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SEÇÃO III
*NO XXIII -- N.° 49

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
DA INDUSTRIA

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

REPUBLICADO POR TER SAÍDO
COM INCORREÇÕES

RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

RIO, 10 DE MARÇO DE 1966

RIO, 10 DE MARÇO DE 1965

Laboratório Clímax Ltda. — ReCorrendo do despacho que deferiu o
térmo 164.848 marca Sulfa-Três do
requerente U.S, vitemin Corporation.
De acôrdo com o artigo 50 da Lei
4.048-61, e da Portaria Ministerial de
27 de setembro de 1963, conheço do
recurso e lhe nego provimento para
otanter o despacho recorrido. Registre-se, fls. 7 versos.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1963. — (As.) Eduardo Portella Neto, — Secretário da Indústria.

Manufattua de Brinquedos Estrela
S.A. — No pedido de reconsideração
no despacho de deferimento na patente privilégio de invenção, -termo
n. 118.749 — Mantenho o despacho
de deferimento publicado no D.O.
de 11-9-964. O pedido de reconsideração não está devidamente fundamentado e é arquivado, ,de acôrdo
com o art. 196 alínea "b" ao Código.
E' convidado Alfredo Gastoni Tisi,
a comparecer a este Departamento,
a fim de efetuar o pagamento da
1.9 anuidade na patente privilégio de
invenção, têrmo ri. 118.749.
Walita S.A. Eletro Indústria — No
pedido de reconsideração no despacho de deferimento na patente privilégio de invenção, tcermo n. 125.711.
Mantenho o despacho de deferimento
publicado no D.O. de 4-1-65. O pedido de reconsideração não está devidamente fundamentado e por isso
é arquivado de acôrdo com o art. 196
alínea "b" 00 Código.
E' convidado General Electric Co.,
a comparecer a éste Departamento,
a fim de efetuar o pagamento da 1.9
anuidade na patente privilégio de hl-,
venção, têrmo n. 1:25.7,11.-

EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL
RIO, 10 DE MARÇO DE 1965
Notificação:
E' convidado E. Merck, a comparecer a êste Departamento, a fina de
ver se foi pedido a liberação da marca Ergobion, n. 63.921.
DIVERSOS

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 1965,

Espólio de Alceu Frederico Esaenfelder — Processo n. 0-973-1964 —
Junto a marca n. 276.349 — Arquive-se.
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO

RIO, 10 DE MARÇO DE 1965

Aviquipo do Brasil, Equipamento e
Exportação Sociedade Anônima — No
pedido de reconsideração do despeeho de indeferimento do têrmo
n. 355.194, marca Aviquipo Around
The World..
De acôrdo com o artigo 63 do Decreto n. 535, de 23 de janeiro de 1962,
e parecer da Divisão de Marcas, nego
deferimento ao pedido de reconsideração de fls:, tendo em vista o artigo Oç do Código, e o que consta na
registranda em lingua estrangeira..

Metalúrgica Kosmos S.A. — No pedido de reconsideração de despacho
de deferimento na marca Kosmos
térmo 388.058. Nada há que deferir
no pedido de reconsideração, uma
vez que foi apresentado fora do prazo legal. Expeça-se certificado ,de
registro.
DESISTENCIA DE RECURSO

Cia. Cervejaria Draluna — Declara a desistência do recurso interposto
a marca CINI, têrmo ri. 337.070 —
Anote-se a desistência do recurso, em
face da renúncia expressa da própria
EXPEDIENTE JA. SEÇÃO DE
recorrente. Expeça-se o certillcado
RECURSOS
de registrei.
DIVERSOS
. Cia. Cervejaria Brahma — Declara a desistência dcs recurso interposto
le DE MARÇO DE 1965
a marca Abelha Dourada, tèrmo
il. 137.248. Anote-se a desistência
Termo n. 429.982 — Einprêsa
do recurso em face da renúncia 'exLaticínios Silvestrinl Irmãos S.A.. — pressa da própria recorrente. ExpeAguarde-se.
.
ra-se o certificado de registro.

Cia. Antárctica Paulista Ondústria
Brasileira de Bebidas e Conexoã —
Na reconsideração de despacho de indeferimento na frase de propaganda,
termo n. 196.182 — Mantenho o despacho publicado em 18-1-65. O pedido de reconsideração é arquivado
por falta de objeto. Arquive-se também o processo.
Kaspar Winkler & Co. Inhaber
Dr. Schenker Winkler — No pedido
de reconsideração do despacho de
deferimento na marca Sicarbil, têxtil() ri. 333.230 — Mantenho o despacho de deferimento, publicado em
2-3-64. O pedido de reconsideração
não está devidamente fundamentado
e por isso é arquivado de acôrdo com
o art. 196 alínea "b", do Código. Expeça-se o certificado de registro, com
as exclusões propostas a fls. 11. Agace Modas S.A. — Recorrendo
do despacho que indeferiu o tcermo
ri. 368.715 marca Agace — Mantenho o despacho de 'indeferimento,
publicado em 3-8-62. O pedido de reconsideração não está devidamente
fundamentado e por isso é arquivado
de acórdo com o art. 196 alínea "b",
do Código. Arquive-se o processo.
Pravaz Recordati Laboratórios SA.
— Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo ri. 375.217, marca Ace
tyl Bionin — Tendo em vista o pedido de reconsideração interosto e
considerando que o registro havido
como impeditivo não foi prorrogado,
resolvo de acôrdo com a lei, reconsiderar o despacho que indeferiu o
pedido de marca Acetyl Bionini, para o efeito de conceder o registro requerido com os exemplares de fls. 3
e 5.
Icesa Indústria de Caldeieas e Equipamentos S.A. — No pedida de reconsideracão do de,9nacho (pie Indeferiu o têrmo n. .405.406, mares,
ICESA — Mantenho o despacho de
indeferimento publicado em, 14-1-65.
O pedido de reconsideração não está
devidamente fundamentado e por isso
é arq uivado de acôrclo com o art. 196
alínea "b". do _Ccs-Jitr.a. Ataltive-se
também o processo.
Ison S.A. Indústria Farmacêutica
— No pedido de reconsideração d'
despacho que indeferiu o têrmo
n. 449.032, marca Diabetil — Mantenho o despacho de indeferimento
publicado em 17-12-84. O 1,,Stlido Ce
reconsideração é arquivado por falte
de objeto. Arquive-se também o pra
cesso.
Iracy Silva & Cia. Ltda. — Recorrendo do despacho que indeferiu o

térmo ri. 416.328, marca Café Blumenau — Mantenho o despacho de
indeferimento publicado em 11-9-64,
O pedido de reconsideração é arquivado por falta de objeto. Arquive-se
também o processo.
EDITAL
• Em 10 de março de 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
tendo em vistá o disposto no artigo
12 do Decreto-Lei n 9 8.933, de 26
de janeiro de 1946, torna público que
se encontram devidamente inscritos e
em condições de exercerem suas funções os seguintes Agentes de Propriedade Industrial:
A. Costa & Cia. — Rio de Janeiro
— Avenida Almirante Barroso, 97,
99 andar, sala 910, Tela. 42-0078 e
42-1476, Estado da Guanabara. —
São Paulo: Rua Xavier de Toledo
n9 264, 129 andar, sala 126, Telefone:
35-7643, Estado de São Paulo.
A. Serviçal S. A. — Técnica e
Comercial — Rio de Janeiro: Avenida Antônio Carlos, 207, 129 andar,
grupo 1203, Tel. 42-9289, Estado da
Guanabara. — São Paulo: Rua Direita, 64 — Estado de São Paulo.
Adahir de Mattos Marcelino — Rua
Pacheco Leão, 162, apart. .202 —
Estado da Guanabara.
Adilson de Souza Pena — Rio de
Janeiro — Rua Conde de Baependi
n9 79. apart. 391 — Estado da Gua.naraara.
Adolpho Andra& P1 1 ,10 Rio de
Janeiro — Rua da Quitanda, 3, 129
andar, salas 1201-1204, Tel. 32-6548
— Estado da Guanabara.
Adoipho Brunner — Rio de Janeh o — Avenida Rio Branco, 185,
149 andar, sala 1415, Estado da Guanabara — São Paulo: Rua Barão
de po ,apin-nbi 5" 4 "
salas 43-45 — Estado de São Paulo.
Agência Continental de Marcas e
Patentes — nio de Janeiro — Avenida Treze de Maio, 47, grupo 2713,
Tel. 32-6779 — Estado da Guanabara.
Agência Moderna Marcas e Patentes Limitada — Rio de Janeiro —
Avenida Treze . de Maio. 23, grupos
633, 634 e E35 — Estado da Guanabara.
Agenor Bernardini — São Paulo:
Pua Felipe de Oliveira, 21, 1 0 anCr — Estado de São Paulo.
Agostinho Lia — São Paulo — Rua
`liZ Góes, 1295 — Estado de São
Paulo.
Vberto Henrique * Zurnsteg — Rio
•. Janeiro — Rua Miguel Couto, 55,
andar — Estado da Guanabara.
Alcides Ribeiro -- São Paulo —
Rua. Doutor Pennaforte Mendes, 381
— Estado de São Paulo.
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--- As Repartições -Públicas
deverão femeter o expediente
destinado à • publicação nos
jornais, didriamente, até ' às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão.lazê-la -até às
11,30 horas;
— As reclamações- pertinente- s à matéria retribuída,. nas
casos de erros ou oniissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72'.horas após a saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deve,rão ser
dactilografados,. e atitenticados,
ressalvadas," por quem. de direito, rasarás, e emendas.
Excetuadas as para- o
exterior, ,que serão sempre
anuais, assinaturas poderse-ão tomar, cm qualquer época, por •seis meses- ou: uni mu).
—
assinaturas • vencidas
praleriío . ser • suseensar sem
atisu • previu-. •
Para façilitar aos assinantes
a verifie aç cio do prazo de validade de' suas assinaturas; na

,Matça de 1965'

•

EXTDEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

_

:ALBERTO DE BRITO FEREIRA

C...MPB DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA eaçÃo DE RaDAÇACI

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES-

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO III
E aça° do publleldado do expodlsorto do Do partarnont o
Nacional do ProprIodado InduotrIal do INInlothrlo
da IndSotrIo
Cornêrolo•

•

Irr presto nas oficinas do Departamento de irrprtnsa i-

ASSINATURAS
BEPAllTIC(iiS E PA RTICULARES.

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
e interior:"
600,00 Semestre
. Cr$ • 450,00
Semestre . . . Cr$
Cr$' 1.200,00 . Ano.
• Cr.
Ano
900.00
Exterior:
Exterior:
•
-‘ Cr$- 1.399,001Ano .
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superier do enderêço vão
ipipressos o número, do talão
de reghdro, o mês e o ano em
que- findará.
A- fim de evitar solução de

continuidade no' recebimento
dos jornais, devem, os assinan.1es providenciar a respectibe
'renovaçõá com antecedência
mínima, de-trinta (30) dias:

— As Repartições Públicas.
'cingir-se-ão • às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de' cada caio e dg
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos _competentes. .
A fim de possibilitar a remessa de . valores acompanhados de esclarecimentos quanto
iv sua aplicação, solicitamos
usem as interessados preferencialmente cheque ou vale '
postal, emitidos a" favor do
Tesoureiro do Departamento.
de Imprensa Nacional.:
- Os suplementos às edi. •
çães. dor órgãos °lidais só ser
fornecerão aos assinantes que ;•
os solicitarem no ato dá assinatura.
— O funcionário público fe-- •
de-ral, para 'fazer jus; ao des- ,
conto indicado, deverá provar,'
esta , condição no ato da• assi.
natura.
custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos. oficiai*
será,. no venda avulsa, acrescise do mesmo
da. dê Cr$
ano,, e de .
1,00, por ano
decorrido. •

_
•
•
Amélia Pereira Cabral da Hora -- • Armando de Salmont Campbell --Cometa Marcas e Patentes Ltda. —
.--liastána Passos — Goiá:
alo de Janeira - Avenida Rio Branco- Rio de Janeiro Avenida Rio Branco São Paulo — Rua do Seminário. 173 n ia — Avenida Anhanguera, 106, sala;
n° 257 7, andar, grupo 708, Telefone n9 173, 179 andar, grupo 1764, Tele- — andar, conjunto 62 — Estado d 3, 1° andar -- Estado de Goiás.
22-2394 - Estado da Guanabara. fone 42-0289 - Estado da Guanabara. São Paulo.
Edmundo Brunner — São Paulo
•
Anilo Leite do Nascimento - Rio ' Arnaldo Andreuccf - São Paulo Custódio de Almeida 6 Cia, — Rio R Larão de. Paranapiacal-n; 64, tor •
de Janeiro - Rua Alvaro Alvim, 33 Rua Barão de Paranapiacaba, .5, Esd_ Janeiro ..-- Rua Alvaro Alvini, 21 andar, grupo 404 — Estado de São
-a 37. 89 andar, saia 816 , - Estado Iado de São Paulo.
Atallba
Motta
-São
Paulo
Rua
•
1
•
— ,16° andar, Caixa Postal n° 3.386 --- Paulo.
da Guanabara.
Antonio Buiar - Rio de Janeira 'Xavier de Toledo, 84, 3 9 andar, salas Estado da Guanabara — São' Paulo — Elias Esquinazi — Rio de Janeiro —'
- Avenida Prado Júnior, 335, apar- 30-31 - Estado de São Paulo.
Rua 24 de Maio, 188, 11. 9 andar — Rua da Alfândega, 247, 1° andar
tainmto 401 --: Copacabana - Estado Azulay, Cavalcante & Co. Ltda. - Caixa Postal n° 8.282 — Estado de Estado da
'
da Guanabara.
Rio de Ja.neiro - Avenida Rio Branco São i'aUlo.
Eliezer Maciel Soares -- Rio de Ja- i' •
Antonio Coimbra da Silva - Rio n9 99, 7? andar, Estado da Guanabara.
metro
—
Rua
A
31
—
Campa
Grani:
de .'aneiro - Rua Baltazar Lisboa- Benedito Salgado Amorlm - Rio Belo Horiionte — Avenida Amazo- de — Estado da Guanabara.
n" "'. apart. 201 - Estado da Giza- de Janeiro - Avenida Graca Aranha nas, 4.1, 3° andar, Caixa Postal número Empreza Mercúrio de Marcas e R:1...r
nat.--.ta.
n9 19, 12°. andar, grupo. 1201 - Es- 1.892 • Estado de Minas Gerais.
tentes Ltda. —.Rio de Jariejro — Av
Antonio Emiiio Tavares Gil - Rio tado da Guanabara.
: Parto Alegre — lua Andrade Ne- nida .r.io Branco, 257, 79 andar, corei:11
Bristol
Marcas
e
Patentes
Limitada
de Janeiro - Arenairs Nilo Peçantra
- São Paulo - Rua Xavier de To- ves, 155, 12° andar, sala 126. Caixa junto 708 — Tel.: 22.28.94 — Estado
n" 1 2. 119 andar - Tel. 42-9227 - ledo,
84, 39 andar, salas 30-31 - Postal Amaro 2:024 .Estado do Rio da Guanabara. . Er r' r'a da Guanaba.at.
•
'
Tel.
35-32-30
- Caixa Postal 5389 Grande do Sul.
São Paulo — Praça jc.:.'a Mendes. •
-annio Maria dos Santos - :tio
Estado
de
São
Paulo.
Brasifja — Rita W 3, Quadra 9 nú- 154 — 1° andar e 2' andar, E..stadJ de
r5rneiro - Rua Pirmino Game42,- Olaria, Estado da Guana- Brunner & Cla. Ltda. -. São Paulo Mera 1 • — Caixa Postal n° 886 — Dis- SãJ Paulo.
bara.
Enaura Goulart de Andrade
- Rua Barão de Paranapis.caba, 64 trito Federal.
'Rio
Daniel 6, Cia. — Rio de Janeiro. — de Janeiro — Annicia Presidente
Antonio Paulo de Paiva - Rio de - 49 andar - Conjunto 404 - Estado de São Paulo - Rio de Janeiro:- Avenida Rio Bn.aco,..85, 6° andar, sala suo, 118, sala 215 — Estado da Gua- •
Janeiro - Travessa 11 de agis'to,' C, Avenida
ranco, 185, 149 andar, 611- — Estado da Guanabara.
nabara.
salas 202-204 - Estado da '3n.ana- ConjuntoRio
.
1415 - Estado da Guanabe tal ..
Ermius
Mar
osde
Oliveira
Santos
—
-C
emane
'ie.msen
Cia.
—
Rio
bara.
de
• Antonio Prieto Lopes - Rio
Janeiro Avenida Presidente An- Carlos Garcia - São Paulo - Rua de janeiro -- Avenida Nilo Façanha Belo Horizonte Rua Fernandes Tou.
12, 11^ andar — Tel.: 52.17.72 — rinho, 278 — Estado de Minas Gr
tônio Carlos,' 207, 3 9 andar, `sala 3033. São ente, 290, 49 andar, sala 21
reis.
Estada da Guanabara.
- Edifício Borba Gato, Tel. 22-4974 1 Estado de São Paulo.
Euclydes Eloy de Hollanda — Rio
Estado da Guanabara.
Dan'alo
Tupan
Moraes
dos
Santos
—
Caios Mathias — Rio de Janeiro —
de
Janeiro — Avenida Rio Branco, 114.
Antonio de Souza Barros Jtadur - Ri a' Conselheiro Ferrar, 9 — Estado São Paulo .— Rua Tucuna, 1.293, Es- 13° andar, sala 11 — Estado da Gua.;
tado de São Paulo.
São . Paulo - Rua General . Jardim da Guanabara.
nabara.
ir, 253 Tel.. 36-9554r - Estado de
Braga
6
Cariam
B:aga
—
Rio
.':.armo
Dante Lioi — São Paulo — Rua Xa- Eugênio Monteiro São Paulo-~106.:
S.Q.
São Paulo. - Brasília;
de Janeiro — Avenida. Erasmo Braga, vier de T_ledo. 121. 6° andar, sala 602
Bloco. 4, conjunto 203. .
Rua Djreita, 64, 2° andar — Estado
Antonio Tiso - São Paulo - Rua\ 2-7. 99 anda — Estado da Guanabara -- Estado de São Paula.
de São Pulo.
São
Paulo
—
Rua
Bráulio
Gomes,
—
Davi
Ferrejra
—
Rio
de
Janeiro
—
Direita, 64 - Estada de- São, Paulo.
;Arriando Garcia Gnocchi
9°
andar
—
Estado
de
São
Paulo.
25
pnt . nin Vihanti. Rua Pinheiro Guimarães, 84, Botafogo P_ Run. Martins Fontaa, 248,Sãç
01
anCatharina
Bigler
—
Rio
de
janeiro
-49
— Estado 0- C_:anabafa.'
- Rua da Assembléia. 15-A.
andar apa-tameOto 92 — Es-rdn de São
— Avenid Nilo F ilha, 12, 11 9 andar: salas 46'. e 48 - Tel. 31-0697
Estadn da Guanabara.'
dar, Tel.: 52.17-72 Estado da Gua- Danai Moreira Cortes — Rio de Ja- Paulo.
neiro — Rua Sijaa Cardoso, 858 — Es- Perimi:10J -adro ' Leona-do SMenetti
Archimedes Paranhos - .Rio de nabara.
tado da Guanabara,
Janeiro - Avenida' Rio Branco. 173:
Marelletti — São Paulo — Rua Clari179 andar, grupo 1.7044 Tel. 42-0289, City- patentes e Marcas Ltda. — Denis Aliar Daniel — Nieró — murido'ibelo, 40. Estado de . São •
'São
Paulo
—
Rua
José
Bonifácio,
29
•
Praia de 'catai, 177
Estada da Guanabara.. .
apto. 504 '— Paulo.'
andar --- 'Estado de Sãa Paulo.
Estado do Rio de Janeiro..
•
Araus- Patentes 'e MDXCELS Limitada 8°Claudlo.Coutier
Massaro — S. Paulo Rio de Janeiro -- Avenida Ria BranFernando d-- Vieira de Melo
- São Paulo - Rua Barão de- Parapia caba'. 73, 59 andar 'Vstado de —" Rua 'José Bonifãcio, '24, 17° andar co, 85, , 6° andar, Estado • da Guena- — Rio de Janei r o — Avenida Rio Bran.- Estado de -São - lo.
bara;
São Paulo.
- ri. '85, 11° andar, sala 1.102 — Tela- •
..„ ".
.
•
J,
••
fi

svegunda-teira
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Março de 1565 1051
,

J.,-.
.ges B-i
- Sã'o Paulod Luiz e Ipanema Lioreira - Rio de
lane: 32.78.51 - Estado da Guana.
Milton Von Varembcrg D'Egmont
- Rua Senalar Feljó, 115, 7° andar, Janeiro o- Avenida Nilo Peçaalha 12, Rio de Janeira - Avenida 13 de Maio,
Sara.
Enato de Oliveira e Silva Neto •-• Tels . : 33 .85 .58 e 39 .12 . 16, 37.90.40 .11° andar, Tais.: 42.92.27; 52.17.72 23, grupo 633 e 635 - Tel.: 22.25.3?
Oão Paulo - Rua Benjamim Conatant, e 33.69.18. - Estado de São Paulo. e 22.87.74 - Estado da Guanabara. -- Estado da Guanabara,
•.
Jair Malta Nunes - Rio de Janeiro
61, 1° andar, salas 11-15 - Estado de
Luiz Lc „,ardos Rio de jane:ro Miguel
de
Souza
Santos
Rio de
- A- -ida Cuido de Meld, 1.703, Avenida Rio Branco 37 - 11° andar
São Paulo,
Janeiro
Rui
Conde
de
Bougim,
540. .
Rio
Campo
Grande
-Estado
da
GuanaEstado
da
Guanabara.
•• Francisco do Amaral Teixeira
,caia 30, Tel.: 58.85.93 e Rua RiaAvenida ChurchIll •-• 97 bara.
k janeiro
Luiz Regis Kaufman - SMab - d-a:alo 27, 59 andar sala 509, Teleforw
si- 2" andar salas 201-202 - Estado
JOSO Andrade Leal 5ales - Rio de Rua Marconi, 31 - 8° andai, sala 802 32.93.68. - Estado da Guanabara.
ta C
bara.
Janeiro - Rua Campinas, 80 Gra- - Estado de São Paulo.
São Paulo - Rua Conselheiro Cr i aLuta Villas Boas Arruda -a- Rio le piuiano, 94 sala 74 - Estado de SátJ
Francisco José Horatschke Rio de Jaú - Estado da. Guanabara.
João de Avila Saporiti Campeio - Janeiro - Rua Buenos Aires, 150 3° Paulo.
[amieiro - Rua México, 70, 10' andar,
andar - Estado da Guanabara.'
ftPartainento 101 - Estado da Guano- Curitiba - Rua Carlos de Carvalho 83
Moacyr Junqueira Leite - Rio de
- Estado do Paraná.
Ria de
Lysandro Leite Amaral
Sara.
Janairo - Rua Buenos Aires 204 Janeiro
Avenida
Rio
Branco,
,7.77,
Fianciscd de Falda Chagas Neto João Catharina de - Rezende - Rio
22.52.41 ---. Estado andar. Tel.: 43.40.87 e 43.41.15 io de Janeiro - Rua Mendes Tavares, de Janeiro - Rua do Ouvidor, 169 - grupo 608,
Estado da Guanabara.
18, casa 5, Tel.: 38.80.27- Estado 6° andar -- sala 616 - Estado da da ,Guanabara,
Monsen, Leonardos El Cia. - Rio
ita Guanabara.
Guanabara.
Malv1na Maria Mata de Carvalho
de Janeiro a-- 'Avenida Rio Branco 37
João .R.aardo de' Castro Fonseca - Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco, - 11" andar - Estado da Guanabara.
Gabriel Urdo da Fonseca - Rio
k Janeiro - Rua Buenos Aires, 204 - Rio de Janeiro - Rua Alvaro Alvim, 109, 59 andar, • sala 40, Tel.: 52/7.36
Murilo Menezes Moreira - Rio' de
Estado da Guanabara.
33-37, 8° andar salas . 816-818, Tele- - Estado da Guanabara.
I" andar
.
Janeiro - Ria da Cascata, 27, TelaGeny Dei Cano - Rio de Janeiro.-- fone 42,98,16 - Estado da GuanaManoel Alves - São Paulo a-. Rua fone 38.03.75 - Tijuca - Estado da
Rua Conde Bonfim, 546 - casa 30 - bara,
Maria Paulo, 122, 14° andna'sala 1.406, Guanabara.
Estado da Guatta'aza.S.
niuca
Joaquini. Voz Junior - Rio 'de Ja- Tel.: 35.62.60 - Estado de. São
Nancy Brugger Homem de Almeida Ge . .10 de 15;lagalhães - Rio de 7a- neiro - Rua Jat:intho, 14, apartamento Paulo.
Rio de Janeiro -- Praia do Russel. 680
viro Avenida Nilo Peçanha, 38-D, número s ?
Belo-Horizonte Rua dos .Carijós, - Estado da Guanabara..
stado da Guanabara.
•
1.9 andar, :ala 227 - Tel.:. 42.08.88
Job Datnraski - Rio de Janeiro - 558, - 3° andar conjunto 311 - Estado
Neyde Ferreira'- Rio de Janeiro
- Estado da Guanabara.
Rua a Trajano Reis,' 11 a:- Estado da de Minas Gerais.
Rua Teodoro da Silva 300 - Estado
Manoel Amo rim Mendea - Rio de da Guanabara.
Guanabara.
de
Jatm
Dannemann
Rio
Gert -a
Jorge Belo Ly. a 2- Rio de janeiro - Janeiro - Rua México, 3, 13° andar,
aeir a--• Avenida Nilo Peçanha, 12, 11°
Nev,don de Castro
Rio de Janeiro
andar, Tel.: 52.17.72 - . Estado da Avenida Rio Branco, 257, sala 704 - Estado da Guanabara.
- Travessa Senhor do Matosinhos, 12,
.
Manoel
Pestana
da
Silva
Neto
Ria
Estala
d.
nurinabara.
õuanabara.
Janeiro - Avenida Nilo Peçonha, Tel.: 22.63.04 - .Estado d • GuianaRio
• Avaaida Dr. Geraldo Car- de
Gi lberto Mendonça Novaes
12' 11° andar, Tel.: 52.17.72 - Es- baia.
•
Janeiro - Rua Tereza .Guimarães neiro, 225 - 1:s:sirito Federal.
tado da r ambara'.
Norma
Cordeiro
de Carvalho - Rio
Estado- da GuaIII, apartamento 301
Jorge de Vasconcelos Coelho - Rio
Mando • Ney Tavares - São Paulo
%abam.
de 'Janeiro - Rua Martins Pena, ' 54, - Rua Duillo, 272 - Estado de São de Janeiro - Rua México 21, 19° andar, gru i 1.902 -- Estado da GuaCauseane Antonio Dell'Abbadia - apto. 43, ger-lio Velho - Estado da
nabara.
Guanabara.
ião Paulo - Rua Voluntários da PáMaria
P• ául
Aa
i°r• Dolo. res da Rosa e Silva
O. Ma. aro - Marcas e Patentes
ria, 1.486 - Estado de São Paulo.
José Maria Rokuidi - São Paulo Rio de janeiro - P. a 15 de NoverP Limitada --'São Paulo - Rua 1oai9:
Guilherme Ferro Pacheco. - Rio de - Rua Conselheiro Cotegipe, 554, e bro, 38, sala 36, Tel.: 43,97.37
Es- Bonifácio 24 - 17° andar, conjunto in
aneiro - Rua Evaristo da Veiga 35, Barão de Paranapiacaba, 61, 2° andar, tado da Guanabara'. e 173 - Estado de São Paulo.
•
rupos 1.104 e 1.105, Tel.: 52.89.03 sala 14 - -•:tado de São Paulo.
Olga Araujo do Carmo Braga Rio
Maria
Duarte
Rio
de
-Janeiro
52.51.33 - Estado . da :Guanabara.
José Midler Alves - Rio de janeiro Rua Humaitá, 80 - Apartamento 237 de Janeiro - Avenida Erasmo Braga,
"'o de Janeiro
GUS:dV0 Stief
277 - 9' 'andar - Estado da Guana-*
Rua da Assembléia, 15-A, 4° andar, - Estado da Guanabara.
.l1.1 da Quitanda, 3, 12° andar, salas
Maria julia Correa Neto Melazzi - bana.
.201 a 1.204 - Estado tia G:lana- salas 46 e 48 -- Tele.: 31.06.97' Rio de Janeiro - Rua Araxá 747, aparEstado rt Guanabara, Olga Werneck Alves - Rio de Ja:Ira.
José Maria Santos Filho -- Rio de tamento 201 - Tel.: 38.92.96 - Gra- neiro - Rua Assembléia, 15-A, 4 9 anGustavo Von Var,.-berg D Eg i-taneiro - Rua Alvaro Alviin, 48, salas jaú - Estado da Guanabara.
•dar - salas 46 c 48 - Estada da Guanunt - Rio de Janeiro - Avenid 210-12
;'stado da Guanabra, -nabara.
•
Maria
Morgan
Snell
Rio
de
Ia
[reze de Maio', 23, grupos 634, 634 e
José Marques - São Paulo •.- Ria nMro - Rua Senador Vergueiro, 38,
Olavo de 'Alencar Pimentel - Rio
- Tel.: 22.25.32
Estado da Xavier Toledo. 84, 3° andar, salas 30 c
de Janeiro - Avenida Amaro Cavaiapartamento
.
903
Estado
da
Guana-..;uanabara.
31 - Estado da Guanabara. .
canti, 971, casa 1 - Estado da Guabara.
'Ilalciaa Nogueira de Melo - Rio d•
Marina Gaspar Gomes - Rio de Ja- nabara.
José Sabino Maaiel Monteiro de Olianeiro - Rua Araujo Pôrto Alegre
veira - r:o de Laeiro - Rua Pai! neiro -- Avenida Almirante Barroso,
Olavo de Oliveira - Rio de Janeiro
ã, 1° andar, grupo 18 - Estado
' • Ia Redfern 14 apto. 101 -- , Tel.: 47.68.94 97, 9° andar, sala 910, Tel.: 42-0078 - Rua Dois de Dezembro, 66 - Flaitanabara.'
- Estado • . Guanabara.
- Estado da Guanabara.
mengo - -Estado da Guanabara.
• -Mio Barroso Leite - Rio de Ja
José Vieira Silva
Rio de Janeiro
Oliv1a Marques dos Santos - Rio
-Marino
Alberto
Ravache
-Rio
taifa: - Rua Maria •Antônia, 131, casa - - Rua Padr Roma, 253 apto. 101,
Janeiro - Rua Araujo Pórto Alegre de Janeiro - Rua Atalaia; 81, apar; - Estado 'da Guanabara.
Engenho Novo - -Estado da Guana- 70, 5°. andar, sala 514, Tel.: 42.72.98 tamento 102 - Estado da Guanabara,
Onofre Ramalho -• Rio 'de Janeiro
i• *ay - Rio de Janeiro - bara.
- Estado da Guanabara,
- Rua Pires de Almeida, 60 apaita, Zua d Nlaxico, 21, 19° andar, grui:
; lio dos Saltos Vieira de Melo
Mario Cabral de Almeida - Rio de mento 101 - Estado da Guanabara
..902 - Estado da Guanabara.
Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco,
11:arai:to Vidal Carvalho - Rio de Ja• 277, 89 anadr, sala 801; Te!.: 42.96.02 Janeiro - Rua México, 21, 19° andar
Organização Meridiano de Marcas e
grupo 1.902 - Estado da Guanabara.
aeiro - Rua Paina Pampl.-,, 517. - 4. Edifício .São Borla
Estado da
Mario Costa - Rio de jaaeizo - Patentes Lti.!o, São Paulo - Raa
T.Ie fone 49.46.34 -. ---Estado da Goa Guanabara.
Rua do Riachuelo, 150 sobrado, Tele- Benjamim Constant, .122, 39 andar, saJulieta Alves Moreira - Rio de Ja- fone . 32.05.17 - Estado da Gnana las 304 a 307 - Estado de São Paulo.
ilUda Formichela de Paiva - Rio
Orchidéa Santos - Rio de Janeiro neiro - Rua da Constituição, 61, so- bana.
Rua Marques de Abrantes, 151, aparde janeiro - Rua 1° de Março, 7 sa- brado - Estado da Guanabara,'
Marlene Dantas - Rio de aJneiro tamento 501 - Estado da Guanalas 202-204, Tel.: 23.14,97 - Estado Laura Gama Shalders - Rio de Ja- Rua Aristides Lobo, 170 - Apto. 101 bara. da Guanz' ara.
neiro - Rua do Ouvidor, 75 2°. andar - Rio Comprido - Estado da GtranaHugo d. , Aguiar .r" Pinto Rio - Estado da Guanabara. .
Organização Irmãos Campos S. A.
bana.
de janeiro - Ruado Carmo, 49 - EsLieselotte Loechelt - Rio de ;.--aeiro Martha Jarosch - :Niterói - Rua - Rio de Janeiro --Rua Alvaro AItado da Gaunabara.
Gua- Rua C uli
do
Mendes, 2 15, aparta - F. aundes Varela, 283 L.Ntiiclo do Rio vim, 27 - 8° andar - Estado da
•
nabara. •
I ..a - ylvio R ''oeiro Cordeiro - Rio alento 305 - Glória - Estade. da Gu- de Janeiro.
de Janeiro
Orildes Medeiros - São Paulo Rua Engenheiro Pena n a'aa ra . • ..
Mauricio Leonardos - Ria de Janeiro
•
Chaves. 81 - apto. 101-S, Gávea -o Avenida Rio Branco 37 - 11° an- Rua Aragoain, 157 - 'Estado de São
Lourival Guilherme de Oliveira •-• dar - Estado da Guanabara:
Paulo.
Estado da Guanabara.
11,-a Silva
- Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Avenida Almirante
Menandro de Lima Fontes
Rio de
Orlando Massado - São Paulo
Av ... aja Ra, Eurico, 135 - 14' andar, Barroso, 6, 19° andar, sala 1.911
Janeiro - Rua- Marechal Foch, 42, Rua José Bonif;cio, 24, 17° andar, cora;
Estado
da
Guanabara.
• sala t
• -- Estado da Guanabara.
apartamento 202 - Estado da Gama- juntos 172-173, Caixa Postal 1.142 Luiz Benedito de Miranda Reis Tels.• 32.00.75, 36.47.67 e 36.47.83
Irã latpaa /a.' 'ri, da Fontoura - Rio de Janeiro - da Alfândega, bara:
Rio. .•. Janeb'o - Rua Gustavo Sam- 85, 5° andar tel.: 22.00.17 - Ezta.la Milton LeãO. Barcellos - Porto Ale- - E:tad. de São Paulo.
gre
Rua
General
Vitu:iro.
265
Oscar asé, Weneck Alves - Rio de
paio, 395, apto. 403 - Cbcapabana da Guaria t ra.
Estado' do Rio Grande do Sul..
E. ai -t i Guanabara.
Janeiro - Rua da Assembléia, 15-A
' Luiz' Carlos
Carvalho Sillero
Milton de Mello juaqueira Leite
- 4" andar, salas 4648 ;- E stado, da
1:::!,a Pad.' - São Paulo
Ria Rio - 1 'Taileiro - Rua Haddock Lobo, São
Paulo ,- Rua Senador Paulo /agi- Guanabara,
•
,•
Sinta 7' ..ia, 12; 1° andar sala
140, api a 403 - Estada da Gia'ana- dio, 15. conjunto 1.001-2, Tel.:'32.34.25
Ossian Poppe Kappel - Rua Lula
Eatado de São Pa iiTo.•
bara..
--Éstado de São Paulo.
• •
Góe s, 854 - Estado de São Paulo.
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São PauloOsaaddo Almeida Melo Filho - Rio .Rakerto alás.saro
' Walica Campos Birnfeld - Rio de: N9 122.593 - al05n7o sistema de vê. ' ae Janeiro - Praça Oito de Maio, 56, Rua ;osé Boniacio, 24, 17° andar - Janeiro - Avenida Presidente Wilson, dação de-frascos - José Angelo Canheaa
.
2' andar, sala 302 - Rocha Miranda Estadia de Suo Paula.
115, sala 702 - Estado • da Guana- tro.
Ronaldó Camargo Veiráno - Rio de bara.
Estada da Guanabara.
_
N° 122.884 -. Aperfeiçoamentoi *et
Os-amido da Costa Daria. - São Paa Janeiro - Rua Barão de raguaribe 7:70
cabides ' extensíveis - Maxim° Kupfenw
Walter
Neves
de
Moraes,
Rio
de.
Avenida Rangel Pestana, 2.251, - Ipaneina - Estado da Guanabara, Janeiro - Rua da Quitanda, 3 - 129' chmidt.
Rubens dos Santos Querido - ato andar, salas 1.201 a 1.204, Telefone N9 123.142 --Novo conjunto de ele-,
Estada da Guanabara. Rua. Méxaco, 90 . salas
Oawaldo Ferreira Lemos -7- Rio de da armeiro
mantas para construções em. geral
-.48 - Estado da Guanabara.
Janeiro --Avenida Rio Branco, Ma. 11° 304 a 306. Tel.: 22:57.16 - Caixa 32.65
Elio Menegaz.
Walter
de
Oliveira
Rio
de
.
Janeiro
andar, sala 1.102, Tela: 32.78.51 e Postal' 4:577 - Estado da Guanabara. - Avenida 13 de Maio, 47, sala 2.7'13 Na 123.313: - Ntivo sistema de esRufino Gera/do de. Araujo -a . Niteroi
Rua Major Avila, 108 - Tijuca trado para camas e semelhantes -,Agos.
Tela 37.67.79 - -Estado da Gua- tinho
•
- Rua Passos da- Pátria. .87 - E.stauo aatacto da Guanabara.
Frascano.
•
nabara.
.
N9 123.314 - Esqueleto de madeira
Osivaldo Guarani . Figueiredo - Rio do Ria de janeiro. . •
Raa Waltnir Mattos - Rio de aJneiro - para nava tipo de colchão - Agosti -,
de Janeiro - Avenida Nilo Peçanna Salvador Leoiri - Sã Paulo
Avenida Presidente Vargas, 529, 6° an- nho Frascino.
12. 11° andar, Tel.: 42.9227 - aas- 15 de -novembro. 200 5" andar, sala .dar,
salas 609-610 - Tel.: '43.56.67 NP 123,414 -. Aperfeiçoamintos em ,
5
Estado de São Paula.
tad/a da Guanabara.
43.16.57' - Estado- da Guanabara. canecas
0.ssva1do Paraná. - a Silo Paulo -- Samir Said, Matheire - Rio de ja- e
-' Alberto Aliberti.
• Wilson Barres° de Andratla - Rio
Rua do Manifesto, 2203 - Estado da neiro -- Avenida Nilo Peçaaha, 12, 11° de
N° 123.3a1 - Dispositivo para
Janeiro
Avenida
Rio
Branco
37
andar,. Tel.; 52.17.72 a-- Estado da
pisatar tampas metálicas - Mario PeGuanabra.
. - 11° andar - Estado da Giram- dro Weizflog.
Guanabara...
()atavio Bechi Harpia - Parto Alebara.
Sandoval Claudia de Oliveira - a- Rio
gre - Rua Urtmuay, 91, sala 528
123.472 - Nova embalagem conWilson Ferreira
de Janeiro. - iral'a°
de Janeiro - Avenida 13 de Maio 17
Estado do Rio Grande do Sul.
choques'
para garrafas „Avenida Franklin Roosevelt, 137, 6° an- Nishiaama e 'ramotsa
•
Seki,
• Paulo Carlos de Oliveira- - Rio' le - grupo 2.713 - Tel.: 32.67.79 dar
Sala 603 - Estado da Giranas N v 123.564 - Um aparelho p' ara deJnciro - Rua Ganeral Adagas, IJ7 tado da Guanabara.
apto. 401 a- Tel.: 47,33.58 - Ave, Sabasaão Nogueira - Rio da janeao baaa
sobstrução: de ancanamentos - Roseta '{
rads. Ma Branco, 173, sala 1.704 --Te, - Rua Senador , Dantas, 117, 3" andai, Wilson Silaa - Rio de janeira - tal Pinto Cavalcante. .
lelones 2136.31'e, 42. Q289 - Eataao grupo 318, 32.64.19 e 42.-83. 54 Rua Banto Ribeiro, _80 - Centro a- Es- N° 123:609 Máquina dosa leira
'- Estado da Guanabara.da Guanabara.
-tacio da Guanabara.
Para frascos -'Rrpresentações alafar-•
aergio Melo - aio de Janeiro - Raa
Paula C. Oliveira - Companhia aa'fama Pires Pereira - Rio de :a- ma. Limi tada e Laszlo Schulthels.z.
Ria de Janeiro - Avenida Rio Brarro Visconde de Inhaúma. 314..13 a an.a.r. rteiro - Largo Suo Francisco, 26 12° N o 123.622 - Processo .para fabricar
saia 1.334
Estado da Guanasars, andar - Sala 1.218 - Tel.: 43.86.33 matrizes Metálicas de • estampar. estria173a17° andar --a sala 1.704 - 1
Sergio Paula de Paiva -• Rio de lalones 22.36.31 e 42.02.89 - Estada
F.stada da Grianabara.
dos para lemes - Raul Alarma.
tira° - Rua General Ribeiro da a.aoata. - Rio de
da Guanabara.
N° 123.643 - Nova embalavam de
31 de janeiro de 19tra.
apartamento 1.201 - Estado da _ Visto:Janeiro.
Anón
Geraldw 5a,7oya, Direar-Ge. plástico- - PlastiforaSociedade
Él an-America Patentes e Marcas Li. 22
ima
Guanabara.
ral. - Clara Seceo, Chefe da Sezgo Plásticos e Derivados.
mitada - Rio de janrsina - Rua ";:.Sieglinde Thalmann - Rio de 'a- de Administração. .
N.° :123.721 - Aperfeiçoamentos em ,
nador Dantas, 177, 3 9 andar - gripo
acaro a- Avena- Nilo Peç.anha,
camisas - José Carlos Pedreira Pás318 - Estado da Guanabara.
Pealo Cabral - Rio de Jaruaro - andar. Te!.; 52.17.72 - Estado aa EXPEDIENTE DO DIRETOR DA soa.
. .
laIVISÃO ,I & E_ PATENTE
Run Alvaro Alain 21, 16 r andar - L,s- Gaaaabara.
N° 123.739 -. Mecanismo transpor. : ..
Sumas Maria Costa - São Paulo
tado da Cwanaliará
taaor de artigos -- American Machine
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
- Rua .Alvares Pentaalo, 185 a- h°
Pedro Persona - São Paulo - Rua andar
5 Foundra Co. ,i
&
Conj . 1 e 2 -a Estado clé aão
DEFERIDOS
Eas Paulo.
Silveira Martins, 167, 2 , andar
N" I26.106 -, Namo diapositivo para 1
.
tado da Guanabara.
a venda e exposição de confeitos - I a'
Dia 10 de março de 1965
Sul Ameica Marcas e Patentes S.A,Peixoto Guiinaraes ta Cia. -.Indústrias de Chocolate Laca SociedaS
Paulo
•-Praca
da
Sé,
313,
5°
de janela° - Avenida Franklin Roa- andar - Estado de São Pato.
N 9 113.998 - APerfeiçoarneraoa 'em • da Ag li'ma•
a•
1
vela 39 - salas 210-14 a- Estado da
Camas e congeaeres - Citytea. Sacie-, Blocos
s isn
nt erals:gáfavceeiss
tere
inI s2t7m.2Ç O570 ccun
Stoozembach 5 Co. Sucessores
Guanabara.
dado Anónima Indústria e.Comércio.
para
caracteres
Lecrerc (o .Co. - Rio de Janeiro N° 115.158 - Aperte çoamentos em
Laia velai 'mi cra
1
Peregrino Dias -Rosa .Pilho
'Rio Branco, 26-A - 99 as- catavrnte . por fricção - David Zazataba - Alameda Au.gusto Stellfelda na- Avenida
127.279
Aperfeiçoamentos
em
N
o
dar, Te!.: 23.22.17 _ Estado da Gua- rezzi..
•
.
bisnagas para materiais pulvurulentos
nar. 1.080, apto. 2 - Estado da Gua- nabara.
•
nabara.
N" 117.481.- Aparelho de desenho Lab. Docta Fada Sociedade Anônima. .
N° 127,334 - Aperfeiçoamentos em '•
Pestana Barbosa a Cia. - Rio ate .Sylvio Inais _Alves -a Rio de 'a- para traçar encalas cora raio cm qualJaneiro - Rua México, 111 sala 1.505, maro - Avenida Almirante Barroso, 81, quer dimensão - Geraldo 11de/reles Mu_a tampas de cale/aras e outros - Pa-cc.
9' andar - Fatada da Guanabara.
lanarte Sociedade Anataram indústria e
Estado da Guanabara.
ma e José Franco da alva.Salvica de Abreu - Rio de Janeiro
Peter Dirk Siemsen - Rio de Janeira
Comércio.
N"
118.040
,-Aperfeiçoamentos
em
- Avenida Nilo Peçanha, 12, 11' - an- - Avenida Almirante Barroso, 6. saia
N9 127.368 - Aperfeiçoamentos eia
fecho
tipo
pistolete
---Metalúrgica
Paudar, Tela 22-87.74- --Estado da Gim- 1.911,.9° andar - Tel.: 42-.0988 bicos -de cafeteiras e similares Porlista Sociedade Anamima.
Estado da Guanabara. •
Babara.
Tamas Toth - São Paulo - a- Paa,a N° 118.306 - Aperfeiçoamentos em celanarte Sociedade Aneatima Indústria
'Plinio Sant'Ana Junior - Rio de ta- João
tampos para recep áculos desmontáveis _e Comércio.
nciro - Avenida Rio Branco, 181, 10° .bara. Mentias 154 - Estado da GuanaM.anabu Akashi.
5102DLO DE UTILIDADE
andar, sala 1.003 - Estado da GuanaN9
118.327
Nava ancsak) de
Tharcilio Ma. hado Gomes
Rio ake
DEFERIDOS
bara. •
para exila ção de
tá
Procuradtra arateninara Rosa e Silaa Janeiro - Rua João Caetano, 119 •-a . gandola desmonvel
mercadorias
Frank Woodrow SbouRua 1° de" Mat‘o. atailo da Guanabara.
N9 113347 •-•• Nôvo madalcs de tune.
Rio de janeiro
Thomaa DalaOrto -Nato - Rio ae Yea.
p
na a ortátil - Alipío Pereira . da aava.
7 - 6" andar --- Estado da Guisar/Janeiro - ,Ayenala Henrique Dumand N° 118.374 --Aperfe çoamenuas era
N° 113.335 -- Martelo de carne
lora.
armário mesa - Sebastião . Teixeira Atola Paulista Sociedade Anela Ma In126
apartamento
201
Estado
da
GuaRaymundo Nonato Monteiro de , Seu' babara.
Brandão Jr.
cantr a e Caniérrao.
- RIO de Janeiro - Rua Sete re
.Tcanaz 'Francisco Leonardos - ,Zio N° 119.314 - Máquina automática
N9 116.039 - Cantoneira supoae de
Setembro, 181, I° andar - Estado da de Janeiro -a Avenida Rio Branco', 37
encher ampolas. - Glauca° Paulo onianlentOs pára , porta rezatos e
.•
Guanabara.
- 11° andar - Estado da Guanabara. para
Rosa.
Anton . o Nagata.
Reginalda Lemos. Vieira de Mela laresVicanue_ Nogueira - Niteroi - Rua
Aperfeiçoamentos no
116.255 a- Um Mimo macia°, de,
Rio de janeiro -- Rua Dainkia da Ga- Alexanara Fleming, 18 apto. 402 - N° 119.620
almofadas e similares - „Francisco
mosquiteiro 'parda.] e desmontável - ma. 43 eAvenida Rio Branco, 181. 11" Estado do Rio de Janeiro.
Paula Nunes ale Souza.
.
beao.
Lu rt- lasreara
andar, 'sala: 1.102. - Tela- 32.78 at
Vicente Nogueira -a Rio de janeiro
- Estado da Guanabara.
N9 119.938 - Ptilaerizador .para apli,
Alcindo
Guanabara,
25
sala
/04
Nava
cana/atoada
Rua
N°
116.982
2ala -• Estado da Guanabara
- Remo Caaloso • Pasqualini
Cação. de- laq-ue - Nina. Ferrarini.
aparelho na barbear - Angalo \aioPaulo - Rua Senador Falia, 30. 8° anWaldearar, do Nascimento - Saio N° 120:734 - Original d sposição rino dos Santos. .
'Eáado
ala
Guanadara sala 8,07
Oscar \Vala -,N-' 1J5 - Nova daana Co
,,
Rua Wladinuir, 49 a- Estado, em cadeira de clastanso
de
Paulo
•
bara, ,
,
.
ter Btagueno. • .: • •, .
çae São Paula. a .•
..lechamento
Waltea 'de' Almeida 'IVIártinsa-La- ..aus S 1), 122.104laZiao briais/leda -I. saltara - Ordene Isdúsaa Caaiercia e
Rira Helena' Starling- Urinaram Ria de 'Janeira d?utr: ?Visconde aia dc Jalreiro':7l,veaidaRib Sratico 173 Peter Toylor Antomio Bueno ele Gedo4 1:Piano:unem-o Socardaue saiaa ma., •
Graça; 223: 11a5to. r 101* -a1 . Estado ata - 17°. andar a,- _grupo 1.704- Tele- e .Aluizio de Carapos . Buenos.
a a I s a ra° 118,051 -a Nétao tpo de tinel,or
fone - 42a02s89 ;lastzda acla -Catana
r fre:0: para . roC1 lhas de gaadarasa--- .1
1.,Z9 122.105 • aa aasavo: paoduto • aa
Guriaabara.,
"L4
'• 1 • la
t
a. t
i
amaa/agem
garaia:Indastriaa,
ala
,Roberto de41o, Barb'cka Vieir41 ;te
Walter akugtatia Neta-:---2 ,R16 de 'Já- dei it Sociedade ,Ananitna
‘ cli- ave
6ra9: arpa .
Rio 'de '. azaneiso 'aidaaaa Ra,
r
Melo
& ai
- .14 ' 1; a7. 4„135.r.Orar ;„ 11/-4a".itar°
l Ateladal , Franklin aRçosevelt,
Branco, 277. andar, Sara 801a Tala,
a..ealaval Para aarCas e pa4- rdar.os 1. ttua-, ,
N° • 122,:a82 -e.Aperleaoatneranal
p', drados sextavaaos e ° lavados L. An.
fone: 42.96.02 - Edifício Sáo Bossa 126, 3° andarasata 310 - Te/./ 22.0527 capsidas para frascos
geral
- Estado da Guanabara.
ttenho Glayr Saaarneccha
Mori El Irmãos Limitada. a "
- Estado da Guanabara.
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N" 118.391 . - Nôvo modelo de pul .N e 123.136 - Nôvo modelo de apatrona sofá ou sofá cama com gavetas relho de iluminaçaa com limpada fluoutilizáveis nos braços
Alejo Demito rescente - Nicolau de Almeida Garcia.'
• N e 123.246 - Um aparador ou proguez Fernandes. •
tetor • para, bujão de gáz - Pujas
N'' ,1l9.329 - Envelope lenço tele- Vasques
Ltda.
grama - Manufatura de Gravatas e N ., 123.567
_ Uma tampa rosqueada
Lenços Duplex Sociedade Anônima.
com bico vcrtedor - Destilaria MacielN° 119.503 - Porta etiqueta - Hen- /ia
Soc'eslade Anônima.
•
rique Kugler Jr.
. 123.634 - Novo modelo de toNI, 120.222 - Nôvo e original cabo naN"
- Manoel Fernando de Oliveira
ea - Ache Pereira.
Ramos.
.
N" 120.503 - Batoque plástico para
- 1 Ini movei transformatampas de recip • entes - Clemente &mal- velN. 123.702
em 'sumier cama espreguiçadeira
parai.
cadeira e cadeira de balanço
N .' 120.610
Fecho para estojo - poltrona
Arezelo Costa Reis. •
Pierre Grumbach.
N" 123.773 - Um pulverizador, para
N" 120.720 - Nôvo tipo de móvel • liquidos em especial para laque Inpara pianos ou órgãos - Moacyr dústria e Comércio de artefatos de borSouto,. •
racha e metal regebor Limitada,
.
N" 120.838
-Suo
modelo
de base.- N 123.785 - Uma plataforma para
para
vidros de
.garrafas
térmicas
ser mantida em rotação conjugada com
Terinovaçuo Sociedade Anônima.
.spositivo refletor produzir:alo se,1\1" 120 .882 - Nova dispos:ção
em
- Erik Victor
,
chuteira - Sergio Povia. movimentada
• E.mil Rober Çhtistensen,
N y 120.886 - Tampa de segurança N e 123.817
Dispositivo para acoupare recipientes - José de Lobão . Por- dicionamento
e
distribuição
de' produtos
talada Neto e Urvald 'de Sá Pereira: medicinais e outros - Horst
Marcus
N" 120.916 -.Dispositivo para intro- Hirschel.
duzir escovas rotativas em cavidades Ouriço Sociedade Anônima Indústria e N e 123.994 --: Estojo de pó de arroz
Comércio.
compacto porta baton - Perfumes Coty
N' 120.959 - Moldura para exibi- Saby.
çao de livros revistas e similares
N° 124.836 - Nova dis,posiçã6 em
Sociedade Industrial de Brinquedos So- tampas de estojos plásecos para aconbr:lica Sociedade Anónima.
dicionamento de baralhos e 'artefatos di- Rolf R. Lehmann.N" 121.0C4 - Nôvo modelo' 'de bo- versos
N° 127.206 - Original :modelo de
Cal vedante para vasilhas encamisadas pente
•
- Leinila Ditchelf.
- 'Termovacuo Sociedade Anônima..
N" 121.080 - Ntavo Modelo de bO- No 127.575 -- New ° varal escamoneco artZeulado de binquedo . - Silvio teável de estender roupas para -fora das
Satake,
janelas de pretlios de apartamentos 121.118 - Uni nôvo tipo de tam- Claudio Del Fava.
pa para frasco de esmalte
,Aldo Fa- N e 127.587 - Brinquedo eia forma
•
de cavalo com cavaleiro - Elgio BasN° 121.127 - Nova disposição cons- so Rolha.
trutiva aplicada a capsula para cober- N e 131.825 - Nova disposição constura de gargalos de frascos - Palhinha trutiva em letras para anúncios luminoSociedade Anônima Indústria e Comér- sos e. outros - Paulo Ramos.
cio de Bebidas em Geral.
DESENHO CU MODELO .
N e 121-.320 - Poltrona desmontável
I NDLISTR IAL DEFERIDOS
de encosto reclinável em múlt'plas poaições - Abram Pustilnic.
N'' 121.561 - Mesa extensível Com N" 118.866 - Original modelo de
pés articulados - Comércio e Indústria recipientes metálico para liquidos e equivalentes - Alvejantes Super Sol Limide Móveis Fruta Limitada.
N" .595 - Conjunto de peças com tada.
1\i'' 122.696 - Nôvo tipo de garfo
as quais através de montagens ou desmontagens obtem-se os mais variados - Claudenáro Romualdo de Paula.
NU° modelo de rasaparelhos de ginástica e de desportos - N o 123.792
tro para pneumático
India Tyre
Bernardo Assis Preis.
N'' 121.662 - Original modêlo de Rubber Co Limited.
vassoura com cabo art'culável - José N 9 127.158 - Caixa de isqueiro Flaminaire Marcel Querela.
Jorge Fernandes.
N'' 121.856 - Nôvo modelo de fri- •
127.219 - Estante portátil para
gideira cora grade móvel - Pedro Cor- livros - Editorial Kultur Limitada.
rea Porto e Daniel Ferreira Pestana. N° 129.474 - Mv ° modelo de ornaN° 122.000 - Nova disposição em mentação para botas - Haas Ribeiro
(suipa de bisnaga - Raul Navarro Ro- 8 Companhia Limitada.
driguez..
• N‘. 129.628 -- Fraldas gemivadas
N e 122.001 - Original disposição em Zilda Ribeiro.
tampa de bisnaga - Raul Navarro Ro- N° 130.091 Um nõvo modêlo de
drigues.
maillot - Indústria Praiasport SociedaN e 122.520 - Ncavo modelo de &- de Anônima.
Jaó - João Raul Lazzarinl.
EXIGÊNCIAS
N e 122.643 - Nevo modelo de sifão
para aquecimento de água em recipiencom exigências a cumprir:
te ou caixa dágua - Ipsei Bakamoto.. N9Termos
87.272
Weco ProduUs Co.
N e 122.750 - NtSvo tipo de caneta N• 92.179 -- Violeta
Roth.
esferográfica com conjunto reabastece- N• 119.507 - Sliell Intemationale
dor - Constantino IVIarçulo e Luiz José. Research
Maatschappij N. V.
de Sou:a.
•
N 9 120.648 - • Independent Lock Co.
N° 122.795 - Aperfeiçoamentos era N° 122.435 - Egidio Boffa.
latas de tinta - João Emenesio Pinto. N° 123.281 - Vereinigte OsterreiN' 122.879 - Um Uivo quebra ca- chische Eiaen Und Stahlsverke AktienLuiz Pereira Leite • e Paulo gesellschaft.
beça
N° 123.887 - Wagner Electric Corp.
Homilton Siqueira.
• . N° 123.018 - Original disposição em 17s. 123.975 - 124.287 - 125.181
Montecatini Societa Generale Per
chaveiro - Representações Ronda Lt
initadd.

L'Indústris Minaferia e Chusica.

N, 12-1.852
Melicio Machado 8
Companis a.
N e 124. 2/7 - Argus Chemicul Cop.
N 9 127.361 - Montecatini Societa
Generale Per ',Indústria Mineraria e
Chimica.
N° 128:067 - A'r ' Products And
Chemicals Inc.
"•
N e 128.2'10
Societe das- Ilsines
Chimiques Rhone Poulenc.
N° 123.749 - Imperial Chemical Industries ,Litnited.
N e 128.163 - Shell Internai:6mile
Rascareis Nlaatschap
p ij N. V.
N13C.174
Monsan to Co.
N: 130.395 - Dow Corning Corp.
N" 130.440 - ,Haon
lc International
Inc
N e 130.550 - Untou Carbide Corp.
N° 130.608 - blalcon Intereational
lime.

•

N e 130.612 -7 P(ttsburgh Plata Class
Co.

N u- 130.718 Arbed Acieries Reunies de Burbach Eich Dudelangt Sociedade Anônima.
N° 133.228 - 1\,lontecatini Societa
Generale Per LIndústria Mineraria e
Chimica.
N" 133.957
Stauffer Ch j inical CO.
N/ 133.462 - Farbeniabriker Bayer
Aktiengeseilschaft
N° 154.816 - Philip Morra,' Incorporated,
.N" 155.622 - José 'Quid° KrUns•
N° 155.913 - rhe ivlead Corp.
N9 155.920 - Rohmn Ü Ilaaa Co.
N° 155.926 - Hans Octikér.
Magnesita Sociedade
N' 155.971
Anônima.
No b5.972 - MagneSita Sociedade
Anônima.
N9 156.102 - Oswaldo Tambelliai
e Edson Rispoli.
Oswaldo Tambel:ini
N" 156.1ó3
e Edson Rispoli.

156.106 - Alarme adaptável em
veículos motorizados - Ilelio Burges
Lima Rangel.
N e 156.107 - Capitam Zanini
Companhia Limitada.
N e 156.108 - Gentlemen Propaganda Limitada.
.1\2° 156.115 - Pedro Spitaletti.
N e156.16 - Pedro Spitaletti.
N° 156.123 - Mount Hope Machiriery Limited.
N e 156.125 - Helio Tagliere.
N° 156.126 - Aurora Piastics Corp.
N9 156.165 - Fábrica de Discos
•
Rozenblit Limitada. •
N° 156.174 - Jacy Zanol Xavier e
Renato Pacheco de Oliveira.
Jacy Zanol Xavier e
N 0 156.175
Renato Pacheco de Oliveira.
1\I° 156.176 - Milton Rosa e Nelson
Rosa.
N9 156.205' - Claudio Occhialini.
N9 156.322 - Profarma Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos Limitada.
Ns. 156.327 - 156.328 - 156,329
- 156.332 - Elestorner Ag.
N° 156.377 - Helio Agriere.
256.380
Ns. 156.378 - 156.379
- 156.381 - 156.382 - Helio Tagliere.
N" 156.386 - Amico Diodati.
No

ALTERAÇÃO DE .NOME
TITULAR DE PAnNTE
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EXPEDIENTE DO DIRETOR' DA
DIVISÃO DE PATENTES
PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
• - DEFERIDO •
RIO, 10 DE MARÇO DE 1965
• N. 96.643 - Engate Rápido Para
Veículos - André Tosello e Rifo Notal Tosello.
N. 111.612 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Sistemas de Transmissão Para Veículos a Motor --•
Birfield Engineering Limited.
N. 113.836 - Freio Automático
Para Plataformas de Elevação de
Cargas - Abraham Wroclawskl.
N. 116.292 - Agregado de Montagem Para Transmissão de Máquinas
The Falk Corp..
N. 116.559 - Descaroçador de Alg odão Tipo Serra e Processo de Des-

caroçar Algodão - Lunimus Cotton
Gin Co.

N. 116.623 - Máquina de Costura
Com Braço Porta Pano Paralelo Ao
Braço de Transmissão da Máquina.
- Gritzner resyser AktiengeselIschaft.
N. 118.261 - Dispositivo Para Arrancar Tocos do Solo - Francisco
Senger.
N. 118.362 Rolo Ranhuradia.de
Reversão Para Máquinas Têxteis Sigrid Heim.
N. 119.403 - Aperfeiçoamentos Em
Aparelhos de Calandragem - Dunlop
Rubber Co. Limited.
N. 119.527 - Processo de Condigionamento de Fibras de Algodão Em
Rama e Emulsão Aplicável Neste.
Processo - Esso Research And
ginerring Co.
N. 119.547 - Processo e Aparelho
Para Tratamento de Fio Filamentar
- Monsanto Chemical .Co.
N. 119.559 - Discos de Refinação
Com Ranhuras tmpliadas Jones Corp.
N. 119.661 - Válvula Alimentado-

ra de Fechamento Automático Regu-

Iável - Joaquim Gomes Ferreira.
N. 120.171 - Processo e Dispositivo _Para Fixar Automáticamente a .
Extremidade do Fio de Uma Bobina
Sôbre o Porta Bobina - Ateliers de
Construction Seharer.
N. 120.400 - Dispositivo de Controle de Válvulo Operado Manualmente - Westinghouse Air Brake
Co.

N. 120.533 - DiePositivo Para o
Movimento Giratório de Partes de
Construção Em Navios •- Schiffskonstruktion Und Entwicklung Gmbh.'
N. 120.568 - Aperfeiçoamentos eia

Transportador.es de Esteira e Similares - Transmeeúnica S.A. Indústria de Máquinas.
N. 120.637 - Guindaste Transportador Combinado Para Manipulação
de Lingotes e Moldes - The Alliance Machine C.
N. 120.643 - Processo Para Produzir Tubo Celulosico Reforçado Por
Membrana •Fibrosa e Produto Resultante - Union Carbide Corp.
N. 120.967 - Aperfeiçoamentos em
Guindaste - Friedrich Wilh Schwing
GMBH.

N. 120.982 - rJrta Quadro de Comando Para Valos Motorizados Auto Union GIVIBH.
N. 121.165 - Bombas-de Combustível Liquido Para Motores de Com-'.
bustão - Internac CAV Limited. "

N. 121.1'12 - Aperfeiçoamentos em
Truque Simétrico Para Carros Que
Correm Sôbre Trilho ínico - Sidney
Glatto Laboratories Limited - (Na Hedley Bingham.
alteração de nome na patente privilégio N. 121.290
Mecanismo Para
de invenção número 69.794) - Anote- Multiplicação de Fórça - Auto Mecânica Jussara Ltda.
.
se a alteração de nome (retificadol
•

..*
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N.. 121.355. -- Dispositivo de MoMODELO DE UTILIDADE
N. 122.302 - Aperfeiçoamentos em
Itientação de Portas- de Garagem DEFERIDO
Misturador de Agua - Heitor MaViarino Scipioni:
N. 121.356 - Dispositivo de Mo- rio Mari.
N. 121.665 - Mecanismo 2...ansfevimentação
de Portas de Garagem N. 123.256 - Aperfeiçoamentos em
radar Basculante Para Aparelho Marina Scipioni.
Transportador - The Udyhte Re- ' N. 127.178 - Ntivo Tipo de Gra- Calhas Para Portas de Automóveis
- Lemos & Cia. Brentar Ltda.
eare.h Corp.
duador de Profundidade - Antônio
N. 122.683 - Conjunto de Reboque Boer.
EXIGÊNCIAS
- John Phil. Felburn.
N. 121.728 -- Embreagem Cento,.
MODÉI.0 DE UTILIDADE
N. 123.572
Continental 1/lotors
iuga de Sapata - Zavody 9 Kvetna.
INDEFERIDO
Corp - Satisfaça exigência.
N. 121.781 - Mancal Para a Mon' N. 124.541 - Tecelemit Limited
N.
113.189
Nôvo
Modélo
de
taoem de Cilindres em Tinas Con- Satisfaça exigeencia.
Adaptador
rara
Mangueiras
Cia.
tendo Solução - Martini &. Cie.
N. 133.349 - Irmãos Castanha &
Hansen Industrial.
N. 121.782 - Dispositivo Para EmN. 120:056 - Nôvo Sinaleiro Ro- Marian Ltda. - Satisfaça exigên•
pilhamento de Metas Destinadas Es- doviário - Marcelo cla Paula e Sal- cia.
oecialmelote a. Radiadores -• Socie.O. les.
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES E
Anonyme Des Usines Chausáon.
PRIVILÉGIO
DE
INVENÇAO
N. 121.867 - Caixa de Mudança
RESTAURAÇÃO DE MARCA
INDEFERIDO
ou Multiplicação Para Variação de
Potência e Velocidade de Veículos
N. 119.924 - Nôvo Processo de
DIA 10 DE MARÇO DE 1965
Providos de Duplo Diferencial Impermeabilização Eapecialmente em
José Roberto Longo Sociedade Mecâ- Construçeiei Civis - aluardo SabiN. 391.887 - Pschitt - Destilaria
nica Ranieri Ltda. e José Luiz José no de Oliveira.
Daliture Ltda. - classe 43.
Roberto Longo dos Santos.
N. 120.324 . - Tijolo Refratário e
N. 121.871 - Slatema Injetar de Processo de Fab
ricação do Mesmo MARCAS DEFERIDAS
Combustível - Continental Motors A P Greefire Brick Co.
Corp.
N. 121.605 - Processo de ConsN. 448.207 - LB - Lambreta do
N. 121.911 - Instalação Para Tra- trução de Edifícios em Concreto Ar- Brasil S.A. Indústrias Mecânicas mado
e
Estrutura
Matálica
Jean
classe 21 - Com exclusão de alavantar Tecidos. Fitas ou Fios - HeberFayeton Henri Lefaure Robert Qui- cas de câmbio mancais de rolamenlein &- Co. A G.
liery e Etablissements Schmid Bru- tos caminhos para máquinas de esN. 122.195 - Processo e- Aparelho neton • Et Morro.
crever.
Para Fabricar Texturas Felpudas Hal-mano Industries Inc.
••••n• J• nn••nnn ..roo
o
N. 122.203 o- Máquina Para Fabricação de Corpos Ocos em Amianto Cinirsato e Materiais Similares Compagnieede Pont a Mousson.
N. 123.006 - Bóio Mecânica Para
Debulhar Algodão - The Garret
Corp.
N. 123.06L - Aparelho Para Remover Dentes de Fechos Eclair Tadao Yoshida.
N. 123.758 - Processo de Enfor,DECRETO N.• 24.645 - DE 10-8-1934
mar Biqueiras - Jaeob Simon }Cambariam.
DWULGAÇÃO N.° 789
N. 124.875 - Almofada de Assento e Processo de Fabricá-la - The
3 9 edição
Goodyer Tire & Rubber Co.
N. 124.880 - Processo e harelho
Para. Manipulação de Pios Texteis e
Suas Bobinas - Deering Milliken Research Corp.
A VENDA
N. 124.947 - Máquina Para Acabamento de Pisos de- Concreto. Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, I.
Kalman Floor Co. Inc.
N. 124.981 - Pano Não Tecido E I Du Pont de Nemours And. Co.
Agencia 1: Ministerio da Fazenda
N. 124.982 - Estruturas e Sua
Preparação - E 1 Du Pont De NeAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reenàbalso Postal
mours And. Co.
N. 125.043 -o- Estájo Para Engraxar Sapatos - S C Johnson & San
Inc.
N. 225.383. - Aperfeiçoamentos em
Válvulas de Borboleta - Prank Edwaoel Swain.
N. 125.715 - Aperfeiçoamentos em
Ferramentas de Percussão - Atilas
Corres Aktiebolag.
N. 125.905 - Dispositivo Para SeCOnsoodaçao bobo& ema
gurar a Convexidade do Contrai de
Fio de Máquina Deconicaldeira e Ro• Decreto . a.' 45.121.. de 12 da
roe ira - Fiação e Tecelagem São
havartaro de . 1959. - Circula!
Palia) S.A.
N. 125.906 - Conjunto de Segati.• 6.. do 19 de fevereirode1959,
ranea. Para Máquina de Conicaldeira
Roiam da, Fazenda.
e IRocadetra Provida de Zevantso
monto Automático do Cone de Pfo Fiarão e Tecelagem São Paulo S.A.
DIVULGAÇÃO N.° 810'
N. 125.970 - tini Recipiente Clãstico Para 'Cargas- Líquidas Pulverulentas e Semelhantes - Container
Patent Co. GMBH.
Preços. Cr$ 100,00
N. 125.994 - Puxador 4e Água
Aollte, so/ . em Aparelhos Para Aspirar
Líquidos e outros - Fábrica de E'nearatieira Comercial Bandeirante LiA VENDA.t,
mitada.
N. 129.325 - Mecanismo de Dialtição de Vendasi Av.. Rodrigues Alveá. 1
&Tsaa Circular Autamfitica. da Bobina
o nmentadora Para Enceradeiras. Agenda 1: Ministéricp da Fazenda
Lee eora, Corp.
N. 129.355 - Callia. de Descarga
Atende-0a a pedidos pelo Serviço de Reesabõlso Postal.
- "Oonennto Chernical Co.
. /21.145 - Bomba de Rèsea
r em rim Gebruder Netesch.

Pre•orrmçÃo
.A.3IMA.iS

1

Preço: Cr$ 25,00'

IMPÔSTO-DE SRL°.
-

Março cie t9G5
N. 448.208 --LB - Lambretta do
Brasil S.A. Indústrias Mecânicas classe 11 - Copm exclusão de bujilei
e gachetas.
N. 448.258 - E. F. B. - Empréro
Construtora Brasil S.A. - classe 16.
N. 448.223 - A. Rodrigues Distribuidora Agro Pecuária A. lio.
clrigues Ltda. - classe 2.
N. 449.187 - Biarzitz - Bar I
Lanches Biarritz - classe 41.
N. 468.848 - Mima - Oficina Me'
cárnea Mirim Ltda. - abasse' 21.
N. 474.186 - Milwards Águia Neeclle Industries Lirnited
se 12.
N. 474.187 - Milwarels Aguia Needle Industries Limited - classe 12.
- Na 474.186 - Milwards Agula Needle Industries Limited - elasse l2.
N. 474.189 - Aguia ilwards
Needle Industries Limited - elasee 12.
N. 474.190 - Aguia. Milwards
Needle Industries Limitod - classe 12.
N. 477.556 - QuinPeve ca Industriel União Ltda. - classe 1.
N. 479.121 - Nortenho - Dial
Irmãos S.A. Comércio e Indústria classe 41.
NOME COMERCIAL DEFERIDO •
N. 321.06B - Indústria de Cansei-vas Vera Cruz Ltda. - Indústria
de Conservas Vera Cruz Ltda. - Artigo 109 n. 3.
N. 422.171 - Grensit S.A. Indústria e Comércio - Gressit S.A. Indústria e Conlérciè - Artigo 101
n. 2.
TITULO DE ESTABELECLMENTC
DEFERIDO
N. 422.487 - ECIA - Jeffilton dt
Oliveira Bastos - classe 33 Arti.
go 117 n. 1.
N. 427.610 - Naufal - Naufa
S.A. Importação e Comércio classes 1 - 8 - 14 - 16 - 2 33 --, Artigo 117 n.
ALeratAÇÃO DE NOME DE
'rITU LAR DE PROCESSO
Walita S.A. Eletro Indústria Na alteracão de nome na marca:
Erase de Prop aganda n. 250.869
Anote-se a alteração.
EXIGÊNCIA
N. 675.900 -• Laborterapira Briso
tal S.A. Química e Farmacêutica Complete a taxa de aeardo com a
nova lei do selo.
DIVERSOS

nrrmos agozertfando anteriorm.
Laboratório Vila
N. 378.541
S.A.
DT. 428 ..2116 - Argos Industrial
N. 478.97e - Metalúrgica Fusimec
Ltda.
7R01/13,0GAÕAO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N. 674.003 - Jardim do Lago --*
Sociedade Civil Fazenda Taubaté Limitada - classe 33 - Prorrogue-seo- registro.
Rio, 10 de março de- 1965. - Assine! e- encerrei 39 . laudas- do eepedien-

, te. - Nilton.. ÂWim Xavier. - DirM
tor do Serviço, de Documeniaeeo. •
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MARCAS DEPOSITADAS,
PUblIcago feita de ac6rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 00 dias pare o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
radenta da propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados ,com a coneeasão do re812ro requerido
Têrrno n.° 669.167, de 30-10-1961
(Prorrogação)
Parke, Davis 6 Company
Esados Ilaidos da América,

"nrino n.0 669 .461, de 30-10-1964
Oficina Mecânica Gerton Ltda,
Guanabara

GERTON

ARKE, DA VIS & Co.

P
Nome Comercial

Delta Mich gari,

Temo n.° 669.462, de 30-10-1964 •
Educandários Reunidos S.A. — ERSA
Guanabara

Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.° 669.4158, de 30-10-1964
(Prorrogação)
Parke, Davls & Company
Esados tinidos da América

ERS

Nome Comercial
Termo n.9 669.464, de 30-10-1964
Padaria e Confeitaria da Cacuia Ltda.
Guanabara

CUIA
Classe 41

Massas e farinhas alimentícias, socas e
balas, etc.

•

Clas-se 3
Preparado farmacêutico
Termo n.° 669.469, de 30-10-1964
(Prorrogação)
Parke, Davis 6 Company
Esados . Unidos da América

"ERCLOFtAN,
Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.• 669.470, de 30-101964
,(Prorrogação)
Parke, Davls & Company
Esados Unidos da América

EPEL1N
DiYIS a

totokú

Têrmo n.° 669.465, de 30-10-1964
(Prorrogação)
Revista dai Sociedades Anémicas. Lida.
,Guanabara

;Deita; M1chlgárb.1

~UM- lanem!" manais
t-vanurnua ama rantY

Preparado farmacêutico

...same 3

Classe 32
Uina publicação impressa
Têrmo a.° 669.466, de 30-10-1964
Revista das . Sociedades An8nicaa Ltda.
(Prorroiação)
Guanabara

:MIM CIO asitlIDAMI 01~
•krearán UMILI211

Clame 33
Uma revista

Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.o 669.473,-de 30-10-1964
(Prorrogação)
flolman Bras. Limited
Inglaterra

DRYDUCTOR

"ALA DA C

Classe 3,
Ensino educacional e profissional

Educandários
Reunidos S. A. - URSA

CASEGRADA,
PARU. DAVIS

Tèrmo n. 9 669.177, de 30-10-1964
(Prorrogação)
Royal Msbee Corporation
Estados Unidos da América

.

DIAMIDIN

MIDI2STRIA BRASILEIRA

Termo n.° 669.483, de 3040-1964
Educandários Reunidos S.A. — ERSA
Guanabara

Termo a.° 669.472, de 30-104964
(Prorrogação)
Parke, Davis
Company
Estados Unidos da América

Termo n.o 669.471, de 30-10-1964
(Prorrogação)
Parke, Davis
Company
Bandos Unidos . da América

rt-IBLOlk

Nitra: teiggang..03-"&
Casse 3

Preparado faeraaciatlee

EF
Classe 17
Máquinas de escreves e partes pari
máquinas de escrever
Termo n.o . 669.478, de 30-101964
Rexall Drug And ChemIcal C,ompany
Estados Unidos da América

FERMICROef
Classe: 3
Substâncias e preparados medicinais
arrnacêuticos
Tèsmo n.o 669.479, de 30-10-1981
Carreras Limited
Inglaterra ,

Classe 6
Ferramentas acionadas a energia, maqui
nismo de mineração, brocas para rochas e suortes e montagens ara as mesmas, compressores de ar e ventoinhas,
guinchos, bombas,, dispositivos vibradores e recadores, martelos acionados a
energia, máquinas trituradoras para tratamento de superficie, maquinismo para
classificação e concentração de miné.]asse 44
rios, motores acionados a ar. máquinas Tabaco manufaturado ou niio. Artigo.
-de exandir tubos, moinhos e ar quente para fumantes, exceto papel (classe 38)
e artes integrantes de todos esses tipos
Termo n.° 669.480, de 30-10-64
Termo ir° 669.474, de 30-104901
Eaton Manufacturing Company
(Prorrogaçao)
Estados Unidos da América
Compania Anonima Taiti), Venezolana
Venezuela

[BUCKiNG . DAM

Classe 44
Sucos de frutas, verduras e legumes, sucos de verduras e legumes, sopas de
Classe 21
verduras e legumes, néctares de frutas. Engrenagens de. eixo e de transmissão
concentrados, extratos e xarpaet
Tanino a.* 669 ,.481, de 30-10-64
Britisf,AmerIcan Tobacco Company
Têrmo n.° 669.475, de 30-104964
Limited
(Prorrogação)
Inglaterra
The Gillette Company
Estados Unidos da América

taTtlID 014

Classe 48
Estojo e distribuidor de laminas Pen
barbear
Virmo a.* 669.476, de 30-10-1964
Guanabara
Royal Msbee Corporation

wicit
—reo-~
Classe 17
Wirserinar ehr eat:reVei e palias pare

mtlqu!nes do escrever

Classe 44
Fumo ou tabaco manufaturado mi 7599
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Termo n.9 669.482, de 30-10-64
' Companhia Electrolux 5. A.
$ão Paulo
--

CASPANok-ttICTRaux S.
Nome comercial
0•n

Têteno n.° 669.483, de 30-10-64
The Anne C,ompany. Ltd.
JaPao

DIÁRIO OFICIAL (beça° UI)
Termo n. 669;489, de 30-10-64
(Prorrogação)
S. A. Famaaceutici Italia
Itália

Táno n.9 669.191, de 30-10,61,
Lottrival Marques de, Meio
Guanabaia
UM D
' IA

TOCHERGAMINA
• Classe 3
Ur., preparado farmacêutico estimulante
da musculatura não estriada uterina —
hetnostático uterino em
ocitócico
hemorragias post-partum devidas a atonia uterina
•
Tèrrno • a.° 669.490, de 30-10-64
(Prorrogação)
' S. A. Farrnaceutici Italia
Itália

Classe 10
Faixas para menstruaçãO e algodão absorvente para menstruação

Março do 19-63

NA

IIISTÕRIA DO MUNDO

1.:1,41Sti

— • --45"41;:lit,2::::,ey'assostaessir
'''''1`.2:4C147-2."tewt e n -• Zr;

Térmo n.° 669.492, de 30-10-64 •
Radio Globo S. A.
Guanabara

GB NOTICIAS

vormelha

•

a

LNIELOit CAROOSQ.,
Cu. ,trIoN,.
•id,.wra
CFG.C141anik, •10,
naaa,
ey.

Itália

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns imPréssos, boletins, caaasse 3
tálogos, edições impressas, folhetos, jorUm produto farmacêutico para uso' na nais, livros impréssos, publicações imclnica geriátrica
pressas, revistas, orgão de publicidade.
programas radiofônicos, rádio-televisioTêncuo ti,* 669.487, de 30-10-64
nados, peças teatrais e cinematográficas,
(Prorrogação)
programas circenses
-•
S: A. Farrnaceutici !taba 'Itália
Tétano a.• 669.493, de 30-10-64
Lourival Marques de Mello
Guanabara

NEOGERIFARMA

FARMIDM

(ÇATACETINÂ
Classe 3
Produtos medicinais e farmacêuticos
antibactéricos

•

,,
-QÇC„asse,aroranssa
—a.-•—

ACALA

Têrmo n.9 669.488, de 30-10-64
(Prorrogação) .
S. A. Faimaceutici baba
Itália

'WIifliA 8.51A.511.LIXA

Tema) n.' 669.495, de 30-10-64
A •raeida Cardoso 6 Cia. Ltda.
Guanabara'

Classe 3
Medicamento tônico e dep.:povo do
sangue, aplicado com excelentes resulClasse 46
Sabão comum e detergentes; amido, anil tados CRI tôdas as manifestações de
e outras preparações para .a lavandaria, tundo linfático. anêmico e sifkli.ico.
artigos e preparações- para conservar e Combate a anemia em geral, eliniinsado
o vírus sifilitico e suas manifestv3ss
polir
que tanto depauperara o organisrna, p roTermo t . r 669.491. de 30-10-64
duzindo, ao xnendo tempo, sangue nõvo
(Prorrogação)
e v gu-oso
S. A. Fartnaceutici
Tértno n. o 669.496, de 30-10-61
Classe 10
Itália
A ' fileitla Cardoso 6 Cia. Ltda."
traixas para menstruação e algodão absorvente para menstruação
Gianabara
Termo n.9 669.485, de 30-10-6-/
FÁRm ACEUTICI ITÁLIA
Tihe Goodyear Tire 6 Rubber Company
PRORROGACÃO
Estados Unidos da América
Classe 10
•
Instrumentos e aarelhos de 'cirurgia, de
Tabte-Amenorreá
medicina, de farmácia e de tortopedia

Classe 3
lira produto co lutório antissético

IMPERIAL ALEXIS

•
Classe 32
ausse 35 .
Almantsques. anuários, ál'auns impres- Pape, em g..ra,, etivelopes. livros on
sos, cartazes, catálogos, jornais imas> branco e inV.Ye5F05. cartões e agendas
anis e estrangeiros, publicações impresTerno n.° 669.499, de 30-10-64
sas, revista. .Propaganda em rádio.
Papelaria Alexandre Ribeiro Ltda.
televisão, jornais, programas radioldni.
Guanabara
cos, peças teatrais e c.nematoaráficas

13, 1 ye

Termo n.9 669.486, de 30-10-64
(Prorrogação)
S. A. Farrnaceutici Italia

•

•

arsTal

Termo n.° 669.484, de 30-10-64
The Anne Company. Ltd.
Tapo

Classe 31
Mangueiras compostas total ou principalmente de borracha

;
Termo n.de 30-10-61
Papelaria Alexardre Ribeiro Ltda.
Guanabara
•

;

SEU CRIADO
OBRIGADO

°asse 3
Medicamento par aregularizar, a menstruação e determinar sua aparição quando suprimida por contrariedade ou resfriamento. Combate dores de cabeça e
de cadeiras, fastio e peso no bato
• ventre
Termo a.° 669.498. de 30-10-64
Papelaria Alexandre Ribeiro Ltda.
Guanabara

Classe 35
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco)- álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
con'espondência blocos para cálculos
bl ocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caix:.s de papelão. cadernetas, cadernos, CARZIs de cartão, caixas para papelaria. *cartões de visitas, cartões comerciais. indices, conferi. cartolina, cadernos de papel mim:letrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envélucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices
f011ias de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branca
para impressão. papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para Impressão, papel encerado,
papel higiénico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos. papel celofane,
papel celulóse, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de. papel
Termo n.° 669.500, de 30-10.64
Phartna S. A.
Laboratórios Fainacei ticos .
São Paulo

e

Classe 32
Indústria Brasileira
Muna, catálogos, folhetos, jorrou, pecinematográficas,
prograteatreda
e
ça&
Chs;te
nua de televiso, programas radlof8niLin produto farenaceneo indicado nos
Class;.• 38
coa, publicações em geral a revistas: Paliei de escrever e de encatiet atiça°, casos em • qae fõr aroa .e'hade. urna .mebrochuras, livros Impresso& papeis de livros em brini ro e impressos, envelo- Meação estrogênica ant.l iogénica. Osteonaisloa e outros papéla 'atrasaria
porosa • sel . ', a:patética'
pes e cartõs de visita, papel d carta
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ellicatos, ioda cáustica, soluções quíTêrmo n.o 6691511, de- 3-1149641
micas dê uso indwtrial, solventes, sul- Fábrica de Máquinas para Laboratório'
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
Majosa Ltda.
ou . pastosas para madeira, ferro, pareSão Paulo
des, contruçães, decorações, couros, ter- IdkJOSA
cidos, fibras, celulose, barcos e vei-

Ulmo 31° 669.501, de 30-10-64
L a Novaquiraica Laboratórios L . Jim
São Paulo

evian

culo& talco industrial, thiner,
Termo a.° 669.504, de 30-10-1964
Farmiatra do Brasil' S.A.. — Produtos
quhnicos Farmacêuticos e Biológicos
São Zaulo

-

,Indústria Brasiletro:
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; sota; xaropes para refrescos

' PRORROGAÇÃO

SUL.F10

Termo n.' 669.502, de 30-10-6+
Vklbra S. A. — Ind_anstria Farmacêutica
São Inido

¡Pontuou. de &sul A
Prod. QuInuctut F'.,macIntue
64.16 g tu»
SAG PAULO

çírilosime

Classe 3
Um roduto farmacêutico Indicado no
tratamento das sífilis

Indústria Brasneira

Termo n.o 669.505, de 30-101964
Farmiatra do Brasil S.A. — Prods.
Classe 3
Químicos Farmacêuticos e Biológicos
Um produto farmaceucica indicado em
Classe 3
todos os processos trobóticos ou inflaSão, Paulo
mal•arlos
Termo n.° 669.503; de 30-101964
Laboratório Sintoquitnica Ltda.
São Paulo
s

PRORROGAÇÃO

1

ARTERIOUS
1 moura Stis3 S A
PlIODS Outurn ettuatiuei... Suiiitioe

,

A PAUL

91‘tt°C*1
\‘‘‘'3.11"‘124
Classe .,

Classe 3
Uni roduto farmacêutico (arteriosclerose
e suas manifestações

Termo n.o 669.506, de 30-10-1964
ASsorsentes, acetona, ácidos, acetatos.
Laboratório Especifa Ema S . A .
agentes quanicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos. couros e ceSão Paulo
lulose: água raz, álcool, albumina, anifinas. alumen: alvaiade, alvejantes in,
PRORROGACAO
dustriais, aluminio em pó amoníaco.
antl-Incrustantes, anti-oxidantes, antioxIdantes, and-corrosivos, anti-detonan.
tes. azotatos, água acidulada para
Classe 3
acumuladores, água oxigenada para
Um produto. farmaceutaa
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
anti-infeccioso
fins industriais, amónia: banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
Termo n.° 669.507, de 3010-1964
virgem, carvões. carbonatos, catalizaLaboratório Especifarma S.A..
dores,' celulose, chapas fotográficas:
São Paulo
composições extintores de incêndio, cloro. corrosivos. croinatos, corantes. vers.
PRORROGAC.ÃO
ratos; descorantcs, desincrustantes, dissolVentes: emulsões fotográficas. 'eixo,
fre, éter, esmaltes estereatos: fanal, firmes sensibilizados para fotogra"-: q , ri•
xadores, formol. fosfatos- industriais.. fós.
Classe '3
foros industriais fluoretos; galvauizado Um produto farmacêutico atai-espasmóres, gelatina para fotografias e pintura
dico, contra- engõos e náuseas
giz, glicerina; hidratos. hidrosulfitos;
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
Tei-Mo n.o 669.508. de 30-10-1964
massas para pintura, magnésio. aterLaboratório Farmaguion Ltda
curio; nitratos, neutralizadores, nitroce
São Paulo
Mose; óxidos. oxtdantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; trodUtos quíPRORROGAÇÃO
micos para impressão; potassa Industrial, papéis emulsionáveis para a - fotografia. papéis de turnesol, papéis haliográfIcos e helioeopistaa. adindo=
II
• ransiskist papéis "pa ga! 'Otogra fia e aná.
Moram
Farmanuion
uses de !ah-oratório. pigmentos. potassa
SM! Pault
p6s metáN-os para a composição de
1
;. •
il ntas, „ preparações., para. , fotografias • 1 •
,•
•
PrOli t ., , i3g4 :' n-lciSie,Lix, - P ra'te ar , e ;ao. •
)
": • .r9P rOS para ,(1411.1iC tintas oroSsia.'.
•. +. nn
' It: ClaSSPa
to: rea'dvos, removedure.s. reveladores: Um produto farmacêutico indicado no,
6a5ão neutro, sais, salicilatos; secantes,
tratamento das infecções- intestinais-

BACILIDE

NAUSEATIrt •

".tACRBULGARINA,"

1Inci. Brasileira
Classe 6
Máquinas para laboratórios

Termo n.° 669.512, de 3-11-1964
Eurocar Indústria de Peças para
Automóveis Limitada
São Paulo

'EUROCAR'

Tern» n. 9 669.515, de 3-11-1964
"Inotbril' Indústria e . Comércio do.
•
Brindes Ltda.
,São, Paulo

"INCOBRr
Classe 50
'Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda,
craques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, otiquetas impressa"
;faturas, folhinhas impressas, notas promissórias. recibos e rótulos
Termo mo 669.516, de 311-1964
Sociedade Arpoador do Guaraõ Lula
São Paulo

!NO. BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir:. Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas,
nhonetesa carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros'
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas cirvadores para passageiros e para carga,
calares para veículos, cebos de veiculas
corrediços. para veiculos, direção, des11gadeiras, estribos, escadas rolantar:, ele. Classes: 16 — 33
41 — 42 — 43
engates para' carros, eixos de direção.
50 — 32
freios, fronteiras Para veículos. guidão
Sinal de propaganda
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
Termo n.o 669.517, de 3-11,-1964
rodas para bicicletas, raios para bicicle
La
Indústria e Comércio de
tas, reboques, radiadores para veiculos.
Calçados Ltda.
manivelas, navios, ônibus. para-choques
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para -veiculas. selins, triciclos, tiBELLA
rantes para veiculas vagões,- velocipeInd us t ri a Brae 11 e i
des, varetas de controle dq afogador e
acelerador; tróleis, troleibus, varaes de
Classe 35
carros, toletes para carros
Par. adistinguir e proteger couros e peles preparadas ou não, artefatos de couTermo a.° 669.513, de 3-11-1964
Metalúrgica Lago Azul Ltda .
ro e peles não Incluídas em outras
ciasses
São Pauk
Ter-aa s.° 669.518, de 311-1964
La Belfa — Indústria e Comércio de
Calçados Ltda.
UM BRASILEIRA . •

'R)

'LAGO AZUL'

Classe 5
Para listinguir: Aço' cm bruto, aço para tipos, aço para molas, aço instrumental e rápido, bronze de rnanganos
bronze, bronze em p. em barra e em
fio, cabos de aço, chumbo em pães. rolos ou chapas, estanho em bruto, ferro
ou cantoneiras, galvanizadas. goza. fun.
elido para cubilhas em bruto, ferro e
aço em barra e em chapas, lâminas de
metal, ligas de estanho ou chumbo, ii'gas metálicas não trabalhadas em 1111gotes, metal para chapear, metal para
tipos, pastilhas, peças fundidas, forjadas e laminadas' de metal parcialmente
trabalhadas, açaí em bruto para chaves,
peças fundidas de metal em bruto, peças forjadas em bruto, placas ou chapas metálicas, plaque, prata, niquel em
bruto, lâminas, barras e fios: solda titânio, tungsteno, vareta e zinco
Termo n,9 669.514, de 3-11-1964
Indústria de Esonjaq jacqueline Ltda
' São Paulo

ii

I

„.

•

E3RASILUNPlt
èr

o'

t

i

I,

-Cias: 48
Esponjas para toilete

rZ) <Rn\"

-

(S.ç5 Oe'

,z5+•
..v
CP`'.
São Paulo
Nome Comercial
Termos ns. 665.519 a 669.552' r
669.522 a 669.534; de 3-11-64
Auto .1.6bestos S.A'.
São Paulo

AUTO-AsBESTOs
I anci.ã3ramileira
- •.;

Classe' 1
Absorventes. acetona, ácidos, acetato*,
11. agerrteg , químicos , para o tratamento e
doração (de 'fibras, tecidos, couros e ..elutam.; fsa-na raz, álcool, albumina, anta
linas, alaaten, sivaladr, alvejantes 'lua

5
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and-inani:Mantes, anti-oxidantasa antiokidantes, anti-corrosivos, anti-detouantes, azotatos, água acidulada Para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais,- amônia:, banhos para
galvanização, benzina,, benzo]; 'betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio: cai
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro. corrosivos, cromatos, corantes, cacosotas; descorantes, desincrustantes, citssolventes; . emulsões fotografficas, enxofre. éter, asMaltes estereatosi fenol,
ases sensibililados para fotografias, rixadores, formol, fosfatos industrials,:f6s-foros industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz; glicerina; hidratos, kidrosulfitom
impermeabilizantes. • loduretos; • lacas;
massas para pintura, magnésio, mem
curio; nitratos: neutralizadores, nitroceluloser óxidos. oxidardes, , óleos para
pintura.. óleo de linhaça; produtos quimicos para impressac, potassa industrial, papéis emulsionáveis para 'a fotografia, papéis de turnesola papéis hm
liográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para • rotogra fia e análises de /abona/mio, pigmentos, potassa,
p6s metálicos para a composição detentas, 'preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e
cromar, produtos para diluir' tintas
' prossiato; . reativos. r emovedores, , reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
ailicato.s, soda caustica, soluções quimicos de uso industrial, solventes, sulratos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou p astosas para madeira, ferro, paredes. contrucões d ec o rMes,
couros, tecidos, fibras, celulose, barcos . a • vei. eidos. talco imilistrial, thiner, . •
is
' Classe 5
Aço em brinoe aço preparado. no
-doce, aço 'para tipos, aço fundido, aço
p arcialmente' trabalhado, aço pália'aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
p arcialmente trabalhado, bronze de
manpanes, bronze em pó, brOnze em
barra. eia fio. chumbo em bruto ou
parcialmente p reparado. cimento metálico, cobalto; bruto ou parciaknente
trabalhado, couraçaS, estanho huuto ou
pa rcialmente trabalhado, ferro gen bruto,
em barra, ferro manganês, terso -velho,
gusa em -bruto .ou p arcialmente- trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata eia fólha, latão
etn fõlha. latão em chapas, latão eia
ver galhões, ligas- Metálicas, amalhas,
mag nésio, manganês, metais não trabalhados ou p arcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. níquel. zinco
Classe 6 •

Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes, a Saber: acoplaineutos,
alavancas manebradoras de embreagem.
apa relhos de elevação, aparelhos de- Ignição, ° anéis de lubrificação, articulações universais, -aros de _guia para esferas e outros dispositivos de gula para
O s corpos de rolamento, bielas, cavale' os para mancais, combinações de mancais radiais, comentes, cubos: dispositivos para a fixação de mancais de rolamentos sobre eixos ou alojarnentos.
eixos, elevadores, êmbolos, engrenagens,

engrenagens de --diferencial, engrenagens de multiplicação e transmissão de
, fórça, guindastes, guinchos, laminado., res, lubrificadores, máquinas para sol,, dar,: maquinas para misturar,. máquinas
„para furar, máquinas para perfurar, má.
a-catinas laminadoras, máquina, operatri•
zas. máquinas para afiar, máquinas motrizes máqui nas para amolar, máquinas
para torcer arame, mancais "Mos, mau-

cais de -teto, - matrizes; mesa giratórias:
tnecaniamos de direção,. Mancais, mau»
cais de rolamento mancais. ' dc -correia
contínua, mancais madiais; mancais axiais, mancais de. empuxo , com colares
múltiplos,; motores a gás, • a 'vapor e
vento; mushões de- eixos móveisarpistões
de amortecederes ^e rolamentos de esferas; palias, polias para 'cabos, rodas
dentadas, rodas para correntes, 'reguladores, rolamentos de esferas, rolamentos de solos, suportes,. reguladores, rolamentos de esferas, rolamentos de rotos, -suportes de :manivela de pedal,
tranuniasões, turbinas lecom&Vels e yen.

f..sdores

.

Classe?
Máquinas e utensillOs paen serem usa•
dos exclusivamente -na agricultura e
Lorticultura a ' saber; arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me
sânicos - e , , ernpilhadores combinados
arrancadores Mecânicos para agocu itura,. batedeiras para cereais, bomba!
oaat • adubar,' ceitadeiras, • caroldeiras
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultleadores, debulhadores.
destoeadores, desentegradores, esmagaac•reS para 'a agricultura. escarrificiamresm enchova:Jeiras, facas para matara
nas a grí co las; ferradeiras • gadanhos.
'garras para arado, gradas de • discos
ou. dentei. máquinas batedeiras para
agricultura. • máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de

mungir, máquinas nivelsaloras de terra,
máquinas perfuradoras para a 'agriculCura, máquinas de plantar, motocharr uas • máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, .de seinear, para sultatas.- .de
. citaras, de esfarelar- terra,
torquir, de
Para firigação. para :matas formigas e
outros insetos, para burrifar -e 'pulverisal desinfetantes, . para adubar para
sgitat e espalhar palha,- para ,comer
4igoclau, para colher cereais, máquinas
amassadoras para. fina • agrícolas, de
:ortar árvares, para espalhar para cap inar, máquinas combinadas - para semear e cultivar. de desbanar para ensame: máquinas e moinhos para forragens. , máquinas toscadoras, ardenacicres mecânicos, raladores tnecánicos, solos compressores para á agricultura,
sacbadeiras, ser-madeira-asecadeiras.
secadores de terra, tosar:Miras de girama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas • agricolas
Classe 11
'Para distinguir, ferragens e eerramental
Alicates, alavancas, arruelas, arrebitea.
arg ol as, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá i café, assadeiras, açacareiros, oparelhos para lavatórios, arandelas, ares-_
tas, aros, almatadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. _baixelas.
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha,. 'Colheres de pedreiros, cadeados correntes caparafusos, conexões
bides, chaves tos caixas de metal para
para encanamn
portões, colunas, canos,. chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepom centro de mesa ma
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçamlas, chaleiras, cafeteiras conchas coa dores, cuacuseiros, cabides de m.atai.
rabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavarras, cremones, cadinros crivos, chanfradores, ;cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para, chaves, colmates, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para' talheres, pratos e amos, enxadas, esferas, engates,
enfeites dm metal, estribos, espátulas

estojos ' de : matai para carimbos, ' eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, aspam
madeiras, foruiões, ' foices, !erro para
cortar capim, rolhoS,' facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis,. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, numes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metala- ferradáras, formInhas, fitas
de' a ço, ganchos, guarnições de metal,
garfess, ganchos para quadros, grampos'
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas Ilcoreiros
latas, luvas,- linguetas.• leiteiras, machadinha, 'molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsa, ° machetes, mantegueiras malhos
navalhas, rapes, pcas, pás, picaretas
pregas, ponteiros. parafusos porcas
pratos, aorta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, i3,attelas puxadores, placas. pregadores, porta-esponjas,
peneiras.. , pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, pais:iões: porta-copos
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, 'sifões, saleiros,
torquezes, trilhos . tubos ' subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de 'cosinha, torradeiras. orin6is, vasos, vasilhames vergas, , mandril de expansão,' fraza de
(rezar, guia de (reza' • de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para 'pastas, ba/mazes, cantos
para 'estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para' pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores -de papei, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
•
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
baques. braços para veículos, bicicletas, carrinho, de mão e casca ras caminhonetes, cartas ambulantes aminhões,
carros, tratores, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carros, carroças; carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos - veículos
carrinhos para - máquinas e escrevas
corrediços, para veículos, direção, desla
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para- passageiros e para carga
engates para erros eixos' de direção
freios, fronteira para -veículos, guidão,
locomotivas, ,lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas,- raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos,- tisantas para velaulos, vagões, velocIpedes, varetas de contrõle do afogador e
acekrador tróleis, troleibus, varges de
carros, toletes para carrOs
•,
•
Classe 28
Para diStin.guiri Artefatos de material
plástico e 'de aylon: Recipientes (abricados de material .plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e 'vegetais: Argolas. 'acucareiios
-armações , para óculos, :bules, bandejas.
bases para tele tones, balciss, bacias. -bol
-sem,caixrthps•cabo
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos,, caixas de material plástico , ara
baterias, coadores, coas; canecas, co•
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fixares. conchas, cestas para pão, c.eatis
nina capas para álbuns e para livros
cáliées, cestos, castiçais para velas;
caixas para guarda de objetos, erram
chos, coadores, para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástac4
para sorvetes, caixinhas de plástico,
para sorvetes, colherinhas, pasinhaL:
garfinhos de plástico para sorvetes, foam
minhas de plástico para sorvetes, discas
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorve- .
tes estojos para objetos, espuma., de
nylon, esteiras, enfeites Para automó- •
veis,. massas antimuldos, -escoadores de r
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes. filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarul-'
OU pára chupetas e mamadeiras, guar- •
nições para porta-blocos, 'luar:110u
para Ilquidificadotes e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de materia], plástico para ctensIllos e *objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plass
ticos. lancheiras, ,• rnantegueiras, malas: t'
oritsóis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, palitelms
ros, pás de casinha, pedras pomes, adis -j
gos, protetoes para documentos, pu- • •
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, ro41nhas, recipientes, suportes !apática para guardanapos, saleiros tulacm, tigelas,
tubos -Para ampolas, tubos para seriagas, travessas, tipos de material plass ma
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamenta, vasos, rdcaras, rolas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marceneiros. para sapateiros, , para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e - pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis paa tecelagem e guarrações de material plástico para bulastria geral de plásticos
.
Classe 29
Espanadores, escovas comuns, lampa zea
e vassouras
Classe '31
Para distinguir os seguintes amigas
Anéis de vedação para junções, aneb
obturadores, arruelas, bujões, barbaa
tes, barracas de campanha, buchas, km.
lume para "vidraceiro, bolas para vai.
aulas, bocal do tanque de gasolina, dia.
fragenas para calafetar,' círculos de borracha para potes, cordoalha, cordas,
correias , de transmissão, canaletas, co
berturas -de lonas, lonas, lonas para
freios, • Milhos, garotas. mangueiras, •
mangotes, molas para vedação, pastanaserôlhas, tampas, tubos de facto para
vedação, tiras, tampões'. tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedação.
•
tubos do radiador
'
Termos na. 669.523 a 669.526, de
3-11-1964
Sella- Center S;A: Empreendimentos
Imobilirios
" - São Paulo ,

BeLisk
—
10„Brasileira
•
Classe .15
Para distinguir: Artefatos ,de cerâmica,
porcelana. faiança, -louça louça vidra.'
da e outros - para uso caserro, adórna
fins industriais e artisticos, inclusive
instalações sanitárias, adobes, aderno,
aparelhos de jantar, almoço, sobremesas
chá e café, artigos de louça, baoias de
latrina, balaustres - . para jardins, baos
deiras de' piraelatta para candieOcrar
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banheiras, billgát t para vinhos, botelhas,
Têrmo na 669.527, de 3-11.-64
Tê.rmos na. 669.539 a 669541, de cuecas, ceroulas, colarinhos, . cueiro.%
3-11-64
banias. bules, bidês, caçca/as Para Os& Bella Ceifei S. A. Empreendimentos
pua, fantasias fardas para mi l itares, coImobiliários
Indústria de Feltros Lua Nova S. A-. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorlho, canos de barro para foga°, coita
São Paulo•
São Paulo •
. nas para jardim. atearas, canecas, com.
ros, jogos de lingerie, raquetas, laquês,
potelras. confeiteiras. cubos, descansos
luvas,, ligas, lenços, mantel. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. papara guarda-chuva, espremedores para
kT if e1t.TPLUM4,- LUA NOVA"
letós. palas, penhoar, pulover, nalerinas,
Srutas, funis, frigideiras de barro. glo- 11 BETIA CENTER
penas, ponches, polainas, Nanas ',abas, jarros, jardineiras para farchin, la•
Ind.Brasileira
nilo.% perneiras,
quimonos, regalos,
va dedos. mantegueiras, molheira, pe•
Classe 33
robe de chambre, roupão, sobratudos,
destais de lampadas, pires, porta-facas,
Titulo de estabelecimento
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Classe 23 ' potes, pratos, puxadores, receptáculos,
Para distinguir: Tecidos em geral, te- sueteres. shorts,` sungas, stolas ou slacks,
Termo na 669.528, de 3-11-64
saladeiras, saleiros, serviços de chá e
nafé, taboletas, terrinas, tubos, urinei:ia Belfa Center S. A. Enipreendimentos cidos para confecções em geral; para talar, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
tapeçarias 'e para artigos de cama e
Nobiliários
rios e sacaras
Classe 37
mesa: . Algodão, alpaca, cânhama, cetim,
São Paulo
Roupas brancas, para cama e- mesa:
caroá. casemiras, fazendas e tec:dos
Classe 16
lã . em peças. jata, jersey, linho, nylon. Acolchoados para camas aalchas, co:.
Para distinguir: Materiais para constru"BULA CIINTERS Was
decorações:
Argamassas.
argila.
paco-paco, percaline, rama rayon, seda factores esfregões„ fronhas. guardanações e
D M IaaraLlaWZailn
i
tengeLLI
ajos de toalhas,
natural: tecidos plásticos, tecidos ims pos, joços bordad
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blopau,
perrneabilizantes e tecidos de pano couro iençóls; mantas . p.a, camas, aa
cos de cimento, bloros para pavimentaClasse 33
rosinNa e panos da saa fos, tos".as de
e vestidos
.
ção. calhas, cimento,. cal, cré. chapas
some. comercial
rosto'. e banho, toalhas de &asa, toaisolantes, caibras, caixilhos; colunas,:
Classe 36
lhas para jantar, toalhas para chá e
Termo a.° 669.535„ de 3-11-64',
Para distinguira Artigos de 'vestuários café. toalhas- para banquete& guarnichapas para coberturas, caixas dágua.
Benedito Borges. de Melo
caixas para, coberturas, caixas dágua.
e roupas feitas em geral: Agasalho. ções para cama; e mesa, toalh,nhas
Bahia
caixas de descarga para etixos, edificaaventais, a'percatas. anáguaz, blusas,
(cobre pão)
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
ções premoldadas, estuque, emuIsoo de
Urnas n.° 669.545, de 3-11-64
base asfáltico, estacas, esquadrias, esta:.
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara •
..zilwainLaruaresuulmaa_
Fábrica de Móveis- Manha Ltda,
turas metálicas para construções, lamepuças, casacão, coletes, capas, chutem
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus, cintos
la. de metal, ladrilhos, lambris, luvas
cintas.
combinaçCas.
corriinbosa
calçar
de junção, lass, lageotas, material iso6,
7.
8,
11,
21,
33
e
50
•Classes:
MA R I . L I A
de senhoras e de crianças, calções.. ci.
Ttulo de estabelecimento
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
Brasiileira
ças.
Eamisas,
camisolas,
camisetasi
ma para revestimentos de. paradas, ma,
Têrmos as. 669.536 a 669.538, de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros !
cidras para construções. mosaicos, pro•
3-11-64
fantasias 'Tardas para nalitares. coClasse 40'
dUtos de base as cáltico, produtos para Indústria de Feltros Lua Nova S. A. pes,
legiais, fraalas, galochas, gravatas gor- Móveis em geral de metal, vidro, de
tornar impermeabilizantes as argamasSi'io Paulo
ros; jogos de angarie: aaquetas laquês, açu. madeira, estofados, a não. Inclusas de , cimento e cal, hidráulica, pedreluvas, ligas, lenços: mantas.. meias, sive' móveis ara escritórios: Armários,
gulho, produtos . betuminosos; Impermea.
maiôs, mantas. mandrião, mantil'ins. pa- armários para banheiro e. para roupa@
billzantes liquidos ou sob outras formas
- LUA NOVA", letós. Palas, penhoar, pulover oelerinas. usadas, ai/acracias acolchoados para
para revestimentos e outros como- nas
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu- móveis, bancos, balcões. banquetas.
Irid.Braoileira
, construções, persianas. placas para pa.
nhos, peineiras. çaimonos, regalos. bandejas, domiciliares, berços, biombos,
.
•
robe de chambre, roupão; Sobretudos, giratórias, cadeiras' de balanço. caixa
vim entação. aças 'ornamentais de ci- •
•
Classe 2a;
suspensórios. saídas de banha, sandálias, cadeiras, caminhos- para chá e café
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para, forrar casas, massas anta Para distinquir: recitais em geral, te- sueteres. shorts, sungas, stolas ou slacks conjuntos para dormitórios, conjunto.
cidos pira confecções em geral, para talar, toucas. turbantes. ternos, uni- para sala de jantar e sala de visitas.
saldos para uso, nas construções, par- tapeçarias e- para artigos de cama e
formes e vestidos
conjuntos para terraços, jardim e praia,
quetas, portas: - porteies, pisos, soleiras. mesa: Algodão.aalpacaa cânhamo. cetim,
Classe 37
conjuntos de armários e gabinetes para
para portas,. tijolos tubos de crascreto, caroá, casemiras, .fazendas e tecidos de Roupas brancas, para cama e mesa; copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
telhas, tacos, tubos de ventilação, taxi' lã em peças, luta. jersey, linho, nylon. Acolchoados' para camas. co'chas, to- de rádios, colchõeá, colchões de miuá
paoa-Paco, percaline.s rami, rayon, seda he..tores, estregões, fronhas gu-.-.olalaques de cimento, vigas, vigamentos e natural, tecidos plásticos, tecidos ira. pos, jogos bordadaa jogos de trallsis dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanivtrós
aertneabilizantes e tecidos de pano couro lençóis, rsantas p 11'3 mas, aanas -para nhas, estantes. guarda-roupas, mesas,
cosida
e
panos
e vestidos •
de pratos, toalhas de mesinhas, mesinhas para radio e televi•
Classe 32
rosto e- banho, toalhas de mesa, toaÇlasse 36ara distinguir; Almanaques. anuários, Para distinguir: Artigos de vestuários lhas para jantar, toalhas para chá e são,. mesinhas para televisão, molduras
álbuns Impressos, cartazes, catálogos, e roupas feitas em geral: Agasalhos. café, toalhas para banquetes, auarni. para quadros, porta-retratos, poltronas,
jornais nacionais e estrangeiros, publi- aventais. alpercatas, anáguas, blusas ções para cama e mesa. toaihinhas ' poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, solas-camas, aas'esseiroa
cações impressas, revistas, programas em botas, botinas, blusões, boinas, baba
(Cobre pão) ,
vitrines
rádio, televisão, jornais, programas ra- douros, bonés. capacetes. cartolas, cara.
-s
Têrrnos
as.
669•542
a
669.544,
cle
diofónicos, peças teatrais e cinernta- puças, casacão, coletes, capas, abales.
riamo na 669.546, de 3-11-64
3-11.64
gráficas, -inclusive produção,'adminis- cachecols, calçados, chapéus, ciatos,
Café e Lanches Vila Real Ltda,
Indúatria
da
Feltros
Lua
Nova
S.
A.
São Paulo
tração de produção e distribuição de fil- cintas, conibinaaões, corpinhos. calças
São Paulo
.
de senisoras e de crianças,, calções cal.
mes cinematogr á ricos •
ças, camisas, camisolas, cambetas.
VILA REAL.
cuecas. ceroulbst, colarinhos, suciam'
Classe 49
" DUB LE— FACE: LUA NOW
'mi.. Brasileira •
Para distinguir: Brinquedos, jógoa paa- pes, fantasias. fardas para milita es, co.Ind.Brasileira
satempos em geral, artigos para fins ex- legiais, fraldas, aalochas, gravatas, gorClasse 42
clusivamente desportivos: Automóveis, ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquea,
Aguardente,. cerveja e vinho
luvas,
ligas:
lenços.
manais
meias,,
aviões de brinquedos, bardarias, bone- maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Classe '23
ramo na' 669.547, de 341-64
cas,. bonecos; baralhos, bolas para' to- letós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
iesa13
sala:nal santiunap ased
Comercial e Construtora Unidos Ltda.dos 09 esportes, carrinhos, caminhões. peugas, ,ponches, polainas, pijamas. ou-, sidos para çonfecções, em geral, para
São Paulo
carrocinhas, chocalhos, a-ansiaras para ;lhos, perneiras. quirnonos. regalos, tapeçarias , e para artigos de cama e
mesa: Algodão.. alpaca. cânhamo, cetim,
rabe
de
chambre;
roupão,
sobretudos
esporte, dominós, damas, discos 'de arremêsso desportivos, dardos para lan- suspensórios. saldas. de banho, sandálias. cama. caserntrasa fazendasae tarados- de
UNIDOS
meteres. shorts. sungas. stolas ou slacks, paco-paco„ percaline, rasai, rayon. seda
Ind. Brasileira •
çamento, espingardas de brinquedo,
natural,
tecidos
plásticos,
tecidos
imtalar, toucas. turbantes, ternos, uniguraa de vos e nimais, joelheiras para
permeabilizantes e tecidos de . pano couro
formes e • vestidos
Classe 16
lã em peças,' juta. jersey„ linho, nylon Posa, dastinguir: Materiais para adastra.
esporte; Nos de footsball. de . mesa, jóe vestidos
gos de armar, luvas' para esporte„ mi•
Classe 37
.:ões e decorações: Argamasses. argila,
Classe. 36
areia, azulejos. gatentes. balaustres, blo.
niaturas de utensillos domésticos, más. Roupas brancas, para cama e mesa:
para camas. to'chas, co- Para distinguir: Artigos de vestuários cos de cimento. bloros para pavimenta.
. caras para esporte, nadadeiras para es- Acolchoados
betasses, est tegões, • fronhas, guaalana e roupas feitas . em geral: Agasalhos' são. calhas; cimento, cal, cré. chapas
porte,. patins, patinetes, piões, petécas,. pos.
bordadas, jogos ** :toalhas. aventais, alpercatas, anáguas, blusas, isolantes, caibros, caixilhos; aolunaea
reviver de brinquedo, raquetes, redes de lençóis 'liariam. asia camas, pan i1 para botas, botinas, • blusões, boinas, baba- chapas para cobertarax caixas dágua,
1' metal para pesca, snookers. trens, têcosia:ha' e panos de pratos. toalhas de douros. bonés, capacetes.. e.artolar." Carta calmar para coberturas. caixas dágua,
M, de. mesa., tômbolas, tamboretes, , ta- rosto el banho, toalhas •ie mesa. toa- atiças, casacas), coletes,. icapas, abales, --santas de descarga para etixos edifica. cos, tornozeletraps tara esporte, 'tacos, lhas para jantar, toalhaa, paia abatia cachecols, calçados, chapéus, ' -cintos, ções premokladas. estuque. emulsoo da
bolas e mess para.' bilhares, vagonetea, café. toalhas para banquetes, guarni- datas, combinações. • corpattiosa calças base asfáltico a estacas. esquadrias,. estiasvaiam para saltos, varas para. pesca i tata ções- paia : cama e mesa,. toalhinhas de serhoras e de crianças, 'Moles; cale turas metálicas' para construções; lams.
;
retos. e iscas, xadrêS'
- (cobre , pão) . a •
ças, ' camisas, camisol" : : camisetas. las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
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de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabllizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
galho, produtos betuminosos, impeimeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ,ott gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, mascas anta
rcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilaçãO., tanques de 'cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs

' DIÁRIO:OFICIAL
TermOs na.' 669.552 e.669.553, de
3-1144
'
laico Artefatos Industriais Ltda.
São Paulo
•

IZICO
Bras ileIrt

LInae

•

(Seção III)

para freios. 'dedeiras, desentupidelus,
discos de mesa, descanso para pitos.
encostos, emboloi, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajactc
para ti:sineiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
dáveis, guarnições de borracha para
autemóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas- e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques. pedal de acelerador, pedal de partida, paras para bastam,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaio e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, 'sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, travadores de porta, ejetas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Terrno n.° 669.554, de 3-11-64
Rovil ia dústria e Comércio Ltda.'
Paraná
• "-•

• Casse 28
•
Para distinguir:. Artefatos de material
plástico e ,de nylop: Recipientes fabra
cados- de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armaçhes para. óculos, bules, bandejas
bases para teléones, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
pára ferramentas e -utensílios. ,cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, coTermo sa° 669.548, de 341-64
lheres, conchas, 'cestas para pão, cestia
Revana — comércio e Representações ribas 'capas para álbuns e para livros
Ltda. .
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos. mauSão Paulo
chos, coadores para chá, descans,o siara
pratos, copos e copinhos de plástaco
para sorvetes, caixinhas de plástica
REVAINA
Ind.
para sorvetes.- colberinhasS pásinha e,
garfinhos ele plástico para sorvetes, for.
minhasde plástico para sorvetes, discos
Classe 37
Roupas brancas, • Para cama 'e mesa: embreagens de material plásrico emba,
Acolchoados para camas., codihas co.
lagens de material plástico para" sorvebertores, esfregões, fronhas,- g a s daria- tes estojos para objetos, espumas de
pos. leme borda'. logos de toalhas, nylon, esteiras, enÇaites para autom6
O
bVIL
lençóis, mantas patai camas par sia para veia, massas antdruidos.. e:acame:rores tit
Ind
. Brasileiracosinfaa e panos de ora os, toalhas de pratos. 'funis,. formas paras doces, fitas
•
rosto e banho, taalhas de mesa, toa- Isolantes, filmes, fios de celulose. fachos
--iasse `.
lhas para jantar, toalhas para chá e para bolsas, facas, guarniaõss, guarni- Aço em bruto, aço preparado, açe
café. toalhas para banquetes. gatard- ções para chupetas e mamadeiras, guat, doce, aço para tipos, aço fundido. aço
ções para cama e mesa, toalhinhas niaões para porta-blocos, guarnições parcialmente trabalhado, 'aço palio, aço
• (cobre pão)
para liquidificadores e para batedeiras refinado, bronze, bronze em bruto ou
de frutas' e legumes, guarnições de, ma- parcialmente trabalhadas- . bronze de
Têxmo n.9-669,549, de 3-11-64
terial plástico para ctensiltos e abjetos
Arfone — Indústria e Telecomunicações guarnições para bolsas, garfos. galerias manganês, bronze em . p6. bronze tal
barra,. em fio, chumbo em bruto ou
Ltda.
para • cortinas, !assoa, p'ás- parcialmente' preparado,. cimento meticos, laficheiras, mantegueiras,. a alas, tálico, cobalto, brtIto ou parcialmente
São Paulo
oritsóis, pendedores de roup:d. puxado. trabalhado couraças, estanho bruto•
ou
res para móveis, pires. - pratos palitei. parcialmente'
trabalhado. ferro em bruto
ARPONE
tos, pás de cosinba, pedras pomes, artibruto ou parcialn:ente trabalhado, ferro
agos, protetoes para docurnertos pia em barra: ferro manganês, ferre velho,
xadores- de água para Liso doméstico gusa em bruta ou parcialmente traba•
Classe 8
porta-copos; porta-niqueis, pr1a -nota9, lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Para distinguir genéricamente aparelhos Porta-docuinentoa, placas, rehltes, todilâminas de metal. lata em fOlha, latão
de intercomunicações, rádios transmis;
sacia:entes,- suportes sup.ates para em 'Olha, latão em chapas, latão em
sores e. recptores e suas partes inte- nhas,
guardanapos. saleiros tubos, tigelas.
•
vergalhões, 'liga metálica, Ilmalhas
grantes
tubos para ampolas, tubos para serin- magnésio, manganês, metais não
trabagas.
travessas,
tipos
de
material
piásTermo n.9 669.553, de 3-11-64
ou parcialmente trabalhado, metico, sacolas, sacos, saquinhos; _vasilhas lhados
Indústria, de Aditivos Para Lubrificantes • Meti para, acondicionamento vasos, xí- tais - em massa, metais estampadas,
Banátia Laia
caras, colas a frio e colas não incidias metais para solda, alasse', ouro. zinco
corrugado e zinco liaça em 4ôlhas
em outras classes, para borracha, • para
São Paulo
costumes, para marcineiros, para sapa• Termo n. 669.555, de 3-11-64
teiros, para . vidros, pasta adesiva para Salessol Indústria e Comércio de Sal
BANÁTIA
correias, pasta e pedras- -para afiar
Ltda. and.,BraulleIrarebolos, adesivos para tacos, aiesivos
. São Paulo
para iactallros • e adesivos .Para azulejos,
Classe 47
anéis, carretéis par teceladem e guarOleos de qualquer espécie para dumi hiçõei de material plástico Para . imitisnação, aquecimento e lubrificação. Pe.
tria geral de plásticos • • &Óleo refinado, secai-refinado e no.
Classe 39 :.
Classe 41
refinado, coas ou sem 'a mistura de Para distinguir: Artefatos de borracha,
Sal
óleos .minerais., animais ou vegetais borracha, artefatos de 'borracha para
para G iluminaçao aquecimento lubri- veículos, artefatos de borracha não inTermo n.9 669.556,' de 3-11-'64
ficação ou combustão, e graxas. Pro- cluídos em outas classes: Arruelas, arGalaxye Confecções Ltda
dutos e óleos combustivels proveal- golas, amortecedoreS, assentos para caSão Paulo
entes de petróleo
deiras, borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
Termo n.9 669.551, de 3-11-61
buchas para 'melo, batente de porta.
Arquipélago Empreendimentos Comer- batente de chasaLs, bicos para mamadeiciais Ltda.
ras: braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para -carrinhos indusClasse 36
São Paulo •
triais, borracha para amortecedores, Para- ai:atalaiam Artigos de :estuados
bainhas de borracha para rédeas. cochim e roupas feitas em geral: Agasalhos
ARQUIPELAGO
de motor, câmaras de ar, chupetas -cor- aventais. amarcatas, anáguas -b1usas,
:Ind. iirasileira
dões n.assIços de borracha, cabos para, botas,- botinas, blusões.. boinas,, babaferramentara chuveiros, calços de bor- douros. bonés, ca p acetes, cartolas, cararacha, chapas e centros de mesa. core p uças.- casação. coletes.
• Classe 33
Capas. chales
Adminisaraçáo de 'bens, domara e veda!, das de bem-racha. cápsulas de borracha cachecols, r.alçados. ai:apatia. cintos
das 4, imóveis e lotes-intentos e nielho para centro 'de mesa, calços de borra cintas. cam binações
ca minhos, calças.
[dia para máquinas, topos de- borracha de senhoras e de crianças.
ramentos
calções, cal•

•irikigg9heir
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ças, camisas; camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echar.
pes, fantasias, fardas para militares, co-.
Legisla, fraldas, galochas, gravatas, gorai
ros, jogos de litigaria, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, matada, meias.]
maiôs, mantas, , mandrião, mantlhas,
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinaspj
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, qulmonos, regalos.,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,:
suspensórios, saídas de banho, sandálias.'
:meteres, shorts, sungas, atolas ou alacicsa"
ta/er toucas, turbantes, temos, unia
formes e vestidos
• Termo nd 669.557, de 3-11-64
Flamingo Industrial Tecidos S. A.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.9 669.558, de 3-11-64
Flamingo Industrial Tecidos ga A.
São Paulo
- FT,Arf N00

Ind. Brasileira

• Classe 23
Para distinguir: Tecidos- em geral, tecidos para confecções em geral, pena
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casendras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylons
paco-paco, percaline, ramal, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos fia- ,
p ertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Tênno n.° 669.559, de 3-11-64
Wancfa Giro Lanzonl
São Paulo

Classe 41 Produtos alimmados
Termo n.9 669.560, de 3-11-64
Glass-Bel Pinturas e Decoracões Ltdt
São Paulo
GLASS—BEL
Ind, Brasileirei

Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos' ors
gánicos e inorgânicos, inclusive rodua
tos químicos ailfáticos e derivados,
compostos, altdoclicos, produtos quimi.*
cos aromáticos e derivas, e cmpoostos
heterocidicos, e incluindo mais especificadamente ãcidos tanto orgânicos co•Ï
mo inorgânicos, álcalis, sais minerais e .
testi:talcos inclusive acetatos, cloretos,
sulfatos, fosfatas, pirofosfatos, bezerratos, silicatos, salicilatos, sulfonatos, fea
natos, nitratos, aluminatos fosfitos, d.
pocloritos, cianètos, isocianatos, suatos, - ditiocarbonaatos. aminos. éterea,
amino-eteres hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos clorados, cloramid
nas, nitrocloro. hidrocarbonetos aromáaleos. alcoois, fen/Sis, clorofen,Sis, nitrotersóis, éteres, sulforms, dl-cloretos
sulfona, sulfatos orgânicos, aldeidos,
amidos, guanidinas, biguanidas, tiazóis,
derivados de tiazóis; fósforos, cloretos
de fósforos, cloretos ácidos, vanilina,
cumarina, negro de. fumo, enxõfre,
talisador de vai:adio, cloro. amónia, and
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• tirado carbónico, aerogel de silica,
drido sulfuroso, aceleradores para vuleaniçaçao de borracha, antioxidantes
para borracha, antioxidantes para gabão, aditivos para óleos, emulsificadofea e agentes capilarativos ou tentoavos tais ocmo agentes humectantes e
penetrantes, e resinas naturais e sintéespécie
ticas e matérias plásticas de toda
Termo n.° 669.561, de 3-11-64
Asearte Indústria Gráfica Ltda. •
Sào Paulo

• ASEARTE
tnd. Brasileira
Classe 38
Aros 'para guardanapos ne papel
agalanados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para britiq.uedos) blocos para
conespondêncla blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadeia
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões iitdices contata cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planogràficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenaçãa de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices
Cilhas de celulose, guardaaapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinho& papeis de estanho e de alumia/o,
papéis sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
• ou iam pauta, papel crepon, papel de

Tôrns m. 9' 669.564, de 3-11-64
aaestaurante L'Aini Ltda.
São Paulo

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, asparg JS,
açamar, alimentos pear animais, amida,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei•
tonas, banha, bacalhau, ,batatas,, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, cansarão, canela,
em pau e .em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, cosfeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cansam, coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, rolorantes
chouriços, dendê.' doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé..
cuias, flocos, farelo, fen-aentos, fel jãu
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, Fana de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, •herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça, l ouro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, para, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animas, requeijões, sal, saga, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tcsnates.e de
frutas; torradas, tapioca tâmaras, talha_
rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e avesatorrões,

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, papel parafina para embrulhos, papel 'celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos. postais de cartão
e tubetes de papel

It I
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and. Brasilei‘—'

toucinho e vinagre
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E a v— p A,G
brasileira'

• Classe 41.
Alcachofras, aletria, a ho, aspargos.
açdcar, alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum. aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Têm on.° 669.562, de 3-11-64
café em pó e em grão, camarão, canela.
Madeireira Santa Izabel Ltda.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
São Paulo
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes. compotas, canT SArliA.IafB4.
sam coalhada, castanha, cebola, condi.
r asi eira'
mentos para • alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em.
Classe 4
padas, ervilhas. enxovas, extrato de toMadeiras era brutx_,
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fenrnentos, feijão,
Tann° n.° 669.563, de 3-11-64
Organização Farmacêutica Drogatora figos. frios, frutas sêeas naturais e cria
talizadas; gricose. goma de mascar. goa
Ltda .
duras, grânulos. g rão de bico, gelatina
São Paulo
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, lingiaça, louro, mas
DROGATEM
sus alimentícias. mariscos, manteiga
Ind. Brasileira
margarina, marmelada macarrão, mas
sa de tomate. mel 1 melado, mate, masClasse 3
sas para mingaus, • momos. moluscos
Substánsias, produtos e prepa.earas., 4tli• mostarda, mortadela, nós moscada, no. aacaa para serem usadas na medicina zes; óleos comestíveis. ostras. •ovas.
ou na farmácia pães. pinos. prlinés. pimenta, pós para
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pudins, picIdes, peixes, presuntos, opaTêrtao n.° 669.579, de 3-11-64
cês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins; Cia — Compan:lia de Incremento de
Negócios
queijos, rações balanceadas pari aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enCin
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
iorasileira
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali. mento de animais e aves, torrões,
Classe 32 .
•
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 669.566, de 3-11-64
Altair de Oliveira Sa-sgo Paulo
.
Ind..

nrasileira

Classe 1
Tintas

Para distinguir: Almanaques, anual /04.
álbuns impressos, boletins, catálogos,

edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, aças teatrais e cinematográicas, rogramas circenses
nono n.° 669.580, de 3-11-64
Atonia — Serviços Administrativos

e

• Promos,ões Ltda.
•
São Paulo

Termo n.° 669.567, de 3-11-64
• Farmácia' Julio
São Paulo

Atoma—Serviçoe
Administmativoe
e Promoçoes Ltda
Prestação de serviços •admirastrativos
promoções em geral

e

Classe 3
Têrmo n.° 669.581, de 3-11-1964 .
Sutistâncias, produtos e preparações qui- Cerarnus — Administração e Emreenmicas para serem usadas na medicina
dimentos Ltda.
ou na farmácia-São Paulo

Termo n.° 669.575. de 3-11-64
1-lorla — Serviços Administrativos e
Promoções Ltda.
Paulo

Borla —
Serviços
Ádminiettativos

C eramus—~
Administraçao e

Elmeendimentos

Adminisctração e empreendlmentUs em
geral

e Promoçoes Ltda

Termo ri.' 669 .582, de 11-3-1964
Aroma — Serviços Administrativos e
Promoções Ltda.".

Nome comercial

S5o Paulo

Termo n.° 669.576, de 3-11-64
Horla — Serviços Administrativos e
Promoções Ltda.
São Paulo

Têm° n.° 669.565, de 3-11-64
Supermercado Serv-Pag S. A.
São
rad.

Março

•

Atoma

.nd. Brasileira
Classe 8

• Borla.
Ind.. Drasiletra
Classe 6
Máquinas, motores e suas partes iate• grantes

Aparelhos elétricos e seus acessórios
Tèrmos as. 669.5S3 e 669.589, de
3.11-1964
Escritório Comercial e Imobiliário
Albatroz S.A.
São Paulo

Termo a.° 669.577, de 3-11-64
Cmn —• Companhia de Incremento de
Negócios
São Paulo

uin—Companhia
de ;ncrementc de
Nezocios
Prestação de serviços de ou relacionados cem: "marketing“, relações públicas, publicidade, pesquisas, consultoria.
propaganda, investimentos promoções
eia geral, corretagens em geral e participçaões
Têrtno n.° 669 .578, de 3-11-64
Cin — Companhia de Incremento de

•

Negócios
São Paulo

Cin •
Classes: . 32 e 33
Prestação de serviças e au
dos com: "marketin". relações públicas, publicidac7e. pesquisas. consultoria,
propaganda. investimentos. promoções
em geral, corertagens em geral e participações

Ind.Brasileira •
Classe 4
Svbstâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineéal. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos etn
bruto, argila refratária, asEáltico em
bruto. algoçlão em bruto, borracha em
bruto. bauxita, healoim. breu.' cânfora.
caolim, chifres, ceras de plantas: ceras
vegetais de carnafiba e aricuri. crina
de cavalo. crina em geral, cortiça can
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais. extratos, oleosos estopas
enxofre. f.ãlhas, fibrar vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto. kieselghur, liquidas de plantas lates em bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madeiras etn bruto - ou parcialmente trabalhadas .em toras serradas e aplainadas,
manganês. óleos dr riscas vegetais.
mica, rnármorès eu bruto, óxido de
armes solisarficadores. gelatina, giz dirados, plumbagin, etn bruto. pó de
moldagem para fundições, pedras btl.

1062 Segunda-feira 15 •
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fadas, "Picias • em bruto, -Pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, rair:s vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos texteis, silicio,
seivas, talco emn bruto, xisto, xisto
betutninoao e - sílica to
Classe 5
. Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado,. aço palio, aço
relutado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente- trabalhado, bronze de
_ manganês, bronze em pá. bronze em
barra, em fio. chumbo— em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico,, cobalto, bruta ou parcialmente
trabalhado: couraças, estanho bruta ou
parcialmente trabalhado, farto em bruto
brato ou parcialmente trabalhado; ferro'
eu, barra, ferra manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba• /fiado, gusa, temperado, gusa .naleável,
laminas de- metal. lata em- f5lha, latão
em /cilha, latão- em chapas, latão em
• vergalhões, laga metálica, amalhas
magnésio, manganês, metais' não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais' em massa; metais estampados,
metais pára solda, niquell -ouro, zinco
corrugado 'e zinco liso em %lhas
Termo n.9 669.585, de 3-11-1964
Oxford S.A. Indústria e Comércio • de
Produtos Eletrônicos
•
°In2d oUS,

MarO de 1965
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Termo nA •669.587,. d3-11'-1964 - enxofre, folhas, fibras vegetais, flores

Proquimed Produtos Químicos . Ltda.
São Paulo

PRgINUOigilE
Indts tria Bra

secas, grafites, ganes em bruto, granito
era bruto, kieseighum líquidos de plantas, latex can bruto ou parcialmente
preparados, minérios, metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas ara toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido , de
gazes solldificadores, gelatina, giz. dimalos, plumbagina em bruto, p6 de
mddagern para fundições,. pedras britadas, piche em bruto, pedra caldria,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raízes vegetais, resinas, remnas naturais, residuos texteis, silício,
seivas, talco em bruto( xisto, xisto
silicato
betuminoso

Tèrmos :is. 669.591 a 669.593, de
3-11-061
J. Campo 8 Cia..
Bahia
:
5,4
IP

.,1m

n. v[i

Inddstria Brasliela

Qasse 5
•
t;
Classe 1.1
Aço em bruto, aço preparado, aço
Para distingui- r .farragens e 5erramentás:
doce, aço para tipása aço fundido, aço
Alicates, alavancas, arruelas,1 arrebites,
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
argolas, aldraves, armações 'de metal
refinado,, bronze, bronze em bruto ou
abridores de latas, arame, aparelros de
parcialmente 'trabalhado, bronze de
chá e café, assadeiras, açucareiros, apamangaria bronze em' pá. bronze ND
relhos para lavatórios, arandelas, ares.
barra, em fio, chumbo em' bruto ciu
parcialmente preparado. cimento metas; aros, alma fadrises, 'ar-Salutares,
tálico, cobalto, bruto ou paecialmente
amoladores de ferramentas, alças para
Termo n.o 669.590, de 3-1f-1964
trabalhado, couraças, estanho buuto ou Marvi — Comissária e Importadora' ancinhos, brocas, bigornas, 1.baixelas,
parcialmente trabalhado, ferro, em bruto,
bandejas, bacias,. mombonieres baldei
Limitada
em baara, ferro manganês, ferro velho,
borboletas„ baterias,, bases. de metal" braSão Paulo
gusa em bruto ou parcialmente traba•
çadeiras, bules,, bisagra,, buchas, bainha
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
para , facass baterias de casinha, colhelâminas de metal, lata em falha, latão
res de pedreiros, cadeados. correntes caem Rilha: latão em chapas, latão em
.11e.A-MP0MAR.11 bides,. cita 'es. de parafusos,. conexões
vergalhões, ligas metálicas, amalhas.
para encanamentos caixas de metal. para
rttd•Brasileima
magnésio, manganês, metais não traba
portões colunas, canos, chaves de_ fen.
'liados ou parcialmente trabalhados. meda, chaves inglesas, cabeções,: canecas,
tais em 'massa, metais estampados,
Classe 28
copos, zachepots centro' de. mesa. cometais para solda. níquel, zinco,
Pára distinguir: Artefatos de material aueteleiras, caixas pari, condimento- de
plástico e de nylon: Recipientes fabri- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro,Tênno n.° 669.588, de 3-11-1964
J. Bançleira S.A. Indústria e Comércio cados de material plástico, revestimen. las,, .chaleiram‘ cafeteiras. conchas coatos confeccionados de substâncias ani- dores, cuscuseiros, cabides de metal,
Bahia
mais e vegetais: Argolas, açucareiros cabos, caixas de ferro, cgruzetas: cur eas
armações para óculos, bulam bandejas. cantoneiras. chaveiros, canivetes. cha.
para tele innes, 'baldes, bacias,, bol- venas,. cremoncs, cadinras crivos, :liana
BANDEIRA bases
sas, caixas, carteiras. chapas, cabas fradores; cassinetes, cabos, chaves- chaTnd.Brasi leira
para ferramentas e utessilio, cruzetas, ves' para porcas circulares chaves torcaixas para. acandicionamento de ala, cailmétri ra , correntes para chaves,. colClasse
4
i
Substânzias e prOdutos de origcm unia mentos, caixas de. material plástico para -cretesj chaves para porcas a distiativos,
mal, vegetal ou mineral, em bruto au baterias, coadores,, caos. canecas, • co- dokradiaas, descanço para talheres, praparcialmente preparados: Abrasivos em alares, conchas, cestas para pão,. cesta tos e copos, enxadas, esferas,' engates,
•
Classe 6
nhas capas . para álbuns e para livros enlettes de metal; estribos, espátulas
aflito.» argila- refratária, astáltico
Para ditsinguir: Máquinas e motorta bruto, algodão em bruto, borracha em cálices,. cestos, castiçais, para, velas. estojós de' metal para carimbos; eixos
elétricos à gás, vaor e a venta; turbi- bruto, bauxita, benjoim, breu, cantora caixas para guarda. de objetos, crtu, expandidor para tubos, estruturas metánas; locomoveis; máquinas mottizes; má. caolim, chifres, ceras de plantas, ceras chos, coadores. para chá, descanso., para licas, escarradeiras, esprçmedores, espuquinas . operatrizes; vent ladores para as vegetais de carnauba e aricuri. crias pratos, copos' e capinha, de plástoco madeiras, formões. foices-, !arra "para
indústrias; aparelhos de elevação para
para sorvetes, caixinhas de plástico
de cavalo, crina em geral, cortiça em para sorvetes, colherinhas, pasirahas cortar • capim, henalhos, facas, tacões
cargas guindastes; laminaclores; máqui- bruto,
cascas vegetais, espato, ervas garfinhos de plástico parai sorvetes, tur- fechaduras, fruteiras, funis, fõrmas , para
nas ferramenta; máquinas perfuratrizes:
'doces, bolos,, empadas e pudins, Muges
medicinais, extratos oleosos, estopas
desvios; mesas "giratórias; lubr.ficadores. enxofre, Rilhas, abras vegetais. flores minhas de plástico para sorvetes, discos fivela, furadores; ferramentas 'cortantes
embreageas
de
material
plástico
embaPartes de máquinas, a saber: rodas den secas.. grafites, goma em bruto, gran-to
irantes para 'marceneiros, téchos
ou perit
lagens de material plástico para sorvetadas. fadas para corrente. correntes.
em bruto, kieselghur, liquidas de plana tes estojos para objetos, espumas de de metal,. ferraduras, -forminhas,' fitas
mancais de maaivelas de pedata regude aço, , ganchos, guarnições de metal,
ladores, engrenagens de diferenciais tas,' latex em bruto ou parcialmente nylon, esteiras, !enfeites para automaa garfos, ganchos para quadros. !grampos
'preparados.
tu
inérios
metálicas
madeiveis,
massas.
anu-ruídos.
C
.3
znadores
de
engrenagens de multiplicação e trans.
para emendas de correias, grades para
m.ssão de farça, articulações Universais. ras em bruto ou parcialmente traba- pratos, funis, formas para doces, fitas fogões e - geladeiras. grelhas, galheteiros
eixos, mangas de eixos móveis, cornar,- lhadas, em toras: serradas e aplainadas. Isolantes, filmes, fás de celulose, fechos gonzos, grosas,. garrafas,' ilhoaes„ loca
mica, mármores em bruto, óxido de
. dos, mancais de rolamentos de esferas, mmtganes, óleos de cascas vegetais, para bolsas, facas, guarnições, guarni- aios, " jarros, limas lâminas licoreiros
• anéis de guisa mancais radiais mancais óleos em bruto ou parcialmente prepa- ções para chupetas e mamadeiras. guar- latas,. luvas, linguetas, leiteiras, machade, pressão, combinação de mancais ra- rados, plumbagina em bruto, pó de nições - para porta-blocos, guarnições dinhas; molas para portas, 'martelos'
diais e de pressão, anéis de gula para moldagem para 'fundições, pedras bri. para liquidificadores e para batedeiras marretas, matrizes, marmitas, maçaneta
esferas, dispositivos para guiar corpos tadas, piche em bruto, pedra calcaria, de, frutas e legumes. guarnições de ma- morsas, machetes. mantegueiraa malhos
pás,. 'picareta{
rolantes, dispositivas para. a fixação de plantas medicinais, pedras , em bruto, terial plástico para ctensilios e objetos navalhas,. • nipes.. pcas,
guarnições para bolsas, garfos, galerias pregos,, ponteiros, parafizsos porcal
corpos rolantes Obre eixos ou em caixas quebracao, raizes vegetais, resinas,' re- para cortinas, jarros,. laminados, pias.
pratos, porta-ufa, poselras, porta-pão,
de mancais,. mancais de rolamento, rola- sinas naturais. residuos, texaels, silício ticos, lancheiras, mantegueiras, maias. porta-jóias, paliteiros, panelas . ,puxadomentos de 'esferas, rolamentos de rolos. seivas, talco em bruto, :isto, xisto °tinirás, pe_ndedores de , oupas. puxado- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
esferas e corpos rolantes de aço e oures pala móveis, pires, pratos, palitei peneiras, pinos, plainas perfuradeirae
betuminoso e silicato
•
tros meta.s ,mancais de empuxo com
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arti- pires pinças, panelões, porta-copos 4
Termon.°
669.589,
de
3-11-1964
colares múltiplos, transmissões, transmisgos, protetoes para documentos, pu- garrafas, passadores de roupa, , presi.
sões intermediária e suas partes Lute- J. Bandeira S.A. Indústria e Comércio xadores de água para uso doméstico lhas, rasteias. roldanas, ralos, regadores
Bahia
.
' grantes, cavalete; de mancais. mancais
porta-copos, porta-níqueis. porta-notas, rebites, reduções, recipientes de metal,
retos, mancai de- teto, aconirkamentasa
porta-documentos, placas, ,ebites, rodi- rodízios, roscas de aço inoxidável, repolias para cabos. cremalheiras. retifinhas, recipientes, suportes suportes para gistros de aço inoxidável registro
cadores, ..tideiros, mancais para rodeiros.
guardanapos, saleiros tunos, tigelas, serras, serrotes, sifões, saleiros,.. sacarróchumaceiras e cones
tubos para ampolas,. tubos para: serin- lhaa, torquezes., trilhos tubos subula
gas, travessas, tipos de material plás- ções, ampões, travadeiras telas . tis
Termo n. o 669.586, de 3-11-1964
tico, sacolas, saco, saquinhos.. vasilha- arame, trincos, raças, travessas, tesourat
Classe 4
Oxford
Indústria e Comarcio de
Substâncias e produtos de origem ani- mes para acondicionamento,, vasos, at- trancas, • tramelas, talheres' talhadeirtu
Nodutos Eletrônicos
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou uras, colas a frio e ccaaa . não- incicidas tampas para panelas e caldeirões, ter,
São Paulo
tachoi, trans de casinha, torraparcialmente preparados: Abrasivos CO em outras classes, para aorracha, para
bruto. argila . refratária, asfáltico em cortumes, para marciiieiros, para sapa- deiras, orinóis, "vasos, vasilhames verbruto, algodão' em bruto, borracha em teiros,- para vidros, pasta adesiva para gas, mandril de expansão, 'reza de
OX.FORD S.-A.
•
bruto, batixita, benjoim, breu, cantora. correias, pastai e pedras, para. afiar .frezar, guia de freza de chanfra!
,
1k0 E COM, DE PeODutOs ELEY•481COS
motim, dares, ceras de plantas; ceras rebolos., adesivos para tacos, adesivos ventosas, maletas, baus para sacos de
vegetais de carnaúba e aricuri, crina para ladrilros e adesivos para azulejos viagem, .para pastas, balroazei cantos
dei cavalo; crina' em geral, cortiça; em rações de' material' plástico, para inchas- para. estojos, colchetes. para malas, arfa
bruto. cascas vegetais. espato., ervas anéis, carretéis par tecelagem a gusa . vos, enfeites, fecho , para pastas e para
• 14 nue CoMer.ciaL
tria geral. da plásticos
malas.. passadores, de' correias,. pontal.
/ medicinais, extratos, oleosos, estopas
;
i •

OXFORD

IndeBíasile re -

BOREAL"

Ind.Bradi leira
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armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados parà
móveis, bancos, balcáes, banquetas,
bandejai, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
laID. BRASILEIRR4
•
copa e cosinha, calmas, cabides, cadeiras
girptóriam, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
Classe 8
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Liquidificadores elétricos, panelas c e de madeira, espreguiçadeiras, escrivanipressão, máquinas falantes, discos, bin
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas.
culos, máquinas fotográficas, fôrmas el,
mezinhas, mesinhas para rádio e televitricas para bolos e doces, ferros de se 1. são, mesinhas para televisão, molduras
dar e de engomar, geladeiras, fornos, fr
para quadros, porta-retratos. poltronas,
gõe.s, fogareiras aparelhos de rádio e ti poltronas-camas, prateleiras, porta-chavisão, válvulas, condensadores, resiste' péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
cias elétricas, soquetes, fusíveis interru;
vitrines
tores elétricos lâmadas, alto falante.
Têrmo n.° 669.603, de 3-11-1964
. microfones e condutores elétricos, .
Santos — Põsto de Serviços Ltda.
Termo n.° 669.597, de 3-11-1964
São Paulo
Indústria e Comércio de Móveis
•
•
Estofados "KI-Luxo' Ltda.
SA 'VOS
São Paulo
Ind..Srasileirc

prendedores de papel, supor
torniquetes e tubos de • expansão
Classe 18
Dinamites, espoletas, espoletas elétric ta,
espoletas de percussão, fulminantes', ( lipoletas, pólvora para minas, pólvo ra
para caças, estopins, capsulas para. X*
mas de fogo, cartuchos de dinami e,
Opsulas de papel para fulminante II,
çartuchos de papel para munições, p etardos, projetos, torpedos, fogos de akificioa, como sejam, bengalas, beng slinhas, bombas, buscapés, espantalcoi 5s
spigas, estrelas estrelaahas, foguete 9,
pis de fogo, morteiros, pipocas, pist s.
, pistolões, rodinhas, tragues, rolõ 's
e chuveiros
.1
Classe 20
Apetrechos navais e aeronáuticos: Mc e ias, bóias, cintas de natação, fateix
paraqitedas e salva-vidas
.
...—
Termo n. 9 669.594, de 3-11-1964
Pósto Cajura Ltda.

1080

São Paulo

CAJU)
IND. BRASILEIRA

•

Liasse if
(19509 de qualquer espécie para titila
nação. aquecimento • lubrificação. Pe
tedleo refinado, semi-refinado i na
refinado. com ou sem a mistura d e
bleces minerais„ animais ou vegetais
p ari a iluminação ataecimento lubri '
caaão ou combustão, e graxas. Pr '
noa e óleos combustiveis provent .
entes de petróleo

ii

Trino n. o 669.595. de 3-11-1964
Jean Demetre Valakelis
São Paulo

TI a

- "Recattiag - —r
Limitada
São Paulo

e Comérci

REGAMAG

KI—LTJXV
rod. Brasilei ra •

-

.

Classe 40
Artigos da classe

‘ Termo int,° 669.598, de 3-11-1964
Suam — Sociedade Industrial Metalúr
gica de Parafusos e Artefatos de Metal
Limitada
São Paulo

Termo n.° 669.604, de 3-11-1964
Francisca Alves de Oliveira
São Paulo

$ 1 ;Á P 41 41 .
:r.nd. Branile3.ra
•

JAFE FELINO
Ind. Brasileira

Classe 11
Parafusas

'.
Têrmo n.° 669.599, de 341-1964
Acenco — -Comércio de Autotneweis
Limitada
São Paulo

_

ild-r_23C0
ein
'Ind. Brasil

Termo a .' 669.600, de 3-11-1964
Boa Compra S.A. --. • Teckia:a
São Paulo -

Classe 36
Perra chiai:quiri Artigos de vealaiarsos
• roupas feitas em geral: kgazalhos.
lavei:naia. alparcatas, anáguas.. blusas
• botas. botinas. blusões, boinas, baba.
'louros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
Ouças. caução, coletes, capas, chalex
echecols, ' calçados, chapéus, cintos.
x nus. combinações. carpinhos. calça%
fí
da saalsoras e de afianças, calções. calam', camisas, camisolas, camisetas,
delatas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
*aias. casacos, chinelos. dominós, achar.
pe-" fantas:as, fardas para militares, col g a:ais. fraldas, galochas,, gravatas, gor.
Dos. fogos de !ingeria, Jaquetas. Ligues
luyas, ligas, lenços, mant6s. meias.
maios mantas. mandriai,, mantlhaa.. pa.
letós. n ,a i as, íS2 nho a r nulover, pelerinas.
petrga•. ;,-aonc, les. p olainas. prurias. ou.
,:moiras, quirnonos. regalos.
'
'aobe de chambre, roupão, • sobretudos
anapenaarloS, saldas de banho, sandálias.
-meteras. aborta., sungas. stolas ou slacics.
tufar. _roucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestida.

Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminação, combustíveis,
fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes,- nafta; óleos iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querozene e turfa

•

Classe 21.
,Automóvels

IND. BRASILEIRA

Março de 1965

II I )

......msae ai
Café em grão, torrado e moia°
Têrmo n. a 669.605, de 3-11-1964
Bar e Lanches "João Jullão" Ltda.
São Paulo
"

JO . A0 JULIÃO"
IND. 'BRASILEIRA&
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pacta piaos, prlinés, pimenta, pós pari
pudins, pickles, peixes: presuntos, . pa
cês petit-pois, astilhas, pizzas. pudins
queijos, rações balanceadas para ani
maas, requeijões, sai, sagu. sardinhas
senduiches, salsichas, salames. sapas eu
latadas, sorvetes, sucos de twates e de
frutas; torradas, tapioca, tárnaras. talha.
iam. tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões. •
toucinho e vinagre
Térnio n. o 669 . 606, de 3-11-1964
Borart — Artefatos de Borracha Aute
Peças Ltda.
São Paulo
II

"BORART
MD. BRASILEIRA

Classe 21
Para distinguir veiculo e suas partes
integrantes, a saber: Aeronaves, acros tatos, aeroplanos, alavancas de freia,.
amortecedores, ambulâncias, assentos de
veículos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas,
molas, braços de velculos, crarretes.
carros de bagagens, carretas, carretas
de 'artilharia, carrinhos de mão, carrinhos para pedreiros, carros para carga, carros para estradas de ferro, carros, caminhões, carrocerias, carroças,
carruagens, carros tanques, camionetas,
caminhões chassis, carburadores, charneiras, coches, canexões de tope de vet.
culos, cubos para propulsores, cubos,
deslIgadores, engates de borracha, eu.
gatas de ferro, estribos para carruagens,
estribos, eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumáticos, 'veios para estrada de ferro, paralama, galeras
hastes de veículos. hélices, iates, inje•
toras de locomotivas, jogos de angra.

nagens, fogos de rodas logos de rodai
para transporte de toras, lanchas, jan.

chões, liteiras, locomotivas, molas d(
borracha para carros molas de veículos
motocicletas, , motociclos, monociclos
navios, ônibus, painéis de armação (11
veículos, para-choques, para-lamas
pontões ., reboques, reboque para trans.
porte, rebocadores, rodas ara veiculo.%
saveiros, tambores de freios, tendem ti.
bures, tirantes de carros, tratores, to.
les, trenós, triciclos, crucias de lococno.
tivas, vagões, vaores e velocipedes

Classe 41
Alcachofras,
aletria,
alho, aspargos,
Termo n. o 669.607, de 3-11-1964
•
açúcar. alimentos paar animais, amido,
U.e. (.:
Fábrica de Calçados "Suedi" Ltda.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
Ind. Brgiliira'11
São Paulo
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Classe 23
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
•
Tecidos em peças de algodao. noras café em pó e em grão, camarão, canela
s
em pau e em pó, cacau, carnes, ch4,
sintéticas, lã e seda •
•
ND.
BRASILEIRA
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Termo n. o 669.601, de 3-11-1964
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Victorio Vera Veria alimenticios croquetes, compotas. canClasse 36
Oca, coalhada, castanha, cebola, condi.
Calçados
São Paulo
_
mentos para alimentos, colorantes
Termo n. o 669.608, de 3-11-1964 _
chouriços, dendê, doces, doces de fruPM • Pesquisa e Mercado
DIJUI.LNIt
tas, espinafre, essências alimentares, em.
•
São Paulo
Ind. Brasileiro
padas, ervilhas; enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, féClasse 3
culas, flocos, farelo. fermentos, feijão
Produtos farmacêuticos_ .
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose, goma de mamar, gota.
Termo n.° 669.602, d e3-11-1961
duraa, granulos, grão de bico, gelatina,
'C.orife" Móveis e Decoraçõa. tada. goiabada. geléiak, herva doce, herva
• São Paulo
mate, horta liças, lagostas, línguas, leite
'ccndensado. leite em pó, legumes en
P ES Q.USA
COB.IFE
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas
prasil
et
ra
Classe 32
sas alimentícias, mariscos. manteiga.
Ihd..
margarina, marmelada. macarrão, mas Para distinguir: Albuns, almanaques
.
aa de tomate, mel- e melado, mate, mas anuários, boletins, catalogas, jornais, liClasae 40
.
i
Móveia em geral ae metal. vitIrv, de sof, • para mingaus. molhos, moluscos vros, peças teatral e'cinematográficas,
aço, madeira. estofados ou não, inche, moatarda, mortadela, nós moscada, no- programas de rádio e televisão publicações, revistas
IliTl. mÁvota a.a •narrItArim¥ . .Unlárloa. zes. óleos comestíveis, ostras, ovas,.

I

's UEDI"

•

9432,

ri

, Termo: n.° 669.609, de 3 . I1-l964 .

Têm° a s 669:613, de 3-11.-1964
Auto Mecânica Scudeira Firebird

Indústria de Meias Messias. Ltda.
São Paulo

Limitada São Paulo

r ;Indústria Brasileira'

•

SáU DERIA FIREBIB
t ria Brasi lei ra,

Classe 36
Meias

• :

Termo ta° 669.610, de 3-11-1964
, Indústria de Meias Messias Ltda.
São Paulo
.- DUENDE
(Indúrtria
Classe 36
Meias
- Termo n. • 669: 611, de 3-11-1964
Edições Diplomata Ltda.
São Paulo
•

..‘D.IPLOILA TA '="ridústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda.
anuários, álbuns imressos, boletins. caiálogos, edições impressas, revistas, orgâos de publicidades. programas radia
fónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cirtensas
Termo na 669 .612, de 3.11-1964 _
Mário Vellani
São Paulo •

• TERRA NOVA
Indústria Brasileira

.,

DIÁRIO OFICIAL
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•

Clame 21
Para distinguir: Veicules e suas paites
.inteorantes • Aros paia bicicletas, automóveis, auto-caminhões, avitkes amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veIci..los, bicieleaas, carrinhos de mão e cari-arai; caminhonetes,- carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços. carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas cir.
culares para veículos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para vdculos. direção, desli;
gadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para erros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, inotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas.- para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para- bicicletas, reboques, radiadores para valeu/os,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veiculos, vagões, velocípedes, vararas de contrõle do afogador e
acelcrador tróleis, troleibus, varães
carros. toletes para • carros
• Termo mo 669.614, de 3-11-1964
Polenghi S.A. Indústria Brasileira de
Produtos A limei] tidos
São Paulo

Março de ',.(Ka5

, Termo a.* 669.617, de_ 3-114964
'HOPAL," — ONanização Firtancalra
Comercial S.A.
São Paulo

PARQUE EUROPÀ
(Conjunto residencial
lojas e escritorior) /41
- Sao Paulo-Capital.' .

1, • a

•n •

•••

Termo nP 669.62.3, de 3.11-•1964'
Indstria e 'amei-cio N. Iteres' Etda,
São- Paulo
.12.'
L .A T 8- X
,-Zndústria Brasileira

Classe /
Absorventes acetona, ácido", acetato',
agentes químicos para O tratamento 411
loração de fibras, tecidos, couroa e ea•
Classe 33 .
lulosea água raz, álcool,, albumina, &dTitulo de Edifício
finas. alarmara. alvaiade, alvejantes iadustriata, alumínio em» p ó aMonla0Q•
Termo n.9 669.518,' de 3414964
anti-inerustantes, .anti-oxidantes„ and.
e
Organiza0o Financeira
"OFAL"
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonanComercial S.A.
te" azotatos, água acidulada' para
São Paulo
acumuladores, água oxigenada. para
fins industriais, amónia; banhos . para
galvanização, benzina, benza betumes,
'EPI CIO TORRE
bicarbonatos de sódio, de- potássio; ca/
le BELÉM
virgem, carvões, carbonatos, catatiza(Edificio Residencial) dares, celulose, chapas fotográficas
composições extintores de incêndio, cio.
STao Paulo-Capital
ro, corrosivos, cromatos, corantes, craca
sotost descorantes, desincrustantes,
Classe 33
solventes: emulsões fotográficas. ermo
Título de Edifício
"
fre, éter, esmaltes estereatos: fanal, fil.
Termo n.o 669.619, de 3-11-1964
mes sensibilizados para fotografias, 'lb
"OFAL" — Organização Financeira e xadores, forma fosfatas industriais, lóg.
Comercial S.A.
foros industriais f:uoretos;• galvanizado.
res, gelatina para fotografias e pintura,
São Paulo
giz., glicerina: hidratos, hidrosulfitos
impermeabilizantes, toduretos: ' lacas:
massas para pintura, magnésio; Mer
ErIFICIO TORRE
curio; nitratos; neutralizadores, nitroce.
DE PISA
briosa; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtOs quj
'Sair icio Residencial
Sas Paulo-Capital
micos para- impressão, potassa ' indus,
Iria papéis emulsionáveis para a fo
tografia, papéis de turnesol, paPéIs
liográlicos 'e • heliocopistas, pelfrulae
Classe 33 •
sensivels,--papéis para 4otografia anã.
Título de Edifício
lises de laboratório, pigmentos, potassa
pós- metálicos para a composi{-ão da
Termo n.o 669.620, de 3-11-1964
"OFAL" —• Organização Financeira e tinta" preparações para fotografias
produtos Rara niquelar, pratear ! cro
Comercial S.A.
mar, produtos para diluir tintas -prossiaSão Paulo
to; reativos, removedores, reveladores.
sabão neutro, sais, sane-natos, secantes,
ailicatos, soda cáustica,. soluções quínicas de uso industrial, solventes, aliou pastosas para s aladeira, ferro, parefatos; tintas em pó: liquids. sólidas
des. contruções. decorações. ,courees, tecidos, fibras. celulose... barcos e veisx0 \ 01'
culo" talco induítrial. - thiner.
Termo n.9 669.624, de 3-1 -1.--1964 —
P
* e ° Ctell‘ç
‘41*
Rádio Difusora Silo Paulo
5.-•••3

Classe 11.
Alcachofras, aletria, alho. asrrargas
POLICRILI.
•
açúcar, alimentos paar animais. atnida
"Indústria Brasileira
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz.. atum, avela. avelãs, azeite, azel.
tonas, banha. bacalhau, batatas. baisis
Classe 41
biscoitos. bombons: bolachas baunilha Laticínios em geral: Coalhada. .reme de
eaM en3 pó e em grão. camarao, canela leite, iogurte, leite, leite 'em pó e Contr0 pato e em nó. cacau. -Carnes. Cr..4 densado, manteiga, quefir, queijos, muscarrimeios. chocolates. conteitos. cravo,
cereais. cominho creme de leite, cremes sarela margarina, requeijões, ricota.
alimenticios croquetes. - cámaotas, cai. Freias rutas em calda, em massa, crisgica, Coalhada. castanha, cebola, condi- talizadas, frutas secas, em geléias, em
compotNs e em conservas
mentos . . para alimentos. colorantes.
ke13°
C12*()
chouriços. dendê. doces, doces de frn
Termo n.° 669.615; de 3-11-1964:as. espinafre, essências alimentares, em
Instituto De Angeli Ç
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to
Classe 33
mate, farinhas alanenticias. favas, fé
Itália
Tiulo de Edifício
aulas. flocos. tardo. Fermentos. teizac
figos. frios. binas secas naturais e crisTermo ti.! 669.621, de 3-11-196.4
talizadas; gricose. goma de mascar. gorPM , Pesquisa e Mercado
688,
D
duras, grânulos.. grão de bico, gelatina.
São Paulo • .
goiabada, geléias. herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas. línguas, leite
PIA PESQUISA R
condensado. leite -em peS. tegunar Classe 3
:MERCA ro
conserva, lentilhas. linguiça, loyrro-, m..1 Produtos' farmacêuticos indicado no tra_nas alimentícias. • mariscos. manteiga tamento, das. lesões ulcerativas e inflaNome Civil
margarina. marmelada. macarrão, masmações da mucosa, gastrintestinal:
sa de tomate.- mel e melado, mate,' mas.
Termo n.° 669.622: de 3-11-1964
sat para mingaus, molhas. moluscos.
Termo m° 669.616, de 3-11-196-3
Zetis S.A. Indústria Mecânica
mostarda, mortadela, nós moscada. no.
instituto' De Angeli 5.p .A..
' São Paulo
zes; óleos comestaveis. ostras, avas.
Itália
pies. piaos, prlinés. pimenta.. pós para
pm BERÇO- DE auna
audins, pickles. peixes, presuntos. pares, petit-poie astilhas. pizzas, pudins:
• cEP"AT ATo PARA sar PILHO QUE •
geeijos. rações balanceadas para aniVALE
` Ulk TESOURO E'Uld:,
•.;
mais, • requeijões. sal. saau: sardinhas,,
sandtriches. salsichas salgares. sopas en-'
PARA; ÇEU'
,:REINO
,
latadas, -sorvetes. sucos de tomarea.* le
Classe 3
frutas. torradas. %pioca, tâmaras. talha,
SI
n
.
1
rre. tremoço" tertasi tortas para ali. Produtos., faz'aracCuti,cos indicado no toa,
.
"
tamento
das
lesões
ulcerativas
e
infla.
meato de animais r eives, torreies:
Classes: 11. 16 40 e 49
toucinho e vinagre
Frase de propaganda
'; mações da mucosa gastrinterwel
•

-st

. o

•

, HORA DA SAU DA I»; •
Classes: 32 e 33
Insígnia de Comércio
Termo n.o 669.625, de 3-11-1964
Casas Fausto-Raupas
São Paulo

BONS PREÇOS COM
PRESENTE DE: FESTAS'.
•
Classes: 23 e 36
Expressão de propagandaa
Termo , n.o 669 .626, de 3-11-1964
Ocoporanga Ltda. — Engenharia •
.Administração
'
"a Pa' i'- , .

bãAPORANGA LTDAi... . ENCERRARIA a
(t

`,1

• •

Nome Civil

•

•
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velas de ignição para motores, válvulas e" ventiladores; quando partes,
de máquinaa
•
Classe 8
Para distinguir: Aceasórios, artigos e
materiais elétricos, instalações 'elétricas
*PRORROGAÇÃO
para veículos e artigos elétricos para
veículos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antena, acumuladores elétricos, bobinas. chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chaves para
antenas e fios terra, chaves de • alavancas, chaves de tomadas,_ chassis, chicotes para automóveis, abat-jours, castiçais; chaves dé comendo, cabos e coa
Classe 22
dutores elétricos, caixas de ligação e
Fios de lá', li fiada ou pelo
distribuição de fios elétricos, condutores tubos e tios elétricos, contadores de
Termo o.° 669.628, de 3-11-1964
rotação, condensadores, circuitos de ilu(Prorrogação)
minação, aparelhos de luz de emergênJosé Fraacisco Cerucci
cia, interruptores, isoladores de correntes, isolantes elétricos, holofotes para
. São Paulo
automóveis, taroletes; faróis, .çusiveis,
fios terra, geradores automáticos, geradores estáticos, que funcionam com
OSASÇA/m33
válvulas, para aquecimento, por dieletrico e indução, irmãos dinamos, lâmpaClasse 42
das, lanternas, lustres, lampeões, 'ante&
Aguardente
nas e luzes aparelhos da luz fluorescenTermos ns'. 669.629 e 669.630, de te. aparelhos luminosos.•aarelhos de gáz
neon, ara-raios, pilhas, pilhas secas e
3-11-1964
elétricas,
painé:s de carros, filtros para
(Prorrogaçâo)
Kerinan — Máquinas Elétricos S .A. motores, filtros de óleos, limpadores' de
para-brisas, luzas trazeiras -para vet.
São Paulo
culos, quadros de comando, plugs, refletores, relays, reatores. redutores:resistências elétricas reatores para luz fluo.Intoattpoxçlo
rescente, reostatos, reguladores automá.
It II À ffi
ticos, tiéguas de aço, reguladores e volic
ra
tagem, rádios, soquetes, sereias de alainaástri Brasilei
me, aparelhos para soldar, sinaleiros,
teodolitos, transformadores tubos concluiu. tomadas, trenas, terminais para
• .Clas.se 6
baterias. Olvidas, vo:timetros, velas pa
•
Ejetores de ar e de vapor, injetores
rá filt:os
aspiradores, dispositivos de elevação,
contrôles,
e
levantamento e transporte,
Térrno n.° 669.631, de 3-11-64
acessórios, partes e componentes para Portugália
Distrfauidores Ediotria/
os mesmos: Aquecedores de água de
T.tda.
alimentação p.i.m.. máquinas de corSão
Paulo
tar-frios. • bombas de ar para pneuraá•
ticos. bombas pára gazol:na, de incendo e elétricas, betoneiras, brocas elétricas. burrinhos e insti g adores de ar,
buchas quando parte de máquinas, caldevas a vapor, carburadores. carimbas de Cirno. - carneiros hidráulicos
cassureiras p1. m., contraidores de
tono p.i.m., chumaceiras ou .mancals
de auti-fricçrio coletores de dinamos
e. ir orares, comp s essoras, condensadores eixos quatald paere de máqu.nas.
iaairao . quandc parte ne máqu:nas
engenho de serra, engenho de cana,
engrenagens quando parte de inaauinas. freios quando parte de máquinas,
classe 32
guincros de fricção, guinchos para caçambas de arrasto, guinchos de trans- Para distinguir: . Albuns, almanaques,
porte aéreo, geradores a azoligra, an u á rio s , boletins, catálogos, jornais, liitindastes, limpadores de cano p.I.m., vros, peças, teatrais, cinematográficas
máquinas de imprimir, lubrificadore% programas da rádio e televisão, publi. cações. revistas
quando parte de máquinas a vapor,
máquinas de lavar roupa, máquinas
Temo n.° 669.632, de 3-11-64
de costura, máquinas de furar radial e
(Prorrogação)
horizontal, máquinas para o fabrico e
Eletro Indústria Walita S ,A
acabamento de latas e outros recipiSaci Pavio
entes metálicos, máquinas borracheiras
e máquinas texteis, máquinas de tirar
PRORI/OGAçio
cortiça. máquinas de limpar e afiar facas. molas para máquinas, máquinas
W À L 1 T A
frigorificas, máquinas de rotular, marIndis tr1a Brasileira .
telos a vapor. moinhoe e nós não agrlcolas, motores de *combustão interna.
elétricas e a gás. motores para bicidatas e motocicletas, pentes quando
Classe 17
part ede máquinas enteadorea de 'tea- Artigoa *ara escritório. almofadas para
res. rolos para estrãdas, serras mecâ- carimbos, alcaofadaa para' tintas, -abrinicas,. Serias hidráulicas, serras de fita. dores de 'carta., arquivos, • borrachas,
tórnos mecanicos. Cornos de revólver, berços para mataborrao. borrachas para
tõrtios autoináticos, tornos verticais. Colas, brochas para desenhos, cofres,
turbinas. tubulações para caldeiram entom. canetas tinteiro, esnetas para
Termo n.° 669 .627, de 3-11-1961
Baldwins Litnited
Patons
England

Março de

desenho, cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência,. desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafIt e.
para lapiseiras, goma arábica, graopeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis,. minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carkabos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n . ° 669.633, de 3-11-1964
Cateleitas Brasileiras S.A. — Indústria
e Comércio de Metais e seus Atefatos
Guanabara

1965 1065

Termo a.° 669.636, de 3-11-1964
Represenações Tamandaré Ltda..
Rio Grande do Sul

iTi;--MANDARÉ.
• Classe 50'
Para distinguir:. Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bit'
'hetes, bilhetes de sorteio, craques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais.
notas promissórias papeis de correspondência, passagens, publicidade e propa•
ganda em geral, recibos
Termo n.° 669.637, de 3-11-1964
Auto Alvorada Ltda.
Rio Grande do Sul

ALVORADA,
* Indústria Brasileira'
Classe 21
Veiculos c suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores

Indústria Brasileira
-.lasse 8
Para diacusguir: Acumuladores elétricos,
agulhas de gramofones, alto falantes,
amplificadores de som e vídeo, antenas
para rádio e televisão, aparelhos cinematográficos (mudos ou sonoros). aparelhos eletrõnicoz, aparelhos coto-cinematográficos, aparelhos de rádio, baterias elétricas, bobinas, cronômetros, discos gravados, filmadores, filmes revelados, fotómetros, geladeiras, gravadores
de som e voz, lainpadas, máquinas ta!antes, máquinas fonográficas, medidores de eletricidade e de luz, microfones,
"pick ups", pilhas elétricas. projetores
de imagens e de som, relógios, trocadiscos, televisores, transceptores e válvulas eletrônicas

Termos ns. 669.638 a 659.641, de
3-11-1961 •
•
Cia. Rio Grandense de Negócios S.A.
Minas Gerais

Cia. Riograndense de‘
. Negócios
Classes: 11, 32, 33 e 50
Titulo
São Paulo
Classes: 11, 32, 33 e 50
Titulo
Guanabara
Classes; 11, 32, 33 e 50
Titulo
Paraná
Classes: 11, 32, 33 e 50
Titulo

Tenno n.° 669.634. de 3-11-1964
Industrial Comércio de Bebidas F. de
Termo n.° 669.642, de 3-11-1964
Souza Neto
Industrial Madeireira do Paraná Ltda,
Paraná
Pernambuco
FirássasO.

,

juarof

Industrial Madeireira
do Paraná;

COMPOSTO COM

QINLCATRA-0

EM8AIXATRIZ7
ii011.0~~18~9~1~,

'

•

•

Ar

VIAil.ge.

~mon tsseciak

Liasses: 4, 33, 38, 16, 40. 24 e 41
Titulo
Termo n•5 669.643, de 3-11-1964
Instituto Brasileiro de Asistência Médica
S.A. — IBRAMSA
Paraná
\.

*pema()
• • • um(

•••

er

MOIMM, 0.•~An
IML tWill011 Mal UNVIfflOtP
t i, d~:911J11/0.tee".4410.

.4MCZMIke UMA.
&imito.,

MSOROMMMd
......r.>

• .

Classe 42
Conhaque
• Termo ns o 669 . 635, de 3-11-1964
Gráfica Vencedora •Ltda.
Pernambuco

•

teRAMSB4
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em
cheques, duplicatas, envelópes, faturai,
nótas promissórias, papel de correspona
&mia e recibos, impressos em cartazes,
placas, tabuletas e velculos, bilhetes

impressos
Termo n.o 669.614, de 341-1954
Ltda.
Pernambuco

Gialex

Gráfica - Vencedora Ltda.

GIALEX
Nome Comerciai

Nome comaulal
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_ :MOO, 5egundet-feira , 1$
Têrzaa zo 669.645, de 3-11-1*
Gialez Ltda.
Pernambuco

2ARTOMETAL,

metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turibulos de metal, turmalinas lapidadas e
- Indústria 13rasilera
Classe 33
vasos de 'metais preciosos
Paper e seus artefatos, livros .não im .
Classe 36
Térmos
as. 669.656 a 669.751, de
Calçadas e sandálias de tóda espécie, pressos, etc. não incluidOs nas classes
3-11-1964
16,44
e
49
ara homens, senhoras e criars„as
Volkswagen do Brasil. Indústria e
• Termo n."` 669.653, de 3-11-161
Comércio de Automóveis S.A.
Termo n.o. 669.646. de 3:11-196i
Café Vale do Aval Ltda
São Paulo
Companhia Brasileira de Viaturas
Parana
Pernambuco

"Indústria Brasile:ri

Cate Vale do iva í
y

de Viaturas
"Cebeve" Companhia Brasileira de
Nome Comercial
Termo n•° 669 . 647, de 3-11-1964
Veículos, Máquinas e Motores
Pernambuco

•

Indústria- Brasileir n

Classe 41
Cate em grão, torrado e em
Termo n.° 669.654, de 3-i1-1954
• José Muniz Quero
Guanabara

Combrapa Companhia
rasileirá de Peças ft
Acessórios.
,Nome Comercial
Termo ti.' 669 .649, de 3-11-19151
João Francisco Barbalho
Pernambuco

Jafé Tiniridõ
¡indústria Braslietre)
Classe 41
Café em grão, torrado e CLIN gr4
Termo n.• 669.650, de 3-11-1961
Padaria UniverSal Limitada
Paran

?Mana Universal;
Classe 41
Ttulo
"TTerrno n.o 669.651, de 3-11-1964
rol-nanireira "Surubi" Ltda.
- Paraná'

Madeireira ,"Stiruhrl
Classes: 4 e 3

,

Classe::: 13 e 33
Insígnia Comercial
• Termo n. 9-669.655, de 3-11 /964
.
José Muniz Onero
Guanabara

28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insi galas
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 —14-- 21
• 28 —33 — 39 — 47 e.50
insígnias
- São Paulo
Classes:
6 8 — 11 — 14
21 •-•
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insignias
São Paulo
Classes:. — 6 8 — 11 — 14
21 ,—
28'— 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 68-- 11 — 14— 21
47 e 50
28
33 — 39
insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — li — 21

28 —.33 — 39 — 47 e 50

i'
spriermoMiuá nk11,13
Classe' 50
Para distinguir: Impressos para uso em
cheques, duplicatas. envelõpes, faturas,
nótas promissórias, papel de' correspondência e recibos, impressos em cartazes;
placas, tabuletas , e veículos, billea-a
impressos
Termo n.° 669.648, de 3-11-1964
Combrapa — Companhia Brasileira- de
Peças e Acessórios
Pernambuco-

1965

de. metais' preciosos, serviços 4i t ¡cor Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21
Termo 11.° 669.652, de 3.114964
28 — 33 — 39 — 47 e só
Carromeal S.A. Indústia e Comercio de metal precioso, serviços de refrescos
insignias
• de metal precioso, serviços de salada
Paraná
São Paulo
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras da Classes: —68-- 11 — 14
21

4 :0L INDA!

Companhia Brasileira

ári- '-

Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39- — 47 e- 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8-11-14 — 21
e-50 -28—3947
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 . — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —

28 — 33 — 39 — 47 e 50

Insígnias
São Paulo
Classes: — 68 — II — 14 — 21
28 -- 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes:
68 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8— 11. — 14 — 21 —I
28 — -- 39 — 47 e 50
1
Insígnias
São Paulo

Insígnias
São Paulo Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
'
28 — 33 — 39 — 47 e so,
lasigoias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 —.21
28 — ..z3 — 39 — 47 e 50
insígnias
•,
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — — 47 €50
insigaias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14
21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: —68 — 11 — 11
21 —
28; — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São PauloClasses: —68-11— 14 — 21 —
.
28. — 33 —39 — 47 e 50
Insigniaa
São Paulo
•
Classes: —6 8 — 11 — 11 — ;1as
28 — 33 .— 39 — 47 e 50
• Insígnias
insignias •
São. Paulo
Classes: —68— 11 — 11 -- 21
28 — 33 — 39
47 e 50
insígnias
São Paula
Classes: — 68 — 11 — 14 - 2l —
28 — 33 — 39 — 47 e 50'
Insígnias
São Paulo;
Classes: —
— 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14
21 28 — 33 — 39 — 47 e 50:
•
• Insígnias
•
São Paulo
Cl
' asses: —'68 — 11 — 11 — 21 ..
28 — 33 — 39 — 47 e 50

•

Classe 13
Mereças de metais, preciosos, semi- Classes: —6 8 — 11 — 14 — 21 —
preciosos e suas imitações, adereços de
28 — 33' — 39 — 47- • 50
pedras preciosas e suas imitações, adôrInsígnias
nos de metais preciosos, semi-preciosos
São Paulo
e suas Imitações, alianças, anéis, arti- Classes: —
6 8— 11 — 14 — 21 —
gos de fantasia de metais preciosos.
28 — 33: — 39, — 47 e. 50
balagandans de metais preciosos, ou
'11819111as
•
semi-preciosos, bandejas de aietaii preSão Paulo
ciosos, berloques de metal preciosos. Classes: — 6-8
— 11 — 14 — 21 i —
brincos de metal precioso, ou semi28 — 33 — 39 — e 50
precioso, bules de metais preciosos,
Insígnias
pisignias
carteinas de metais preciosos, colares
São Paulo
São Paulo
.
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Classes: —68— 11 — 14 — 21 •
colgas .3e metais preciosos, copa& de Classes: — 6 , 8 — 11 — 14—
28 — 33 — 39 — 47 e 50
28 — 33-- 39 , — 4r 6-50
metais preciosos., dedais de metai2 preinsígnias
Iasignias
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro,
São Paulo
São Paulo
fio de prata, fivelas de metais precioClasses: — 6 8 — 11 — 14 — 21 — .
sos, galreteiras e metais preciosos, jóias, Classe.: — 6 8 — 11 — 14 — 2£
— 33'— 39 — 47, • 50,,
28 — 33 — 39 — 47 e 50
jóias falsas, lantejolas de metais pieInsígnias
Insignias
dosos medalhas de metais preciosos
.
São ,Paulo
São Pãuio
semi-preciosos e suas Imitações palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia, pe- Classes: — 8. -- 11 —
— ,Classest — 6-8 — 11 — 14 — 21 28 — 33-32-47 e-50,
dras 'semi-preciosas para 16'as, pérolas
28 33 — 39 — 47 €50
insígnia&
• imitações, de' pérolas, pratos de ma
Insígnias
tais preciosos, serviços de chã e le ,cak
São Paulo
, .
•'
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Classes: —68-11-14-21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígni as
São Paulo
"lasses: —68-- 11 — 14 — 21 --• 26 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: —6 8— 11 — 14 — 21 —
— 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 -- 11 -- 11 — 21 -28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
eZasses.: —68-11-14-2128 — 33 — 39 — 47 e 50
las i paias
São Paulo
Classes: — 6 6 — 11
14 — 21 —
28 — 3,3 — 39 -- 47 e 50
insi gaia&
São Paulo
Classes: — 6 8 —11 — 14 — 2128 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
c.lassts: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insigulas
São Paulo
Classes: —68-11-14-2128 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Casita: — 6 8— 11 — 11 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insignias
Sao Paulo
"lasse.s: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: —6 8. — 11 — 14 —2128— 33 — 39 —47 e50
insígnia.,
São Paulo
Passes: — 6 8 — 11 — 14— 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Itlai9alas
São Paulo
Classes: —68-11-14-21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insignias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8— li — 14
21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
aasses: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São. Paulo
Classes: —68-11-14-2128 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
r;laases: —68-11-14-2128 —.33 — 39 — 47 e 50
IneNalas
São Paulo
"lasses: -- 6 & — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insi9a.s
São P.a.do
elesaas: — 68— 11 — 14 — 21 —
— 33 —
— 47 e 50
insagnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 —14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
'o
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Classes: — 6 8 — 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 --- 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insignias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 — '47 e 50
Insignia.s
São Patuo
Classes: —.68 — 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
• insígnias
SI) Paulo
Classes: — 6 8 — 11
14 — 21 —
• 28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 —21 —
.28 — 33 — 39 -- 47 e 50
Insígnias
&ia) Paulo
Classes: — 6 8 — II — li — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insignias
São Paulo
Classes:, — 6 8— 11 — 14
21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
S'ão Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
•
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14.— 21 -^
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
•
Classes: — 6 8 — 11 — II — 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: —68-- 11 —14-21
28— 33 — 39 —47 e 50
insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14— 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
Sau Paulo
Classes: — 6 8 — 11— 14-21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insignias •
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: —68-11-14-2-1
39 — 47 e 50
• 28 — 33
Insígnias
'S'ão Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
• São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 — 14 — 21 —
28 -- 33 — 39 — 47 e 50 Insígnias
São Paulo
Classes: —68-11-14-21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Ciair.ses: — 6 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
Classes: — 6 8 — 11 —.14 — 21
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo ;

Termo n.' 669.757, de 3-11-64
Classes: — 6 8 — 11 — 14 --21 —
Sebastaio Silva e Ismael Batista Santoi
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
- São Paulo
Classes: — 68— I I — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
insígnias
São Paulo
Clauses: - 6 8
11 — 14 —. 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
São Paulo
'Classes: — 6 8 — 11 — 14 21 —
28 — 33 — 39 — 47 e 50
Insígnias
Classes: 14, 21 e 33
São Paulo
Titulo
Classes — 68— 11 — 14 — 21 —
nn•~11.
28 — 3 — 39 — 47 e 50
Termo n." 669.758, de 5-11-64
Insígnias
Inietoplastic Indústria e Ceinercio
rlásticos Ltda.
Têrmo n.° 669.752. de 3-11-64
Indústria Metalúrgica "Truffi" S. A.
São Paulo
São Pa,1:u

,TRUFFI A PRIMEIRA

FABR I CA DE ANTENAS
DO BRASIL

I

Classes: 8 e 11
Frase ck propaganda
Têrnao n.° 669.753, de 3-11-64—
Nilton Dias Guimarães
Guanabara

COSMONAUTA
rgoosT-RLA BRASILEIRA
asse 3
Camisas
—termo n.° 669.754, de 3-11-64
Consulplan — Sociedade Técnica de
' Consultoria e Planejamento
Guanabara

CONSUIPLAN
. SOCIEDADE

TÉCNICA
DE CONSULTORIA
E PLANEJAMENTO

Classe 33
Titulo
Termo ri.° 669.755. de 3-11.64
Sociedade Brasileira de Comestíveis
Finas Ltda.
Guanabara

SOCIEDA.DE
BRASILEIRA DE
COM"":"

FINO('

Classe 41
Substáncias alimentícias e seus
_rade& ingredientes e alimentosPre"
Tênno n.° 669.756, de 3-11-64
Josmar Comércio e Representações Ltda.
Guanabara

•

Indústria Bra- sileira"
Caie. 8

As eandicioaado, ar refrigerado, /Mits.

whotehrse, irádois_e étlevtlect, ~Ida-

II-JETOPLA3 TIC
Indt1stria
C'asse 28
Para distinguir: Artefatos d.e mataria
plástico e de nylon: Recipientes habil
cados de material plástico, ro,cstimen
tos. coufeccionad -s de substãocias sai
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejaa
bases para telefones. baldes. bacias. bol
sas, caixas, Carteiras. chapas, cabo',
para tarramentas e utensílios, cruzetal
caixas para 'acondicionamento de a)1'
mentos, caixas de material p`astico par"
baterias, coadores, copos, canecas, co
lherei conchas, cestas para pão, cesti
nhas, capas para álbuns e para livro'
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos, cartu,
chos. coadores para chã, descanso pari
pratos, copos e copinCios de plásticos
para sorvetes, caixinhas de pláatiot
ara sohvetes, colherinhas,
garfinhos-de plástiCo para sorvetes. kg.
minhas de plástico para sorvetes, disco*
embreagens de material plástico, ~oba.
lagens de material plstico para soava.
tes, estojos para objetos, espumas do
nylon, esteiras, enfeites para aramada
vais, massas anti-ruicloa, escoado:a do
pratos, funis, formas para doces, Mai
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. girara,
ções para chupetas e asamade:ras. ousar.
nições para porta-blocos. goarraçõe,
para liguidificadores e para batedeira
de fruías e legumes, guarnições de ma
teria' plástico para utensílios • obktomi
guarnições para bolsas, garfos, galeria
para cortinas, juros. laminados. plia
ticos, lancheiras. mantegueiras. inalas
orindi.s. prendedores de roupas. puxado
res de móveis, pires, pratos. palltot
ros, pás de cosinha, pedras pomes, atrti
gos, protetores par adocurnerans. pu
xadores de água para uso domestica
porta-copos, porta-níqueis. porta-atirai
porta-documentos. placas, rebites. rodi
abas, recipientes, suportes, suportes pari
guardanapos, saleiros, tubos. tigela'
tubos para ampolas, tubos para arda
gas, travessas, tipos de material plás
tico, sacolas, sacos. sguinlaos. vasilha
enes para acondicionamento. vasos st
caras, colas a frio e colas não incluída
em outras classes, para borracha, pari
cortinara, para marcineiros, para sapa
adros, para vidros, pasta ad • s' va pari
correias, pastas e pedras se-a eflui
rebolos, ademVos para taci:si...adesivo'
para ladrilhos e adesivos para azulejo&
anéis, carretéis, para tecelagem e
niçaes de .material plástico ara indic.
•,,.
teia geral de lásticée
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• Tèrmo n.° 669.759, de 3-11-64
Indústria de Artefator de Metala
"M. G." Ltda.
São Pau'o

aplicação aos fios telegráficos e telefeanacos, Cavadores de porta, tigejas,
tubos. tamps.a de borracha para contagotas, tinas de borracha para' elaboração
de substancia químicas

.rd G

Téisino na 669.763, de 3-11;64
Representações Santos Ltda.
Guanabara

Classe 33
Serviços de decorações em geral

Garoto

Tèrtno n,° 669.762, de 3-11-64
Indústria e Comérc:o de Peixes
• Cananéia Ltda.
São P,iitio

CIDGSTRIA BRASTTPMIA
Cdasse tt
Titulo
Termo n." 669.764, de .3-11-64
Moinhos Guarany' S. A.
Rio Grzinde do Sul

B
' Casse 41
Peixes e pcnxes em conserva de tõda
a espécie destinados à alimentação
Termos • ns. 669.760 é 669.761, •de
3-11-64
Companhia Industrial Prasileira de
Calç.:dos- Vulcanizados "Vulcabrás"
S. A.

INDUSTRIA- BRASILEIRA.

Suino
Indústria Brasileir&

Ciasse 41
Alcachofra.. aietria, alho. aspargos.
•çacar. alimentos paar animais. amido
smêndoas, amelsas, amendoim. araruta
arroz, atum. aveia. avelas, azeite, azet.
canas, banha; bacalhau, batatas. balas
bis< oitos. bombons, bolachas. baunilha
:aft- em pa e em gra°, camarão, canela
em pau e cá; pó, cacau, carnes. chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho creme de leite, cremes
.alimentícios croquetes, compotas. canelas* coalhada, castanha. cebola, condi'
mantos para alimentos. colurantes
chouriços, dendê. doces. doces de frutas. espinafre. essa:ias alimentares.' em
padas,. ervilhas, enxovas, extrato de ta
Mate, farinhas alimenticiass • favas, fé
cuias. flocos tareio, fermentos, feijão
Nos. frios, frutas sacas naturais e criata'izadas; gricose. goma de mascas. gordaras, grânulos. grão de bico, gelatina
aciabada. geleias. herva doce. herva
mate, hortaliças. lagostas. lingtsaa, leite
condensado, leite em pó, legumes en
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sus alireentidas. mariscos, manteiga
margarina,. nsarmelada, macarrão, mas
sus 'de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos/ moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes óleos comestiveis, ostras, ovas,
ofics. piaos. prlinés, pimenta, pós para
'padins, picklea, peixes, presuntos, patas„petit-pcjis. -malhas. pizzas; ;maltas.
qatijos, -rações balanceadas para aniriais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sendulches, saist.has, salames, sopas era
latadas, sorveres, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
r im, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,

Classe :8
Artigos da c'asse
São Paulo
Classe 39
ra distinguir: Artefatos Ia borracha,
borracha. artefatos de ^ oorracha para
veiculos. artefatos de borracha não inchados em outras classes: . Arruelas. ar-,
golas, amortecedores; assentos para cadeiras. borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizatior buchas
buchas para jurado. batente de porta
batente de chassis, bicos para mamadeiras. braaadeiras. bocais, oases para telefones. borrachas para carrinhos' industriais.- borracha para amortecedores
bainhas de borracha para redras. cochlm
de motor, câmaras de ar. chupetas. cordões massiços de 'borracha, cabos para
facramentas. chuveiros. calços de borracha chapas e centros de mesa, cordas da borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas. copos de borracha
para treios. dedeiras; deaent u videiras.
discos de mesa. descanso vara pratos.
encostos. &bolos. esguichos, eatrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para romeiras, fios de borracha lisos,
toucinho e .vinagre
Ramas de borracha. guarnições para
móveis. guarnições de borracha para
Termo ri.° 669.765, de 3-11-64
automóveis. guarnições para veiculot.
Moinhos Guarany S. A.
Lancheiras para escalares, laminas de
Rio Grande do Sul
borracha .para degraus. asma de borra.
cha para janelas e para portas. lençóza
sle borracha, manoplas maçanetas protetores para para-lamas. morderas de
para-choaues pedal do acelerador, pe
dal de partida.. pesas para businal
pratinhos p neumáticos. pontas de borIrtfigutttU
lehisitestrw,
.
racha para bengalas e muletas rodas .
Classe 41
•
MEUS ;Ç a 3. rodízios- revestimentos de
borracha. rodas de borracho para mó- Alcachofraa, aletria, alho, aspaegJ3
veis. sanfonas de vácua Atiportzi de açúcar, alimentos paar animais, amido
azotos sapatas do pedal de breque. nes amêndoas. ameitas. amendoim, araruta.
sembaro e isolador. suportes, - semi- arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azei, neurnaticos. suportes de câmbio, sara. tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
.as de partida. saltos. SOI3S,P ItOtSd4.". biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Sorracha, surdinas de Sorlacha para itaEt esc sai -r em grao, camarao, canela,

(Seção til)
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes; compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências . alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorclaras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, galéias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro,.massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
soa para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pies, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, plckles, peixes, presuntos, parês, petit-pois, ;astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anima. s, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sancluiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rua tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•
Termo n. o 669.766. de 3-11-64 = —
Moinhos Guarany S. A.
Rio Grande do Sul •

Bom
indústria Brasileira,' Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amida
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
cala em pó e em grão, camarão, canela
en3 pau e em pó. cacau, carnes, cnâ.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de . leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cair.
gica coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces., doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
rnate, farinhas alimentícias. favas,' féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas sêcas naturais e cris
fallzadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, gránulos, grão de bico, gelatina:
goiabada. gelaias. herva doce, herve
mate, hortaliças, lagostas, línguas,
condensado, leite can pó, legumes em
canserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sai alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, , nozes; óleos comestíveis, ostras, 'ovas,
paca, piaos, prlinés,, pimenta, pós para
pudins, ;acides, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas,' pudins,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagra sardinhas.
sandutches, salsichas, salames, sopas en
latadas, sorvetes, sucos de tomateá e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento çle animais e aves!, torrões,
toucinho e vinagre

Março de 1965
'aértno n.• 669.767. de 3-11-64
Representações Canoplasr Comércio st
Indústria Ltda.
Rio Grande do Sul

* 4420etris .13raJi!clça
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuariim
e roupas Feitas em geral: Agasalho*
aventais, alparcatas, "anáguas, blusas,'
botas, botinas, blusões boinas. babadouros, bonés, Capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes, capas, chatas,
cacrecols, calçados, chapéus, eattoi,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camiseta*
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
saia* casacos, chinelos, dominós, acharpea, Santasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, Jogos. de lingerie, jaquetas, laquê4,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paluvas, ligas, lenços, mameis, melas
'dós, Palas. isenhoar, pulover. pelerinas
oeugas, ponches, polainas, pijamas, Np,
abas, perneras, quimonos, regalos,
robe de chambre, rouvão, ebretudoo,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
meteres, shorts, sungas, tolas, ou slacka,
talar. toucas, turbantes, ternos, uniformas
Tênno n.° 669.769, de 3-11-64
Mayora 8 Filho Ltda.
Rio Grande do Sul

ayora
Indústria Brasileiro:,
Classe -41
Café em pó e em grãos
Têrmo n.a 669.768, de 3-11-64
Majestade Auto Serviços 8. A.
Guanabara

ajesta
ni-astletros
Classe -21
Para distinguir: Veículos e suas. partes
Integrantes: Aros para bicicletas, auto»
móveis, auto-caminhões, Enn õn amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas canal.
nhonetes, carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços, Carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos: cubos de velculot
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos. direção, deslis
gadeiras, estribos, escadaa rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para crros eixos de , direção
freios, fronteirs para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.

•
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Lwia

ara-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
a para bicicletas, raios para bicicle, reboques, radiadores para veículos,
todas para veículos, selins, triciclos, tintes para velculos, vagões, velocipe4es, varetas de contróle do afogador e
Acelerador tr6leia, troleibus, varães de
. carros, toletes para carros

mate, farinhas alimentícias, favas, féculas. flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas sécas naturais e cristalizadas; gricose, gana ee mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masTermo n.° 669.770, de 3-11-64
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Dirceu Marangon de Oliveira e Daisy margarina, marmelada, macarrão, -massa de tomate, mel e melado, mate, masFerreira Barbosa
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Minas Gerais
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pára, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas - para animais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sandulches, salsichas, salames, sopas en'111
latadas, sorvetes, sucos de tomates e cie
asam
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
watt seearw n Wr4;
•.wrilyiew
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
'1We.4)1
toucinho e vinagre
n•n••••,0“.•
Imnitalgammã PIt)011IG
aIr*StS
• 0 14
Termo n.° 669.773, de 3-11-64—
Carlos Pereira Indústrias Quirricas
S. A.
Qasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis. bitter. brancly, conhaque. cervejas fernet. genebra, Oz, kumel,
nectar, punch, pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quiliados. whisky
Tênno n.° 669.771, de 3-11-64
Importadora Roussel Ltda.
Rio Grande cio Sul

TRIUMPU—GEFLÚGECT
Paoss APIE
5,max 110o nttl
.541wEN 5,t SELeW

Classe
Papel carbono e fitas para maquiar(
Tiermo d.° 669.772, de 3-11-64
Certa — Indústria e Con1cio
Ltda.
São Paute

Doce

Classe 41
aie cria. alho. aspargos,
-rir alimentos paar animais. amido
arn ”. - ameixas.. amendoim. araruta
sercyz. atum, aveia. avelãs. azeite. azei
,tonas banha, bacalhau. batatas. balas
..bisocurcks bombons bolacha:. baunilha.
...chalé mi nó e em gra°. camarâo. canela
SeP nau( a, em . ;a6' . cacau. cantes. , ch4
choKilartis, confeitos. .travo
i've''''.315-7 cerr,i niki creme deleite. cremes
..,Al•Nt‘fri kriesAroomoses compotas, can
olcraall?....ida Z. P,.1111":4. cebola. (condi
cef.,tiais , hpara . ,ajimanros.. ,-colorantes
lepde,„:1oces. does, defru
eso:naire. es.sencias alimentares. erapaJas ervilhas, enxovas, 'extrato de - to-

Indústria Brasileira
Classe 49
&maca
Termo n.° 669.777, de 3-11-64
Parfums Lucien Lelong
França

li '

!

Termo n. 9 (i69.779 de '3-11-1964
Aversrarp,.
Estados Unidos da América

SCHICK
Classe 48
Creme para barbeai
Termo n.o 669.780, de 3-11-1964
João Roberto Muniz Nabuco .
Guanabara

INDISCRET
.

GARD

Classe 48
••
Para distinguir:. Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colônia, água de. toucador, água de beleza, água de quina,
Classe 49
água de rosas, água de alfazema. água
Boneca
para barba, loções e-tónicos para os
Termo n.° 669.775, de 3-11-61
cabelos e para a pele, brilhantina, banManufatura de Brinquedos Estrela S.A. dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados,' petróleos. óleos para os
São Paulo
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "niaquillage", depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
\NO
pestana e sobrancelhas, preparados para
(O'
embelezar cMos e olhos, carmim paia
o rosto e para os lábios, sabão e creme
ét0
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em -pó,
pasta mi líquido; sais perfumados para
‘4Z)(1)‘
*
banhos, pentes, vaporizadores de perfu; i eklib%
me escavas pára dentes: cabelos.. unhas,
,
e Mieis; dum de louro. saquinho perfu. ".
mado,- preparados em-'p6, pasta.'11M-d
3."
.
. o tra tarnen to' das 'unhas-'eu•étildspar
1n• •
5 t ;
'dcuolVentes'-'e !WrnizeÈ, remcni-edorearda
tt:. ' ti .1
;
- ,•
''perfuazada. para ;os
tf' It. •-• : • 11.
e.•
'clabelde
''jrparsidos' -para . diSsedleirit
.1„,1
tffiltas,.Yeilldre '131rita g 'odbindffr
Classe 9'
ciais, óleos para a pelr
Boneca

Indústria Brasileira

A

eu .Carinho

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esSencias. ex.
traias, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de, auina.
água de rosas, água de alfazema, água
77uanabarit
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. ban•..
dolina, "batons", cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor•
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "nraquillage" depilatórios. deur;
derantes, vinagre aroinático. oó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis 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
me; esctivas para dentes, cabelos. unhas
e cibos: dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, líquiC'asse 48
do e tijolos para o tratamento das unhas
'Sabão comum de lavar roupa, liquido, dissolventes e vernizes, removedsres da
cutiCula; glicerina perfumada para os
era flocos, em pasta ou em barras
cabelos e preparados para descolorir
Termo n.o 669.774, de 3-11-64
e pintas ou sinais artifi.
Manufatura de Brinquedos Estre!a S:A, unhas, cílios
cias. óleos para a pele
S i-'. Paulo
Termo n.° 669.778. de 3 H-64
Colgate-Palmolive Cornorry
Estados Unidos da 1.-aérJr.

Senhorinha

•

Termo n.9 669 .776, de '3-11-64
Manufatura cie Brinquedos Estréia S.A.
São Paulo

Março cie 1965 1069

Classe . 32
Revista
•
Termo n.o 669.781, de • 3-1 1-3964
OND1C — Organização Nacional de
Desenvolvimento da Industrinlização
Construção Ltda. S.C.
São Paulo

CON-TEL
IND. EIRASILEtRA
riawe 16
Postes, tubos, blocos e dern.,a artigo§
pré-fabricarlos de concreto para USO
construções, inclusive paredes e
.r.has de concreto
. Termo n.° 669.782, de 311-1964
ONDIC — Organização Ncional
Desenvolvimento cl& Industrialização elt
Construção Ltda. S. C.
$ão Paulo

"TEL-CON
ND. BRASILEIRA
Classe 16
Postes, tubos, blocos e demais artigol
pré-Tobricados de concreto para uso em
construções, inclusive paredes
telhas de concreto
"rirmo n.°.699,783, de 3-11-1964
CêNDIC
Organização Nacional 4,4
Desenvolvimento da Industriáltzação dà
Construção Ltda. S.C.
São Paulo

CON-PAR'
IND. BRASIL EIRA
• Classe 16
, Postêás, tubos. .blocos e demais' errigoe
i pré-abrka dos 'de -concreto 'pára , uso 'em
' construçõeh.inclusive Pa•redes e
telhas de concreto

U /9

.i

Segunda-feira

Termo n.° 699.784, de 3-41-1964
OND1C — Organização Nacional de
Desenvolvimento da Industrialização da
Construção Ltda. S.C.
•
São Paulo

OWiA!.
Termo n.° 669.788. de 3-11:1964
Aleiranct-e Petrocokino
São Paulo

"CREMLIPS"
ilvD
BRASILEIRA

"PAR

Case 48
Para distinguir: Perfumes essëncras. ex.
tratos agua 4e colons, água de touca
ior. água de beleza, água de cjuina,
agua de rosa;., água de altazeina, água
Classe 16
Postes. •tubos, blocos e damais artigos rara bar, tosões, e tónicosa para ai
cabelos e para a. pele, brilhantina. banpré- 4 abricados de coacrcto para taso
dolina, batons. cosméticos. fixadores
construções, inclusive paredes e
de penteados. petróleos, óleos para os
telhas de concreto
:abetos. creme evanescente, cremes gor.
&irosos e. purnadas paia limpeza da peTermo 4-1. ? 669.785, de 3 9-1964
le e "rnaquii.te el. pilados, desodoLaboratório Homeopático Meissen Ltda
antes. vasaa-: arcanat.co. po de- arrea
e talco pefumarla oa não, lapss para
São Paulo
pestana e , sobranceilms, preparados para
embelezar cilios e ollios. carmim para
a rosto a para os lábios. sabão e creme
Ra ra :aarbear. sabá° liquido perfuma&
ou não, sabonetes. ' dentifrícios em Pó
pasta p us liquido: sais . perfumados para
IND. BRASILEIRA
banhos, pentes; vaporizadores de pertc
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
Classe 2 .
e cilia rum de louro. saquinho perta
Uni especilico preventivo da soccieliose asado, preparadas em- pó. pasta, liqui
•
das aves
do e, tilados. ara o tratamento das unhas:
dissolventes e vernizes, removedores da
•
euticulara glicerina perfumada para os
namo n. o 669.786. de 3-9-1964
Laboratório Homcopatico Meissen Ltda. cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cilioa e pintas ou sinais arti-São Paulo .
Betais. áleas para a pele

INC. BRASILEIRA

'COCCIDEOCID'

BOUBACIDOL"

o Paulo

T OR C AT O

Classe 2
lia especifico preventivo dos epiteliomas contagiosos das aves •.(boulba)

D. BRASILEIRA
Classe 18
Para distinguir: Pertumes, essências, ex.
tratos água de colónia. água de touca.
dor, água de beleza. água de --quina.
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, btahantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petddeos. óleos para os
calse'ass, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas pa:a limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodorantes, Vinaare. aromai-ice p6 de atroa
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e Émula
para barbear, sabão liquido perfumado
ou da sabonetes. dentitalcios eta -&
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de pertcme; escovas para. dentes, cubelos, unhas
tilado, preparados em pó pasta; liqui
e dlios, rum de louro. saquinho perfisdo.e • ti)olos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizei, .1•PriloVt.:Ote2
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas... cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

?-':`

fin

al...iueras

leques. luvas.

Março (Ie
'de

IrLao

I:tuis, leu

,,os, amarias, meias. matos, mantas. man
3riao. mantilhas, p3ieros, palas, pe , o

Classe 41
. Café em grão, torrado e moído
Têrino n. o 669.791, de 3-11-1964
Bebidas Hércules Ltda.
Minas Gerais

Caninha Velha

541

,C1as 12'
Aguardente de cana Termo n. o 669.795, de 3-11-1964.
Amado Figueiredo Tanure
,
Minas Gerais

ND. BRASILEIRA

BRAsTLEIRA

(.:laase 36
Par cliscaNt ,r. Artigos de vestuario,
e rtaapas feitas eia geral. Agasalhos
aventais. ralmercattrJ, anaguas, blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baba
doures, bonés. capacetes, cartolas carapuça, casaca°, coletes, capas, chatas
cachecols, calçados, chaPeus. cintos. chatas, coenbinações, corpinhos. calass de
Senhora e de crianças calções, calças
camisolas. , támisetas cuecas, cercadas
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos
dominas, echarpes, tantasisis, fardas, pa
ra saltarias s co!agials, fraldas. galo-

FUTURA A
INDUSTRIA BRASILEIRX
Ciasse 28
Material plástica em chapas, placas.
falhas OU ern lençóis
Tê= ou.° 669.801, de 3-.11-64:
Vulcan Material Plástico S. A.
Guanabara

CA R I
Indústria

C OR IZ AVE'

'T Ti

Guanabara

Om ci.do

calasse 42
Para distinguir: Aguardentes. ape.rial.
vos. anis, bines, tsrandy, conhaque, cerveias fernet, genebra, gin, kurnel.
nectar, punch. pimpermint, chuva.
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos qui•
Cla.sse 2
nados, whisky
tira -esecifiao preventivo de coriza das
aves
Termo n.° 669.796, de 3-9 1961
Marie Richt
--t&nos ria. 559.791 --'e--669.792, de
Guanabara
.3 - 11 - 1964
Trianon Indústria Textil Ltda.
São Pa-io

toa

-Term on.* 669.799, de 3 - 11 -64
Vulcan Material Plástico S. A.

c

Têt-mo na 669.790, de 3-11-196iLaboratório Horneópático Nleissen Ltda.
São Paulo

"

1965

ar pragas. patuver. aelerinas. ponches
¡aclamas p ijama. punhos, perneira!!
quimonos, regalos. robe - de chambri
roupsia. sobretudos,. saiu: SUSpeta.lorun
tes, sungas, stuias. soutiens, slacks
aaier toucas turbant.:..s. ternos álturme
salda de banho. andallaaa asVeater :" thor
e vestidos
•
Ciasse 23 •
Para dist:nau:ta 1 ea.uos em geral, tecidos para contecaões em geral,' para
capesacias e para artigos cie cama e
mesa: Aigrxlaa, alpaca, danamo cetim,
earoà. caseuaras, fazendas e tec.dos
,ã em peças, luta lerscy, linho nylon.
paco-paco, percaline, ratai, rayan, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos
nenneabilizantes e tecidos de pano couro
•
Classe 28
e vestidos
Material plástico esti chapa
ptár40
fõlhaa ou eia lençóis
Termo ra r 669.793, de 341-1964 Sidney Chiowatto
Minas Gerais
Têntno n.° 669.800, de 3-11-64
Vulcan Material Plástico S. A.
Gualabara

de Bebidas Hércules

Cla's‘e 32
Para distinguir: Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, !ornais, liUrino n. o 669.787, de 3-11-1961 - vros, peças teatrais, cinematográficas,
Alexandre Pétrocokino
programas de rádio- e televisão: publicações, revistas
ã Paulo
Sc

ATCH

•

aias. gravatas g o r roa ig asa

Têm.) n .° 669,789, de 3-11-1964
Wenceslaus Consta'ntius Fidelis Torcato

IND. BRASILEIRA

-"

't

ARKETA

I

ndústria Brasileira
Classe 28
Bolsos de matéria plástica

Termo sa° 699.797, de 3-11-1964
Marie . ' Rich!
Guanabara

Bras

ileirr

-

23
Material plástico era chapas placas falhas os sn. lençóis
Treno m e 669.803, de 3-11-64
Destilarias Vostok S. A.
São Paulo -

Destilarias
Vostok

"

S

Nome comerem(
Termo n.° 669.804, de 3-11-64
Companhia Mineira' de Cerveja
Mar.a. Gerais.

Master-Bier
ilisdQstria Brasileira
Classe 28 . , •
Bolsas -de matéria plástica

Indústria tSrasileira
C l asse 4Z •.
•
Ce. , 1 ia.

01 fiO OFIC.!AL (becai 1 1 1)

ce.p...unda-feira 15
• 'rama n.° 669 :805, de ' 3 :11-64
CCo-ipanb1a Mineira de Ce•ateja
Minas Gerais

Cascatinha
.1!

4/i
Np,*

Classe 42
Cerve.a
Termo n.° 669.806, de 3-11-64
Moeras Cordeiro de Carvalho
Guanabara
,

PETROLAR
utilidades Domésticas
Classes:. 6, 8, 9. 13, 33 e 40
Máquinas e motores para fins domésticos. Aparelhos eletro-domésticos. Instrumentos musicais e suas partes intagranias. Joalheria e artigos de metais
preciosos, semi-preciosos e suas imitações. Serviços de decoração e adoraigeen. Móveis em geral, de metal. vidro
ou madeira, estofados ou não
Termo n.° 669.807. de-3-11-64—
Norma Cordeiro de Carvalho
Gaareabma

"Ti;rsna n.' 669.811. de 3-11 64 . cabelos. creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas pare limpeza da pe.
Octavio Francisco Pinheiro
te e "maquilava" depilarios, desodoGa
ra
rantes, vinagre eioinático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
- pestana e sobrancelhas, Preparados para
Carteira Cíctica da Providência embelecar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e arame
Popular (CCP P).
para barbear; sapão liquido perfumado
ou não, sabonetes, deatifricios em pó,
Clis sas • 33 e 50
Capital hiainanidade, nova distribuição, pasta ou liquido; sais perfumados para
através da CCPP• Carteira Ciclica da banhas, pentes, vaporizadores de partes
Providência Popular, do atividado hu- me; escovas para dentes; cabelos, unhas
e dlios, rum de louro, saquinho 'riumanitarista e não comercial
macia preparados em pó, pasta. liqul.
Termo n.° 669.812, de 3-11-64
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Octánio Francisco Pi nheiro
dissolventes e veraizes, removedores da
Guanabara
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, sinos e pintas ou sinais arti.
(ideia óleos para a pele
Termo n.o 669.816, de-3.11-164
Eventee — Empresa de Venda e
Técnica Promocional Ltda.
Guanabara

£CLATANT
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ClãsBsR
e
Classes: 25. 33 e 50
Capital humanizado, para o melhor
aproveitamento e distribuição de riqueza,
através da Carteira C.dica da Providência Popular (CCPP). ia Instituto
Brasileiro de Assistência ao Inventor
(IBAI), com fundamento no artigo 2.°
2.° do Código da Propriedade. Industrial

Termo n.° 669 . 813, de 3-11-64
Eventec — Empresa de Vendas e
Técnica Procnocional Ltda.
caanatara
EVENTE.0 EMPRÈSA

Brasileira
C/a.ssc 50
•Impressos em gera.
Termos as. 669.808 e 669.809, de
3-11-64
Dilson Modesto de Alnia•da
Guanabara

DE VENDAS
E TÉCNICA
PR OMOCIONAL LTDA.
Nora comercial
Termo n.° 669.814, de 3-11-1964
Empresa de Venda e
Eventec
Técnica Promoclonal Ltda.
Guanabara

EVENTEC
'
.,,müsraut
ildustria

Classe 8
Aparelhos de medir- aparelhos medidores de dLstância, instrumentris de medir, instrumentos de precisão, réguas cor.
rediças, ráguaa métricas e réguas do
cá lculo e tiratinhas para desenhos
Classe 17
Escalas para desenhas, escaLas-rgguas.
esquadros, réguas e táboas para desenbo
—Ténue
669 . 810, de--3:11-64
R ocl ri g u es: Irman F. Cia. Ltda.
Gusa
PRORROGACÃO

S
ai •

PIF--PAF

I. à

C'il a. a• '19
Galinhas, p erus. galos. pelos. aterre
• cos, galinhas 4i Angola e ovos

BRASILEIRA

Classe 50
Impressos em geral relacionado ao Co. mesclo de Vendas e Técnicas
Promocional
Termo n.° 669.815, de 3.11-1964
Eventec — Empresa de Venda s
Técnica Promocional Ltda.
• Guanabara

ETIAGE
IffDrYSTRIA

BRASILEIRA

Março de

1965 1071

Termo me 669.820, de 4-11:1964
'faveira S. A. — Indústria de Calçados
São Paulo

TIVEIRk
INIXTSTRIÀ
CALCILDOS
.

Nome Comercial

Termo a° 669.821, de 4-11-2964
Santa Maria S. A. Credito, Financie
mento e Investimentos
São Paulo

see l3raa
)11211
tieiT
. a

ind .

Classe 50
Para distinguir: Artigos não ineluldot
enroutras classes, a saber: etiquetai. a»
-velames, rótulos. faturas, notas e imprta
soa comerciais em geral, usados nas ali
viciastes da requerente
Termo ra 669 . 822. de 4-11.1964
Agro-Técnica Turani S. A:, Agriculta
ra e Instalações Industriais
São Paulo

Para distinguir: Perfumes, asseadas, extratos. água de colônia. água de toucador, água de beleza. água de quina,
TURI.N1
água de. rosas, água de aifazorna, água
para barba, loções e tônicos para os
Classe 41
cabelos e para a peie, brilhantina, bandolina, "batons". cosméticos, fixadores. Para 'distinguir: Substâncias alimenticla*
de - penteados. petróleos. óleos para os
Termo nc• 669.823, de 4-111964
cabelos, "creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas pata limpeza da Indústri de Calçados Rosana Limitada
São Paulo
pele e "maquil/age7 depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
ROSANA
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos. carmim vara
o rosto-e para os lábios, sabão e creme
Classe 36
para barbear. sabão liquido perfumado
Para distinguir: Calçados em geral
au não, sabonetes. dentifriclos em pó.
Desta ou liquido: sais perfumados para
Termo n° 669.824, de 4-11-1964
banhos, pentes. vaporizadores de perfu- Indústria de Malhas Coldness Limltada
me; esedivas para dentes, cabelos, unhas,
São Paulo
e cibos: dum de louro, saquinho psiu.
!nado, preparados em pó. pasta, liquiGOLDNES1
ds e tijolos para o tratamento das unhas
ciissolventes e vernizes. removedores da
Classe 36
cutícula; glicerina perfumada para os
Para distinguir: Roupas feitas
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintai ou sinais artifiTermo ny 669825, de 4-11-1964
ciais, óleos pare, a pele
"Velocam" Velocímetros Limitada
Termo n.o 669.817. de 3-11-1961
São Paulo
Work News Kits Ltda.
Guanabara

WORK NEWS
XITS LTDA.
N.,••.ere Comercial
Termos na. 669.818 e 699 . 819, cle
3-11-1964
Work News Kits Ltda.
Guanabara

WORK NEWS KITS?#

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe -48
Para distinguir: Perfumes, essenc:as. ex.
• Classe 5(
tratos água de colónia. água de touca- Impressos em geral relacioriados, as /ador, água de beleza. água de quina. bria.° e comércio de mdoeis em geral,
água de rosas, água de alfazema, água
ilSCIUSIitst estofados de teida sespécie
Para . barba, loções e tónicos para Os
Classe ,40
-abetos e para a pele, brilhantina. baia
Ind. Gani.: de móveis em /geral. Jnclulolina, batons. cosmétioas, fixadora!
41ye . nstefadoi i1, tela especie
le penteados, petróleos, óleos para os
•)d,
,t;
1. 11
"

VELOCAM
Ind. Brasileira.-

Classe 21
Para distinguir: Velocinietros
Termo ne 669.827, de 4-11-1964
"Barimar" Indústria e Comércio cl
Materiais de Construções Litairaell
São Paulo

BABINU
/^4. brasileira.
Classe 16
Para distinguir; Tijolos
Termo ri' 669.828, de 4-1 1 - 1964
wo.- wd ernadora Kristina Limitada
São Paulo
. Ind..

.

Brae11eira

, Classe 50 .
Para . ,diitiriguir: }matem°,

trtARIO OFICIAL (Seção HO

11072 Segunda-fera 15
Urma ra 669.829, de 4-11-1964
Pedra Caparroz Rodrigues
São Paulo
.
•

AGENICA. DE

DESPACHOS
CAPARROZ

Classe 33
Titulo
Tenno 11' ) 669.830, de 4-11-1964
Hagacê Comercial de Utilidades
Domésticas Limitada
São Paulo
HAGAG2

Ind. Brasileira

'

Têrmo na` 669.832, de 4-11-1964
:o respemdeacia blocos para cálculos
IV/artinaços r-- Comércio e Indústria de blocos para anotações, bobinas-brochuras não Impressas, cadernos de escre• Produtos Siderúrgicos Ltda.
ver, capar para documentos, carteiras,
São Paulo
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para paMUTINAÇOS - pelaria, cara5as de visitas, cartões coI. Ind. Braalleiral
tne ca-es índices, confeta cartolina, cadernos de papel melimetrado
Classe 50
e em branco para desenho, cadernos
Imprcsaoa
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas pIanográficas, caTermo no 669.833, de 4-11-1964
dernos de lembrança, carretéis de paIndústria e Comércio de Calçados ' São pelão, envelopes, envélucros para chaJoão Limitada
rutos de papel, encardenação de papel
São Paulo
'
ou papelão, etiquetas, falhas índices
Rau de celulose, guardanapos, livros
SIO •JOÃO
não impressos, livros fiscais, livros de
¡Indo Brasllein,
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos,
papéis de estanho e de alumínio,
Classe 36
Para distinguir: Calçados para homens, papéis sena impressão, papéis' em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
senhoras e crianças
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel "de
Têlino n° 669.834, de 4-11-1964
seda, papel Impermeável, papel em boOciii de Sá Imóveis Limitada
bina para impressão, papel encerado,
• - São -Paulo
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para' desenhos, pa'pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para , escrever, papel para imprimir, papel paClasse 33
rafina para embrulhos, papel celofane,
Titulo
papel Celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar taTarmo na 669 . 835, de 4-11-1961 • baco, papelão, recipientes de papel, roAuto Posto "Palmeirinha" Limitada
setas de papel, rótulos de papel, rolos
• São Paulo
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papei

Maço da 1965
Tórmo n° 669.840, de 4-11-1964
Modas Infantis Ginasta Limitada.
São Paulo
•

01

B191121.1ra.,

Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestes:Moa
e roupas feitas eia geral: Agasalhos'.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba,douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçáo, coletes capar, chales,
cachecols, calçados, Chapéus, cinto.,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças. Camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achara
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
ros. jogos de lingerie, jaquetas, Inqués,
luvas, ligas, lenços, manhas; meias,
maiôs, mantas, mandrião, manelbas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerbaas,
peugas, ponches: polainas, pijamas. pua
nhos, perneiras, quknonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueterea, aborta, sungas, atolas ou slackã,
tuier, toucas, turbantes, ternos, unia
formes e vestidos

Classe 8
Para distinguir: Abajócs, acumuladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
freqüência, anemômetros, • aparelbos
ia televisão. apsrelhos de ar condicioaado, aparelhas para iluminação.. inalasive os considerados acessórios de veicubos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias.
aparelhai para purificar águas, apare, lhos de sinais lampejantes. aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, apareTermo 'as 669.842, de 4-11-1961
lhos cinematográficos. aparelhos!, autoBrinquedos Mira colo Limitada
snáticos para acender e regular gás
.
São Paulo
aparelho para separar café, aparelhos
para aquecer edificios, aparelhos para
MIEMOD9
experimentar drenos, aparelhos para
Ind. traelleír.,
deatruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
PA •
Classe 49
aquecimento de água, . aparelho& gera
IndPggi2eira
Para distinguir: &sucata
Têrmo
n°
669.838,•de
4-11-1961
dores eletro-quimicos, aparelhos para
Wanf's — Indústri e Comércio de
recepção e reprodução de sons..e soai
Classe 50
Termo. ng 669.843, de 4-11-1964
Con.tecções Limitada
das. aparelhos automáticos :elétricos de
Para -distinguir: Impressos
Bar e Café Carrão Limitada
passar. aparelhos para . espremer frutas
São Paulo
São Paulo
.
669.836;
de
4-11-1964
Temo ti°
e legumes, aparelhos de alta tenso
Fundição Diadema Limitada
aparelhos de matação contra acidentaQARRjO'
•
São Paulo
da operários, aparelhos Afiadores
flatNriS
Ind. Brasileiro]
ferramentas, aparelhos distribuidores da.
ffiratileira
•
DII.DEM.1
tabas) de desinfetantes para instalaClasse 50
Ind. Brasileira
Classe 36
ções sanitárass, aparelhos esterilizada
Para distinguir: Impressos
Para distinguir: Artigos de vestuários
1%14, aparelhos aazeificadores. aparelhos
: roupas feitas em geral: Agasalhos,
Têrmo as 669.844, de 4-11-1964
para análises, aparelhos azou:a-dores
Classe
5
:ventais, alparcatas. anáguas, „ blusas,
Odil de Sá Imóveis Limitada
aparelhos p asteurizadores. aaare:hau
fiadores a estabilizadores da. pressa. Aço em bruto, aço preparado, aço botas, botinas, blusões boinas babaSão Paulo
•
a_ de fluxo ar gases • e itquios. apare loca, aço para tipós. aço fundidos aço douros. bonés, capacetes, cartolas, caraE FÁCIL COMPRAR)
aarcialmente
trabalhado.
aço
pálio,
aço
Oca para salvaidentc e para sinaliza
paças, casacão. coletes, capas. thales,
Sut
EM ODIL
stto, apaeedsos para escampristas. apa- refinado, bronze, bronze em bruto ou cacrecols, calçados, chapéus, eartos,
parcialmente
trabalhado,
bronze
de
111OVEIS
relhos para limpar vidros. apardsas
cintas.
combinações,
corpinhos
calças
para cotribater Formigas e outras pra- manganês, bronze em pó. bronze em á senhoras e de crianças, calções, calClasses: 33 — 50
gas, aparelhos automáticos racionados barra, em- Sio, cturnbo em bruto ou ças, camisas, camisolas, camisetas,
Expressão
pela introdução de moelas. aparelhos parcialmente preparado, climento -me- cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
. espargidores, aparelhos e instrumentos tálico, cobalto, bruto ou parcialmente saias, casacos, chinelos, dominós, acharTêm° n° 669.845, de 4-11-1964
de cálculo, aparelhos para observações trabalhado, couraças, estanho buuto ou pes, Santas.aa, • fardas para militares coMercadinho Boa Compra Limitada
sísmicas, aparelhas termostatos. atito- Parcialmente trabalhado, ferro era bruto,
São Paulo
nõmetros, aspiradores de pó, aerôme- em barra, ferro manganês. ferro velho. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortros.' acendedores elétricos, alisa fa la is- lusa em bruto ou parcialmente traba- ros, jogos de angarie, raquetas, laquês,
BOA
COMP. •
tea. aplicadores elétricos, antenas ba- lhado, gusa • temperado, gusa maleável, luvas, ligas, lenços, mantós, melas
g.Ind. Brat:U.1ra .ansinaa
de
metal,
lata
em
fédha.
latão
rnaiós,
mantas,
mandriai:a
mantilhas,
paterias de acumuladores, baterias. balanças comuns e elétricas. barômetros, bi- em falha, latão em chapas, latão em ctos,- palas. penhoar, pulover, pelariam:
Classe 41 vergai/Iões, ligas metálicas, amalhas. aeugas, pouches, polainas. pijamas. pumiculns, bitolas. bobinas, bobinas
Para distinguir: Conservas
magnésio,
manganês,
metais
não
trabatrIcas (exceto para fins curativos).
nhos, perneiras, quituonos, regalos.
botaies de campainhas elétricas, bosnlras lhados ou parcialmente trabalhados. me- robe de chambre, roupão, sobretudos,
Termo no 669.846, de 4-11-1964
tais
em
-nassa,
metais
estampados,
enadidoras, búzsolas, baterias elétriaess.
suspensórios, saldas de banho, sandálias • "Abras" Terraplanagens Limitada . .
metais
para
solda,
niquel,
zinco
bules, elétricos, buzinas, buzinas' pára
São Paulo sueterea, shorts, sungas, tolas, ou slacks
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
oder, toucas, turbantes, ternos, uniformes
Têm"
no
669.837,
de
4-11-1964
frigorificas e fotográficas. chassis " de
e vestidos
Papeis 2 Papelão "Ercla" Limitada
aádlos, chaves elétricas, 'chaves, camSão Paulo
.
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
Termo no 669.839, de 4-11-1964
Classe 33 •
,
para fotografias. válla-laa para r54'os,
Transuca S. A. Transportes União dos
Para distinguir: Terraplanagens e paválvulas de descarga. válvulaç á re• Carreteiros de Campinas
vimentação
dução, vacuómetros, válvulas elétricas
Ind. Brasileir • •
.São Paulo
-de vácuo. ventiladores •
TRe7S-Orj.,
•
Têrmo n° 669.847. de 4-11-1964
•
Ciassa 38
•
Brasaleira
Frantusi Imóveis Limitada
-nono ne, 669.831: de 4-11-1964
Aros para guardanapos de pape/
São Paulo
Bar e Café Tufão Limitada
Classe 33
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
São Pisa'. 1:
_
para retratos 'e autógrafos, balões (ex- Para distinguir: Transporte de mercaIniP
d9r
Wtr112:0
a
.rãlatra • •
dorias
Ind. Brasileira . cato para , brinquedos) blocos para
•
Classe .50
. Classe 50
Pa ra distinguir: Imore's,.:os
PREÇO DO NÚMERO lí10 HOJE: CR$ 10,00
Para distinguir; Impressos

