para Alnericaa Patenta
Marcas-.Ltdir.
cr.
31.
•
.Caetana toque, dá, legettlicia. em. sua
Metalbasa. Metahirgica. da. Balam • PRORROGA:CA° DE: MARCAS
rosidência. - Cerâmica São.- Caetano. • Na' 448;204 ---- L. 13'. - Xribretti
- Oposição.' Etat ao: ttermodá Brasil'
A:. Indústrias Macanicia
S".
- ela 16".
651.". 741 marca. Matasa.
cll r.
Supertec. Artigos:. Elbrnéttleos: e- As-- Foram. prorrogados, os. registros, cor ffiarroftaçdó de mna
u comercial:
sittancia Tétnliza fltda.. - Oposiçara mspondentes. aos- seguintes: taamos
' 1-ase de: propaganda deferida,
ao. têrma 651.473: marca: Sapertécnica 347.2771 - nend afaaa, - Garotai: Fana' Na' 67W. 385 - Lab. Farmacéutico,
Lamsa Laminaçaoac Artefatos: da. Sluppla Co... Inc... - C.L.
408.124' - Madlinças Gato Pra
. Metais S.A. - a0posição- ao taranta N9 623.762 - Loção- Colônia. Super- Mama. Ltda. - Lab. Earmacéutiao toNça
o Guarda Móveis da Cidade mar&
fina - Colonia.: Export Gesellscaaftl Elbrna Ltda.
•
6561:049- marca: Mansa:
- Anrelitmca 1M:1101=110 Fana
Mit Basehrakter Haftung, - 'CL 48.
LatliSa Laminação e Attefatca de : alo": 6:31.285:Stiinulex- - Dr. A..
- cli. 333 (art. 1215 a
Brorrogacdo.
de
titulo•
da
estabeleciMetais S.A. - Oposiaã.o.. ao; tênno Wandér
- ela S..
mento.
656.046 marca Hansa.
E'49rinrsdoi da propaganda' deferida.
6574127,
Pelikan:
Gunther
Ihdústrias; (aasparian S.A. -Opo-•
6711.12akEdifício,
Ria
Alegre-.
Wagner.
ela
siçãa ao tarmo . 656.398.2nrarca Strada.N9- 17&337. - Lucro / exageradd
Nça,6711a62. - 'Riba Mann
- Condomínio do Edifício Rio Alegra. - 1roubo:
' lias Brasilia.
Ltamícitn Casta- - tal 30
ci.
33.
•
Manalesmanni
Aktiengesellschaft
•
Cantro , EstaduaL da Aba.stecimentok
(art. 121) .
ma
da
OposiçZoi ao.; tér
.
CEASPA
Na 373.430?- Cid& Capital/Faunos
DIVIS6ES"
•
072'.202_ - EigairatiVra - Junkers- E:.tPE.DrEENTE:
653.666 marca SEASA.
Ré Meio Sificulo -, Torrefação) Caa
S-EÇOES:
REPUBLICADOS'.
aa Ca-i_ GaaRat, -• ci. ir.
pitai Ltda. - classe 41 - Art. 121.
6'73535:a
Pararnount. - T A
EXPEDIENTE. DO) SERVIÇO' DE'
'
NrARCASDEFERIDAS-Earmnota rd Si A.
RECEEÇ,A0., INEolusrAçxcr
INSIGNIA DEFERIDA
hx2ILD3.1..5a0
N9 671360 - Paramount •7-• Ind.
Dia 9 de, março- da 1965
.
N.. 207=2 - Prernier Ererniei
Earamount.S'a A.
DIVERSOS'
Importadora e Exportadora-3.333A. Na 673.361: - Earamount E:Prodatost
KL
Na'
141.775-,
classea; Si - - 7. - 17i - lta- 2]. .
Paramount. S,. A. - ca. • 22.
el. 443:
A. Laia.
RIO, 8 DE. MARÇO DE 1965
- Ala. 114,.
Albertto &
NP la1(.237.- - .acama
• Na euzer Parammun
Na 422.600. - Predial! Mie/ligam
á - el. 414.
lainro 'Ill'esinar i Lidá.
fltedlat Michigan, Ltda. - a/assee
BristoL Myers. Co. - No pedido, de Pâramount. S. A. --• da 19.
N9 171.557 -- Ballet. Russe-'- J1
N9 673:363 - Paramount retificação na. marca; ri.. 309.396 .: :- Arta 114,. •
Atlanson_ Limitara - ca. 481
Paratuoant. S.
- cl. 45a
Faça-se a. apostila. retificando..
428:008- - Basca - Sasco Soca
g52 - Continental: - União '
, No- 673.364 - Paramount : - nua. Faabrir1.7a,
Wportadora..1 A.. u.tea - Auxiliar de Serviços de Construção
ARQUIVAMENTO DE PROCESSCa Paramuunt S:
eri
31..
Ltda. - classes 16 - 33 - Art. 114,
46.
DE . maw.A.2.
NQ 07'.30T - Paramount
Ruh" el.al:a
177,484, a- Plurifagina.
InstiParamount
S.A.
el.
12.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
Fiem os- proccesos, de- mamas, abai- Ne-. 073.394- Ren - nulas- tuto, Cientifico, Medica ter Ltdita
ali.
.
xo mencionados . arquivadas:
tria.
ReunidasIrmãos
Spina
S..
A..
N. 346.244 - Sasoy S.A. Importa444,,7883, - Funciaçãau Itapuan els, 38.
-IP lá/ GR' - Glampià - Oaanpiat ção e Comérció de Artigos Domésti•
\aerizaAa
et.
1.74.
e Co,
N9 673.396. - Ceara.- - Indústrias N9 na. 654 -- Calda - 'fábrica. dê. opa-, - Siem' Si ata Enportaçara
N, 445..647 - Nundleao, Metalror
mércio de Artiggs Doméstic os _ Arta
lakunidits'anãos
Spina
S.
A.
ma Ltda.
•
Móveis- Cairia,- el.. 40.
gr-1091m 2:
Ne' 073: 458r --a
- ~aia N.. 4.1.31 938: - Rama. Fornagaaa 3.11.
Na 445.8993- Berilo . do Brasil. SA maca'. rr. - cr.Anal - Anta- Untou Na- 1:67, 0081 Lesaandowski
al.
Berbrosa...
-Na 675-.931 - Cobrei' - Cia. Brasi- Marian
N9 233.496 - Mercedes Benz - - Faina Ferragens S.A. - Ar.
N.. 445;955 . - Causórcia Federal leira de Material
Elétrico
el.
16.
Daimler Bens' Aktiengesellschaft - n.. "".
S.A. Empreendimentos Gerais.
Nça 615936' - Canada' - Lanifléio el.
Gunter Bohm..
8.
N.. 446.789
- TC
TrruLat roi 1=RELECIALEN
N. 447,331 _-Valten
Enda Eros- Varam S. A. - el. 23.
.
N9
- Cortivitanilna - Ins+
DEEERIDOS,
•
N9 675.937 - Canada. - Lanifício altutraa05.045
sard.
Ganassint D/ Iticerelle Bioçhií.
N. 447.749 . -- Livrada. e. Editora Varam Si. A. - cl. 22.
KJ'''.
- ela 1
N. 422.331- - Organizaçan Moreira
N9 675. 9383 - Garbo
Rosernar Ltda..
Lanificio 'migue'
N9 '319,245- - Wima - Wilhehn da Maquinas - Organização- 1VIbreira, •
N. 447,873: - Chaja. Platchek.
Varam :S. A. - Cl. 23.
1T N. 4747.407- - Nevaton. Maca BarN9 675.945 - Seki - Massaro Seki Westermann Spezialfabrik Fur Koua de Máquinas_ Ltda. - classes
.
densatoaon - cl, 8.. .
- .Arta 117" ir. 1'.
. •
- ,
- cl. 41.
reto.
N9 116.895 - J M Võith G.M.B.H. N9 675.946 - Gavião - Lanifício N9 333.327 - Penosvina - Labsi
N. 422.: 4(36, - Edifício/ São Genalda
Varam S. A. - el. 22.
- Contitiminia; dai Edificai: São'. Gta
Na 116.899; - J.M.
Lepetit S. A. a- el. 3.
:
N9 675.961 - Lio Prefisol . - Opote1.19 116.900 -- „ristn Vaia: aNFI
N9 331.511 - Credilafer - Móveit raldo - alasse 3w -Art. L17 .3.r.
N9 116.901 ,-- TM. Vadat G.M.B.H. ránica Nespa S. A. - el. 3.
Jacob Lafer e Decorações S. A. --, N.. 423:600 . - Restaurador Glónia
A.F. Nunes, - chama 33, - Arta116-.904 , J(M. Voith
N9 675.978 - Cera Ideal.- Viúva. ca.. 34...
go 117 n. 1.
N9 116.905 - 'J.M: Võith G.NrB.H. Ventura A. Mala & Cia. - ci. 46.
394.57't
Jacaré
Esso
StanJ.M. Voith. G.M.B.II. N9 675.979 - J. I. Supositórios , • N. 424.180 - Mar Lou - Maria
Ne. 116.906.•
dart
do
Brasil
Inc.
cl.
8.
AL. Wakarnoto S. A. Produtos Químicos
de Lourdes., Pereba Barata; - classe
Na. 116.929 - 1169211
N9 413.873 - Estádio - Hoshino ta
At. 11T ri. 1.
e Farmacêuticos - el. 3.
Voith az/ER.13a
Hoshino Ltda. - ci. 43.
6a6 -Enase Jta /3 9 676.729 - Persil - Henkel 85 N9 419.872 - Iludtelfa - Tecela42.5i 610? - leapressaa Garcia, Ns. 124.565 Pedra+ (atuaria Maldanacla,- clasata 33 II
Cie. G .M .B
- el. 46.
gem Iliultelfa Ltda. - cl. 23.
sei Lambera.,
Henkel
N9 421.259 - Maratex - Raggi &.- - Art. 117 n. 1.
N9 153.31T - Warolão Silva Bastos.. N9 676.730 - Perdi
•
Morelli Ltda. - cl. 23.
N 9 153.366 - Ecil Expansão Comer- Cie. G.M.B.H. - cl. 2.
N. 428.227, - Restaurante Rio
ciar e Inditstriar BtUk - Arquivem-- N9 676.960 - Escandia - Laticínio
- Comando Branco - D. Martins Pereira - claEscandia Ltda. - el. 41.
se os processos;
4333 - Arta 1.1"V n. 1.
N9 676.998 - Lysoform Indús- Comércio e Indústria S. A. - el. 22. ses 41 N9
422.283
Saaatinho
de
Ouro
N. 448.264 - Casa Esperança -, 4
trias Químicas Anhembi S. A. EXPEDIENTE- DA SEÇAO DE
S.
A.
Indústria
Reunidas
F.
MaMimo. Cataldo, olasse: 50 - Arti- 1
ela 4.
PRORROGAV5.0
tarazza - el. 23.
gpi 1117 n la comi exclusão. dai cias.N9 376.999 - Lysoform - IndúsEtiettela3
tria Química Anhembi S. A. - Nç' 422.315 - Tupan Refrigerado - se- 33.
Ctrafecar5es Tupan Ltda. - cl. 36.
MARCAS- INDEFERIDAS
Dia. 8. da. março- de-.1965 _
.14.9 6.77.000 - Lysoform - Indústria N9 422.965 - Santa Luiza - Comissária Santa-Butua Si A. - el. 21.
Químicas
Anhembi'
S
-.
A.
el.
38:
PlexL Bela, - Cala
Têrmos com exigências - a- cumpria: N9 677.001 - Lysoform - Indús- N9 423.198 - Lotrex - Lab. An- 'N.. 1/331704à Lttlat
- citasse- 301
V;idal Boaquet.
A. -- el. 3.
N9661.377 - Comercial' e Ihdas+, tria Químicas Anheenbi S". A. - dromacca
N. 116.164 - Yacrisba - Brasu.
cl .
trial Cometa'. S.. N. •
Ltda. .7-- classe 3.
a/Camisa Chimica
N9 675.895 t - Jos& Jbaquiraá
N9 677.002 - Itysoffirm. - Inas- No 421. 377' - Maretsa.
N': 2175.033.1Cielb'S - Labacattveira & CIa..
trias Químicas Anhembi S. A. - Soc. de Revestimentos Ltda. - el. ria
PbatriaztUlOri Ltda. - classe, 15.
16..
cl. 42.
Na: 675,957-1315.958
- Ceemos- - Dyonisio •
; N99 410.07 --- LUla - Organização N-. 3241.06P
São Paulo. Alpargatas $a AS.
Gltmma - classe 15.
Ne 677.006 Rollkull - Indústria.s O . Lilla de Onofre Lula - cl. 32.
Freitaaa
Tirotricil - Labora-' ,•
N. 334.871
Na'. 6751980 •-n-• 675,98L.- 6751982:--- Brasileiras de Lapis Frita Johansen
N9 ,426.923 Caolinex - Caollnex tóri
Wakamoto S. A. Produtos. Químicos S. A. -cl. 17,, ,
iinas.(iltsir-Oriand(r Ranga: • _. Nrocur
g Ar3 _
•
piamércio, de- Minérios:, Ltda. - cl. 4.
e Faamacatiticosa
NP 677.026-. Servoter Borghoft
, Notícias da Noite - 'Na:405.15W -aa CIark Piratininga Nas . 676.105 +- 676407. - CIa. de S. A. Comércio e Técnica de Maqui- Na 427 029 --.
•,
Frederico;
Munir
de Toledo Piza Equipamentos tinir rirauniiiáw PI.
Cigarros ! Siniminta
na.% Motores arl Ecvapamentos - et 2r.. Taonpmatir - el. 32.
6..
676
i
1113
Hotéis:
O
.
i.1V1iced0)
IV
N9 677.060 - Artema - Fab. de N9 428.206 - Drops Sonksen. - . -• alasseiVeira,
l
411,274, -- Redeaação,- O
8. A.
Artema-Ltda.
Madeira.
Artefatos
de.
24.
Siinksen
Chocolatas
Benaaal
clame
676.349
D.
Brandão
&.,
Ctia.
S.
A.
Si
el.
41.
N9
•

6

DIARIO OFICIAL (Seção II I )

Seta-'ira '2
N. 413.953 --- Sicol - International BaSic Economy Corp. - classe tie
N. 415.461 - Aero Bus - S.A.
Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandenee VARIG - classe 3.
N. 422.141 - 7 Canas - Indústrie
de Bebidas Mi/ani Ltda. - classe 42.
N. 423.214 - Rie Ken - Droguelia Seavedra Soc. Anônima Comercial c Industrial - classe 1.
N. 426.867 - Missile - Carlos
Eryma Carneiro - classe 47.
N. 429.685 - Loção Capilar Mi
lagrosa- - Jorge Jovelino Alves Jr.
-- classe 48.
• N. 431.750 - Temi Pelotas
presentaçõee Tami Pelotas Ltda. classe 50.
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-

•

N. 348.501 - Eaton IManufacturing

N. o í . 3.2 sió
Mijnesuta
And Maiiiifacturlãg CbropW.N. 356.144 - Benjamin. Schoginer.
N. o 125.872 - Ilarbison Walker
N. 424.366 - Diabra
Metais
Ilefractories Company.
e .Plásticos.
N.° 126.406 - Rotim & Haas
N. 425.692 - Fototécnica InstruComuany.
mental de Engenharia Ltda.

N. 432.647 - E E F Controles AuN.° 128.2A
Amereo Deffar.
tomáticos Ltda.
N.° 131.195 •-; Shell InternatioN. 463.042 - Indústria e Volner- nate Research Maatschapiij N. V.
cio Asstunpçao
NP 155.509 - Societé
N. 463.090 - Coteplaet
trielle de Breves et DlEtudes.
e Comércio de Confecções Ltda.

Schenlei Industries; c lnc. - Na
transferência do termo n. 465.759 Cumpra a exigência.
E' convidado Frigorifico Santo António S.A., a comparecer a este Departamento, para dizer sôbre o pedido de caducidade requerido pela St>
ciedade União de Lacticinios Ltda.
no registro n. 176.963, marca União
E' convidado Cia. Cervejaria Era.
lima, a comparecer a êste Departamento, a fim de tomar conhecimento
por Plínio Machado Oliveira, no registro mm. 222.231, marca Cerveja

N.° 152.928 -- Robledo Sylvio
Bonaocorsi.
Atlantica S.A.
E' convidado Winthrop Products
N. 431.938 - Empresa dé TransDiversos:
Inc., a comparecer a &te Departa,portes Andorinha S.A. - Aguarmento, a fim de tomar conhecimento
de-se.
N. o 117.762 - Benjamin Belinky do pedido de taclue leade requerido
- Arguiu-se.
por Produtos Farrnacea9cos Simes •
N. 422.565 - 7 Visões - DistriBrasil S.A., no rtgistro n. 231.840
• EXPEDIENTE DA DIVSÃO
bulciola Indústria e Comércio de Armarca Niágra.
Recurso:
DE PATENTES •
tefatos de Metal 7 Visões Ltda. DIVERSOS

classe 6.
N. 252.712 - Copaço - Mario
Republicado por er . satdo com inJoe() Segabihazi - classe 40.
correç õ es. •
NOME COMERCIAL INDEFERIDO
N. 252.048 - Michigan Cia. Importadora de Peças - Michigan,Cia.
Importadora de Peças.

De 8 d ernarço de e1965
Privilégio de invenção deferidos.:

E' convidado Frigorifico Santo AnArbame S. A. Indústria C CO- tónio S.A., a comparecer a este Demérci0 - Recorrendo do despacho partamento, a fim de tomar conhecique indeferiu o tórmo 98.537 - mento do pedido de caducidade requerido pela Eociee.ade Unilo de tetMoldo industrial.
cticinios Ltda., no reeistro 250.603,
marca União.
•
NoLficações:
E' convidedo taboeetórioe Naaea
asil-Orlando Rangel S.A. a c- •
sào convidados os requerente parecer
a êste Departamento, a fim
abaixo mencionados a comparecer de tomar conhecimento do pedido de
êste Departamento, a fim de efe- ceoucidade fele IrÁda per &relê Beituarem . o p agnmento das anuidades ra; de L'Azote ES Das Predaes
dos tèrmos abaixo mencionados, e migues Du Marly, no registro 275.464
não para efetuarem o pagamento marca Fragilin

• N.° 127.257 -- Processo para
pçroduzir novos derivados do triazina e do corantes deles obtidos N. 422.035 - Piano Long. Play - Requerente - C ba Societe AnoCassio Muniz S.A. Importação e Co- nyme.
mércio - clazees 1 - 7 - 6 - 8 N.° 127.351 - Processo para a Ia trixa final conforme publieado.
- 10 - 11 - 14 - 15 - 16 -18-20- 21 - 31 -34.- 35 fixação de pugmentos_ sõbre mateermos:
- 40 - 46 - 47 - 49.
rial fibroso e contexturas p!anas
Requerente - Earbwerke HoeN o . A19.557 - Unted Statcs
TRANSFERÊNCIA E "ALTERACAC chst Aktiengesellschaft V o r m.
DE NOME DE TITULAR DE
Steel
COrporaiion.
Meiste Lucius Aktiengesellschaft.
PROCESSOS
NP 120.049 - SiemenS & lialske
1
Aktiengesellschaft.
-Averbação de patente:
Na alteração da marca Siquil
Squibb Indústria Química S.A. N.° 120.806 - Deuselie Gold
il. 263.857 - Anote-se a "alteração
Republic S. A. Indústria e Coda licenciada, .
mércio - Pede para ser antada na Und Siber Scheideanstalt Vormals
Roessler.
Industrial e Beneflciadora. Carboni patente de n. o 53.926 - Privilégio
N. o 121.254 - Friedrieli
Ltda. - Transferência para seu no- de invenção - Averbem-se os seme da marca Jahu n. 236.979 - guintes contratos 1 - Eletro Schwng G. Al. B. Tf.
N.o 123.051 - Elektrokemisi:
Anote-se a transferencia.
Metalúrgica itepubl'e S. A.; 2 Laboratório Catarinense S.A. - Republie S. A. Indústria e Co- A. S.
Transferência para seu nome da
NP 123.254
Nibeo TM,
marca Diurephan n. 230.339 - Ano- mércio.
FRASE DE PROPAGANDA
INDET'i RIDA

te-se' a transferrencia.
Carlos Roberto Peres - Transferência para seu nome da marca Lambert n. 258.514 - Anotem-se:
1) - Transferência da metade dce
direitos de Cid ('arios Xavier de Andrade, para Carlos Roberto Peres;
2) - Transferencla dos direitos dr
Cid Carlos Xaeitr de Andrade, para
Carlos Roberto Pores, ficando este
último como único da titular da marta.
Edson Medeiros - Transferencia
para seu nome da marca Montilla
termo ii. 441.375 - Anote-se a trans
ferêncla,
- Carlcr; Robeeto Peree - Transferência para seu nome da marca o
Perfumes termo n. 461.456 - Negrinha termo n. 461.457 - Negrina
termo n. 461.458 - Negrita térnio
n. 461.459 - Anotem-se as transferências da metade dos direitos sóbre o presente depósito para o nome
de Carlos Roberto .Peres.

Transfedência e' alteração de
nome de titular de processos:

FMC Corporation - Pede para
ser anotada na patente de numero
70.075 - Privilégio de invenção A alteração de . nome_ da titular Anote-se a alteração .de nome. Tokheim Corporat•lon - Transferência para seu nome do (Armo
n.o 140.571 -e Privilég'o de invenção -.Anote-se atransferência.

ig tine ing

Tê I.'111 OS COM exigências a cumprir
Retificação:
N. o 108.052 - Time Wellcome
Foundation Limuted.
N.° 121.729 - Lovens Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted.
74°' 123.119 - Lovens Kemiske
Fabrik Ver! A. Kongsted,
N.° 130.561
National Reseadch
Development Corporation,
N. o 130.604 - N. V. Phi/ ps'
Gloeilampenfabrieken.
N. o 131.880 - T. J. Smith St
Nepliew Limitei.
N. o 141.365 Indústria e Comércio de Perfumaria Montenegro
Ltda.

Beecham Group Limlied Transferência para seu nome
tèrmo 140.478 - Privilégio de inveria° - Anote-se a transferência.
Eriez Produtos Magnéticos e Metalúrgtcos Ltda. - Pede para ser
anotada no têrmo 147.527 - Modelo de utilidade - A alteração do EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DA DIVISÃO JUR/DICA
nome da titular - Anote-se a aie
eração e nome.
EXI
ZÊNCIAS
PRORROGAÇÃO DE MARCA
Er:ez Produtos Magnéticos e MeRIO, 8 DE MARÇO DE 1965
Foram prorrogados os registros cor- talúrgicos Ltda. - Pepe para ser
respondentes acra seguintes termos: anotada no. têrrno 147.528 - MoGuiorriar de Mello Fi gueira - Na
N. 670.938 - CM Net - Keyes Fl- delo de .utilidale - A altreação de
bre Co. - Prorrogue-se o registro. nome - Anote-se alteração de caducidade do registro n e 193,737 Cumpra a exigência.
nome.
EXIGÊNCIAS

termos com exigências a cumprir:
Cia. Annelme Toddy afenevear.a Junto a marca n. 279.618.
N. 243.984 - Nordma rk Werkee
-ellschaft Mit Beschrankter Ifaftteng.

Termos!

N. 287.103 - Editoea das merietts
S.A. - Diga stileee aimpegainee.
Societe eleuvvelle
N. 370.387 Pathé Cinema - Cumpra a el,ig•in
c!at.
N. 317.735 - Febelea de Engrelagemia MF S.A. - D;ge x•51;re a liepngnação.
N. 438.532 - Inefis !ria e Coreére•••
Metalúrgica AUL% S.A. -'Cumpra a
exigência.
N. 476.890 - A Ser/leal Z4 A '"-nica. e Comercial. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Privilégio de invesiçdo Deferido
RIO, 8 DE MARÇO DE 1965
Têrmo n. 108.333 - Aperfeiçoada
Composição Combustível ou Carburante Para Motores é Concentra&
Para Aplicação Na Mesma - Regue.
rente: The Standard 011 Company Republicado por ter saído com incorreções quanto .ao número do térmoe
EXIGÊNCIAS
Tèrnio 458.213 - Hugo Honório doe
Santos - Apresente clichê.
DIVERSOS
floreei° Sais Filho - Processo
G. 918 cie 1964 - Assunto referente
ao seu pedido de medeio de utilidade
- Arquive-se.
Termo 121 070 - Irineo IVausberger - Privilegie dt Invenção - Torno sem eleita o despe sho que Marteve a exigência.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOB
Termal:

Cia. Cervejaria Bra/una - Na deN. 113.496 - E.I. Du Pont IN
sistência do recurso interpôsto ao de- Neours And Company.
ferimento do termo n. 217.690 N. 115.047 - Hermann Golden'.
a exigência:
N. 121.725 - N.V. Philips'GloeiTêrmos com exigência a cum- Cumpra
Cia. Cervejaria Brahma -- Na de- lampenfabrieken.
prir:
sistência ao recurso interne:ato ao deN. 129.183 - Wladyslaw Dia.mand.
110.737 - Vesuvius Cruel- ferimento do termo n. 219.521 N. 129.472 - Walter Fritsche.
vle Company.
308.917 - Cumpra as exigências.
N. 130.702 - Merck Co. Ince

Exigências:

Marços ne: 1 96b,
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Antknio . Paula OliN. 153.715,
N. 1i14.222. — Oscar 'Cure:Venci%
N. 148.161 — Servi° Gama. da Al.. veira. Júnior.,
Incida.
N. 183.716. —Pedra Capuzro.
DL 148.888 :—: Enio/ Nogueira LeiN: 153.738 — A._ Pèn Coutrina
tAo.
— Sacos de Papéis.
N. 149.170 - Olavo Carneiro..
.
Adail, Machado..
N. 149.481
N. 154:199 — Radiajnr Ltda., InN. 150.346 — Antônio. Perez: taa- dústria e Comércio.
bin.
N. 154.102 .e,-. Wireshi trchlda.
N. 153.373 - Mario Gregorint.
N. 164.203:— Mendel, SehwartzemN. 153.380_ — Antônio Alves.' deberg.
•
Souza.
N. 153.571 ,— Antônio,- Francisco, N. 154.2'77 — Jo5,o Silvestre — Arquivem-se os processos".
Pesos.
Rio, 9 do março de 1965. — Assinei
N. 153.670 — José, Mailp/ da Coa‘.e encerrei 21 laudas do expediente —
ta . Rodrigues.
N. 153.700, - Amilcar Alves: No 'Ninam Alvini Xavier. — Diretor do
Serviço de Documentação.
guelra.

•

— Privilégio (Ur

NOTICIÁRIO

da. acta

Móveis de' Aço. Piei 131A. — aposte
Oto au têrmo n 1Z4.09 — Mcaurio
de Utilidade de_ Virgilio Vidarange
Mor Lowenstein S.A. Fákrica Pantenelle
Aliança de Artefatos de Metais- —
Oposição ao terno n. 123.535; tnadê,
RETIFICAÇÃO
lo de utilidade de Euclitles Soe-.
Pirâmides Máquinas e EqUipallWrir Termo' n. 113:757 — Privilégio de
tus 1Ildráulicos Ltda. Opost;ao. ao Invenção, -- Aparelho' Carburador
térma n. 12L563 — Privilegia de : Inr- Para Motores. A:, Explosã.o . Regue'rente. — GI. DO:. SA. S.PA. —
venção de Alvaro Coelho da Silva.
Pontos: publicaciox em/ 2 de fevereiro
Máquinas Piratiniuga S.A. — Opo- ,de 1965." Local para Itália:
sição ao têrmo fl. 121.583-- Priiilégicr de Invenção, de AlVarb Coelha Rio, 9/ de março cie, 1965.
Assinen
da Silva.
e encerrei 35 laudas do expediente.
Indústria de apetes Bar.deirabtc
Nilton Alvim Xavier. — Diretor de
S.A.
Oposição ao tênn) n. 124.871 Serviçcr, de Documentação.
OPOSTÇA0'

f

ccDr_smçls.i.c)
ieedã6
VOLUME) t

VOLUME V

ATOS DO , PODER LEGISLATIVO
Leia' de- letreiro e março
DIvn/gação . u.° 909
Peço v Cr$.. 600 -

ATOS' Da PODER: GEGISLATrVC
Leis de- julho, a setembrè
DIvulgRção, rt.-•' 923.

Preço: Cr$ 1.200
VOLUME VI:

voLume,'

LTOS DO PODEW EXECUTIVO
Decretos, de' telho- Er setembro.
DtvulgaçAcuri.?- 924,

ATOS h DO . PODER' EXECUTIVODecretai dis fateixa a março:.
ICIvolgaçáo as 91U

Preço-: C4 11.500

Preço t eir P.800'
VOLUME 111

VOLUME VIL
ATOS' DCF PODER- LEGISLATIVO
Belr dé.: outubro- a- dezetnbrco
Divolagção) lut" 931

ATOS DO PODER< LEGISLATIVO
Lee- de abri) a Nabo.
DIvolgação b.° 915

Preçont Cr$' 50tt
*

Preço: C.4 3.600,
VOLUME VIII -

VOLUME IV
ATOS DO PODER' EXECUTIVO.
Decretas de .abrilla luabt
Divuletniutc. a."" 916..
PieçO .7 Cr$ 500, -

ATOS .

DO)

PODER EXECU:IIVO

Decretos de. oatubree a dezembro,
Invulkjuçff-o• ri. 932,

2,400

VENDA*"
-Ni Gitanabara
SeçÃo• de- Vendas: .Av. Rodnigues .Alvesz. t
Agencia, L Ministério" da. Fazenda
•
Rtanda-aa.
pedidos, pelo. Serviço- da Reersbejaa- Posta},
Ein km:31U

Na sede da D . I . N
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do-Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começarts a
ac,..‘,.n o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante èsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Madona' da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
á

Termo n.° 669.154, de 29-10-64
Inasortal — Cortinas e Decoracões
Ltc/a,
Guanabara

Termo n.° 669.159, de 29-10-64
Brasil Cicerone Livros, Ltda.
Ceará

Tárato n.° 669.163, de 29-10-64
Nogueira Cl Cia.
Ceará

Têrmo n.° 669.168, de 29-10-64
C. A. S. A. — Condomínio, Arrenda.
mentoa. SuperintenJência de Aluguéis
Ltda.
Guanabara

O-Çieéléorvz

dc-; 1.:kirtn
,Industria Brasileiraj
Nome comercial
Classe 34 •
Cortinas

Tênno n.° 669.160, de 29-10-64
Jeová Andrade Ponte
Ceará

Tênno n.° 669.155. de 29-10-64
' Panificação Esmeralda Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinbuir a fabricação de rebôco
plástico colorido, usado em construções
Termo n.° 669.164, de 29-10-64
Multi Metal Comércio e Representações
Ltda.
Guanabara
-•

Nome comercial

Indústria Brasileira
fr~~-~

Bra5neira

tiglústria
Classe 42
Classe 41
aperitivos. bagacdAguardente.
sus,
.zscoitos, bolachas, pão comum, pão
ta. batidas, brandi, bitter. cachaça, cerde fôrma e pão de ló
Classe 5
vejas, cidra. conhacme, extrato de malte permentado. ternet: genebra, gani- Metais nbo traba'hados ou parciaímeate
1-ermo n.° 669.156, de 29-10-64
trabalhados, usados nas indústrias
;irra, gin. gingar, kirsch. kummeL Uca
Calçados Vau Ltda.
tas, marasquinhos, nectar, p.perment
Guanabara
Termo n.° 669.165, de 29-10-64
ponches, rum, sucos de trutas com
'
Valcofer Equipamentos Industriais Ltda.
álcool. Jinhos. vodl:a e whisky
Guanabara
Tármo n.° 669.161, de 29-10-64
Bruno Ernesto Wilke e Newton Vianna
Dinis
1 - -3 4stria Brasileira

N

Termo n.° 669.169, de 29-10-64
Milton Glycerio do Espirito
Guanabara
iÇÕ LETV.2 'MU

NDIAL DE DOM.—

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, Natal
rios, almanaques, livros, álbuns, bola
ens, catálogos, peças radiofõnicas, teas
trais e cineraatograficas, programas ai
rádio e de televisão
'flano n.° 669.170, de 29-10-64
Mílton Glycerio do Espirita Santo
Guanabara

W r,D -r #'n •PP.Abe BULL.ETIK11 •
Classe 36
Calçados para homens, sennoras e
crianças

Indústrir'Brasileint
Classe 32
Para aLainquir: Jornais, revista/g, uvrot
e publicações em geral, álbuns, progra.
mas musicais, radiofónicos e peças tea•
Termo n.9 669.166. de 29-10-64
trais. programas para televisão e pra.
Mannattos Limitada Indústria Comércio
duções cinematográficas
Pernambuco
Têrmo n.° 669.171. de 30-10-1964
Bar e Lanches Carícia Ltda.
São Paulo
Classe
Válvulas e equipamentos industriais

669.157. de 29-10-64
Têrmo
Silveira Material Elétrico Ltda.
Guanabara
S 1.1 •••

yeir

MARMATTOS LTDA,
IndtIst gia Cutnià-

Undlistr- rã—Brasileira..

Classes: 33 e 10
Para distinguir e assina/ar um pronto
socorro dentário, com atendimento a
Nome comercial
Classe 8
domicilio, serviços odontológicos em geAbajures, baterias para rádios, fios, In- ia.,
nano n.° 669.167, de 29-10-64
~ide 4e tôda espécie, artigos denteruptores. isoladores, fusíveis, lâmpaC. A. S. A. — Condomínio, Arrendatários,
acessórios
e
instrumentos
para
das, lanternas, lustres e tomadas
mentos. Susperintendencia de Aluguéis
a odontologia e arte dentária
Ltda.
Têm, n.° 669.158, de 29-10-64
Termo n.° 669.162, de 29-10-64
Guanabara
Vassan — Cortinas e Decorações Ltda.
Brasil Cicerone Livros, Ltda.
Guanabara
Ceará
rA

vW\
irks
ti Brasi
(G—dúsíii
Classe 34
Conlrias, linóleos para assoamos
tapetes

FIRASIL CICERONE_
LIVROS LTD4Í
'

iS
C

•

s.-

..

, 'k. • ,A do.
• „,,
a _ ...... 1111

~m7--

Classes: 32, 33, 38 e 50
Publicações impressos, livros, livros em
Classe 50
bramo. papel e seus artefatos. Venda Condam) aio. arrendamentos, superinteril
de livros em geral
dénde de aluguéis

Classe 12
Para distinguir: Aguardentes, apele:
vos, anis. bater, brandy, conhaque, cer.
veias fernet. genebra, gin. kumel. tico.
res. nadar, putsch. pimpermint. rhunk

sucos de frutas em álcool, vinhos, vera
nmth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Termo n.° 669.172, de 30-10-1961
Adolfo Godofredo Erwing Petersen
São Paulo
SUMIU

IEPRESEATILQUES
COIT2.&—PR0PRIA
Classe 33

Titulo
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'resino, n.° 669 .173, de 30-10-1961, . setas de .papel, rótulos de. papel, rotos
Lojas Margutta Utilidadsa Nosésticas de oapel transparente sacos de papei
aerpentinas, tubos, postais de cartão
Limitada
e tubetes de papel
São Paulo
•

-

Termo n.° 669.178, de 30-10-1964
Organização "Logo Azul" Ltda.
São Paulo

MARGUTTA
Erasileiral
Classe 50
Impressos

ORGANI2gio
LAGO AUL

Termo n-0 669 .174, de 30-10-1964
,J. Pereira
São Paulo

Termo n.° 669.179, de 30-10-1964
Makroul Ltda,
São Paulo

Classe 39
Borrachas
Termo n.° 669.175, de 30-10:1969
Charutaria e Bijoute aa R P LtJa.

• R I'
‘Trid.
Brasileira.'
,
Classe 50
InsprasE.A.,S

Termo n.9 669:177, de 30-10-1964
Padaria e Con teitaria Nova Magna
Limitada
São Paulo.

NOVA. MAGNA
Xxid. Brasileira
Classe 50
Impressos
..férnto n.° 669.176. de 30-10-1964
Helengraf Indústria Gráfica Ltda.São Paulo

TIELENDRAF
Ind. Brasileira"
•

enCanatórias, espuladeiras; torcedeiras,
meadeiras, rolos , e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão, dínamos
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
e receptáculos
Termo n.° 669.181, de 30-10-1964
Bar e eafé Travanca Ltda.
São Paulo

• TRAVANCA
Ind. Brasileira

Classes: 19, 21, 3, 41. 42 e 43
Aves e ovos; Peças e veiculos; ServiClasse 41
ços de hospedagens e clube de campo;
Produtos alimeenticios; bbidas alcoolicas Lanches de queijo, salame, mortadela,
presunto, churrascos, leite e pernil
"e refrigerantes sem álcool

• MECA
BORRACHARTA

,

laço de 19G5

Termo n.° 669.182, de 30-10-1964
Organização "Lago Azul" Ltda.
São Paulo

Classe 38
" Aros_ para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
co. respondência blocos para cálculos
blocos para . anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, ear45,3 de visitas, cartões comerciais. cdos-cs índices. confe- o, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas pianográficas, ca'demos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envoilucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, folhas índices
Rilhas de celulose, guardanapos, livro;
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 paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bo• bina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel Impermeável.
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para 'escrever, papel para imprimir, pessel parafina para embrulhos, papel celofane,
oapeI celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, oapelão, recipientes de papel. ro-

Térmo n.o 669.180, de 30-10-1964
Embra Indústria Brasileira de Embolos
Limitada
S so Paulo

EM B RA

Iiich Brásileirn
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de • rosquear, serras mecânicas. motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas 'para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecaolcos, prensas mecânicas. máquinas amassadeiras. misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de •stradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descasca dosas,
ensacadoras, brunkloras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, irem& politrizes, tranchas,
teaouras ~cã/raras, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, vátarlas c transportadores automáticos - .4e alta e . baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para

Térmo n.° 669.i88, de 30-10-1964
Restaurante Jangada Ltda,
São Paulo

JANGADA
,Ind. Brasil
Classe 50
Impressos
Termo n.s 669.189, de 30-10-1964
Orteca — Organização Técnica: de
Cososisilidade e Administração S/C
São Paulo

ORTECA•orwArriZNÃO
TECNICA E
,
CONII ABILIDADE n
E AMNISTRACAO
Classes: 33 e 50
Titulo

PRAMAK
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
vt ntais. alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas,- blusões, boinas, • baS,adouros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casação, coletes, capas, chales
cachecol& calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
Ide senhoras e de crianças, calções. cai.
i ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. -cueiros.
saias, casacos, chinelos. dominós. acharpes. tantasias, fardas para militares, so
legais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
vos "jogos de 'ingeria, jaquetas, laqu.ês.
- ligas, lenços, mantós, meias.
maios, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
nhos, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos

Classe 47
Para distinguir: Alcool para motores de
explosão. carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, gra
xa, graxas ara lubrificação, lubrifican
tesS óleos combustiveis, óleos' aia freios.
óleos lubrificantes, óleos ara iluminação e para geração de fôrça, etróleo,
querosene
Têrmo n.9 669.183, de 30-10-1964
Sociedade de Pesca "Iguapense" Ltda.
. São Paulo

fnãG.4ãUffeira`
- Classe 50
Impressos
Termo n.9 669.184, de 30-10-1964
Indústria e Comércio de Tecidos e
Confecções Arnomaz Ltda.
São -Paulo

Termo n. 9 669.190, de 30-10-1964
Orteca — Organização Técnica de
Contabilidade e Administração S/C
São Paulo

ORTWA ORGANIZAÇÃO.
,
TECNICA DE.
COWAUILIDADE LL
AWINISTRACAO
S/C.
Nome Comercial
Termo n.° 669.191, de 3010-1964
Fábio Rodrigues
São Paulo

GLA.STEC
Ind. Brasileira

Classe
Para distingui', tintas, lacas, vernizes,
esmaltes, substâncias quitnicas usadas
ety geral nas indústrias, anilina& absorPOLY-YARN
ventes. alcatrão, água raz, álcool, alus
LAVE-USE'
rainha em pó. alvaiade, atada. antidetonantes, anti-incrustantes e desincrustantas para caldeiras, arsénico, acetona.
Classe 36
acetato de chumbo, acetato de cobre,
Confecções
acetato de amaria:ri, acetato de potássio,
Termo n.0 669.185, de 30-10-1964
acetato de zinco, ácido bórico, ácido
Utilidades Domésticas Fada Ltda.
acético, ácido axálico. ácido ofitrico,
ácido fênico. ácido cittico, ácido saltSão Paulo
cílio), ácido benzóico. actol. água oxigenada, albagina. a/burainato de ferro,
FADA
argirol, arseniato de ferro, arseniato de
Ind, Brasileiral
potássio, arseniato de sódio, antimónio
metálico. amoniaco, líquido, a.enal. ariss
Cot e cetalilida, bálsamo de perum,
Classe 50
Impressos
cloreto de mercúrio, 1A-fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio, bolus alba,
Termo n.o 659.186, de 30-10-1964
boricina, borato de sódio, benzonaftols
Orteca — Organização Técnica de benzoato de mercúrio, bistuniose, bicarContabilidade e Administração S/L bonato de potássio, breu FF, cola sinSão Paulo
tética, composições quknicas utilizadas
peias indústrias, texteis e pelos cortus
mes, corantes minerais para uso na
indústria, creosoto para usos nas indúsR ras
E leira
A
Ind.
trias, cafeIna, cal 'virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio. carvão
Classe 5t
vegetal em p6. carvão ativo, caseinato
Impressos
de sódio, carvão animal, cianureto do
mercúrio, citrato de calcina. citrato da
Termo n.° 669.187, de- 30-10-1964
ferro, citrato de prata, citrato de PoMoreira, Azevedo & Cia. Ltda.
tássio, cloreto de amônio, cloreto de
SãO Paulo
cal. cloreto de cálcio. cloreto de magnésio, cloreto -de sódio, cloreto de poPRORROW40,
tássio, colargol, colódio elástico, cremor
de tártaro. cuprol, citrato de ferro. citrato de quinino. citrato de ferro verde,
DBLUMIZONTi'',
carbonato de amônio, cloreto de zinca,
carbonato de potássio, carbonato de
Classes: 33, 41, 42e 43
manganês. dermatel. desengraxantes para
Titulo
•
nIquelação, desoxidantes para metaN

3

1 #

•

•

#

•

•
Sexta-feira
an pó, estearato de- alumínio, essências
desincrustantes para máquinas, enxôfre,
de gomenol. essência de eucalipto, emolientes para remoção de tintas , aplicadas. erindsionante para produtos asi laiticos, esmaltes, etc'. fenõsalli, forenol,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, Mafato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de ainõrrio. fluidos para freios,
glicerina, glicerolostato de potássio,
glicerofosfato de magnésio
Termo n.° 669.192, de 30-10-1964
Çopiadora "Conjunto" Ltda.
. São Paulo
' CONJTTNTO
;Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
.,••••••~.

Termo a.° 669.193, de 30-10-1964
Modas Follies Bergie Ltda
São Paulo
- FOLLIES BEI:MS
•ind. Brasileira
•
Ciasse-36
Para distinguir; Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral:. Agasatbos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casaçao. coletes, capas, chales
cachecols, calçados. ct•apéus, cintos
cintas, combinações, cara:ilhas. calças
de senhoras e de crianças, calçems. calças. Camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para ailitares, co.
legial.s, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de lingerle, jaquetas,
luvas, ligas, lenços, mantes, meias.
mieis. mantas, mandrião, manilhas. pakt6s. paias, penhoar. puiover. pelerinas
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
!lhos, perneiras, guinionos, regalos.,
robe de chambre. roupa°. sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
susteres, shorts. sungas, stolas ou siado
Men, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a. ° 669.194, de 30-10-1964
Relojoaria Irena Ltda.
São Paulo

nd. Brasileira -

• • •

ass._
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Termo a.° 669.199, de 30,-.10-1964
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de- salada
Angelo Bonorni
de frutas de metal precioso serviços de
São Paulo
sorvete de instai precioso, sopeiras de
BONOM I,
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turi—
bulos de metal; turmalinas lapidadas e
Classes: 32, 33 e .50
vasos de metais preciosos
Álbuns. folhetos, guias para turistas,
jornais, publicações informativas de enTermo si 669.195, de 30-10-1964
trada e saída de navios e revistas; CáraProdutos Pam Ltda.
bios, serviços de informações sObre tuSão Paulo'
rismo e viagens, seguros, turismo e veaPAMGEX
da de passagens em geral: Programas
finda Brasileiral
em gessai
Classe 1
Para distinguir; Absorventes, acetona,
ácidos, acetatos agentes químicos para
o tratamento e coloração de fibras, tecidos, couros e celulose; ãguaraz, élcool, albumina,. anilinas; aluznen, alvaiade,
alvejantes, industriais, aluminio em pó,
amoldam, antisincrustantes, anti-exidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, aio
tatos, água acidulada para acumuladores, água oxigenada para fins industriais, amônia; * banhos para galvanização,
benzina, benzol, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores; celulose, chapas fotográficas, composições, estintores de incêndio, cloro, corrosivos,
cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, esteasatos: • fenol, filmes seusibilt
zados para fotografias, fixadores, fluidos para freios, Sormol, fosfatos industriais, fósforos industriais, fluoretos.
fundentes ara solda; galvanizadores, gelatina para fotografias 'e- pinturas, gis.
glicerina; hidratos, hidrosulfitos; imper.
meabilizantes, ioduretoe; lacas; massas
para pintura, magnésio, mercado; nitratos. neutralizadores, nitrocelulose; prooxidos, oxidantes, óleos 'ara intura, óleo
de linhaça; produtos químicos para impressão; potassa industrial, papéis liebográticos e reisacopista, películas sensíveis, papéis para fotografias e análises de laboratório, pigasntos, potassa,
pós metálicos para a composição de tintas, prearações para fotografias, produtos para niquelar, pratear e cromar.
produtos ara diluir tintas, prussiato; reativos, removedores; sabão neutro, sais.
salicilatos, secantes, senaibilizantss, sili.
catos soda s cáustica, SO:U. 00.9 químicas
de uso industrial, solventes, sulfatos:
tintas em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, elmo, paredes. construções, decorações. COUMS, tecidos, fibras, celulose, barcos e velc&os, talco
industrial thiner; vernizes; zarcão
São Paulo

para barba, loções e tônicos. para o
cabelcur e para a peie; brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixador.,
de penteados, petróleos, óleos para cx
cabelos, creme evaLescente. cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "Maquilage", depilarios, desodo,
rances, vinagre aromático, pó de arroi
e talco pefurnado ou não.. !apta pare
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar clulos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentiáZzlos ea p4
pasta ou tiquino; sais perfumados para
Termo n.° 669.200, d 30-10-1964
banhos, pentes, vaporizadores de perla
Indústria e Comércio de Oaçula de
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Plásticos Ltda.
e cillos, rum de Touro, saquinho perfumado, preparados em , pá, pasta, Ilqul
São- Paul
do e tijolos ara o tratamento das unhas
ÃO
dissolventes e vernizes. removedores da
'Ind. rastletra
cutladar: glicerina perfumada para ot
cabelos e preparados pata dsecolo. Classe 49
Pa.a distinguir: Jogos, brinquedos, ar- rir unhas, Cios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
tigos desportivos e assuemos_ a saber:
álbuns ara recortar, e .armar, aviões, auTermo n.° 669.202, de • 3010-1964
tomóveis. andadoreas aros, argolas, bercinlaos, bonecas, bonecos, baralhos de Edmundo Salim — Tecidos e Confecs
ções Ltda.
cartas, -bolas para todos os esportes.
brinquedos em forma de animais, baSão Paulo
1(Se3 de brinquedo, bilhares, brinquedos
mecânicos, brinquedos em forma de insEDMUNDO MIM
trumentos musicais, brignuesfos em- forInd. Brasileira'
ma de armas, brinquedos em toma de,
máquinas, brinquedos de cortar, brinClasse 36
quedos ds borracra com ou sem aSso,
vio, carrinhos, 'carrocinhas, carros,. ber- Para distinguir: Artigos de vestuário
ços, caminhões, cartas de jogar, choca- e rocpas feitas em geral: Agasalhos
lhos, caneleiras para esportes. cartões aventais, alparcatas. anáguas. \blusas
de . loto, casinhas de brinquedos, car- botas, botinas, blusões, boinas. baba.
ters, casinhas de armar, cadeiras de douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
brinquedo, carteiras e envelopes com ouças. casação, coletes, canas, cbales
lhas ara recortar e armar, • calçados cacheco/s, calçados. chapéus. cintos
para bonecas, cordas para pular, clavi- cintas, combinações. carpinhos, calças,
nas para tiro aoalvo, copas de dados. de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. . Camisetas,
caixinhas de mágicas, addos, dardos. cuecas,
ceroulas, colarinhos. cueisos,
discos. dominós, espingardas de brinque- salas, aisacos, chinelos, dominós, echardo, espingardas
espingardas de vento, estaquinnas
ara jogar, enigmas, engenhos de guer- pes, fantasias, fardas para militares. co-'
ra de brinquedo, ferrinhos de engomar, legieds, fraldas, galochas, gravatas, gors
ferramentas para crianças. figuras de ros. jogos de 'ingeria. Jaquetas; laqt-e.'s,
aves e animais, çiguras para jogos de luvas, ligas, lenços, ma ntós, meias,
mandrião. mantlhas • pa'xadrez, fogões e fogãozinhos de brin- maiôs, mantas,
as.
quedo, jogos de fctebol de mesa, joe- lpe: u6sg. a sp. a lp o cPhee's'
h, °polaina
pijamas, nP2
ar P ul epri,
lheiras para esporte, ganchos para pesnhos,
perneiras,
quisnonos,
regalos,
ca, guisas para crianças, halteres, io- robe de chambre, rotipao, sobretudos
iõs, iscas artificiais para sacas iogas de suspensórios, saldas de banho, sandálias,
damas, logos de dominó, jogos de raquetes. linhas para pesca, luvas para siu teres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
boas, para esgrima,' ara jogador de péla lulas, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
para jogador de siScos,' mascaras camasralescas, rn sas de bilhar. de campista.
Têrmo n.s 669.203, de 30-10-1964
de roleta. de xadrez, mobilias de brins
Auto Pasto 19 Ltda.
quedos, miniatura% de utens. ilios domásSSo Paulo
mésticos, patins, Patinetes, piões, petecas, planquetas para ginastica. peças de
logos de dama, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos rn11.9i.
cais de brinquedo, istolas de atirar flecras, apacaios de papel, panelinhas.
quadrados de papel. quebra-cabeças em
Forma de armar. raquetes, redes de pesClasse 17
ca, redes para jogos, rodas de roleta. carvão mineral. de turfa o uvegetal,
revólver de brinquedo, soldadinhos de Cerss para iluminação. combustíveis,
chumbo, taboleiros para jogos, tacos de Buídos de ilurnitiaçáo gasolina, gorda.
bilhar, tambores paracrianças, tambu- ra de 'petróleo graxas, lenha. !abrir!.
reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico. cantes, nafta óleos iluminantes. óleo'
trens e vias ferreas para brinquedos. lubrificantes, parafinas. petróleo refivaras parap essa, varas de saltar, venado. querozene e turfa
lomoedes. vagonetea e zepelins
Tèrzno n.s 669 .204. de 3010-1964
Termo n.° 669 .201, de 3010-1964
Dsmolein Ltda,
Bastos
Armando deFendo.,
São Paulo
São Paulo

Classe 13
Termo n.° 669.196, de 30-10-1964
Adereços de metais, preciosos, semiSupercromo
Importadora e Distribuidopreciosos e silas Imitações, adereços de
ra de Ferramentas Ltda.
pedras preciosas e suas imitações, adórs
nos de metais preciosos, semi-preciosos
São Paulo
e suas imitações, alianças. anéis artigos de .fantasia de metais preciosos.
balagaridans re metais preciosos, os
-semi-preciosos, bandejas de metais preClasse 50
ciosos, berloq ies de metal preciosos,
•
Impressos
brincos de meta precioso,' ou semiprecioso, bules de metais preciosos, Têrmos ris. 669,197 e 669 .198. de
carteiras de metais preciosos, colares
30-10-1964
de metais preciosos ou semi-precioaos,
An g elo Bonorr
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais 'de metss praBONOMI
ciosos, diamantes lapidados. fio ds ouro,
Ind. Brasileira
fio de prata, fivelas de rufais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
Classe 32
Jóias falsas, lantejolas de mstais preUnVEST
•
ciosos medalhas de metais preciosos Para distinguir: ]ornais, revistas, livros
. Tna.
Brasileira.
• DES2VAN
publicações
em
geral,
álbuns,
prograe
semi-preciosos e suas imitasõe.s palitos
- Ind. Bragi I el.
de ouro, pedras preciosas para jóia, .pe- mas musicais, radiofónicos e peças lea
Classe
i g'
:dras semi-preciosas para Jóias, p.irolas trais, programas para televisão e pro Para distinguir- P^rturnt,s !IN
duções
cinema
tocará
ficas
imitações
de
pérolas,
pratos
de
me•
Classe 50
tratos água de colanja aa tia de touca
Classe 50
tais preciosos, serviços de chá e de café
ãlue
Cré•Lso
iimenciateento
e ieNestimeetes
de
alfazema,
água
cie
met,
&gthe
Fabagela em ger

in9íra

AI metido preciosos, alerviço* de icor
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e 669.206, de de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas a solados,
30-10-1964
tbantes para arreios e valises
rrigorifico Iendustrjal . Tres Leões Ltda.
São Paulo
Termo n.° 669.212, de 30-10-64
Ramiree 6 Cia. Ltda,
ÈRANGOVAC
São Paulo
nlatos na. 669.205

Ind. Brasileira

•

Classe-19
Aves e ovos em geral, inclusive da
bicho da seda. Animais viços, bovinos,
cavalar, caprinos, ovinos e sumos
" Classe 41
-•Carnes prearadas, conservas, salames,
mortadelas, carnes de ovinos, subias bovinos, carrinos, galináceos, presuntos,
bacon, carnes defumadas, toucinho e
banha
Termo n.° 669.207, de 30-10-1964
Indústria Metalúrgica e Garvanização
-Coszln" Ltda.
- São Paulo

C ORZIN'
Ind. Bi-astleira

MASSA , PlISTICA
• IBERE
Indústria- Brasileira
Classe 28
•
.
Para distinguir massas plásticas em
geral
Termo n.° 669.214. de 30-.10-64
Comercial de Ps tigos Domésticos Ltda.

Rrlat:stl(e)ira
Classe 49
Artigos da classe
nn•••nn••••••11

Termos ris, 669.209 a 669.211, de
30-10-64
jorgen S. LIC31 .Comércio e Importação
Ltda.
Sã? Pau?,3

JOU
IndUstria Brasileira
Classe 50
Para distinguir os impressos de uso da
firma
Casse 17
Para distinguii a fabricação de cofres
' de aço
Classe 40 Para distinguir a fabricação de •cofrea
de aço
Termo n.° 669.213, de 30-10-64
Indústria de Bolsas Pautnar Ltda.
São Paulo

PAUMAR
IND. BRASILEIRA

Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurça, couros. vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreie, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro. estojos guarnições de couro pa:ss.
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas. porta-notas, portaporta-nirjueis, pastas pulseira,

ZORAY
Brasileira

'ind.

Classe 11
Artigos metalúrgicos eia geral
Termo n.° 669.216, dç 30-10-64
Confecções Edjany Ltda,
São Paulo

Draw
-- Teira
. Classe 41
• Café torrado e moldo
Temo n.° 669 .222, de. 30-10-64 !
José Cláudio da Silva
Pernambuco

EDJANY

São Paulo

;Ind.

.

rSOUMAR

Termo n.° 669.208, de 30-10-1964
Indstria e Comércio de
. ?edalete
.
Brinquedos Ltda.
- São Paulo

Termo n. 9 669.215, de 30-10-64
Comércio, e Representaeões
Zoray
Ltda.
São Paulo

Termo n.° 669.221, de 30-10-64
Augusto 6 Mendonça
Pernambuco

SOUSIV3r —

, nn••n••nnnnn•

Classe 33
Insígnia .

torneiras de altap maio, registros para
vapor', para água, para bidé, para banheiros, para aparelhos bebedouro; 'pa.
ra lavatórios para pias, trenas e cubos
conduitea

Classe 36
Artigos de vestuário para crianças
• Usino n.° 669.217, de 30-10-64
Antonio José Arruda .
Pernambuco,

:ND. BRASILEIRA

Classe' 8
Para distinguir: Artigos e aarelhes ele.
tirod e eletrônicos, artigos e aarelhos
de utilidade domésticas: acendedores.
acendedores elétricos, acitscedores de
ambiente, aspiradores de pó, abat-jours,
assadeiras elétricas, antenas. agulhas
para fonógrafos, aparelhos para banhos
de ar quente, aparelhos . de cortar 03
aparelros de comunicações interna, apa.
relhos de ar refrigerado e ar condicionado, aarelhos de alia tensão. aparelhos
para moer e picar carne, aparelhas para -solda elétrica, balanças, baterias elétricas, batedeiras, batedeiras para mirescoa batedeiraa para liquides e massas.
benjamins, binóculos, bules elétricos,
balcões zsigorificos, aparelhos para hosdat, aparelhos de alta fidelidade, chuveiros elétricos. coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas. câmaras frigorificas, cãrnaras fotográficas.
castiçais. aparelhos para cortar frios,
de rotação, churrasquéi-as elétricas, comutadores. chaves automáticas, chaves
de alavancas, castfçáais, chaves elétricas, cronometros, chassis. carrilhões
bobinas para rádio e televisores, discos
gravados, despertadoses, enceradeiras,
extintores de Incêndio, -esterilizadores
expremedores elétricos. aparelhos Para
az:a-amar frutas e legumes, exaustores,
et:tojos para filtros com torneiras, estufas. fogões. (Unos e fogareiros elétricos. (aroletes. fuzivel, geladeiras, parrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lanternas de mão e Internas po-táteis. lustres, panelas de pressão, microfones.
pidc-ups, aparelhos de refrigeracão, rádios. rádios conlugados ou não com
fonógrafo& rádios fon6grafos.'rádlos receptores, relogios, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas secas e elétri
cas, resistências, refletores, realstradores, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e fios terra, secadores para
cabelos, sorveteiras, aparelros de televisão, - torradores de cereafa. torneiras
com dispositivos para aquecimento de
água, telefones. termômetros, , toca-discos automáticos ou não, ventiladores.
transformadores para rádio e televiso:es. válvulas para rádio e telavisores,
isoladores, interruptores, resistncias elési
tricas.tomddaS,' saquetes. trnamissoresa
sinerontraddres, tal-nabais de compressão;

Brasi1eira:4a

PUREZA'
tnddstria

brasileira

, Classe 42

Para" distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter, brandy, conhaque, cel.'
vejas fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch. pimpermint. rhum
sucos de frutas em álcool, vinhos, vercauth, vinhos espumantes, vinhos' golnados. whisky
Termo n.° 669.218, de 30-10-61
Mario Abdon de Souza
Pernambuco

ER
inddstria brasileira

Class!, 41
Caf torrado e moldo.
Termo ri" 669.223, de 30-10-64
The Huntington Creek Corporation
Estados Unidos da América •

MARIACH1
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas ,ntic.
incluidas na classe -3
Tertnos ris, 669.224 a 669.227, de
30-10-64
Casara S. A. Indústria- e Comére.10
São Paulo

R R. m

•

Classe 41
Boiabada e bananada

a Sacha-- Pérlà
Indústria Brasileira.

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama ti
mesa: Algodão, alpaca.'canhamcs cetim,
saroá, casemiras, fazendas e tec dos de
GRACINHA
lã em pecas. juta. ii-rsev. linho nvlon.
indástria brasileira •oaco-paco,
percarine, rami. ravon, seda
antural. tecidos plásticos, tecidos ims
sainenticias croquetes, com potas. cais.
Quia.ta 'amai ap atuam 'ogulitioa St23.1:d2
oermeabilizantes e'tecidos de pano'CoUro
Classe 41 „.
e vestidos
Pnba, xerem, arroz, mi'ho e mino para
mugunzá
. , •
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:.
Termo n.° 669.220, cie 30-10-64
Acolchoados para camas, colchas.. coHenrique Silveira
Cia.
bertores, esfregões, fronhas, guardanaParaíba'
pos. jogos bordados, jogos de toalhas,
lançais, mantas para camas, panos para
:asinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho, toalhas de mesa. toa. •
lhas para Jantar. toalhas para chá
café,, toalhas , para banq ue tas. •41Pand
-cõesparm to:Mns
Indústria Brasileira
•
(cobre pão)
Classe 22
•
Para distinguir: Fios de algodão, ca- '
Classe 41
" Café torrado e moído
aba m ra' celul ose, juta.. linha, lã. clias
Termo n.° 669.219, de 30-10-64
Odilon Alencar
Pernambuco •
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•
plásticos, fios de seda natural ou raion
para tecelagem, para bordar, para costura, tr cotagem e para crochê, fios e
Unhas de tôda- espécie
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales
cacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças,. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos,. chinelos, dominós, acharpez, Santas.as, fardas para militares co.
legials, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeris, jaquetas, laquês
luvas ligas lenços, mantõs, meias
maiôs, mantas, mandrião, raantilhas, pa.
letos, palas, penhozr, pulover, pelerinas
pcugas, ponches polainas,, pijamas, punhos. perneiras, qulmonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandálias
suciares, shorts sungas,. tolas, ou slacks.
tater. toucas, turbantes„ ternos, uniforma
e vestidos
Temos ns. 669.228 e 669.229, de
de 30-10-64
(Prorrogação)
Rebo i os Brasil S. A
São Paulo

PRORROGAÇÃO
CORUND11

indústria Bras:tiara
Classe 10
n_,omo terramentas de material abrpsivo
ou de esmeril para fins dentários: Discos, rodas, pontas, simples ou montados
Classe 46
Para distinguir: Amido anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para Lavamdaria, limpadores de luvas,. líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicatio
de sódio, soda cáustica sabão em p6,
sabão como 'a, sabão de esfregar' e saponãceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Térnioa ns. 669.230 a 669.233, de
30-10-64
(Prorrogação)
Rebofos Brasil S. A
São Paulo

PRORROGAÇÃO1
SILICIT
.Inebistria Lu-a:aleira
Classe 6
Como partes de máquinas: discos e
segmentos abrasivos

Classe 10
Ferramentas e material abrasivo para
fins dentários
Classe 28
Pedras e limas artificiais de material
abrasivo mineral
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prtissia alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato • de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de macUre, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquido& de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponaceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo n. 9 669.234, de 30-10-64
Artur Bernhstein
Guanabara

Dee
~Ice 2,eu •
'
, INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Compressa balsâmica para os olhos
Têm on.° 669.235. de 30-10-64
Artur Bernstein
Guanabara

91taó4te. Xoide
INDÚSTRIA BRASILEIRA
C.-2z.sse 10
Cotnpii ssa balcii.a.ca para os olhos

Termo ti,.° 669.2.36, de 30-10-64
A rtb- Bernstein
,Junnabara

tadexe Vez'

gi

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 669.239, de 30-10-64
Artur Bernstein
Lmat.ahare

Termo a° 669.243, de 30-1.1-64
Acyr 137'veira
Pará

64#
/12,(4‘

CPS

snarórozais.
Á
tacyr.

ínéviliaZtear $54
—
-

c*\

241) s>°‘j
‘00\s''''

Classe 41
Café torrado e „moído
Classe 10
Compressa ba1e:1131G * para os olhos

Termo n.° 669.245. de 30-10-64
Distribuidora de Bebidas Santa Mario
Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 669.240, de 30-10-f.4
Artur Bernsteip
Guanabara

A Mascara Vermelha
INDUSTRIA BRASILEIRA

Casme 10
C,oniprz.a ba l câmica para os &No,'
Têtrin n.° 669.241, de 30-10-64

A.rtur Bemstein
Guanabara

A Mascara Roia

lasse 42
Aguardente de cana
Termo ti.' 669.246, de 30-10-64
Distribuidora de Bebidas Santa Maria
*.tda
Rio de lanche
I , mama flue IK {UM (Iftelill
' i lrOURO BRANCO,

INDUSTRIA BRASILEIRA,
Cla:se 10
Compressa baleara ca para os olhos
Termo a, 669.242, de 30-10-64
M. C. Oliveira
Costa Ltda.
Pará
1ao se
N. C. Oliveira 8., Csieté UI*.
itej4 - rapé

.Claz:se

Compressa baleinvca para os olhos
Termo 11.9 669.237, de 30-10-64
Artur Bernstein
Guanabara

Casa 41
Café torrado e moído
•••••••n

Classe 42 •
Aguardente de cana

Tercao n.° 669.144, de 10-10-64
Termo n.° 669.247, de 30-10-64
•
Distribuidora de Bebidas Santa Maria Engartafmaento Ulsque do Norte Lttk
Ldra.
Pernambuco.
Rio de Janeiro

feegitodume

INDUSTRI4 BRASILEIRA.'

. INDOSTRIN BruSrLITM
rA6UARDENS1 ESPECIA1

Classe 10
Corno:essa bal:.'in'ca para os olhos
Terno n.° 669.238, de 30-10-64
Artur Bernstein
GuanaNara

A Mascara. AzUtj
INDUSTRIA BRASILEIRA
Cassa 10
Compres:a balcãa.ica para os orhu

Classe 42
, Aguardente ‘4e cena

Classe 41
Vinagre
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Termo n.9 669.248, de 30-10-64
Ancor* Indústria e Comércio L.
Sào Paulo

Cariam&
Classe 36
Calçados etn geral
Termo n.9 69.249, de 30-10-64
Àacora Indústria e Comê:clo
São Paulo
•

494€44
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral •
Termo n.9 669.250, de 30-10-64
Ancora Indústria - Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Rrasileira
Classe 36
Calçados em geia!
Termo n.° 669.251, de 30-10-6f.
Ancora Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

Tê= on.° 669.254, de 30-10-64
Ancora Indústria c Comércio Ltda.
São Paulo
III14'

(3
,

Termo n.9 669.260, de 30-10-64
Ancora Indústria a Comércio Ltda.
São Paulo

li

agvota

asileit;,
inatistrtiCtrr
Classe 36
Calçados em geral

TeS.no n.° 669.255, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Galo,
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados cru geral
Termo n.9 669.256. de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltia,
São Paulo

andin

Indústria Brasileirt,
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.9 669.257, de 30-10-64
Ancoon Indústria e Cd-raércio Ltda,
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
• Termo n.9 669.261, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.9 669.262. de 30-10-64
• Anc,ora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
• Clasze 56
Calçados etn gera/
Tertno n.° 669.263, de 30-10-64
Ancora Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Classe 36
Calçados em geral

Termo n.° 669.258, de 30-10-64
Ancora Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 36
Calçados em geral
Termo nd 669.264, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Termo n.9 669.252, de 30-10-64
Ancora Indústria Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados etn geral
Terme, n.9 669.253. & 30-10-64
Ancora Indústria e Couxércio Ltda.
São Pauto

Classe 36
Calçados etu geral
Temio n.° 669.259. de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda,
.
São Paulo

Ginu
Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados em geral
Tertno n.9 669.265, de 30-10-64
75.n-cora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 16
Calçados em geral

Indústria Brasileira'
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 669.267, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira •
Classe 36
Calçados em geral

Termo n.9 669.268. de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 3t,
Calçados cm geral
Temi° n.9 669.269, de 30-10-64
Ancora Industria Comércio Ltda.
São Paulo

ISS
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo nd 669.270. de 30-10-64
Ancora Indústria o Comércio Ltda.
São Paulo

LLY
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n,° 669.271, de 30-10-64 .,
Ancora Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Indústria Brasileira
Indústria Brasileira

Indústria Brasileiret
Classe 36
Calçados em geral

Termo n.° 669.266, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
54o Paulo

Classe 36
Calçados em geral

, Classe 36
Calçados em geral
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Termo n.° 669.272, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Pa v ana
,Wr;14

Indústria Brasileira

Termo n.° 669.278, de 30-10-61
Ancora Indústria e Comercio Ltda..
São Paulo
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III)

nono n.° 669.284. de 30-10-a4

Térmos as, 669.289 a 669.322. de
30-10-64
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

• São Paulo

' PRORROGAÇÃO

LXCT A
Indústria Brasileira'

tráyist,4.-

Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados em g sraI

Classe 36
Calçados em geral

Termo n.° 669.279, de 30-10-64
Ancora Indústria e Ciniércio Ltda.
São Paulo

Têrmo n.° 669.285, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.•
São Paulo

Sheherazade
Indústria Brasileira

tndtlatria Brasfletre

•- Termo n.9 669.274, de 30-10-64
Ancora Indústria a Comé rcio Ltda.
São. Paulo

Tênino na 669.280, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comercio Ltda.
São Paulo

Silvana
tndüstria Brasileira

.gditora
tOPag

-s
5

Nome comercial

• Termo n.° 669.281, de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Têm° n.° 669.287, de 30-10-64
Abraham Isaac Serruya
Pará

Silvia
Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados era geral
Termo na '669.276, de 30-10-64
Âncora Indústria a Car ,a rcio Ltda.
São Paulo

Tênao n.° 669.286, de 30-10-64
Editara Propaganda S. A.
São Paulo

Classe 36
Calçados etn geral

(Poklit'
[Indústria Rrasileira

ClasR 36
Calçados era gerai

Indústria Brasileira

Classe 35
Calçados etn geral
Tèrmo' n.° 669.275. de 30-10-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brazileira

Clas e 36.
Calçados em geral

Classe 36
Calçados era geral

Classe 36
Calçados em geral
Têrcno n.° 669.282, de 30-10-64
Ancora , Indústria e Comércio Ltda,
•
São Paulo

é

APARAM tS11
"AC SERRO= i

C'asse 41
Café torrado e moído

indústria Bre.siteira

indústria Brasileir.

Classe 36
Calçados em geral

Classe 3a
Calçados eia gera/

Termo n.° 669.277. de 30-10-64
Âncora Indúsria z Comércio Ltda.
São Paulo

Tann° n.° 669.283. de 30-10-64
Âncora Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo

Suave
Indúrtria BrasileiYa

inctiistela BrasileWa
•

Classa
Calçados em geral

Classe 36
Calçarlos em geral

1037

ikncora Indústria e Comércio Ltda..

Ro Is,, __ y

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 669.273, de 30-10-61
Ancora Indústria s. Comércio Ltda.
São Paulo

(Seção

Termo n.° 669.288, de 30-10-64
Caco Alimentar de Alagoas S. A..
Sergipe •

T U b .O R
Ind‘Ittria Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Cacos em estado natural, ralado e em farinha, leite de caco.
Nua de caco. doces de frutas: de leite,
de farinhas, em pasta, em calda, zm
tal lates, em geléias e cristalizadas, pasta . de frutas castanhas de caiu, fartas alimenacias de cereais e de frutas
r e óleos vegetais alamenticios

Classe 41
Alcachotaas, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azel»
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos. bombons. bolachas baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
sm pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite. creme,
alimenticios croquetes, compotas.,
nica. coalhada, castanha, cebola,ndio
mentos para alimentos. colorantea,
chouriços, dendê. doces, doces de Ira..
tas. espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
tipos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose; sana de mascar. agia.
duras, grânulos, grão de bico. gelatina.
goiabada. Malas, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite ern pó. legumes em
autuaria. lentilhas, linguiça, louro, mas.
mas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas p ara takigaus, molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestiveis. ostras, ovas,
olez, piaos, rrlinés, pimenta. pós para'
pudins.. pickies. peixes, presuntos, patês. petit-pols, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha,,
tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para constamcises e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
çâo, calhas airnento, cal, cré. chapas
No/antes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas ?ara coberturas, caixas dágua,
caixas para cebertuas, caixas dágua,
ca.xas de dascarga para etixos. edifica.
cões retnoldadas, estucieu, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias estru.,
".ira s metálicas para construções. !ame.
las cle metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção !ages, lageotas, material Laoante contra frio e • calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construçdes, mosaiaos. pro.
lutas de base asfalt co produtos para
'ornar impermeabilizantes as argamaa.
,.as de cimento e cal, hidráulica. padrealizantes, liquidos ou sob outras formas
iama revestimentos e outros como nas
.:onstruções pers atlas, placas para pa.
vanantação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes,
aapel para forrar "asas, massas ant.!nicles para usa nas construções, parl ucras portas portões,pisos, soleiras
vira portas, tijolos, tubbs de concreto
!elha, tacos, tubos de ventilação. tan•ue, de cimenta
ci as, vigamentos e
vil rês
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
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para retratos e autógrafos, balões (ex- lura, ainéis e cartazes para decorações capantes, matérias , para despolir, ma- soluções para evitar a formação de ei
ceto para brinquedos) blocos para e para exposição, projetos, mostruarios térias para perfurar metais, matérias pa- pumas nos acumuladores, soluções par
coirespondencia blocos para cálculos de mercadorias diversas e para propa- ra tornar o vidro e o esmalte opacos, cópias pela cianotipia, soluções de sais
bocas para anotações, bobinas brochu ganda' suportes artísticos para vitra matérias primas quitnicas, mercúrio, ma- de prata para pratear, soluções titularas não impressas, cadernos de asara- nes, estatuetas para aderrnos, • e para niato, ed geranila, metlleno, metilicos, das, soluções volumétricas, solventes
munia, misturas químicas extintoras, substâncias químicas para uso de ia.
fias artísticos, taboletas
• ver, caras para documentos, carteiras,
misturas quimicas frigorificas, misturas dústrias, nas fotografias), substância
caixai de paaalão, cadernetas, caderClasse 23
nos, callms de zartao, caixas para pa -a4 'lama ma somam, :aInifunstp tioz,d químicas refrigerantes, monasite, mor- rádio-ativas, sucedâneos de cânfora, pa.
-pelaria, cainks de -visitas, cartões co- cideqs para confecções em geral, para dentes muriato de estanho amoniacal, ra a fabricação e celulóides, sucinico,
merciais, (latões índices; contata car tapeçarias e para artigos de cama e nafenicos, flagro animal, negro de fu- sulfatos, sulfatos, sulfo-ácidos, sulfona.
• tolina, cadernos de papel melimetrado mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, mo, negro de herlin, negro de aberlin dos, sulfõnios, sulfuroso, sulfKrico, tal.
• e em branco para desenho, cadernos caroá, casemiras, fazendas e tecidos de para sapateiro, negro .de brunswick, co tanato de cálcio, tanato de mercúrio
escorares, cartões em branco, cartuchos lã em peças, juta, jersey, linho, nylon. neutralizadores químicos para líquidos tânicos taninos tártrico, tela sensível 8
.de cartolina, etapas planográficas, ca- paco-paco, percaline, rami, rayon, seda fermentados, nitrada, nitrato, nitricolu- luz, terpenos, tetracloretos, terebentina,
•
• dermos de lembrança, carretéis de pa- natural, tecidos plásticos, tecidos im- lusas, oleie°, óleo para conservação de tório, tintas, tolueno toluol; urânio, ve.
- palão, envelopes, envólucros para cha- percieabilizantes e tecidos de pano couro ovos, oxalatos, oxálico,- oxidantea, óxi- nilina verde de bramem, verde de crorutos de papel, encardenação de papel
dos de antimónio, óxidos metálicos,
mo, verdegris, verdete, verniz, corretor,
e vestidos
/ ou papelão, etiquetas, %lhas índices
gênio da indKstria, oxigêncio liquefei- vernizes, viscosa, vitriclos, xarrão, zafr5:has de celulose, guardanapos, livros
to, paládio, palmitico, papel albuminalitos e zircemio
Classe 22
não impressos, livros fiscais, livros de Para distinguir: Fios de algodão, de li- do, papel baritado, papel turneso:, paClasse 24
contabilidade, mata-borrão, ornamentos nho, de cânramo de juta, de rami, de pel de platina, (sépia), papel gálico, Alaraares, atacadores para espartilhos
de - papel transparente, pratos papelicaro& de paco-paco, de lã, e fios plás- papel heliocopista, papel rellográfico, e calçados, ataduras de algodão para
nhos, papéis de estanho e de aluminlo, ticos, para tecelagem e para usocomurn papel para ensaios químicos, papel pa- diversos' fins, exceto para fins medica
papéis sem Impressão, papéis em branco
ra ' revelação automática, papel fosfore- nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
Classe -1
para impressão, papéis fantasia, menos
cante,
papel fotográfico (sensível), pa- borlas, cadeados caas ara móveis e
Para
distinguir:
Absorventes,
acelera. para forrar paredes, papel almaço com
pel
contra
a ferrugem, papel fotométri- pianos, carapuças para cavalos, cordores
de
vulcanização,
acetatos,
acétiou sem pauta, papel crepon, papel de
co,
papel
transferotipo,
papel pedra Ia dões, debruns, lã, fitas forros! franjas cos,
acetificadores,
acetaona,
acetileno,
seda, papel impermeável, papel em 'bopedras
Umes,
peliculas
cinemato- festão, feltro para órgão, fofos galarácidos
absorventes,
agentes
químicos,
pes,
bina Para Impressão, papel encerado.
gráficas
(sensíveis),
películas
fotográ- dates, lamparinas, mochilas, mosquiteiáguo
acilulada
ara
acumuladores,
água
• papel higiênico, papel impermeável,
ficas,
(sensíveis),
percarbonato,
erclo- ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
raz,
albumina
Iodada,
albumina
de
malpara copiar, papel para desenhos, paa para roupas de homens e senhoras,
raftálico,
pegmentos
ou
cores
para
ta,'
albuminas,
albuminas
vegetais,
albapel para embrulho impermeabilizado
panos para enfeites de móveis, não
indústria',
pó
de
alumiai°,
pó
de
zinco,
minoires,
alcalinos,
alcalino
terrosos,
ál• papel para encadernar, papei para esfazendo parte dos mesmos, palmilhas,
potassa,
potassa,
potassios,
preparações
calis,
alcaloides,
alcool,
alcoolatos,
aa
crever, papel para imprimir, papel papassamaries, pavios, rédeas, rendas repara
economia
do
carvão,'
preparação
deidos
alizarina,
alumens,
alvaiade,
atai
rafino para embrulhos, papel celofane,
des, sacas, ainhaninhas para , vestidos
papel celulose, papel de linho, papel nas, . ainoniacals, amoniacal, amoníaco diastásicas de maltes, preparações quí- telas, tampos para almofadas, 1 não famicas
para
a
Indústria,
preparações
paaraila;
amilico,
anilina%
antraceno,
anabsorvente, papel para embrulhar tara diluir tintas, preparações antideto- zendo parte de móveis, artigos estes
baco, papelão, recipientes de papel, ro- ti-corrosivos, anti-detonantes,
crustantes,
antimónio,
antioxidantes,
ata
nantes, prepara ç ões para motores, pre- feitos de algodão, canhamo, linho, juta,
setas de papel, rótulos de papel, rolos
seda, raion lã pelo e fibras não
parações fotográficas, preparações para
titártaro,
arsénico,
azalina,
azótico,
azode papel transparente sacos de papel
incluídos em outras classes
tos,
azul
da
Prassia,
azul
ultramar,
aztv
bronzear,
preparações
contendo
matéserpentinas, tubos postais de cartão
rias
rádio-ativas,
preparações
para
eliultramarino,
banhos
ara
fixação
e
reClasse 26
e tubetes de papel
velação 'fotográfica, banhos galvânicos. minar a dureza da água, preparações Alforges de vime, argolas de made i5.
Classe 40
• Móveis em geral de metal, vidro, de 'banhos de galvanização, bário, barita, para decompor ou dissolver gorduras e de marifm ou de osso, argolas de maaço, madeira, estofados ou não, inclu- benzina, benzóico benael, betume, biela- óleos, rearações ara Impedir a corrosão deira de marfim ou de osso para guarsive móveis ara escritórios; Armários, retos, bioxola tos, bismutos, bismutatos, de metais, preparações para impermea- danapos, armações de marfim ou madei.
armários para banheiro e para roupas brancó de chumbo, branco de neudon, bilização do cimento, preparações para ra para leques, artefatos de madeira
usadas, almo radaa. acolchoados para branco de troyes, brometos, bromo, cál- magnésio, de crosta nas caldeiras, pre- para cosinha, cabides de madeira, caimóveis, bancos, balcões, banquetas. cio,. cânfora, coaras, carbonatos, carbo- parações de litina, preparações para xas de. madeira, copos de cosinha, cesreto de cálcio, carvões, carvões ativos impedir a oxidação da superfície metá- tas de salgueiro, cestos de madeira ou
bandejas. domiciliares. berços, biombos. -absorventes catalisadores, celulose, eta- lica, preparaçõer para lavar crapéus vime para pão, colheres de pau, dentes
cadeiras, caminhos para chá e café pas emulsionadas, chapas fotográficas, de palha, preparações para niquelar. de madeira para rodas, donmentes • de
. conjuntos para dormitórios, conjuntos chapas sensíveis à luz, dora tos, clore- preprações para produzir espumas, pre- madeira, envólucros de madeira para
para sala de jantar' e sala de visitas. tos, clorato de , amónia, tlorldico, cloro, parações para renovar roupas , e dia- garrafas, escadas de madeira, estribos
conjuntos para terraços, jardim e praia, crornatos, citrato de magnésio, cítrico pus de palha, preparações para o de madeira, figuras de madeira, fivelas
conjuntos de armários e gabinetes para de magnésio cítrico, clarificadores, co- aperfeiçoamento de ferro, preparações de osso ou =fina forquilhas de ma.
coors e casinha, camas, cabides, cadeiras las para vinhos, coloides para fotogra- para renovar os discos de honógrafos, deira, forros de lindeira, grades de
giratórias, cadeiras de balanço, caixa fia, composição com base de kieselgur, preparações para purificação do gaz, madeira, letras de madeira, mástroa de
de rádios, colchões, colchões de molas copal, corrosivos, cópias, corantes, ca- preparações preservativa de pedra, de madeira, molduras de madeira para quadispensas, divisões, divans, discotecas ras a álcool, cremar de tártaro, creoso- madeira, dos tijolos, dos metais e das dros, monogramas de marfim, pa'néls
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- to, cristais de esoda„ cianeto, cimol de vidrb, preservativos ocntra a congela- de biombo, painéis de madeira, tábuas
• alias, • estantes,- guarda-roupas, mesas calamiantes, decapantes, químicos, desção, preservativos contar a ferrugem, de costura, tábuas para cortar carnes,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- corantes desincrustante para caldeiras preservativos contra a umidade das pa- tambores de madeira, tampas de, madeisão. mesinhas para televisão, molduras detersivoos químicos, detonantes, dissol- redes, produtos desincruatantes, produ- ra, tonéis de madeira e torneiras de
madeira
para quadros, porta-retratos, poltronas, ventes, emulsões fotográficas, esmaltes, tos fixadores . para perfumaria, produpoltronas-camas, prateleiras, porta-cha- etilenos, extintores, extintores para com- tos isolantes, produtos para conservaClasse 13
,
péus. sofás, sofás-camas,. travesseiros e posição químicas, fermentos, filmes -sen- ção de ovos, produtos para absorver a Adeieçosa de metais, preciosos, semivitrines
sibilizados, fixadores, fluidos ara en- umidade, produtos para a tempera de preciusoa e suas imitações, adereços de
Claise . 27
durecer metais, fluor, fluoreto de sódio, ferro, produtos para clari ficar e*.puri- pedras preciosas e suas imitações, aciórPara disoliquir artefatos de palha ai.,
fluoridico. fixosp ara soldas, formiatos, ficar águas, produtos ara encolagem e nos de metais preciosos, semi-preciosos
'filara: cestas, cestos, cabos de utena fórmico, fuligem para fins industriais,
coração dos mortos, produtos para clari- e suas imitações, alianças, anéis, acta
sities, cestos para costura e para pães: fulminato, fundentes gaiatos, gálico, ficar o
açKcar, produtos para conser- gos de fantasia de metais preciosos,
• caixas de acondicionamentos e para en- .galvânicos, galvanização, gazes, gelavar alimentos, produtos para conservar balagandans de metais preciosos, ou
feites, esteiras, enbornais, estojos, guartina para emulsões geramila, gerador,
semi-preciosos, aaadejas de metais prenições para utensílios, malas, pecheiras. gia glicol, glicose (substâncias para a madeira, produtos para evitar o va- ciósos, bula:ales de metal preciosos,
por
da
água
saibre
o
vidro,
as
vidraças,
redes, rédeas, suportes para filtros, sa•colas. , sacos, telas para assento de Ca-- descorar), glicosides, gomelina glicose produtos para a indústria textil, produ- brincos de meia precioso ou semi(substâncias para descorar), glicosides, tos para melhorar, conservar, clarificar precioso, bules de metais preciosos,
deiras e bolsas
gonielina, graxas preventivas contra a e tratar bebidas, produtos para reavivar carteiras de metais preciosos, colares
Classe 25
Pata distinuir: Arvores de 'natal, bi- oxidação, g raxos, halogenicos, hidrato e refrescar pinturas, produtos fotogra de metais preciosos ou semi-preciosos,
• alumínio, hidratos de carbono, hi- ficos, produtos erflatários, propilico. contas de metais preciosos, copas de
belots bolas, para enfe.tes de brvores de
drofugas, hidrocento liquefeito ou comde natal, cartas geográficas, cartões pos primido, hidrosulfito, hipoloríto de só- protóxido de azoto, prussiato amarelo. metais preciosos, dedais de metais preprssuiato de potássio, piridina e deriva- ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro,
ais. cartazes,' displeys, desenhos,- artis- dio, hiposulfitos, ignifugas, ignição de
fio de prata, fivelas de metais precioticos. desenhos, decalcomania para te- cervejas indico, iodetos, iódico, iodo, dos, pocoacéticos, pirolenhoso, periforos, sos, galreteiras e metais preciosos jóias,
rádio-reativos químicos, redutores, recidos. estatuas. estatuetas,' estampas. laraa, lático, lanolina linoleico, líquidos veladores fotográficos, rolifilmes; sais, jóias falsas, lantejolas de 'matais pre• , gravuras. frutas de vidro, figuras de
químicos, líquidos de tempeaa, litrargiciosos medalhas de metais preciosos
ornatos, festões, fotografas, frutas de rio, litina, litio magnésio, tnalatos, ma- salicilato de litina, saliecilico. sebácio, semi-preciosos e suas imitações palitos
sensibilizadores ara prova de ácdos, selouça. figuras • para enfeitar bolos n de lfaça; tnanganatos. manganico, massas lestos sócia, soda calcnada. solda cáus- de ouro, pedras preciosas para jóia, peaniversarios, batizados, casamentos e eletroliticas, matéria filtrante, matéria â tica, sódios, solução Datara frig:.srantes, dras semi-preciosas para jóias, • arolao
• outras quaisquer comemorações, gravu- prova de fogo, matéria ingnifuga, maté- soluções hidrófugas, soluções impermea- e imitações de pérolas prafoa de meras, imagens, letreiros, maneauins, ma- rias para enriquecer a purificar o gaz, bilizantes. soluções para evitar a for- tais preciosos, serviços de chá e de café
quetas, obras artist cas,. obras de pia- matéria b corantes, vegetais, matérias de'- mação de espumas nos acunuáRlores. de' metais preciosos, serviços de iaot

Sexta-feira 12
da metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de salada
4e frutas de metal precioso, serviços de
fiorvete de metal precioso, sopeii.as
Metal precioso,. taças de metais - precioaos, talheres de metais preciosos tinabulos de metal, türznalinas lapidadas e
• vasos de metais preciosos
Classe o
Para datinguir: - Aerómetros, anemómetros; aparelhos para analisar alimentos;
aparelhos eletro-técnicos. fisicos, fotográficos, geodésicos, isotérmicos, micro.
métricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção; aparelhos retificadotas de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrôle; apertórnetros; cinematógrafos; cromatoscópais; câmaras fotográficas: coloimetros:
barômetros; binóculos; bússolas; diafragmas, totográ ticos; estéreo-comparadores: estereoscópplos; fotómetros, lentes:lentes de contato; lucimetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; - medidores clágua: medidores de gasolina; medidores
'de essências; Medidores de eletr.cidade;
maldosas de. fator potência;' medidores
de profundidade; medidores de rotação;
tnediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios;
monóculos; nivela nivela de mercúr.o;
• objetivas fotográficas, obietivas
•tes, óculos: óculos de alcance; ocilógralos; oftalmoscópios; oftalmónsetros; optometros; pés para câmaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetros; planômetros; pluvennetros. poteneiómetros; polarimetrom quadrantes astronómicos; quadrantes polares; •quatirantes maritimos: quadrantes solares;
quadrantes verticais: refractônietros; réguas corred.ças; réguas graduadas; ré.
gcas métriCas; réguas de cálculo: sacaritnetros: sextantes; • teodolitos; telescó-

pios; telescópios de inversão; telêmetros; termostatos; termômetros
Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais e
suas partes integrantes: Acordeão, arcos.
bandolas, bandolins, bombo, bongó,
batnjos, baterias, contrabaixos, cordas
para instrumentos musicais, cuicas, caixa de- rufo, clarinetes, cavaquinhos. castanholas, cravithas para instrumentos.
cordeia. çornetas. clarins, cordas e enCordoamentos para instrumentos musicais, estojos para instrumentos musicais
estardarte, fagote. flautas. gaitas, guitarras, gonzos, harpas, harmônicas. 'macata, ~amas. ocarina, Órgâos. piano,
pandeiros, palheta. pianos, - pianolas,
pratos, pistão, raecão. realelos, surdinas
saxofones, timbares, tamborins. trombones, tarrafas, tambores, triangulos, troca&sues de varas vicgas, violino e
violoncelo
Classe 12
Para distinguir: Artigos de . metal comum e miudezas de armarinhos, não Incluídos em outras classes: Alfinetes, ai fineses de segurança, agulhas, botões,
colchetes, dedais fivelas, fechos corrediços, garras grifas de metal para enfeites de vestidos ilhoses, lantejoulas,
missangas e pregilhas
Glasse 10
11/4-1aSaas plásticas para fins 'Ca/ontológicos e guta percha, pontas de gutapercha para obturações de canais, cêra
laminada, cêra para Incrustações e adiovação, ideal base, céra colante. ma,
&oca, go-divas. verniz isolante; gesso
amalgamas, liquidos e pós para limpeza
e p olimento. , lixas. porcelanas, ruge
ciosos e rodas para desgastes. Algodãe, itlró lio. catgut, seda e 'crina para
soa ras. protetores para selo, tira leite,
' • rma:ervativos, sacos para gálo, bolsas
pata-, água quente. triacjacloresa tubos de
- ba ls atim pára drtigadores, !uvas e de -

DIÁRIO OFICIAL (5eCho III)

Março de

1965 1039

Classe 7
Jeiras de borracha para cirurgia, sou: morsas, • machetes, mantegueiras malhos
das, drenos seringas para lavagens e navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas Máquinas e utensílios paraserem usa- •
cuitura e
injtaões, agulhas para infeções. instru- pregos, ponteiros; parafusos porcas dos eiclusivarnente na adri
mentos cirúrgicos para operações. yen- pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão. norticuitisra a-- saber: arados. abridorea
coisas. .tertnômetros, clínicos, guta per- porta-jóias, paliteiros,- panelas puxado, de sulcos, adisbadeiras, ancinhos .me.
cho. dentes artificiais, dentaduras, as- res, placas, pregadores,. porta-esponjas. cânicos e empilhadores combinados,
sentos para enfermos. estojos de bolso peneiras: pinos, plainas perfuradeiras arrancadores mecânicos para agriculs
para instrumentos cirúrgicos, grampos pires pinças, panelões, parta-copos e tura, batedeiras para . cereais, nut, ,as.
para Botaras,' lençóis de borracha para garrafas, passadores de . roupa, presa paat adubar, ceiladeiras, carpideiras,
hospitais, máscaras para anestesia, pa- lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores scitadct para arroz, charruas para asma
diolas, aparelhos de pressão arterial. rebites, reduções, recipientes de matai._ cultura, cultivadores, • debuihadosea,
aparelhos de diatemda, mesas de o:ab- rodízios, roscas de aço inoxidável. re- destocadores, desentegradores. esmagas
raças, mesas para curativos, aparelhos gistros • de aço inoxidável registros, dures para a agricultura. escarriticaslas
para massagens, estèrelizadores, estufas, serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarró ria; enchovadeiras, facas para máqui.• aparelhos de ralos ultra violeta e ca.. lha, torquezes, trilhos' tubos subula. nas agricolap, furadeiras, gadanhos,'
deira para clinica médica, balanças para ções, ampõea. travadeiras telas de garras para arado, grades de discos
clínica infantil, cânulas, conta-gotas, arame, trincos, taças, travessas, tesouras ou dentes, máquinas batedeira: para
vidros conta-gotas, duchas vaginais, es- trancas, tramelas, talheres talhadeiras agricultura, máquinas inseticidas, má'patutas, agraphos, pincéis para gar- tampas para panelas- e caldeirões, ter- quinas vaporizadoras, máquinas de
ganta, escalpelos, facas, pinças anató- rinas, tachos, trans de cosinha, torra- mungir, máquinas niveladoras de terra,
mica, tesouras, costótotiros, serras, ser- deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motochars
ras paar raquotocala, escopros, goivas, gas. de expansão, f reza de
martelos, ganchos para músculos, ceia- freza, gaia de [reza de chanfrar. rens, máquinas regadeiras. maquinas de
*cetros, bisturis, afastadores, caretas. ventosas, maletas. baus .para sacos de roçar, de semear, para , suitatar. de
ruginas, elevadores, trepanos, proteto- viagem, para pastas, balmazes, cantos :arguir, de triturar, de estarelar tetra,
res. perfuradores, Umas para os ossos, para estojos. colchetes para malas, cra- Para irrigação, para matar tortnigas .e
placas para ossos, agrafos para ossos, vos, enfeites, fecho para pastas e para autros insetos, para burrifar t pulverieterocóplo, chnâmetros, lancetas, estile- malas, passadores de correias, pautei. zar desinfetantes, para , aduaar para
tes. espéculos, dilatadores histerômetrtos, ras, prendedores 'de papel, suportes. agitar e espalhar palha, para comer
sigodâo, para colher cereais máquinas
depressores,. anuscópios, retosc6plos,
torniquetes e tubos de expansão
amassadoras para fins agricolas. de
bssglaa, adenótomos, abre-boca, abaixa. Classe 15
lineuas, aparadores, porta-amálgama. Para distinguir: Artefatos de cerâmica, :ortar árvores, para espalhar. para caextratores, escavadores, colheres .cor- louças vidrada e porcelana ara - adôr. pinar, máquinas combinadas para setaates, calcadores e alicates, aparelhos nos, fins artiaticos e industriais, insta- mear e cultivar, de desbanar, para eude raios X e aparelhos de infra verme- lações sanitárias assim discriminadas; ;liara máquinas e moinhos para forralho, pés e braças artificiais de bor- aparelhos de café, aparelhos de chá, gens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores asecanicos. roracha, meias elásticas, olhos artificiais, aparelhos de fanfar,. bacias, banheiras. los compressores para a agricultura, '
aparelhos para surdez
canos; cantoneiras, chapas, cricaras, en- sachadeiras, seineadeiras, seçadeiras,
Classe 11
talhos, jarros, lavatórios, louças, - pias, ;?cadores de- terra, tosádores de gra.
Para distinguir ferragens e cerrai:Dentas: porcelanas, pratos, tijolos, tubos e va. ma, tratores agricolas. válvula: para
máquinas agricolas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
S09
argolas, aldraws, armáções de metal
C'asse 29
•
+ Classe 37
abridores de latas, arame, aparclros ds Para distinguir: Vasouras, espanadores Roupas brancas, para cama e, mesa:
chá e café, assadeiras, açucafeiros, apae es:ovas comuns
_
Acolchoados para camas. cochas, corelhos para lavatórios, arandelas, aresClasse 30
bensres. esfregões, fronhas, guardanatas, aros, aimofadrises, amoladores, Para distinguir: Guarda-chuvas, guar- pos. jocoç bordados, jogos de toalhas,
amoladores de ferramentas, .alças para da-sol, béngalas e suas, partes inte- lençó..s, mantas par s a:amas., panos para
grantes
ancinhos, brecas, • bigornas, baixelas,
cositina e panos de pratos, toalhas de
- Classe 31
bandeias, ' bacias, moinbonieres baldes
rosto e. banho, toalhas ge, mesa. loaMateriais
para
vedação
s,
revestimento,
borboletas, baterias, bases de' metal bralhas para jantar, toalhas para chã e
çadeiras, bules. bisagra, buchas, bainha pira fins técnicos e inclustrials_a saber: café. toalhas para banquetes, guarni.
ané:s,
arruelas.
buchas,
circi,los.
ralhas,
para facass baterias de cosinha, colheções para cama e mesa, toalhinhas
res . de pedreiros, caaeados correntes ca- coicioalha, diafragmas, forros gachetas,
(cobre pão)
bides. chaves de parafusos, conexões Juntas, moias, tubulações, uniesss,
Classe 45
para encanamentos caixas de metal para vuias, artigos 4te fabricados de isbes• Para distinguir: Plainas, sementes e
tos
borracha,
cortiça,
fibra
vsalcanizaportões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas, da ot de metal, não incluídos em outras mudas para a agricultura, a horticultura e a floricultura.' Flores naturais
classes
copos, eachepots centro de mesa co• _
Classe 18
Classe 47
queteleiraé, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- Revolver, 'espingarda, bacamarte, cara- Combustiveis, lubrificantes, substâncias
bina, pistola, garrucha , mosquetão, fu- e produtos destinados à iluminação e
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa zil, munições, espadas, espadins, uaba' ao aquecimento: Aicool motor, carvãodores, cuscuzeiros, cabides de metal, dinamite, nitroglicerina, trinitrina, pól- a gás, hidrorarboretos, gás metano, bit.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
vora, fogos de artificio
tano e propano, .gás engarrafado, gás
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaClasse 19
liquefeitos,. gasolina, graxas, lubrificansenas, arei:nonas, cadinros crivoa, chan- Animais vivos Inclusive aves, ovos em
tes, óleos destinados á iluminação - e ao
fradores, cassinetes, cabos, chaves chageral, inclusive do bicho da seda
aquecimento, petróleos e querosene
ves para porcas circulares chaves torClasse 5
quimétrica, correntes para chaves, col. Aço em bruto, aço preparado: alça
'Classe 14 . •
aratu, chaves para -porcas, distintivos doce, aço para tipos, aço fundidou aço Ampôlas •de vidro, bacias de vidro 'ozi
dobradiças, descanço para talheres, pra- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço de cristal, balões de vidro, bassões de
tos e copos, enxadas, esferas, engates. parcialmente preparado, cimento me- vidro, bicos de vidro, buretas de vidro,
enfeites de metal, estribos, espátulas tálico. cobalto, bruto ou parcialmente cainhos e viro, caixas de Vidra ou de
estofos de meta) para carimbos, eixos trabalhado, couraças, estanho bruto ou crstal,• ctAices' de vidro ou de cristal,
expandidor para tubos, estruturas metá- parcialmente trabalhadas ferro em bruto cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
licas, escarradeiaas, espremedores, espia. bruto ou parcialmente trabalhado, ferre Iberas ae vidro ou de cristal, conta-gomadeiras, formões, foices, 4-erro para refinado, bronze, bronze em bruto ou tas de vidro, copos de 'vidro ou de crias
Cortar capim. frerolhos, facas. facães
vidro, destiladofechaduras, fruteiras, funis: fôrmas para parcialmente trabalhado, bronze de tal, cristalizadores de de
vidro, espátudoces, bolos, empadas e pudins, flanges manganês, bronze em pó, bronze em res de vidro, esferas
las de vidro, frascos de vidro ou de
barra,
"
em
fio,
chumbo
cai
bruto
c%
ferramentas
cortantes
fivela, furadores. ou perfurantes para marceneiros. Sachos ara barra, ferro mange-uês. ferra .velho cristal, funil de vidro, garrafas de. vide metal, ferraduras, fortainhas, fitas gusa em bruto ou parcialmente traba dro ou de cristal, lâminas de vidro, lade aço, ganchos, guarnições de metal Usado. gusa temperado. gusa maleável vadores de vidro ou de cristal, mamagarfos, ganchos -para quadros, grampos lâminas de metal, lata em fóiha. ,latão deiras de vidro, moldes de vidro, pipetas
rara emendas de correias, grades para em fólhaa latão em chapas, latão em de vidro s pesaetee de vidro, provetas de
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros verga/Mas, ligá metálica, amalhas vidro, retortas de vidro, torneiras de
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, loe. magnésio, manganês, metaia não traba- vidro, Campas' de vidro; tubos de viUsos, jarros, limas .1iSininas licoreiros lhados ou parcialmente trabalhado, me- dro, vidro comuni, vidro com composilatas, luvas, linguetas, leiteiras, ancha- tais em massa, metais :e3tampados ções' especiais, vidro com telas de' mediabas, molas para portas, martelos metais para solda,- niquel, ouro. zinca tal, _Vidro cristal,- vidro Industrial; vidro laminado, vidro trabalhado •
corrugado e zinco Uso em Solhas
marretas, matrizes,. marmitas Maçanetas

i
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Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
tarimbes, almofadas para tintasa abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços parastnataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, caránbadores, cola para papel,
' caiadores. compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicado• rer., datadores. estojos • para desenhos,
estojos pára canetas, estojos com minas,
esquadros , estojos para lápis, espetos,
- estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, • lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, máquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-cassahos, porta-lápis, porta-canetas, portaCartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e $inteiros
Classe 20
PetrecLis navais e aeretaáuticos, âncoras, bolas, cintas de natação, fateixas,
paraquedas e salva-vidas
Classe 34
Para a distinguir ns seguintes artigos
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, estrados, linóleos, oleados. passa
-*iras, panos para assoalhos, paredes e
tapetes
Termos na. 669.323 a 669.336, de
. 30-10-1964
Anastácio Giannini
São Paulo
•
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íotria Presilein
'Classe 24
Alaraares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fina, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados. braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos.. cnrdões, debruns, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galar,
dates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos -mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes. sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 'azando parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo. lir.ho, juta.
seda, rabo lã pelo e fibras não
incluídos em outras' clames
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo •adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões,. banaquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sela de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
topa e cosinha, camas, cabides, cadeira
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
• " de rádios, : colchões. colchões de molas
'dispensas. 'divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, esçrivanira.s.
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nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, silar, máquinas e moinhos para forramesinhas, mesinhas Para rádio e televi- gens, máquinas toscadoras, ordenado.
ales. mesinha, para televisão, molduras res mecânicos, raladores mecânicos, rlspara quadros, .porta-retratos. poltronas, los compressores pára a agricultura.
secadeiras,
poltronas-camas, prateleiras. portaacha- sacbadeiras, semeadeiras,
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e secadores de terra, tosadores de grama, • tratores agricolas. válvulas - para
vitrines
Classe IS
Classe 4
iteastancias e produtos de origem ani- Armas munições de guerra e caça, exmal, vegetal ou mineral, em bruto ou plosivos e fogos de artifícios, a saber:
parcialmente preparados: Abrasivos em armas balas de aço e chumbo, bombas
explosivas, canhões, canos de espinbruto, argila refratária, asfáltico
bruto, algodão em bruto, borracha em gardas, cartuchos de dinamite, espolebruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, tas de percusaáo e elétricas, explosivos,
caollen, chifres, ceras de plantas: ceras fusis, fulminatos, fogos de bengala e
veaetais de carnaúba e aricuri, crina artificio, foguetes, fósforos de rores e
de cavalo, crina em geral. Cortiça em explosivos, granadas, gelatina fulmibruto, cascas vegetais, espato, ervas nante, lápis de fogo, maquinaria de
medicinais. . extratos, oleosos, estopas guerra, munições de caçader. matarias
enxofre,. fálhas, fibras vegetais, flores explosivas, morteiros, nitroalica rina, n/secas, grafites, gotnes em bruto, granito troceluloses. petardos, projetis. pólvora
em bruto, lcieselghur, líquidos de plan- substâncias explosivas, - ta n‘a les de
tas, latex eia bruto ou parcialmente
guerra e torpedos •
preparados, minérios,. metálicos, madeiClasse 21
ra: em bruto ou parcialmente traba.
Para
distinguir:
Veiculos e suas parihadas ela toras, serradas e aplainadas.
manganês. óleos de cascas vegetais, tes integrantes: Automóveis e auto-ca..
mica, mármores em bruto, óxido de min/iões, amortecedores, alavancas de
gales solichlicadores. gelatina, giz, cil- câmbio, breques, braços para veículos.
redos. plumbagina em bruto, pó de eamtnhonetes, ambulâncias, caminhões.
moldagem para fundições. pedras bri- carros-tratores, carros-berços, carrostaeas, piche em bruto. pedra calcária, tanques, carros-irrigadores, carrocTeias
jsantas medicinais, pedras em bruto, chassis, chapas circulares pára veículos
cmebracho, raizes vegetais, resinas, re- 'cubos de veiculo& corrediços de veismas naturais, resíduos texteis. silicio. :Idos, direção, desligadeiras, estribos.
• • seivas, talco em bruto, xisto, xisto
engates para carros, éixos de direção,
. • betuminoso e silicato
freios fronteiras para veículos, molas
manivelas, ônibus-, para-choques, para.
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerânáa, lamas, pára-brisas. pedais, pantões, rios
porcelana, faiança, louça vidrada para para veiculos, reboques, radiadores para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café, veiculos, rodas para veículos, tirantes
de jantas, serviços de refrescos e de para veículos varetas de controle do
bebidas . a saber: abajures de lampião, aiogador e acelerador, troleibus, varaes
de carros, carretas
açucareiros,, apanha-mancas, bacias de
latrina. bandejas; banhei-as, biscoiteiras.
Classe 8
•
bidês botijas, bules cafeteiras.- canecas, Para distinguir: Abajour, acumuladores,
castiçais, chavenas, centros de mesa. acetinaimetros, amortecedores de rádio
compoteiras. cubos, descansos de porce- e freqüência, anemômetros: aparelhos
lana escarradeiras, espremedores, SAtros, da. televisão. apsrelhos de ar condiciofunis, garrafas, globos, jardineiras, jar- nado, aparelhos para iluminação, incluros, jarrões, lavadedos, lavatórios, lei- sive os considerados acessórios de veiteiras, maçanetas de porcelana. manta- culas, aparelhos para anúncios mecâgueiras, molheiras, moringas, paliteiros. nicos, aparelhos aquecedores e medipedestais, pias, pires, polvilhado-es, dores. aparelhos cromográficos. apare;
porta-facas, potess puxadores, receptá- Ilsos de- barbear elétricos, aparelhos reculos, saleiros, serviços de chá,' taças gistradores e medidores 'de distâncias.
para café, travessas, terrinas, urinóis. aparelhos pára purificar águas, aparevasilhas, vasos sanitários e xícaras
lhos de sinais lampejantes, aparelhos
Classe 7
reguladores de gás, aparelhos de gálMáquinas e utensílios para serem usa- vanoplastia, aparelhos didáticos,' apareda exclusivamente na agricultura e lhos cinematográficos, aparelhos initohorticultura a saber, arados, abridores máncos para acender e regular gás.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- asarelho para separar café, aparelhos
cânicos e empilhadores combinados. oara aquecer edificios, aparelhos .para
arraricadores mecânicos para agricul- experimentar, drenos, aparelhos para
tura, batedeiras para cereais, bombas destruir insetos, aparelhos de • ótica.
paar - adubar, ceifadeiras, , carpideira:, aparelhos pulverizadores, aparelhos para
ceifados para arroz, charruas para agri- aquecimento de água, aparelhos geracultura. cultivadores, debulhadorea dores eletro-qUimicos, aparelhos para
destocadores, desentegradores, esmaga recepção e reprodução de sons e soni
dores para a agricultura, escarrificado- tas. aparelhos automáticos elétricos de
res, - enchovadeiras, facas para máqui- oaasar, aparelhos para espremer frutas
nas agricolas, ferradeiras. gadanhos, s legumes, aparelhos de alta tenso
aarras para arado, grades de discos aparelhos de oroteção contra 'acidente,
ou dentes, máquinas batedeiras para ae operários, aparelhos afiadores 44
agricultura, máquinas inseticidas, má- ierramentas, aparelhos distribuidores de
quinas vaporizadoras, máquinas de sabão e de desinfetantes para instala
mungir, máquinas niveladoras de terra, ções sanitárias, aparelhos esterilizado
máquinas perfuradoras para a agricul- re& aparelhos gazeificadores, &parelho,
fura, máquinas de plantar, inotochar- *ara análises, aparelhos ozonizadores
'asas máquinas regadeiras, maquinas de aparelhos vasteurizadores, aoarelhos reroçar, de semear, para sulfatar, de au'adores e estabilizadores da pressna
torquir, de triturar, de esfarelar. terra, s. de fluxo ae gases e líquidos. apare .
Para irrigação, para, matar formigas e i os para salvamento e para sinaliza
outros insetos, para burrifar e pulveri- ao, aparelhos para um:avistas, apazar desinfetantes, para adubar, pára relhos para- limpar vidros, aparentas
agitar e espalhar palha, para colner cara combater formigas e outras praa" igodão, para colher cereais, máquinas ga& aparelhos automáticos acionados
amassadoras para fins agricolas. de pela introdução de, moedas, aparelhos
sortar árvores, para espalhar. para ca- tspargidores, aparelhos e instrumentos
pinar, máquinas combinadas para se- de cálculo, aparelhos para observações
mear e cultivar, de desbanar, para eis- AI:nicas, aparelhos termosiatoa, arito-
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adueiros. aspiradores de pó,. acrõme.
troa, acendedores elétricos, alto kalan
tes. aplicadores elétricos, antenas, ba
terias de acumuladores, baterias, balsa
ças comuns e elétricas, barômetros, bl
noculos, bitolas, bobinas, bobinas ele
tricas (exceto para fins curativos)
botões de campainhas elétricas, bomba:
nadicloras, bússolas, baterias elétricas
bules elétricos, buzinas, buzinas pari
bicicletas, caixa de descarga, câmara
frigorificas e fotográficas, chassis a
rádios, chaves elétricas, chaves, caia
lefones, tostadeiras, telégrafos, ; tripé
para fotografias, válvulas para rádios
válvulas de descarga, válvulas de re
dução, vacutimetros, válvulas elétrica
de vácuo. -ventiladores
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentaw
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas, aldrava& armações de !neta
abridores de latas, arame, aparelios de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas,' arestas, ares, ahnofadrises, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, 'bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeira,, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colhe.
res de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
cop-os, cachepots centro de mesa coAueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa'.
dores, cuscuseiros, cabides de :metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curatts
cantoneiras, chaveiros, canivetsa, chavenas, cremones, cadimos crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimatrica, correntes para chaves, colcreta& chaves para porcas, distintivos,
dobradiças descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátula,
estojos de metal paia- carimbos, eixos
expandidos para tubos, estrutuaas metálicas, escarradeiras, espremedores, espu,madeiras, formões, foices, "erro para
cortar capim, frerolhos, facas, 'tacões
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, , grosas, garrafas, ilhosea, joelhos, jarros, limas lâminas kora/roa
laias, luvas, linguetas, leiteiras, 'machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, macheias, mantegueiras 'malhas
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, 'porta-gelo. poseiras, porta-pão,
porta-jóias. paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-cápos e
garrafas, passadores de roupa;* . presta
lhas, rasteias, - roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções. recipientes "de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras' serrotes, sifões, saleiros, sacará.lhas, torquezes, trilhos tubos , subulações, ampões, travadeiras telas' de
arame, trincos, taças, travessas, tesoura*
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter-•
rinas, tachos, trans de casinha: torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril, de expansão, , freza da
/rezar, gula de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazar, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, cafonas, fecho para pastas a para
•
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malas, passadores de •correiaa, ponte(- fatos, .superfosfatos, vártnas para -avel a • -Têrmo n.° -669.338, -de 3010-1964
ias, prendedores de papel, suportes, e animais, venenos contra insetos, aula O aaaestra Filarmônica de São Paulo
São Paulo
anais e bentas dimidias
torniquetes e . tubos de expansão
Classe 28
•
Classe 23
Para distinguir: Artefatos de material Para distinguir: Tecidos eni geral, teplástico- e de nylon: Recipientes [abri cidos para confecções em geral, para
cados de material plástico, revestimen tapeçarias e para artigbs de cama e
tos conteccionados de substancias ani mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros caroã, casemiras, fazendas e tec.dos de
armações para óculos. bules, bandejaa
bases para tele aones, baldes, bacias, bol- lã em peças, juta, jeraey, linho, nylon,
sas. caixas, carteiras chapas, cabo: paco-paco, percahne, rami, rayon, seda
para ferramentas e utensílios, cruzetas natural, tecidos plásticos, tecidos intcaixas para acondicioaamento de ali- penmeabilizantes e tecicaos de pano couro
. e vestidos
mentos, caixas de material plástico para
OltQUESTRA
baterias, .coadores, coce, canecas, co•
Classe 49.
alares, conchas, cestas para pata cesti
1711ARMONICA,
Ilhas _capas para álbuns e para livros Para distinguir: Brinquedos,. jagos, pas.
DE SAD PAULO
cálices, cestos, castiçais para yciai. satempos em geral, artigos para fias
caixas para guarda de objetos; arta. exclusivovamente desportivos, automóchos, coadores para chã, descanso para veis, .aviões de brita:pelos, bercinhos
Classes: 32, 33 e 50
pratos, copos e copinhos de plaitoac bonecas, bonecos baralhos, bolas para Publicações, jo:nais, revistas, coujuntos
para sorvetes, caixinhas de plasticc todos os esportes, carrinhos, caminhóes, musicais, corais e instrumentais. Assopara •sorvetes, colherinhas, paa'nhas, carrocinhas, chocalhos, caneleiras .para ciações culturais e outras, impressos em
garfinhos de plástico para soraetea, for. esportes, dominós, damas, disco de argeral
minhas de plástico para sorvetes. disco. remesso desporticos dardo para lançaembreagens de material plástico emba- meatos, esingardas de brinqueaos, fiUrino n.9 669.340, de 30-104964
lagens de material plástico para sa rve- guras de aves e animais, joelheiras na, Cia. Comercial, Agrícola e Industrial
tas estojos para objetos, espumas de ,ra esportes, jógos de foot-ball, de mede Mocoembú
nylon, esteiras, enfeites para autornó sa. jógos de armar, luvas para esporte.
São Paulo
veia, massas anti-ruidos, escoadores de miniaturas de utensIlios domésticos. napratos, funis, formas para doces, fitas dadeiras para esporte, patins, patinetes,
Isolantes, filmes, tios de ceailose, fechos petecas, pioões, revolver de brinquedos,
CIA .COMERCIAL ACRICOLA
para bolsas, facas, guarniaõas, guarni raquetes„ redes de metal para pesca,
•E INDUSTRIAL DE
ções para chusetas e mamadeiras. guar- snookers, trens, tênis de ,mesa, tômbonições para aaorta-blocós, guarnições las, tamboretes: tacos, toanozeleiras pa•.1,1000EMlb
para aquiditicauores e para batedeiras ra esportes, tacos, bolas e mesas .para
de trutas e legumes, guarnições de ma.
varas ara saltos,
terial plástico para ctensilios e objetos bilhares, vagonetes,
varas para pesca, tarrafas e iscas,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe
xadres
para cortinas, jarros, laminados, piás
Absorventes' , acetona, ácidos, acçtatos,
ticos, lancheiras, mantegueiras. -natas
agentes químicos para o tratamento e
Classe 12
orintis, pendedores de roupas, puxadolotação de fibras, tecidos, couros e cePara
dastinaiiir:
Artigos
de
metal
cores para móveis, pires. pratos palitei
lulose; agua raz, álcool, albumina, ant.
mum
e
miudezas
de
armarinhos,
não
inros, pás de cosinha. pedras pomes, arta
linas. alumen, alvaiade, alvejantes incluídos
em
outras
class:s:
Alfinetes,
algos, protetoes para documentos, pra
finetes de segurança, agulhas, botões. dustriais, aluminio em pó amoniaco.
'adores de água para uso demésaco
anti-incrus'tantes, anti-oxidantes, antiporta-copos, porta-niquels, porta.notas colchetes, dedais fivelas, fechos corre- oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonangarras grifas de metal para en- tas, azotatos, água acidulada para
porta-documentos, placas, rebites, roda diços, de
vestidos 'illioses, lantejoulas.
nlias. recipientes, suportes suportes para feites
acumuladores, água oxigenada para
raissangas e presilhas
•
guardanapos, saleiros ruKr,s, tigelas,
fins industriais, amônia; banhos para
tubos para ampolas, tubos para seria.
galvanização, benzina, benzol, betumes,
Termo n.° 669.337, de 30-10-1964
gas, travessas, tipos de material plás- Orquestra Filarmônica de . São Paulo. bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
virgem, carvões, carbonatos, catalizaates . Para acondicionamento. vasos, riSão Paulo
dores, celulose, chapas fotográficas.
caras, colas a frio e colas não incic1das
composições extintores de incêndio, cloem outras ciasus, para borracha, para
ro, corrosivos, cromatos, corantes, creoeortumes, para na arcineiros, para sapasotas: descorantes. desincrustantes, disteiros. para vidros, pasta adesiva para
solventes; emulsões fotográficas, enxocorreias pasta e , pedras para afiar
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filrebolos, adesivos para tacos, adesivas
mes sensibilizados para fotografias, aí.
para ladrilros e adesivos para azuleios
xadores, formo], fosfatos industriais, fat 'aanéis, carretéis per tecelagem e gi ar
foros industriais fluoretos; galvanizado'.
n.cóes de material plástico para indús
res, gelatina para fotografias e pintura,
tria geral de plásticos
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos:
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
Classe 2
massas para pintura, magnésio, merAdubos, ácidos sanitários, água desin.
fetantes e para fins sanitários, apanha
Classe 32
cudo; nitratos, neutralizadorea. nitrocemOsca e insetos (de goma e papel ou Para distinguir; Almanaques, anuários, lulose; •óxidos, oxidantes, óleos para
papelão), alcalls bactericidas, barata álbuns impressos, boletins, catálogos pintura, óleo de linhaça; produtos quichias. carrapaticidas, cresol, cresotali. edições impressas, folhetos, jornais, li- micos para impressão, potassa indusna. creozoto, desodorantes', desinfetan. vros impressos, publicações impressas, trial, papéis emulsionáveis para• a fotea, defunadores, exterminadores de revistas, programas radiofónicos e ra- tografia, papéis de turnesol, papéis hepragas e hervas daninhas, esterelitan. dio-televisionados, peças teatrais e ci. liograficos e heliocopistas, peliculas
tes, embrocações para animais, enxer- nematográticas, programas circenses sensivels. papéis para aotografia e anatos, farinha de ossos, fertilizantes tosa
lises de laboratório, pigmentos, potassa.
Termo n. 9 669.339, de 30-10-1964
fatos, formicidas. fungicidas, intaiaan
pós metálicos para a composição de
gacose para fias veterinários, gua- Orquestra Filarmônica de São Paulo tintas preparações para fotografias.
nos, herbicidas, insetifugos, larvieldas
produtos para niquelar, pratear e croSão Paulo
microbicidas, medicamentos para animar. produtos para diluir tintas prossiamais, aves e peixes, óleos desinfetanter
to; reativos, removedores, reveladores:
t • veterinários, petróleos sanitários e
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
desinfetantes, papel furnegatórto. pós
silicatos, soda cáustica, soluções qui.
Inseticidas, parasiticidas, funglzidas ei
laicas de uso industrial, iolventes, suldesinfetantes, preparaçbes e produtos/
fatos; tintas eia pó. liquidas, sólidas
Inseticidas,
germicidas,
desinfetantes
e'
•
ou pastosas' para madeira. fáro. pareveterinários, raticidas, remédios para •
des, contrações, decorações, couros, tefins veterinários, sabões veterinários e
Classe. 32
cidos, fibras, celulose, barcos e veí.
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
culos. talco industrial, thiner,
Revistas .
. borticulas, •anitrios e veterinários/ sul,
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Termo 11.° 669.341, da. 30-10-1961
• Comercial Mentapar Ltda.
Sãe Paulo

WEPTAPAP
Classe f
óleo -desmentolado e mentol cristalizado
Térmo n.° 669.342, de 30-104964
Tranontagoli — Transportadora de
Veículos Ltda.
São Paulo
TR ANSMAGOL II
S;o Caetano do Sul.
'Et.de S.Paulo

Classe 33
Transportes em geras
Termo n.° 669.343. de 30-10-1964
Mercearia "Cid-Mar" Ltda.
• São Paulo

c 1 .1) - . 14 À Dl
Classe 41 •
'
Alcachofras, aletria, alho, asp.argosa
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
oisaoitos, bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela„
em pau e em pó. cacau, carnes, chás
caramelos, chocolates, confeitos. cravn,
cereais. cominho, creme de leite. creme*
alimenticios croquetes, compotas. cana
pica. coalhada, 'castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de (rad
tas, espinafre, essências alimentares, ema
padas, ervilhas. crmovas, extrato de tomate, ' farinhas allmenticias. favas, féaulas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, gana de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conaerva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina,. marmelada, macarrão. massa .de tomate. mel e inalado, tnate, massas para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, to•
uai óleos comestivels, ostras, ovai,
afim piaos, prlinés. pimenta, pós para
Declina, plckles. peixes, presuntos, ,a'. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudiast
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e d'e
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha.,
?ma. tremoços, tortas, tortas para alia
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo s.° 669 .344. de 30-10-1964
Mecânica Pesada S.A.
Sao Paulo

MEC-APESA
Indilstria Brasileirrt
Cli.sst 11
Ferragens. ferramentas de tôda especas
cutelaria em geral e outros artigos da
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas.
arame liso ou (arpado, assadeiras, açu.
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careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçaars to/heras para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, eachepots,
centros de mesa, coquateleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores; distintivos, do.
bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estrilars, esferas para arreios, espumadeiras; formões, foices, ferro nara cortar
capim. ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro amues a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para quero%
gonzos para carruagens; insígnias; limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para ports.
molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; poseiras, porta-pão, porta-joias, paateiros,
panelas roidanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te.
souras, talheres, talhacfeiras. torquezes,
tenazes, tra %ladeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento
trilhos para portas de correr, taças
aravessas turIbulus vasos, vasilhames
verramas

OVÁRIO OFICIAL (Seção HO
quinas desempalhadoras, descascadoras.
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos Para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, polarizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas oparatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dinanos
e receptáculos

Classe 43 f
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes, guaraná, gasosa, água tónica, aguas
aropes para refrescos, bexbidas espumantes sucos e sumos de frutas
part. bebidas não alcoólicas, sifões e
„soda limonada

Termo 11 .9 669.347, de 30-10-1964
Casa Masetti S.A. lndstria e Comércio
São Paulo

Classe 8
Relógios despertadores de parede de
Mesa e de base

Termos ns. 669.345 e. 669.346, de
30-10-1964
Lltil S.A. Indiastrias Mecânicas
' Metalúrgicas
São Paulo

Classes
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado. bronze, bronze em bruto ou
de
parcialmente trabalhado, manganês, bronze em p, bronze em
barra, em 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,
láminas de meta/, lata em falha. latão
era ft5lha, latão em chapas, latão em
vergalhaes, ligas metálicas, limalha%
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais, em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel. zinco
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecanicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores, plainas. máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amaaeadeiras, misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstruçSo e conservadio de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins Industriais, elevadora, má.

PRORRNACA0

Tétano n.9-669.348, de 30-10-1964
Casa Masetti S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo
PR011itOGAtik0

...ena•-•=mg"
INDUSTRIA BRAsiwRA

Termo n.° 669.51, de 30-10-1964
Mecânica Europa S.A.
São Paulo

PlIORROOAÇA0
IISOANI CA EUROPA

Março de 1965
grafites, minas para passas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maqul.
nas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, oorta-tinteiros, porta-carim.
bos, porta-lápis; porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
Termo n.° 669.355, de 30-10-1964
Westoil LubriSicates Ltda.
São Paulo
/TE STO/ 1,
In dCts tri a Brasil
ei

ra

Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores
de explosão, carvão mineral, vegetal e
de turfa, combustíveis, fluidos para isqueiros, gás, gasolina, graxa, graxas,
para lubrificação, lubrtficantes, óleos
combustíveis, óleos para freios, óleo,
lubrificantes, óleos para iluminação e
para geração de força, petróleo, que, rosene
Termo n.° 669.356, de 30-10-1961
Mecânica Pesada S.A.
Sâo Paulo

Clames: 6, 8, 11. 21, 22 e 29
Titulo
•

Classe 13
Aderaços de metais, preciosos, semiplealosos e suas" imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adôrnos de metais preciosos, semi-preciasos
e suas imitações, alianças, anéis. artigos de fantasia de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semi-preciosos, bm (leias de metais preciosos, berloquaa de metal :neciosc.s.
biancos de meta: precioso ou serraprecioso, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou seini-preciusaa
contas de metais preciosos, copos • de
metais preciosos, dedais de in.,nais preciosos. diamantes lapidados, tio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciósos, galreteiras e metais preciosos. jóias,
Jóias falsas, lantejolas de Metais preciosos • medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, parolas
e imitações de pérolas, pratos de metais preciosos, serviços da chá e de café
de metais preciosos, serviços de icOr
de metal precioso, serviços de &rescos
de , metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turtbulas de metal, turmalinas lapidadaa e
• vasos de Metais preciosos

Termo n.0 669.352, de 30-10-1964
Representações Decalque Ltda.
São Paulo

REPRESENTAÇÕES
DECALQUE . LTDA.
Nome Comercial

INOÚSTRIA BRASILEIRA

•••••

Classe 11
— Ferragens, ferramentas
de tóda espécie,
Termos na: 669.353 e 669.354, de cutelaria em geral e outros artigos de
30-10-1964
metal, a saber: Alicates, alavancas, arRepresentações Decalque Ltda.
mações de metal, abridores de latas.
São Paulo
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas,baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bom.bonierest
DECALQ
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
Classe 35
conexões para encanamento, colunas,
Couros e peles preparadas ....
couros, vaquetas, pelicas e ar. caixas de metal para portões, canos de
murças, couros,
tefatos dos mesmos: Almofadas de tou- metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas cabeções. canecas, copos, cachepots,
chicotes de couro, carneiras, capas para centros Se mesa, coqueteleiras, caixas
álbuns e para livros, embalagens de para acondicionamento de alimentos,
couro, estojos guarnições de couro para caldera:as, caçarolas, chaleiras, cafeteiautomóveis, .guarnições para porta-blo- ras, conchas, condores: distintivos. do..
cos, malas, maletas, porta-notas, porta- bradiças; enxadas; enxadões, esferas,
chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras engates, esguichos, enfeites para arreios,
de couro, rédeas, selins, sacos para via- str.bos, esferas. ' para arreios, ,espuma.
gem. sacolas, saltos, solas e solados, deiras: formões, foices, ferro para cortas
capim, ferrolhos, facas, facõea. • fechatirantes para arreios e valises
auras, ferro comum a carvão, fruteiras,
Classe 17
funis, fôrmas para doces, freios para
Artigos para escritório, almofadas para estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
carimbos, almofadas para tintas, abri- grelhas, garfos, ganchos para qucIros,
dores de cartas, arquivos, borrachas, gonzos para carruagens; insignias; liTermos as. 669.349e 669.350, de berços para mataborrão, borrachas para mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
30-10-1964
colas, brochas para desenhos, cofres, jarras, machadinhas, molas para porta,
Distilaria "103" Lida,
canetas, canetas tinteiro, canetas para molas para venezianas, martelos, mardesenho, cortadores de papel, carbonos, retas. matrizes; navalhas; puas. pás, preSão Paulo
carimbos, caricnbadores, cola para papel, gos, parafusos, picões, porta-9@o; po.
coladores, compassos, cestos para cor- seiras, porta-pão, porta-joias. paliteiros.
O 3
respondência, desenhadores, duplicado- panelas roldanas, ralos para pias, rebi, Indústria
res. datadores, estojos para desenhos, tes, regadores; serviços de chá e cafb,
estojos para canetas, estojos com minas, serras, serrotes, sachos, secar-rolhas; te.
3 Brasileira
esquadros, estojos para lápis, espetos, souraa, talheres, talha:leira% torquezei,
k§
estiletes para papéis, furadores, fitas :enazes. travadeiras, telas de arame, tor•
Classe 41
para máquinas de escrever, grafites
Vinagre, sucos de frutas para fins ali- para lapiseiras, goma arábica, grampeaa :leiras, trincos. tubos para encanamento,
para portas de correra taças.
mentares, condimentos para alimentos e dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- milhos
• avessas. tualbulos . vasos, vasilhames,
pickles
quinas para apontar Jápia, minas,para
verrumas,

CeXtar-teisa
669,357,, de: 3040s19.64
Termo
Nagib Cury Azia. SA. Indústria e
Comércio
São P.aulr,

DI4RIO OFICIAL
Virmos:1,9- 669:.359;, de 30-10„.19€41
Pu Mont — Cia. Destilaria Angelo
Milani
Rio Grande do Sul

(See;áo
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robe: de chambre. roupão, bobretuaos,
Termo n.° 669.366, de 30-10-64
mspensórios„ saidas de banho.. sandálias Doces Confiança S. A. Indústria
Comércio
metera- aflore. sungas, tolas, ou slacks.
aliar, toucas, turbantes, ternos, unilormes
SM Raul()
g vestidos
Termo n.° 669.363, de, 30-10-64
Doces Confiança S. A. Indústria e
Comércio
'ião Paulo

fee:
Classe 42
Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceira
batidas, brand% bitter, cachaça, cerva
Classe 41
ias, cidra, conhaque; extrato de malte
Balas, confeitos, caramelos: e doces
fermentado: çernet, genebra gengibirra.
'
Classe 41
Temo n.° 669.367, de 30-10-64
gin. gingen, kirsch„ kummei, licores, Balas, pirulitos, confeitos, caramelos e
Classe 36
Doces Confiança S. A. Indústria 4
Pura distinguir: Artigos- de vestuários tuaarsquinhosr uectar; pirem:Lin, pon•
doces
Comercio,
roupas feitas em geral: Aoasalhos ches; rum; SUCO de frutas comi álcool,
Termo. n.° 669.364, de 3040-64
vinhos, vonka, e whisavY
São Paulo
aventais.. alparcatas. anáguas; bitisas.
Doces Confiança S. A.. lialústria e
botas; botinas. blusões. boinas. baba
Termo n.° 669.361, de 30-10-64.
Comércio
&Juros. bonés, capacetes, cartolas:- cara.
Lanifício Ganut Ltda.
puças, casação. coletes; capas. chales
Sãcr Paulo
São Paulo
cer.becols. calçados. chapéus. cintos;
cintas, combinações caminhos: calças:
dr senhoras e- de' crianças. calções. cal
ças; camisas; camisolas, camisetas;
cuecas: ceroulas; colarinhos; cueirossaias; casacos; chinelos dominós. achar.
res. Ihntasias; fardas para militares. co.
imota. fraldas, galochas; gravatas, gor.
roa logos. dr Ilagerie: Jaquetas. laquês:
luvas, ligas, lenços. mantõs, meia&
nas. -mantas. mandtião, manilhas., pa•
letós; aram penhoar. pulover. pelerinas.
Classe 23'
peugas ponches, polainas. pifar-nas. pu.
Para distinguir: Tecidos ema geral'
afias, perneiras. quimonos. „regalos
robe de' chambre, roupão; sobretudos
Termo n.• 669.362, de' 30-10-64
suspensórios, sairias de banho, sandálias Nagib Cury Aziz S. A. .Indústria e
sueteres. aborta. sungas, stolus ou slacks,
Comércio
aasse: 4L
tufes. toucas: turbantes, ternos, uni.
São
Paulo
' Baias, caramelos, confeitos. Ct. doce*
formes e vestidos
Classe. 41
Balas, confeitos, caramelos. e, doces
Termo n.° 669.368, de 30-10`.-64
Termo, n.° 669..358, de 30-101964
Diversões Bolichinelo Ltda.
Doces Confiança S.. A.. Indústria,
Termo 11.1:L ' 69,365. de 30-10-64
Comércio
São Paulo
Doces. Confiança, S. A, Indústria
São Paulo,
Comércio.
São. Paulb

BOLICINELO

'945
Classe 36
'Pare distinguir:. Artigos de. vestudrio
-mentais. albarcatas., anáguas; blusas
• roupas feitas em geral: Agasalhos
botas botinas blusões boinas; baba.
.4ouros, bonés; capacetts„ cartola*, caras
Cdasse- 41
ouras., casacão coletes. capas. chalé&
cionfeitos„ e.aramejos. e. doces,
izaorecolt.. calçados., chapéus., c:ntos
ClasseClás.ses: 33 e 49Temia n.° 669. 69', de 30-10-64
cintas combinações: corpinhos calças
, Balas, confeitos, caramelos e doces
)iversões esportivas; jogos, desportivos
de senhoras e de crianças, calções. .cal. Inbasa. — Indústria Btasileira de Ali
e brinquedos
mentos S. 11.
Termo. n.• 64.370„ de 30.10-64
ca.& camisas, camisolas. camisetai
Guanabara
, Sociedade de Negócios. Brasil. Ltda.,
cueca% ceroulas, colarinho,. cueiros.
Têrmo n.°. 669,360. cr.a 304044
Pernambuco
Raias. casacos, chinelos., dominós, achar.
Traktotec Ltda.
para
milhares
cofanfas
%luas
as,
es,
São Phulo.
Geleia da Mocotd
regjais. fraldas, galochas, nravatas gor•
ros, Jogos de !ingeria, jaquetas, .1aques
'uvaa ligas, lenços. mantõs. . meias
ÁLTRAKTOTEC LTDA.
irai& mantas.. masa:h-Rio. mantilhas, per
Indústria Braaileirob'
'etó% pala% penhoar; pulover pelariam
aeugas; parche% polainas: pijama% pu•
Classe. 41
abo., perneiras, guinamos; regalos.
Neftlf comercial
Geléia de mocot6
Nome comercial

Yitarninada e INBASA
,

%cidade de Negójià
• .1;iiiIii—
d.tde"
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Termo h.° 669.371, de 35-10-64
Farmalla Ltda.
.
São Paulo

'PRORROGAÇÃO

L1Carsire
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tas, pianos e our ui inatruinenios más! • Terko n.° • 669.379, de 30-10-64
flexai, papagaios de papei, páneliniia5 'Monistil Comércio' de Roliphi Ltda.'
Guanabara
quebra-crieças era forma, de armar
raquetes, redes de pesca, redes para
anos. rodas de roletas, revólver de
orincitiedo, soidadinhos de chumbo, tableiros para logos, tacos de bilhar
tambores para criauças. tamburéus
tamboretas, tênis de mesa, trens e vias.
ferreals para brinquedos. varas para
Indústria Brasileira,
ehrmo n.° 669.374, de 30-10-64
Pluma Acolchoados Ltda
• Ria Grande do Sul
Classe 36
Vestuário de tôda sorte

M

Têrmo n.° 669.383, de 30-10-64
HerMánny Indústria e Comércio HW
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

gi

(g* • e 3
ele4 CYjrt~

INDUST RI A

BRASILEIRA

•

Classe 3
Uni preparado farmacêutico
Termo n.° 669.373, de )0-10-64
Nestor Torelly Martins, Percival Oliveira Puggina. Nilson Saraiva da Silva,
apa LuIza Petrik, Sergio Feraz Magalhães e Salma Cafruni
Rio Grande do Sul

.ttntbiento Mostra Nacio:
pai do Elementos para
Arquitetura de 'Interior'
Classes: 16 e 33
Frase de propaganda
Têm° n.9 669.372. de 30-10-64
Ladislau Grunwald
São Paulo

4ectiza „52ertc~
'INDUSTRIA BRASILEIRA
Clame 19
Jogos, brinquedos artigos desportlio. e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bane
cos. baralhos de cartas, boba: para
via, carrinhos, carrocinhas, caminhões
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo. bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais
brinquedos em forma de atza-r, brinquedos de borracha com ou sem assocartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte. cartões para leito, C.113iahas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo, carteiras e er.
Velopes" com fõlhas para rerortar e
armar. calcados para bonecas, cordas
engenhos de guerra de brinquedo, terrinhoa de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para idgo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa. joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisas para crianças, halteres. anzóis, Iscas artificiais
para pesca, logos de damas, jogos de
dominó, fogos de raquete. linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima.
para pular. clavinas para tiro ar alvo
copos de dados. caixinhas de música
dados, fardos, discos, dominós, espia
ganias de brpinquedo, espingardas de
vento. estaquinhas para jogar, entgmas
para Jogador de soco, máscaras cama
valeseas. mesas de bilhar, de campista.
de roleta. de xadrez mobilias de brinquedo. miniaturas de utensillos domésticos. patins. patinetes piões, petecas
plaquetas para ginástica, peças de
Jogos de damas, dominó e xadrez, pelo.
cais de brinquedo, pistolas de atirar

PLUMA
rIndústria Brasif eira'

Têrmo 3-1. 9 669.380, de 30-10-64
Eletrônirna Antomar Ltda.
Guanagara
•

Classe 37
Acolchoados
Termos ns. 669.375 a 669.377, de
30-10-64
Imobiliária Provncia Lida
Rio Grande do Sul

Plano Provincia de
Habitação Popular
Classe 32
—.,
Almantraues, anuários. álbuns impressos. cartazes, catálogos. jornais nac ouais e estrangeiros. publicações impresma revista. Propaganda em rádio
televisão, jornais. programas radiofbnicos, peças teatrais e c nematográficae
e revistas impressas
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos. ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas; letras de câmbio, notas fiscais.
notas promissórias, papéis de'correspondência, passagens, publicidade e propaganda em geral, recibos
Classes: 26, 32, 33 e 50 .
Frase de propaganda

•tt J°
qiPjfi‘g

Classes: 8 e 33
Válvulas, transistores. irando:madures,
retificadores, ampliadores, bobiãs, tomadas, antenas, regu tadores de voltagem, condensadores. contróle, fios para
instalaçõea elétricas resistências, grafite, motores elétricos de pequenos portes, bocais
•
Termo n.° 669.381, de 30-10-64 •
Hermanny Indústria e Comércio HIC
S. A.
Guanaban

PRORROGAÇÃO

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências, ex.,
tratos agua de colónia, água de toucador, água de beleza, água ..de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos' para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e "pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarias, desodorantes, vinagre aromático, pó . de arroz
e talco pefumado ou não. Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme: escovas para dentes, gabelas, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
disso/ventes e vernizes, removedores da
cuticular; , glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, dlios e pintí.s ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo. n.° 669.384. de 30-10-64
Eletrônica São Paulo S. A.
São Paulo

Seth

10.

•••;)

Termo n.° 669.375, de 30:40-64
Imobiliária Provada Ltda.
Rio Grande da Sul

i
i7t04

•

4;

Indústria Brasileira

ad3V01n •

Classe 21
Veculos e suas partes Integrantes, exceto máquinas e motores

Classe 39
Bicos para mamadeiras, chupetas e lenTêrmo n.° 669,385. de 30-10-64
çóis de borracha
Fábrica de Armaçõn Para Estofadores
indftstria Brasileira
Benfica Ltda.
Temo n.° 669.382, de 30-10-64
Hermanny Indústria e Comércio HIC
Guanabara
S.A.
•
Classe 26
Arteratoa de madeira em geral: Areio"
Guanabara
lat, algudares. armações para balcões
e para vitrines, artefatos de madeira
para caixas. tapume. bandejas, barris
PRORROGAÇÃO
balde*, batedores de carne, caixas, calClasse 40
,
xões, caixotes, cavaletes, cunhas, cruArmações para móveis
zetas. cubas. caçamba, colheres, cestos
para pães cepos para casinha. cabos
Tértno n.° 669.389, de 30-10-64
para ferramentas, cantoneiras, engraIndupiso
Indústria e Comércio de Pisos
dados. estrados, esterinhas, estojos, exe Agregados Ltda.
escada, formas, gaiolas. guarnições
"frousrito laia illarRse
São Paulo
Para porta-blocos, guarnições para cortinas. guarniçaes de madeiras para
FORMANITY rimusnun comnó
'111DUISO
utensilios domésticos, grfos. malas de
.IIIC VA
madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
Rio de Janeiro
Indástria
puxadores. prendedores de roupas, pedestais monogramas, palitos. pasinhaa
Que(ra:os e colheres para sorvetes, paClasse, 3 Classe 16
litos para dentes. táboas de passar rou Produto farmacêutico para. uso externo. Para distinguir: materiais de construpia, tabus de carne, tonéis torneiras alitissético, cicatrizante e homostático, çào: argila, areia, azulejos, argamas4
tendmes, tunpas, suportes de madeira destinado ao tratamento de anginas e saa, batentes, balaustres, calhas, cbmeno
todinha, rolos, rosário, s vaio,
afecçes da boca
to,; cal, cre, caixas de descarga, chim-

PROVINC1A

«BENFICAto

;
'

par Isolante" caibres; caixilhos; aula
mita chapes para cobertura, eaizaa
d'água. ediflcaçáo pré-moldadas, esta,
Cas, esquadrias, fór.ros. frisos, gessa,
grades. janelas, lamelas de metal,
lhos, lambris, luvas de junção, lajesi
lajeotas, material . isolante contra frio
e calor, manilhas,, madeiras para cons.
truabes, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimenta
e cal hidráulico. P edregulhos, placas de
pavimentação, peças ornamentais da
cimento ou gesso para tetos e paredes.
parquetes. portas, portões, persianas.
pisos, papel parai forrar casas, soleiras
para porta, tijolos, tubos de concreto.
te:has, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento,, vigamento, venezianas
e vinil
Termo .0 669.391,, de 30-10-1964
•
Indstria de Fitas Kátia Ltda.'
Sáo Paulo

min GrAnn
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Térmo. n.o- 669.395, de 30,104961
Classe 32'
Almanaques, anuários, álbuns' impres- • Frednan — Indústria Farmacêutica
Limitada
sos. cartazes, catalOgos; jornais nacoSão Paulo
nau e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio;
televisão, jornais. programas radiolemis
coa, peças teatrais e cliesaaiográficas
. e. revista, impressas
Brasl/e/ra
de 30_10_1964
Têrmo t•° 669.390,
Theodoro da, Silva
Classe 3
São Paulo
TN; aspecialidade farmacêutica indica.
da no tratamento da congestão nasal

Industria

Térmo n.o 669.396, de 30-10-1964
"deMayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada,
Guanabara

St k"

Classe 33
Título

Classe 32
Revista

ELBLARweLki2auplun

n.° 669.392, de 30-10-1964
Edbon IVIadeiros.
São Paulo

Termos na. 669'.402' e 669.403, do
30-104964
Transportadora Uberlândia Ltda.
Minas Gerais.*

11,01/CRETTNW

- Ftase de propaganda

IntSstrie

Brasileira.

Casse 21
Fitas, cadarços e tiras

Termo n.° 669 .397, de 30. l 0-1964
Phillips, Orla Co.,
Estados Unidos da América

ead

IClasse. 4a
Creme de leite, cremes alimentícios, coaTermos ns. 669.386 a 669.388, de
lhada, leite, leite- condensado, leite ai
30=10-64
pó, manteiga, margarina, queijos e
Classe 6
requeijão L. V. S/A — Consultores de EmpreMartelos de molas manuais e elétricos.
endimentos
placas, âncoras. e suportes de concreto
Termo n.° 669 .393,. de 30-10/1964
São Paulo'.
Comércio e indústria Rache Limitada de expansão e aparelhos de instalações
manuais, para concreto e alvenaria
'a'uanabars
• Virmos n.° 669.398, de.. 3040-1964Empreendimentos- Tu aisticoa do Brasil
Limitada
Guanabara
NI •
0.:5:57

, 5) . -0t*..0'
05'4
*5.1)

ste

transportadora
Uberfãndià
Classe 33
Titu/o
Classe 33
Titulo
Termo n.o 659.40+ de 30-10-1964
eethovem Gonçalves
Guanabara,

íNIXJSTTiTA BRASILEIRA
Classe. 36
Para distinguir:: Artigos de vestuários
e a:mapas feitas: em, geral: Agasalhos.
Classe 32'
aventais, alparcatas,. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, boinas.. baba- jornais.. avistas, e publicaçaes em geral
douros. bonés, capacetes. cartolas: caraTemia n.s 669-399, de 31140-1964:
puças. casaçõo, coletes, capas, chales.
Lasá: Augusto: -faveira
cachecols, calçadas, chapéus, cintas,
Guanabara
cintas, combinaçaies. corpinhos. calças
de senhoras e. da crianças, calções. calças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
suspensórios, saídas- de banho, sandálias,
saias, casacos, chinelas,. dominós, saiaspes. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravataa. gorros. jogos de !ingeria: jaquetas! . laquae,
luvas. ligas, lenços, manhas. meias,
rnaiós, mantas, mandsiana mantlhas. oalerias, palas, penlioar. pulavas. pelertnas,
•
peúgas. ponches.. polainas., pijamas.. pus..
CIOS,. lameiras:, quimanosa meadas,
robe- de: abadara.. .roupão?, sobratudeas.
sueteres, shortsa sungaila stolas• ou s lacas,
taleis toucas. turbantes., ternos, uniformes e vestidos
Classe l'
Agua, rar mineral; solvente
Termo n.o 669s39. de 30-10-1964
Comércio e Ihdústria Riche Limilada
Termo n.° 669•.400,. de 30-10,1964
Gdanabara,
•
rosé Augasto Tavaira
Guanabara.

Classe. 16
íaassi diatitiguira Mhteriais: para etinstrubes e decorações:- Argamassas.. argila.
ireiai azulejos, gateptes.. balaustres. hW
-os de cimento. bloros para Pavimenta-Sio. calhas, cimento., cal, cré. chapas
solastes. caibros. • caixilhos; colunas:.
tapas: para cabe:tu-asa caixas agua.
abram para coberturas.. caixas diflua.
aixas de desmama- para afta.% edificaSies premoldadas, • estuque. emulsoo de
ase esfáltico. assaras, esquadrias. estila
iras metálicas para construeões. lame=a . de metal,, ladrilhos, lambris.. lavas
e jançáta. !ages,. lageotasa material/ iso.
' ate contra frio e calor, manilhas, mas.
saík para revestimentos .. de paredes.- ma'
eiras para construções, mosaicos, pra
utos de base asáltico, produtos para
•nar lmpermeabilizantes as argarnas•
4 de cimento e cal. hidráulica, pedre.
alho, produtos : betuminosos. impermea.
lizarite. líquidos ou. sob' outras. formas
ara revestimentos e . outros. como nas,
asstruções. persianas.. placas para pamentaçáo, aças ornamentais de alC COMMRCLO. E
ento ou gesso ara tetos e paredes,
:pe/ para forrar casas massas anta
11n111312STRrA
idos para usar nas construções. par.
!atas, portas. portões, pisos.. soleiras.
,rzr portas. Moles tubos de . concreto
ihas, tacos, tubos de ventilaçáo, anais de 'cimento, vigas, vigamentos
Classes: 35 e 36
vitr6s
Artigos de vestuários e roupas festas em
Classe. 25'
geral, artefatos de. couros preparz dos

RICH Una

Projetos, plantas, magustos

Termo n•°' 669a401, de 3010496j
Consórcio Mercantil de Inalais
Guanabara

ou não

Classe .2'
Pendia ou. giz,, usado nas sessões
religiosas.
• Teiano n.° 669'.405".. de 30-10-198+
eethovem Gbnçalves
Guanabara

teroyar
•huhistrit 13ra/cieiro,
Classe 4,
Plantas. e falhas. em hruto ou. parciaismenta preparadas
;
1

Termo ia° 669.406, de 30.10-1964
cativavam Gonça1ve• •
Guanabara

(Mão.
Incitistria arasitera , I
^
,
Classe 1
Agua raz

•
414114:R3',
Classe +4
Mistura para fumantes

1046 Sexta-feira 12
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Termo 12. 9 669.407, de 30-10-1W
•Grecina Freire
Guanabara

Rio ié fiORAS
s.
. .
Classe 32
.
Shows, peças teatrais, revistas 'para
teatro •e televisão
Termo n.9 669.408, de 30-10-1964
Mauricio Zakhia
Minas Gerais

"férnio n.o 669.411, de 3010-196i
Madeireira São Sebastião Ltda.

es

, Termo n.9 669.418, d. 3010-1964
Laboratórios Lierre-llocta S.A.
Guanabara

Rio G-ande do. Sul

1

•« São Seb-astiâo

() MALAN.

Classe '4
Madeiras

INDUSTRi gn BRASILEIR4

Termo n.° 669.412, 'de 30-1d-1964
;osê Antonio Rangel
Pernambuco.

PRORROGAÇÃO'

-

Classe 3Um produto farmacêutico

ré Viver

Termo n. 9 669.419, de 30-10-1964
• Ubirajara Ribeiro Leite
Guaabara

:

. Aguardente
Classe 42

•

Termos os. 669.413 a 669.416, de ORIENTADOR DA LEGISLAÇAR
30-101964" .•• . • •' • • • •
MB lusidústria Metalúrgica S.A.:
•DO IMPOSTO DE RENDA.
Ssa Paulo
Classe 32
Revista impressa-

DMEIDIZEI@
•••••

011..•

ngl

Classe 41
Talharim com ovos
Termo n.° 669.408-A de 3010-1964
Sociedade Comercial Luinimari Ltda.
Classe 21 .
Para distinguir; Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bIbicietas,sautosnóves. auto-caminhões, aviões, •amortecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas. caminhonetes.. carros ambulantes, caminhões
carros. tratores. carros-berços, cavros• tanques, carros-irrigadores,,carros, carroças, carocerias. chassis, chapas- circulares para veiculo, cebos de veículos
carrinhos para Máquinas de escrever
corrediços. para veículos. direção desligadeiras. estribos, escadas rolaatas, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios, tronteiras para veie-tilos, guidãc
locomotivas, lanchas, motociclos., molas
motocicletas, inotocarges, moto turgaes
manivelas, navios. ônibus. para-choques
para-lamas, para-briaas, pedais, panaises
rodas para bicicletas, raios para bicic1e.
tas, reboques, radiadores para ,veiculos
rodas para velculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
•acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros .
Termos as. 669.409 e 669.410, de
30-10-1964
Lança S.A. — Lançamentos, Vtadas e
Administração de Bens, Sociedeàe
- Anônima
Guanabara

Lança S. A.
Classe 33
Titulo

Termo n.° 669.423. de 30-10-1964
ITAP —.Instituto Técnico de Apedet4
•mento Profissional
_
Guanabara

PRORROGAÇAO

INDUSTRIA BRASILEIRA

Recorda

Matço- de 1965

Classe 50 •
Impressos
Termo n. 9 669.424. de 30-10-1964
ITOS — Instituto Técnico de
Orientação e Seleção
Guaabara

- Termo n.9 669.420, de 30-10-1964
CEU —.Construção Engenharia Urbana
Classe 13 .
Sociedade Anônima
Adereços 'cie metais, preciosos, semi.
•
Rio de Janeiro
preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adôr.
nos de metais preciosos, semi-preciosas
e suas imitações; alianças, anéis. artigos 'de fantasia de metais preciosos,
balagandans - de sai:tais preciosos, ou
semi-preciosos, Isetdejas de metais pre' Nome Comercial
ciosos, berloques de metal- preciosos,
brincas de meta: precioso, ou seity.•:,
Termo n. o 669.421, de 30-10-1964
precioso, bules de metais preciosos. ITOS — Instituto Técnico de Oriencarteiras de metais preciosos, colares
tação e Seleção
de- metas., preciosos ou semi-preciosos.
Guanabara
contas de metais preciosos, copos. GC
Classe 33 •
metais preciosos, dedais de Meta s preTitulo de Estabelecimento
ciosos, diamantes lapidados, fio sia ouro,
fio de prata, fivelas de metais precioTermo n. 9 669.425, de 30-10-1964
sos, galreteiras e metais preciosas. gias,
ITAP — Instituto Técnico de Aperfela
jóias faJ s ass lantejolas de. metais preçoamenta Proqssional
ciosos' medalhas de metais preciosos !
. Guanabara
semi-preciosos e suas imitasões palitos j
de ouro,- pedras preciosas para jóia, pe. l•
dras semi-preciosas para jóias, pérolas!
ITAP Instituto Técniid
e imitações de pérolas, Pratos de metais preciosos, serviços de c!lá e de café'
Aperfeicoamento
de metais preciosos, sess.:isca de Icon
de -metal precioso, serviços da tefre.scos',
Nome Comerciai
de metal precioso, serviços de saladal.
de frutas de metal precioso, serviçop de,
Temo n. 0 669.426, de- 30-101961
sorvete de metal precioso, sopeiras de;
ITOS — Instituto Técnico de
metal precioso, taças de - metais precioOrientação e Seleção
sos, talka-res , de metais preciosos, tura!'
.„
Guanabara
bulas -de metal,' turmalinas lapidadas
vasos de metais preciosos
Classe 50
, Impressos
Classe 28
' •
ITOS :; Instituto Té&n1c01
Plásticos em 'lençol, em Rilhas e em
Termo n.° 669.422. de 30-tb-1964.
lâminas e seus- artefatos
ITAP — Instituto Técnico de Aperfeide Orientação e SeleçãO1
Classe 44
çoamento P:ofissional
laqueiros, cinzeiros, cigarreiras, -carteiras
Guanabara
para -cigarros, charutos, cigarrilhas e
fumo. cacrimbos, filtros .e piteiras
• Nome Comercial
, Classe 50
Impresaos em geral. Cartazes para
Termo n.° 669.427. de 30-10-64
Indústrias Reunidas Apareci
Iral
propaganda
Ltda.
Termo n.° 669.417, de 30-10-1964
MB Indstria Metalúrgica S.A.
L
ki

B

Indústria,

inclástr ia ura s 11 e ra
•

Metalúrgica S.-A.
Nome Comercial

-

Classe 33
- Mula de •EstabeleciMento

's

Classe 41 !
Arroz- e seus derivadas: !milho e s"._
derivados; doces de frutas em geral

...sexta-feira ia
111n1111.11.1•15~~111~IN

Termo n.° 669.428, de 30-f0-64
Ferragens São Francisco Ltda.
Rio de Janeiro
. SÃO FRANCISCO

. ,,A1Z!O CriCUL (.ecâo

Março, de 19(b 1047

A1111~4

4

Teimo il.° 669.434, de 30-10'-64¡
Hely Gaivão
Minas Gerais.

n.° 669'.429, dis ' 10-10-64
• Tele RSlio Madureim Ltda.
. Guanabara.

feio Rádio

Madureira

1

indástria brasileira
- Classe 11
Para distinguir ferragens e 5erramentass
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,.
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas,. arame, aparelros. de
chá e caM„ assadeiras. açucareiros. aparelhos para lavatários, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, altas para:
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas;
bandejas, bacias, mornbonieres- baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra
çadeiras, bules, bisagra; buchas:, bainha
para facass baterias de casinha:. colhe;
res stw pedreiros,. cadeados correntes cabides. Ca„aes da' parafusos, conexões
para encanamentos caixas de: metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda. chaves . ,lesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots, central de mesa coqueteleiras caixas para. condimento: de:
allmentosi. cadeados, caldeirões,. caçarolas, chaleiras. cafeteiras canchas coadores, cuscuseiros cabides de meta,,,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curva&
cantoneiras, chaveiros, canivec-s. cbavenas. cremones, cadinros, crivos, chanfradores cassinetes, cabos,. chaves cha.
y es para porcas circulares chaves tor.•
quirnetrica., correntes para chaves. cais
Gretes chaves parir porcas, distintivos.
dobradiças.. descanço para talheres; pra,tos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metall. estribos, espátulas
estojos, de. metal para, carimbos, eixos
expandidbr para tubos, estruturaã, metálicas. eacarradelras espremedores, espus
madeiras. formões (bisca serro parar
cortar capim.. frarolhos, lacas bebas
fechaduras, fruteiras, funis. formas . para,
doces, bolos, era:sada:9re andina flanges
fivela. furadores, ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros, 4echos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço. ganchos,. guarnições de rnetall
garfos ganchos para ,' quadros, grampos,
pura, emendais der aorraias, grades para
fogões s geladeiras grelhas; galheteiros
gonzos, grosas., garrafas. ¡lila ses, ia.
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros;
latas . luvas, linguetas leiteiras, macha.,
diabas, molas para -portas, martelos
marretas manizea,. marmitas,. 'maçanetas
morsas, machetes, mantegiteiras malhos
nava 'lias . lupas, preas. pás picaretas.
pregOS ponteiros, parahmos porcas
pratos, porta -gelo pos si . as. porta -pão/
porta-jóias, paliteiros: panelas puxado.
.res. placas pregadores,. porta-esponjas
peneiras paios. p lainas perfuradeirae
pires pinças paneiões; porta,copos e
garra.., patreasitires. dtr roupa,, presa.
lhas . rasrlos roldanas,. ralos, regadores
rehnes reduções, recipientes de metah
rodiz:os roscas de acca inoxidável, re
g.stros. de- aço mosillável registros
serras ser:mies, 4:tões saleiros, saearreis
lhas torcuiesss,. trilhos. tubos subula
0•n", mantes travadeiras telas de
ariano trincos taças, travessas, tesouras
.tran,:as r . amelas talheres talhadeiras
turras aura claristas e• caldeirões ter.raras tachos tramo dl- casinha. torra,
(Partis orins'as VANOS, masilharne.s ven•
fins. mansfil
ospansao freza
fresar capa ,le lreza de chanfrar
vetaria:is malems baus para sacos de
v,aaens mira :rasais: halmazes cantas
Para! sstoios: colehersit siaras malas. cr "
Venk rnfrites
trcho mira p astas e pana
malas p assadores de correias ponte',
ras a s enIsdtsres 'de papel. suno-tes
rorniquees e tubos de esPansâo

Classe. 33
Titulo

(\)

Termo n.° 669.430, da 30-10-64
Tele Rádio Maduteira Ltda
Guanabara

let6s. palas, penhoar, pulover. pelerinas;
mangas ponches, polainas, pijamas. pttó
nhos, perneiras. quirnonos, regalos,
robe de chambre., roupa°. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas. atolas ou slacks,
tufar.. toucas, turbantes, ternos, unifo rmes e vestidos
.
Termo n.° 669.439, de 30-10-6
Fabrisa ar Espelhos São Pedro S. A.
São Paulo

Fábrica da EspelhoS
São Pedro S. A.
índeUria Braaileirt

Nome comercial
' Classe 41
Classe 8
Café
em
grão,
torrado
e
moldo.
rádio
e:
freAntenas-amortecedores de
Termo n.° 669.440) de 30-10-64
qüência, aparelhos para anúncios meContar — Ciai. Nacional' de, Tiniam*
Termori.°
669.436',
de
30'-10-64
cânicos- ,alto-fal rrtates, livow:ificadores.,
Minas Gerais
bitolas, bobinas elétricas Ile indução,, Planinfinc — Planejamento, Estudos de
baterias elétricas„ chassis. de rádios, cha- Morestitst ',anos e Agricultura T.,tda.
luanabara
ves. elétsicass cristais. de. rádios., coadensadores comutadores,, capacitores dez
bloqueio capacitares. sltroliticos„ calibradores, fios, interruptores, tomadas e
visores

«O Seu Agente

de Viagens ».

Ternact, n.? 669.431, da' 3040 1.64 '
Metalúrgica de- Galvanização Mega
Ltda.,
Guanabara

Indústria Brasileira.

Classe 33
Expressão de propaganda .

Classe 331
Termo n.° 669.441, de 30-10-64
Serviço de planejamento e estudos de Dr. Alexandre Campos da Costa t
•
mercados e de agricultura
Termo n.° 669.437. de 30-10-64
Gilberto Araujo . de Mora'
Guanabara

Classe 11
Ferramentas de tenlas as asseies, ferragens e cutelaria em gera l . pequenos
artigos de metal, não incluídos tn ontras
classes

Guanabara

!Acionário de. Curiesidadii
*2'

cfs

TA rrno n. 9' 669).432. de 30-10-64

-

do Ria de Janeiro

<0`

Itrenindo Paulo

Guanabara

• ••

•
43,

t2:'
•St

WHITE HOUSE
Casa Branca
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bines brandy, conhaque, cervejas, essências para: bebidas alcoólicas,
fernet„ sun., licores kumeir
metas. panela piperminte. rhunr, suco
de frutas com áleocil, vinhos, quinados.
vinhos espumantes; vinhos, verrnoutes,
vodka e wrisky

classe 32
ama

publicação, imPressa

clivooYs

Termo, n.°- 669..442.. de 30-10,64
José Gorgulho
Guanabara,

Nome comercial
Termo n.° 669.438, de 30-10-"
13ariloche Modas Ltda.
.7suanalss-s

ardoche

Teimo tr,? 669'. 401h . de, 32110-64
roaquinr de, Deus Prad°
Minas Gerais

Indústria Brasileira

até guctit

Classe. 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
r. • roupas feitas ens geral: Agasalhos
aventais.. alparcatas, anáguas.. blusas
botas, botinas. blusões.. boinas., babaClasse. 41
douros, bonés,. capacetes.. cartoras. cara
. Café em grão, torrado e moldo
puças. casado., coretes„ capas. chal...e's
carhecols, cakados. chapéus. cinto*
17-•"sto tu°' 669,435.. de . 30-1n-"
• cintas. combinações. caminhos, calças.
• Gonçarves 5 Cia.
Minas Gerais'
de senhoras' e de Crianças:. calções calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos, domin6s. ec./-1
pes fantasias, fardas para militares. relegiais, fraldas. galochas, gravatas. gor'ros logos de !ingeria. In:latas. laques.
/uvas.. nIgas.. lenços, mantõs. meias.,
Classe 41
mantas, mandlião1 malhas, pre
Café ene grão. torrado • moido

i.

Indústria Brasileira,
Classe 17
Artigos paras escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para. entoa abri»
dores de cartas, arquivos, borrachas
berços para maraborrão, borrachas para
colas, brochas . para- desenhos, cofres.
canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores da papel. carbonos,
carlmbos, carimbadbres; cola para papel,
coladores, ccenpassos, cestos para cors
respondência, cresenlmdores dupficadoi,
res, datadores, estojos para, desenhos,
estojos para canetas, estofos com minas,
esquadros. estojos para lápis,. espetos.
'estiletes para papéis, furadores. fitai
/ para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampea'd'ores; lápis em geral; lapiseiras, aia.
'quinas para apontar lápis., minas pesa
grafites, minas para penas, máquinas. de
"escrever, máquinas de . calcular, maqui.
nas de somar: máquinas de multiplicar,
mata.-gatos, porta-tinteiros. portal.caritnboa, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, p rencledôres de papéis,
percevejos para papéis perfuradores,
réguas. raspadeiras de borrões: atendia
mi ra- re imn6grafos.' tintas e tinteiros

(

:
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)
Temia: n.• 669.447; de 30-10-1964
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
'Termo n.o 669.454, de 30-10-1964
pregos, ponteiros, parafusos porcas Empresa Jornalística e Rádio Difusora Horizonte Transportes Comércio Ltda.,
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
Pacificador S.A.,
Guanabara
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoRio de Janeiro
res, placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
-419'
garrafas, passadores de roupa, presiPUBLICIDADE LTDA,
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
Classe 21
4;:k
rodízios, roscas de aço inoxidável, reArtigos da classe
gistros de aço inoxidável registros,
Termo n.° 669.455, de 30-10-1964
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarria
•
c) z"b;
Horizonte Transportes Comércio Ltda.:
lhas, torquezes, trilhos tubos subulaClasse 32
ções, ampões, travadeiras telas de
Guanabara
'ttr/
Artigos da classe
ck,
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
Termo n.0 669.448, de 30-10-1964
-tf e'etP.
tampas para panelas e caldeirões, ter- Comprova Promoto-a de Vendas Ltda.
\.)
rinas, tacho*, trans de cosinha, torraGuaanbara
n (4i.;
deiras, orináis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
Classe 41
frezar, guia de freza de chanfrar,
Arroz e seus derivados: milho e seus ventosas, maletas, baus para sacos de
derivados; doces de frutas ern geral
viagem, para pastas. balmazes, cantos
para estojos, colchetes para nadas, craTermo na 669.428, de 30-10-64
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Nome Comercial
Ferragens São Francisco Ltda.
malas, -passadores de correias, ponteiTermo n.o 669.449, de 30-104964
Rio de janeiro
ras, prendedores de papel, suportes,
Nome Comercial
Comprova Promotora de Vendas Ltda.
torniquetes e .tubos de expansão
Termo n.° 669.456, de 30-10-1964
. Guanabara .
Termo n.o 669.443, de 30-10-1964
Alber Publicidade Ltda.
Gilberto Arakjo de Morai.
Guanabara
faaanabara

Termo n.° 669.427, de 30-10-64
leal — Indústrias Reunidas Aparecida
Ltda.
Piaul

.0 -

rp

AIBER

Co prova

Estofadara
Caininho lltda:

(-

GUANABARA

-

IND0STRIA BRASILEIRA
Classe 33
Nome Comercial

Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:
indústria Brasileira .
Termo n.° 669.450, de 30-101964
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
Comprova Promotora de Vendas Ltda.
argolas, aldraves, armações de metal
Nome Comerciaí
Guanabara
a'aridores de latas, arame, aparelros
chã e café. assadeiras, açucareiros. apaTermo ai.° 669. 444, de 30-10-1964
relhos para lavatórios. arandelas, aresEstofadora Carapinho Ltda.
tas, aros, alinofadrises, amoladores.
Guanabara
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, snombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras. bules, bisagra, buchas, bainha
Classe 50
para facass baterias de cosinha, colheArtigos da classe
res de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
Termo n.° 669.451. de 30-10-1964
para encaaamentos caixas de metal para
Técnica Elétrica Guanabaar Ltda,
portes. animas, canos, chaves de fenGuanabara
oo Paula
da, chave. 'inglesas, cabeções, canecas.
Termo n.° 669.445, de 30-10-1964
copo s , cachepots centro de mesa coqueteleiras. caixas para condimento de
Estofadora Carapinho Ltda.
Arlf,)
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroGuanabar
las. chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides- de metal,
Classe 8
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
Artigos da alas&
' cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaTermo n, 669.452, de 30-101964
venas. cremones, cadinros crivas, caanTécnica Elétrica Guanabaar Ltda,
fradores, cassinetes, cabos, chaves daGuanabara
vas para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, colcretes, chaves, para porcas, distintivos
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas.' esferas. engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
/NDOSTRIA BRASILEIRA
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metáClasse 8
licas, escarradeiras. espremedores, espia
Insignia
Comercial
'.
Classe 40
madeiras, formões, foices, 'erro para
Artigos da classe
Termo n.• 569.453, de 30-10-1964
cortar capim, frerolhos, facas, facões
a Gilberto D'Andrade Mendes
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Termo n.• 669.446, de 30-10-1964
Guanabara
doces, bolos, empaaas e pudins. Hauges Ernprasa Jornalística e Rádio Difusora
fivela, furadores, ferramentas cortantes
. Pacificador S.A.
ou perfurantes para marceneiros. !echos
Rio de Janeiro
de metal, ferraduras, -forminhas, fitas
,
de aço, ganchos, guarnições de metal
COMPROVA . Prnnintara
garfos, ganchos para quadros, grampos
-TRANSPORTES
para emendas de correias, grades para
C_O.MÉR CIO LTPII,
de Vendas Ltda.(
fogões e geladeiras. grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, alhoses, joeClasse 32
lhos, jarros. limas lâminas licoreiros
Nome Comercial
Artigos da das%
latas, luvas, linguetas. leiteiras, machadinhas. molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
PREÇO 'DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
morsas, machetes, mantegueiras malhos

Empresa Jornalistica
e Rádio Difusora'
Pacificador S/A:

HORIZONTE'

HORIZONTE

?NUVEM
Nome Comercial
Termo n.° 669.457, de 30-10-1964
Alber Publicidade Ltda,
Guanabara

"PRAVEN" PROMOÇÃO.
t.
REPRESENTAÇÃO,.
ADMINISTRAÇÃO
E VENDAS‘
Classe 32
Artigos da classe
Termo n.• 669.458, de 30-10'1964
Gustavo Fado de Souza Filho
Guanabara

OFICINA
MECÂNICA1

GERTON LTDA,k,
Classe 50
Artigos da classe
‘1
Têrmo n.a 669.459, de 30-10-1961 a
Gustavo Falido de Souza Filho

Guanabara

3-ERTOte
Wing.TRIA BRAS—ILEIrtã1
Classe 33
.
Titulo de Estabeelcimento
Tèrmo n.o 669.460. de 30-10-1964
Oficina Mecanica Gerton Ltda.,
Guanabara

Classe 21
Artigos da claasi

