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T.CRÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 191111
_eismeala

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Portaria te 20 de 8 de março de 1965

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA 9 ROPRIEDADE INDUSTRIAL

N. 109.039 - The Goodyear Tire Arquivamento de Procesum de Patentes
Ficam os processos. de patentes abai.
Haas Co.
xo mencionados arquivados.
N. 119.555 - Hawley Products Co.
N. 113.772 - Rene Bauvin.
N. 124.208 - Miles Laboratories
N. 114,820 - Paschoal Trica.
Inc.
N. 115.047 • Mecânica Esfera LIN. 12.437 - Arburg Feingeratefa- untada.
brik O H G Hehl Sohne.
N. 119.171 - Sebastião Luiz de
N. 124.660 - Pittsburgh Plate Glass
Oliveira.
Co.
N. 119.807 - Cama Bruno S. A.
N. 128.260 - Matukyu Ind. de
N. 120.004 - Itap Indústria TrieMáquinas Agricolas Ltda.
N. 128.352 -J. R. Peigy S. A. nica de Artefatos .ásticos Ltda.
N. 121.310 - Oscar Okuno.
Co.
N. 128.474 - Eeastmari
N. 124.510 -- Miguel Gc-es.
N. 12.?.043 - Mclaughliu Gormley
N.122.154
Serok.
Kil „ Co.
N.
122.424
Roldeth de Souza
Rio de Janeiro, 8 de março de 1965.
N. 155.905 - Rudolf Brixner.
Roei._
.
Diretor-Geral.
Geraldo
Saboya,
N. 136.886 - Mineração Geral do
N. 123.072 - Arthur Diniz de CarBrasil Ltda.
valho.
EXPEDIENTE DO • DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
N. 123.381 - joao Cuerrero Caro.
N. 141.702 - Oditoa Ney Costa.
N. 149.941 - Eastinan Kodak Co.
N. 123.548 - Szaja Pa;ecki.
DESARQUIVA.MENTO DE PRO•
N. 150.494 - Olympla de Suys.
N. '13.88:: - 011n Mathfeson CheCESSO
N. 150.639 - Werner Rudolf Siel mical Corp.
bert.
N. 128.176 - Odilea Azevedo Vas.Dia 11 de março de 1965
N. 150.643 - Werner Rudolf Sie- conceitos e Arnaldo Monteiro.
N. 85.C39 - Processo de um apa- bert.
N. 130.262 - Haus Johannes Sperelho para alimentaçU continua de maléria prima pari máquinas de fabrica- N. 150.654 - Ind. de Antenas Pa- cht.
N. 130.295 - \Visou Alencar de
ção de papel ou parecidas - Valmet Oy: rls
Renato Vecchio e Ar- Curv - Arquivem-se os processos.
N. '3.704
naldo Figueredo.
Privilégio de Invenção Inde!erido
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INN. 150.737 - Inec• Schi- eariol.
TERFERÊNCIA
N. 118 357 - Aperfeiçoamentos na
N. 150.830 - S,A. Ind. Reunidas
fabrico de produtos de fibrocimento F. Matarazzo.
MARCAS DEFERIDAS
especialmente tubos - Adalberto AmanN. 150.836 - S.A. Ind._ Reunidas
do.
Dia 11 de março de 1965
N. 120.012 - Barra de Armadura F. Matarazzo.
N. 150.866 - S.A. Ind. Reunidas
para concreto Tor Isteg Sreil Corp
N. 122.056 - Imper.:dor - Cia.
F. Matar. _zo.
Sah
F-Elo Bastos Comércio e Indústria S.A.
Ind.
Retinidas
Diversos
Cl. 11.
F. Matarazzo,
N. 143.601 - A Nação
FranA. 119.352 - Manoel Henriques da
,eisco de Assis Chateaubriand Bandeira
• Diversos
Silva Jr. - De acôrdo. Reconsidero
de 11/4 '.1k
Cl. 32.
o despacho de arquivamento e procAdaIntegral Arroz S.A. Ind. e Comérse como se propõe acima.
N.
148.967
-,- Foqõrs Mercury cio do Arroz (petição n9 61;112). Radio Eletro Metalúrgica S.A. -- ClasArquive-se.
Desistência de Processo
se 8,
Alesander Serge Martin (reconssideN. 155.625 -CMTC- Çia•
50-kat! Rhodiaceta (declara a desistência 'do termo 148.399, prát.. .inven- rzição ao termo 94.090) - Arquive-se Muniiipal de Transportes Coletivos Cl. 8.
ção para scNovos Monofilamentos Sin- o , dalci de reconsideração.
téticos! . Anote-se a desistência
ar- N. 120.116 - Paulo Mendes AlvaN. '5).33,3 - i
•
- Pera processo.
reraja - Torno sem efeito o despacho fomarla Flor de Te Ltda.
Cl. 43
(sem
lento.
de a.
a expressão F12.r c1C-Maçã
Exigencias
e da 1: 1 1., -a de flor de in?0,
N. 120..117 - Paulo Mendes Alva..
•
't,•mos com exigências a cum- renga - Torno sem efeito o despacho N. 208.094 - Bijutex - Bijutex
prir:
Ind. Br a.
d.: arquivamento.
n de Artefatos de Metais
.da. . 13.
N. 123.571 - Confecções Tomaso
N,' 110 009 -• Pittsburoh Plaie C'ylass Ltda. - Mantenho o despacho de ar- N. 208.350 - BenatBauei
Co.
Vier Ltda. -- CL
quivamento. "

Rio 11 de março de 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industial, tendo em vista o disposto no artigo 50,
item v, do Dec. 535, de 23 de janeiro
de 1962; e considerando as sugestões
do Diretor do Serviço de Documentação da Propriedade Industrial, e visando
facilitar os servjços deste Departamento
e o do Departamento da Imprensa Naclonal, resolve que todos os clichês, indistintamente, deverão ser apresentados
Já desmontados (sem o berço de Madeira) e dentro de uin envelope, do
qual deverá constar o número do têrmo
correspondente.

N. 211.380 - Colores - '1eal S.A.
Tintas e Vernizes - Cl. 1:
N. 218.761 - Merces
Chie Mei%
c:- Ltda. - Cl. 8.
N. .681 - Sul American.. -..
Auto Eletrico Sul América Ltda. -Cl. 8.
N. 231.832 - 1.1,n • :arania - Reis
Cardoso Botelho S .A. Ind. Gráfica Cl. 38.
N. 232.710 - Torres - Lab. Tor-•
res S.A. - Cl. 1.
r;. 232.912 - Tropon - Tropeai.werke Dinklage Co. - Cl. 3.
N. 237.889 - Lombardinho Rir
que Lombard1 Cl Filhos Ltda. - Classe 41.
N 238.614 - Cyklop
Cyklop
Gesellschaft Emil
-rá,--ntt
Ciasse 8.
N. 238.931 - Carie. Carie Cia.
Americana de Representações Importaer. ão e Comercio - O. 21.
N. 239.384 - Aguia Soennecken
Cl. 17 (com exclusão de escalas
mecãnic., para calcular esquadrias estante e móveis para escritórios).
N. -1.542 - C.ilo - Cia. Quimica Duas -Ancoras - Cl. 4.
N. 243.540 - Pioneira - Ind. e
Coniérc'r Pioneiro Ltda. - Cl. 17.
N. 2:7.994 - Dumont
Metalúrgica Santos Dumont Ltda. - Cl. 8.
's '3.105 - Marlene - Casa Mar
iene Ltda. - Cl. 23.
-

N. 250.855 - Alfajor Cariosa Francisco Guiei° Ginienez - CL 41.
N. 259.256 - Record
Materiais
pa_ Construções Record S.A.
Ciasse 16.
N. 261.023
Oryzanin - Química
Especializada Erich Loewenberg Ltda
- CL 3.
N. 352.823 - Massa - Massa Mercantil Administração e Serviços S. A.
- Cl. 50.
N. 417,721 - Beijos Africanos Emesto Nelia:Satier S.A. Ind. Reunida.; Cl. 41 (com exclusão de biscoitos e bolachas).
N. 417.981 - Cortez
Cortez Coverde e Importação S.A. -. Cl. 7.
N. 427.982 - Cortez
Cortez Conterei() e le .-•sire.c, S.A. - Cl. 21.
N. 421.198 - 22per P Caats
Lií
- CL 12.
N. 421.537 --•.• Formetal
Formetal
5.A. Ind. e Coni:rcio - Cl. 5.
N. 421.905 - Farc_ie • alista
F;! •ene
-- Cl. 41.
•_
1 .1. •-• aco - São B?- ' ' •
Mecânica e Estamparia São &mudo
• •
mit
Cl. 50.

▪
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- As Repartições Públicaà
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diária.-nente„ afê, ás
•15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até- às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes . à matéria retribuída, nos.
casos de-erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
deados oficiais,
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais. as assinaturas poderse-ão tomar, cm qualquer . época. por-seis meses au um ano.
As assinaturas Vencidas
poderão :es suspensos sem
aviso prévia.
Para facilitar aos assinantes
o verificação do prazo de validade de , suas assinaturas, na.
N. 422..436 - Doruiugo. Ilustrado BInch Edil u•es S.A. - Cl. 32.
N. 423.331 - bilotor Casa Magazine. - .Arinando de Oliveira. - Case 32.
N. 42.3.956 - Agua Rosa - Bar e
Bilhares. Agua Raza Ltda. - Ci. 41.
N. 424,216 - Fina Flor Lidar
Bala Lider. S.A. .-. Cl. 41.. •
N. 425.917 - V a 40, M. Agostini Comércio, Indestria S.A. - Clas.
se 14.
N. 428.160 - '1.1 Na Réde - Jose
Lutocente - a. 32.
N. 428.452 -S. Matheus. de iMneração Sãc. Ilatheus - Cl. 16.
N. 429.417 - Reges - Reges Re.
pree:at-t•:- 3 Gerais S.A. -- O. 50•
N. 431.986 - Anttoduha. Enr
presa de Transportes Andorinha S.A.
- Cl. 5Q
N. - Cor...04 do Brasil Coração. da Brasil Terras S.A. - Ciasse 50.

••••2•4

EXP ED1ENTE
' '

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DiNal'On•
.

ALBERTO DE BRI T O PEREIRA

emigrá Do INERANÇa Da pumicAçaas

emane oà, s açjo DE vaecukçio

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
IIIEÇÃO
dacio doi publica:~ do *apodia/No ao dapartionanto
Nacional da Proprladada Induatrial do MIntatério
da. indiditria a Comércio

impresso ase oficinas do Departamento de Intensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁMOS
Capital e Interior:
Capital e interior:
Cr$ 600,00 Semestre • . . Cr$
Semestre •
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano . .
. . Cr$
900.00
Ano
Exterior:.
Exterior:.
Cr$ 1.300,09 Ano . . • . . . Cr$ 1.000,00
Ana
REPART1023, E PARTICULARES

parte superier do enderêça vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e a ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais„ devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

TITULO DE ESTABELEZIMENTO N. :10.017 - Punke - Lab. Salus
DEFERIDO
Ltda. - Cl ".
"...1.586 Aristoform - Sipcs
Moidio São Jo ão - doN.
N. :52."41
Brasil S.A. Ind. de Produtos; EleMala Barata 8 Cia. - Ci.
41
(ar,
troieicos e Sintéticps - Cl. E
tigo 117 n.' 1).
N. 183.575 - Casa Excelcior - N. 221.991 - Serra Verde - RaJose Coa% , Cl. 36 (art. 117 a° .1 phael Claudio deAraujo. - Cl. 42.
sem direito aogênero 1.• comércio de N. 226.655 - Long Playing - Cacalçadosl.
ine-cial Loa Playing: Lura. - CL. 8.
C.,beleireiro
N. 228.771
Nngib. Cury Aziz - Cl. 3.348 (ar- N. 227.971 - Brasifunken Eratigo 117 n 9 1 do código com ex--lusão silunken S.A. Ind. e Comércio - Clasdo gênero de comércio da classe 48. se 8.
N. 221.477 - Colégio Juruena Colégio • Juruena Ltda. - Cl. 33. (artigo Ii17 n" 1).
N. 236.861 - Panificação. e Coar
faltaria Central'
Abilio Costa 6, Ciat.
Cl. 41,42 e 43. (art. 117
mero 1)
N. 241.369- - Imobiliária Brasil
Ibrasil Imobrasil Colonizadora haobiliária 7rasil Ltda. - Cl. 33. ( a ti99
/17 n 9 1).
I" avena

crida&

irmIgnia Deterida

N. 102.735- Sibe dana - Jesus End.
e Newton
Amaral - CI. 48.
Gil
N. 24.5.448 - E;critdrio Técnico .lça•
Prumo
- Escritdrio Técnico. Prumo Li- N. 136.349 - Flex orte' - Fábrica
de Calçado, Flex Forte Ltda. - Clatr
ra - O. P.633 - (art. 114).
idtol
se- 36.:
Nome Comercial Dejeridt,

et

N. 154.669 - Titex Panambta
' • OS/ - Helca Mecáltica de :S.A.. Importadora e Exportadora Parr
Precisão. Ltda. - Helca. Mecânica de Ausenlaana Brasileira - Cl. Il.
P.ecisão,Lt 1? . (cl. 8. 11 21 (art. 149 N. 159.377 - Alfa- Alfa Mecânica
Ltda.
Cl. 6.
número 3/.
'M. 435.1C" - emp. Comercial Ira- I N'. 160.119 - O K- Frigorifico
•perlado:- de Matériais Primas Ltda.. Wilsen do Brasil S.A. - Cl. 4L
Cimp. Comercial Importadora de Ma- N. 172'.. r-Kiboa - Luiz Octavio
- CL46.
Jririlas Ltda, - (art. 109 IntJorge Mar• N. 209.Q3Z
' ltle7° • .`
tins .,Rodrigues - Cl. 32.
N.. 449.106. ,r* Par,.
Lab,
.673u -Cardioalrnia,
í1ine Lida.. - Duagra
dm Material
"jinport.' de Material' Gráfico Ltda. (ar. Farmacêutico Proman Ltda. „
se
figo '109 i1"3) • '
. •
• 3.
:
•••,' t•.

Lei n.° 4345 de 26 de
junho de 1964
Institui novos vtildies de
vencimentos paras ca
dores Públicos, Cauí& do?
Poder Executivo e clã

outras, providêndas • iteSuP
lamento*
DIVULGAÇÃO N.' 917
PREÇO: cm, 21a
A VENDA:
Guanabam
Seção) de• Vendas:,

Av. Rol watt" Abás, 1.
Aguda 1:

Mialatblo

dh Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Sendo de Renal:41re
Posta)
Em Brasilia.

Na &de dó. D'. r.: N.
• •

- -As Repartições PúblicaS
cingir-se-ão às assinuturat
anuais renovadas até 29 de
fevereiro. de cada ano e tit
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
Os suplementos é: ediçd'es. das órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário páblka federal, para fazer jus ao desconto indicada, deuerd provar
esta condi çào no aia da assinatura.
- O custo ele cada exemptar
atrasado das órgãos oliciaix
será, na venda avulsa, acrescist da mesmo
do de Cr$
por ano
anu, e de
decorrido.

N. 229.264 - Pitralon - Compag.
nie Belge Des Prodult OdbL se 48.
N. 239.552 - Ciquena - Cedepa
SRL41,
N. 239.734 - Nevada. - Baleeis
•51 Ca.-sataa Ltda. - CL, 36,.
N. 240'.85"4 - &me ° - Akt::bola.
- Cl. 11.
get B Ablorth.
N. 242.595 - Everest - Ind. de
- lét•icos Max Lux Ltda. Cl.
ai - Bureaux
i Nac d.. ._.:onr_r--,,e-cm e Comércio L1.
16-• " -16.REM
N. 2491.20W - A Vassou,-a
naldo Fagundes Miguel - Cl. 32.
N. 249.235 - Drops Datá - Pradutos.Alimanticios
Dana Ltda., - Cias.
se e.
N. 250.024 - Roseta - Fab. de
Bebidas Continental Ltda. - CI. 42.
N. 251.191 - Fah. Unl•
das de Tecidos Rendas e Bardado& S.A.
- Cl. 36.
N. 261.79C Vestebem - Dure
Bem Roupa Industrial S.A. --- ans.
se .11.;
N. 263.404 -Vencedora - Th+
ficadora Vencedora Ltda. - Ci. 41.
N. 416.516 - Cattan Confee•
ções da Rbtipas- aCttan: Ltda. - aar
se: 16.
- Alpina. Incl. e Comércio. - CP. 16.
Comercial: Irftleteúlo

N. 251.329 - Idi1stria de Calçados
comércio, Arco- Flex Ltda.
de Caladós • Comércio Afco • Flmc
Ltda.
2/2.904 -- Soa'. • Importialur& • Mi.
rama« Leda. Soe. IMpo-tatk4ã.ltit.
remar Ltda.
1-

„
Tèraaafeira 16

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Mar aj• de 1S33 1075

•
1NSIGNIA DEFERIDA
N. 676.223 - Hortela Garoto - nervo coraPlexa químico de • metro 2
Título h Estabelecimenté; Padeje:ida
Chocolates Garoto S.A. - Cl. 41 furaldeado,a de The 'Norwich Pha tna• N. 162.708 - Bazar dai Wias • Ni 407.647 - D G - Dias Garcia (sem exclusividade a expressão , Hor- cal Cu. pontos publicados em 2-3 - 1
Illoacyr Sampaio - Cl. I. a •
Importado.a S.A. - Cla. 17. 21, 22, tela).
retificaria em 4-2-65 e 15-2-65 (1pu24; ,26, 27, 34, 38 e 49 (com exclusão
N. 676.229 - Olivina indústrias sitail: em . 5-9-59.
'EXIGÊNCIAS a
•
das claszas 1C e 36 com o art. 114). Gessy -ver S.A. - Cl. 41 (sem di- N. 128.018 ••L Priv.. invençao p
reito ao uso riclusivo das figuras de <Feel._ de Correr Coberto e .Processo
N. 240.542 - AcIsa Automóveis Cahaas Imaortadora S.A., •-• Satis- TITULO DE ESTABELECa: .:aaarí.0 amendoim e azeitonas).
e dipomitivo para- a sua main:a:ai -ri ade
DEFERIDO
N. C76.338 - Loção Vara Cruz - Ernst Ity .r e Bertrana Vouniard ponfaça exigeacia.
Precintos
Vara
Cruz
Ltda.
ClasN. 369.146 - Corticeira Sul Ame- • N. 422.861 - Leão de Ouro Soto., publicados em 28-1-65 retificado cai
se 48.
ricana Ltda. - Satisfaça exigéncia.
8-2-65 e 15-2-65 depositado em 29 .le
ciedade Construtora e Iraobiliária Leão
N. 676.390 - Curtis - Curtis Ma- março de 1961,
de Ou Ltda. - Cl. 33 (art. 117 nufacturing
Co. - Cl. 16 (e:: ' 'ndo
„DIVERSOS .
N. • .1.410 - Mad: industrial •pa a •
número 4).
pistolas pulverizadoras equipamento de aNeivo
tipo de Telha Is: ;.a Prapria
Têrznoa aguardando anterioridades:
refrigeração
e
condicionamento
de
ar
MARCAS INDEFERIDAS
parei Arremate de Caixa de Vento e
N. 151.456 - Sotto Maior & Cia.
unidades (e condicionamento de ar e Sinalização dos Telhadas Cumteira -e LaN. 240.794- Casa Aliança importa- • N. 422.971 - Sacais - S.A. Mar- resfriadoret de recinto por pertencerem terais» de aaaximiliano
S amos
ção e Exportação Ltda. " . •
tinelli Industrial e Saibreira Saiais - a classe 8).
publcados era 28 7 1-1965retificado em
N. 676.21" - Auto Volante Electri- 8-2-65 e . 15-2-65 depositado em. 3 de
N. 266.696 a- Cobin S.A. Cornar; Cl. 41.
N. 423.410 - Visoflux -,Indústria co - Importadora e Barbosa S.A. --= maio de 1962 estabelecido em. Santa
cio e Indústria.
de V:aarlis e Luminosos Visorlux Limi- Cl. 8, 10, 21 e 47.
Catarina.
N. 422.259 - Violland Comércio e tada • Cl. 8.
•
N. 103.404 - Praia invenção. para
Indústria S.A.
N. 423.714 - Narcobex - Labo(Processo para prepara: anestésicos to N. 428.152 - Ciprona Comércio e
_NOTICIÁRIO
cale ut r
AkLebolager Astra .
Indústria de Produtos Naturais e Sinta- ratório Farmacautica Natus Ltda. tekarnes a:anis/ta Fabriker, pontos puCl. 3.
ticos 'tda.
RETIFICAÇJES
N. 428.312 - Lojas Paulistas blicadas em 29-1-1 • retifcado em (-2-65
N. 431.868 - MF Rosas.
Albert-. Lunclgren Tecidos S.A. - Clas23-2-65 ..•-• 9-3-65.
Ternio.s:
se 37:'
N. 151.506 - Desenho ndustrial
EXPED12 .1TE DAS DIVISÕES E
• N. -428.928 - Dane Du Feu . SEÇO73 REPUBLICADOS
N. 122.989 - Priv. invenção para para aNóvo e original desenho ornaLaboratória Phumatosan S.A. - C/as- «Processo de P:oduzir Carantes de Dis--arast -aos de S.A. Indústrias
•
anidas- F. Matarazzo.
persão> de Sandoz S.A. pontos publi•• • Tro-ste ancia e alteração de nome de a- se 48,
tular de . p. acessos
N. 413.885 - Continental - Edi- cado em 10-12-64 e retificz.dos em 17-12
Pontos pabacaa
em 29-1-65 retifi.
de 1964 - 8-2-65 - 15-2-65, no inte- caao em 9-2-65 -- 23 . '2 55* e 923-65,
tora
Continental Ltda. - Cl. 32..
Dia 11 de março de 1-35
de
um
ácido
rior
do
1°
ponto:
• N. 418.203 - Fama - Oswaldo
N. .151,710 -; Mud'elo industriai
aromático .,:ro etc.
How-Mb - Cl. 41.•
para «Nevo apo de forma para calça.
L'Oreal (na alteraçao de nome tia
N. 127.052 - Priv. a. /e nção para dos:è de Augusto Horacio . ••,• Altornare
marca Oreor. número 305.160) , - AnoN. 418.609 - Stenorette - Grundig
em Bagageiro
Aplica- pontos publicados em 29-1-65 retificacAperfeiçoaa.,ento
.
Werke G B H - Cl. 8.
le-ae. a alteração de noma.
• N. •428.244 - Fisiolisin - Labora- vel em Capotas de Autoveiculosi • de do ma 3-2-65 - 23-2-65 - 9-3-65 para,
José Solina Fraaco, Luiz Pereira Acunha o si •
Exigéricias
tório -Setros S.A, - Cl.- 3.
a do termo.
e 10'jé Mano ' Quinteiro Freljeiro ponN.
425.377
Mude
já
Canos
e
SiFicam
os pontos caracteristiaos abaixo
tos publicados em 20-1-65 e retificado
Colorado S . Mercantil e Industrial
(junto a marca a° 277.583) - Satis- lenciosos - jeaan Baptista Feuillatey em 10-2-65, no interior do 1° pacto: rnencioados republicados por terem
- CL 6.
. a. fixada por meios usuais e caracte- saído com incorreções no dia-' 1-2 '14.
- fa,: r -.3éncia.
• N. 428.555 - &met Swis - Anto- riza-1n
• N. 59.177 - Priv. invenção para
Caarado S.A. Mercantil e Industrial nio Canarico Filhos Ltda. .-- ClasN. 123.094 - M.ê10 de utilidade tPro......so para reforço do rebordo dus
Satis- se 6.
•(janto a marca n° 277.584)
para :Tc -neira Elétrica Automática com recipientes metálicos» de Marcel Dea
laça exigência.
N. 467.793
Fosfatec Fusfatização múltiplas finalidades» de Antonio Edil° fauw. •
N. 300.74: - Carlos Frederico Gui- Industrial Ltda.
em 22-1-65.
telle, pontos aablie- •
N. 1.18.910 - Modelo de utilidade
lherme .S...alfeld
- Satisfaça éxigén,
para
Niavo modélo de embalagem transN.
123.843
-•'riv.
invenção
para
TITULO DE ESTABELECIMENTO
«Aperfeiçoamentos relativos a Unia° de parente» de Miguel Cod:neg Sicard Lcai
INDEFERIDO
Mater:ais Termoplásticos ' de Dunlop retificado o arida do '1 9 ponto Nemo
v)irrersos
aaalela de - mbalagem -Transparente
N. - :2.555
Buffet Atlântico • - Rubber Co, Limited pontos publicados
Ceai Organizadores Economistas,
Villar
Cia. Ltda. - Cl. 414 42, 43 em 22-1-6 -, a p ioridade do correspon- caracterizado por ser coa-t. :a de uma
dente aral:do depositado na Repartiçáa peça base de papelão ou outro material
Consultares Industriais Ltda. (junto
e44.
de Patentes na Inglaterra em 30 de ou- adequado' ratangular quadrada al -alar
--'
---se
o
n°
169.331)
trISI S-P2
tubro de 1959 sob número 36.994. . triangular ou de qualquer outro formato
pedido de alteração Ror falta de cumEXIGÊNCIAS
dotada de uma pluralidade de recorte*
prira
ar .exigência.
N. 124.052 -, Priv. invenção para semi Mrculares tomando ,..0çÕes
Têruaos
com
exigências
a
cumprir:
•
aCo...posta Polivinfi e Tratamento
Colorado S.A. Mercantil e IndusN. 576.418 - Tecelagem Parahyba re/ativo ao mesmo» de •aridney Inter- hentc-s equidistantemente dispostos etc.
trial (junto a marc n° 282.58) ArN. 123.625 - Priv. e. -ação para
national Corp. pontos publicados- em
quive-se o pedido de fls. 10 por falta S.A.
«Processo para a produção de. tingi22-1-65.
de cumprimento de exigência.
•
....aORROGAÇÂO DE MARCAS
mento e es.einpados fixos era materiais
N. 125.915 - Priv. invenção para texteis celulósicos» de Ciba
Societe
- EXPEDE/7a DAS DIVI2S E
«Indicador
de
Tempo>
da
Ka
'
dmann
Anonyme La interior' do ponto: ...
Foram prorrogados os seguintes regisSEÇÕES REPUBLICADOS
pontos publicados em 22-1-65 total de bisulaita de um diisocianato ariaco cob.tros correspondentes aos támos;
2-pr.
tendo um grupo de isocianato aromatiMARCAS DEFERIDAS
Minnesota
N. 673.314 - Scotch
N. 126.319 - Pa y . 'avença-a cara camente ata. .r.. prioridade do corMining And. Manufacturing Co. taDspositivo para a .fabricação de fios respondente pedido depositado na ReDia 11 de. março de 1965 •
Cl. 17.
.
de grande volume parente» de Mouli- partição de Piaantes da Suiça em 2.
nage et Reta.derie d Chavanoz S.A. de o.azbro de 1:459 sob o n° 79.632.
N. 259.605 - Gu mo m Nord- Electric Co. .- Cl. 28.
N. 673.374 - Tehrmo Cilia - Ma- poztos -ablicados em 22-1-65 depositado
N. 123.843 - Priv.- invenção para
aiark Werke Gesellschaft Ma Beschrankterquimica S.A. Produtos Químicos em 2-2-61.
(Miro modelo de caixa desarmavel» de
ter Haf Tung - Cl. 3.
Farmaceutic.
João Soares estabelecido Est; GuanaN. 105.769 - priv. invenção para bara e total de 3 pontos.
N. 414.965 - Tel.; •-• Tel.; TécN.
673.491
Textolite
General
ePror.
:ao
.a.a
a
prepaarção
de
aldeidos
nica Eletrónica Laia.
Cl. 8 (com
Electric Co. - Cl. 16.
polinênicos» de . F Hoffmann La RoN. 124.149 - Priv. invenção para
• exclusão de bobinas),
cha 8 Cie. a _iate Anonyme pontos pu- (Estabilização de Enxofre Iniola•a'a de
'N.
673.492
-.
T.oiite
General
N. 422,802 Criaste - Celeste
- bli_ados em 28-1-65 retifatado em 4-2 Eiaaffer Chmalcal Co. depositado era
Modas Ltda. - Cl. 36 (cota exala- Electric Co. - Cl, 28.
11-10-60.
Indústrias de 1965 e 15-2-65.
N. 673.399 -- Jacy
sae de _alçada:. , bolsas).
a. Irmãos Spina S.A.
Rz
N. 110.835 - Praia, Invenção para .N. 125.151 - Priv. ¡avença-o paia
N., ,421,.351 - R. Regencla - Ar«Um processor. . a produção de fios Caixiaems» de Alurniniurn Industrie Ala.'
L. S
:rd
BedfOrd
N.
675.527
rapr : aronha - Cl. 32 -- na • :ando
fitas películas e parai:Ata_ ramelhantes tien Gesellschaft estabelecato na Suiça.
argaioa. publiaitarias como pula:a:ações Electrica S.A.
artificiais a partir de Viscosa» de AlN. 127.371 -ahiv, inverrçaia para
Impressas). •
zr- gernene Kunsrziale, arl V pontos publi- caa p erfeiçoamentoe em Ma: asa de reter
laa
aemil
_1. 675.
• ••
N. 430.447 - Cobin Cobin Cias. ke Hoechst AktiengeselLschaft Vorm cados em 28-1-aa e, retiPcadó .em 4-2-65 :Paa Manufacturing Corp.- •'
e 15-2-65,
eãrailleira da„!Invast'mentos Industriais Meister Lucius a: Bruning - CI. 3.
, N. , 27.429 e- Calva , Inv enaao Rata
Cl. 6 (lialtando-se a exprassaa . (atei. • N.. -a75.973
alirabel N. 113.2:09 - Priv. ia _ação t Ora daper feiçoaMentos na t cegue-aça:a ae
Miraliel
orán . depois de partes).
(processo para a preparação de um válvulas> de Marvia
Produtos Alimentícios S.A.
Grove.

-
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fl/farta-

1966

1d' outuhre-de 1960
173.587/
121-...787 — Priv,. invenção para eu 4 de outubro de 1 1960 estabeledde
N. 127 3, — Priv. para
de Cimpagnie de Pantr. a. Mo". fite
, Paula..
pa a a fabricação . (P. novos em.
r
eDispositivo- automático para -aelecionar (Poeesso
L‘'' r26'..9.33;Modelb. de utilidade ma trance.- prisr. invenção. pare
g:acs de ce:eais» de Anao- da. Rocha' eu:antes» de Cibo. Societe Anonyme.,
ent 7 !para. (Agulh a s de T'rica' Cum. Escala de Aperfeiçoado ,para, tubos de tonCvtoa
Leite, Filho depositado em 24363. , Repartição de patentes ,"
agâsto de 1959 . e 9 de junho de. ¡Métricas. de Yae. Suzuki SOF
N. -"'":3 148 --- 'Pr¡v. invenção para 1960, sob os , as. 76 . .692 e 6.577-60 res." 'depositado em 26,1-61.
(erctrito, de núcleo magnético» de , Amo, pectvamente.
PRIVILEGIC DE INVENÇÃO.
j N. 1.27..8...n -- Priv . .. breençaie para
bicorpratect •
N.: 122.375 — p tiy. nivençact pura (Aperfeiçoamentos erre ou relativo a
utilidade. eProcesso , e dispositivo para. fabrico coa-- processos para gravar-se eletrônica123'.587
i'/.. 128.65.1 —
I
TP
para, 4iL • ador de 1-lunha FixaveL ent tim.o de sabões matmoreos
i
m.
„dauma
superfície.
t..4iI11a
gravadb
•
De, t9)
autubro, ofe 1960.
Josef "Laraberg„, - de Eg:dio Corio depositado cm. 14 . de desta maneira» de. N V, Philips GlmiiChayllampenlabriekem paar um: totaP de 19
N. 129.982 — Peiv. inv.ençãe prz.tra
Requerente. • (r."Jrapagnie de Font-er
cre-ão . para ponto.
(Aperfe:çoam, uotos • em ou relativos a re- N. :22.011' — Priv.
Mousson, firma francesa.
tab. ebra, (Processo para a fabricaçaa de Cata16g:os deixo,. magnetc,:s» e
N. 128.043 -..- Priv.. iavençt.o parei' Platinas. característicos der (Molde
esSoicete
Ind. de Reld.g¡As do. " S.A. deokr-. liaadores»
4(Aper&içoamentos em dispositivos de aPerfnUmadb, para tubos. dir concreto)
sitado. em 26, de maio. de 1961 e ester tibelecido. na Suiça.
das isqueiros a gaz
(PititdlEgit» de ¡audição' .
N. 123.011 invenção,. para alimentaçãoEt=c0
belecido em São, r.",iulo.
Ffispano Americaine
I tre.
«Processo
de
preparação
de
Dibenz
N.. t29.9.
Priv: invençao pura
.
para um total' de .t "- ponPontas, Cara:aerisaaos'
(B.. G.). Tetra tlidzonzt:rcina , de So- 'Francispan
(Batedeira cem. Manguais •rrara
P01.1r- , tos.
Rhone
.
1
9
—
Molde,
:ra etilá z de Conca=
cite
Des
Usines,
Ch:miques
aitiva
Ao, de aduba, de Avec,'
N.. 128.6135_ — Modelo, de.
lenc . depositado em, 26 de setembro, de
pretendido, do tipo de: bolsa e. ponta
•• n.
'para eNovas disposiçúcs, em, sobrecir- perfilbdb, caracterizado " pela fato de
1960.
N. 1430.387 — Priv. invenção , para
paz para cadernos ou livros> de Indelii- ccalpreender, emcombinação, no espaço
(Pucestio, e Máquina pa- fabr¡. • (Ao] N. 12: .690 — Priv. invenção para i ko tj j retifteudb u inició rui 1"' ponttn• anele' situad,.... entre um. macho.- princl.
(Processo
e
aparelho
para
o
tratamento
aatomática de pedaços de massa para
Sons 'Nova d:sposier'o em sobrecargas prote- par de litvm externai elãsitca exPartarvel
padzIr¡a» de Ateliers de Const-uction defib-as» dé h Zancroft El
toras para cadernos ou livros; caracte- e um envelope externo, coaxial com
Co.
fica
retificado
o..
inicio
do
P
ponto:,
C „;.11aunie C..,•ms:
Ap...-elho para corrugar e embobinan irizatio por tira. alengaiatt de material êsse um macho de bolsa cizcular,
N. 108.220
inv(açíio tara fibras temeis compreendendo um tubo 'conveniente preferivelinente plastieo envolvendo uma das exterimdades do ma:t
(Proeesco, peca predutt- bidretoa • dei formando uma câmara de corrugamengo Cansparente colorido ou llã O e que tem- abo, principal, e conatituldb, por um
c mtruerrh de setores eirculares rigir
al. inio de Kopers. Co.. Inc parai cacei/lidadas de entrada, e , de desca,-an na fac„; etc... ..,. •
tua total de 13 pontos. •
um par de . , alimentar as ditas fibras ' N. 128.630' — Ntodélo. de- utilidade dos, mit/oitos, por sua vez por um ea"
N. 111.929. — Priv. invenção para' etc „...
pa-. «Nevo ti a de gr.ampinher duplo' velame elástico;. uma/ camisa: externa expansível... formando, a trin-iressão externa
•-'''vo,'le sinalização para, C: .:UIGS
N. 124.974.. — Priv. invenção para pra. riscar madeira» de. Antonio- Boer de moldagem do concreto, e finalmente,
ctoizados» 2.enkrad\vek Gustav Pepara.
um
total
de
2'
pontos..
«Agentes para lavagem pobres em esum macho eircularelático para, moldagem
ta..
puniz.» de Fl ,mkel 8 Cie. G" 14t
1Nr. 128.698- — Invenção para da ponta perfilada, cujo último , macho
•N. 113.432 — Priv. invenção para fica retificado o finar dõ 1° Ponte: com (Instalação cc. liiconadOra de aro de: é envolvido por uma rim te . da camisa
4olVic:a Aneias de Borracha. de, Se- :radicais na. ' 10 glicolicos e cujo ponto Carrier. - Corp depositado, em. 25-4:41.
expansiver que sabre êle . se aplIt.w...
ção, Circular com partes metálicas In, -de eu. -ação está. abai:s.) da temperatura
N. 120..8:7 — 15/1bil.. de utilidade para
Prioridade: França, enta 19) outur
So¡Ceta
GOnir de aplicação> do agente: de lavagem,
,«Nav.o aar ellua,
o para tratamento) dos bro de 1959 sob o número 807.852
nia P
'branti Saga S P A
final
125.832 — Priv. invenção.. pane cabes
lo a vapor
aqueeàraen- para os pontos de r - a 6 e 10 e em
do 1° ponto:
forma que d...da :-. eive rrocesso. de fabricação de tijolo tos dos gazes quando
em funções. seca- 29 d2 julho de 1960. sob o n° 839..954
,
grupo de aneis C.C211fit ittie unia . única P e ça- !e peças para acabamento» de- canstru.-Aleictr 3- Tavares Cordeiro
ipara os pontos, 7 a 9, respectívamente.
d Cebo Gercia depasitadtr nos para - mu total era 6-pontos'.
I çõee
rim to:-" de /I pontos.
• -

e
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MARCAS •DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torrer o prazo de 60 dlaa para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
DIanlomd. d Propriadade industrial aqueles que se julgarem prejudicados coal a concessão do registro requerido
Termo a 669.848, de 4-11-1964
Internavonal Merchants do Brasil
Limitada
Nova York

MARCHAMMS
DO BRASID
•Ind.
Brasileira.
.

Classe 50
para distinguir: Impressos
Termo n 669.849, de 4-111964 Indúst; ia <h- Calçados Caboy Limitada
São Paulo

s
Or
Ind. Braalletria
Classe 36
Para distinguir: Calçados
Têrnio n° 669.850, de 4-11-1964
Francisco Michelazzo
São Paulo

JANELAS ROA
O MUDO

•

Classe 32
Para distinguir: Propaganda e publici• dade
Tèrmo n° 669.851, de 4-11-1964
. C.onfecções Vugel Limitada
Suo Paulo

VITGRI.
Ind. Brasilejta'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casação, coletes, ca pas, chaias
cachecol!, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
NI. camisas, camisolas, ramisetas.
cuecas, ceroulas, cblarinhos. cueOvs,
salas, casacos, chinelos, dominós. echar.
pes, fantasias, fardas para militare*: colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. 'agudas, laquês.
luvas. ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palas, penh-mr, pulover, pelerinas.
Nugas, ponches, polainas, pijamas. pau.
atos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos.
Suspensórios. saldas de banho. sandálias.
Rateies, shorts, sungas. stolas ou siacka,
tuler, toucas, turbantes, ternos, anilar:ates e kestidos
Tèrino nc 669.852, de 4-11-1964
Jose Rodrigues da Cruz
São Paulo

Ind!ugHtleira.
' Classe 11

Pdra distinguir: Fechaduras

Termo nu 669.853, de 4-11-1964
Auto Peças Vila Pauliaa Limitada
Sáo Paulo

VILA PAD111741,
t.no.. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 669.854,' de 4-11-1964
Piratininga Comércio de Peives •
Limitada
São Paulo

InegUinfri
Classe 50
Para distinguir: Impress.
Termo te 669.855, de 4-11-1964 Joaquim Cardoso Fernandes
São Paulo

• LLNCFEES
AMAPÁ UNI,
Classe .41
Para distinguir: Lanches
Termo no 669.856, de 4-11-1964
AHot Eletrico Curiango Limitada
São' Paulo
CITRILNG0

Ind. Brasileira
•
Classe 50
Para distinguir: Impressos
"Têrtuo n" 669.857, de 4-11-1964
Lepeor — Comércio de Plásticos
Limitada
São Paulo

LRPEOR
Ind. Brasileira!
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes tabri
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para 6culOs, bules, bandejas
bases para tele 4ones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e uteasilios, cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, cínecas, co
alares, conchas, cestas para pão, cesti
alias capas para álbuns e para livras,
cálices, cestos, castiçais para veias
caixas para guarda de objetos. edita
chos, coadores para chá. descanso para
pratos, copos e copinhoa de plástaer
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas. . pas'nhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. for
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para servetea estojos para objetos, espumas de
aviou., esteiras, enfeites para autora&
vais, massas anti-ruldos, escoadorea de

isolantes
" , filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, •guarni,aões, guarni
ções para chvetas e mamadeiras, guarnições para >ortr blocos, guarniç:,,a
para liquidificadores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições de material plástico para densilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, piás
ticos, lancheiras, mantegueiras. malas
pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos. palitei
ros, pás de cosinha, pedras pomes, arda
gos, protetoes para documentos, pu.
xadores de água para uso' domaste°
porta-copos, porta-niqueis, parta-notas
porta-documentos, pacas, rebites, rodialias, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros ru boa, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringai, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos.- saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, ah
caras, colas a frio e colas não irscicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias. pasta 'e pedras para afia:
rebolos, adesivos para tacos, alesivos
para ladraras e adesivos para azidelos,
anéis, carretéis per tecelagem e gtara.çóe3 de material plástico para Indústria geral de plásticos

calderõe.s, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores: distintivas, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
cagara, esguichos, enfeites para arreios,
!str.bos, esferas para arreios, espt maduras; formões: foles, ferro para cortar
zapim, ferrolhos, lacas, tacões, fechaauras, ferro comum a carvão, fruteiras,
tunis, fôrmas para doces, trelas para
estradas de ferro, frigideiras: ganchos,
grelas, garfos, ganchos para qudrus,
gonzos para carruagens; insignias;
a.as. • lâminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porcs;
aolas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, prago-s, paratusos, picões, porta-gelo; pu.
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiras,
panelas roldanas, ralos para pias, rebites, regadores: serviços de chá e cat1,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas: te'
douras, taleres, talhadeiras, torqueus,
:enazes, travadeiras, telas de arame, cora
ueiras, trincos, tubos para encanamento,
trilos para portas de correr, taças,
travessas tu:Ibulos . vasos, vasilhames.
veinimas

Termo no 669.858, de 4-11-1964
Deposito Ilasana Limitada
São Paulo

Classe 38
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações eia geral, obras culturais e
literárias, livros impressos

RÀ51."
A
Ind. Brasile

Terme; -n.° 669.861, de 4-11-1961
Editõra Joelpa Limitada
São Paulo "

I nd3. °UsP'ei
k leira

Termo no 669.862, de 4-11-1964
Drogamala Limitada
São Paulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos

DR
Ind.°Cffleira

Termo -*-;" 669.859, de 4-11-1964
Bar e Boliche Centenário Limitada
.
São Paulo

Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas.
produtos e preparados para serem usa- dos na medicina ou na farmácia

IRI?
9NTENrai
a_eira
In
Classe 49
Para distinguir: Bolicre

Têm° n° 669.863,- de 4-11-1964
Boliche Independência Limitada
São Paulo

INDEPENDÉINCIA

Termo n° 669.860, de 411-1964
Ind. Bras1-lel/1a
Stilson — Per Comercio e Importação
Classe 49
de Ferramentas Limitada
Para distinguir: Jogos e assa tempos em
São Paulo
geral, notadamente jogos de boliche

STILsas—PR

Ind.

Braeileira

Classe 11
Ferragens, ferramentas de Cicia capeei !
cutelaria em geral e outros artigos d
metal, a saber: Alicates, alavancas. um
inações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides
chaves: cremones. chaves de parafusos.
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros le mesa, coqueteletras. caixas
para acondicionamento de alimentos,

Urino. n° 669.864, de 4-11-1964
Loja Joduar Limitada
São Paulo

JODUAR
IND. BRASILEIRA
mrimwre."

Classe 40 ,
Moveis- em gera) de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou . não inclusive móveis ara escritórios; , Armários.
armários para banheiro e para roupa.
usadas, almo cadas, acolchoados para
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móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos pára dá e_ cale.
conjuntbs para dormitórios, conjuntos
para sala, de. jantar e. sala • de visitas,
conjuntos para terraços, jardim. e praia.
conjuntos de armários, e. a .abin,etes, para.
copa e casinha, camas, cabides; cadeiras
giratórias, cadeiras de ladanço, causada rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans, discotecas,
de- madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
nhas; estantes, guarda-roupas; mesas
mesinhasa mesinhas para- rádio- e- selava
são,. mesiahas para televisão; moldar:ta
para quadros, porta-retratta poltronas,
poitronasscamas, prateleiras; porta-cana
péus, safas, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Niates.p. et.. 1-Q05

JIÁR10_, Of 1 ClAL CS.e.cãok
ções para chupetas e mamadeiras. guarmates.; para, porta-bocas, guarnições
pRra, liggiclif icalorek e para batedeiras
ala frutas e lagurnes, guarnições de material plástico para utensilios e. oblatas:
guarnições_ para bolsas, garlas, galerias.
,l p,arei cortinas, jarros., laminadas, plass
lancheiras; anantegueíras. malas,
'Orirtóis• prendedores de rampas, puiradhres de móveis; pires, pratos; paliteiros, pás de casinha, pedras pomes artigos, protetores par adacansentaa,
.rt-adores da água para uso- dbméstito,
Porta-copos, porta-níqueis; porta -uotas.
'porta-dacumentoa placas, rebatas rosla
-alias; recipientes, suportes. surra- e r., para
'agardanapos, saleiros', tubos, tigelas.
Ilibam/asara ampolas: tu L.o para serin'gata travessas, tipos . dé material piás
tico, sacolas, sacos. squinhov. vasilhas
ases para- acondicionamento: vasosri.
taras, colas a frio e- colas não ft/dilata
ara outras . classes, para borracha, pare
rtortunses, para, Enarcineiros, para, sapateiross. paia. vidros, pasta adesiva para
t correias,- pastas. e pedras- paaa- , afiar
r, rebolas, a:assavas para tacos: adesivos
'para. ladrilhas 0 ' adesivos- rara azulajos
anéisi carretéis, para tetalagain ea gama/ niçõest de. material plástico ara indústria geral de lásticos.

girattkias, cadeiras de balanço, caixa a.aaensas, cavaaaea, divans, dases-az..
, de- sadios, colchões, colchões de moia..
'da madeira, espreguiçadeiras-, esc:avara
nhas, estantes, a a arda-rouaaa. meS...
inC,SinhaS, • ines.aiia.s para rádio e telt:NAU-Á.); me&nnas para televisão, moicturas
para quadros, porta-retratos; poltronas,
Nara:nas-cairias. arateietrers; parta-aba.
acua, sofás; sotas-s.:mas; travesseiras e
sacanas

Tarmo na 669.877; de 4-11-1961
Zahnir 'imano de Oliveira
a :C; de Janeiro

n.? 693.571, da. 4,11,19,64
Paraná.. IV.adeiry s LtAGunnabara

Classe
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrunIentos cientificas e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em'geral, acessórios. de aparelhos elétricos,.
Classe' 4
aparelhos de alar tensão, anemómetros,
Titulo
'antenas, aita-lalantes; acutnuladorest as..
piradores, aqueredores, bobinas, balcões
Térrno na -669.872., de 4-11-1961
arigorificos, barômetros, batedeiras pa.
Laaloulael Panitiqua e Pèrfurnartas
ra líquidos g massas, chaves automátiGuanabara
cas craveiros elétricos; cansaras /riga
BRASILEIRA
rificasa daaves., de, alavancas,- diais, enceradeiras, esterilizadores, ferro elétrica
mamo.' »! 669.807, de 4'11-l"
para solda, fogões e fornos elétricos,
Mário
Tintim
geladeiras, interruptores, liquidificado,.
Classe 35
res, maçaricos, nivela. d'água, para calCouros e.. peles, preparadas os não. ca.
Estado da Guanabara
délkas, prumos, pluga,, panaametros, remurças., couros,. vaquetas,. pelicas e. ar-sistéiicias, registam para vapor. relaya,
tefatos dos mesmos; Almofadas de cota.
reatores, tbmadas,„ transfarmadores, ter.
ros„ arreios, bolsas, carteiras, caixaa,
kin-EROS )24` REVISTA,
Classe 48 mômetros, telescópios, vo/timetros, válchicotes: de couro, carneiras, capas . para
Artigos
da classe
+7,n•n•
vulas de redução e. ventiladores
álbuns. e para livros, embalagens de
Urino n . ° 669.873,_ de 4-11-1964
Classe 32
couro, estojos, guarnições de couro para
Térmo
669.878? dia 4-11-1964
automóveis, guarnições para porta-blo- ara distinguir.: Ray:sia, jornal a piabla Farbenfabriken Baster Aktiengesellscha'a
American Cyanaraid Compan
cações em geral'
Alemanha
cos, ma1as maletas,, porta-notas, porta:
. Estados Llaido..0 da América
chaves, porta-níqueis, pastas. pulseira , T arai° na 669-, 86ES, de 4-11-1964,
de couro, rédeas, selins; sacos para via.
Mário. Tintim
gemi sacolas, saltas,' solas e solados:
. Estado da Guanabara
tirantes, para arreios. e. valises:.
Têtano . na 669.865, dé 441=1964,
Verá — Artefatos da araaaa
NhúCimitada
São Paulo

VERA

Li

e

Tarma,
669. 866„. de. 4,11-1964.
' Newplaa. Indústria. e Comércio
llimitada
São • Paulo

NEWPLAS
IND. BRASILEIRA

Casaca 28
Para distinguir:: Artefhtis de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricado., de material plástico,. revestimentos confeccionadas de. substancias animais e, vegetais: , Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefônes, baldes, bacias, bola
sus; caixas. carteiras, chapas; cabos
para férramentas . e utensílios; cruzetas,
caixas, para: acondicionamento de- alimentos, caixas da. material p'ástico para
baterias, coadóre,s, copas, zanecas. co-•
lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas,. capas, para. álbuns.. e,, para_ livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para parda., dê abjetos, cartuchos. coadares, parai chá,, descanso para
pratos. copos a aspinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de ailastiao
ara. sohvetesa colherinhas, pasinhas,
garfinhos- da pláatito para- sorvetes: forminhas, de. plástico, para. sorvetes., discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material. plstico para sorvetes, estojos' para objetos/, assomas- sia
nalon, esteiras. enfeitem para, autarciaveia massasaantaauldosa escoada:res de,
matosa funis, formas ., para, doces;. fitas'
isolantes.., filmes,. fios- de ceitil:lat a fechos.
P ara 'b o l sas, facas, guarnições, ' narnas
,t t

13 (1111110E
L1N.HBEL

IMAGEDiS & INFORMAÇ DES •
Classe az
Para distinguir: Revista, jornal e puhacações em geral
Térmo n° 669:869, de 4-11.1964,
Mário Tintim
Estado da Guanabara

ONSRIO

2246

Classe 2
aaparados, usados. na medicina
veterinária.
Têrmo m°- 669374; de 4s11--19fala
Emale Bi:gênio. rébre
Guanabara

LEB1E
indústriak Brasileini

Classe. 8s
Medidores, de ágata, hidrôxnetros,, filtros,
Classe 3t.
Para distinguir: Revista, jornal e pulai. ' pena dágun e reguladores dé vazão
.
caçaess em - geral
Tênno, n.°- 669..875a. da. 4-11a1 9541
Sociedade' Caieiras de- Itapévw Lida-.
Térreo aaa 669a 870, de- 4-11-1964
São. Alulo,
Inaasaa e Comércio de Móveis aanta
Catarina" Limitada
Estado da Guanabarr
-)
rrognifs

L. DALI.
indtlftria: Brasileiras

Classe 1
Subsanclas e preparações químicas usadas nas inalúatrias, na. fatografia e nas
alálisess químicas-. SUbstahcias e preparações químicas. aaiticorrosivas e
antIoxidamentes
Tat- Ene- usa' 669 .i79, de. 4-11--1964
Ciar,
'rabias.
São-Paulo

17: Ir irar
Iirtdifetria.-Brestlel re
Classe 36
lalalas
Tatua . tu° 669 i 880: de. 4-11-1964a
Tablas- 6. Cia..
São . Panar

~P.

ttr

Classe 40
Móveis. ens geral ' de meta vidaa.. dê
aço,, madeira,, estofaJos ou. não,. inclua
sive_ maaseit. ara.. escritórios:, Armários..
'armários, para banheiro e para, roupas
'usadas,, alanoaadasa acolchoados par
móveis,, bancos., balcões, banquetas.
bandejas, dbmic.iliares,„ berços, biombos_
carrrinhos. para. titã, e café
conjuntos- para dormitórios,, conjuntos
.para, sais, de- Jantar ot= sala da visitau
Amianto& paru, terraços,, Jardim es praia.
,CO21400100f dai armarloss a gabinetes para
cope e eosinha, camas, cabides, cedeu

(liasse- 1
Artigos da alasseTêrmo n.° 669.876, de, 4.11-196
Areal Santa, Cruza Ltda..
Ria, da- Janeiro.

,!.„
Santa- Cruz:

yr

álfsse
Meias
Têm°.
669.: 881, de, .9411 -1961
A-1 Publicidade,. Ptomoclowl S :A ,
São Paulo

_
tt.

P” O NE

I

Cause • 1-4

Sa
Amplifica4lor de telefo ik: ,

• :-:.,hieta

o 1, 4

•

-
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Termo n.° 669.882;. da 4-11.1964
.A-1 Publicidade Proniocional S.A.
São Pc.uló

.STENTONE"
Classe- 8
Amplificador- de telefone
Termo n.° 669.883, de 4-11-1964
NOSSO Café, Indústria e Comércio Ltda.
Minas C.7crais

Termo a.9.* 669..888: de 4-11.1964
Cooperativa Taiticula Serrana Ltda,
Rio Grande do Sul

M UCÂ Et
iinchistria Brasileira
Classe 41
bico de: soja

Termo n.9 669.889: de 4-11-1964
Fábrica Piratininga de Artefatos de
Borracha Ltda.
São Paulo

"POLEGAR
índiistri a Brasileira'
Canse. 39
Chupeta e bico de- mamadeira
Termo n. 9 669.890, de 4-11-1964
Confecções Micatex Ltda.
SãO Paulo

1, 1aiDOSTRIA BRASILEIRA.
Classe 41
Café torrado e amido

l'errao n.9 669.884; de 414 P.1964.
,..lbsso Café, Indústria e Comércio Ltda,
Minas Gerais

iiAaRE

N

-

iyndastria Brii$il eira.

(ação 51i)

Março

Termo n. o 669..893, de 4-11-1961
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de janeiro

de 1965

1079

Teimo n.°- 669 . 899, de 4-11-1964
Melbras - Indústrias de Tofes
•
rÁramelos, Ltda.
São Paulo

CUefil
indústria' rasi1eira
Classe 10
Adictos da classe
Termo n. o 669.893, de 4-11-1964
Termo n.° 669 ,.894, de 4-111964
Mobiliária Capitólio Lida,
'•.luanabrira

.-4.Indiistria grasileir

Classe 40
Artigos da classe
Termo n,9 669.895, de 4-11-1964

,. Classe 41
Caramelo de leite-hortelã
Termo n° 669.900. de 411-1964
• Pureza Maria de . Alvarenga Pedro
São Paulo.

"Imobiliária Sumaré Ltda."
- Guanabara

Classe 36
Para distinguir: Artigo& de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. a/percams, anaguaa. blusas
botas, botinas, blusões. boinas,, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas. chales
cachecols. calçados, chapeua. Matos, cin4ácz«
tas. combinações, 'corpinhos.. CHIYab de
senhoras e da crianças. calções., cal.;as
camisolas, canaiseMas cuecas, ceroulas
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos.
domiaos, echarpes, fantasias, tardas pa
ta militares e colegiais,' fraldas, galochas. gravatas., gorros, logos de impe.
rie. Jaqueta& leques. luvas. l:gas, lenços, mantel& melas, maiôs, mantas, manClasse 35
drião, mantilhas, paletos, paias, penha
Titulo de Estabelecimento
ar, peugas. pulam% pelerinas. pua 'hei
polainas, pijamas, punhos, perneiras, I Termo. 8.9 669.896,. de 4-111964:
guia/tonos, regalos, robe de chambre. !Indústria de Materiais 'Plásticos Ltda.'
Pernambuco
roupão, sobretudos, saiaa suspenSorloa
salda de banho. andalias, sweater, chortes, sungas, atolas, soutiens., slacks
tater, toucas, turbantes, ternos, a:formes

ç.

l, tésOUSTIVA

4.1,
Café torrado e moída
Termo n.° 669 ..885. de 4-11-1964
Indústria Textil Catarinense S.A.
Santa Catarina
Casse

e vestidos

l'ASSIP UMA VJZZ'irei
LB

PRONTO 1

Termo

Classes: 22. 2...% 24 e 37 Expressão de propaganda .
%---"Termo- tu° 669..886;--de-4----11.196:1-'
• Indústria Textili Catarinense S.A.
Santa Catarina
LENIUCUY roi OBSTO

I

ansses 22. 23,. 24. e 37
Expressão. de_propaganda
Termo n.° 669887, de 4-11-1964
Cooperativa Triticula Serrana Ltda,
Rio Grande. do Sul

669.89r, de 4-11-1964
Rio de janeira

va,titsa
.

0(50.--

NP'

'Indústria de Materiais
plásticos Ltda:

Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro»
-

4-11.4964-

Vollcswagen d
e Breei', Indústria e
Comércio. de Automóveis S.A.
Minas Gerais

*VOLKSWAGEN;

Classes: 6, 8, 11„ 14, 21, 28, 33 39 e
Lasignia
Minas, Gerais
Classes: O, 8, 114, 14..21, 28, 33 39 e .
Nome Comercial
Insignia
•
Termo n.° 669.897, de- 4414ffir
Minas, Gerais
Edraoncl Dansok
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e .
Pernambuecr
Insígnia.
Minas Gerais
,.r
Classes: 6, 8, LI, 14,,2/, 28, 33 39 e
Insígnia.
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 28, 33 39 e
Insignia
-ileirs
uindolstria Bres
Unas Gerais.
•

NomeCont ercial
Termo w° 669.892. de 4-111964

Classe 42
Aguardente de cana (caninha)
Termos na. 669.901 a 669.946, di

Classe 50
Artigo da classe
Tema, n.° 669.898. de 1-11-1964

Livrada do Autor Ltda.
Guanabara

OLZOILIN
tibichistria Brasileira'

Classes: 8, 8, 11', 11. 71', 78, 33 39
Insígnia.
Minas Gerais

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 3339 e .
Insignia.
Minas Gerais

Classes: 6, 8, 11, 14, 21', 28, 33' 39 t •
Minas Gerais

Classes: 6, 8, 11, 1.4, 21, 28, 33 - 39 e
Dasignia.
Minas Gerais

8, 11. 1.4. 21, 28, 33 39 e
Classe . 4,

Óleo de linhaça

eitAbNio
Artigos da classe'

""m.r

Caia* 32.
Uma publicação Sai:p ressa `.

Insígnia
Rinas Gerais

10130 Tèrça4eira 16
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Março Ge 1rJbti

'

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 Classes: 8, 8...11;14, 21, 28, 33 39 e 47 • 'Termo 11.0 669.952, de 4-11-1964
Insignia
Predial Lello Ltda.
Insígnia
Minas Gerais
' São Paulo
ahlinse, Ge:ais
8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Classes: 6, 8, 11, 14, .21, 28, 33 39 e 17 Classes:
Insígnia
Insígnia
Malas Gerais
Minas Gerais
Classes: 8, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 17 Classes: 8, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Insígnia
Insígnia
Minas Gerais
Minas Gerais
Classe 33
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Título
Insígnia
Insígnia
Minas Gerais
Minas Gerais
Tèrato .n.°- 669.953, de 411-1961
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47 Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Predial Lello Ltda.
•
Insígnia
Insígnia
São Paulo
Minas Gerais
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47 Classes: O, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Insígnia
Insígnia
Minas Gerais
Minas Gerais
Classes; 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47 Classes: 8, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 ' PREDIAL LELLO LTDA.
• Insígnia
Insígnia
Minas Ge:ais
Nome Comercial
Termo n.s 669.947: de 4-11-1964
Ciasses: 8, 8, 11, 14, 11, 28, 33 39:e 47
Etirobrasil Ltda.
Termo
n.°
669.951, de 4-11-1964
Insignia
. Guanabara
Ka-Za Comércio e Indústria de
Minas Gerais'
• Plásticos Ltda,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Nome Comercia/
Insígnia
Minas Gerais
• Têrmo n•9 669 .948, de 411-1964
Loja Rio de Janeiro (Amou)
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Guanabara
Insígnia
Minas Geais
Ciasses: 8, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47
Insígnia
Minas Ge:ais 33 39
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
e 47
INDUSTRIA BRASILEIRA
Insígnia
Classe 32
Minas Ge:ais
Urna revista impressa
Classes: 6, 8, , 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47
Classe 18
Insígnia
Têrmos ns. 669.949 a 669.951, de
Escova; e pentes para os cassa
Minas Gerais
'
4-11-1964
Termo n.° 669.955, de 4-11-1961
Predial Leito Ltda.
• Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39*e 47
Ka-Za Comércio e Indústria de .
Insígnia
São Paulo
Plásticos Ltda.
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 17
•
Insígnia
Minas Gerais
intitintria prpssi1oir4.,
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais • 33 39
Classe 16
Classes: 8, 8:11, 14, 21, 28,
. e 47 Para distinguir: Materiais para construInsígnia
bes e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos, gatentes. balaustres. tilo
Minas Gerais
?OS de cimento. Idosos para pavimenta.
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47
ção.
calhas. cimento, cal, cré. chapas
Insígnia
isolantes, caibros. caixilhos; colunas:
Minas Gerais
etapas para coberturas, caixas dágua.
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 zaixas para coberturas, caixas dágua
Insígnia
untas de descarga para etixos. edificaClasse 48
Minas Gerais
sões premoidadas. estugue. emulsoo de
Escovas para os dentes
Cl atUeS 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 aase asfáltico, estacas, esquadrias. estruInsígnia
Termo n.s 669.956 de 4-11-1964
:uras metálica para construções. lameMinas Gerais
Magaldi-Maia (Publicldade) Ltda.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 47 de função, lages, lageotas, material iso.
São Paulo
Insígnia
Jante contra frio e calor, manilhas, masMinas Gerais
sas para revestimentos de paredes, ma.
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28; 33 39 e 47 detras para construções, mosaicos. pro
Insígnia
._
dutos de base as‘áltico, produtos para
Minàs Gerais
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedreClasses: O, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47 gulho,
produtos betuminosos. imperaresInsígnia
bilizante,, Ilquiclos ou sob outras formas
Minas Gerais
para revestimentos e outros como nas
Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 28, 33 39 e 47 construções, persianas, placas para pa' Insígnia
vimentação. eças ornamentais de ci.
• Minas Gerais
mento ou gesso ara tetos e paredes.
;6,
Classes:
8, 11, 14, 21. 28, 33 39 e 47 Papel para forrar casas, massas andInsígnia
rc1dos para uso nas construções, par•
Minas Gerais
quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
amues: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33 39 e 47 pra portas, tijolos tubos de concreto.
Insígnia
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanMinas Gerais
ques de cimento. vigas, vigamentos s
Classes: 8, 8; 11. 14. 21, 28, 33 39 e 47
vitt&
.
Insígnia
Classe 25
Minas Gerais
1Projetos, plantas e magnetes
Classe 4g
•
Clássesi 8; 8, 11, 14. 21. 28. 33 39 e 47
Classe 50
Indústria e comércio de produtos de
Insígnia
Títulos, ações, letras de cambio a
perfumaria, cosméticos e toucador
Minas Gerais
• em geral
impressos em geral

Termo u. 9 669.957. de 4-11-1964
Alberto Gatti
Minas Gerais

LELLO-

EUROBRASIL ITDA.

Rosacruz.Amorc

LELLO

4

• ti)ti .

4

I ndústria

Brasileirik.

Classe 6
'Uniformizados da centelha elétrica
Termo n.o 669.958, de 4-11-1964
Landautex S . A . Comércio - Indústria
- Importação - Exportaçâo
SSío Paulo

POLYE- COT TON
INDUSTRIA BRASILEIRA.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, bana.
doures, bonés. capacetes, cartolas. caras
puças, casacão coletes. capas. cales,
cachecols. calcados. chapéus. ciam.
cintas. combinações. corpinhos. camts
de senhoras e de crianças. caições, cal..

ças, camisas, camisolas. camisetas. cue.
tas. ceroulas, colarinhos. cueiros; sam,
cg sacos. chinelos. .dominós.- echae.y.se
1/4941113.1as, fardas para militares& cole.
gim. fraldas galochas, gravatas. gor.
ros, fogos de lingerie, lagunas; legues,
uvas. ligas. lenços. mant6s, meia%

maiôs. mantas, mandriá°. mantilha: paletós palas. penhoar. pulover. pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas: punhos. perneiras. gleinonos. regalos,
robe de chaenbre, roupão, sobretudos,
suspensórios., saldas de banho. sandálias.
• sweaters, shorts. sungas. atolas, poso
urus. siado; taier. toucas. turbante
ternos. uniformes e vestidos

Termo n.° 669.959, de 4-11-1964
Hoteleira Sernarnbetiba Ltda.
Guanabara

Sm' Bar
Classes: 33, 41, 42, 43 e 41
Titulo
Termo n.o 669.960, de 4-11»1964
* Hoteleira Sernambetiba Ltda.
Guanabara

Hotelaria Sernambetiba Ltuat,
Nome Comercial

Termo :I• 669.961, de 4-11-1961
Moinhos Unidos Brasil-Mate S.A,

Paraná

PRORROGAC-A0

IStik R I A
Classe 41
Erva-mate

1

.

êrç4ena i6

' DIÁRIO OFICIAL: tCnb.0

n.o 669462. da 4114964

Brasil-Mata &Jimi
s= Unido.Parará,

o

Tél.= n. 669ç966,. de 411-1964
Lakfraragrios Moura BraailmOrlando
Rangel S.A..
Guanabara -

669.97As, de 441-1964
rama
Labcoatórioa. Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A:
Guanabara

CRORROGA0iÀ

at055

S. mouR&

,g)RLANoo
ta

Incitutria Brasileira

RANGEL S.A42

oul MIRO-0We'

• Classe 4/.
Erva-mate
1.Têrtná n.9 669963, de 4-11-1964
Lnboratórlos Moura Brasil-Orlando
Rangel, S.A:

Gitanabalas,

Classe 3
Unt produto farmacêutico medicinal
Termo ri.° 669.967, de 411-196+
Laboratórios. Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara

,r7.?0RROGke,rÕl.

RDEVI
CALI-

réRORROGAÇÃÓ_-

IISIÓCILIN

Broporfande Regelr:t
•oura
lata_ Narra Brasikttando Rangel
,Inchiritlã 8rasi
Nnr.pindústria Brasileira
iiiq de Joeirar
Rio de janeiro

Classe 3
Uni produto farmacêutico medldnat
base de cálcio e. vitaminas

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal
Indicado como anntibiótico para emprego, entre outras infecções, na tuberculoTérmo n.0 669.964, de 4-111964
se e suas manifestações
Laboratórios Moura 'Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Têrmo n.9 669..968, de 4-11-1964 •
Guanabara
Laboraddos _Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara.
PROÀROGAÇÃQ

AIVIEBACO,
g

Braidt.Orlanda RANO a 44.,
A himrea. Drautros5,,
RA* às Manem

Classe
produto farmacêutico medicinal
indicado nas afecções broaco-pulmonai res e coadjuvante no tratamento da
tosse, bronquite e suas manileatsões
Um

PRORROGAÇÃO

ITêrmo ti.° 669.971, de 4-11-1964

Laboratórios Moura Brasil-Orlando
Rangel S.A.
Guanabara.

R Rectess
•
indústria Brasileira
- Classe 3

Um produto farmacêutico medicinal'
indicado nas facções broncerpubnonares
e coadjuvante no tratamento da tosse,
bronquite e suas manifestações

PRORROGAÇÃO

FUNGISTOF
:
Lia& Maur. Brasil-Orlando Rang4 Eb A
!adietaria Brasileira
n

ir I
tiD do,

t

masip,

Classe 3
Um prod gO " armaceutico medicinal'
indicado nõ kilarsaméaito das infecções de
origem fkngica

Classe 16
Para msunguirt materiais de constru
ção: argjla., areia. azurclos., argama2
sas, hatentts., balaustresj calhas,. cisam
to, cal., era., caixas cie descanga, c.ta
pas isolantes, caibros.. caixilhos. ck.du
'nas, chapas para cobertura, caixa
;d'água. edificação pré-moldadas. esta
cas. esquadrias, fórros, letsos.. gess,.
grades.. !anelas. 'lamelas dv tnetaL la..!ri
lhos. lambris, luvas de iunção, lajes
lajeotas, material isolante contra frik
e calor, manilhas.. madeiras mira coas,
truções, mosaicos, produtos de bar
asfáltica, produtos • para tornar .itnper
meabilizatites, as argamassas de ciment.
e cal hidráulico, pedregulhos, placas d,:
jpaviru-ntação, peças ornamentais d
'cimento ou gesso para, tetos e paredes
parquetes. portas. portões. persianas
pisos, papel para forrar casas. soleira;
para porta, tijolos. tubos de concretote:has. tacos, tubas de ventilaçõo, tu=
gues de cimento, vigamento, venezianas
e vitrõ.
Termo n.o 669.976, de 4-11-1964
Ibéria — Lineas Aéreas de Espada
Sociedade Anónima
Espanha

Têm°, n.0 669.972. de 11-1964
Carlos José Inojosa. de Albuquerque
Guanabara

Classe
Aviões
Termo n.° 669.977, de 4-11-1964
Magnua S.A. — Maquinas e Produto
Guanabara

asse 33
Insígnia
tu° 669.9731 de 4-11-1964
Carlos- José Int:03a de Albuquerque
Guanabara

o
c3gliâ/

he ril / 1.

tdlisirta atasiiefra

Termo . rr.°' 669%965. de 4,114964
Laboratórios Moura. Brasil-Orlando
Rangel S.A,
Guanabara

Tè:mo. n.? 669.975, de 4-11-1.964
Exportadora,* Inwortadora da Material
de Construção, da, UI:LU Sul Ltda.
Rio Grande do Sul

,
lata. Haura erasit.Orlande

Classe 3
Llta: produtos fannaceutico medicinal
indicadb na desinteria amcbiana e suas
complicações.

I
. ,
Março; de '1.9fab 1t21:11

C§15/•

.?ia de. Joeiro

PRORROGAÇAO

Afualiüdes Velerinárias
internacionais
I)
1' n

t

3

1.

1:1m eridico.

t•

Classe 46
Sabão comum, seponáceos; sabão et
pó, água. saniária; detergentes e um
preparação para conservar e polir
Termo tya- 669.975, de 4-11-1964
Armações de Aço Probel S.A.
São Paula

Classe 3
Um produto farmaceutitm medicinal
Indicado no tratamento da hiperacidez
gástrica
Termo n.° 669.969, de 4-11-1964
Laboratór!os, Maura Brasil-Orlando
R ngeL
Guanabara

Brasileir;

classe 33
Insígnia
Têrn2o

669.974, de 411-1964
Izolevy Fa•zeres
Guanabeett

Voince
Classe 40
Expressão de propagou&
Termo n.° 669.979. de 4-12/4961
Armações de Aça Probel S.A,.
São Paula

tri_clastrizt I3ra
..„ sikoilre' Classe 2
Um des.nfetantet

Classe 40
Expressão. de. propaganda
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Termo m° 669.980, de 441-1964
Jayme Sdivartzmaa
Guanbara

BAZAR
POPULAR
Classes: 12, 22,.33, 49 e 5G
Titulo de Estabelecimento
• f ermo a ., 669.981, de 4-11-1964
Antenor M. Mendes Cia. Ltda.
Guanabara

CARTONAGEM
MENDES
Classes: 33 e 38
Titulo de Estabelecimento
Têrtno a.° 669.982, de 4-11-19E1
Mecânica Atlas S.A.
Guanabara

OliAFUO OFCAI. (..;er:o
Termo tas 669.987, de 4-11-1964
P;53, -- Indústria, Projetas Industriais
Sociedade Anónima
Guanakuira'

Átj, 9,nzt~wict.
Projetos industriais em geral . .
Termo n.o 669.988, de 4-11-1964
Confecções Joabe Ltda.
Guauabara

E
•
Classe 36.
Confecções em geral
Termo n.° 669.989, de 4-11-1964
Ortho Pharmaceutical Corporation,
Estados Unidos da América .

imEK0IL
MECÂNICA AP AS
G Ys
Classes: 5. 11 e...33
Titulo de Estabelecimento

Téralo n.° 669.983, cie 4-11-1961
Gomes & Abade
Guanabara

CASTELO
!ATURO
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 669.984. de -4-11-1964
Condomínio do Edifício Gávea
Distrito 'Federal

EDIFiCIO
OÁVEk

Março de 1Ii5

Edifião Dom Ernesto
Classe 33
• Título
Termo n.o 669.994, de 411-1964.
bac°Editã a e Promoções Ltda.
Guanabara

INCO Edifôra
e Promoções Ltda.
Nome Comercial
Termo a." 669.995, de 4-11-1964
Editõra e Promoções Ltda.
INCO
Guanabara
•

Classe 3
Uni produto farmacêutico antibiótico

Têm ota° 670.000, de 411-1964
Alcides Santos
Bahia

Classe 41
Café em grata torrado e moldo
'res t-ino n.° 670.001, de 4-11-196i
• Ferro Velho Rosan Ltda.
Guanabara

C

"HEALTHIr-LIFE**

Termo a .° 669.990, de 4-11-1964
Maxson Electronics C,orporation
Estados Unidos da América

IND. BRASILEIRA
Classe.4/
Geléia real e mel

TELEMAX

Têrmo n.° 670.003, de 411-1964
. Lanifício Fileppo S.A. Fábrica de
Tecidos Belém
São Paulo

Casse 50
Serviços e

sistemas de reservas em
tioteis

Termo n.e 669.991, de 4-11-1964
Granja Santo Aleixo
Guanabara

"
Classes: 1 a 50
Termo n.° 669.997, de 4-11-1964
Pasolux, Indústria de Revestimentos
•
Limitada
•
Guanabara

WY COT I NE
ma. BRASILEIRA
'

Classe 23

Para distinguir: Tecidos em geral. a sa.
bar: brocados, casimiras gaze de algo..
dão em peças, pano couro, tecidos plásticos em Pe ças , tec.dos de algodão; de
lã, de linho de cânhamo, de juta, seda
natural ou raion, tecidos - de elástico%
de vidro, de viscosa. tule
. Termo ri.' 670.004, de 4-11-1964
Humberto Rodrigues da Costa
Guanabara

EDIfiCIO
LEME
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classes: 19 e 41
Titulo

Termo n:° 669.986, de 4-11-1934
EPUIVIC — Empresa Fornc. e Urbanlz.
e de Mat. Construção Ltda.
•Guanabara

Termo a. 9 o69.992, de 4-11-1961
Construtora Canadá S.A.
Guanabara .

Classe 16 .
Azulejos, cimento. esquadrias, telhaa e
tijolos

a Estados Unidos da América

i

Termo n.° 669 .985, de 4-11-1964
Condomínio dá E,di ricio Leme
Distrito 'Federal.

E F MC

American Home Products Corporattots

' Classe 21
Clasae 33
Classe 10
Automóveis• e suas partes integrantes,
Iriso umento.s, maquinas, a parelros e pe- Editóra, impressora, promoções publiciexceto quando parte de motor
trechos paaa a medicinai a arte dentária, tárias e distribuição de publicações
a cirurgia e a higiene, exceto os incluiTermo n.o 670.002, de 4-11-1964
Termo n.° 669.996: de 4-11-1964
dos na classe 34; máquinas, aparelhos
José Paulo Santos Almeida
Maria
Heloisa
Silva
de
Cargueira,
•
ç instalações hospitalares, de expurgo
São Paulo
Campos
e fins análogos, exceto móveis
Guanabara ;
da classe 40

Classe 33
Título de Estabelecimento

n•n••nn•

Têm() n:2 669.999: de 4-11-1964

Tétano tas 669.993; de .4.11-964
Construtora Canadá S.A. Guairabara

PRORROGAÇÃO

tensiminri Canadá S. A.
Nome Comercial_

Classe /6
Piso cerâmico esmaltado para
construções em geral

MARCHA ta çSVISTA

Termo n.° 669.998, de 4-11-1964
American Home Producta Corporation
Estados Unidos da América

Classe 32'
Titulo

-PRORROGAÇÃO

WEB01411%111
Clas.se 3
Um produto farmacêutico indicado contra um parasito intestinal, da indústria e
do comércio da dêpositante -

' Termo n.s 670.005. de 4-11-1964
Montese Enge.nharia Inclastrial Ltda.
. Guanabara,

erlteSa •
eu.sysitrimbrmt~22‘ma
MUNIRIA INGUEIRIZI. LIDA.
A

Nome Comercial

QIARIO. OFICIAL (ecão.

"rima-feira 16
•

Térni.0 n.o. 670:006, de 4r114964:
Montese. Engenharia Industrial: Ltda.
Guanabara

Terrau 1,• 670:013: de 4,1.1 1964
.
R. V. Cenfeeções Ltda.
atabra

y

Março: da.

-7

Térmo- n.° ` 67.01,129.,. cit 4-114-1964
áras
Ciem de Jesus.
Guanabara

1.0.83

Titrmo .6700274' de , 5-11,1964
!Elo: incrnporndorn. e Empreendimentos
S/C It..da.

(40 •

São Paulo

uiemeset
Classe 8
Equiamentos elénicoe e Industriais.
Montagens.
Termo n.° 670.:007., de 4-11-1964'
Greenhill Indstria e. Comércio Ltda.
Gnanaabra

CeNFECÇaÕiS ¡TOA.
Nome. Comercial
Têrmo n.° 670..014, de. 4.L1-1964
R. V'. 'Confecções. Ltda.
• Guanabara

R ,v
INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Peças e ferramentáss
Termo. raR 670008,, da 4.4114.464
Uni Da — Modas Infantis: Ltda.. •
Guanabara

Classe 36
Artigos, da classe
Termo rr. 9' 6700L. de: 4.1t-1964
R. V. Confecções Ltda.
Guanabara

(12~ ex'440
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36 . •
Vestidos da crianças
Virmo, n,° 670,009.. de. 4-11-1964
Greenhil: Indústria, e• Comércio. Ltda,.
Guanabara

Greenhi indústria
Coinéreict Ltda..

Classe 36
Artigos da classe
Termo. mi- 6.70.01E.. de 4"-1.1-1964
Alvaro ,le Castro Gonçalves runior
Gnanaliara,

GALERIA
DE EMES
Classe 32
Artigos da classe
Têrmo n".• 670.021,, de. 4-11-1965
Bar Mar de Espanha Ltda.
Guanabara
Classe 50
Impressos em geral'
Terrao ni° • 670:028,, de 5-11,4964
"Hellenica" — Comércio é Indústria
Limitada

METEM
INDÚSTRIA PRA SIEPIR A
Classe 41
Artigos, da. classe

São. Paule

Termo, n.9' 670.022.. dê 4-11-1964
Bar Mar de Espanha Ltda.
Guanabara:

cL

Classe 1
Subsctâncias e preparações químicas
usadas nas Indústrias, na fotografia. e
nas análises químicas. Substâncias e
preparações éraimicas anti-eorrosivas"IND—ÚSTRIA BF.tASILirRit.
anti-oxidhnses
Classe 41'
Ténue. n o9 6701.029i de 5414964
Substâncias alimentícias e seus prepara'Biblioréglos Encadernadora: Ltda..'
dos ingredientes e alimentos
São, Paulo
Termo, n.o 670.02Z, de 411-1964
Café e Bar Fiel' tda.
Gunnabara

FERROMIMAi

iMati
rNaira

g

9

PRORROGAÇÃO

PLATEOL

;GRANJA ESTRÊLÀ1 .

Nome. Comercial

IN/Di/SIRrA BRASIE/UM

Classe 41
Artigos da classe

'Muno 32, 67.Q...010e, de, 4,11.-1564r
Mi DIA — Nadas, Infanda Ltda.
Guaanbara

Classe 46
Artigos da classe

Termo n.° 670:024. de 4-11-1964
• E.. C. Pessoa.
Guanabara

IUii-DU Modas
infantis Ltda.
Classe .16
Criação de modas Infantis

Tremo mo 670.0174 de 411I-1964
Ateaiáta Lida,
Guanabara.

EBITâilk•
ACAMCA LTDAs

Téraics ra°- 670).0.1.1a, de 41-11t4964
Hetrônica: e Metalúrgica Lummpa Ccr

Nome Cuenareiab

mereio. Indústria: Ltda..
Guanabara..

-re:rAm. n.? 670.01.ft, de_ 41-114964.

E:LET R(5 . 15FreA. E

M E,TA Ler R'Gr CA:
LIEZ25a1PG1,

IVLÉ ROI 0,
INIYOISTR TA. L • Ei;

Nome ComerciaL

•

Tórrno a.? 670 . 012.. de 4-11-1-964.
Eletrónica e Metalúrgica, I,ur.ampo Co;
mérclo, Indústria, Ltda.
Guanabara

iIIh
ri4DtPSTRIPP
1

MpO

Élassá
Artigos da chisse

Etlitítr.a. A ra iaca Ltda.
_ Guanabara

MIAU

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigo, dá classe
Termo, mo" 670..01.9i. de 4414964
Cléo de Jesus Araújo Eira.
•
Guanabara

FESTiiVid
DE EMOÇÕES
Classe 32
Artigo* da. 'classe
I.

Braa.1.1.4 ra.'

KITCHEN ECIINO-GÁZ
"ECONOMIZE GÁZ.NÀCOSINI :I,C I

awtrsTriut BRASILE111/t
Classe 5 .
Artigos da classe
Termo, mo' 670:02 de 41.11-196-4
E. C. Pessoa
Guanabara.

PRESERVATIVOS

TALISMÃ"
INDÜSTRIA ERAS/LEIRA
Classe. 3.
•
Artigos da classe
ermo n.o 670.026, de 5-11-164
Retifica Anehieta Lida.
São Phulã

elluse 32'
Tornais., revistas, ubilcaçcas
Tornais, revistas, smblIcações, peças
teatrais. e de cinema_
Termo, n.,7 67.0t030i de . 51.1,4964
Escritiário. Imobiliário, "Adelino- Alves'
Limitada.
São, Paulo.

•

RRORROGLÇTO,
ADELINO ALVES
S
£2ntea
Classes: H e 33
Título.
Termo na°' 67.01031, de 5-11-1964
(Prorrogação))
Esealstirtm Imobiliário, "Mc:lince Alves
Limitada
São, Paulo

1310131.12-130.
)035
Classes: 16 e 33
Ttulo
---TEmo n.o 670.032, de 5-17.--1-§W
Escritório Imobiliário- "Adelino Alvea"
1
Litnitade
SZ,.a. Pateta

ANCHEETÀ1
„KBRAwalla
g)
F
Classe.
.
;Meteres. a expLasão t a, coamktustaN.
partes. integrante&
.

PRORROCUM
. ESCRITO-ft o
11113311aino
WIn() narrz
Classes:- 1 e 33
Talim

DIÁRIO OFICIAL (Seção Nb
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Termo 11,0 670.033, de 511-1964
LWritório Imobil iria "Adelino Alves*
Limitada

Tünto n. • 670.036, de 5 - 11 - 1961
" Balthazar da Silva
São Paulo

Sáo Paulo

'PRORROCII
PREDIAL Iltá
Classes: 16 e 33
Ttulo
. Tenho ta° 670.034, de 5-11-196-1-rIndstria Brasileira de Tratores
Gutbrod S.A.

e_
, OUTBRO DI
'tnalletrie Lrasileirix
Classe 7
Máquinas e etensilios para sermo usados exclusivamente . .na agricultura e
boi ticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos mecanicos e empilhadores combinados.
errancadores mecânicos para agricultura. batedeiras para cereais. bomba
paar adubar, ceitadeiras. caroidel-as
canados para arroz. charruas oara agiacultura. cultivaeores. • debulhadorea
destocadores, desantegradores. esmaaa
dores para a agricultura. escarrificnao
ma, enchovadeiras. lacas para alagainas agrícolas, ferradeiras. gadanhas.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas_ batedairas para
agricultura. máquinas inseticidas; máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para e amictiltura, máquinas de plantar. rnotocharruas, máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para suitatat de
tosquia de triturar. da estarem. terra.
para irrigação, para matar tornagas e
.outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhai palha, para comer
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agricoias
cortar árvores, para espalhar pare capinar, máquinas combinadas rara semear e cultivar, de desbanar, oura enraiar, máquinas e moinhos para torra.
gens. máquinas toscadoras. ordenado.
tes mecánicos, raladores mecanicos rolos compressores para a acirieultUza.
sachadeiras, serneadeiras. secadeiras.
sacadores de tema tosadores de grt
stia, tratores agrícolas. válsuia.a pa a
máquinas agricoma

automóveis e para para-brisas e

540 Palja

Termos ns. 670.047 a 670.00, de

Classe 32
Programas ralofônicos, programas rádio televisionados, programas teatrais

1964
Termo 11.0 670.038, de
Bolichic Drinks e Diversões Ltda.
São Paulo

Termo n.o 670.044, de 5-11-1961
Jorge de Souza

Classe 49
Um jôgo :passa-tempo .
'rermo n.o 670.039. de 5-11-1964
Importadora Paulista de Fertilizantes e
Inseticidas Ipafi Ltda.
São Nal.,

IPATI

Ind. Brasileira
Classe 2
Fertilizantes e inseticidas
Tema ira° 670.940. de 5-11-1964
Impressóra Silmad Laia
São Paulo

SILIALD

Ind. 3raelleiri
Classe 50
Impressos
Termo n.° 670.041, de 5-11-1964
laeresentaçõgs Magalhães ,aia.
São Paula

A G A Li-IÃ ES

ESQUINA DAS OrrecAnat
go PÁ=

5-11-1964
Itabras — Granitos do Brasil S.A.
São Paulo

IIITIBRAS"
Ind. Brasileira
' Classe 4

Substâncias' e produtos de origem entalai, vegetal ou mineral, em bruto orA
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
Classe 32
caches chifres, ceras de plantam ceras
Pcogramas radiofônicos, programas rá- vegetais de carnaúba e aricuri, crina
dio-televisionados e prograMas teatrais da cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
Termo n.o 670.045, de 5-11-1964
medicinais, extratos, oleosos, estopas
Frisoperfil Limitada
enxofre. fólhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
São Nato
1
em bruto, kieselghur, limados de plantas, latex em bruto ou parcialmente
Preparados. minérios. metálicos. madeiras eia bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas,
Clas.se 21
manganês, óleos de cascas vegetais,
Para distinguir: Veiculos e suas partes mica, mármorei em bruto, óxido de
integrantes: Aros para bimcletas, auto- gazes solidificadores. gelatina. giz, dimóveis, auto-camiahases, av-Ses. .amor- radas, plumbagina eia bruto, pó
de
tecedores. alavancas de câmbio barcos. meidagem para fundições, pedras bri` breques, _braços para veículos, bicicle- tadas, piche em bruto, pedra calcária,
tas, carrinhos de mão e caretas cami- plantas medicinais, pedras em bruto,
nhonetes, carros ambulariam zammhões, gaebracho, raizes vegetais, resinas, recarros, tratores. carros-berços, car ros- sinas naturais, resíduos textels. silício,
tanques Carros-irrigadores, carros, car- . seivas, talco em bruto, xisto. xisto
roças, carroceriass chassis, chapas cirbetuminoso e silicato
culares para veículos, cubos de, veículos
Classe 41
carrinhos para máquinas de escrever. Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
corrediços, para veículos. direção, desli- açúcar. alimentos para animais, amido,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele arnênclios, ameixas. amendoim, araruta,
vadores para passageiros e para carga arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiengates para erros eixos de direção tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
freies, fronteirs para veículos, guidão. biscoitos, bombons, bolachas baunilha:
locomotivas, lanchas, Motociclos, molas. café em pó e em grão. camarão canela
motocicletas, motocargas, moto furgões, em pau e em p6. cacau, carnes, chã,
manivelas, navios, ônibus, para-choques, zaramelos, chocolates, confeitos, cravo,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. alimenticios, croquetes, compotas. canrodas para bicicletas, raios para bicicle- gica coalhadas castanha, cebola, conditas, reboques, radiadores para veiculas,
mentos para alimentos, colorantes,
rodas para veículos, selins. triciclos, tichouriços, dendê, doces, doces de frurantes para veículos, vagões, velocípe- tas. espinafre, essências alimentares, eia.
des, varetas de contrôle do afogador e padas. ervilhas. enitovas, extrato
de to.
acelerador tróleis, troleibus,.. vadies de mate, 'arinhas alimenticias. favas, fécarros, toletes para carros
culas flocos, tareio. fermentos, talião.
figos, frios, trutas secas, naturais e cria.
Têrmo n.° 670.046, de 541-1961
talizadas: glicose, goma de mascar. gorGrana — Granitos do Brasil S.A.
duras, grânulos, grão de' bico. gelatina,
São Paula
goiabada geléias. herva clOce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite,
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticia& mariscos, manteiga,
margarina. marmelada, macarrao. massa de tomate, mel m melado, mate. massas para mingaus, molhos, moluscos.
Classe 14 mostarda, mortadela, nós moscada, noVidro comum, laminado,. trabalhada zes: óleos comestiveis, ostras. ovas:
em bulas as formas e preparos. vier( pães. paios pralinés. asamenta, pós para
sristal para todos os fins, vidro inclua pudins, pickles. peixes, presuntos, patrial com telas, de metal ou composi tês petit-pois. pastilhas, pizzas. pudins:
cões especiais: ampolas, aquários,
queijos, rações balanceadas para anisadeiras, almotarizes, bandeias, cube. mais. requeijões, sal. angu, sardinhas,
aas, cadinhos. cântaros, cálices. centro sanduiches. salsichas salames sopas ende mesa, cápsulaa copos, espelhos, es- latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vesruaios
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 8
Amplificadores de som para instruarasscos aventais alparcatas, anáguas. hlimas.
laatas. botinas, blusões, boinas. babamusicais
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara
Têrmo n.° 670.037, de 5-11-1964— ouças, caução. coletes, capas, chalea
lisa Rasa Maria Luder de Mon
eachee.ols. calçadas, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças,
São Paulo
de senhoras e de crianças. calções. cal
ças. camisas, camisolas. ca eitisetas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós. acharp ra fantasias, fardas para militares coClasse 8
•
legiais. Fraldas, g alochas, gravatas gorLustres, quebra-luz e abata:sura
I ros. fogos de !Ingeria, laquetas. laqués.

:Miá—COZA

Jorge de Souza

Classe 8
Discos gravadoa

Classe 50
Para distinguir: Imjaressos para uso em
cheques, duplicatas, envelópes, faturas
nótas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes
placas, tabuletas e veiculos, bilhetes
'ferino n.° 670.03&" l 5-11-1964
Tranauillo Giannail . S,A. Indústria ale
impressos
Instrumentos de Cotias
Termo tu° 670.042, de 5-11-1964
São Paulo Nissun Sar Israel
São Paulo
S
ON1 C
Indiletria Brasileira

carradeiraa frascos, formas paia docea,
iõrnta para Morno., fios de vidro, gari,
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros, inamadeb.
ras, mantegueirat, pratos, pires, porte.
jóias, paliteiros, potes. pendentes, pe.
deitais, "saladeiras, serviços para reaueteres, shorts, sungas. atolas ou aladas, frescos, saleiros. tubos, tigelas, traves.
tuler. toucas, turbantes, ternos, uni- ias, vasos, vasilhames, vidro para via
tormes e vestidos
draças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
Termo n.° 670.043, de 511-1961
luvas. ; ligat lenços, mantós, meias,
ca4103. mantas. mandrião, mant/hatt, paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches, polainas. pijamas. minhos, perneiras, ttutraonos. regalos,
robe de chambre, roupâo, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias.

LOS PI5LTI*C6'
End. Braaileiro:/

São Paulo

Março cle 19:Jb

/RISOFERFIL
Ind. Brasileira

Ind.Bradledra
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Têrmo rs.° 670.061, de 5-11-1961
Têrtuo xto 670.051, de 5-11-1964
tas; torradas, tapioea, tâmaras, talhaSallumtex Ltda..
Companhia Agrícola Cabreuva,
s tremoços, tortas, tortas para aliSão Pauto
São Paulo
mento de animais e aves, torrões,
vinagre
COMUM& 7
Classe II
" SiLLumnx
AGRICOLA
drea comum, laminado. trabalhada CABREITTA
tildas as formas e preparos. vidro
ata/. para todos os fins. vidro 'ludasClaises: 12, 23, 24, 34, 36 e 37
.1 cola telas de metal eu compaaiTitulo
Nome Comercia:
ta especiais: ampolas, aquários, arTermo
n.°
670.062,
de 5-111964
teiras, almofarizes, bandeias, cuba
Termo n.° 670.055, de 5-11-1964
La Sorrentina S.A. Indústria de
cadinhos, cantaras. cálices, centre Padaria e Confeitaria "Celeste" Ltda.
.
Calçados
mesa, cápsulas, copos, espelhos, eeSão Paulo
São Paulo
rrad'efras, frascos, formas para doces.
rasa para Mornos, fios de vidro. gar.
tas, garrafões., graus, globos. haste.
11£ SORRENTIMA
CEDESTE;
roa iardineiras, licoreiros, maniadelnd. Brasileira
Ind.
Brasileira
% mantegueiras, pratos, pires, portaClasse 36
as. paliteiros, potes, pendentes, pe.
Classe 41
state, saladeiras, serviços para reCalçados
Artigos da classe
scos, saleiros. taboa, tigelas, traves.
Termo n.° 670.063, de 5-11-1961
ss vasos, vasilhames, vidro para vi
Termo a.° 670.056, de 511-1964
Indústria sie Calçados Ortlzmar Ltda.
iças, vidro para relõdios. vareta* "Colfix — Indústria e Com§rcio de
São Paulo
a
;roa para conta-gotas, vidro para
Adesivos Ltda."autocabisels e para para-brisas e
São Paulo
alisaras°
ORTIIE.P4
Classe 16
Ind. 1-.asileira
,MSIVOS
ra distinguir: Materiais para construClasse 36
1:0LPIX
a e decorações: Argamassas, argila.
Calçados
ia, azulejos, gatentes, balaustres. blo--Classes: 1 a 50
•de cimento, bloros para pavimentaTermo
n-'
670.064.
de 5-11-1964
Artigos da classe
s, calhas, cimento, cal, cré. chap.o
Sirnon Manuel Wald
Termo n.° 670,057, de 5-11-1964
laraes, caibras, caixilhos: CJitinas:
Argentina
"Colfix — Indústria e Comercio de
spas para coberturas, caixas dagua.
Adesivos Ltda."
xas para coberturas, caixas dágua.
InR9ilenra
xas de descarga para etixos. edificaSão Paulo
s premoldadas, estuque. emulsoo de
asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 120
.
as metálicas para construções. (amaOOLVX
vieira
AIcachiatras, aletria, alho. aapargos
.
rasJ.
da metal, ladrilhos. lambris, luvas
Ind
açúcar. alimentos paar animais, amido
iunçáo, lages, lageotas. material iso
amêndoas.
ameixas. amendoim, araruta
Classe
50
'te contra trio e calor, manilhas, masarroz, atum. aveia. avelãs, azeite azeiArtigos não incluídos nas classes
_ para revestimentos de paredes, matonas. banha.. bacalhau, batatas, balas
ras para construções, mosaicos, praTermo n.9 670.058, de 5-11-1961
htscoitos, bombons bolachas. baunilha
ias de base as soaltico, produtos para
Eletrônica Concórdia Ltda,
café em pó e em grão, camarão. canela
ir impermeabilizantes as argarnasem pau e em pó, cacau, carnes. chá
São Paulo
- de cimento e cal; hidráulica, padrecaramelos, chocolates. confeitos, cravo
lho. produtos betuminosos, impermeacereaii, cominho, creme de leite, cremes
tzantes liquidas ou sob outras tormas
alimentícios croquetes, compotas, Can.
-a revestimentos e outros como nas
ama. coalhada, castanha, cebola, condi.
sstruções, persianas. placas para pamentos para alimentos, colorantes
sentaçao, eçaa 'ornamentais de cl•
chouriço, dendê. doces, doces de (ris
nto ou gesso ara tetos e paredes.
tas, espinafre, essências alimentares. em
sel para torrar casas, massas argiDanas, ervilhas, encovas, extrato de tolas para uso nas construçõeas parmate, farinhas alimenticias, favas, fé
-r tas, portas. portões; pisos. soleiras
cuias, flocos, farelo, fermentos.
• Classe
a portas, tijolos tubos de concreto
figos, frios, frutas secas naturais e cristasus, tubos de ventilação. tan- Rádios, rádios transistorizados, vitrolas, ta1zadasi-gricose, gana de mascar. goreletrolas,
aparelhos
de
alta-fidelidade
e
:s de cimento, vigas, vigamentos e
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
estereofônicos
vitrós
goiabada, geléias, berva doce. herva
l'êrmo n.° 670.051, de 5-11-1961
Termo n.° 670.059, de 5-11-1964
mate, hortaliças, lagostas. linguas, leite
Cabras —Granitos do.Brasil S.A.
A Princezinha dos Móveis Ltda.
condensado, leite em p6, legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, aauro, mas
São Paulo
las alimenticias, mariscos, manteiga
ABR AS
margarina, marmelada, macarrão. mas
se de tomate, mel e melado. afete. masORANITOS DO BRASIL S.A.
sas para mingaus, molhos, moluscos
mristarda, mortadela, nós moscada. na
Nome Comercial
les, óleos comestíveis. ostras, ovas.
oães. piaos. prlinés. pimenta, pós para
remo n.9 670.052, de 5-11-19Ss
pudins. pickles, peixes,, presuntos, paRenato Oliveira Viana
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins.
Classes: 34 e 40
Móvieis de madeira, junco, vime, fórmi- guaijos, rações balanceadas oara ani
cosa de vidro, metálicos, estofados, tape- mais. requeijões, sal, sagm sardinhas
is
sanouiches, salsichas salames, sopas enst
IBIRATA1A
tes, congoleuns, linóleos colchões e
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
travesseiros
fratas; torradas, tapioca, tâmaras. tarid.
Classe 41
rim trerrsaps, tortas, tortas para aliTermo n.o 670.060, de 5-11-1964
mento de animais e aves, torrões,
é crn grão. crú, moído ou torrado Indústrias de Guarda Chuvas e Sombritoucinho - e vinagre
a:as "Chuvassor S.A.
'êneo n.° 670.053. de 5-11-1964
São
Paulo
Termo
n.0 670.065, de 5-11-1964
a — Administração e Corri-fatiem
Manoel Sorrentino
Sociedade Anónima
São Paulo
São Rialq
-

CORO-RIM

PRINCEZINfill

QOÈ

INDUSTRIAS 50.

Sao Paulo —Uaplial
Classe 31
e corretagem

ira i al st ção

MARDI CHINAS 5
SOBRINEUS
CHUVASSOL Sil
,
. s
Nume Comercia

Março de 11-,to -112d5

Tèrmo n.° 670.066, de 5-11-1964
Simon Manuel Wald
Argentina
'Escritório Imobiliário "Adelino Alves

ARGENPRDm
Ind. Brasíleira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
nácar, alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim. arareta
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei.
tonas banha, bacalhau, batatas, balas
bluoltos. bombons, bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau. carnes. chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremas
admenticlos croquetes, compotas, canama, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces. doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas. féculas, flocos, tareio, fermentos, feijão,
fios. frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas: gricoae. goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bico,. gelatina
goiabada. geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
conaensado, leite em p6, legumes en)
conseava, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimenticlas, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate. massas para mingaus, molhos, moluscos,
nu.starda, mortadela, nós moscada, nozes . óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós par%
punias, pickles. peixes, presuntos, pa-ês, *petit-pois, iritilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anima:s, requeijões. sal, sagu, sardinhas.
satruiches, salsichas, sa/ames, sopas enlatadaa. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortas oara alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
-Temo n. 9 670.067, c/e 5-11-64
Indústria de Pianos PiratIninga Ltda.
53o Paulo

RATININGA.
Rraslielra
Classe 50
Para distinguir impressos de uso da
firma
Térmno a.° 670.068, de 5 - 11.64

Metalúrgica Fahri Ltda.
Si o Paulo
RR
Ina. A-orasileir‘

Aço eu °rato?
a açopreparado,
sse S
doce. aço para tipos, aço fundiria aço
p arcialmente trabalhado, aço pálio aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó bronze em
barra, em flo. chumbo em bruto ou
p arcialmente preparsdo. cimento me.
tático. cobalto, bruto ali parcialmente
trabalhado couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
eas barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa el. bruto ou p arcialmente trabaAla E DORINHA
!hado, gusa temperado, gusa maleável,
Brasileira
laminas de metal, lata era fó l a. latão
em Mlha, latão em chapas, latão em
Classc 32
vergalheis-3, liga' metálica, limalha*.
.Piograznas de rádio, teleauão e cirzo ma g nésio, manganês, metais não caba-
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miamo

()MIAI (SeÇão
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siveis, séguranças, retificadores de 6
do de cobre; retificadores de selas
válvulas retificadoras, válvulas deis
nicas, eletrOdutoss aparelhos d ilumir
ção 'residencial, industrial, externa e
aeroportos, aparelhos de ara:acham
aparelhos, de coneole eletronico,
reguladores de tempo, aparelho&
aquecimento, aparelhos da controle e.
'irónica relês, reguladores da tem;
'aparelhos, de aquecimento por alta f:
quências vibrometroa, vibrogmfoss
relhos de fadiga, equipamento . de i•
lanceameatos acessórios para linha
ra linha de transmissão isoladores.;
guladorea de valtagem. aguiamento&
'afonia% da alta fraguenda„ voltéa.
troas amerometross wattamatros,
quem:Lomat:os, medidores de- fator
otencia,, medidores de watt-hora„
droa de controle, chaves secam cheta
G. a.
Termo na 6.071; de 341-64
a óleo',. ara-raios,, fusíveis chaves ol
ieRtlít&X
Ind. Braeileira
C. W. S. Distribuidora de Auto Peças
ZVIENT
i ligadoras, condensadores, transformai
Ltda.
res, reguladores., equipamentos. de ia
va, aparelhos, de medição, Iogas., for
Classe 11
.Sio Paulo
Classes:
32
e
38
reiros e fornos valétricos, estufas, pa.
Ferragens, ferramentas: de ts:xia espécie.
Livros e papéis e papelão
.N_.s.
Ias e bules elétricos, cansaras frigori
cutelaria em geral e outros artigos de
mil. Braaiieira
metal, a saber:. Alicates, alavancas, arcas e aparelhos, de refrigeração,. ge
Têrmo n.° 670.078. ..de 5-11-64
mações de metal, abridores de latas.
Comércio e Indústria de Rádio& e Te- .deitas, sorveteiras elétricas, chaveta
Classe 21
arame lisa ou farpado, assadeiras, açu- Veiculas e suas partes integrantes, a
aspiradores, enceradeiras, ferros ti&
levisão Simpson Ltda.
careiros; brocas, bigornas, baixelas, saber: aros, actomóveis, auto-caniicoa -de engomar e passara batedeir
São. Pauks
bandejas, bacias, baldes, bombonieres; nheas, avieres, amortecedores„ alavancas
, liquidifiedaorea máquinas ,para
SIVPSCar
bules; cadinhos, cadeados, castiçais.. co- de cambe barcos, breques, bicicletas,
legumes a carne, refletores, torradaBrasileira
Ind.
'heras para pedreiros, correntes, cabides. cardarias de mão e :arretas. camiaro!balanças, radias, aparelhos de tek
chaves; cremonea chaves de parafusos., netes, carros ambulantes. 'c'ainhas.
são, alto- calantes, ditcos gravador
conexões para encanamento, colunas, carros, carros-tanques, earrosaragadocmapainhas elétricas
- Classe 50
caixas de metal para portões. canos de
Classe 21
res,
carroças,
carrocerias,
chasais
chaPara distinguir impressos de 020
metal, chaves de fenda. chaves Inglesa.
Para distinguir: Veiculas e suais pas
pas
cirsulares
para
veículos,
cubos
de
firma
cabeções, canecas, copos, eachepots,
integrantes: Aras para bibialetas, au
centros de mesa, coqueteleiras, caixas veículos, direção. estribos, engates para
móveis, auto-caminhões, aviões, emTermo, na 670.029a de 5-11-61
carros,
eixos,
freios.
guidão.
Iocoamapara acondicionamento, de alimentos,.
tecedores,.
alavancas de cambio4 araç",Tipe"
Máquinas
e
Materiais
Para
calderões. caçarolas, chaleiras; cafetei- ,vas. lanchas, motociclos, motocargas,
breques,
braços
para veiculas,. afeie
Escritórios
Ltda.
ras, conchas. coadores; distintarnsada- inata furgões, manivelas, navios.. baltas, carrinhos de mão e carretas, ca':
,bus.,
para-choques,
para-lamas,
para•';ão,
Paulo
bradiças; enxadas, enxadões. esferas;
nhonetes,. carros ambulantes, caminhs.
ecgraess esguichos, enfeites para arreioss brisas, pedra.% rodas, raios para bicida•
carros, tratores, carros-berços; casa
estribos, esferas para arreios, espuma- aas. reboques, radiadores para veiculas,
tanques, carrosaarigadoresa carras, c
• IIPÉ
dea as, formões, foices. ferro para corta 'selins, triciclos, tirantes para. veículos,
roças. carocerias, amasia chapas a
Iria. Brasileira
caPirn, ferrarias, facas, facões,, fecha- vagões, velocípedes, varetas de contro-ularea para veículos, cebos de acima
le
da
afogador
e
acelerador,
atáreis,
ma
duras., ferro comuta a carvão, fruteiras,
saranha' para • maquinaa de agres
Classe 17
•
funis, fôrmas para doces, freios para leibus, varais de carros, toletes para Artigos para escritório, almofadas para corrediços, para veiculas, direçao, de
estradas de ferro,. frigideiras; ganchos,
cama
, carimbos, almofadas para tintas, abri- gadelras, estribas, escadas rolantes, e
grelhas, garfos, ganchos para quedas,
Tramo
n.°
670.072,
de 5.--i1-.64 — dores de cartas, arquivos, borrachas, vadorms para passageiros e atara cargonzos para carruagens; insignias;
berços para naataboratios borrachas. para engates para carros. ebtoa de. diaeç
Metalúrgica Marbeil Las,
mas. lâminas, 1:careiros latas de lixo;
'colas, brochas para desenhos, cofres, freias; fronteiras para veiculas guiri
jarras; machadinhas, molas para ports,
São Paulo
'canetas, canetas tinteiro, canetas para locomotivas, lanchas, motociclos, moi
molas para venezianas, martelos, mar•
desenho, cortadores de papel. carbonos, motocicletas-, motocargaa moto fuma
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, precarimbos, carimbadores, cola para papel, manivelas, navios.. ónibus., para-chogu
UkV351
gos, parafusos,. picões, porta-gado; po- •
Ind. * ras
'caiadores, compassos, cestos para cor- para-lamas, para-brisas, pedaii, paina
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
'respondência desenhadores, duplicada- rodas para biaicletas. 12103 para bica:
panelas roldanas, ralos para pias, rebiCause
5
•
'ter datadores, estojos para desenhos. tas, reboques, radiadores para vricul
tes, regadores; sersiços de chá e' café.
para veiculas, selins,, taradas.
serras, serrotes, sachos, secarrolhass te- Aço em bruta, aço preparado, aço. 'estojos. para canetas estofos com minas, rodas
souras, talheres, truhadelras, torquezes. doce, aço para tipos. aço fundido, aço. esauadros„ estojos paca lápis, espetos, rasgas parai veiculo& vagões.. aeíodi
tenazes„ travadeiras. telas de arame, tar parcialmente trabalhado, aço pálio, aça estiletes para papas. furadores. Etas dess varetas de controle do, afogoda
neiras, trincos, tubos para encanamento refinado, bronze, bronze em bruto, ou, para máquinas de escrever, grafites acelerador, trleis, troleibus, varaes
carros,, trastes para carros
trilhos para portas. de correr, taças. parcialmente trabalhado, bronze de ;para lapiseiras, goma arábica. grampeatravrssas.turíbulos: vasos, vasilhames, ?maganas, bronze em pó, bronze em dores, lápis an . geral. lapiseiras. maClasse 6
barra, em- fio, ' -*amiba ma, bruto ou ¡quinas para apostar lápis., minas para Maquinas aras acabamenta, acha
ver-'umas
parcialmente preparado. cimenta me- !grafites. minas para penas, tnáquinas de arame, acondicionamento, adelgaç
Classe 11
tálico, cobalto, bruta ou parcialmente
Ferragens, ferramentas de tiida espécie. parciarmente trabalhado, ferro em bruta 'escreves, máquinas de calculas'; maqui- ajustar, alimentar água, alisar mu
cutelaria em geral e outros artigos de trabalhado, couraças, estanha buuto ou nas de somar, máquinas de multiplicar. sar, aplainar, arrolhar, beneficiar,
brinquetar, brunir,' cardar. cametal, a saber: Alicates, alavancas, ar- em barra ferro manganês, ferro velha i mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimmações de metal, abridores de latas, gusa em bruto ou parcialmente traba- bos. porta-lápis, íaorta-canetas. porta- tar, compôr; comprimir, condensar. a
arame liso ou farpados assadeiras, açu- lhado, gusa temperado. gusa maleavels cartas, prensas, prendedores. de papéis. serva s , cortar, coser, costurar, dar
careiros; brocas, bigornas, baiaeras, lâminas, de metal, lata em falha latão ,percevejos para papéis. perfuradores, car. classificar, cravar, debruar dei
bandejas, bacias, baldes,- bombonieres; em fõllia latão em chapas. latão em réguas. raspadeiras, de borrões, stenciLa lhas. desbagar. (a-abastaras descaros
bules; cadinhos.. cadeados, castiçais. co- vergalhões„, ligas metálicas, limalha& para. mimeógrafos., tintas, e tinteiros desembsar, dasintegaar. clastaatar„ •
lheres. para, pedreiros, correntes.' cabides, magnésio, manganês, metais não traba- nano& na- 67(1080. 67(1081 e. 670.084. palpar, distribnir, dobrar drenar,
t'ar. empacotar, encaderna, estalais
chaves; cremoaes, chaves de parafusos, lhados ou parcialmente trabalhados, mefabricar arame, tabricar. artigos de s
conexões para encanamento, colunas. tais em massa metais estampados,
Indústria. Nci
de 5-11-64 Gs Ltda..
tak fabricar bebidas, fabricar Jer,
caixaS de metal para portões, canos de
metais para solda. níquek zinco
assa P Zi n 1
doas fabricar aMpéus, 'fabricar asaav
inetaL chaves de fenda. chave inglêsa,
enraio
a.9 670.074, de 5-11-64
fabricar ferramentas. aabrazar aSio,
cabeções,. canecas, copos, cachepots.
bricar móveis, ailSricar,
taba
centros de mesa, coqueteleiras. caixas Carnal Comércio, de Eletricalacle Para
Ind.
raaileir.a
Autos Ltda.
•para-. acondicionamento de alimentos,
peças, fabricar rebites. fabricar ,toup
São Paulo
fundir,. .iasulfrar. perfurar,
eaiderões„ caçarolas, chaleiras, palatalsratsconchas. coadores: distinavos. da:
cotar, prender. , ralataa - roscar, seles
Claras. 8
L
• bradiças:, enxadas., enxadões,, aisf.ras,
Para distinguir: Aparelhos elétricos. ina ma. sepaar, serrar tresra ama ar. t
Ind. —Brasileira
mantes, esguichos, enfeites, para arreios.
trumentos científicos, lastraniantos e ser. tornear, betoneiras, ba-rinh
Classe 50
estaboa . esferas para arreios, ess.osar:aaparelhos para fins mis: .Craves, soque briáquetadores. carciadeiras, toaarasa.
deiras:-,formõess foices, ferro para coram Para distinguir impressoe• de imo da tee, tomadas., fio& disjuntores, painéis res, cravadeiras. dínamos, escasadeh
. capam ,ferrolhaa, facas; Jactam' fechas
-firma
dato. para berras enlataras chaves fu-, misturadores, motores, prensas, rabi
Termo n.* 670.075, de 5-(1--64duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
Panificadora • "Vesuvio" Ltda.
funis, fôrmas para docas, freios para
São- Paulo
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
Classe 4,*,
grelhas, garfos, ganchos para queria,
Pão
gonzos para carruagens; insígnias; liTermo, n.9 670.069., de 5-11-64
mas, lâminas, lieoreiros, latas de lixo;
Termo
na
670.076,
de 5-12-64
Empresa Melhoramentos da Juquiá jarras; machadinhas, molas para ports,
Ltda.
molas para venezianas,' martelos. marMIR:INS
São Paulo
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, prezrawiltdrí
gos, parafusos. picões. porta-gelo; poseiyas, porta-pão, porta-Mias, paliteiros,
ineBglargalligtra
panelas roldanas, ralos para pias, rebiClasse
tes, regadores: serviços de chã e café, Aparelhos de ar refrig,erado, ventiladoserras, serrutes, sachos secarrolhas; te- res, aparelhos da refrigeração, geladeira
Classe 33
souras, talheres, ralhadeiras, torquezes,
e sorveteiras
IVIelhoramentos
tenazes, travadeiras, telas de arame, torTêrmo
a°
670.072, "4 5-11-64
nana n.° 670,.070. de 5-11-64
neiras, trincos, tubos para eacanamenra
Delega ta Linhares Ltda.,
Indústria Nacional G. G. Metal Ltda. trilhos para portas de correr, taças,
São Paulo
taavessas. turibulos; vasos, vasilhames.
sao Paulo
verrumas

lhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampadoa
metais para solda. 'liguek ouro., zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

heír .

--isrça..feit'a 16
teares, máquinas insulfradoras,
-motoras, motrizes. operatirzes
¡matrizes,. rotoras, e, peças integrantes destas máquinas
.'é•emo n.° 670.0-82, de 5-11-64
mpel Indústria e Comércio Ltda,
São Pau/o

D'

OF Co": I

março de 15.'65 1087
•
carrinboa, caminhões, carrocinhas . chocalhos, caneleiras para aspo: te, dominós; damas, discos' de arremesso, desportivos, figuras -de aves animais, dardos
para lançamento, espingardas de pondes e joelheiras para coorte, anos ae
cle mesa. lagoa de armar, lu•
amam ap montavam •ameassa ama set,
lios domésticos, máscaras para esporte,
nadadeiras para esporte, patina, patinetes, piões, petecas, revolvei de orno
quedo, raquetes, redes de metal para
pesca, •ssookers, trens, senis de mesa.
tórnbolas, tamboretes tatos, tornou..
letras para esporte, tacos, bolas . e mesas . para bilhares: trabalhos M41111,115 vagonetes, Dama pirar saltos, varas
para pesca, tarralas e iscas e xadrés
Termo n.° 670.09, de 5-11 1964
.Auto. Mecânica "Lago Azul" Ltda.
Si l'auto

'Tino u.' 670.091, de 5- I 1-64
Soaep Publicidade Ltda.
-Paulo

Mocos de pedr.', cIy-anentos, cor
nijs de concreto, cimento, chapas dr
betiona para sobe, tura de casas e usos'
análogos, cal para cieaoração, calhas,cantoneiras, canos, ,dormentes, estaqusaInd., brasil eira
mentos, estacas, gessu para decoração.
• Classe 50
gasso impermealolmante para construArtigos da classe
ções, ladrilhos, maza&n para granito
alcatroado de barro, .ã more imitação;
Termos as. 670.092 e 670.093, de
material , para .telhado, manilhas, pilas5-11-61
•
Ind. Drasileira
Suor S.A. Silos e 'Armazena — Cons- tras de concreto, porras, pedregulhoo
portões, ripas, rodapés soleiras para
truções, Indústria e Comércio
Classe 50 •
concreto, soleiras para porta:sacadas,
São Paulo
-.distinguir impressos para uso da
tijolos, tubos de concreto, tacos para
.
firam
asaafros, telhas, tubos condutores .
•
feral° n.* 670.083, de 5-11-64
Classe 16
'ati ificadora "2 Falcões" Ltda.
Azulejos, água de cal para construção.
São Paulo
areia, asfalto para revestimentos, argilas, caixas de cimento, combinações de
Classe 4
blocos de pedra para ça.Içamentos, cora
2 BÁLCOES
Substâncias e produtos de origem ani- nija de concreto, cimento, chapas de
Branileira
1 vegetal ou mineral, em bruto ou •betuma para cobertura de casas e usos
parcialmente preparados: Abrasivos em análogos, cal para decoração, calhas,
Classe 41
bruto, argila refratária, asfáltico em cantoneiras, canoa, dormentes, estaqueaPão
bruto, algodão em bruto, borracha era mentos, estacas, gesso para decoração,
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora, gesso impermeabilizatne para construremo n.° 670.085, de 5-11-61
caolim„chifres, cetas de plantas; ceras
Droga Ramos Ltda.
BFiASILEIRA
ladrilhos, macadan para granito
vegetali de carnaúba e aricura crina ções,
São Paulo
alcatroado de barro, mármore imitação,
crina
em
geral,
cortiça
em
de cavala ,
bruto, cascas vegetais, espato, ervas material para telhado, manilhas, pdasClasm 21
RAMOS
medicinais, extratos, oleosos, estopas tras de. concreto, portas, pedregulhos, Pata distinatim Veicules e siem parsas
portõeS,
ripas,
rodapés
soleiras
para
Ind. 'Bre.sideira
•emsofre. "failhas, fibras vegetais flores
issiegrantes: Aros para birmletas, autosecas, grafites, gomes em bruto. granito concreto, soleiras para porta-sacadas, móveis, auto-caminhões, aviões armaClasse 3
em bruto; .kieselghtir, líquidos de plan- tijolos, tubos de concreto, tacos para tecedores, alavancas de canihia baisos,
a,ssalros, telhas, tubos condutores
a distinguir como marca genérica tas, latex em bruto ou parcialmente
breques braços pa sa veiculas, bicicleprodutos farmacêuticos em gata/
preparados, minérios, metálicos, madeitas, carrinhos de mai, e carretas camiTermo n." 670.096. de 5-11-64
ras em bruto ou parcialmente traba- •Irprern Indústria Reun
rrénnO '670.086. de 5-11-64
nhonetes, carros ambulant?. caminhões,.
ida
de
Pre11 adas em toras, serradas e aplainadas.
Armando Rocha
carros, tratores, carros-beiços, carroiMoldados Ltda.
•
manoanes, óleos de cascas vegetais,
Si Paulo
tanques carros-irrigadores, carros, carSão Paulo
calca, mármores em bruto, óxido de
roças, carrocerias, chassis, chapas, cito
gazes solidifIcadores, gelatina, giz, diculaies para veículos, cubos de veiculas
radon, plumbagina em bruto. pó de
ROCHA.
carrinhos para máquinas de escrever'
moldagem ¡ora fundições, pedras briClasse 36
corrediços, para veiculas. direção, deslitadas,
piche
em
bruto,
pedra
calcária,
'amas. cuecas, pijamas e robe de plantas medicinais, pedras em bruto.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elechambre
vadores para passageiros e para carga
cmebracho, raizes vegetais, resinas, reengates.
para crros eixos de direção
sinas
naturais,
residuos
textels,
silício,
Termo a.° 670.087. de 5-11-61
Classe 16
freios, fronteira para veiculas guidão,
seivas. talco em bruto, xisto, xisto
.dústria e Comércio de Laminados
Azulejos, água de cal para consttução, locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
betuminoso e silicato
Belém Ltda.
areia, asfalto para revestimentos, argi- motocicletas. motocargas, moto furgões,
las, caixas de cimento, combinações de
Sao Paulo
Classe 1
manivelas, moias, Ônibus, para-choques,
Para dLatinguir: Acidas em greal, água blocos de pedra pára calçamentos, cor- para-lamas, para-brisas, pedais, pantees,
BELICL
raz, água oxigenada, alcoois, alumen, nijs de concreto, cimento, chapas de rodas para bicicletas, raios para bicicle...
alumínio em 6 para pintura, alvaiade, betu= para cobertura de casas e usos tas, reboques, radiadores para veiculas.
Classe 5
assoniaco, anti-corrosivos, quimicos, ar- análogos, cal para decoração, calhas, rodas para veículos, selins. triciclos. ti- .
Metais laminados
senico, azul da Prussia, azul ultramar cantoneiras, canos, dormentes, estaques. cantes / para veículos, vagões, velocipea
carbonatos, em geral carão. cloretos Mm mentos, estacas, gesso para decoração. des. varetas de contrôle do afogador e .
nono n.° 670.088, de 5-11-64
marra — Importadora e Exportadora geral, corantes, creosoto para indústria, gesso impermeabilizante para constru- acelerador tróleis, troleitms, varães de
dissolventes, esmaltes químicos, fenol e ções, ladrilhos, rnacadan para granito
• Ltda.
carros, toletes para carros
seus derivados, fumo 'negro para apli- alcatroado de barro, mármore imitação,
São Paulo
Terra°
a.9 670.100, de 5-11-1961
material
para
telhado,
manilhas,
pilascação em pinturas, glicerina para aple
Elétrica Imperial Ltda.
cação Industrial, rid:atos, Itidroçênio. tras de concreto, portas, pedregulhos.
São Paulo
hidroquiaina, hidrosulfitos, hiposulfitos, portões, ripas, rodapés soleiras para
'PANAGRO
ioduretos, laca, magnésio, materiais co- concreto, soleiras para porta-sacadas,
ndastria Brasileira rantes
e descorantes, nitratos, exigente. tijolos, tubos de concreto, tacos para
assaltos, telhas, tubos condutores
potassa, potassio de sódio, preparados
quimlcos usados em laboratórios fotoTêrmo n.° 670.097, de 5-11-64
Cal BRASILEIRA
gráficos, produtos quimicos para tirar
Yffiton Silva Lima
Classe 2
manchas, produtos químicos para pinSaa Paulo
Adubos e inseticidas
Classe 8
tura, reveladores Sotograficos, sais qulAparelhos, acesiórios ou apetiechos
micos usadas nas industrias, soluçãa
l'êrtno n.° 670.090, de . 5-11-61
Atujiaz_zwiluir". elétricas ou usados na eletricidade. inpara pratear. solutos, soluções quirnica
Tucl Bolsas Ltda.
9 alvad.or Bahla
clusive medidores, a saber: aspiradores
para .pintura e fotografias, solventes
São Paulo
de pó, antenas, acumuladores, aquecesulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó
dores. alarmes, alto-falantes. adaptadoClasses: 31 16. 25 e 50
e sólidas, tintas preparadas para vulcares, amperometros, batedeiras, bambas
TM'
Titulo
nizar, tintas ara uso na indústria e na
Ind. Brasileira'
para água, capacitores, condesandores,
arqultetur, vernizes químicos. e zinco
Termo n.o 670.098, de 5-11-1984
eitiveiros, chaves, campainhas, cornes
Panam Borrachas e Auto Peças Ltda tas para veículos, caixas-fusivels, diais,
Termos as. 670.094 e 670,095, de
Classe 35
São
Paulo
5-11-64
&ro z peles preparadas ou não. cadiscos gravados, enceradeiras. estirillmia couros, vaquetas. pelicas e ar- Blocou Concretos Pre-Moldados Ltda.
zadoreo estufas, elaulidores, fogões, fuSão Paulo
tos dos mesmos: Almofadas de cou
síveis, ferros de passar e engomar, forarreios, bolsas, carteiras, caixa"
nos, fogareiros. fios, ferros de soldar,
otes de couro, carneiras, capas para
fonográfos, geladeiras. interruptores. las
ms e para livros, embalagens
INO. BRASILEIRA
tercomunicadores, lâmpadas, lanternas,
o. estojos guarnições de couro para
lâmpadas fluorescentes: lquidificadores,
Classe 49 •
'móveis, guarnições para porta-blo
rádio-emissores,, :rádio-receptoress
Brinquedos, fogos, paero-tempos em ge- /relógio*, reatores pará luz . fluorescente,
malas. maletas, porta-notas, portaral,
artigos
para
oorta-niquels. pastas, pulse irai
tias exa/usivatnente sinalizadores lampelantes, Baqueta', seClasse 16
mo.-cairo, rédeas, selins, sacos para via. Azujejos, água de 'cal' para;com.rruCka, desportivos: Automóveis, aviões de cadores mira os cabelos. transformaiosdcolott, . saltos, solas o solados,. areia.,..asfalto.. para myestinieriia, agi- brinquedo, bercinhom bonecas. bonecos, res, telefones,' tórnetras. tomadas. tos
tirantes para arreios e valises
lis, caixas de cimenta,. conSineiçõeS-de baralhos. bolas Para' todos os esportes., doidas Ide 'torrentes Múltiplas, tubos
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Ind. Brasileira
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Ind.Brasileira
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Marçe 'de 196
'

Têrma a° 670J0. 5414
Comuna. — Conatroolo e Traços
de Agma Lida.

meadas de correntes múltipla', tubos vergalhões, ligas . metálicas. limalha, ; Termo raa 670.112. de 5414964
concluas, termostatos, televisores, _tos magnésio, manganês, metais não traba- Padaria e Confeitaria. Nova: Itinguça

(aclares de discos; transitores. válvulas lhados ou , parcialmente trabalhados,
ventiladores,, voltímetros, vibradores e tais em massa, metais estampados,
metais para solda, niqueL zinco
wattometros
Termo n. o 670.107. de 5411964
Tênna n.o 670.101. de 5-11-1964
Saaaadade de Valores Bora Ltda.
_ Guilherme Garcia da Silva São Paulo
São Paulo

"P ESTIN GA"

^

BORBA I
Brasileira

['na *

" Limitada
São Paulo

tr.".
lIN vi
ON1g
Ind. a g i e ra

Saca Paulo

r

Clame 41
Substâncias, alimentícias anificadas, notadamente: ães, biscoitos, bolachas, bolos, broas, balas roscas doces e .
confeitos

IND. BRASILEIRA

i

C ON:SAGUA
-:tONSTRUCii0 E
TRATAMENTO DE
4GUA LIDA

Termo n.° 670. 113, de 5-11-64
Classe 50
. Para distinguir: Impressos em geral, Indústria e Comércio de Baterias Aduz
Classe 41
Ltda.
anúncios impressos, ações, apólices, biChurrascos e carnes preparadas de uso lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, carjrtJ Paul(
Senna comercial
na alimentação em geral
tões comrciais e de visitas., duplicatas,
n.°
670.121, de 541-64
ARI
" IlZ
debêntures,. envelopes, faturas, folhinhas,
• Terman. o 670.102; de 5-11-1964
Consaaua — Construção e Tratam.
Ind.
Braelleira
letras
de
câmbio,
notas
fiscais,
notas
Guilherme Garcia da Silva
de Agua Ltda.
promissórias, papeis de correspondência,
São Paulo
Slo Paula
passagens, publicidade e propaganda em
Classe 8
geral. recibos
Baterias (-acumuladares) para. veiculos
Termo n. o 670.108, de 5-11-1964
Teima n.° 670.114, de 5-11-64
Vidro Americano Ltda.IND. BRASILEIRA
Carorking Eitofito Ltda,
São Paula
São Paulo
N USTRIA BRASILEIR.
.
Classe 41
aYaRICEJO
Churrascos e carnes preparadas de uso
End. Bre eileira
na alimentação em geral
Classe 50.
Termo n.° 670 .103,. de 5-11-1964
Classe 6
Para distinguias Anuncloa. coai e
Classe 14
Guilherme Garcia da Silva
Vidro comusea laminado. trabalhada Matrizes para naáquineis de. Impressão figuras cartazes cartões de visitai
São Paulo
dereço telegráfico, etiquetas e imp
em tôdas ás formas e preparos,, vidro
Térmo
670'. 115; de 5-1144
aos comerciais
cristal para todos os fins, vidro , indus• Duonisid Guedes
trial com telas de metal ou composi.
Termo
n.°
670.122 de 5-11-64
Sár,.. Paulo
cões especiais: ampolas, aquários, as.
Veiculbs e- Peças Lr
Inter-motor
sacteiras, almotarizes, bandejas, cubeN.O. BRASILEIRA
São Paulo.
tas, cadinhos. cantaras. cálices, ceatre
ae mesa. capsulas. copos, espelhos, es
Classe 41
caçadeiras,
frascos, formas para doces
Churrascos e carnes preparadas de usa
Classe 22 •
fôrma. para ;Grnos, fios da tdelro,. garna alimentação em geral
Linhas • para 'cozer .
rafas, garrafUs, graus. globos, baste,
Termo. n.° 670.104, de 5-11-1964
jarros, fardineiras, licoreiros, mamadeiTaram n,° 670..111.6, de 5-11-64
INDUSTRIA RITAIILEIR,
. Mina Cresciumal Ltda.
ras, mantegueiras. pratos, pires, porta.
Dinafár Distribuidora dê Prodittos
jóias,
paliteiros.
potes.
pendentes,
pe:
Farmacêuticos e Acessórias Ltda.
São Paulo
,destais, saladeiras, serviços- para ri
São, Paula
itrescos, saleiros. 'tubos, tigelas travesClasse. 21
ias, vasos, vasilhames, vidra para at
CRESSI trit
Para distinguir Veículos e suas pa
•
DINÁPAR
'Ind. ras eira
Integrantes: Aros' para labicletas, a+
.draças, vidro. pari relógios. varetas.
Ind. Braalleira
móveis, auto-caminhões. aviõe s, ars
!vidros para conta-gotas.. vidro, para
Classe 41
tecedores, alavancas de cambio, bra.
1 automóveis e para para-brisas' e
Classe 3
Artigos da classe
breques, braços para yelculos, bici
' Termo n.° 670.109, de . 5-11-1964
Produtos farmacêuticos
tas, carrinhos. de mão e carretas, ca
rmo ia° 670.1435, de 5-11-1964
: Panificadora e Confeitaria Ifrabá Ltda.,
nhonetes„ carros ambulantes, cambiai
Tlirina
671.11.7,_
da
5-11-64
Matadouro Avícola Sussex Ltda.
São Paulo
carros, tratores, carros-berços, cara
Antonio, de Almeida
São Paulo
tanques, carros-irrigadores. carros., •
. São Paulo
URU&
roças, carocerias, chassis, chapas
•
Exa B2411111/eIra
culares para veículos. cr.bos de veict
syaqsxr
/MIMA.
carrinhos para máquinas de escre
'Ind.."111W1eira
corrediços, para veículos,, direção, d.Classe 41
INIXIST1UA. BRAS ILEIRA.
gadeiras, estribam escadas rolantes,
Substanciaa aliraenticiaa panificadas, no.
Classe 19
vadiares para passageiros e pu-a, ca.
tadamente: pães, biscoitos, bolachas, boAves e ovos engates para carros, eixos de diter
los, broas, palas roscas doces e confeitos
Clama 50.
freios. fronteiras para velculos gol.
Termo, a.? 670.106, de 541-1964
Impressos em geral
Tèrmo n,9 670.110; de 541-1964
locomotivas, lanchas, motociclos. mo
Comércio e Indústria Batina S.A.
Wahan N. Kridian, Charalambos Ma- '
Tênno n.° 670'.1,18, de 5-11-64
motocicletas, motocargas, moto furg.
São Paulo
raios e Eduardo Sasso Solano
. Camptinhia Coenercial • Construtora manivelas., navios., ônibus,, para-choca
São Paula
para-lamas, para-brisas, pedais. pant.
BETINA.
. •
rodas para bicicletas, raios para, bid
• São-Paulo
F
Bra.sileira,
tas, reboques, radiadiares arara veio
rodas para veiculbs, setas, tricicles,
.7P È
_•
Classe 44
.
indu atpla 2ra:tireira rantes para veículos vagões. veloci
Artigos para fumantes, notadamente
des, varetas de controla do afogada
Classe 2
isqueiros
acelerador, tróleis., troleibus, v.raes
Aça em bruto, aça preparado, aço.
carros. adolesce pura carros
doce, aço para tiaios, aço fundido, aço
Termo a.° 670.111.. de 5-11-1964
parcialmente trabalhado, aço pálios aço
Classe 16,
Termo n.° 670. 124, de 5-11-64
Paiquera Imóveis e .Emreenclimento
refinado. 'bronze,, bronze- em bruto ou
Construções, construções civil e mate- Indústria de Calçadas Ragica.al. Li
Limitada
parcialmente trabalhada bronze- de
. riais- para construção
Rh Grande' do- Sul
São Paulo
manganês: bronze ene pó.. bronze em
Térmo
n.°
670.119,
de
5-11-64
barra, em fio, chumbo em. bruto , ou
jojavaz Comissária de Despachos
parcialmente preparado, cimento, alePiiqusla
Marítimos Ltda.
cobalto...bruta. eu parda/Mente
Ind. Braaileira
Saaa
trabalhado, cograaas, estanho binito
Indústria 11:asileira
parcialmente trabalhada, ferro em bruta
Casse 50
JOJAYLZ
em, barra. ferro alarmaste: ferro velha 'fr_rtigoa não inchadas era outras classes,
'usa- em brato, ou . paralela ente Caba- , 21 saber: etiqueta,. envelopes, rótulas,
.1.1%1AraTRIA. BRASIIEIRA
'
Classe, 36 : •
/hada , sana temperada gusa.
fatura, notas e aiMpressos 'c-arnereiais
•
•
.pa,k:,n,gas.
Italianas de mama, jata ma Ohm latac ; em . ,gerar, • usados •nás. atava/arfe, da
i Callaadosade taila esPécle,r
-a. Classe 50
em falha, *latão em chapae, latão em
senhoras e criança- - •
requerente
Migam da edasae

INTER-LAND

CONSAGUP

15591.241/eira

*RIBALTA.

roz2a

INTERMOTOR

Ind.nraelleira

REGIONAL
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, . n-n.° 670.125: 'de 5-11-64
(Prorrogação)
Comercial Silva S. A.
Rio Grande do Sal

4,T

U .13 I L

r„

Inthistria Bra31102,7-0
Classe 1
Lrquido para freios
Termo n.° 670.126, de 5-11-61
Iniústria e Comércio José Alves Ltda.
Pernambuco

Termo n.° 670.129, de 5-11-64
Sopremove Ltda.
Pernambuco

Nome comercial

Classe 23
Tecidos em gera!, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
Classe 10
Instrumentos, dispositivos, aparelhos e artigos de cama e mesa: Algodão, ai.
petrechos para a medicina e et:tirita paca, cânhamo, cetim, caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã em- peças, juta,
fersey, linho, nylon, pacopaco, percaiirermo n.° 670.136, de 5-11a64
na rama rayon, seda natural, tecido*
Aliadas, Ordem Mística Espiritualista
plásticos, tecidos impermeáveis, e teci
Agla-Avid Fraternidade Nova Era
dos de pano couro, veludos
(Frane)
Termo n.° 670.142, de 5-11-1964
Guanabara
eMtalúrgica Porsul S.A.
São Paulo

»FRANE

Paraná

Distribuidora de,
,Bebidas Alvorada

Pernambuco

CRISTA'? EL
.Indústria Bruellair‘

TTE

Têrmo n. 670.130, de 5-11-64
Distribuidora de Bebidas Alvorada Ltda.

Tirano n.° 670.128. de .5-11-61
Inprega — Indústria de Produtos
Refratários S. A.

Térmo n.° 670.141. da 5-11 1964
Indústria e Comércio de Tecidos
Rendas Leofil Ltda.
Selo Paulo

Térmo n.° 670.135. de 5-11-64
ItAlóres, transmissOraTs • e receptores de
Cutter Laboratories, Inc.
telegrafia sem Çio , válvulas de alto vácuo, geradores a válvulas, aparelhara ta- Estados Unidos da América
lecoraunicadores e seus acessórios, aparelhos de ditar e fitas magnéticas como
partes integrantes, gravadores com fitas magnéticas, conjuntos de transmissão de rádio, estações transmissoras,
receptores de rádio, aparelhos para fins
domésticos; relógios e cronômetros e
suas partes integrantes

Sopremove Ltda:

Classe 41
Café etn pó

Março de 1953 n C59

(beça° II!)

1P1

,FORSUL
Indústria Brasileira

Classe 33
Sinal de propaganda

Classe. 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de matai. abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açuClasses: 42 e 43 .
careiros; brocas, bigornas, baixelas,
Guanabara
Titulo
bandejas. bacias, baldes, bombonieres:
bules: cadinhos. cadeados, castiçais. coTétano n. a 670.131. de 5-11-64
lheres para pedreiros. correntes, cabides,
Mercantil Cascavel Ltda.
chaves: crertiones, chaves de parafusos,
Paraná
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
matai, chaves de fenda, chaves Inglêsa,
•
Cla.sse 33
cabeções, • canecas, copos, cachepots.
Sinal de propaganda
centros de mesa, coqueteleiras. cz.-Isaa
para acondicionamento de alimeatos:
Ternio n.o 670.138, de 5-11-1964
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei.
Afiladas, Ordem Mistica Espiritualista ras, conchas: condores: disi.nt.vos,
Classes: 42 e 43
braclicas; enxadas, enxadões. cataras,
Agla-Avid Fraternidade Nova Era
'rtulo
euaates, esguichos. enfeites Para arreios,
(FRANE)
estrelas, esferas para arreios, espumaTermo na 670.132, de 3-11-64
Guanabara
deras- formões. foices. ferro para cortar
Union Carblde Corporation
•
capim ferrolhos, facas, tacões, fecha.
Estado:, Unidos da América
duras. ferro comuns a carvão, frutecas.
funis, fôrmas para doces, freios para
"AGI. A - VID"
estradas de ferro, frigideiras. ganchos,
gre'has, garfos, gancho: para qudroa,
gonzos para carruagens; insignias; aClasse 33
mas, lâminas. licoreiros, latas de lixo;
Sinal de propaganda
farras: machadinhas, molas para porta.
[valas nara venezianas, martelos, mar.
Classe 1
rata , nin èrlzes; navalhas: puis, pás. oree negraa de fumo
Negro de acaule
Tèrmo n,° 670.139, de • 5-11-1964
goa. aarafusos. picões porta-gelo: on.
Rubens Macuco Mosca
Têrnaos xis. 670.133 e 670.131, de
seiras. oorta-pao, oorta-loias, paliteiro,
5-11-64
panelas roldanas. ralos 'para pias, rebiSão Paulo
Cutter Labaratories, Inc.
tes, regadcnes; serviços de chá e café.
Estados Unidos 3a América
Jarras, aerrutes sachos secarrolhas: te
&auras, talhe-es talhadeiras torquezes,
•
'enazes, travadeiras. telas de arame. torneiras, trincos tubos para encanamento.
IlliblANOS—C RI A DOR'
trilhos para portas de correr taças,
EXÓTICO
travessas turibulos vasos. 'vasilhames.
Termo n.0 670.137, de 5-11-1964
Aliadas, Ordem Mstica Espiritualista
Agla .Avid Fraternidade Nova Era
•(FRANE)

"UNIBRAS",

Mercantil Cascavel

-

UCET

Classe 41
Álcool-motor
Tia imo n.° 670.127. de 5-11-64
Cia. Ltda.
Barbasa, Carneiro
Pernambuco

A FACILÀ$3
indústria

Brasileira

Classe 8
•
Transformadores elétricos e conversores'
conversores e contato, retificadores metálicos a vapôr de mercúrio e seus acesa
sórios, aparelhos de vácuo, comandos
elétricos para máquinas de extração, comandop elétricos para máquinas de fabricar papel e téxteis e seus acessórios.
aparelhos elétricos. paineis de distribuição e suas partes integrantes, para-ralos,
interruptores para contrõle manual ou
automático, comutadores. corta-circul. a a reveladores. arrancaclores, controla.
:ares, aparelhos de regulacão e ragu
ladores autoináticos. reguladores de ilu
mitiaçâo instrumentos de medição, isolador" material isolante. resistências
elétricas, bobinas de self. compensado
citspr>sitivos de clasca-ga elétrica
Vimos elétricos, aparelhos para aolda
eWerici, aanrelhos de distilação, ventl.

verrumas

Classe 19
Animais vivos. inclusioae ovos, aves 'e
bicho da seda
Termo n.a 670.140, de 5-11-1964
Transrodo — Transortes Rodoviários
Limitada

Térmo n. o 670.143, de 5-11-1964
Kibon S.A. (Indúst; ias Alimentícias)
São Paulo

. LT

PRATrAnn Nd TO AZUL • ~FIO 1
• 1 /••
• •

São Paulo
Claase 2
Substancias e preparações auiinicas usadas na agricultura, na haititatura. •tia
veterinária e aara fins samtaaios
Clas :e 3,
Substâncias quimicas. produtos e pe.
pirado g para serem usados na medicina
ou na farmácia

TRANSRODO
sZo protio_urnital
-

Classe 33
Transportes rodoviáriot

Classe 8
Geladeiras. sorveteiras, balcões'
.frigorifico*
,
.
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n.n

os. biombos,. cadeiras conjuntos para
670 1146, de 5-111-1964
Termo
usadas, aireo4adas acokhoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas. Kihon. S.A. (Indüstrias Alarnenticiae)l saia de jantar e. de visitas,. colijamos
para terraços, jaadiin, e praiaa camas,
São Paulo
bandejas, domiciliares. berços, biombos
cabides, caixas de racLos, colchões. aiscadeiras, earrrinhos para chá e café
pznsas, conjuntos g le armários e clariconjuntos 'para dormitórios. conjuntos pReTo AroAReLo Azul ,s.mr,w,:::t..0 1L
netes para copa e chzanha divisões. chpara sala de jantar e sala de visitas,
vans. discotecas cie madeira,, asp.:açus
conjuntos para terraços, jardins, e peaia,
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarconjuntos.- de annarios e gabinetes para
J41
da-roupas, mesas raesinhas para mácoPa e casinha,, camas. cabides, cadeiras
der
quinas de escreve% mesinhas, moveu
'giratórias, cacleiras de balanço, caixa
para tonograits, moiduras para imade rádios, colchões, colahões de molas
aros. porta retratais poltaculas, prasstei
dispensas, divisões, divans, discotecas
ofourIliA agASeLEigA
ras.. parta- chapéus.. vatrines e t.,-.avc."
de madeira, espreguiçadeiras, cada:valsa
• seiras,
abas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televiramo a.0 670.154, de 5-11.1564
são, rnesinhaa, para salga/Não. molduras
Classe 21
Condomínio da Vila Antônio Viço.°
Classe 19
Carninhees
Garken,
Para distiaguir: Brinquedos, jogos, pas- para quadros, porta-retratos. poltronas,
lxiltronas-camas prateleiras, porta-chia
Guanabara'
saternpo.s em, geral, artigos para tina ex.
Termo n.° 670.150, de 5-11-1964
e
sofás,
sofás,-camas.
travesseiros
Péus,
alusivamente desportivos: Automóveis'.
Indstrias Químicas Paredão Ltda.
vitrine*
VILA ANTONIO
aviões de brinquedos. bercinhos, bone•Ria de janeira
cas, bonecos, baralhos, bolas rara toClasse 11
.
BERKEN
dos os esportes, carrinhos. caminhões. Ferragens. ferramentas de toda espécie,
- IN DA1ST RIAS
carrocinhas, chocalhos, canzleiras . para cutelaria eia geral e outros artigos de
Classe 33
esporte, dominós, damas - discos de ar- metal, a saber: Alicates, alavancas, arQUIM
CAS
Titulo)
remesso desportivos, dardos para lan- mações de meta l , abridores de latas,
pamenta esingardas de brinquedo i fi- arame liso ou' farpado. assadeiras, açuTermo a.° 670.155,- de. 5-11-1964
PAREDÃO LTDA.
guras de aves e animais, joelheiras, pa- careiros; brocas bigornas. baixelas,
Condomínio' do Edifício Erasmo Brag,
ra esporte, leigos de foot-ball de masa. bandejas. bacias, baldes, bonsbonieres;
Guanabara
Nome Comercial
jogos de armar, luvas para esporte. bules: cadinhos. cakados. castiçais, cominiaturas de utensílios eibmésticos, más- lheres, para pedreiro», correntes. cabides, Termo» na. 6701..151 e 670,.1,52,, de
caras para esporte, nadadeiras para es. chaves cremones, afiavas de parafusos,
5-11-1961
porte, 'patins, patinetes, piões, petecas. conexões para encanamento, colunas.
Indústrias Químicas Paredão Ltda. ,
revolver de brinquedo, raquetes, redes caixas de metal para portões, canos de
Rio de Janeiro
de metal para pesca snookers trens; metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções,
canecas,
copos,
cachepots,
ténis de mesa, tômbolas, tamboretes,
tacos, tornozeleiras para esporte, tacos, centros de, mesa, coqueteleiras, caixas
Classe 33
bolas e mess para bilhares, vagonetes. para acondicionamento de alimentos,
Titulo
varas, para saltos, varas para, pesca. calderõesa caçarolas, chaleiras. cafeteiras, conchas. coadores; distintivos, doClasse 2
tarrafas, e iscas, xadres
Termo
n.°670.156,
de 5-11-1964
bradiças; enxadas, enxadões, esleras Substâncias e preparações glainicas usaVidplan
Sociedade
Anonima
Termo a.°' 670.145. de 5).111-1964
engates esguichos. enfeites para arreios, das na agricultura, na horticultura. na
Uruguai .
(Indústias Alimentícias), estribos, esferas para arreios; a40:.1 n113- veterinária e* para fins. sanitártos
Kibon
Plias formões. foices, ferro oara cortai
saber: adubos, ácidos sanitários. águas
São Paulo
i capam, ferrolhos, facas, facões fecha- desinfetantes e para fins sanitários,
Auras, ferro comum a carvão, frite.ras apanha-mosca e insetos, tde goma e
funis, Minas, para doces, fados para papel ou papeláo). álcalis, bactericidas.
estradas de ferros frigideiras,: ganchos) baraticidas, carrapaticidas cresot, cresca
grelaas, garfos. ganchos. para étxtc!t.os, taltna, creosoto. desodàrantes. desirafe.
Classe 11 ..
gonzos para carruagens; insígnias; Ii. tentes defuniadores exterminadores de
Vidros plano atérmico de co; verde
mas, laminas. licoreiros, latas de lixo; pragas e hervas daninhas esterilizanazulada
jarras; machadinhas, molas para porta tes, embrocações para animais: enxerelos. mar- tos, tainhas de ossos. fertilizantes, fosmolas para venezianas, mart
Termo. n.• 670.1,57„ de 54.i1 - 1961
retas, matrizes.; navalhas, puas, pás, pre- fatos, formicidas, futnigantes fungiciLeo-Werke Ga ra..11.1d.
gos, parafusos. picões. porta-geio; po- das, glicose para fins veterinários. guaAlémanlia
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, no, herbicidas inseticidas. insetifugos,
panelas roldanas. ralos para pias. rabi Larvicidas, microbicidas, medicamentos
tes, regadores; serviços de chá e café, para animais: aves e peixes, óleos deserras, serrotes, sachos, secarrolhas; te- sinfetantes e veterinários. petróleos sasouras, talheres, talhadeiras, torquezes, nitários e desinfetantes., papei fumega.tenazes, rravadeiras, telas de arame, tor- tório. pós inseticidas, parasitiddas fuaClasse 48
neiras, trincos, tubos para encanamento. gicidas e desinfetantes., preparações e Produtos para a, higiene bucal. e deutak
trilhos para portas de correr, taças produtos inseticidas, fermicidaa. Traia, Liquidbs dentifrícios, em. pasta, em ui
Clame 21
travessas taribulos; vasos, vasilhames fetantes e veterizstuios raticidas, remé- bão, em creme, em liquidos, em elida
Carroças, carrocinhas. e tricisa
,
verrumas
dios para fins veterinárias sabões vete- e em pó, pós para dentes, pastas dana
Classe 17
Malas e escovas para dentes
rinários e desinfetantes, sais para fins
Termos na. 670.147' a 670.149, de
Artigos para escritório, 'almofadas para agricolas. borticulas, sanitários e vete5-11-1964
Termo
n.° 670.1511, de 541 - 1964
Elibroinx — Sociedade Industrial Lia, carimbos, almofadas para tintas, abri- rinários sulfatos, supeffosfatos, vacinas
Corrianhia
Auxiliar de Crédito
dores
de
.
cartas,.
arquivos,
borrachas,
para aves e animais, venenos contra
São Paulo
.
Imobiliário
berços para mataborrão. borrachas para
Insetos animais a berva daninhas
colas, brochas para desenhos, cofres,
Guanabara
50
Casse
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos, Impressos em geral' da requerente,, pacarimbos, caritnbadores. cola para papel, péis de cartas, envelopes, cartões, pascotadores, compassos, cestos para cor- sagens, bilhetes, recibos, notas, faturas, dhplicatas, cheemes, notas, de
respondência, desenhadores, . duplicadodespachos
res, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
Nome Comercial
Termo a. % 670.15.3, de 5-11-1961
esquadros, estojos . para lápis,. espetos,
Marcou Representações Ltda. .a
Termo naa 670..159; de 5-11-196/
estiletes para papéis. furadores, fitas
Guanabara
. Antonio. Fernand'es Pereira Marques
para máquinas de escrever, gra fites
São Paulo
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
"SANTO AMARO ILUSTRADO'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
grafites, minas para penas, máquinas de
Classe 3Z • '
escreves, máquinas de calcular, maquiPara distinguir:: Almanaques, aquários,
nas de somar, máquinas de multiplicar,
albuns impressos, boletins catálogo*,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carinaedições impressas, folhetos, jornais, 11.
Classe 43
Classe 40
bora porta-lápis, porta-canetas, portaMóveis em geral' de 'metal, vidro, de cartas, prensas prendedores de 'papéis, Para diatinguit mõvels em geral de me- vros impressos, publicações impressas,
a, madeira, estofados ou, ele, incha. percevejos para. papéis,, perfuradores, tais; vidro ou madeiro. estofaclbs cru não 'revistas; programas radiofônicos I de
ve móveis ara escritórios: . Armários réguas, raspadeiras de borrões, stencili armários, alinoleadbs, acolchoados para 'dicr-televisionados; peças-teatrais e CeN
programas drcciadmiOle DAFII banheiro e pç!, Ame_
- para rainadigatifos, tt$004 le tlateiset es6vele, banco, baloice, banguetat; bert nematograficas,
.
.
• ....
Termo naa 670.144, de 5-1. /-1961
S A. (Indústrias .Altmenticiaa)
São Paulo

viçoso

EDIFÍCIO

"PAREDÃO"

ERASMO BRAGA

p ic

"?tstrocitnt
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Teimo n.o 670'.160, de 5-11-1964 • T'Crinos. os.. 570...166 a, 670...165. de
5-11,13643
Antonio Fernandes Pereira- MinUe3
— 'Indústria e
‘Be1-" "" Marumby.
São Paulo
Comércio
Rio , Grimiie. da; Sul

,1091.
- Mar ço' de, 1965-

-

nos, plia, da' bronquear roupa, Alicate

670t 1724 . de: 5-1.111-61
Etvino GVET
Rio) Gantle do .111

termo,

de sódio, soda, cáustica sabão em- pó,
sabão comum,. sabão., de esfregar e se•ponáceos, tijolos de polir e verde

para calvdor
Termo n.? 670477, de 5-11-64
Paulo Roberto da Medeiros A, Aline

'SANTO AMARO INDUSTDIAL"
o:lasse_ 32.

Para distguir: Albuas, ~amigues.
anuáo--.1. boletins impressos, catálogos,
folhetos, jornais livros impressos, ' músicas gravadas e impressas, peças teatrais, peças cinematográficas, prospectos, anfletos, 11bl/cidade em geral, programas radlottinicos e de teiee?isaci,
revistas
%erma, n.o, 670.161,, de_ 5,1111964.
Antonio, Fernandes, Pereira Nfarcuies
São; Paula
SANT -a . AMAR20i

MAGA'Z'INT.

lairumby

(purgue
())Guanabara
Classe 6
Máquinas industriais
Tèrmo n.° 670.174, de 5-11-64
Red Inúan 3). Ai. Indústria e Comérd-s.
Guairabara

Indústria Brasileira
Classe 1:

Alcooal
Classe 11
Vinagre
Classe 43
Refrigerantes

PRORROGAÇÃO,

T.ermo n.'" 670:169; de 541:-.6+—
Bebidas, 5,1arurnby
A. =, Indústria
e. Comérnior
Rio, Grande - do, Sul:

Classe 32,
Para; distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns, , impressos, boletins,, catálogos.
edições impressas,. folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas.
Indústria Brasileira
revistas, programas racliolealicos e rádiotelevisionados, aças teatrais, a cinemaClasse 42
tográficas, rogramas circenses
Vinhos e aperitivos
Indústria Brasileira,
Termo n.° 670.162.. de 5-11-1964
—Termo n.' 670:170.. de 5:-11;-64r
Classe 41.
Leopoldo Araujo Souza, Fábrica de: Bebidas Mhrumbv S. A. — Indústria , Bebidas refrigerantes. (sem. álcool)
e Córaérrio
Charutos. Walkyria Lula)
Termo n.9 6701175, de 5-11-64
Rio Grande do Sul
Sergipe;
Paulo Roberto de 'Medeiros e Albuquerque
Guanabara'
PR-ORROGAÇÃO

•

Indústãa"--Brasilehns

Classe 46'
Pára distinguir: Amido, anil,. azul' da
PI-fisg a, alvaiade dê zinco,, abrasivos
algodão- preparadb para limpar metais,
detergentes, eapremacetes, extrato de
fécula para tecidos, fósfbroir de
cera e? dê madira, g goma para' lavanderia; limpadores- de- liavas, liquidas., de

branquear tecidos, liquidas - mata-gordu-

iras, para' roupas e' mata óleos para roupas, okina, óleos para; limpeza , Mit car'eus, pós dê branquear' roupa; sallcato
de sódio, soda cáustica sabão em p6,
sabão comum. Babão) de esfregar e sã..
ponáceos, tijolos, de polir e verniz
para. calçador
Term oni° 670;178, de 5-11-64 •

Paulo Roberto de Medeiros e Albuquerque
Guanabara

•

• '''''''"" •-• !:,"?W.,Vi
.9i. ;
ilã me:A.
élLV
.. ;43w,,Himni
3

liwic4Jetal$7101•0

~ .trpG

Indústria Brasileira,

Indústria. Brasileira

Classe 42
yinho quinado e deetiladosr de cereais
Indústria, Brasileira
Termo, 11.9 670.171i. de 5-11-61,
Classe,' +V
Bebidas-. Marurnby.
— Indústria
Charutos.
Classe; 46',
e Cramer:do
Para distinguir; Arnidi); anil, azul ; da
Urino_ n.° 670 á 63.. de. 541:1961.
Rio- Granã do Sul'
•P,(issim alvaiade- de zinco; abrasivos
Llub.ieesum.— Filas S.A.
algodão-,preparado para, limpar metal&
Alema ara;
detergentes, espernacetek extrato , de
'anil; fécula, para; tecidos; flisforos;
'M.a' e; dê, madira, g' goma' para-, lavan+
PRORROCAck.
kleria; limpaderes- de luvas; líquidos , de
Ibranquear tecidas; líquidos) mata.gorduoidiístria Brasileira
iras, para roupas- e' mata' óleos aura roa.
Ipas; °letra; óleos,' para Iiinpera- de car.;•
Classe- 42
póS = de dranquear roupa; salteai()
Coquetel' e. aperitivos
des sódio, kiodà cáustica) sabã-o' em' pó;
Termo m° 670.173, de 5-11;-64
sabão comum; sabão' de' esfregar e saTabest InclúStria de- Tubos. Flexveit
ponáceos, tijolos?, de: polir e. verniz
A.
Classe 8
para calçador
Filme cinematográfico impresso
Rio de JaneiroTermo n.° 670:176, de 5-11-64
Termo- n.° 670.164; de 5-11-1964
Paulo Roberto , de. Medeiros e Albu.
PRORROGAÇÃ(
Suerdieck- S. A . Charutos e Cigarrilhos
querque
Bàhfs
inenk:"\
Guanabara,

altsour

Classe' 46.
azul` da
Para distinguir: Amidb;
PnIssia, altralade dê zinco, abras/voe
algodão' preparado para; limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato- de
anil; fétala; para ? tecidos, fósforos': de
cera de madira, g goma' parir Javanderia, limpadores de luvas; lignidbr de
branquear tecidos, liquidas mata-gordu.
'ras para roupas e mata • Óleos para roupas, °Riem, óleos para limpeza de cara
nas, peis de branquear roupa,. salteai°
de sódio, soda cáustica sabão em, p6,
.sabão comum, sabão da esfregar e. sa' ponáceca, tijolos de polir e verniz
para calçador
'nano n.° 670:179, de 5-11..64;
Paulo Roberto de Medeiros e .Albnquerque
Guanabara

C/44

Ouros
e

•
Classe 44'
Charutos

-•••1.!

Veirrieco o.* 670.165, de, 5-11.1984-t
Indústria et Coitiére:Cartócerias • Lide,.
Rio , G .áti5leo da Sal

Naafil--Indústtfaice'eonit401,
.cfé dérrouriáli.tdè7
Nome Comerei. ' ' I

Indústria.- Biasiletrzl
46,
Inra; costinguirr Amido; anil, azut; da
•

0.11.
n ,,,,. ..4.431 ip,
,,411
14-e:
,00,4e.",..
.
'.... -Rabo
\t't PPOUSTRIA tall&LC11/M

Classe

!Prossia; alvaiade- de- zinco; abrasivos
!algodão' preparadá- pararlimpar metais,
!detergentes; enoremaretes; extrato- iê
.
alasse 11,
fetzlá, paia tecidbs; f6Sioros de
medira; g‘ gintia• perra lavan...i'iNos• dei fatb para- vedOCão; tidios- para' Iceia-A
triangneiras7 Rabos- d'é" prtssãO, tidins 'Mia} limpadores de liavas; ilquitios' de
para radiadá)ts:, thbos' de sucção, ek Branquear teetdbie liquides matit=gordni
• Irar parai ratiper t?' Mata- óleos para t:ou;
tubulações
parte vedaçãO; todo, iles de
I
par, ekina, ltoe para limpeza de' escr
metal `

VIS Classe 46'
'Para- distinguir: Amido; anil. azul da
i Prússia: alaisde dê' zinco, abrasivos
ielgodãe preparadb- parar limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato) de
de
:anil:, fécula , para tecidos, fésfOrow
'cera e- de madira, g goma . para lavra,limpadbres de' luvas; liquidas :de
branquear teenlbs; líquidOs . mata.aorda.
las para? roupas e 1135tir of:detM, parak rem.
'paz, okina; óleos- para . limpeza' de.- car.
'ros, pós' de' branquear roupa; sediado
'de sódio: soda' cáustica , Babão mai pé,
'sabãó comunn. sabão' de: esffegarr
de' polir • , verde
ponaceos,
•
para calçador

Is-
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.
Termo ii.° 67Õ.13, de 5-11-61 .
Termo n.° 670.180, de 5-11-64
"atuá Roberto de Medeiros n it.bu.: ?aula ktoberto de . Medeiros e
querque
querque
,
Guanaoara
`luanabaz.‘
•

14),

Copat
Classe :6
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia. :alvaiade de zinco, abrasivos
algodão- preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
tera e de madira, g goma para iavandaria, limpadores de luvas, agua:tos de
branquear tecidos, liqu,dos mata-gorduras para roupas e mata aaecia para roupaa, oleina, óleos para limpeza de carros, pés de branquear roupa, salicata
de sódio, soda cáustica sabão em pó.
gabão comum, sabão de esfregar e saponaceos. tijolos de polir e verniz
para calçador •
Termo n.9 670.181, de 5-11-64
£aulo Roberto de Medeiros e A.buquerque
Guanaaara

Março ae 1965

de sódio, s5cfa . cáustica sabão - eia Pó,
Termo n.9 670.189, de 5-11-64
sabão comum, sabão de esfregar e sa.Paulo
Roberto de Medeiros e Alba.
i ponáceos, tijolos de polir e verniz
querque
'
para calçador
aanabara
Termo n.9 670.186, de 5-11-61
Paulo Roberto de Iviedeiros e
querqué

41)
Naipes
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Próssia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, . espremacetes, extrato da
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e .de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos, líquidos mata-ger-duras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em. p6.
sabão comum sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador

" Termo n.° 670.184; de 5-11-64
Paulo Roberto de Medeiros e A-buquarque
Guanabara

indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, .azul. da
lsrassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espreraacetesa extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavans
daria, limpadores de luvas, líquidos de
b:anquear tecidos, liquidos mata-aorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branqueai roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceoa, tijolos de polir e verniz
Têrm °n.' 670.190, de 5-11-64para calçador
• .
Paulo Roberto de Medeiros e A:btl..'
Guanabara
querque
nano n. 9 670.187. de 5-11-64
Guanabara
Paulo Roberto de Medeiros e A-bnquerque
ruanabara

Sride oleattotte
Industria Brasileira

TÉ..sradaã'
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremaeetes, extrato de
anil,- fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, ficai:aos de.
branquear tecidos, líquidos Inata-a:aduras para roupas e mata aaeos para roupas, olcina, Cena para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, szaraao da esfregar e saponáceos, tijolos de polir. e verniz
para calçador

• Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira, g goma , para lavanderia, linipadous de luvas, liquidas de'
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata ólaos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sa•
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador

Az

Indústria Brasileira

Classe 46
Para distinduir: Amido, anil, azul da
P.assia, 'alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para teçidos, fósforos de
cêra e de inadira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
-nana -24erai sol:piaba soppa; ananbuaaq
ras para roupas e mata óleos para roupas, plaina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão, de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador

Classe 46
Para distinguir: Amido, aula azulPrússia, alvaiade de zinco, abrasiv os
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de iludira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas, de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador

..lasse 4b
•
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Priassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de .nadira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
Termo n.9 670.191, de 5-11-64
sabão comum, sabão da esfregar e saUrino n.9 670.182, de 5-11-64
Paulo Roberto de Medeiros e AlbuPaulo Roberto de Me:feiras e Albu- . ponáceos, tijolos de polir e verniz
querque
Temia n.° 670.188, de 5-11-64
para calçador
querque
Paulo Roberto de Medeiros e MuGuanabara
Guanaaara
Teimo n.9 670:185, de 5-11-64
•
querque
Paulo Roberto de Medeiros e Albuquerque
Guanabara

d-xt

lndústria

Paus
Classe 46
Para distinguir. Anudo„anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metala,
detergentes, espremsaates, extrato da
fécula para tecidos. fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas. líquidos de
branquear tecidos, líquidos inata-gorduras-para roupas e torta óleos para roupas, oleina,- óleos para limpeza ' de -tatos, pós de branquear roupa, sahcato
da sócho, soda cáustica sabão em pó.
sabão zomum. sabão de es tragar e sa. pooac.eos, tijolos de polir e verniz
para calçados.
•

triblústria Brasileiái•
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madara, g goma para iavandaria, limpadoras de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, &iria, óleos para limpeza de carraça pó. de branquear roupa, salicato

Indústria Braãileira

Classe 46
•
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Praissia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. _fósforos de
cêra e de madira. g 'goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-aorduras para roupas e mata óleos para roupas. clama, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar, e sapaa aaans, tijclos de -polir e 'Verniz
para calçador •
Guanabara •
I

r

7

n••

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul a.
Prússia, alvaiade de zinco, abraeivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espreancetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão 'comum. sabão de esfregar e aaponáceos, tijolos de polir e verets
para calçador
,

I
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Teamo, n. 670.192,, de 541-64
Paulo Roberta de Madeiras e Albuquerque
Guanabara

40

nono. n. 670.195,' de 541-1964
Coa reções Sussex Ltda.
São' Paulo

—

(Seção

• • '

'

•

a.

• TérMo n. 670.198, de • 5-Ir-1964
Snaelt Lanches Ltda.
• São Paulo

Março de 1965 :.1093
Março

,

• Tèrraa a.° ' 670.203. de 5-11-1964 ''
'Cia. .Apolló de Polutos Allinenticit
. Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

SNACK
IND. BRASILE!RA

gncliistria

1~11~11~~~~~dommo~urame n•n•••

Clame 46
Para distinguirr Anidra, ano, azul da
Prússia.. alvaiade de'zinco,, abrasivos
algodão preparado, para. limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil,, fécula. para tecidos, fósforos de
cêra: e de madfra, g, goma para lavanderia, limpadorea de ,luvasa liquidas de
brapquear tecidos liquidas mata-gorduras para roupas e mata, Óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicnto
de sódio, soda cáustica sabão em pó.
sabão comuna sabão de esfregar e saponáceaa, tijokm de polir e verniz
para calçados

10111

boi

Classe, 41
Café em grão, to:rado e molda
Térreo a. 670'.204,. de 5411-1964
C. Apollo de l todnos Alimentados •
rras Gerais

a a

" Classe 41
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sandui4.
Classe 36
abes. empadas, pastaia pizzas churrasPara distingiair: Artigos de vestuários
cos,. tortas e. café
e roupas. feitas em geral: Agasalhos.
Têm° ta 670 .20(7, de 5-11-1964
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
Snack Lanches Ltda,
botas, botinas, blusões boinas babaSarac Paulo .
douros. bonés., capacetes, cartolas. cara•
puças, casaco; mictes, capas, chales,
cacrecols. calçados, • chapéus. cintos.
cintas, tombinaçõea, corpinhais calças
de senhoras' e de çrianças, calções. calzas, camisas, camisolas., czuniaetas
cuecas,. ceroulas,, colarinhos cueiros
-Nome Ceanencial
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
.
pes. iantas.as , fardas para militares co'Mario n. o. 670. 201. de:. 5 11-1964
!egials., fraldas, gala:h-as,. gravatas gorM'vrurgia S.A.
Térnio n.° 670.193,, de 5-1r-64,
Paulo Raberto da Medeiros e Albu- ros, jogos de lingenia, jaquetas. laqu&.
Espanha
luvas, ligas, lenços.. • mantas, meias'
querque
malas, mantas, maruirtão, mantilhas, paClasse 41
Guanabara
çtós, paras, penhoar, pulover. pelerinas
Café
peugas. pouches; polainas, pijamas. puTeimo
n
670.205.
de 5-11 1964 •
nhos, perneias, quitamos, regalos
Cia. Apollo de Produos
robe de' chambre, roupão, aobretudos,
Minas Gerais
suspensórios, saldas de banho. sandálias
sueteres, shorts.. sungas, triasi ou slacka
valer, toucas, turbantes, ternos. uniformes
'ínclústria Brasileira
• e vestidos
Térmo .
670..19 de 541-1964
ojsé Kosinski.
Cavalcanti.
Classe 4á
•
Para distingira Amido, anil, azul da
Guanabaaa•
Prússiaa alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado -para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato, de
anil, Maura para tecido& ftisforna, de
cera e de madira, g goma para lavara
deita, limpadores. de liavas, líquidos de
Classe :18,
•
branquear tecidas-, liquidas mata-gorduPara distinguir: Perfumes. essências. ea_
tratos água de colánia água de touca.
ras para roupas e mata óleos para roudor, água de beleza. água de quina
pas, (Adria, óleos para limpeza de carClasse 41
ros, pós de branquear roupa, salicnto.
água de rosas, água de alIazemaa água
Café' em grão,. tarrada e modo
aara barba.. loções e
de sódio, soda cáustica, sabão em pó.
cos Para ae
cabelos, e para a pele. brilhantina, bale.
Tênia na ' 670 .206; de 5411-11964
sabão comuna sabão- de esfregar e sadolina, batons.. cosméticos., fixadores
Cimpanria Indastaaar Bras'leira de
ponáceos, tijolos de polir e verniz
I de' penteado& petróleaa. óleos para. os
Calcados Vulcanizados
para calçador
•Clasaa a 32, 33, e 50.
cabelos, creme evanescente, cremes gor"Vidhabrás" S.. À: •
Térmo ra 670.194; de 5-11-64
Titula de. Estabelecimento
durosos e' pomadas para limpeza da pai.
5216 Paulo
le "maquilage". depilados, &soda.Paulo Roberto de Medeiros e Mau670'.197,. de 5411964
Termo
quergate •
alai^ vina e aromático, pó de arrat
Açougue: Vila Esperança r• •
e talco) patinado, ou não, lapia para
. Guanabara
Glansbara
• aestana, e' sobrancelhas, preparados para
embelezar calos. e olhos,, carmim para
O rosto e para. ar lábios. sabão, st creme
ara barbeara sabão líquidos perfumada
an nata... sabonetes, deattkrcias: elo Pla.
g
utstw ou. liquidar sais perfumados. para)
'Pgiústria
.banho. pentes; vaporizadores de ;arfefrichistria Brasileir
mo: escrwasz para dentea, cabelos, unhas
e cílios., rum' de louro. sa uinho Pedia
Classe 41
Carnes de vaca,, cabrito, porco, coelho. mada, preparados em. pó:. pasta, limita
Casses:. 28,. 33; 36, 39 e 50
Clhssa 46
- linguiças e aves abatidas diaaolventes e• vernizesa removedores
Sinal de propaga:111w.. .
Para distinguir: Amido, anil', azul' da
maculara glicerina perfumada, para- ma
Prússia alartiadé de tineta abrasivos.
Termo. n.° 670.199a de 541-1964 - cabelos e preparados para dsecoloa
Térmo n. 670.208.. da 51V1.44x
algodão preparado para limpar' metal&
nack Lanches Ltb
rir unhas,. alhos e pintam can sinais ida, Fábrica Paulista de Cálahões j
detergentes, espremacetea extrata de
São. Paula.
Limitada,
.
ficiaire MPO:kr para a pare'
anila fécula para teeldba fósforos de
Mana Gerais
.• ,
• ,
Térreo na 1570.202. de 5-11I-1964'
cara e de madlra. g goma para --lavannanica. José. Fiori
limpaalbres' de luvas; 'lianainr. • de
Guanabara. •
Ilrati ueár tecidas, liquidas- anataaa ‘ardia•'i as 'jaara 'roupas 'é mata óleos para roi:MOUST RIA aRASILE)RA.
ólatia laara lariperavdea cara
• 1
•
I" A rtrzimz,o'
póS da haanquear roupa,'
,
datustrea 'sabãa em p6.
sada
„
-'.Chlase 40+ , . , a.a.;
Classes,. 3,3 4L 42 e 43
'to con1dhi r,abd d e esetegkrt e saClasse'
41
• •'
Colchõesade", :palpa.. C ravessaanas
panficeoa, tij6i -"dei 'polir e verniz- Bar • lanchea, com ,venda. de bebidaa Bafas; cdnbetoa, goma de maseàr, caraalgodão, diria e sinzal
em geral' e alimentos
para calkadiar
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(Seç'ad )1.0

Março da 1965
•

• 'Mimo n.° 670.207, de 5-11-1964
Cometi° Pert1ca, Camps S.A. /lidas:iria e Comé,•clo
São .Paulo

ALUMPLEX)
íNDOSTRIA BRASILEMÃ

tas de alskaaancias sintéacas, garfos de
mamata pai Kaa, gluten. goma para cilapeleiros, gua ições "de eduloicte para
arreios, isoladores para mesas, Mirra, pautos de penas; películas de :, celuicaue
virgem, resumidas, preparaaos sangue,
zristalizado, sacos de plasueo para emde eeluancie •
balagens e torneiras
,
Termo n.° 670.213, de . 5-11-1964
Solomon Titelbaun,
Guanabara

sanduiches, salsichas, salames. sopas entatauas, sorvetes, sucos de tomates e õe
tratas; torradas, tapioca. tâmaras. talha,
ruía, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tê:mo n.9 670.216, de 5-114964
Norma Cordeiro de Carvalho
Guanabara

Classe 31
Buchas, tampas e cápsulas para vtaíação • de garrafas e outros recipiente
eólhas de cortiça e tampões para •tedação; arruelas e anais" pa:a vedação
Têrmo n.° 670.209. de 5-11-1964 '
Coricivel -.—Construções Civis, Engenharia Ltda. .
Minas Gerais

••

g

Uma a skarn

•

Íncltástria—Br—asileirà,-

_
e

Classe 50
Impressos em geral
Têrmo n.9 670.217, de 5-11-1964
Norma Cordeiro de Carvalho
Guanabara
• -

„. DUPAPAP
• AM

sa C 1 V E(SOA,
CONSTRUÇÕES CIVIS, ENGENHARIA

• Nome Comercial
Termo n.9 670.210, de 5-11.-1961
Ferreira, Castro — Comércio e
•
Indastria, S.A.
Minas Gerais

-

Utilidades DoméstiCas
'

Classes: 5, 8, 9, 13, 33 e 40Título de Estabelecimento
Termo n.0 670.218, de 5-11-1964
Editôa Braslex S .A. •
Sáo Paulo
-

OUPAPA!

•

ProrrõgaçãO,

Classe 11
Classes: 6, 7 e 21
Lâminas de barbar
MAPA • PIECAC
•
Venda de peças em geral para maqui°
670.215,
de
5-11-1964
Têrnio n.
nas, veículos e tratores
• Classe 32
Organizações Amarante de Comestíveis
Têrmo n.9 670.211, de 5-11-1964
Jornais, revistas -e álbuns
Limaada
Ferreira, Caetro — Comércio e
'rirmo n.° 670.219, de 5-11-1964
'Rio -de Janeiro
• Indúst. ia, S . Ai
Auditoria Jurídica e Fiscal Audijuri S.C.
Minas Gerais
Guanabara
FERREIRA, CASTRO —

COMÉRC IO E INDÚSTRIA, S. A.
Nome Comercial
Têrmo n.° 670.212, - de 5-11-1964
Indústrias Plásticas Taba Ltda. •
Guanabara

Classe 28
Para distinguir: Artefatos e produtos
acabados de origem animal. vegetal ou
mineral no inchados em outras das.
les. artefatos de suhstãncias qui:nicas
não incluidas em outras classes: Adorhos de ambar e de chifre, barbatanas le
baleia, capas de crina para colchões
carrinhos para bebês de matéria plást1
co, chapas de matéria plástica para impressão. cimento de amocega, colas fotlgráfiezi, colas de encadernador co
Iherea de matéria plástica. chupetas e
mamadeiras de material plástico, compostos vegetais impermeáveis para tecidos, ccordel de tripa, correia de lona
com borracha.' ebonite, enfeites de mataria" - plaatiCa para automóveis, aspei.•pacata refinado. enponlas. espuma Ar
,mar manUfaturadas, estoraque --manuracturado, guarnições de material plástico
para automóveis tacos de matéria plástica, feltro de crina para cadeira. filtras
de esponja, fita isolante, Iblhas Malan,

1nclüstria Brasileira
' Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, • aspargos
açúcar. alimentos paar animais amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. aze:
tonas, banha. bacalhau'. batatas. baias
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grâo. camarão. caneta
em pau e- em p6. cacau. carnes. chá
caramelos, chocolates. confeitos. cravo.
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas. canntca coalhada, castanha, cebola. conde.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de fru
tas, espinafre. essêndas alimentares, em
nadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias. tavaa. • fe
aulas, fitam, farelo, fermentos. • feijào.
figas. frios. frutas ,secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de* mascar, gorduras. granulos, grão de bico. gelatina.
apiabada, geléias, herva doce: herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado leite ern pó. legumes eu
conserva. lentilhas. linguiça, louro, mas
sas alimenticias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrap, • mas
sa de tomate, me] e melado. .nate , mas
sai para tningaus. molhos moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. .10ZES; 1,:mtestiveis, ostras; ova;
nàits.' picas. •prlinas-.• pimenta. pós para
pudins, p1ckles; peixes, : presuntos,- pá res. apeei-pois, astilhas. pizzas. pudins.
*elida. 'rações . balatiteadds, pata aani.
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas,

Classe 41
Goiabada e. bananada
Termo n.9 670.223, de 5-11-196*
The American Oil Company
Estados Unidos da América

dai! jiketioh,
Ppm

DETRQLAR,'

CiaAe 11 •
Lâminas de barbear
Télima n.o 670.214, dei' 5-11-1964
' Solomon Titelbaum
Guanabara

A parelho de Barbear

gercemstro

Térnao n.9 670.222, de 5-1149611 .
• Raul Tavares Vilela
Pernambuco

",,,asse 1
Substân-cias • preparações químicas usa*
das nas Indústrias, na fotografia e nas
análises quimicas. Substâncias e preaaa
rações químicas anu-corroaivas, duna
oxidantes te anti-congelantes,
para freios
Têxinao
. n0 670.224, de 5-11-1964 e
Dow Condiu; Corporation
Estados Unidos da América

SYLGARD

Classe 1
Substâncias e preparações quimicas usadas nas Indústrias, na fotografia e nas
análises químicas; substâncias e prepa... rações químicas aziti-corrosivas e
anti-oxidantes
1. 1 A Cr
Termos xis. 670.225 a- -670.227, de
D 1 j ti R .1",
5-11-1964
Conincor — Comércio e Indústria de
Classe 50
• Tintas Ltda.
Para distingui:: Impressos em geral.
Guaanbara
anúncios Impressos, ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de vLsitas, duplicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais.
notas promissórias, papéis de correspondência, passagen.sa. publicidade e propa!Indústria Brasileirak
ganda em geral, recibos
Termo n.0 670.220. de 5-11-1964
Classe 50
Tecidas Muriaé Ltda.
Para distinguir: Apólices, publicações
Guanabara
em revistas -relacionadas com Investimentos e 4undo de valorização, impressos em geral, talões de cheques, talões
de recibos, etiquetas e prospectos
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
'Iridtis. t -ria
."" Brasileira..
paicialmente preparados: Abrasivos eia
bruto, argila refratária. asfáitico em
bruto, algodàc em bruto, borracha em
Classe 23 bruto. bauxita, benjoim, breu. cânfora.
Tecidos
gerai
caolim. chifres, ceras de plantas; ceras
Térmo n.° 670.221, de 5-11-1964
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
Amaro Abdon de Souza
de cavalo, crina em geral, cortiça em
Pernambuco
bruto, cascas vegetais. espato, 'ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. fõlhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto. granito
BENER :
em bruto. kieselghur, liquelos de planindustria
brfasileUra tas, latex eta . bruto ou parcialmente
_
preparados, minérios. metálicos, madeij
ras em bruto ou parcialmente traba'
lhadas em toras, serradas e aplainadas.
CISSSe 41
manganês.* : óleos de• cascas' . ,vagetais,
Goiabada e bananada
mica, mármores em bruto, óxido de
•

.

.

•
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Termo n. 9 670.232; ale 5-11-1964
gazes solidificadores, gelatina, giz, dldos, plumbagina em bruto. pó de Instaladora Elétrica Rio Negro Ltda,
Guanabara
sroldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, mamas naturais, resíduos seveis "ilido.
RIO
NEGRO
relvas, talco em bruto, listo, xisto
betuminoso e silicato
Classe 2
Classe 15
Substancias e preparações químicas asaInstalações elétricas e hidráulicas
das na agricultura, na horticuitura na
Termo n. a 670.233, de 541-1944
veterinária e para fins sanitários. a
Irmãos Franciosi 6 Cia.-.
saber: adubos, ácidos sanitários. águas
Rio Grande do Sul
desinfetantes e para fins sanitários
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão). álcalis. bactericidas
baraticidas, carrapaticidas crma i . creio.
Salina, creosoto. desodorantes. desleitepgORROGAÇÃO
tentes &fumadores. exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterilizara
tes, embrocações para animais. muartoa. farinhas de ossos. fertilizante'. tos
fatos. formicidas. fuosigante& fungicidas glicose para fins veterinários. guano, herbicidas, inseticidas; insetifugos.
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos ia•
altarios e desinfetantes, papel fumegatório. pós insetleidas. parasiticidas tua
gicidas e desinfetantes, preparações e
produtos Inseticidas, fernsicidas, desinfetantes e state:a p arto& raticidas, remédios para fins veterinários. "abam' veteGama
rinários e desinfetantes, sais para fins
Farinha de triao
agricolas horticulas sanitários e vete.
rinários. sulfatos, superfosfatos vacinas 8 Termo . n.° 670.234, de 5-11-1961
Irmãos Franciosi ea Cia.
para aves e animais, venenos contra
Insetos. animais e herva daninhas
Rio Grande do Sul
11-• 670-228, de 5-11-1964
joaé de Sbuza Carvalho

Tèsano

Guanabara

PRORROGAÇ-id

(Secãe

Março de 1965 10ç5

Termo n•° 670'.236; de 5-114961
Indústria Guanbara de Esquadrias
Metálicas Ltda.
. Guanabara

arame liso cra farpado, assadtras, açucareiros; broaaa, bigornas, baixelas,
bandejas, • bacias, baldes, boarbonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para psdreiros. correntes, cabides,
chaves; cremorres, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
cai:,as de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa,
Classe 16
cabeções, canecas, copos, eachepots,
Material exclusivamente para constru centros de mesa, coqueteltirata caixa.%
ção e adõrno de prédios, estradas, como para acondicionamento de alimentos,
cimento, azulejos, ladrilhos, telhas,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiportas e janelas
ras, conchas, coadores; distintivos, dobradiças; autailas, enxadões, esIeras,
Termo n. 9 670.237 de 5-11-1964
eugates, esguichos, enfeites para arreios,
Trimar Representações Ltda.
estrbos, esferas para arreios, espumaGuanabara
,
citaras; formões, foiças, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro cemtien a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
gre!has, garfos, ganchos para qudros,
Classes: 6 e 38
gonzos para carruagens; insignias; liProdutos termicos isolantes, papéis,
mas, lâminas licoreiros, latas de lixo;
papelões e materiais afins
jarras: machadinhas, molas para porta,
Termo ti. s 670.238, de 5-11-1964
mo/as para venezianas, martelos, marFotocópia e Representações Helta Laia retas, matrizes; navalhai:: puas, pás, preGuanabara
gos, parafusos, picões, porta-gela; poseiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
panelas rola-atlas, ralos para pias, rebitas, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotas, saahos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, tosa
acaras, trincos, tubos para encanamento,
Classe 33
Serviço de fotocérias e representações trilhos para portas de correr, taças,
travessas triabulos; vasos, vasilhames.
Termo n. 0 670 .239, de 5-11-1964
VC ITU 1113.5
Na OU — Cia. Nacional de ()leoa
•
Termo
n...
9 670.241, de 5-11-1964
Vegetais
LIE — União de Empreendimento, •
Guanabara
Limitada
Guarrabara

-

Gu' anabora

,

NA OU
Indústria 'Brasileira

Classe
Óleos vegetais em »rua) ou parcialmente preparados, inclusive óleos de
linhaça
Tês= n.° 670.240. de 5-11-1964
Causa — Livraria EditOra Ltda.
Guanabara

Classe 8
Titulo
Termo n.0 670.229, de 5-11-1964
Organização Delta. Imóveis fa,tda.
Guanabara

DEITA
11213STRIA BRASILEIRA
Classe 16
Grades, portas, janelas. 'basculantes, ornatos para tetos e paredes, odeies. molduras de ferro, aço e alumínio
Termo 'n.° 670. .230, de 5-11-1964
Mercearias Nossa Senhora do Armapo
Limitada
• MERCEARIAS

NSA. SRA -DO AMPARO
Classes: 41, 4 2 e 43
Titulo
Termo n. 9 670.231, de 5-11-1964
Dinarte Arquitetura e Construções
Limitada
Guanabara

CONJUNTO
ES.IDENCIAL
ROSA MARIA
. Class. 33- . .
•
3 'Titulo de Conjunto Residencial
3
;
; 3••3
,

Classe 41
Farinha de trigo
Termo n. a 670.235, de 5-li 1964
Manut—agen — Auto Peças e
Mecânica Ltda.
Guanabra

CAUSA Livraria
Editóri Ltdi
Nome Comerciai
Termo n. 0 670 241. da Ç-11-1964
Causa — Livraria EtlitOra Ltda.
• Guanabara
,

Qitanat:(104qei
Classe 21
Ambulâncias auto-motoras, amortececedo-es como parte integrante de veículos, auto-caminhões, automóveis, auto-ônibus. aviões, barras de direçâo
quando parte integrante de veículos, bar.
cos. bicicletas., bicicle ta s a motor, car.
roças, carrocinhas. carrocerías para veículos, chassis ara veículos, conjuntos,
de dire;ão quando parte integrante de
veiculo& eixos quando partes integrantes de-V elculos. engrenagens, estribos.
feixes de molas para veiculos, molas
quando parte* de velculos, 'para-choques
como partes integrantes de veículos, para-lamas quando partes de velculos.
portas 'de veículos, rodas. de veículos
(partem metállcasa suaortes de poiek
kwisae de veiai:loa, vagões
r

I

1

•

UE - União
de EnniCeendimentoi:LA
Nome Comercial
rermo is. a 670' 241, de 5-11-1964
UE — Uno de Empreendimento.
Limitada
Guanabara

E

Classe 33
Vendas e compra de bens imóveis,. de
ações. cotas de participações,. incorporações de imóveis, transações *abre bens
particulares próprios ou de terceiro* •
corretagem
Geléia de mocotó; vitaminada
Termo n.° 6703.249, de 5-11-1964
José Jorge
São Paulo

Classe 32
Livros e publicações em geral
Termo n.° 670.242, de 5-11-1964
Lunart — Engenharia Indstria e
Comércio Ltda,
Guanabara

LU Agi
Classe aI
Ferragens. ferramentas: de sócia espécie,
cutelaria. em geral e 'outros. artigos de
metea saber: Alicates,, alavancas, armações de metal, ahridoma da latas,
•

n• n
Urábblema anabel•

Classe 42
voa anis, bitter, branda, manhoso:ias *ma
velai: terna. genebra, gim ;suma!, bm.
tas .nectar. parich, pimperminc Mim
sucos de 'frutas em álcool. vinhos' Iammuth, 14nhors ruminante& "anime
33
• ' asem, whiary
I
,
,
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- • Tenra n.o 670,248. ide 511-1964
salsaia

Indústria B:asilek-Alimentos S.A.
Guanabara

•

Classe 41
Termo isso 670.250, de 5-11-1961
Indústrias Macedo Serra S.A.
Guanabara

•

para . pudim, picles, peixes,' presuntos
patês e petit-pois, pastilhas,:pizzai,•pu:
dias, queijos, rações balanceadas para
animaia, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas em
Latadas, sorvetes, suco de tqmate e etc
trutas, torradas, tapioca, tâmaras, ta
Iharim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões, tou
cinhos e . vinagre •

Março de 1965
.

Termo n. o

•

670.258, de 5-11-1964 •
Ramos & Cia. Ltda.
- • São Paulo

Termo n.° 670.263, de 5-11-1964
oJsé Formiga de Souza & Cia.
Paraíba

- VS22.2XXTIC
Toá Fortalge de Sousa &
Riacho dos Cevaloe - Pereba

Terzno n.° 670.253, de 5-11-1961
radústrias Macedo Serra S.A.
Guanabara

Classe 41
Café tonado e moldo
Termo n.o 670.264, de 5-11-1961
Hermlnio Vieira
Gomes
Paralisa

CB 1G P
Classe 32
Classe 41
Llasse 48
Para distinguir: • Programas fornalisti.
."cos, humorísticos, radiofônicos e de te Sabonete à base de perhune de chIpre Biscoitos, balas, bolachas, confeitos, ca—
ra.nelos, doces pralinés pastilhas e
'avisa°, "scripts", "sketchs n , peças teaTermo n. 9 670.254, de 5-11-1961
toffes
trais e cinematográficas, novelas radas.
Indústrias Macedo Serra S.A.
fônicas ou nào. boletins de in'ortnaçóes
Termo n.° 670.259 de 5-11-1964
Guanabara
prospectos, álbuns, revistas, jornais. fb.
Construtora Santa Isabel Ltda.
tonovelas, histórias em quadrinhos, puGuanabara
blicações em geral
Termos na. 670.252 e 670.253, de
. 511-1954
Iralstrias Macedo Serra S.A
Guanaabra

1f..UIRAIBi
.

nerminio Vieira & GOti53

Á

171raáne.. - Pereba

Classe 41
Café torrado e moído
'Termo n.° 670.265, de 5-11-1964
Max Karpio
Guanabara
"

DE Nets

100,

Classe 48
Sabonete à base de perfume de colonia

Indústria Brasikira,

Termo n. 9 670.255, de 5-11-1964
•Indústrias Macedo Serra S.A.
Guanabars

Classe 16 •
.Classe
Loteamentos de terra "e material para
Para distinguir: . Amido, anil, azul da
construção em geral
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
Termo
n9 670.260, de 5-11-1961
detergentes, espremacete s, -extrato de
Societé Das Usines Crimiques
anil, fécula para tecidos. fósforos . de
•Rhône-Poulenc
cera e de enadira. g goma para IstvanFrança
• daria, limpadores de luvas, iiqu s-los de
branquear tecidos. liquides mata-siordu.
França
, ras para roupas e mata óleos , para roupas, oleina. óleos para limpeza de carros. • pós de branquear roupa, salicato
Classe 48
de sódio. soda céastica sabão em pó. Sabonete à base de perfume de narciso
sabão comum, sabão de esfregar e saClasse 2
poisámos, tijolos de polir e verniz
Termo n. o 670.256, de 5-11-1964
Composições herbicida3
para calçador
Indústrias Macedo Serra S.A.
Classe 41
Termo n. 9 670.261, de 5-11-1964
Guanabara'
Para distinguir alcachofras. aletria, alho.
nortunato Pereira & Cia.
aspargos, açucar, alimentos para aniRio Grande do Norte
mais, amido, amendoim, ameixas. amen.
doas, araruta, arroz, atum, avela, ave,
_
t. lis, azeite, azeitonas, banha, bacalhau
II A ot
batatas, balas, biscoitos, bombons, bola:
tortanato Pereira & 010
chas, baunilha. café em pó e em grart
Tomate Ansniaa itto orlado do torta
cantar/1o, canela em pau e em pó cacau
" carnes, chá. caramelos, chocolates. coa
feitos, cravo, cereais. creme de leite
1
Classe 48
cremes alhnenticios, compotas, cangica.
Classe 41
coalhadas, castanhas, cebola. condimen. Sabonete a base de perfume de origan
Café torrado e moído
1 tos para alimentos. colorantes. couriços
Têrmo n.° 670.257, de 5-11-1964
Termo n. o 670.262, de 5-11-1964
'• "dendê, doces, doces de frutas. espinafre
Indústrias Macedo Serra S .
José Pequeno de Oliveira
essências alimentares. empadas. ervilhas'
Guanabara
Paraíba
enxoval, extrato de tomate. farinhas ali
mentidas, oavas. fécula, 'flocos, farelo, fermentos, talião. fiaaa. trios. frutas
DINAMARQem
secas e naturais. cristalizadas, glicose"
goma de mascar, lagosta. gorduras, gra
Jose - Pequeao de Oliveira nulos, erva doce. erva mate, hortali
• São Mamado - Paraíba, -.saras, lInguas. leite condensado e em pó
I
conserva
lentilhas.'Mout
legumes em
;Ça, ¡Ouro. massas alimentícias, mariscos.
manteiga, margarina. amrmelada. coaClasse 48
'
Classe 41
carro. massa de tomate. mel rsiebEs Sabonete à base de perfume de sândalo
Café tor r ado e moído
molhos momate,
massas
para
mingaus.
i,
—
fuscos. mostarda, mortadela, noz4nosca
da, nozes, paios. Meca comestivels,_ Os
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
tras, ovas, pães, pralinés, pirneata, pôs

(ACTRIL,

*4.
'Potearex
«INCININs
MAX XARPIN

Classe 33
Titulo de Estbeleclmento
• Termo n. • 670.266, de 5-11-1964'
Indústria e Comércioo de Café
Cnquistense Ltda.
Bahla
•

CONQUISTENSE \
Mini:RIA BRASILEIRA
Classe 41
Cate em grão, torrado ou moai.
Termo n.9 670.267, de 5-11-1961

Paola — Boutique Modas Ltda.
Guanabara

Classes: 13e 36
Joalheria e artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações, usadoi;
como adornos e não incluidas em outras
classes; pedras preciosas trabalhadas e
suas imitações; artigos de vestuário, de
tôda sorte, inclusive de esporte e para
crianças (fraldas e cuelros)

