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SEÇÃO IH
ANO XXIII - N,° 81

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRAPRIEDAV INDUSTRIA'
Expediente do Diretor Geral
•

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXIGÊNCIAS
Dia 12 de março de 1965

N. 59.397 - Alipio Souza Ferreira
Sobrinho - Satisfaça exigência.
DIVERSOS

Divisão de Patentes
PRIVIL2GIO DE INVENÇAO
DEFERIDOS
•
DIA 12 DE MARÇO DE 1065

N. 91.852 - Aperfeiçoamentos eai
ou em Relativos a Composições Para
Pudins e Processo de Preparadas
Mesmas - General Foods Corp.
N. 95.493 - Processo Para Preparar Uma Composição Apropriada Para Inibir o Crescimento de Fungos e
Artigos Industriais Preparados de
RECONSIDERAÇÃO DE DESPA- AcÔrdo Com o Mesmo - Alturuni Reeearch Foundaction,
CHO
N. 102.612 - Processo de Tingir e
Artigos de Poliacriloni TriSinterlite Metais Sinteiizados S. A. Estampar
los e Preparação Utilizada Para Este
Ind. e Comércio (recorrendo do despa- Fim - Sandoz S.A.
cho que deferido térrno 104.108 mo- N. 108.113 - Processo de Preparadélo de utilidade de Juan Rodriguez e çao de Corantes Metalizáveis e MeTomas Ruis Alvarez) - De accirdo taliferoa e de sua Aplicação - Comcom o art. 63 do dec .. 535 de 23.-1-62 pagnie França 1343 Des Matieres • ColoIt pareceres técnicos da Divisão Paten- rentes,
tes nego deferimento ao'pedido de recon- N. 111.359 - Processo Para a Presideração de fls. 15 para manter o des- paração de Sulfonamidas - Chas
pacho concessivo do modèlo de utili- Pfizer & Co. Inc.
N. 111.934 - Processo Para a Predade preten' 46,
paração de Compostos de Carbazol Alaor Paschoal Pela (recorrendo do F. Hoffmann La Roche & de 80despacho (14eriu o têrmo 115.359 ciete Anonyme.
modelo de utilidade de Euclides Me- N. 113.789 - Processo Para Tingideiros) De acõrdo com o art. 63 do mento de Substàncias de Alto Ponto
dec. de 23-1-62, e pareceres téc- de Fusão Capazes de Serena Fiados
nicos da DivI23o de aPtentes nego de- - Ciba Societe Anonyme..
ferimento ao pedido de reconsideração
N, 114.106 - Dicarbamatos N.
erradainente chamado de _curso a fls. Monossubstituídos de 2,2 Dia.quil 1,3
15 mantendo _ despacho de fls. 14 visto Propanodiol - Carter Producta Inc.
que a derioridade alegada não é im- N. 116.656 - Processo Para a Prode 8 Alia Fluor 18 Beta Metil
pedva a concessão de
tentes plei- dução
Compostos da Série de Fregneno tead...
The Upjohn Co.
.
.
Philip Morria Inçorporated - No ,..e- N. 111.915 - Processo e Equipadido de caducidade da marca - Axton mento Para Matufaturar Lâminas de
Vidro Juxta-Postas Glaces Bous- número: 228.996 - do requerente. sois.
S.A. Brasileira de Tabacos Indus- N, 118.869 - 'Dispositivo Para Altriazdados Sobratl.
teração do Programa de Trabalho em
de Lavar - Hoover Limited
Em face da declaração da Diretoria Máquinas
N. 122.038 - Purificação de Óleo
e usand-, d, que fazulta Leve
de Fãrn0 de Fabricação de Coo ás rtigo 65, reconsidero - Ex-officio. que - Air Products And, Chimicals
o despacho de denegação de declaração Inc.
de caduk.i.lade, para o h... de manter a N. 122.048 - Processo Para Proexigência publicada aos 30 de _novembro dução de Composto; do Acido Fenil
Etil Benzolco - Merck & Co. Inct.
'te 1964.
N. 122.252 - Processo Para a Produção de Novos /Ceres Básicos de
EXIGÊNCIA
Ação Inibidora abre o Sistema Nervoso Centrol de Seus Sais e ComposPhilip
ris Irmo., ated
N pe- tos Antonio Quaternários - C F
dido
caducidade do registro 228.996: Boelulnger & Soetine GMB11.
tr,.: :a Aston - do regue:
N. 122.501 - Processo Para a Prede 6 Fluor Esteroideo - SynS.A. Brasileira de Tabacos Mus- paração
tex S.A.
krializarLs brail - Faça melhor prova N. 122.603 - Processo de Purifido r,cdido de caducidade.
Koppers Co.. lua,
cação de Gás
N. 97.666 - L.. de Fios para Soldage.a 13est Ltda. - Arquive-se,
N. 136.602 - Asta Werke AktienFabrik - Prorgesellschaft
rogue-se o registro até 23-5-68.
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N. 124.800 - Fecho Corrediço Recoberto de Molas Helicoidais ter Erich Heilmann.
N. 124.988 - Processo Para Condicionar aterials Para Torná-los Receptíveis Para Corantes e Tais MaN. 122.619 - Processo Para Rea- teriais - United Merchantes And.
tivar Sorventes ou Agentes de Sor- Manufacturers Inc.
pção Inorgânicos - Universal 011
N. 128.825 - Disçpositivo Pari
Products Co.
Drenagem Por Meio de Raspadora
N. 122.711 - Tauagera ou Curti- Para Secadores Para Secadores
ção Rápida -de Couro Para Sola - Tambor - 13owaters Paper Co. LiMides Laboratories Inc.
mited.
N. 122.914 - Processo de AplicaN. 128.859 - Membros Operadora
ção de Côr em Tecidos Aveludados e
Atapetados - Deep Dye Processes e Lavoura e Colheita Para Implemen
tos A.gricolas - C. Vau Der Lell
•
A G.
N. 122.912 - Processo e Diapositi- N V.
N. 130.003 - Carrinho Silo Pari
vo Para a Manufatura de Massas cie
Matéria Sintética Tèrmo Plástica em Massas Alimentícias e outros - Brai.
Prensas de Rôsca . Sem Fim - Rei- banti do Brasil S.A! andústria e Comércio.
fehnauser K G.
N. 131.781 - Preparados Fungici:
N. 122.872 - Poliarnidas Derivadas
de Ciclohexanobis Metailamina - das - Farbwerke Hoechst Aktiengeuellschaft Vonn Meister Lucius &
Sastruan Kodak Co.
N. 123.024 - Aparelho Para Re- Bruning.
N. 113.290 - Aparelho Combinado
cuperar Borracha - U 8 Rubber „Rede Carregamento Para Instalações
claiming Co. Inc.
Fornalha
de Grande Capacidade N. 123.025 - Anti Oxidantes Joahnnes Josef Martins,
The Croodyear Tires az Rubber Co.
N. 113.338 - Junta Universal N. 123.026 - Composições Vednates Para. Estruturas Envidraçadas - Dana Corp.
N. 113.487 - Máquina Em PartiPittsburgh Plate Glass Co.
N. 123.084 - Catalisadores de Oxi- cular Motor de Combustão interna
Com Embolo Rotativo - NSU Werke
dação - Union Chimique Belge
N. 123.091 - Composições e Pro- Aktiengewllschaft Wankel GMBH.
cessos de Fazer as Mesmas - The
N. 113.592 - Máquina de PoliGeneral Tire & Rubber Co.
mento de Pneumáticos Super Mold
N. 123.098 - Um Instrumento Mu- Corp Of California.
N. 113.649 - Vedação Intersticial
sical de Percussão - Pedro Mello
- J M Voith GMBH.
dos Santos.
N. 113,689 - Dispositivo de ArieN. 123.197 - Montecatint Socletá
Generale ,Per L'Industria Mineraria te Hidráulico - Norton Tool Co. LImited.
e Chintica.
N. 123.208 - Processo de alar
N. 113.701 - Aperfeiçoame.ntos em
Rayon de Viscosa de Alto Grau de Aparelhos Para Secamento de Pneus
Polimerização - Ta.chikawa Research Pesados e outros - Trivellato S.A.
Institute.
Engenharia Indüntria e Comércio.
N.. 11. 3.776 - Silenciador e Filtro
N. 123.481 - Processo Para a Produção de Carbonato de Cálcio Fina- Cornbinadon Para a Admissão cie Ar
mente Disperso - Farbenfabrilren de uni Carburador de Motor - Fram
Corp.
Bayer- Aktiengesellschaft.
N. 123.601 - Ura Processo Para
N. 115.639 - Processo e Aparelho
Preparar Nitrilas Alifáticas Não Sa- Para
Formar e Recolher Filamentos
Saturadas - Asahi Kasei Kogyo - Owens Corning Flderglas Corp.
Kabushiki Kaisha.
N. 115.694 - Aparelho Ondulador
N. 123.627 - Processo Para a FaJoseph Bancroft a Coas Co.
bricação de Tantaljio e Niobio Me- - N.
118.903 - E D Jornes.Corp,
tálicos ou Ligas dos mesmos - Olha
N. 120.044 - Processo e Aparelho
Societé Anonyme.
Tecidos ou Materiais
N. 123.735 - Substância Veiculada, Para Revestir
- Interchemical Corp.
Para Corantes Para o T1ngiiner0 de Similares
-N. 121.167 - Bombas de CombusMassa Plástica - Fabwerka Hoechst tível
Liquido Para Motoras de ComAktiengesellschaft Voria Igseister LU- bustão
Interna - CAV United.
ciug Sr Bruning.
121.170 - Processo e DispositiN. 124.098 - Processo de Produzir voN.
Para Dar Partida a Um Motor de
1 Benzil Indanos 3 Substituídos - Combustão
Interna - CAV Lirnitcd.
ScheringA. G.
N. 121;308 - Mecanismos de ConN. 124.114 - Processo Para Fazer trole
do Movimento Tran.sVersal
Sais Quaternários - 1VIerck & ?no.
Filatorioa e Torcedeiras Texteis • N. 124.180 - Processe sie Produ- Monsanto Chemical Co.
zir Novos Derivado; Azepinicos s
N. 122.164 - Ferragem F'xiica
-CleigyS.A
- Nus' Litvin.
N. 124.189 - Colarinho Extenstvel Fectindur.
N. 122.322 - Aperfecm. ,nnos em
- Philips Vau Remeti Corp
Mecanismo de E.spulatuento eia Tea-

•
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f T As Repartiçãeá" Públicas
.
: deverão remeter- o expediente
destinado á publicaçí'zo _nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
X
'ornais, diàriamente, até às
• OIRETOR • GERAL
15 horas, texceei aos sibados,
ÁLBERTO.DEJ3RITO FffiREIRA
quando :deverão azê-k até às
•
csahaDC aaRveco DE puaucaçbaa
CHEFE oa saçto oa REDAÇÃO
11,30 horas. 4"
•
- -FLORIA NO .GUIMARÃESI
— As reciamaç?ges pertinen-, MURILO -F.ERR,EIRA ALVES
tes à matéria retribuído, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erras ou.omissões., deSEÇÃO ilê
verão gser eformidadas 'por esdo pubtlold4ado do oxpodlanto do Ooportonnoolte
crito, à Seção de Redação, elas
emociono. do ProprIodostotInduotrIal do MInlatirIo
O às -17,30 horas, no máximo
do . IndOotrla AVOcooèroto
até 72 horas após a saída dos
trepasse . ate „oficinas no ..Deparlam sato..tle ImPrmiss,4aoloaal
„órgãos oficiais.
— Os .oríginais deverão sten
- ASSINÀTURAS
•
'dactilografados e autenticado,
4
=ressalvadas, - por -quem de díj ' REPARTIÇÕES E PARTICULARES I •
FuNCIONÃBIOS
i
•reita,rnasuras.e-ernendas.
. Capital fel lrtterion :
,Capitalf eartterior:
I
— ;Excetuadas ias ;Para
exterior, iqlze serão .sempre Semestre . . . . Cr$ • 600,00iSentes1re ,. . Cr$ 450,00
'Cr$ 1:200,0044n°
Cr$ 900.00
,anuai4..as rassinatnras Jpoder., Ano •
.
• 'Exterior: •,Exterion:
sseão :to mar, 4..ern ualq.tzergpo7
•ca, por seis 'Meses 'ou um -ano: Ano .... ... .... :Cr$ 1".300,00 Ano . ... ... . Cd .1.000,00
fassinaturas aenci.daS
„poderão .ser ..4u4perasas trem parte supericr-do.enderêço não continuidade no recebimento
impressas ,o '..número • do talão dos jarnais,idevem os, assínan-aviso rprévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, -o mês e o ano em les . providenciar a ,respectiva
renovação rcom fantecedência
-sue lindará.
• veri f icação ;do ivraz.o
A fim de evitar solucei() ,de ¡wtínima, de trinta ;00)-dias.
alade tde' suas .assirtaterPas.

'É 'X P Dl ENTE -

.

Março de 1965
— As Repertiçõee•Pública
cingir-se-5o às Minaturais
anuaís renovadas até 29 de'
fevereiro de cada ano e dl
iniciadas, em qualquer época,
pelos Órgãos .competentes.
— A fim de possibilitar a re.
;nessa , de valores acompanha.
dos de esélarecimentos quanta,ssua aplicação, solicitamoe
usem 4-.,os 'interessados prefei
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor dO
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa tNacional.
— Os suplementas pàs adições dos órgãos oficiais só se
'fornecerão rios -asSinarttes -que
os !solicitarem -no • ata da -asais
imitara.
— 0 juncionflrie ! público f ederal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
—..04cusioate.cada exemplar,
atrasado idas .árgãos feficiáij
será, na.venda.avulsa, acresci.,
do de C4 se do mesmo,
',ano,. e :fie erf t0O, por aarte:
decorrido:

sN9 :125:077 — Montecatini, Societá N9 156.185 — Joh. Kleinewefera
'EXPEDIENTE 'MO DIRETOR
rres Com ?Mudança gAutomatica -das
:Generale ,per L'Industria :Mineraria te -Solaria
Espulas
Howa . Kogyo Kabushiki
Chimica.
749 '156.186 — •oh. Kleinewefera
.Divisão „de ,privilégio .de invenção
• .Kaisha.
•
.N9 .125,.086 —.Inaperial,Cheinical - Sohne.
N. :431 --,Processo.Para.Fiação
ustriesJánited
N 9 156.189 —,Adolf _Rambold.
'j.Seca de •Polietileno — :34onts..na .;CheEXIGÉNCIAS
-mical 'Co.
NN.T 9 :125:844 — :Spencer • Chemical '749 '156:190 — Inventa AG. 'Fut
%Forschung nnd Patentverwertung.
•N. .1.23.688 — .Novas :eComposições' ,Têrows .com exigências .4 cuniori7 -Company.
•N9.125.974 — enion Geraigue -Belga 2urich.
ale.Acabarnento:Textil,e.Processo .PaH. A.
ra rUsá,las -- :American ,Cyanamid
:N9 1156.192 — Guiamar 'Oarclin :Xa;Rio :12 de .março de .1965
:N9 1.26:669 -- :Farbenlabrieken _vier Marques.
'Co.
Mayer . Aktiengsellschaf t
149 156.193 —„Massao-Degama.
N. .124.589 —.Aperfeiçoamentos , em
ITèrnios
N9 127:247. — Rohm '& Haas ‘Com- ,N9 .156.194 — :Técnico _Mecânica
Máquinas -Desfibradeira de ...Agave —
N9 '62:301
Gregório Mujovny.
pany.
Hristan 13. A.
rFrancisco areotonio Neto e ,José yAb'749 '156:125
.N9 484.221 — :Carry:Pack 'Co -Ltd.
:N9,127.699 — Roussel
:Uclaf
EDayem '.Pereira álos
:Jon :Miranda.
•
N. '124J81 ,Frocesso ..e .Aparelho 'N9 = :Xontecatini, Socista 1N9 127.816 -- -Zdenka, Mohn, 'ateu- .Santos 'Júnior.
1Indústria -de 'Cóveis
'Para .Ksticar :Cordões :Sob .Controle -Generale ;per anndustria Mineraria e ven Kohn, Matatyah ',Kohn 1Dagan 'N74 91 156:197
?elo -Torque — -whittin wachine Chfmica.
:Trustee -And • Managing Company ',.Ltd. Ipiranga Ltda.
-N9 107:335 — .Mercit . _Co. Inc.
N9 1128:738 THaicon ;International, 7491.56.198 — Noshikani
FiVorks.
N9
108.491
—
-Inventa
A.
G.
—
.1125407 Istiesat'ReceptoratPara
Inc.
•2aki
Fm'
FForschung
tUnd
Patentverwerfita de Fibra — Agtiengeallschaft:Joh
.140 .129‘008 — Tarbenfabrieken
tung.
taco :Rieter
yer _Ak.tiengsenschaft.
Divisão ide Wrivilégios
N. 125.272 —Wixação. de /Rolos em ,N9 ,111.266 41Iontecatin1, ,Societa ,N9
429.119 -- ..Roussel ‘Ucla.f.
•oParticular F :Cra »Dispositivos exle
, tr) ve-rtçãe
per
jandustria
Mineraria
,
e
-Generale
.namento eMeio , de 'Fita rou (Corda •do -Chimica.
N9 129.451 — Union Ca.rbide 'rorMáquinas de Fixação ou Retorção
poration.
.2%19 11.761 . — ria. de . Cerâmica In'MARCAS 113EFT2RIDAS •
•Wiurtt Spindelfabrik GMBH.
:N9 :129:698-- andou ...Carbicle .Por ..
de ("Osasco.
:N. -125:275 — -Limpador i.je Fio .dustrial
poration.
.11,914 — :United Merehants 'and
DIA 12,341965
'Rara .Máquinas "Testeis — „Aktienge-, .N9
N9 117.47,1 — "The Norwich ,Phar- :N9 :129,607 .Halcon International,
sellschaft -Gebruder aneppe.
Inc.
1.75.969
— La ,Cumparsita. —
:N9
Uanufacturers,
Inc.
N. - 125 mio . --:Unnçadeira ;Rotativa
Adib --Gabriel — cl. 48.
IN 1129:762 — (Owerts ,Corning
ao 'Tipo de •Assento rFechado ;Para 1:nanai ,Dompany. •
749 178.650 — Tietê — Eletro Me17 9 1.12z073 -Lovens Kemiske rFa- berglas Corporation.
„máquina _de :costura — nytolnrizio
N9 1129 f.:928 ,Fialcon International, nica, indema :Limitada classe ;S.,
brik -Ted A. Egongsted.
.149
— alastitect -- :TeceN9 125.581 — Aparelhamento 'para ..N9 419.219 — PitisbUrgh Mate 149 ,133:300 — Alcindo dePouraIta•'. lagem188.863
,Taquara »Sociedade Anónima
ctransportar triturar . lixo Inas insta- Glass (Company. '
.28.
ilações ;para r aproveitamento :e iMeine- N9 1120 ..606 --;Spofa, Sdruzeni Pod- galhães.
ração ;de .lixo -- Walter ,Josef /Mar- niku pro -Zdravotniekcal VYrohtl.
249 1133:379
¡Philips Xetroleum 749 234.176 — Vitória — sa Mirolini Modas Vitória — classe .36 (com •
.N9.120.870 —.Imperial CheMical In- Company.
lins.
N9 .126.132 — Tijo .processo de dustrias
:N9 133 .420 —5E. _Merck Aktlengsell- excluaão Me lindas, "calçados -2 tprealvenaria saem ..argamassa :Eranz :N9 121.627 — Vina Societe .Anony- sehaft.
gas)..
rae.
'Masa.
1N9 .433 •.421
(Giba rScreleté Anony- :149 ',236:722 —ceado — .Compannia
Ccanercial /importadora -e -Construto• -‘,N9 .128.195 .— .,Aperfeiçoamentos gem 1N9 1121 ;704 — Mentsche Gesellschaft me.
ou relativos oa ;pneumáticos — iDunkleP lar (EichadlinhsbekampfungM. B. B. ,N9 133.425 —.Dr. A. Wander A.G. ra
cl. 46.
Rubber ;Co. Limited.
1249 133 t426 'Saia tViscosa ..Società .N9 .25.5.955 ,Indareo-- JIndústria
1122
.991---I1peria1
•Chernical-In.N9
de Artefatos de Concreto Indareo
:N9 126.227 — .Aperteiçornsent) 118.
Nazionale andustria„A.
fLimited.
parte cilindrica do terminal odas ;jun- dustries
Limitada — el. 16.
Viscosa »H. !-P. /A. .
•N9
123.499
—
Robert
James
'Geary:
06es
rpara
ttubos
tflexiveis
rpara
altas
av 113314433 — iF. ..Hofmann la IRo- 749 256.442 — Serk
.
York CoPN9 1123:528 'Farbenfabriken ;Bayer che
pressões — Pirel11,SSocieta rper abion.L Aktiengsellse,haft.
mércio, Engenharia 'Limitada — el.
,is crie ;Societe ./Anownie.
•'
049 .133,,463
Farbenfabrieken 16. .
4N9 i123.585 -- ;Union Oil Company 13e,yer „Aktiengselischaft.
.11REVILÉG/0 11E .41,1VBNÇA0
PN9 260579 Auri Morseheid
Of California.
I49 137:380 -- Airronsanto .Compariy. Seheneiders sie 'Companhia ilimitada
• .•• TINDErsttIDO
Chemical 'In- M9 1494.650 Aintonfo Paxodi iE. —' cl. 36.
; .
dustries ,Idinited.
,Mario . Cardini • . r 149 .268.669 — Fanau — Júlio RAdol
'tos
N 9 126.101. — .Aperfeiçoamen
zN9 154;623 — Tage 'Nils
eu relativos a válvulas sauternátioes N9 .124.158 --, J. R. Geigy S.
pho Pitombo —
"21.
.
'• 1149 143O -ÉEsso Resesrch And Leijon.
•
t249 1273.139 — Lotes — Casa -Lo• para caia de kieséargad"água
149 11561190-- aadeO.Jartina.
• ' ;Engiritetng (CoMPal)Y.
tes de eçidoe tLimitada — el. '23.
' mundo • de Araujo -Costa.' •
t
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NO 258.086 - ailee.anica Joaniar LiN9 316.878 - VO 5 - Aços Vaiares Sociedade Anônima - classe mitada.
N9 272.8.49 - Copar Agricola de
Na 885.039 - Kolatex - Otávio Cotia.
No 212.2536 - Coop Agrícola de
.Lopes - cl. 1.
NO 411.436 - Endocron --Mead Cotia,
Na 420.217 - Torrefação e MoaJohnson Endochimica Indústria FarMacéutica Sociedade 'Anônima - el. gera de Café São . Sebastião Limitada.
N9 445.929 - Lojas Kirsch LecoNo 416.498 - Souper Reune Alleaton - Senibaldo & Cia. Ltda. - rações Ltda.
•
DIVERSOS
d. 48.
Têrrnos aguardando anterioridades
No 416.782 - Vulvan - Vulcan
NQ 213.154 - Café e Bar FeirenMaterial Plástico - cl. 17.
NO 421.814 - Cairo - Impressora se Ltda.
NQ 235.7.la - Lab. Phymatosan
Cairo Limitada - el. 50.
NO 444.788 - Café CambuhY - S. A.
No 257.480 - Farmácia DrogaclipComércio e. Administração - classe
per Ltda.
41.
N9 269.130 - Emanuel Merck OfN9 478.410 - Comes - Como Comercial Mecanografia Limitada - feno Handelsgesellschaft.
No 434.260 - Jaci de Oliveira Go&17,
mes.
INSMNIA DEFERIDA
•
.
No 155.628 - CTMC - Comnanhia
MARCAS DEFERIDAS
Municipal de Trans portes Coletivos
- el. 8, 8, 21, 32, 33 e 47 (artigo
"Uivar
N9 421.554. - Uni Ma.tic
114).
Wyman Co - el. 8. . •
No 448.290 - C B C - Cia, BraNOME COMERCIAL DEFERIDO
sileina de Caldeiras e Equipamentos
•
NO 214.195 - Distribuidores Uni- Pesados - el. 7.- ,
Fabiola •- Taeora
NO 475.814
dos do Brasil Sociedade Anónima 36.
Distribuidores Unidos do Brasil So- Ind. e Comércio Ltda.
ciedade Anônima (art. 109).
No .478.811 - Floid - Ilaugron
NO 254.063 a- Construtora Nacional Cientificai S.A. - el. 48.
de Empreendimentos Gerais LimitaNo 478.813 - O Presbiteriano Conda - Construtora Nacional de Em- servado - Igreja Presbiteriana Conpreendimentos Gerais Limitada (ar- servadora do Brasil - cl, 32.
tigo 109 n. 3).
N.9 479.303 - Romenelli - Al•
cides Romanelli - el. 41.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N O 479.511 - Z T - Confecções
Da:Ft:RIDO
Z T Ltda. -- el.. 36.
No 479.337 - Simpart Simpart
N° 211.580 - Empresa aEstrêla S.A. Administração participações Imóveis - Waldemir Pereira de Lu- ci. 16.
cena - classe 33 (artigo 117 nuNo 479:340 - Primasvell - Wella
mero 1).
Aktiengesellschaft - el. 48.
N9 268.670 - Fab. Nacional de No 479.344 - Digilong - C. F.
Automóveis Fanau - Júlio Adolpho Boehringer & Soabria GMBH.
Pitombo - classe 21 - (artigo 117 cl .3.
n. 1).
- De479.356
Lasrisinet
No
NO 421.966 - Clínicas EspeciliazaFoundations Inc. - el. 36.
das Leblon - Clinicas Especiiiazt- lightform
No 479.331 -- Bali - salvador redas Lebion Limitada - classe 33
cl, 8.
luzo Baálle
!art. 117 n.. 1Y.
No 479.362 - BU - Salvador Pecl. 11.
luso Basile
MARCAS INDEFERIDAS
N9 479.365 - Good Bali - SalNo 154.777 - Plastix - Atina So- vador Palme Basile - cl. 8.
No 479.368 - Good Bali --- Salvaciedade Anônima Industrial Y Co.
dor iaeluae Basile -, el. 11..
mercial - cl. 28.
NO 479.367 - Bola; - Salvador ?aN9 184.239 - Ultra Funk - Irlugo Basile - cl, 8,
mãos Henig - 8.
N.9 479.368 - Bola - Salvador PeN9 169.688 -Guanarazito - J.
luso Basile - cl. 11.
R. Silva - cl. 43.
N9 212.506 - Uma Uva - ProN9 479.385 - Noreaail - Norbelino
dutos Praianos Limitada - classe de Carvalho e Silva - cl. 41.
43.
N9 479.388 - Impulso - Ivan Lobo
NO 213.158 - Plastex - Textil Teixeira de 'Barros .- el. 48.
No 479.391 - Lucimax - Lab. CliGravura Sociedade Anônima - el.
28.
max S.A. - cl. 3.
M .215.010 - Colúmbia - ComerNO. 479.433 --, Bel Air - Ind. de
cial Colúmbia Limitada -- cl. -42.
Calados Bel. Ali' Ltda. - el. 88.
No 236.215
Aratu - EngarrafaNo 479.480 -- Pau D'Alho - Soc.
mento Pitu Limitada - cl. 42.
Agrícola Pastoril Pau D'Alho Ltda.
No 243.237 - Carioca Mirabel '- - el. 19.
Mirabel Produtos Alimeni feios SocieN9 479.481 -LCSA- Linhos
dade Aneminia - cl. 41.
Corrente S.A. - el.. 32.
D
256.279
Quadrinhos
em
8
N9
N9 479.482 -LP S A- Linhas
- Rio Gráfica e Editara Limitada Corrente S:A • - cl. 22.
- cl. 32..
No 479.490 - Pastilaite N9 273.333 - Bandeirantes - Co- te Soc. Nacional de Pastilhas Ltda.
mércio e Ind. de Cal Bandeirantes - cl. 16.
.
Ltda. - el. 18.
Teixeira - Comércio
No 479.494
N9 416.492 - Café Vallim - 3. de Madeiras Teixeira Ltda. - cl. 4.
3. Vallim - cl. 41.
No 470.5e2 - Deomara - Decruara
Neolene - Conti- Modas Ltda. -. cl. 36.
•N9 424.150
nental 011 Co - el. I.
NO 479.507 - Rocha - Rocha Fab.
de Abrasivos Ltda. - el. 46.
rNlamasaaaIDO
•
No 479.512 - Igly - Malharia Igly
. TITULO DE ESTABELE'CI1VfENTO Ltda. - cl, 23.
No 479.851 -:- Panorâmico - João
No 256.742 - Fornecedora de Fumos e Cigarros - Fornecedora de Pastor Jr S.A. Comércio e ancikstria
Fumos e Cigarros Limitada - cl. de Importaao .14 (com exclusão de vidraças).
38 e 44.

TITULO DE ESTABELECIMENTfa
DEFERIDO

NO

TRANSPERENCIAS E
LICENÇAS

No 479,335 - 'Instituto de Beleza
Zizi - Instituto de Beleza Zizi Ltda. TRAASPERENCIA E ALTF-2:RAÇA0
- cl. 33 - 48, •
DE NOME DE TITULAR DE PRO

CESSOS

PRORROGAÇAO DE MARCA
No 645.370 - Rouxinal - A. I,.
Andrade - el. 41 Prorrogue-se
o registro,
EXIGÊNCIAS
Termos com exigências a campar
•
,
NO 381.854 - Kaiser, Jeep Corp.
No 389.440 - Strict Creaçóes Infantis Ltda.
No 447.080 - Racz Construtora
S.A.
NO 447.:8 - Scriptomatio 8.A.
No 454.504 - Anierica.n • Cyanamíd
Co.
" N9 459.668 - Grey Eletricidade S.A.
Ind. e Comércio.'
NO 462.061 - Linhas Correntes
S.A.
No 463.174 - Wilsa Ind. Gerais
Alimentícios S.A.
No 487.120 - Produtos Colourados
Bebidas Ltda.
NO 471.657 - Ind. e Com. Fluorescente Ltda.
Organtac Inodui.ua
N9 472.141
Químicos Ltda.
NO 475.715 - Amara/ & Campos
S.A. Ind. e Comércio de Produtos
Eletrônicos.
No 478.570 -- Société Des Admitobiles Alpina.
Ns, 476.571 - 478.572 - 476.573
- 476.574 - 476,575 - 478.578 130476.577 -- 476.578 - 476.579
c'été Des Automobiles Alpina.
NO 478.260 - Agência de Representações Meridional Ltda.
No 478.809 - Reis & Filhos,
NO 479,294 - Metalúrgica Zatec
Ltda.
NO 479.434 - Milton Silva Lima.
- Ind. e Comércio de
NO.
Produtos Alimentícios Patrício Ltda.
N9 479.511 - Francisco Marchiod:
--ci. 21.
N9 479.603 - Rádio pnasilienae de
Ribeirão Preto Ltda.
No 479.e06 - Rádio B .rasiiietse de
Ribeiras, Preto Ltda.
DIVERSOS
Processos aguardando anterioridideR
No 459.974 - •Fab. de Bicicletas
Monark S.A.
No 479.324 - , Farma . Tokio Ltda
N9 479.440 - Comercial Imp•ortada.
•
ra Lume,fil Ltda.
479.444
Bar
e
Lanches
Chita
NO
Ltda.
NO 479.452 - Mayer SohaindIer
S.A, Indústria Mecânica.
No . 479.492 - Comerciai e Importadora Arruma- Ltda.
NO 479.522 - Comercial Draeenen.
se de Autos S.A. Codauto.
EXpF")1E= DO DIRETOR

• EXIGP"'!AS
Dia 12 ;de março de 1965
Ger.aano Gonçalves jardim (opor.ute
do tertno 419.r.,5) - Satisfaça exigéncia.
Waldemar N.Can Dourado ,4,Nettte
do te-mo 410. 191) - Satisfase

,INSIGNIA DEaPaRIDA
N. 41a. .7 - Senarco Serviços de
479.453
- P C C - Panorama •
7'érmos com exigências a cumprir Country Clube S-C - cl. 33 (artigo 3 zohària Vnuitetura e Construções
Ltda. -- Satisfaça exigênc'a.
No 188.709 - Sunbeam do Brasil
114) .
Anti Corosivos •Ltda.
EXIGÊNCIAS

EXPEDIENTE- DA' SEÇU)

•

Dia 12 de março de 1965
Roxison Corp Of Delaware (na alta
ração de nome da patente modelo ha
dustrial 3.147) - Anote-se a altera
Çãcr.
1:54.)1CtIglii

S.A. Ind. Brasileira dt
P,:odutos Alimentícios (na alteração til
nome' na patente priv. invenção taarto
1:0.034) - Anote-se a :..lteração.
Roussel U-laf (transferência para SCa
nome da patente priv. invenção tanta
116.735) - Anote-se a transferência.
Monsanto Co. (na alteração de nome
na patente priv. invenção térino número 117.643) - Anote-se a altera
ção.
Samic S.A. Madureira Ind. e Co
mércio (na alie:ação de nome na patente mod. industrial tértno 121.214)
- Anote-se a alteração.
S.A. White Martins (transferancit
para seu nome .la pat_nte priv. inven
ção têrmo 125.955) - Anote-se a trans.
ferência.
Ortil S.A. Equipamentos Elétricot
(rransferência paar seu nome da patente
rmxl. ut. tUnio 129.836) - Anote-se
a ...ansferênca.
Canteval Ind. e Comércio Limitada
(transferência para scl. nome da patente- mod, ut. termo 132.783) - Anote-se a transferência.
Giaxo Group Liai:tad (na altera&
d.: nome na ',atente priv, invenção téc.
mo 134.596) - Anot,e-se a alteração
de nome.
Luc`.../ Metalúrgica Ltda. (transferência para set. , nome da patente priv:légio de invenção tertuo 135.100) Anote-se aansferência.
Herbert L Sostek e Edward M Cusey
(transferência para o seu nome da patente priv, invenção tèrmo 136.927)
- Anote-se a aansferência.
Walita ".A. Eletro Ind. (na altera- •
çâo de nome na pat_ate mod. ut. termo
137.4C1) - Anote-se a alteração de
nome,
Walita S.A. Eletro Ind. -(na alteração de non I patente priv. invenção
taamo 137.410) - Anote-se a alteração de nome.
'Halcon Int a:ional Inc. (na alteraça'o de nome na patente priv. Invenção
térmo 138.441) -, Anote-se a altera.
ção de nome.
• ••
Pullman Incorporated (transferência
para seu nome da patente priv. inveuçã, têm- 138.452) - Anote-se a trataferal-ida.
Halcon Internatic ai Inc. (na altera,ção de nome na patente priv. Invenção
térmo 138.506) - Anote-se , a altera00.

Janssen Pharinacéutica Naamloz,e Ven.tschap (na alteração le nome 'a pila
lente térmo 145.634) Anote-se a alteração.
Super Test S.A. Ind. e Comércio.
(transferência para sc.. nome da patente
moo. at. têrmo 152.261) - Anote-se
a transferência.
1VIonsanto Co. (na alteração de nome
na pat_ate priv. invençSo têrmo 154.838
- Anote -se a alteraçâo.
•Tndustrial e Mercantil Féri•olandia S.A.
(nt atterOio da insígnia „ Perrolandia
no 250A45 - Marcas Ferrolandl'a
mero 286.969 - Peri.número
286.970 - rerro:r..ndia número 286 971
- I/errolandia no 286.972 - Ferrolan•
dia n° 286.973 - Perr:_india número
s

-
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.

O Jinperio tdaa ?AludeÁN. • 428 485
Farbwerke -Hoechst •Aklial9esel
•Vorin Meister .Lucius IBrunins (
'Arquive-se.
zas
N. •477,i8Z9 - Manufatura ;Nacional sição ao 'termo '653:964).
..DalmIer iBenz.Aktiengeeellrehaft (opCia
de Piqceis 'Ltda. - Aguarde.se.
sição ao termo 654f670 :marca 1E.mblelo
' ZAS DEEERIDAS
matgor tRay 11,imited Ogposiçito ao toe
ano (645 4045 rraarca Iroray)..
ITOTICIuRID
!Laboratório (Catarinense S /A. •e. Draw
N. rt23f.662 - Valencia - Cia. •dc1
Cigw ros Sinimbu - Cl. 44.
,gana e Fzr:_mcia Catarinense S.A.
:OPOSIÇõES
.Agrocisii
N. 1126i.019-- .Agroctsa
sgição mo . termo B54:228 'titulo Co.
,Agro (Comercial e .Industrial 'S.A. Bazar 113 :Ltda. (oposição -1.10 ttermo incrcidl 'Catarinense) ,
C. 16.
•
Leopoldo CreYcr S.A. Comércio A&
65.1.11:12 ' marca Xcmar 26).
N. 423.487 - jardi,. America --I :PhIlastolph ide Almeida (o posiç ão ao ministr4110..e:P.artkipaçries ,(oposição
Imobi'iáric :jardim América S.A. - te:mo .645.706 titulo Cheque Brão)..
teruio :654.a99 ,marca .Almorada 6-4).
:CIAS
014
Cl. 33.
Aço Torsima SJA. t(oposição
',International *Business 7Machines 'Corp
N. -122/609 - 'Caravelas - Estam- (oposição .ao .U11)1°1156,856 ,inarca ..r mio t654.609 marca
.
'Penne x Corp ( junto ,ao 'teria°. -88,553))
! 'PB A. M) .
,paria Camvellas S.A. - Cl. 38.
dadústria (Química e IFarinaceutico
- Satisfaça iexigência.
Anesto
N. .128."96 - Trop:-eal
Sparkler 'S.A. Ind. e Comércio :kW
,Driver .Harris Co (oposição ao ter- Schering S.A. (oposição ao termo ntl.
mero '653,877 *marca ?Normal).
'.Filtros (junto ,ao termo '107:583) - 'teimo nixeira.-tde 'Farias - :Cl .8. • mo 653;853 aliam 2Nicromil)..
Deac - sDeutsche tSão Paulo AlparLatas
187.328
(oposi- Trintex 'Ind. •e Comércio nuimicq
:Satigfaça
8. ção a insígnia M termo 65,3.7173).
Akktimulatoren
- Cl.
.
S.A. •( oposição .ao .termo '654.765 mas
:Ronson Coro O. Delaware Manto
'Dentaci
N. 423.529 - Express
ao termo 108.678) - Satigfaça
São Paulo Alpargatas S.A. (oposh Fintei).
I &roillutos (Dentários e 'Cirúrgicos Ltda. ção íao 'teimo i656:'52).
cia. Farbenfahrriken Bayer Aktiengesells•
110."The "LincOln . .Electric to. (juntei ar;
Carlos Pereira Indústrias Químicas cháft (oposição mo termo 653.566 mas.
rC
énifez426.015
Blue
.Red
¡termo .137:89f)
'Satisfaça exigência }
S.A. (oposisão ao 'termo "157:975). - ca Vulcalar) .
ções 'Moera'
- 'Cl. '24.
InL :as "Reunidas D.gua Verde
Café Alvorada S.A, (oposição ao -Barbenfabriken .Ba,.yer .Aktiengesend
a,i ta da ( j ant. !marca número :205.684)1 .N. 427.491 --"Tanac - 'Tanac S.A: termo 654:52f- Titulo Bar .e Ceie thaft le..osição ao termo 653:566 mar.
de 'Tanino
C1.1.
.
- 'Satisfaça exigência.
Alvorada) .
co' Vuicalar).
N. 15.665 - 1-Jomer de .Almeida
• ,N 'V Neileilandsche Wolspinerij (jun'Cia. Ihniustrial -e. Comercial iBrasileira Itarbenfabriken tBayer Aktieagesella•
Guimarães
(Cl.
32.
to a marca .n° 213.798)
`Satisfaç
N. 42C.763 - Alfamotor "ada. - .de Produtos 2'1a:tentares (oposição :ao chaft (oposição .alo trena° '653367 maré
-exigência.
ca Vtilcalar'
•têrtno '655.1 18 marca ..Amendocrem) .
Irmãos Pire- Ltda. (junto ao .termá Tilfamotor `Ltda. - 'Cl '6.
Nestle
( oposigrai :a -marca;Cre-1
N. 416.784
Vulcan .Material Piás.
I iGeneral -Matam nCor (oposçção ao
471:971) - Satisfaça •exigencia.
mo :te:mo '653.617) .
tiliato 4.653-L620 Inuma A7).
'tico T.. A. • - 'Cl. 10.
,.adustrial te Comercial ,Brasileira .Aeheson iInduries fflurope iLimIted
DIVERSOS .
129.51
• Jardim
•• •retlirtos A‘linientarcs (oposição ao ( c pe.sição ao têm o 654:357 marca
Jardim
r•-- Inui. e Comercio 'LiAdd...tor Rethenmaschinenfabrik
termo J655 ..248 •nom. 'COMCYCial Cia. Inmitada -,Cl.50.
Paranoa Engenharia Intiustriá e Co.
Ktibler (junto a x -ca 297:787)
N. -429:661 - Bosaaem - ;Brasil t'. stri ' -de 'Café 'Soluvel)
inércia S.A: G-posição ao termo nok
Apostile-se a .mudanca ,de 'sede.
Oiticica S.A. - Cl. 1..
Volksw:_qc
rd;
A
&G
(oposição
ao
,
mero 659.506) .
'Tecidos MIVI .Ltda. .(,unto .ao derma .N. 16.758 - ,Pyp - Yok,cta
,marca
.
'Cia. :Sinas .Nacionais .(oposição •rtó
.. 152:893))
.Arguive-se .o •ped'do de E ' Aparelhos e Fermento para Vo- [termo LU7 -563
•enwerk A G (oposição mo
tarngferencia.
1 !termo 1(353 .if714 mars.z.: 'Auto Volks 'Sa- termo 653.713).
gurt Lula. -- Cl. .41.
'Cia. de 'Cigarros Souza Cruz (opá•
Jair_ Thereza da _Silva e :Maria 'Ta- • N. 428.533 - Polonex
Majer 'muel),
.aição.ao termo 654.524 ttitulo (Bar e Café
nurkov e Organização ;Rubro •Colrani M,yer -S-A., Ltd. ,Firmiaceuticas -Volk.twagenwerk A dG Itposição no ,Alvorttila)) .
ças .Ltda. (junto ao ti .;.an 455.959)
se -48 . (com ,,'xclustro ,cle ' espelhos e
.termo '653.715 'marca Moto Volk's.)..
Arquivem-se os p -dos
.transferen-i rmas) .
Volkswauenwerk A G (oposição ao 'Iabon 'S.A.. lndustras Alimenticios.
ela.
•
.(oposigão .ao tterno 653:619 rmarca Lá
-temo
'653:).
N.
-129:549
'Bosafiasli
'Brasil
:Lauro •Matlims (unto Mino nútBan:'ra)
.
iblenkel
'E,
.
G
'M
B
11
(oposição
iva
:S
.
Cl. :1 com -exclusão
ancro -467..0911 . ,Arquivese ,o -pedido,
*Industrio
.e Comércio ide 'Meias Face
ao
termo
654.367).
•
tde 'tintas (gráficas •e para impressão) •
.ile transferência.
tor Ltda. (oposição'.ao Item° (653.612 Czmo titulo Confecções Factore).
Maurice ;Mikhail El line .(junto ao N. 429.690 - M 1-1 - Ma-ta leitskd (Gunther 'Wagner (oposNião
termo 167 :189,) - ,ArOuíve.se . 0 medido - Cl. 36. •
654.329 Mello Casa 'Fragata).
Topes Milheiro . (oposição ao
. ni - Chris4 Gunther 'Wagner (oposição' ao termo
'N.
- 'Christrit
iL -transferência.
656.831 ti ....110 .Mapin .Empreza
ië1sen
Engenheiros
e
'Construto-,
tiani
'QuiniLa Alfredo
451.531 marca "'amua) .
.S.A. (junto,
-Transportes é DespaChos)..
- 'CI. 16 (considerando-se 'Compur Werk Gesellschaft 'Mit Bes-1 deManoel
,ao .termo 467.686) - Arquive
o pe- res
'Lopes. X.Iiiheiro (oposição as
vitrá como vitrais) .
.)lido de .trar.-' ãncIa
ehrankter .11Rftung £1 Co (oposição ao tem_ ,656.830 titulo ,Mapin Emprezs
.
, 835 - Nielsen - Christiani' term._ 654.541.
de Transportes e Dzspaehos) .
'EXPEDIENTE DAS D1VISCJES E Nielcen Engenheiros ,e Construtores S,A1
Manoel Lopes .Pinheiro (oposição ao
Cl.
'16.
'SÕES ,REPUBLICADOS
termo 656:829 tiltulo Mapin Empraza de
Transportes te :Despadhos) .
SINAL •DE PROPAGANDA DEFE.Priullegio de .Jnu
o Deferidos
!Manoel 'Lopes P' heiro . (oposigão ao
•PTD-0
lei X :' 4345 26 de têrmo
-4
656.828).
Dia '12 de \março ,cle 1965'
Manoel 'Lopes Pinheiro (oposição ooti
'N. 416.659 - - GIMtermos '656:826°- '656:827 - 656.825
1N. • .740 - ApeüeiçOamentos eni .BRA Cia, Industrial Minas • Brasil junho de
-. 656.524) .
.acoplamentos de atrito •- Hydro
Cl. 28 . (art. r21).
•
fie Pç
i'ransmission
- Cio. tpaiilista ale Pgpeis -.e 'Artes Gut.
N. -416 L67,1
CIMBRA Cia. In-,
Alia.stlfui
novos
valores
.de
N.. .t27.06 - .1' ..c-csso
trorrela-, dast:tal !Minas
- . C1. 30 (ar.)
ficas (oposição aio 'termo J559.121,) .
'vencimentos (para n.otS
..ção ,especialmente trará .torrar Xedé 'ca- tigo 121) .
;Jose Dáhan (oposição .ao -.tanno r14.
dores Públicos
.do
,cau m .simila .s e
'uuina Toara narrar
mero .648.503).,
N.
-416.:673
•
.CIMBRA
'Poder
Executivo
3
e
dá
- Hans Oswald.
Postção ao férPo
wutrati ;providências e vgg uBRA Cia. Industrial Minas ,Brasil .Pro Plan PublicPatle ',(oposiçãO
Cl.
132
.(art.
1121).
lamentos
.EXIGÊNCIAS
ao 'temo :620.135 nome civil Prolatt
N. 416/678 - (CIMBRA
LCIMRHETAOIN ETAGIN IETAOIN -4
EinVtiLGAJÇA0
2n
Il°
:917
113RA
Cia.
(Industrial
;Minas
Brasil
Termos com ex:e.ncias a _curapisr:'
-,ntos Ltda..) .
I I Projetos e r
Cl. 37 (art. 1921).
(N. 1125.
- .,tdauto . 1.1e Andrade.! MJ, 428.729- Pele
PREÇO: CR$ 230
i 1 .!Revena 'Re,ventkdona de VelcU/os Na.
'Franceza Peleteria TFranceza :Ltda. -,'Cl. 0.5
cionais Ltda. (oposição . ao .termo n(t•
NENDA:
N. '128.'2P3 - Americo Delfar.
; mero 59.70).
,(art. 117)
de.estabelecimento
Cerâmica 'Mogi (Guaçu `S.A-. j(opow
I ; sição r. :termo 657.387 ;marca . Embledsla (Guandbera
jr13) DE 39-GESSOS
"IARCA .1: -DEZERIDA
:Seção 'de Veadas:
DE 'F=TE6
mática) . •
Av. -Rochrtixtu Vves,
.„1. 429.683 - ideal - 7. Mello
(oposl.
tica)
Ce r.âmica
,Macti tGuaçu
Agência
11:
Ficam os ,pro'cesso 'dbaixo manejei:taIrraãoi
12. •
vãO ato tténno d657::38131inarca ,Em blem ár
•
da
lrazenda
•
.
rdos arquivados
• ;
•
1
CerâMka .1vIoc' .Gliaçu S.A. (opas!.
• rDIVERSQS ,
Ottendeoe a ¡pedidos Ilido
'N. 116.895 - .10;489,9
- 116 MO
1 .
!Serviço ,de ,ReerebtAto
çãci:zio tterniJ 657.980 marca Cegar]) .
,1-26:905
116.9111 - .116.904
,de..Transi
Postal
• Cefentica :Mogi 'Gtmo ?S.A. .(oposi- .116
116.1:M
gitortg 'Sezy.kç.al 1./1113. 1 .- Argaive-se.
ção' ao, termo 657,394'. marca (Gtraçuta. 1 -13:G.
Voith ‘G M
,giv.-1.;„; t• ,
, •:
.Ern .Brastlia
;Toteoll41Nak41
N. ;1.1 4165 - 129.s.66( - 'Ernst I oi CIAIRSe -ge, n n •, :jr .1 :
tiaç ti S. A ( opoek
I ;
. • ,, de 'Sortk dio ID. 1.. .N.1 .1
Cerâmica
1 -)t .1 , i
,395 marcat, ,Ceran-"
aoliterino
8 . PiaT1P)t•Jo/POradorwt
`S.A. - Ar.guive-se.
igolkçil) •
dos.
.n° ,289..096)
.289,097
Anotemrse . as .alterações.
`Societe ,de ;Construction D'Appareils
'Electriques . Nur Atito-)
Mecaniques
!mobiles S C AME,A .ransferencio
;para seu ,nouie .da garra Taribiengtica
número -291:1711 -. 'Anote-se a .erransferência.
•
t
,Magnesita u A. (transferência para
seu nome da arca Dolobloc termo
trai-ide
Anote-se
mero 455.351)
vncia.

.11 .Expansão
mercial e lIndustrial :Ltda .
'N. 154:202 ---fakeshi Uchida
inuivem-se tos processos.

1564

•

•

•

3•,01 E: o 5

s

ag12..174,:r0J8.,..--;

,'

t*

OlaaRi0

Caiai.a-reira '17
•

• ,,

Março de 1965 1101
.•

,,

~~11111•••n•

All••••••••••••••n••••1»•••%

MARCAS DEPOSITADAS
mijin•n•••n•nn•~1ellnleaffl~~~~~~0n11~1.4~1~~1~nn•nn••1~~

Pubilcaçao feita de aobrda cora o art, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
. wasst prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas, oposiçõe4 ao Departamenh
Xanional da Propriedada latinstriaI aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão . do registro requerida
l'érnas na 670.268, de 5-11-1964
Paola — Boutique Modas Ltda.
Guanabara

Classes; 13 e 36
joalheria e artigos de metais preciosos.
semi-preciosos e suas imitações, usados
como adornos e não incluídas em outras
classes; pedras preciosas trabalhadas e
suas imitações; artigos de vesturio, de
tõda sorte, inclusive de esporte, e para
crianças (fraldas e cueiros)
Têrmo n.° 870.269, de 5-11-1964
Paola — Boutique Modas Ltda.
Guanabara •

Chias 36
koupas para usó pessoal para homens,
senhoras e crianças
•
Têrrnj u.° 670.270, de 6-11-1964
ilas de Lima
Guanabara

Buffét Variété
Classe 41
•
•
Comestíveis finos, creações em salgadinho.; e pratos variados de fino paladar,
para festas em geral
Tênnos na. 670.271 a 670.273, de
6-11-1964
Precisa — Participações, Engenharia.
Indústria e Comércio S.A
São Paulo

indústria brasileira
Classe 1
Absta •kaites, acetona, ácidos. acetatos,
agentes outtnicos para o tratamento e
loraçu de fibras, tecidos. couros e celulose; água raz, álcool, albumina, ant.
/Inas, alumen, alvaiade, alvejantes Industriais, alumínio em pó amoniaco
entl-incrustantes; antioxidantes, anti-corrosIvos. anti-detonaatas, azotatos, . água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
rins industriais, amónia; banhos para
galvanizaçgo, benzina, benza betumes.
Isicarlsanatoa de sódio, de Potássio;
,

virgem, carvões, carn bonatos, catalizadores, celulase, chapas fotográficas,
compealçaes extintores de incêndio, cloro. corrosivos, croraatos, corantes, Creosolos; desconintes, desincrastantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estere,atos; fenol, filmes sensibilizados para Eotografias, fixadores, formal, fosEatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores,. gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoa;
impermeabilizantes, loduretos; • lacas;
massas para pintura, magnésio, merendo; nitratos, -neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de-linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial: papéis einulsionaveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heItográficoa e hellocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metal :ecos para a composlçâo de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, re-novedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,.
silicatos, soda cáustica, soluções qui-.
micas de uso ir.dustrial, solventes, sulfatos; tintas _em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e vaicu!os. talco industrial, thiner.
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argatnassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, lato-.
eus de cimento, bloros para pavimentao, calhas, cimento, cal. cr& cl.anas
isolarias, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágaa.
caixas para coberturas, caixas —Man.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambda. luvas
de junção, Lages, lageotas, material isolante- contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asflitico, produtos para
tornar impermeabilizantes as arçamassaa de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produto., betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentaçâo, eças ornamentais de datento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anta
releio* para imo nas construções, parguetaa, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Classe 16
Para distinguir: Artigos e Preparações
para conservar, polir e limpeza em
ge ral, a saber; algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,
azcl da Prussia e Ultramar para lavanderia, alvaiade, abrasivos quando
para limpar e polir; cêra para assoalhas, composições pare, limpar inã•qui-

nismos, carbonato de potassa, cêra para
lavanderia; detergentes, extratos de
anil; flanelas preparadas para limpar
metais e móveis, fécula para tecidos
fos 4oros; goma para lavanderia e lavadeira, graxas para calçados; liquidos parr tirar manchas e branquear roupas;
óleo para limpeza de carros; pomadas
para calçados, pasta para olir, prepa rados quimicos para tinturaria e lavanderia próprios para tirar manchas de
roupas, preparados para lavar, pós de
brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó, sabão comum, saponáCeos,
sulfato de soda, sillcato de sódios, soda
cáustica; tijolo de polir; velas
Termo n.9 670.274, de 6-11.1964
Precisa — Participações, Engenharia,
Comércio e Indústria S.A,
São Paulo
•

•
,
k eieu
4.aStrta

brasneirs,

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prássia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de mlidira, g goma para (asmadaria, limpadores _de luvas, liquidn.- de
branquear tecidos. liquides mata-garduras 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 saponádeos, tijolos de polir e verniz
para calçados

tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscatos, bombons, bolachas, baunilha,
café tas pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos,' chocolates, confeitos, cravo,
cereais, • cominho, creme de leite, cremas
alimentícios croquetes, compotas. can.
pica. coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê, doces. doces de frutas, espinafre, essências alimentares, emoadas, ervilhas. encovas, extrato de tomate, farinhas alimentIcias, favas, féculas. 'flocos, farelo. fermentos. teilão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar. gota
duras, granidos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, !amuas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alltnenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massaa para mingaus, molhos, moluscus.
mostarda, mortadela, nós moscada, dotes, óleos comestiveia. ostras, ovas,
paca, paios, primes, pimenta, pós para
pudins, picfcles, peixes, presuntos, patê*, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudiss;
queijos, rações baianceadas para ant.
maga requeijões, sal, sagu, sardinhas,
senduiches, salsichas. Balames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
tratas; torradas, tapioca, Minaras, talha,,
rua, tremoços, tortas, tortas para all•
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo ri,* 670.276, de 6-11-1964
Frigorifico Sanis Indústria e Comércio
Limitada
Bahia
•

Têrmo n.° 670.275, de 6-11-1964
Frigorifico Sanis Indústria e Comércio
Limitada
Bahia
aér
ft

52°

,
\ n43
Nome Comercia 1'
Termo n.o 670.277, de 6-11-1964
Frigorifico Sanis Indústria e Comércio
Limitada
Bahia

Classes:. 41 e 50
Frase de propaganda
Têrmo n.° 670.279, de 6-11-1964
iikéus — Industrial de Produtos
Alimentícios Ltda.
Bahia

'"n ( •-a•-•

Indústria , Brasi!eirã
Classe 41
Alcachofras. aletria. alho. aspargos
açúcar. alimento* paar animal'. &atida
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz. atue. eveta• avelag, eie,/te: aut.

•-•

, Nome Comercial
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Têrmo 4nA 4670278, (de (6-41 .4964 t
Frigorifico Sanis Indústria e Comércio
Limitada
Bahia

Z.Classe "d1 , I
/Produtos calimentícios mm geral, notaria-1
imante (carnes, rpresuato (de paleta, mon'selaras oilinienticia.s4em — (enlata-,
' das ou (empacotadas; .buma 4€ ttouitinho'
de (porco, ,salsiéha, +paio. +presunto, 'mor-1
nandaia, 'salame, •salaniinho m /linguiça
sai ,zonserva
mão
Termos 'n.s. 670:t280 e 62.0:aAl, ale
(64,141964
ilhéus — "Industrial ,de Produtos'
;Alimentícios 'Ltda.
Bahia

r41arqo

lençáis, 'montas Taro ,camas, ' panes ,para,
Vêm) 4.° 670 .i283, (de 48111.4964
cosintm e panos de pratos, toalhas de
Indústria Alimentícia e
4rap
.4 rosto !banho, ttoalhas vde mesa, toa-'
Comértio lLtda.
lhas para jantar, toalhas povo „Ch
Bahia
café. toalhas para banquetes, guarni,çõe.s }para „cama •e Mesa, ,toalhinhas
(cobre.,pão)
Classe 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários;
e roupas feitas em geral: 'Agasalhes
aventais, alparcatas, anáguas, olusas,
(IndúStria Brasileir.a
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doutos. 'bonés, 'capacetes, 'cartolas, cara'Classe 41
Biscoitos, fitb'á de mandioca, Jabá de' puças, nasação, coletes, -aspas, 'chatas.
,piba e Ilerivallos.de mandioca 'em •ge.retl: coe:medis, realçados. 'ehapéus, 'cintcis.
cintas, reomninaçóes, •arpinhos, 'calças,
ii'irimn9 ais. (670-2285 Le 1670/286, (de tk 'senhoras te 'de críanç'as, "calções, 'cai'
1,6411.4964
-411(3, amansas, camisolas, - (camisetas.
kCaTIQS
zucas, (ceroulas, ' colarinhos, (cueiros.
1Bahia
saias, ,casacos, mhinelos...dommós. achardes. dantasias, .mudas paca militares, co-I
!agiam, bfraldas, galochas, ...gravatas, .gor-1
ros. ,Jogos de Ingeria, :jaquetas, %quês,'
luvas, Jligas, ;lenços, 'mineis, meias.
maiôs, .mantas mandrião, mantlhas. !paletós, palas, ,penhoar, ,pdlover, 'pelei-lisas, ,
indizatria 'Brasileira
.peugas„ponéhes, polai nas, P ijamas. 'PU•
nhos, ;perneiras, -quimonos, 'regalos.'
Classe '41
robe de ehanibre, -roupão, .sobretudos,
(em
(geral,
rnotadamente
(do
,tipo
sciuèijos
suspensórios, saldas de 'banho, -sandálias,
uu.rrato, flandhe, parmezon 4e • creme sucteres, ihorts, 'sungas, stolas • ou siado.'
tinias°
ttuler, 'toucas, 'turbantes, +ternos,. 'uni"
(Classe '91
4urmes •e 'vestidos
•
Doce de leite
_
Termo In':9 '670.292, (de 6-11.4964
Terrmo n.o 6711.287, de 6-114964
Ci~tngrázica (Carioca (indústria
. Pedro 41e (Oliveira nC=4,41.4
Comézcio Ltdia
•

TBáhin

4Guarrabara

Granja 'Utanabara
Classe 11
Aves .e Javos
frgérrno -11/0 (670;288, 'de (64 P1964
• ,Nntonto IDias (Carneiro
IBahia #

0 Indatria lartatentairaClasse 41
Culachas, :biscoitos, anacarrão e=essas
alimentícias em ,geral
(Classe 50
Impressos ,em geral
Termo n.9 670.282, de 6-11-1964
Grap — Indústria Alimentic/9
Comércio Ltd a
Bahía
R A P-Ilndústria Aiimenticia

„dndúsbTa e Cpmêrcio'
'Nossa Serihara Aparecida

.Eradústéla

,

'Classe .82
ida classe
'Termo m'.° '670.'293, -de '6-114969
Aurea (Gonzalez de Conde
'São Tadlo
!Artigos

'Classe 41
. azomposto, morante. 'ennela
moidq, •tapioca lbeneficiada .e féculo de
batata 'frita
'Termo ri.° '670:289, de 16-11 4964
Antonio Dias Carneiro
(Bohia

Ulmo nr:o •670.(296, (de '64,1,1964
Estaleiro Caravela Ltda.
:São Paulo
ESTALRIRD tattRUSLA.

• Nome Comercial
Tèrmo n.° 670.297, de 6-11-1964
Suaeon —1Máquinas /Ferramentas .1,tds
São 'Paulo

"NC io
'Classe "91
ilskii(lbdiras, Metida, adito, ',aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amitb
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, reveja, .avelõs, azeite. azei.
tonas. !banha. bacalhau. lbatatas, :balas,
niscoitos. lbortibous. bolachas, :baunilha
:ate men (pó ie (em -grão. • camafão. wanele,
*em mau e em crió. macau. mames
carantelo, -4ehocolates. (confeitos. (cravo,
cereais. ' cominho, (creme de leite. xtern.:5
alimenticios .croquetes, compotas, caa.
4:ea, 'coalhada, • castadha. cebola. 'condi.
mentos ' pura, :alimentos. •colcirantes,
chouriços, .dendê. .doces , de fru•
AS, espinafre.4essineins alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas ,alimentielas, favas. féculas. .flocos. !tareio, Ia/mentos, leilão,
figos, (frios, frutas ser‘as 'naturais e crianuizatias; igricose. 'goma tfe .mascar.
duras. 'grânulos. grão de bico, "gèlatina,
goiabada. geléias. herva doce. hervi+
mate, hortaliças, lagostas, 1111w:os. "ali!"
condensado. 'leite 'em pó, legumes em
conserva. /lentilhas. linguiça, !louro, mas.
sar alimenticias, emudecias, manteiga
margarina, marmelada. macarrão. 'mas.'
sa de tomate, mel e melado, mate. mas.
sat para 'mingaus, ,mcilhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, noIs. óleos comestíveis, ostras, ova''
one.s • (piaos. prlines, ,pimenta, pós wars
'pudins. i pieldes. 'peixes, ¡presuntos, ps,
rês !petnimis. "pstilhas. • pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. req ueilões, sal. sagu, sardinhas,
scaduiches. salsiebas. -salames, sopas-sen.
latadas. "sorvetes. sucos . de tomates .de
iraras; ttorradas. (tapioca, +tâmaras. 'talha,.
tremoços. tortas, tortas para ali.
dnento .de .animais ' e aves, torrões,

(Clame '41
,frescas -em (gerai

e Comércio Ltdã.

fBananas (e finitas

Nome Comercial
Têm) n.• 670.284, tl (0641-1/969
Grap — Indústria Alimentícia e
Comércio Ltda.
93dhia

'rirmo 11.* '6711.294, 4* -6-11.1964
—
mmentstría

•B

Ii-aaa/eico 4Caravela Ltda.
.São

rato wak,

441
Tempeiro composto, , corante, caxie/a
molda, tapioca beneficiada, léculo de
batata frita
Classe

reesaos ms. 167,0-290 te 1670.291. 'de
6'114969
'Norma Mota de Castn
Ceart

toucinho se vinagre

Tênno ,n,9 (670.298, (de • 64,14964
-Elge
..Admiaistraçâo e
•articipacões
•
, São Paulo

iss£4141110 CAR
MALA_ Opo nulo-UmJA-2-

21E

Classe 33
Titulo
Tênno 4nP 1670.295, -de 45-tilr'1964
• lEetElleiro Caravdla
'São 'Paulo

•
iinaiízatzlia Brasileira ,

L 411

• (Classe '50
Exositor anorâmico 4em acrílico, com
indicação dos endefeços dos anunciantes .nos ,mapas 4Esta dos, . M uni cipios, Regiões Administrativas, Cidades, Bairros.
Logradouros) e (linhas de Ônibus com
os (respectivos intinerários
Vérmo n. 670.299, de 6414964
• Etge :S.A. — Administração *
-Participações
•

Classe 91
„
, Para distinguir produtos alimenticides
4-derivados 'ide anundior-

it

Classe '37
Roupas brancas, 'para cama 4, .~§1E01
Aco/choados (para (camas( . (colchas, %COA
bestares, *dragões, (fronhas, (guartlima.,
jary : 3toodltdost #4.06 Ide soalhes
'

- Casse
infamo ia

2.1

moer ',Av&

£4

19t65

&atino 1.1,

"S /, O /1
liao.Paulo-Caplta4

-Gane .433
Atiministração espartioipagoes 4 , • • I

.
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-compostos, n doces ale :frutas sem •Coanera ' interruptores, intercomunicadores, lama
vas, 'preparadas ,em -massas, rem sa14.5.; padas, !lanternas, ,lámpadas dluorescen•
em -compotas --xm togadas, atacas gearia tez liquidificadotes, pilhas, rádio-enrica
rios, .doces de amendcras, de armendoitp, gorar, ¡rádio-receptores, relógios, ,'reato"
,de nozes, --de castanha o de frutas ma, res para luz fluorescentes, .sinalizadores
!cais -cobertos com .chocolates, .frutas *e- lampejantes, ;coquetes, :secadores .pars
;1111INISTRAÇÃO E
xala 'passadas „e cristalizadas, geleias., os -,cabelos, !transkormadorea. -ternelras,
goma de 'mascar, praianas, va sta-a& Pa tomadas, tomadas de correntes
. TArrrcr?..gors
tubos -eonduits, termostatos, aela-litapux,rlitospudn,aetocl
visares, tocadores -de discos,. 'válvulas,
pipocas. sorvetes* /carrões, .torradas
ventiladores, voltimetros, vibradores
Classe 33
Nome 'Comercial
Termo -n.° 670.311, de -6-11-64
' -wattometros
Expresso
Construtora ltambi Ltda.
Classe 36
Tern.ct p.a 670.301, de 6114964
Guanabara
Termo n.o 670.306, de 6-11-1964
Para distinguir: Materiais para ao:latria
Socil Pró Pecuária S.A.
Imóveis Nery i Silveira Ltda .
ções -decorações: Argamassas. -argila,
*Sao Paulo
Minas Geras
areia,..azuielos, loatentes. balaustres, isio.
co. :cimento, bloros parai:avia:ente.
São Paulo
ção. zcalbas, rainiento, cal. .ere, chiptu
,SOCIL TV) ipEctrAna
isclantes, caibras, .caixilhos; .ro'unasi
chapas para ..coberturas, ,caixas rbigua,
Nane comercial
caixas tpara tcoberturas, caixas .dágua,
caixas _de descarga para ,2tixos,
Térmo n.° 670 . 312, de 6-11-64
Nome -Comercial
ções „premoldadas, 'estuque, -emulam de
Construtora Itambi Leia.
base zasfáltico. 'estacas, 'esquadrias, estru.
'Termo ano n670.302, de .62111964
Classe 33
Construtora Itambi Ltda
taras .metálicas ;para construções. lama.
'Destilaria 'Montanarini Ltda.
Insígnia
Guanabara
--ias de _metal. „ladrilhos, lambris, luvas
São 'Paulo
- Termo -n.° 670.307, de 6-11-64
de junçac, lagos, .lageotas, material iso"
Proralsa — Produtos de 'Milho S. A.
ilude 'contra lila .e calor, manilhas, mas.
Minas Gerai!:
ra Dtãoditi las para 'revestimentos de paredes. diraIX) INTERIOR
deiras „para construções. mosaicos, ,proIn dast ri a Itraail ai ra
dutos de .base ..a.s 4áltica. produtos .Para
tornar impermeabilizantes as -argamasClasses: 4, 8, 11, 16, 32,e 50
sas de .cimento e cal. hidráulica, :pedra.
Classe 42
Titulo
gulho„produtce _betuminosos, imparmeaPara distinguir: Aguardentes, aparaibilizantes liquidas ou :sob nutras .formas
Termos AS. 670.313 a 670 .318, de
voa, anis. bitter. brandy, conhaque..cerpara revestimentos .e .outros como nas
6-11-64
vejas fernet genebra, gin. kumel, licoconstruções, _persianas, ;placas para paConstrutora Itambi Ltda
res, nectar. punch. pimpermint. rhuna
vimentação, eças ..ornamentals 'de -.cisucos ,de trutas tern álcool, vinhos, ver.
Guanabara
mento .ou _gesso ara -tetos .t ;parede*.
inuth, 'vinhos espumantes, vinhos quipapel para forrar ,casas, inag .as ,anta
nades. whisky
caldos ,para .uso ruas ,construções, parTermo r•° 670.303, de 6-11-1964
quetaa, portas, .portões„ pisos, aolelras,
Tércia Produções Ltda .
para ;portas, tijolos .tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanSeio Paula
ques de cimento, vigas, vigamentos -o
andústria Bratiletret
vards
, Nome comercial
Classe
BRASIL
Para distinguir :lerra_gens e Urramentas:
TERIAS 30
- Termo n.° 670.308, de 6-11-64
=asse mi
Alicates, ,alavancas, arruelas, arrebata
Promisa — Produtos de Milho S. A. Substancias e produtos tie origem ani- argolas, aldraves, -armações te metal
Minas Gerais
mal, vegetal ou :mineral, era bruto ou abridores ;de latas, -arame, .apareiros -dr
•
Classe 32
parcialmente -preparados: ,Abrasivos em chá e café, assadeiras, açucareiros, apaProgramas de rádio e televisão,
bruto, argila refratária. asfáltico era relhos para lavatórios, atrandelas, aresproduções cinematográficas
bnito. algodão em bruto, borracha em tas, aros. almofadrises, amoladores.
bruto. bauxita. benjaim, ,treu, cânfora. :amoladores 'de !ferramentas, :alças para
Taram na 670.304, de 6.11-1964
capilar. 'chifres. -ceras ale arlaatar, 'ceras• ancinhos, arrama, 'bigornas. baixela,
Aclarar — lndstria ,e Comércio de
vegetais -lie _carnaúba te :artcuri. 'crina bandejas, bacias, mombonieres baldei
Conlecçtses Ltda.
de cavalo, ccrina em metal, -cortiça 2to borboletas,
Classe 41
baterias, bases de metal bra.
'São Paulo
Insígnia
bruto. 'cascas vegetais, ..espato. serves -cadeiras. ,bules..bisagra, buchas, .bainha
medicinais.
extratos.
'oleosos,
estopas
para 'facas! -baterias 'de ros1nha, colheTermo n. 9 670.109, de 511-64
Promisa — Produtos -de Milha S. A. enxofre, fdlhas, libras 'vegetais, flores res de pedreiros, cadeados correntes -ca.
'A
11
secas, grafites, gomes em bruto, granito bides, chaves -de -parafusos, conexões
A. C I
Minas Gerais
em bruto. kieselghur. liquidas de pisa- para encanamentos caixas de metal para
Indilstria 13rael1elra
. ass„ latex etr -bruto ou parcialmente portões. colunas, -canos, chaves de fen' érias, metálicos. ,madelrareParados, aras
da, chaves :inglesas. icabeat5es, --canecas,
Classe .36
"ras em bruto ou parcialmente traba- copos, cachepots centro de mesa coPara -distinguir: Artigos .de ae,sturatuas:
11.adas em toras, serradas e aplainadas. queteleiras, .caixas . para ',condimento de
_e 'roupas :feitas em ,geral: Agasalhas.
-manganês. óleos ide ..cascas vegeteis. alimentos, cadeados, caldeirões, caçaromica, mármores tem ¡bruto, óxido de las, chaleiras, -cafeteiras conchas coaaventais, alparcatas, "anáguas. .blusas,
gazes solidificadoras. gelatina, giz, ,d1- dores,. cuscuseiros, -cabides -de meta/.
batas, -botinas. blusões. boinas, babadouros..boaés..capacetes. cartolas. <cararodos, ;plumbagina 'em 'bruto, pó ,de :cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
puças. ,casaalio, coletes, ,:capas. -chatas.
moldagem para lundiçaea, -pedras bri- eaatonelras. 'chaveiros, canive'es chaa
Classe 41
caebecols. calçados, •c.hapéus. -cintos.,
tarias, piche em bruto. ,pedra calcária, venas. -crenaones, _cadinros crlvri,s, abana
„Siatal de ,propaganda
cintas, .combinações. ,carpinhos. rcalçaal
piantas medicinais, pedras em bruto, fradores, eassinetes, cabos, chaves chaile iam:horas .e ale ' criança*, -.calções. ,caia
quebracho. raízes vegetais, resinas. re- ves para -porcas 'circulares chaves tor11..ermo n'.° 670;310, de 441-.64
sinas naturais. ,'resíduos ctexteis. silício. quimétrica. ;correntes -para Chaves, calPadaria Canela Ltda,
ças, camisas. -camisolas, -camisetas.'
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
Rio Grande alo
salas. .casacos. chinelos, dominds. acharcretes, ..thavers -para porcas, -distintivo;
tbeturainoso :sllicato
pea 'fantasias, fardas para -militares. codobradiças, descanço -para talheres, pralegiais. 'fraldas. galochas, gravatas. aorClasse 8
tos e copos, enxadas, -esferas, engatas.
ras. logos •tle lingerie. Jaquetas. ilaquês.
Para distinguir: Aparelhos, acessorlos e enfeites de metal, estribos, asa:St-aias
freios. ,tronteiras para veiculas. -guidão
petrechos elétricos ou /usados na ele- estojos de metal para carimbos, eians
locomotivas, lanchas, 'motociclos, molas.
tricidade, -inclusive medidores, a -saber: expandidor para tubos, kestruturas -ere tamotocicletas, motocargas, , moto iurgbes,',
aspiradores ale apó, antenas, acuminado- liras, escarradeiras, espremedores, .a ‘puItoMMria "gretznebi
manivelas, navios, ónibus. para-choques'
res, aquecedores, -alarmes, aalto-lalantes, madeiras, :formões. :foices, garro para
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.;
adaptadores. amperõmetros, batedeiras, cortar -capim, baralhos. facas, tacões
rodas para bicicleta/s. raios ,para 'bIciele-:
bombas Para ag ua, mondeaeadones, chu- fechaduras, fruteiras, lutas, .harmas para
; Clame 41
tas, reboques. ,radiadores para veiculas.:
veiros, chaves, campainhas, • cometas doeu liadas. ;empadas ie pudins, :franges
rodas para veículos, selins„tricacles..ti; 'Para distingi*: 'Balas. 'bombons, tom) para veiculas, cabras-fusivels, diais, en- fivela, thrratiores. derramentas -cortantes
?antes para veiculas vagões, velocipe bocados ;biscoitos. ;Mochas, lbcilas, lao-1 ceradeiras, esterilizadorea, ;estufas, ebu- an merfurazttea :para .marceneiros, 'fechos
des, vararas de controle alo afogador e' los olarias. 'balas, de Imascat. enrame.; Jidores, ogões, 'ativeis, ',ferros de pu- de metal, ;ferraduras, ..forminhas. 'fitas
acelerador. tróleis, troleibus; varaee de loa croccdates, cacau, confeitos, era. lar e engomar, fornos, fogareiros, fios, de .aço, ganchos, guarnições de metal.
carros, toletes para estros
matei: dragi; doe*. de Isitt, tiimplee e lanai cle aoldsr, fonografos, geladeiras, garfos, --ganchos ,para quadro*, 'granapge
Termo na 670.305, de 6-114964
'Termo na :670-.300, de 6-11-1964
; lanveadas — lanejamentos, LançamenElge S.A. — Administração e
tos e Veadas -Ltda.
Participações
Minas Gerais
r • ranz .s/À.-

Mem endas
E

ES43) il L.

eanduatata
2twnexi

lecçadautev

.PROMISIA

,t

1 -10 4 Quartajfeira

para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, gredhas;•galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, toelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas; linguetas, leiteiras, machadinhas, molas, para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes; pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, posta-gelo, poseiras, porta-pào.
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta esponjass
penetras, pinos, plainas perfuradeiras
pires,. pinças, panelões porta-copos e
lhas, castelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal
rodízios, roscas de aço inoxidável, registras de aço. Inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subula.
ções, ampões travadeiras telas de
arame, trincos; taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres" talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter,
rinas, tachos, trans de' cosinha, torradeiras, orinóts. vasos, • vasilhames ver
gas, mandril de ,expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes cantOS
para estofos; colchetes para malas. eravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expaaf.ão
Classe 32
Para distinguir: -Almanaques, anuários.
álbuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas folhetos, jornais, livros Impressos • publicações impressas.
revistas, programas radiofónicos • é rádio-teleVisionados, peças teatrais e cinematográficas. programas circenses
Classe 50 Impressos • para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas; notas promissórias, papel de correspondência e.
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos bilhetes impressos
Têrnio n.° 670.319, de 6-11-64
João Garcia
Guanabara
Aej
a

Classe 33
Expressão de propaganda
Tárno n.° 670.320, de 6-11-64
Domingos Basile, Dr.
Rio Grande do Sul

sHeloanest(,
do Dr. Dominaos Buil°
indústria Brasileira

Classe 10
Aparelho automático e suas partes Integrantes, para anestesia em extração de
dentes
Tértno n.° 670.321, de 6-11-64
Panificação Ponte de Lima Ltda.
. Guanabara
CIa. o
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41
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G4nCe deINDUSTRIA BRASILEIRA
Casse 41
.
Para distinguir: Baias, bombons, bom.
bocados, ' biscoitos bolachas, bolos. bolos gelados, balas de mascar, caramelos
el-i.scollaiea, cacau, confeitos, crocentes,

(Seção 111)

Maiço

drops, doces de leite simples e compos- ' Trino n.° 670.327. de 6-.11-64
tos, doces de frutas em conservas, pre- P T G Emprêrzs. Pai, .st ade 1 rans.•
postes Gerais Ltda.
paradas em massas, em calda, em comSão Paulo
potas e em geleias, doces, doces de
amenoira, de arnendoas. de nozes, de
castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelados, frutas secas
passadas e cristalizadas, geleias; ogma
ae mascar, pralineà, pastilhas, puxapuxa. pirulitos, pudins, panetones, sorvetes, torrões; Itrradas
Tên:no n.° 670.322, de 6-11-64
Pinturas Vilares Ltda.- Guanabara

Indústria Brasileira
.
Classe 50
Pinturas em geral- e ceenpra e venda
de material especifico do ramo Termo n.° 670.323. de 641-64
Lanternagem N. S. da Penha Ltda.
Guanabara .

N. S. da Penha
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Serviços de lanrernagens em geral
Têrtno n.° 670..?24. de 6-11 64
— Propagalida Comércio
'adastra Ltda.
. Guanabara

•
Nome 'abatatai
Termo n. 670 329. de 6-1: -64
Revista do Radio 'Utlitora Ltda.
Guanabara

REVIM
DE
PORINAL
Classr 32
Jornais e revistas
Termo na b70 130. de 6-:. -64
Alkor-Werk Kari Lissmana
Alemanha

indústria Brasileira
Classe 50
Propaganda, letreiros e brindes de plásticos, metais, madeiras e papelao
Termo n.9 670.325, de 6-11-64
P T G Empreza Paulista de Transportes Ceras Ltda.
São Paulo

da 1965

isolantes, filmes: fios de celuloae,• fechos'
para bolsas,. fatos: guarnições. , guarnições para chupetas e mamadeiras. guar
rações • para porta-bloros, guarnições
para tiquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e 'objetos,
guarnições paia bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, pláa
ticos, landbeiras, mantegueiras, malas,
orinaas. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosInha, pedras panes, artigos, protetores par' adocurnentas, puxadores de água para uso domésitco,
porta-capos, porta-niqueis, porta 'notas,
porta-documentos. placas. rebites, • rodinhas. reci-Pi.entes, suoortes. supor' para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tussas para ampolas, tubos para sca,ngas, travessas, tipos de material .plitsticP, sacolas, sacos, squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, zicaras, colas a frio e colas não incluirias
em outras classes, para borracha, para.
costumes, para marcineiros, para •sapa-.
tetros. para vidros, pasta ades:va •pari
correias, pastas e pedras para afiar
ra bolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelartn e gunr..
niçõe9 de material plástico ara Indústria geral de lásticos
Termo n. 670.331, de '6-11-64
Holiday mas of America, Int.
Estados Unidos da América,

HOLIDAYINN
Classe 38
Papel e artigos de papel, a saber: cardápios. cartões , para marcar lugares,
cartões de visita, registros para Inotéla
e hotéis
Termo n. 670.332, .de 6-11-64
Confecções Anka Ltda,
São Paulo

II

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substancias arda
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Classe 30
armações para óculos, bules, bandeias,
Impressos
bases para telefones, baldes. bacias. bolTênmo n.9 670,326. de 6-11-64 • sas, caixas, carteiras, cha pas, cabos
T G Emprêzra Paulista de Trena- para ferramentas e utensílios, cruzetas,
portes Gerais Ltda.
caixas para acondicionamento de aliSão Paulo
mentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, co't G TÁPR2ZA PAI/LISA lheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, casticais para velas,
DE TRANSPORTES . GERA,IS
^J•
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso sara
Classe 33
pratos, copos e copidaos de elásticos
Titulo
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas. pásinhas.
neto a.* 67).328, de 6-11-61
garfinhos de plástico para sorvetes, forPepe's Bar Drialt Ltda.
minhas de plástico para sorvetes. discos.
embreagens de material plástico. embalagens de matátal plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóClasse 33
veis, massas antt-rutdos, escoadores de
7ritulo
pretora furas, formas para doces, fitas

P -T

Indttstria ltrasileitã

T1

J.,.

i

••

I

» •

a :""r

Classe 36
Para distinguir: Artaaa de vestuariosr
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusõeí, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. caraauçaa. casaçao, coletes, capas. chalaça
:achaco:s, calçados. chapéus, cintos,
ci ntas, combinações, rarpinhos. calças,
de senhoras e de criaacas. calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, domlnós. acharcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorroa, log os. de lingede, Jaquetas. 'actues,
luvas, ligas. lenços. mantós, mrias,
maiôs. mantas, mandrião, mantlhas paletós, palas. penhoar. pulover palertnas.
Peugas, ponches, polainas, pijamas. pua
nhos, perneiras, ou:monos. regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suapensótacas. saldas de, banho. sandálias,
lactares, shorts, sungas. stolas ou slach,
tuier, toucas, turbantes, terem' anis
formes' e vestidos:
•
a

I•

..

cQuartufeira 1,7
670.333, :de 0541454
Confecções .Anka Sada
'Sio 'Pau/o

Vamoa.

•
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ide 6-11-64
'Térnao n.
Comércio e Indústria Royal Ltda. C ta
Pernambuco

li

ÉWt,)L E-E;:

"'
r
;INDUSTRI A (8WASILEIR.A •
Clame 16
Para :dittlnguir: Artigos ale vestuários
• roupas feitas sem •geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, bluaas,
botas, botinas, 'blusões, boinas, baba.
duros. bonés.. capacetes. ozartolas. carapuç as. casa ção. -coletes, capas, chalea
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinaçaes, caminhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calçar, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, 'colarinhos, cueiros.
saias. "casacos. -chinelos. daminós. - achar.
pis, fantasias. fardas para militares, colegiais. 'fraldas, galechas, gravatas. gorros logos de angarie. Jaquetas, lagues.
luvas, ligas. lenços, inantôs, meias.
maiôs. -mantas. mandrião, manilhas, paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas.
peugas. ponches, polainas. ..pijamas. pu.
tabas, perneiras, guiamos, regalos,
robe de -chambre, rouarâo, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias
'meteres, shorts. sungas. atolas ou .alacks.
talar, toucas, turbantes, ternos, una
,fortnes e vestidos
Produtos Pan-Odor Ltda.
Guanabara

PAN-ODOR

tandústris Brasileira;

Tercao ia, .671).338, ade 6-11-64
Caruani Vidres Ltda.
Pernambuco

vantes, vinagre aarámátleo, taaó ala "arroz
e -talco cpefunzado
não. Japis (Para
pestana ae ;sobrancelims.aprepasadoscpars
embelezar c11ios se olhos. carmim [Para
za rosto eet para :os Jabios,ssabão,...e *eme
para barbear. rsabâo aliq.ultio perfumado
au não. sabonetes, ',dentifrícios «em pó,
pasta ou liquido; sais „perfumados para
Lanhos, pentes, vaporizadores de pede.
me, escovas para -dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perf
Nome comercial mado, preparados em . pó. pasta, aqui.
,do re:ajolos,ara o tratamento -das unhas,
Têmio n. 670:339, de 6-11-64
Inbasa — Indústria ;Brasileira de Ali- dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; -glicerina .perfumada para os
mentos 'S. -A,
cabelos -e -preparados para dsecolo- „Guanabara
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais...óleos para a pele
,""ar
aa
aaaa4a
"
-Zr-o:siar Taaar;;:"
•
aaaa-a.
Ténue u. .670.343. de 6-11-64
Cairbreu Limitada
Minas Gerais

Classe -41
Para distinguir: Alimeatação -para aves
e animais, ..arroz, .amendoas, araruta,
alpiste avela, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, • biscoitos, bolachas, batatas
bananada, 'bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camaráo, canas, carne de bago, arçucar, -café, cravo (landa cebola
alho, azeite, banra, massas alimentícias
leia. confeitos, cacau, cereais, cebolas,
creme de .leite, creme de muro, condimentos, crustáceos, chá, cravo,' cria&
cangica, charque, côcos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimentidas, -doces, doce de 'banana, doce de
late, drops, extrato para :doces, de
tomate e de -carne, ervilhas, enxova:
erva-doce, essênncias para balas, para
doces e _para alimentos, ligada, Jrutas,
'setas sècas, em caldas, -cristalizadas e
compotas.. fémilas, -figos. flocos, fermen-to, farinhas, fava, farelo, fubá, -gomas
de mascar. geléias, geléias de mocotó
goiabada. gorduras, grão de :bico, gla.
ca, glicose, gelatinas, grânulos, línguas
linguiças, leite, lombo: l'ainbo, leite condensado, leite em :pó, legumes, lentilhas.
lagostas, mel, marmelada, Mortadelas
:manteiga, mostarda, maramas. -moluscos,
molhos, margarina, massas alimentícias
e de tomate, melado, milho, noz-moscada. 'óleos comestíveis, ostras„paios, pessegada, -peixes, pescados, panetones
pasta de amendoim. pikies, patês, pastilhas, pó para pudins, manés, pães.
pães de fôrma, pimenta, presuntos, polvilho, :queijos, ,quirera de _atilho. -rações
tadas. -sucos -de !frutas, adIsichas, sala
balanceadas, requeijao, róseas, sagu,
toucinho, tremoços, trigo torrões, torradas, tâmaras, tapiocas, vinagre

OUU

C'otrarai.
Vidréos"Lfclà.

VintUR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

_Classe 41
Conservas de frutas, legumes- cereais
como alimentos
Termo n. -670.340, de 6-11-64 Indústria :Brasileira de AliInbasa
mentos S.. A.
-Gtianabara
l'e'fir'4

'I • 1

•

'Classe 48
Para -distin
g uir: lPerfrimes, essências. ex.
tratos, água de colónia, 'água de toucador. ..água de beleza, água de -quina,
água _de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para 01
cabelos e. para a pele: brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, _petróleos, óleos para os
cabelos, :creme evanescente, arames gora
:danosos se pomadas .para limpeza :da
pele e "manuillage", depilatórios, desodorantes, vinagre, aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para -os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não. -sabonetes, dentifrícios era pó.
pasta ou :liquido; tsais perfumados para
banhos, pentes, 'vaporizadores de perfume; escOvas para dentes. -cabelos, unhas,
e dlios; dum de louro, saquinho perfiz'liado, preparados 'em pó. pasta, liquido e tijolos -para -o -tratamento das unhas
dissolventes .e ',vernizes, 'removedores dr
ruindo; glicerina -perfumada para o(
cabelos -e -preparados para descolori:
unhas, dlios e :vintes mil sinais artifi.

Classe 48
Para distinguir: ,Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colônia. água de toucador, água de beleza, ,água de guina.
água de rosas, água ale alfazema. água
para barba, loçaies e 'tônicos para os
Classe -41
cabelos e para a pele. brilhantina. banConservas de frutas, legumes, cereais,
dolina, "batons", cosmédaos. fixadores
como alimentos
de penteados. 'petróleos, 'óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorTermo n. 670.341, de ' 6-11-64
durosos e pomadas para limpeza da
Revista -0 Bandeirante Moderno Ltda .
mel: -e a nzaouillage" depilatórios, tleso.
Guanabara
adurentes. vinagre aromático, -pó-de arroz
:ciais. araleas para -a pele
• talco perfumado ou não, lá pis para
Termo
n. 670.344, de 6-11-64
pestana e sobrancelhas, preparados para
'Alexandre 'Petrocokino
O 13ancleirante
embelezar cílios e -olhos, carmim para
o narito te -para -os ¡lábios, -sabão e ,eretne
Saa Paulo
•
r
para barbear. tsabao liquida perfumado
Maderno
»
•
alo. 'sabonete/a alentlhados "em 'p&
rpastzt ou -liquido, :sais -perfumados -para
UEUNE FRANCE"
banhos, penam, vaporizadores de perfis
:Classe 32
ame; aeacrivas pana dentes. 'cabelos, unhas.
wo. BRASILEIRA
-Revista
Tênia) -n. 670.337. de 6-11,64
4 cílios: dum de louro. .saquinho perfumado. :preparados -em pó, pasta. liqui- Indústrias 'Reunidas de 'Massas MiTermo n. :670:342, fie -6-11.64
Calme 48
. .
mentidas -Dada . :R
,4o e tijolos :para ,v -tratamento das . unhas
Carbreu .Limitada
Para distinguir: -Perfumes, -emana/as, An.
¡alisaolventes re vernizes. tremovedores -tia
Minas .Gerais
Pernambuco
tratos, água de ,colônia. .agua de toucacutícula: glicerina perfumada para os
dor. :água de .beleza, água de quina,
cabelos e p reparados para descolorir
Água de rosas. -agua _de alfazema. :água
unhas. -cílios -e pintas nu sinais artifipara 'barba. loções .e _tônicos para os
dàs. 'óleos vara -a _pele
I1,11.11,Aj
cabelos e para a -pele. brilhantina. 'bandolina. /batons". 'cosméticos, -fixadorea,
Tê-mo n. -670.335, de 641.64
INDÚSTRIA FBRASILEIRA
de penteados, :petróleos. -óleos-para,,,
-para os
' Pessóa de Mello. Indústria e Comércio
dabeios, creme 'evanescente. cremes
S. A.
durosos e pomadas para limpeza da
Pernanibuco
Classe 48
ate/e e "maquillage" depilatórios, desoPara distinguir: Perfumes, essênciaa, ex. dorantes. vinagre aromático..05 ,de arroz
tratos água de colónia, água de touca- e talco 'perfumado -mu não, lápis para
dor, água de beleza, água de quina. pestana e sobrancelhas, preparados para
,
água de rosas. água de alfazema, água embelezar cílios e olhos. carmim .para
indústráa trasiieira para barba. loções "e 'tônicos para os.
;
o rosto é Pera .pos lábios. sabão :e .:creme
cabelos e para a peie, Lbrilhantina, ban- tuim bàrbear. sabão -liquido -pefflanado
.11ridústáa I3r,itaile. iina' . •
dolina,, batons, cosméticos, fixoaraus: \ou' naci, sabonetes; "rientlfriclos em pó,
• ''
1. .
1' -1
a
de penteados, petróleos. óleos para os. pasta' ou líquido; sais perfumados para
Classe. ai 1 ,
e
,1
cabelos. creme :evanescente, cremes gor- banhos. pentes. vaporizadores ,de perfis.
'Classe 41
Pouenta :do reino, noz inosearta, canela
srn pó ,e arra ,pan...cuminho. 4caavo, -colo- ffliseoitos. ¡bolachas. conservaa, doceá, durosos -e moinadas para jimpeza da pe. me; escalvas "para alentes. cabelos, unhas,
massas alimentcias, macarrão e vinagre le e arnaquilage a, depaarios, desodo- e ditos; dum de /ouro, saquinho perfurau, alho, cebola •
4 013
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•

1

1
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•

,
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tituarta-tetra 11

alado, preparados , em pó, pasta. liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, remove4 res da
cuticuIto glicerina perfumada para os
cabe/os e preparaaos para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artifi-
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41,

Urino n.0 670.361, de 6-11-1961'
Warner Corporation
Borg
Estados Unidos da América

.Térmo n.° 670.354, de 6-11-1964
Under
Merlim
Paraná

•TêrtnO n. 670.319. de 6-11-64
S. A. "O Estado de São Paulo"
São Paulo

I3LENDEX.'

CASA IMPERIAL„

Mais. óleos para a pele

Têimo a. 670.345, de 6-11-64
Alexandre Petrocokino
São Paulo

A'G UIA

,Março de 1965

•

Classe 1
Resinas ABS
rermo a.° 670.362, de 6-11-1961
(Prorrogação)
The Laurentide Dairy Products
Corporation
Canadá

Classes: 23 e 34
• Titulo
Termo n.o 670.355, de 6-11-1961
Comercial Distribuidora Alfa Ltda.
Paraná

REAL,"

iND. BRASILEIRA
Classe 43

Perfumes, extratos e águas perfumadas

Tènno a. 670.346, de 6-11-64
João Carpentieri
i
Minas Gerais

Classe 32
Um jornal
Termo n. 670.350, de 6-11-64
Celso Pio Gouvea
São Paulo

São Paulo
Classe 3

PRORROGÃçio

Classe 11
Leite em pó e leite conservado

Tèrmo n.9 670.363, de 6-11-1964
(Prorrogação)
Str James Murray do Brasil S,A.
Produtos Farmacêuticos

40"

•

32
LIM jornal
Termo n. 670.351, de 6-11-64
Companhia Melhoramentos de São Paulo
Indústrias de Papel

•
Uni preparado para a epilepsia
Termo ti, 670.347, de 6-1.-64
Lanifício Fileppo S. A. Fábricas cie
Tecidos Belém
São Paulo

DAI

Rio de Ianeiro

PRORROGA00
O COLEGUINHA

'PRORROGAÇÃO:

,COgERCIAL DISTBIBUTD004
• 14 L F- A
Classe es,
Titulo
Tèrmo n.° 670.356, de 6-11-1964
Keller Planificação Textil Ltda.

BIBLIOTECA IIISTORICA
BRASILEIRA

RIP j

PRORROGAÇU
•

Indústria lárásiietra..
Classe 6
Máquinas texteis e suas partes integrantes, inclusive . roletes e braços pendulares para filatórios
Terme n.° 670".357, de 6-11-1964
Keller Planificação Textil Ltda.
•
Rio de janeiro

MANGANOL

• •• ,

1••• ••

111 9• LICOR te Cato. INNALIII

Sa7s

Pau.°

Classe 3
,....tasse 32
Uma especialidade farmacêutica ilidia
Almanaques, anuários, &buris impresda no tratamento das convalescências
sos, boletins, catálagos. edit,õés impresanemias
sas, folhetos, tornais, livros trupressos,
publicações Impressas, programas radioTèrmos . ns. 670.364 e 670.365, de
fônicos, rádio-televisionados oe.„as tea•
6-11-1964
trais e cinematográficas, prog-tanas
(Prorrogação)
circenses e revistas
ifâo Paulo Alpargatas S . A.
Tèrmo n.. 670.352, de 6-11-64
São Paulo
Companhia de Urbanização e SaneaClasse 6
mento de Curitiba — URBS
Máquinas texteis e suas partes integranParaná
tes, inclusive roteies e braços pendulaPRORROGAÇÃO
res para filatórios
• Têrmo n.9 670.358. de 611-1961
Campanhia de
João Baptista de Almeida
Rio de Janeiro
. Urbanização e:

'o;

indústria Brasileira

LE PP O S.A.
4 FABRICAS DE TF,CIDOS
BELEIt
Industrie Bras-11,e

Saneamento de •

Classe 34
Para distinguir: Os seguintes artigos,
cortinas, cortinados, capachos, encera.
dos, linóleos. oleados, passadeiras, pa•
nos para assoalhos e paredes e tapetes,
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em peças eis
geral: algodão, cânhamo, linho, luta. ra.
tuy, caroa, paco-paco, seda natural ,1
rayon, fazendas e tecidos de lã, ou pe14
em peças, tecidos plásticos e tecidos int
• permeáveis 4
Têrmo n.9 670.366, de 6-11-1964
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas . S . A.
São Paulo

l,Curitiba -URB$4
Classe 23
•
-ryt 'tu gi tua soppay umanosrp ered
Classe 8
ciclos para confecções em gel,' para
Nome comercial
Antenas .
tapeçarias e para artigos de cama e
de
6-11-64
670.353,
Têntn
on.
670.359,
de6-11-r9454 Termo
n.o
esesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
de Urbanização e SneaFellsbina de Sousa
canad, casemiras, fazendas e tec dos de Companhia
mento de Curitiba — URBS
Paraná
lã em peças, luta, jersey. linho nylon
Paraná
paco-paco, percaline.. rani!, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos be paru. couro
e vestidos
Têrmo n. 670.348. de 6-11-64
Laboratórios Lepetit S. A. .
• Classe 49
Instrumento de percuraão, ditático que
São Paulo
modifica e repercute o som vocal
•
Têrmo n .° 670.360, de . 6-11-1964

urSe

Oficina Mecânica São Mateus Ltda.
- Guanabara

Indústria Brasileiro,.
* Classe 33
Sinal de propagand,

LOCOMOTIVA
,

• Indústria 'Brastietra

Classe 3
Artigos de 'Vestuários
i Paia distinguir::
dis'
,940...
i
I .••
• , e roupas • feitas em geral: Agasalhos,
, 4 aventais,
alparcatas. anáguas. Musas,
•
k•'
• Clasie 50'
noras, botinas, blusões, • boinas, babaOficina mecânica gertal de automóveis doonos, bonés; capacetes, cartolas. cara•

•• Classe 48
' Produtos de toucador

AORROG 40.0
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Casação. coletest capas, abales
•cachecols, calçades, chapéus, -cintos,
adntas, combinaçaea, caminhos. calças
de .senhoras e de crianças—calções, cal•ças, camisa., camisaa camisetas,
.cuecas, ceroula:. colarinhos, cueiros.
•salas, casacos, chiadas, dominós, achar,pea..fantasias, farda., para militares, co.
' legisla, fraldas, galochas, gravatas. gor,ros. jogos de lingerie. jaquetas, laquês,
.)uvas, ligas, lenços, anantõs, meias,
,eaaiõs, -mantas, mandrião, mantllsas, ipa,letóa. palas, penhoar, mulover..pelerinas,
„peugas, ponches., polainas. pijamas, ,Puashos, „perneiras, A:lituanos. •_ regalos,
' robe ,de „chambre, roupão, _sobretudo&
anatarei, &bort& ,aunpas.istolas,ou slacics,
.tuler, ttoucas, turbaates, :ternos, _uni,
formes ,e vestidos
Termo n.0 670.367, de e6-11-1964

(Prorrogação)
São 'Paulo Alpargatas . A .
São • Paulo
- •

sol, castões. de . madrepérola ,para bengalas, castões de marfim para guarda.
chuvas, acstões de metal comum, castões de tartaruga, çarfos para guardachuvas,
guarda-chuvas,
guarda-sol,
guarnições para bengalas, guarnições
para guarda-chuvas, partes de guarda.
metal comum, ponteiros para guardacruvas de metal comum, ponteiros para
bengalas e guardaacáuvas de chifres a

vertias ara ,guarda-chuvas

•

• • • • • aaSSC

CD

Tapetes, cortinas e . panos para assoalhas e 'paredes. Linóleos. oleados e encerados, inclusive para instalações hospitalares, . a saber: -Tapetes, cortinas,
oleados, linleos, encerados inclusive para
Instalações hospitalares e panos para
assoalhes .e paredes, capachos e _artigos
de . peles para assoalhes
- Termo a.° 670:369, de 6-11-1964

,.pRoRRDGAcÃ 6'
w
r/c/m(4

FSEMPRE4.
e 34
..Classas:
Tendas, . lonas, correias ale transmissão
Me (toda espécie, cordoalha te barbante.'
.Material ed ved:ição amangueira..Jormais, revistas e publicações em ,
rprogramas rradiofônicos. Peçad
:teatrais e cinematográficas. Taetes,scor.
-tinasae panos „para assoalhas e paredes,:
alinóleos,oleados ae 'encerados, inclusive
. para ,instalações rrospitalares
Termo ni° • 670:368, de :6-11-1964

(Prorrogação)
São ',Paulo Alpargatas .S . A .
-São :Paulo

aClasea .34
Tapetes, cortinas, oleados, •Jinédeos, .en.cerados, ,inclusive , para .instalações 'hos
pitalares te panos spar.a assoalhas •e 'paredes, capachos, e artieos despeles' para
sassoalhos
"Térmo 0:° • 670372, • de '6-11s1964
(Prorrogação"
Weasanens 'Koninlijke Pábriken
-Holanda
•'PRORROGAÇÃO

• PRORROGAÇÃO

'!1ncerado locomotiva

Iam :TrIalailosture;
•Classe •34
Encerados ,ale lona

Março de 15:55 .1107

Termo •n.° 670.373, , de 6-11-1904
(Prorrogação)
Márcio .Elisio de Freitat
•São 'Paulo

(Clasec
'Tortas -ar -o -gado, farinha, • flor -de ia'rinha, sub.prodatos da fabricação 'de' fa.;

nc. 670.370 e 670.371, ,.de linhas, alimentos -para o gado, -õleo,
."±hrinos
'
6l11964
arroz, • sub-produtos ,arroz, flocos ale
, (Prorrogação)
-aveia -e -outros produtos de avela, sub.
Mo ;Paulo Alpasgataa S.A
produtos ade aveia, cevada, cevadinha e,
.São .Paulo
sob-produtos de cevada 'e de cevadinha
Termo ,n.9 67e,3Z4,, de • 6-11-1964
tt'RORROGACÃQ
•"M P • M. ,Propaganda .S
Rio • Grande do -Sul

d.

Térmo
670.377, ,de ' 6;1.1164
José ..tujan
Brasília

10.a.can

JPRORROGACÃOJ
í

XADREZ,
•

Classe 32
'Revistas
Termo 11. 0 670.375, de 6-111964
M PsM . Propaganda S A .
, Rio Grande do .Sul

-Indústria Brasileira
Classe •2
-.Inseticidas

Urino n. 670.379, de 6 11-64
indústria Alipesi Ltda .
-Minas Gerais

r Itex

(Prorrogação)
São , Paulo . Alpa rgatas S . À.
Siso . Paulo

IIPRORROGACki:
t
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'indústria Brasileira
'Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentast
Alicates, aalavancas, ',arruelas, arrebites,
Classes: '32 e 50
Jornais, , revistas -e lpublicações em geral. argolas, aldraves, armações de metal
Álbuns; Programas radiofônicos. Peças abridores de latas, arame, aparelros de
loteria; cabogramas, cartazes impressos, chá e café, assadeiras, açucareiros, apaliterais deapropaganda, cheques, etique-, relhos r para lavatórios. aarandclas, -Arestas, aaros, lalmaladrises, :;amoladarea
tas impressas, escapulares, folhinras
amoladores ide ferramentas, alças -para
apressas; notas promissórias
ancinhos, 'brocas. ',bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, •mombonieres bba/des
Termo n.° 670.376, de 6.11-1964
.-Associação .,da Turma ;Arquitetos 66 borboletas,' baterias.' bases ide. metal .bra.
çad eiras, abules, bisagra, • buchas, ¡bainha
Rio Grande do Sul
'para :facass baterias, de scasinha, cálheres de .pedreiros, cadeados correntesocabides. • chaves 'de 'parafusos, conexões
para encanamentos caixas 'de metal-para
portões, -colunas, canos, chaves ale afen.
da. chaves inglesas, cabeções, -canecas,
copos. cathepots -centro de mesa acoqueteleiras, -caixas -para 'condimento • de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa.
4. dores, cuscuseiros, cabides de metal(
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa - curvas
zantoneiras, chaveiros, canivetes. chavenas, cremones, cadinros crivos, chan.
fradores. .eassinetes, cabos, chaves Chaves ,para porcas circulares chaves terquimétrica. .correntes para chaves, co/Classes: — — — 11 — 14 —a creta& chaves para porcas. 'distintivos.
17 — 18 --- i2 1
15 — 16
23 — dobraceçasadeseençomara talheres, pra.32 — 33 — aí0 e 49
tos e copos, -enxadas, 'esferas. -engates,
• sArggos da classe
enfeites de' . metal, • estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
•--Termo -n. -670,178, de '6-11-64
expandidor para tubos, estruturas metáMetalúrgica Herbert 'Manar S. A.
licas, escarradeiras, espremedores, espu'Rio -Grande alo 'Sul
madeiras, . formões, foles, !erro para
cortar capim. f rerolhos. facas, facões
kGrà,
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma, para
doces, bolos, empadas e pudins, flanes
,L44>
fivela, furadores, ferramentas cortantes
•
ou perfurantes para marceneiros, 'acho.
-*4*.
de metal, ferraduras, fcrminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
• .e
garfos, ganchos para quadros, grampos
•
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilho,ses, Joe•lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
' latas, luvas, linguetas, leiteiras, ,machaI dinhas, molas • para portas, martelos
i n_areetas, Instr.:J-4es, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes. pcas. pás, >sarem,
Classe 16
rainéis sde . aço :vitrificado ' Além :de ma- pregos, ponteiros, par/Emas porcas
terial edecorathio -e isolante contra frio pratos, porta-gelo, sposeirás, ,porta-pão,
e scalor e sse destina •a renas-amem° de porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoedifícios, ledas, mostos ,de sserviço. ,-bern res, .plauas. pregadores, .porta-eaponlas,
como em .portas e ; portões, ,,podem zer -peneiras, pinos, 'plainas sperturadeiras
aplicados sabre snualquer ssuperficie, iem pires pinças, -panelões, 'porta-copos e
mo'iluras de ..metal, concreto nu madeira' garrafas, passadores de roupa, presta
aubstitul ,também, sem .multas :dag azes Umas, castelos, roldanas, raios, regadores
A alvenarl ae vidraças, com vantagens rebites, reduções, • recipientes de metal,

.cto 4-qr

utif

'Classe 34
Tapetes, cortinas, 'oleados, linóleos, eia:
• acerados, Inclusive para Instalações hosm1talares 'panos ,para assoalhas ,e paj
-Tedes, -capa shos, :e artigos de peles • para
.
Assoalhas
(Classe "30
•Armações de guarda-chuvas, asrmações
.de guardaaaSis, 'barbatanas raiara • guar
• -.abavas, "bengalas, .cepas -de 'algodão
'chapéus de aol, 'cabos de schapéti
- -Na atinas • de :f eda 'para :chapéu de

' Classes.: .32 se 30
Tornais, •reaistas • e "publicações em geral.
Álbuns; 'Programas •radiofón.icos»Peça,
teatrais ••e • cinematográficas. 'Bilhetes ale.
loteria; ( cabogramas, -cartazes impressos:
•literais de apropagnada, scheques, etiquetas impressas, .escapulares, folhinras
premias; notas promissórias
I

f

•
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talos a vapor, moinhoe e nós não agia- cia que funcionam com válvulas para
colas, motores de combustão interna, aquecimento, por dietético e indução,
elétricas e a gás, motores para bici- fitas magnéticas, aparelhos pára gás encletas e motocicletas, pentes qaando garra çado e aparelhos de inversão, repart ede máquinas enteadores de tea- liógrafos, hidrômetros, holofotes para
res, rolos para estradas, serras meca- automóveis, Interruptores, isoladores itnnicas, serras hidráulicas, serras de fita. pressores, aparelhos de intercomunicatôrnos mecánicos, earnos de revólver, ção, Indicadores de níveis imans pasma.
tornos automáticos.: tornos verticais, untes para rádios, aparelhos de gás
turbinas, tubulações para caldeiras, neon, gravadores de fitas, gravadores
velas de ignição para motores, válvu- de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
las e ventiladores, quando -partes
tampadas, lunetas, liquidificadores,
de máquinas
pas, lampeões, lustres lentes aparelho*
Classe 8•
•
luminosos, aparelhos de luz fluorescenPara distinguir artigos e aparelhos elé- tes, limpadores de para-brisas, lanternas
tricos e eletrônicos em geral, artigos do- portáteis e lanternas de mão, luzes tramésticos, aparelros e artigos para insta. zeiras para veiculos, microscópios, mo!ações elétricas e hidráulicas; aparelhos crometros, manômetros, Mostradores,
eletromecânicos para automatização in- de rádios, micrctfones, medidores de .
dustrial; instalações elétricas e artigos
Classes: 1. 2, 3. 4,-5, 6, 7, 8 9; 10; 11: elétricos e eletrônicos para automóveis; roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
12, 13. 14, 15, 16, 17 e 18
aparelhos e acessórios de rádios; apa- medição, massaricos, níveis de ferro,
binal de propaganda .
relhos e instrumentos e aparelhos para
Classes: 19, 20 21 25, 26; 27, 28, 31, fins úteis; instrumentos dentiqcos; acen- nivela de água para 'caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
38, 39, 41; 42; 43; 45; 46: 37 e 49
dedores, acendedores elétricos, acumu- para ampliadores, misturadores para baSinal -de propaganda
ladores elétricos, apitos, aspiradores de nheiros painéis de carros, para-raios,
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falan- plugs, paraimetros, panelas elétricas, paTêrmos as. 670.385 a 670.389 de
tes, antenas, acumuladores, amplificado. nelas de pressão pistolas -de pintura,
6-11-64
Taft -Magazinta S. A. — ComI•rcio e res, anemômetros, amperometros, assa- pick-ups, pilhas sêcas elétricas, prumos,
deiras elétricas, adaptadores de micros pantSgrafos, pantennetros, pirômetro.
Indústria
cópios, agulhas pada fonógrafos, aque- periscópios. potenclõmetros, quadros de
Rio Grande do Sul
cedores de ambiente, aparelhos de con- comando, instrumentos para medida G
trõle -e medida, aparelhos de expurgo contrôlc para asecánicos, relógios de
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, apa- água. revólver para pinturas, projetores
relhos de libações para banheiros, apa- cinematográficos, pince-nes, aparelhos
relhos de ar refrigerado, aparelhos de de refrigeraçao, refrigeradores, réguas
de aço, rádios, refletores, reatores rr
ar condicionado, aparelhos de alta* ten- laia, receptores, regadores automáticos
são, aratelhos automáticos para des- relógios, relógios de ponto e de vigia,
Indústria Brasileira
carga de água, aparelhos de alarme, redutores, resistências elétricas, registros
aparelhos de aquecimento central, apa. para água, registros para canais e comClasse 37
_Roupas brancas, para cama e mesa' relhos de aproximação, aparelhos para portas, receptores de sons. reatores, reaAcolchoados para camas, enchas co' arqueação de volumes, balanças, bate- tores para luz fluorescentes, reostatos,
nerores, esfregões, fronhas, guardana- deiras, batedeiras para refrescos, bate- registros para vapor, registros para
pos. jogoe bordadds, jogos d: toalhas. deiras para liquido. e massa, bules elé- bidê, para banheiros, para aparelhos belençóis, ti-antas p-ra causas ,..anos para tricos, bobinas para rádios e televisões, beclouros, para lavatórios e para pias,
coalha e panos de pratos taa4tas de businas, baterias, baterias elétricas, ba. secadores para cabelos, quebra-luzes,
rosto e banho, toalhas de mesa, toa- rômeerss, bússolas bobinas, balcões fri- sorveteiras, sincronizadorea, sextantes,
lhas para jantar, toalhas para chã e gorificos, aparelhos para bordar, apa- selecionadores, sifões, sereias de alarma
café. toalhas pari banquetes, guarita relhos para ..anbo de ar quente, chu- aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiçiSes para cama e mesa, toalhinhas
eiros elétricos, coqueteleiras, churras- ros, reguladores automáticos ou não,
(cobre pão)'
queiras elétricas, campainras elétricas, aparelhos televisores, telelupas, telomeClasse 6
chaves elétricas, chaves automáticas,
Ejetores de ar e de vapor, injetores chaves para antenas e fios terra, con- tros, tomadas, telescópios, teodolito*
aspiradores, dispositivos de elevação. dactos .:IétrIcos, candelabros, chaves . de termômetros, tomadas de corrente, apalevantamento a transporte, e contrôles, t.lavaucas, chaves de tomadas, comuta- relhos de elégrafo sem fio, transformaacessórios, partes e componentes para dores, cafeteiras elétricas, compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão.
os mesmos; Aquecedores de água de câmaras frigorificas, caixas de descarga torneiras com dispositivos para aquecialimentação máquinas de cor- para vasos sanitários, aparelhos para Mento de água, telefones, telescópios*,
tar-frios, bombas de ar para pneumá- cortar pães, cafeteiras automáticas, transmissores, toca-discos, automátleos
ticos, barbas para gasolina, de incên. chassis, condensadores, condensadores ou não, tubos conduits, terminais para
do e elétricas,betoneiras, brocas elé- para vapor, colimadores, aparelhos cor baterias, voltímetros, ventiladores, vá!.
tricas, burrinho's e insugadores de ar, tadores de gelos. cabos e condutores elé- vulas, válvulas de redução, válvula
buchas quando parte de máquinas, cal- tricos, contadores de rotação, compres- para rádios, válvulas para água, valvudeiras a vapor, carburadores, carim- sores, máquinas cinematográficas, ins- Ias de descarga a pressão, válvulas de
bos de torno, carneiros hidráulicos trumentos de calcular, chicotes para comportas, velas para filtros, aparelhos
cevadeiras p.l.m., contraidores de automóveis, cronômetros, aparelhas. ca transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons e tripés
torno p.i.m., chumaceiras ou manzats libradores, aparelhos cinematográfico&
dt bati-frisou coletores de datamos aparelhos de contrõle de sons, aparelhos
Classe 23
e motores, compressorn condensado- de comunicação interna, discos grava- -aa :lana tua somou,
sirriBunstp esed
res, eixos quando parte de máquinas. dos, ctals duchas, despertadores, ence- ciclos para confecções em geral. para
éraScsoi, quantas parte oe máquinas, radeiras, espremedores elétricos, estutapeçarias e para artigos de cama e
engenho de serra, engenho de cana. fas, exterilizadores; esquadros de
açor mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
engrenagris quando parte de máurd- esquadros de agrimensor extintores de
fazendas e sec:dos de
nas, freios quando parte de máquinas, incêndios, aparelhos para espremer fru- raroá, casemiras, guincros de fricção, guinchos para' ca- tas,,e legumes, escalas indicadoras de lã em Peças , juta, jersey, linho. nylon.
çambas de arrasto, guinchos de trans- maré, eletrépmetros de quadrantes exaus- peco-pisco, percaline, mau, rayon, seda
porte aéreo, geradores a azoligna. tores: estojos para filtros cont torneiras, natural, tecidos plásticos, tecidos Mipertneabilizantes e tecidos de pano couro
uindastes, limpadores de cano
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogae vestidos
máquinas de imprimir, tubrificadares reiros elétricos, fios para eletricidades.
Classe 48
quandso parte de máquinas a vapor, fios ftrra, ferros elétricos de engomar e
máquinas de lavar roupa, máquinas passar, ferros comuns a carvão, ferros Para distinguir artigos do toucador a
de costura, maquinas de furar radial e elétricos para soldar, cevadores, fusí- perfumarias em geral: Maitacas, água
horizontal, máquinas para o fabrico e veis, filmes evclados, fôrmas elétricas, de beleza, água fadai, água de lavanda,
acabamento de latas e outros recipi- filtros e óleos paramotores. aparelhos agua de colônia. arminho*. .água de
quina, água de rosas, água de Mana
entes metálicos. máquinas borracheiras de frequência modulad
a, fonógrafos, fi- casa, amônia perfumada liquida. em pó,
de
tirar
nss
testei&
toar
e mánvi
tas métricas, tocalizadores para câma- em pedras, para banho, brdhantina&
cortiça, máquinas de lira . . afiar fa- ras fotográffcas, faladeiras, garrafas tér- candolinas, batons, COffiletiCOP para o
cas.. molas para macia a, máquinas micas, je.radores automáticos, geradores cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
frigorificas. maquinas de rotular, mar- estáticos e eletránicou
auti froriuêa- crayoaa, cremes para a pele, ~mi"

Tênnoa na. 670.383 e 670.384, de
roditios, roscas de aço inoxidavel, ft6-11-64
gistrOs de aço inoxidável reglatroa,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacam& Taft Magazines S. A, -- Comércio e
Indústria
Ihas, torquezes, trilhos tubos tubula.„
Rio Grande do Sul
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talhara, talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter.
tinas, tachos, trans de cosinha, torra'
deitas, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, fremi de
fretar, gula de freza de chanfrar,
ventosas maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, teimares. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites fecho para pastas e para
malas, passadores de correias. ponteira, prendedores de papel, • suportes
torniquetes e tubos de expansao
Urino n. 670.380, de 6-11-64
Geovane Silveira
Brasília

ovacap
Clndústria Brasileira
Classe' 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas -em geral: Agasalhas
aventais. alparcatas, anáguas blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babo
douros, bonés. capacetes. cartolas. cara
puças. casaçao. coletes, capas, {..hatea.
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas, camise,as
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
amas, casacos, chinelos, denudai. acharpai'. fantasias, fardas para militares, co.
temais, fraldas, galochas, gravatas. varam. fogos de &mede. jaquetas.- laquês.
Luvas, ligas, lenços. mantas, meias.
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. paletós. palas. penhoar, pulavas palermas,
peugas. ponches, polainas, pilamas. pu.
ribas, perneiras. quisnonos, regalos.
robe de chambre. roupão. sobretudos
saspensórios. saldas de banho. sandálias
sueteres, aborta, sungas. stolas ou *inch.
Mero toucas..4 turbante*, ternos, uniformes e vestidos
Têrmo n. 670.381, de 6-11-64
Transportadora Divinópolis Ltda,
Mirias Gerais

.,lasses: 21 e 33
Titulo
Têrmo n. 670.382. de 5.11-64
Transportadora Divinôpolis Ltda.
•
Mlaas Gerais

• ,Transportadora
Divinewolis Ltda.
•

Nome comarcã'

•
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cheiras em pastilhas, ens tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz, esmaltes para uterina
esdaras para dentes, cabelo, roupas,
dlios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lançaspertumes, loções, liquidos dentifricios. em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e era pó,
líquidos para ondalaçào, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para
cabelo, pasta e pós para . dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-poas
para pó de arroz, papéis perfumados.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutts, pon-poria, pó de
arroz
Tèrmo n. 670.390, de 6-11-61
f' tlitnica Togai S. A.
Sza Paulo

JIARIO OFICIAL (seção UI)
análogos, cal, para decoração, calhas,
cantoneiras, canos, dormentes, estaqueatneatos, estacas, gesso para decoraçao.
gemo iinpermeabilizante para construções, ladrilhos, macadan para granito
alcatroado de barro, mármore imitação,
material para telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soletras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
• assaltos, telhas, tubos condutores
670.392, de 6-11-64
Têm)
Grandes Marcas Internacionais S. A.
Indústrias e Comércio de Martas
São Paulo

CISAR o Aperitivo
da Saúde,

porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites,' todinhas, recipientes, suportes suportes pada
guardanapos, saleiros tubos- tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, sacaras, colas a frio e colas uào ladeadas
em 'outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta . adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para lactrilros e adesivos para azu'ejoss,
anéis, carretéis par tecelagem e guianições de material plástico para indústria gani de plásticos
Têrrao a.° 670.394, de .6-11-64
Ind'Caums de Calcinaçbo Ltda. "lati.'
Minas Gerais

indústria Brasibeir4

BELF'LAC

Termo n.° 670.398, de 6-11-64
Sais 12.aulo A'pargatas S. A.
São Paulo

xpan ra
r

'

r. 5s

Indústria Brasileira),
Classe 23
lara8 tua soma/ aunaurssfp ama

cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, s alpaca, cânhamo cetim,
cansa, casemiras, fazendas e tec dos de
Ia em peças, juta, jersey, linho nylon.
paco-paco, percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos ims
pertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Temo n.° 670.399, de 6-11-64
Casa Arthur Haas Comércio e Indústria
S. A.
Minas Gerais

ar

Classe 42
Para distinguir: Aguardente, ama, aperitivos; bagaceira, batidas, bfandy bits
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado, famas; ge.
ncbra, gengibirra; gin, gingar; kirsch,
ktuumel; licores; tuarasquinhos; acatar;
piperment, ponches; rum, sucos de fruta, com alcool; vinhos, vodka;
whisky
Indústria Brasileira
'nono na 670.393, de 6-11-64
Indústria e Comércio de Acrlura
Classe 16.
Inciacril Ltda.
Para distinguir: Materiais para construSão Paulo.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. garantes. balaustres. blocos de cimento. bloros para pavimenta.
çào. calhas, cimento— cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos: :o:unas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
'indústria Brasileira
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos. edificasões preinoldadas. estuque, emuisoo de
" Classe 23
base asfáltico, estacas, esquadrias. estai. Para 'distinguir: Artsfatos de Material
turas metálica., para construções. bine. plástico e .de nylon: Recipientes fabrilas de metal, ladrilhos, lambris, luvas cados de material plástico. revestimende junção, lages, lageotas, material iso- tos confeccionados da substâncias anilante contra frio e calor, manilhas, mas- mais e vegetais: • Assolas, açucareiros.
saa para revestimentos de paredes. ma- armações para óculos, bules, bandejas
deka, para construções, -mosaicos, propara tele fones, baldes, bacias, boldutos de base as 4áltico, produtos ,ara bases
sas, caixas. 'carteiras chapas, cabos
tornar impermeabilizantes as argamas- para ferramentas e utensílios. cruzetas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
'para acondicionamento de aligulho, produtos betuminosos, impermea- caixas
mentos, caixas de material plástico para
bilizantes líquidos ou sob outras formas baterias, coadores, coas, canecas, co.
para revestimentos e outros corno nas talas cepas para álbuns e para livros
construções, persianas, placas para pa- cálices, cestos, castiçais para velas.
vimentado, eças ornamentais cie ci- caixas para guarda de objetóa, crtumento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anta chos, coadores para chá, descanso pára
saldos para uso nas construções, par. pratos, copos e copinhos de 'plastoco
metas, portas, portões,. pisos, soleiras. para sorvetes, caixinhas de plasaco
para portas, tijolos tubos de concreto para sorvetes, colherinhas, pastilhas.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan garfinhos de plástico para sorve fea, for.
ques de cimento, vigas, vigamentos e minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embavitrós
lagens de material plástico para sorveTermo n.° 670.391, de 6-11-64
tes estojos para -objetos, espumas de
Cerâmica Togai $. A.
nylon, esteiras, enfeites para autuo&
São Paulo
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratas, funis, formas . para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos
Par a bolsas, facas, guarntções, mima
aões para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
frutas e legumes, guarnições de susIndústria Brasileira de
teria! plástico para ctensiltos e abjetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
Classe 16
para cortinas, jarras, laminados, plásAzulejos, água de cal para construção, ticos, lancheiras. mantegueira.s, malas,
areia, asfalto para revestimentos, argi- orinais, Nadadores de 'roupas puxadolas, caixas de cimento, combinações de Na para móveis, pires. pratos, paliteiblocos de pedra para calçamentos, cor ros, pás de casinha, pedras pomes, artinas de concreto, cimento, chapas de gos, protetoes para documentos. pubetam para cobertura de casas e 1,1503 radares de água para usa &artistica

Março de 1965 1109

Pasto Refinarià
Classe 1
Cal virgem .
Têrmo n.° 670.395, de 6-11-64
f)rientadora Predial Ltda.
.
Rio Grande do Sul

alentadora
Indústria Brasileira
Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais, tais como:papeis de carta, memorando. envelopes,
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos, recibos, cheques, carnets
propaganda, -promissórias, ações, bilhetes e passagens; vendas de passager,
aéreas terrestres e marítimas
•
Termo n.° 670.396, de 6-11-64
Indústria Térmica Brasileira S. A.
Rio Grande 6 sul

çlasses: 21, 33 e 47
Titulo
Termo a.° 670.400. de 6-11:64
Lanifício Sulriograndense S. A,
. Rio Grande do Sul

Super-Veclette
1N DI1STRIA BRASILEIRA'
Classe 22
algodão, canhamo, juta, lá,
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurarstricotagem e crochê. Fios e linhas de toda espécie,
aso para pesca
Termos as. 670.401 e 670.402. de
6-11-64
- Maquinas Agrícolas Industriais
S. A.
Sào Paulo
Fios

de

MAM
MTDÜSTRIA BR/53I1E1RA

Classe 6
Para distinguir máquinas para indústrias
mateis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de precisão: maquias operatrizes,
motores e suas partes; peças para velculos:alavancas. alternadores, aceleradores, anéis de istao, anéis de esferas
Nome comercial •
para rolamentos, anéis de éleo, anéis
para *facilitar o arranque dos motores,
Termo n.° 670.397, de 6-11-64
Mirabel Produtos Alimenticios S. A. anéis de segmento, autolubrificadores,
arietes, aparelhos para mistura de com.
São Paulo
bustiveis, de motores a explosão,. ma.
quinas de abrir chavetas, máquinas afiadosas para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação de embalagens e
volt/enes, máquinas para afiar, máquinas
para ajustar, máquinas de atarrachar.
batedeiras, bie'as, bombas de óleo. braços, burrinhos. blocos de raoto ses, broazinas. blocos, barras, bombas de ar compsit:lido, bombas lubrificantes, bombas
lsbrificantes, bombas de circulação, bomCasse 41
bas de comustivel para motores, bombas
Balas, waffers. bombons e suucolaSes de água e gasolina para automóveis.

Indústria Térmica
Brasileira S/A,
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•

bombas centrifugasi lacates(auotores, . maneais para . brocas; sachadeiras, serueadeiras, secadeiras,
rotativas , de deslocamento se a ;pistão, atotores !de ;combustão 'interna, -motores ma, !tratores .agricolas, • "dividas :Para
bombas eltricas: bombas para líquidos, diesel, macacos -pari. brocai, .macacos , de secadores de aterra, .tosadores • de era,:
para pressão hidráulica e para compres) rascas, de-parafusos, e hidráulicos.-man:máquinas agrico/as
sões, bombas elétricas para pneutnáticosi cais de -roleees, meias, . molas de -váláral03,
de '6:.11-64
brunidores para cereais, máquinas bai valas.. mandris, amagnsaos . para motores;
'Gonçalves:8, Cia
•
tedeiras, máquinas brunidoras, máquinan magnetos . de ignição, . mecanismo iapara !bordar, Máquinas ! betoneiras, cru4. pulsionador . do diferencial, mineração,
setas. cilindros, 'câmbios, ;cabeçotes, cai. multiplicadores. , máquinas misturadoras.
sárter de embreagens, cárter d de t barro te concreto, máquinas para mamotor. „comutadores, ,cubos . de placai lharia, :máquinas para . movimento de
de embreagens, cu l atras 4de -cilindro do terra, -máquinas, para moldagem, picador
motor, caixas de lubrificação, carbura- de lforragens. 7pinhões, pistões de motor;
Classe .41
dores. cabeçotes . do -cilindro, máquina4 politrjzes. !motores Ai • explosão, ,at comCafé - em . grão, torrado ..e moído
-para ;cortar (frios, corôas, -carteias, -ca- bustão. interna .e elétricos,. prensas, .pundeias -cortantes :para entalhar, camisas. ç*es' 'plainasde mesa, plainas limadoras,
Timo n.° 670.404, de
para cilindros, (cardaria :máquinas cata- placas ;para tõrnos, . prensas hidráulicas,
Brasil ,Qtainsica Ltda.
doras, '-caldeiras, -máquinas "de costura, máquinas apara , panificação e máquinas
Guanabara
para 'fabricação de .massas alimentícias,
-máquinas • adaptadas , na construção
máquinas,para
fabricação
de
papel,
Pon-ccaaservação ade estradas, ,corte de ma-•
.?eiras ee carretos, ' máquinas ,para ..cortar tes gigantes, -platinados para veículos,
moer , carne ae leauenesamáquizias. tias- inos, pedais de --alavancas. de embrea•aificadoras, máquinas ' de contar„ máqui- gens, planetárias de parafusos sem fim
nas para cortaratmáquinas compressoras, e de rodas. polias, máquinas para olaria,
carretéis, máquinas crav.adeiras, -carnei- máquinas pulverizadoras, máquinas de
ros hidráulicos, :máquinas para 'fabricar polir, receptáculos, rrolos, roletas, ressalcaaNões, máquinas para -fabricar cigar- tos repudsionadores • -de -rolamentos e
, Classe .3
ros, máquinas para tirar cortiça, distri- rolos, r.olaraentos.raparelhos redutores de Substâncias ,e preparações,q,ujoitcas a
buidores de ,-gasolina. dispositivos de ar- consumo, deagasolina, . retentores de gra- serem usados na! madiciva e .na -farmácia
ranque, diferencia?, dispositivos de igni- xa, de óleo te de cilindro, redutores sl
'Termo n. 670,405, de -16-11-64
ção elétrica para motores, dinamos. dra- lenciottos, máquinas de rosquear, má' Irmãos ,Sa ntia go & "Cia Ltda.
desnatadeiras para manteiga. des.- quinas :rotativas para :usinar 'ferro, aço
, Libradores de cana t e forragem.amáquinas e bronze, rmáquinas ,para rotular, regu. :Minas Gerais
.desempalhadoras, máquinas debulhado- ladores, ,serras mecânicas, segmentos de
ras, descascadoras, clesintegradoras ' ma- pistões:. engrenagens a parafusos sem
qt.inas distribuidoras de ,concreto e barsilenciosos, ,satélites, :separadores de
ro, espuladeiras,.-eizos de direção, eixos graxa, óleo e cilindro, máquinas seca•
de transmissão. ,embreagens, engraxado- doras. máquinas para serrar, máquinas
ra centrífugos para forjas, engenhos salgadeiras para manteiga, teares, turde cana, exPrernedeiras para manteiga, binas, torcedeiras— tesouras rotativas, teengrenagens para mancais, engrenagens souras mecânicas' tõrnos revolver, tôrdr cremalheiras, engrenagens para eixos r os mecânicos, , trilhos. tupias, .tranchas,
de manivelas, -engrenagens de parafusos tirantes, transportadores automáticos
sem . engrenagens de dastribuição, para alta ,e baixa'-pressão,.máquinas la.'engrenagens multiplicadoras, astelras vadeiras, máquinas para terraplanagem,
transportadoras, elevadores hidráulicos. máquinas de soldar, tuchos de válvulas'
,exaustores ,de Jorjas, aesoseris, eespulas, etaquinas ipara indústrias de tecidos, maClasse 42
máquinas encanatórias, máquinas ersa- quinas 'para tecidos . de tapeçarias, .máAguardente .de cana
cadoras, elevadoras, -máquinas ensaca- quínas trituradoras, :máquinas ;térmicas,
rcioras, elevadoras, máquinas de esculpir, máquinas de trançar, máquinas de tricotermo a.° 670,406„ da 6-11-64
diafragmas, oengrenagens (de comando tar, máquinas urdideiras, valvulas para
,José !Lourenço dos ,Santos
Mas ,váivulas, maquinas .empilhadeiras, motores. -válvulas de aspiração' trans'Paraíba
'
de
ignição
portadores
mecânicos,
velas
máquinas , para :as:a:loiros, ,encos ade --comando. ..ergrenageas !pua ,eixos de . co- para motores, virabrequins, ventoinhas te
mando das v,Vvulas te .para eixo de maanámúnas • ventiladoras
nivelas, Atapu:Inas de ...estampar, máqui.'
(Classe 7
nas de esticar,,m4q,uipas para escavação
.indústriacerasileira
de terra, anáquina,s ,para ',extração , de Máquinas e utensílios -para serem usas
'óleos. 'filtros para limpeza do motor; dos ' exclusivamente na agricultura te
filtros para óleos, foles de forjas, 'ra- horticultura -a -saber: arados, abridores
sulcos, ;st:dobadeiras, ancinhos ratei
sas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, forjas. máquinas para furar -e cánleon e -empilhadores -combinados:
centrar -fornalhas para tratamentos tér- arrancadores ,mecânicos , para agrActill
:Clasae 48
micos, máquinas ,de !fabricar papel. má- tara, . batedeiras para ,cereais. bombas Para distinguir: Perfumes, essências, ta,
quinas ,para , o . fabrico . de fumo, máqui- paar adubar, ..ceitadeiras, carpidetras ratos água de colônia, água de 'toucas,
nas para 'fabricar gélo, ' máquinas para ceifados para arroz, charruas vara agri- dor, (água de '.beleza, .água 'quina.
fabricar telas de , arame. guilhotinas, cultura, cultivadores, debulhadores água de rosas, . ggua -de ',alfazema, 'água
, guindastes, geradores . de :eletricidade, destocadores, desentegradores. esmagaA para barba. 'loções e (tônicos para 'os
guindastes, geradores , para corrente con- dores ;para ..1% .agricultura„escarrificado cabelos e para • a -pele. ' brilhantina, 'bana
tísua e alternada, geradores de :eletrici- res, enchovadeiras, luzas -para máqui( dolina, 'batons. -cosméticos, fixadores
dade, máquinas . para galvanoplastia. , ga- nas :agrícolas, ferradeiraa, gadanhai, de penteados, ;petróleos, óleos -para (os
zeificadores de líquidos ,combustivels, ou dentes. ;máquinas I batedeiras para cabelos, creme-evanescente, cremes imrsmindlos, injetores para carburadores, agricultura, máquinas inseticidas, má. durososie pomadas -para limpeza da . pe.!
quinas vaporizadoras, máquinas <de
máquinas . de in;pressão, -fõrnos
n-ungir, máquinas niveladoras de terra, le e ."-maquilage”, depilarios, desodo-( fornalhas ) . máquinas :insufladorantes, vinagre aromático.1,6 -de arroz
ras, máquinas '11rnacloras, máquinas ,para máquinas perfuradoras para a agricula e 'talco pefurnado -ou não, lapis para
! lavar -vasilhames em , geral, mánuinaa tara, raiá-quinas de plantar. motochars pestana e sobrancelhas, preparados para
ruas, máquinas reaadeiras. mánuinas .
,para 'fabricaão de- bebidas refrigerantes; roçar, de ..semear, para sulfatar, ,de embelezar -cilios -e olhos, carmim para
de 'água gazeificadas, maquinas ale par- corquir, . de triturar. de esfarelar. terra, o rosto e para-os 'lábios, sabão e -creme
rolhar -e tampar garrafas. máquina para para avitmção, .para matar formigas ,e, para 'barbear, sabão liquido -perfumado
-engarrafar bebidas e líquidos, máquinas outros insetos, para burrifar e pulveri- ou não, -sabonetes. dentifrícios 'em pó,
para colagem dos rótulos . em vasilha- zar desinfetantes. -para adubar, para pasta ou 'líquido; sais periunsados ,para
mes, -máquinas ;para -fermentar .e mistu- agitar e espalhar palha, para colner banhos, pentes, vaporizadores de .peric.
rar 'bebidas, Juntas universais pata con- algodão, !para eceiher :cereais, máquinas me; escovas para dentei, -cabelos, unhas
dutos d'água de motores ,máquinas, amassadoras . para fins agrícolas, de e cílios, rum de' louro, .saquinho -perfulaminadores a 'frio te a fluente : para É aço cortar árvores. ,para . espalhar. pára (cal
mado, preparados em pó, pasta, ',Nula
-a outros metais, lançadeiras, „lubrifiaa&o- pinar, máquinas combinadas para ,
do e tijolos ara -o tratamento das unas,
ama centrifagos, máquinas de !lavar !pra- mear e cultivar, de desbanar, vara rena dissolventes e vernizes, Tereovedores
"tos .e roupas, máquinas -.11xadoras, ema- suar, máquinas e moinhos para forra-, cuticular; ,glicerina perfumada para oi
-cacos, mancais. .motores .014triças, jimea- gens, máquinas toscadoras, ordenado; cabelos • :preparados apara dsecold
„aleiras, 'martelos mecânicos. ,moinfien,
* ineCaniCOS, , raladores cuca:ticos. . roa de unhas, cl/los e :pintas ,.ou sinais .
:pera• cereais, maçarocas, martiletes mas' loa compressores para a agricultura a
'Mais, 'óleo* para a -pele

Produtos .Jctsete:

Termo n/.. 670. 402. de '6-1.1-64
Agência -Teicas - . de ,AntomóVitià ' Ltda,m
Guanatera

'Classes: 21 e 13
Valeu/as e suas partes Integrantes, dar
ceto máquinas e motores. ',Corara e
venda de veicuols e acesSórios
frênno in.° (670..408, . de t6-11.64
Atenas Publicidade S. A.
Guanabara

Indústria
•Glasse 32
Serviço de publicidade em geral
Têrcno n. , 670 .409, de 6-11-64
Atenas ;Publicidade S. A.
aGnanabara

!Atenas

ftiblicidade
:

Nom e comercial
-Termo n.° -670:411, de '611,1964
Turlux 'Propaganda 'Ltda. • (em conatis
ta içãO). 'Firma
'Cuanàbara

'Classe .32
Para distinguir: Albuns .isQpressos, petk,
gramas e ;peças .cineraatográficas. rad

diofônicas. teatralseeede televisão; alma..
naques. jornais, revistas, propagandn.
publicações, folhetos e ,folretins
Térmo n.° 6700412, -de , 6-11-1964
Outubro:ltda •
Fábrica '5
Pará

'Classe .411
-Ca/é 'torrado` e 'saldo

.

Quarta-feira 17
Termo n.° 670.413, de 6-11-1961
Arlsteu da Cunha Favacho
Pará

;r7".

MARIO OFICIAL (Seçãc UI).
Termo a.° 670.118, de 9-11-1961
Cervejaria Colúmbla S.A.
São Paulo

v t, c o

iRORROGAÇA0

anatou da Cunha Favacho
Capenemb • Estado do Par;

S\II10
LINHOL..

Classe 41.

Café torrado e mlido
Termo n. 9 670.414, de 6-11-1961
Francisco Gomes & Cia.
Rio de janeiro

OUNAQPIN/
rrancisco Gomes 6. Gia.
Pilões -AU* Grande do Norte

Case 4l
Café torrado e mudo
—timo n, o 670.415, de 6-11-1964
Produtos Linda Flor Ltda.
Rio de Janeiro

Termos as. 670.422 a 670.424 de
9-1,1-1964
Fiação e Tecelagem Sant'Ana
São Paulo

Classe 41
...Cerveja
Tèreao n.° 670.419, de 9-11-1964
(Prozrogação)
Classe 31
Companhia Antártica Paulista Indústria Tendas, lonas, correias e barracas de
campanha
Brosiletra de Bebidas e Conexos
Classe 34
Tapetes, cortinas, panos paár assoalhas
e paredes, linóleos e oleados e
encerados
•.
Classe 49
"Joalheiras, caneleiras, tornozeleiras,
redes e flâmulas
Térmo n. o 670.426, de 9-11-1964
Belli S.A,
Textil Industrial Pieri
São Pal.-Ao

Casse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis. bitter, brandi, conhaque. cerveias fernet, genebra, gim (cume'. lico
res, nectar, punch. pimpermint. rhum
sucos de frutas em LIcool. vinhos, vertuuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whiskyTermo n, 9 670.420, de 9-11-1964
Companhia Antártica Paulista Brasileira
de Bebida e Conexos
Classe 24
•
SIO Paulo
Estõfas ou entretelas de lã, algodão.
' linho, seda, crina, cânhamo e juta
Termo n.° 670.425, de 9-11-1964—
Fiação e Tecelagem Sant'Ana S.A.
PRORROGAÇÂO
São Paulo

;.1.0JAS MUSA

PRORROGAÇÃO

Classes: 8 e 11
Titulo
Termo n .o 670.417, - de 9-11-1964
Comércio e Indústria de Bebidas Quatro
Estrelas Ltda.
Rio de jaueiro

\\ NA n14

11:1111~11•151~11 •

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperlti.
' voa. anis, bitter. brandy. conhaque. ar
velas fernet: genebra. gim kumel. tico.
,re4 nectar. punch, pimpermint, rhum.
ancoa de frutas,em álcool. vinhos, ver.
muda. vinhos espumantes. vinhos aui.
•
nados, whisky

ros jogos de lingerie, lanetas,'
luvas, ligas, lenços, mantas, meias
maiôs, mantas, mandrião, manta/21 pa
mós, paias, penhoar. pulover. p:lerinaá
peugas, ponches, poiawas. pnamas. pu
Mios, perneiráS, - qu,monos, regalos
robe de chambte, roupão, .,sobretudo:,
suapensórios, saldas de oanho, sandanab
sutteres, shorts, sungas, atolas ou slack:,
tuier, toucas, turbantes, terncis, una
tomes e vestit1ók

Têrtuu n.° 670.427 de 9-11.1.964
Textil .ndustdal Pieri 6 Belli S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MOSTRIA EIRASILEIRA

Classe 41
Café torrado e mudo
.Tèrrno n.° 670.416, de 9-11-1964
Measa Indústria e Comércio S.A.
Guanabara

Março de 1.Ç.65 1 1 '1 1

Cause 21
Alainares. atacadores para espartilha
e calçados, ataduras de algodão par
diversos fins, exceto para fins medid

riais, bandeiras, bordados, braçadeira&
borlas, cadeados caos ara móveis
pianos, carapuças para cavalos. cos
dôes, debruns. lã, firas forros franja
festão, feltro para órgão, fofos gala,
dates. lamparinas, mochilas, mosquito
ros, nesgas, ombrefras• e enchimento
para roupas de homens e senhora
panos para enfeites de móveis, rià
fazendo parte dos mesmos, palmilha
passaraaries, pavios, rédeas; rendas n
des, sacas, sirthaninhas para vesti&
telas, tampos para almofadas, não ti
zeado parte de móveis, artigos èsb
feitos de algodão, cânhamo, linho, ful
seda, ratem' lã pelo e fibras não
tncluidos em outras classes
Termos ns. 670.428 e 670.429, dl
9-11-1964

Cia. Industrial e Agrícola Boyeis
São Paulo
PRURRUGAO

SOVE:
INDÚSTRIA BRASILLIRA.
Classe 31
Tendas, lonas correias e barracas d4
campanha
Classe 34
Tapetes, cortinas, panos para assoalla
e paredes, linóleos e oleados e
encerados

Classes: 42 e 43
Têrtuo n.* 670.930, de 9-11-1964
INDÚSTRIA GRASILEIRA
Frase de propaganda
Facchini S.A. Construtora Predia
São Paulo
Termo na 670.421, de 9-11-1964
Classe 36
Companhia Antártica Paulista Indústria
Para distinguir: Artigos de vestuários
Brasileira de Bebidas e Coneyrke
e roupas feitas em geral: Agasallwas
2.R.oRRoução
São Paulo
aventais, alparcatas, anáguas. blusas
boas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bçyiés. capacetei, cartolas, caraFACCHIN
p uças. casação. coletes, capas. chies
¡PRORROGAÇÃO
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, cai-pinhos. calças,
INDUSTRIA BRASILEIRA
le senhoras e de crianças. calções
ças. camisas, camisolas, cainietas.
Classe 25
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias. .casas, , chinelos. dominós, ehaxA Planta,a,„projetos,, estudos.e maquetes 4
Classe 33
pes fantasias. fardas para militares, co- arruamentos, loteamentos, prédios •
urbanização
&Nal de propagai-Ida
legiais, fraldas, aalochas. aravatas, cor-

_Dia dos elnellS

..

;1112O4ar,Eg.leica r1 7.

IrêTui:s

iraêchilai
•

t

670 A31, da 9414194
teonstrWora Fred:tal
'Sáo rP.auilo

4),ROR1OGAÇÃ0

.
Têm) " nt9 670,436, de 9111:1964
Papelaria .,Toth Idda.
São Paulo

, Clasae 33
•
.Arruamentos, lotearaentos, urbanização,
construção, engenharia civil em geral
Termo n.0 670.432, de 9-11 . 1964 .
Vitali aEs Cia • 'Ltda.
São Pailio

"PRORROGA-0W.

•',Termo n,° .670,444, de '9414/961
•Chas. Pfizer ., E1. Co .,

BANMINTH
PRORROGAÇXO
lClasse
Um aatiahelmintico

fA OH IN1
NoVEIS ,E CONSTRUÇÕES

. Março

4.3taçãO ,111)

1nd .Brasileira

"Tênatos as. ,670445 ,a -670.497, de
9-114964
;Indústrias Villares
São :Paulo

Classe 17
Papel carbono
,e fitas- para máquinas
_
670A37, de 9-11-1964
Termo
K. Berberian
São Paulo

PRORROGAçi'd

IVROMAgt101.11,
lndustlia lkosileirct

11

at:54:israta eaasa..Erna .

INDOSTMA .BRASILEIRA

Classe 34
Classe ali
Classe .36
'Cortinados, cortinas, capachos, enceraiMassas,e . pastas aalinitenticias, biscoitos.
Calçados _papa senhoras, homens. e ,para dos estrados, linóleas,,oleadosipassadei'pães
bolachas
as -crianças.
ras panos para assoanhos. -paredes e
-Termo n.° 670.433, ;de 9-114964
-tapetes
Temo-n.°
670.438,
de
9-11-1964
Cia.
.Ltda.
Vitali .
-São Paulo
Mica
Roll
S.A.
Indústria
e
Comércio
São Paulo
São Paulo
Classe 35
Couros -e peles preparadas ou não, caQRLiQÇO
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar:IRORROGAÇÃO
tefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, ,carteira, .caixas
jeszta
chicotes -de couro, scarneiras, capas =para
álbuns .e para livros, embalagens .de
ik
couro, estojos guarnições de,couro,para
automóveis, guarnições -para 'porta-blocos, ;malas, maletaS„porta.notas. -portaClasse .11
chaves, porta-níqueis, -pastas, pulseiras
ittatria
2rasi1e1ra
'Fabricação e comércio -de -massas:e • pasde couro, rédeas.-selins, sacos ,para viatas -alimentícias, biscoitos, bolathas e
gem. sacolas, saltos, solas _e _solados,
todos -os demais comestíveis e ingredienClasse 8
tirantes para arreios e valises
tes de aliaaentos
Mica; Rilhas, tubos. anéis, buchas -, guarClasse -36
iiiçõea, arruelas( tiras fitas resistências Para distinguir: Artigos de vestuários
Tê ao .n.0 • 670. 434, de 9,114961
barras de isolação, .artigos esses todos e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Fábrica de Calçados Magnata -Laia ,
de micanite e destinados a. isolação elé- aventais, .a'percatas, anáguas, blusas.
-São Paulo
trica ,em geral, • 'libras, Eibroides, micar- botas, botinas, blusões. boinas, babapa, :tecidos Me vidro com mica, tecidos douros,:bonés, capacetes. cartolas. caracom mica, papel a papelão com mica. puças, casacão, coletes, capas. chales,
.prorrogaçio
Artigos esses também destinados à iso- cintas, combinações. .corpinhos, calças
de senSoras e de crianças, calções, callação elétrica em geral
f F4Dg.r..4 22
ças, camisas. camisolas, camisetas.
Terms ns. -670.439 a '670.443, de cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
•
CALÇADOS •
9-11-1964
pes. fantasias, fardas para militares, co• ..1:AGItte...."A"
Jair Coelho Guimarães
legiais, fraldas, agalorhas, ara-.'atas, gorGoiás
ros, jogos,tle 'ingeria,- jaquetas, laques,
Classe 36
luvas, ligas, lenços, oaaatõs, meias,
Calçados e chinelos para rumens,
maiôs, ,mantas,.mandrião,,mantilhas, pasenhoras . e crianças
; palas, penboar. pulover, xwelerinas,
Pe -Pay finca dÍ Mà-ta letós.
--.Termo n°.-670.-435, -de 9-11-1961
pragas, isso:aches, polainas,•:pilarnas, puReis, Cardoso, :Botelho S.A. Indústria:
nhos, perneiras, quimonos. rogalos.
,Gráfica
robe de chambre, roupão, sobretudos.
.Brasilerra‘
aSão Paulo
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
Classe 36
turbantes, ternos, uniPliouoGAçÃo
Artigos de vestuário, de fiada sorte. in- tuler, toucas,
formes e vestidos
clusive esporte e par crianças. saias,
Classe -37
blusas, meias, sapatos para homens
Roupas ,brancas, --para cama :e mesa:
senhoras .e crianças
Acolchoados para -camas, :co lchas; co„Classe 11
bertores, esfregões. fronhas. guardanaFetrametatax, .de tôda espécie, ferraalens pc.s. falt e bardados.- jogos de toalhas.
.cutelaria ,cm geral
lençóis. raantas p.v.a camas, p tont para
.Clascse 41
cosia.% e panos de pratos toalhas de
.Substâncias alimentícias, feijão, "arroz, rosto e tbanho, toalhas de ewrça toa',sardinhas,
azeitonas,
,farnahas.
;batata,
lhas para jantar, toalhas para chã e
manteiga, café ,.e azeite
café- atoalhas -para ,banquetes rouarni:Clames: 11, -36..11 -12 -e 33
eões -para cama e mesa. roalbrnhas
(cobre pão)
Classe 38. -Classe
para guall danapOs de papel
4
.Ajaliarilente, vinhos, quinados. .0:Duba- aglutinados,, álbuns (em branco)• álbuns
-.Cllasse '38
i
cores , tom .e ,avisky
'Caderno: .escolar'
para retratos .e autógrafos. balões' (ex-

ft °MARIOLA

de 1é5

eeto apara "brinquedos) ;News par!
correspondência 1-Noces rPart‘ • dicuM
blocos para anotações, bobinas brocha,á
rua tão impressas, cadernos de escrIts
ver. capas para documentos, carteiras
cantas "de -papelão, -cadernetas, cadeW
nos, caixas de teartão..caixas P ara ple"'
pelaria„cartõas ,de visitas, &cartões co.
marciais. cartões índices. _copiei', Cag.
tolina, cal:Pensos de -papel melimetrad4
e atm .branco -para -desenho, -catiernog
escolares, cartões em branco, cartudwe
de cartolina, ,:crapas ;planográficas, cm,
demos (de ',lembra:aça, carretéis de pa.
palão, renvelopes, aenvólucros -para thaf
ratos de Impei, aencardenação Jde -papel
ou papelão. --etiquetas, .fõlhas índice*
Rilhas de .celulose, :guardanapos, livroi
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornatnentoa
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de :estanho e ade ',alumínio,
papéis sem impresaão„papéis em branca
para impressão, papéis fantasia, menos
para ;forrar 'paredes, "papel :almaço com
ou sem pauta, papel i creppn, 4p4pe1
seda, papel impermeável, ,papel em .bo•
bina para impressão, papel encerada
papel higiênico, papel impermeáve4
para copiar, rpapel "para desenhos, papel para "embrulho impermeabilizado
papel jpara encadernar, papel ,para ter
cravar, ,papel .para imprimir, ,papel parafina para embrulhos, papal celofane,
papel celulose. papel ale linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes. de papel, rosetas, de papel, rótulos de papel, rolos.
de papel ,transparente asacos de papel
serpentinas, atubos, postais de . cartão
:e diabetes ,de ,papal
_Clasa€ '.139
Para -distinguir: Artefatos ide :borracha,
borracha. ,artefatos ,de :borracha 'pari
veiculas. :artefatos ,de o borracha não ia*
citados ema .outras "clamem .Arruelas, ar.
golas.aamortecedores. Amemos :para esa
deiras, 'borrachas para -aros, -batentes 1 de
cotre, buchas de estabilizados, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta:
batente de chassis, bicos para mamadal.
ma braçadeiras. -bocais, bases para te.
lefones.aborrachas apara carrinhos ilida' s.
trais, :borracha tpara -amortecedores.
banabasdieaborracha , para o realeas, cochina
de motor. câmaras de ar, chupetas, cordões massiços --borracha, cabos para
terraenentas, chuveiros.- calços de bora
racha. -chapas se centros de mesa. cordas de aborracha, cápsulas de borracha
para tentro de mesa, calços de borracha para máquinas. .copos de borracha
para freios. dedeiras, 'desentupidetras,
discos de mesa, descanso para ,pratos.
encostos. eensbolos. ,:esguichos, :estrados,
esponjas isk . borraolao "em -quebrajacto
para torneiras. 'tios de borracha
fôrmas de borracha. guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículo&
lancheiras para escolares, 'Aminas de
borracha para degraus, listas de borrade borracha, manopias. maçanetas, protetores pare para-lamas. prose:ates de
para-choques, pedal 4o.,aceletado: pe.
dai ade -partida paras para basnas.
Pretinhos pneumáticos. poums -de borracha ,para bengalas e -Gavetas rodas
massiças. , rodízios. :revestimentos de
borracha. rodas .de dsorracha para móveis, sanfonas de vácuo. auportes de
motor,' sapatas do pedal de oraqua. seacrobata e -isolador. ..,supoites "-mipneumáticos. _suportes ,de adita:mo sanfonas de ,partida -aajtos,,spas," s.v.ados.
de . borracha. _surdinas 4el,ormaii oara
lir.a00 aos 'fios te l e,graafiaos..e . teleLS:
tacos... trava4oi e: ale aparta, anelas.
tubos. lampas „de . raorracha ~ta acatitagotas. tinas aIe borracha,mara ekli',0açâo
de substanziai quitclana
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•
uetas impressas, faturas, . folhinhas itn bas de baleia em bruto. bastõerde ena
•
Classe 44
•• Classe 40
pressas,
notas
promissórias, passage as xofre, betume ern Mita:bicho dê bécla,
q
Móaliaf -ana geral de 'metal, vidro, de Para dastinauin Acendedoras de charuaço, madeira, estofados ou não, tnclu• tos ou cigarros, bolsas para tabaco, ca- aéreas, marítimas e terrestres, recibos e breu, cacha, canhamo em bruto, cascam
de vegetais em bruto, cera animal, oleo
rótulos
•
sive móveis ara escritórios: Armários chimbos, charutos, cigarreiras, cigarride colza em bruto, chifres, coral em
• Classe 1
armários para banheiro .e para roupa a lhas, cigarros, corta-pontas de .charutos
• - entes, acetona, açidos, acetato s. bruto, escamas, esponja em bruto, esusadas, almo tmdas, acolchoados para estojos para cacaimbos, (litros para pi Absona
móveis, bancos, balcões, banquetas . teiras, fumo, jogai de artios para fuman agentes qui:micos para o tratamento e topas, extratos de 'madeiras em bruto
bandejas, domiciliares. berços, biombos tes, palha para zigarros, piteiras, rapé. (oração de fibras, tecidos, couros e ce - ou parcialmente preparados, goma. e
lulosea água raz, álcool, albumina, sun . colas em bruto ou parcialinente prepatabaco .
~Seiras, carrrinhos para chá e café
Casse 46
tinas, alumen, alvaiade, alvejantes an • radas, guaraná em bruto, ervas em bruconjuntos para dormitórios, conjuntos
para 'ala de jantar e sala de visitas Para distiagair: Amido, anil., azul cut3 d.;ustrials, aluminio em pó amoniaco , to (medicinais ounáo), ossos, paina,
conjuntos para terraços, jardim e praia .• Primata, alvaiade de zincai, abrasivo aati-incrustantes; and-oxiclacrtes anti parafina, parafina em bruto, raizes não
preparadas, talco em bruto
conjuntos de armários e gabinetes para algodão preparado para limpar metais, alidantes, -anti-corrosivos, anti-detonan •
. Classe 5'
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras detergentes, espt ema cates, extrato de tes, azotatos, água acidulada • par a
giratórias, cadeiras .de balanço.. caixa anil. fécula para tecidos, fósforos de acumuladores, água • oxigenada par a Aço em bruto, aço pre p arado, aço
de rádios, colchões, colchões de tnolas cera e de madira; g goma para lavan- Fins Industriais, amónia; banhos par a doce, aço para tipos, aço fundido, aço
dispensas, divisões, divans. discotecas, deria, limpadores de luvas, líquidos de galvanização, benzina, aenzol, betumes p arcialmente trabalhado, aço pálio, aço
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani- branquear tecidos, líquidos .mata-gordu- bicarbonatos -de sódio.' de potássio; ca refinado, bronze, bronze em bruto ou
nhas; estantes, guarda-roupas, mesas ▪ ras. para roupas e mata óleos para rou- virgem, carvões, carbonatos, cataliza aarcialmente • trabalhado, bronze de
mesinhas. mesinhas para rádio e televi . pas, &dna, óleos paro limpeza de cat.- dores, celulose, chapas' 'fotográficas manganês, bronze em pó. bronze em
são. mesinhas para televisada. moldura § ros," pós de branquear roupa, 'salicazo composições extintores de incêndio, clo- barra, em fio, chumbo em bruto ou
para quadros, porta-retratos. Poltronas de sadio, soda cáustica sabão em pó, ro. corrosivos, cromatos, corantes, creo- Parcialmente preparado. cimento mepoltronas-camas. prateleiras, porta-cha . sabão comum, sabão ale esfregar e sa. sotas; descorantes, desincrustantes, dis . tálicca cobalto, bruto ou parcialmente
couraças, estanho buuto ou
péus sofás, sofás-camas, travesseiros e ponáceos, tijolos de polir e verniz solventes; emulsões fotográficas, enxo- trabalhado,
p arcialmente trabalhado. terso em bruto,
para calçados
vitrine*
fre, éter, esmaltes • estereatos; fenol,
Classe 47 . • mes sensibilizados para_ fotografiaa, - em barra, ferro manganês, ferro velho,
• Classe 41
•
Calcos de qualquer espécie para ilumi- icadores, formal; fosfatos industriais, fás - gusa em bruto ou , parcialmente trabatinido, gusa temperado, gusa nialeável,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos nação, aquecimento .. e lubrificação. Peaçúcar. alimentos para animais, amido tróleo refinado, semi-refinado e • não. foros industriais fluoretos: galvanizado- laminas de metal, lata em Ralha. latão
amenduis, ameixas amendoim, araruta aefinado, com ou • sem a mistura • de res, gelatina para fotografias e- pintura . em fatiha, latão em chapas, latão eia
glicerina: hidra tos, • hidrosulfitom vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
arroz, atum, aveia. avelas. azeite. azei- óleos minerais._ animais ou -vegetais, giz,
i m p ermeabilizantes, ioduretosa lacas ; magnésio, manganês, metais não trabatonas, banha, bacalhau, batatas, balas, para a iluminação, aquecimento, lubrimassas para pintura, Inagnailo, :nes ▪ lhados ou parcialmente trabalhados. mebiscoitos. bombons, bolachas baunilha; ficaçãO ou combustão, e graxas.
café em pó e em grão, •camarão canela dutos e óleos combustiveis provena curio; nitratos, neutralizadores, nitroce. tais em • massa, Metais estampados,
taioca; óxidos, oxidantes, óleos para
metais para solda, niquel. zinco
CM pau e em pó. cacau, carnes, chá.
entes de petróleo
•
pintura,
óleo de linhaça; produtos cpti•
Classe 9
•cararse1os. chocolates, confeitos, cravo
micos para impressão, potassa (adua. Para distinguir: Abatedores de sota,
•
• Classe 48
cereais caminho creia ede leite, cremes
trial. papeis emulsionáveis para a fo- acordeons, altos, arcos de v.olinos,. as.
• chouriços,. (lenda, doces, doces de fru- Para distinguir: Perfumes, essências. ex. tografia, papéis de turnesol, papéis he- sovios. bandolins, balaios, baterias, bialtosensicios, .croquetes. compotas. can- tratos, água de colônia, água de toucagica coaihadar castanha, cebola, condi. dor. água de beleza, água de quina, tiográficos e heliocopistas, peliculas himbaus bombos. bombordinos, boquisensíveis, papéis para knografia e' aná- alas, cartas, clarones, concertinas, clamentos para • alimentos, colorantes água de rosas; água de alfazema. água lises de laboratório, pigmentos, potassa. rinetes, contra-baixos, cometões, cor.
ônicos
para
cai
Para
barba,
loções
t
e
tis, espinafre, essências aliinentares, em
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- pós metálicos paia à composição de natas cornetins, corneta, cu cas, anotes,
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to dolina, "batons". ao-atléticos, fixadores, tintas, p rep arações para fotografias flautas flautins, guitarras, pandeiros,
mate, ;artilhas alimenticias. , favas, fé de penteados, petróleos, óleos .para os p rodutos para niquelar, pratear e cro- harmônicas, harpas, liras, órgãosp piacuias flocos, farelo, fermentos, tenaz) cabelos, creme evanescente, cremes gor- mar, produtos para diluir, tintas prossia. nos, pianolas, violinos, pitanos, sabe• figos, frios. frutas secas, naturais e cri& durosos e pomadas para limpeza da to; reativos, r emóvedores, reveladores; -ao, tant5es, tanpanos, trombones, com;
talliadas; glicose, goma de mascar. gor- pele 'e "maquillage" depilatórios. deso- sabão neutro, sais, salleilatos. secantes,
pas, violes violoncelos e violam'
luras, ai-anatos ,arão de bico, gelatina dorantes. vinagre 'aromático, pó de arroz silicatos, soda cáustica, soluções qui.
Classe 17
goiabada geléias, herva doce, herva e talco perfumado' ou nao, lápis para micas de uso industrial, solventes.
sulmrite. hortaliças, Lagostas, linguas leite. pestana e sobrancelhas, preparados para fatos: tintas em pó,- li q uidas, sólida, Artigos para escritório, almofadas para
almofadas para tintas, abricondensado, leite em pó, legumem em embelezar cílios •e olhos, carmim para ou pastosas para madeira, ferro, pare- carimbos,
dores de cartas, arquivos, bm-rachas,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- o rosto e para os lábios, sabão e creme des, contrações, dec
orações, couros, te- berços para tnataborrao, borrachas para
asa alimenticias mariscos, manteiga. para barbear, sabão liquido perfumado cidos, 'fibras, celulose, barcos e vel . colas, brochas para dasenhos, cotres,
•
culos,
'mirarem
'
ou
não,
sabonetes,
dentifrícios
em
pó.
talco industriaL thiner,
-ama •meassmeln Mpeptareta
canetas, canetas tinteiro, canetas para
ia de tomate. mel e melado. mate. mas- Pasta ou liquido: sais perfumados para,
desenho, cortadores de papel, carbonos,
•
2
sa para mingaus, molhos. moluscos. banhos, pentes, vaporiradores de peafti- Para distinguir:Classe
Adubos, ácidos sanitá- caramboa, carimbadores, cola para papel,
'mostarda. mortadela; nós moscada. no- toe: caceavas para dentes, cabelos, unhas. rios, águas d e
sinfetantes' e para 'fins coladores, compassos, cestos pára cor'sem óleos coa:estiveis, ostras, ovas. e cílios: dum de louro, saquinho perfu- s
anitários, apanha moscas e insetos. (de respondência, desenhadores, duplicadopães, patos Praline& pimenta, pós para mado, preparados em pó. pasta, liqui- goma e papel ou p
apelão), álcalis, bac- res. datadores, estojos para desenhos,
do
e
tijolos
para
o
tratamento
das
unhas
pudins. pickles, peixes, presuntos. pa.
tericidas, baraticidas,
dissolventes
e
vernizes,
removedores
da
carrapaticidas. estojos para canetas, estojos com minas,
creosol, c reosotalina creosoto,
lês pent-pois pastilhas. pizzas. pudins;
desodo- esquadros, estojos para lápis, espetos,
queijos, rações balanceadas para ant. cuticula; glicerina perfumada para os aantes, desinfetantes
de almadores, ex- estiletes para papéis, ha-adores, fitas
cabelos
e
preparados
para
descolorir
mala, requeijões, sal, saga, sardinhas. unhas ditos e pintas ou sinais arta terminadores de pragas e hervas dani- para máquinas de eicrever, grafites
aanduiches, salsicha& salames, sopas enalias, • esterilizantes, embrocações para para lapiseiras, goma arábica, gramma.
•
dais. óleos para a pele
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de
animais, enxertos, farinhas de ossos, dores, lápis em geral, lapiseiras, maClasse 49
frutas; torradas, tapioca. ta:amaras. talhafertilizantes fosfatos, .glicose • para fins quinas para apontar lápis, minas para
rias tremoços, tortas, tortas para. ali- Para distinguir brinquedos jogos, passa- veterinários guano, herbicidas, insetici- arafites, minas para penas, máquinas de
tempos
em
geral:
artigos
para
fins
exescrever, máquinas de calcular, maquidas, p reparações
mento de animais e aves, totkbet.
rodutos inseticidas. nas de somar, máquinas de multiplicar,
clusivamente desportivos, automóveis, preparamams • e p
.toucinha e vinagre'
rodutos
insancidas,
noaviões, bercinhos (de bainquedos), bo.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta:amam- .
tadamente . fungicidas
Classe 42
necas, bonecos, baralhos bolas para Para distinguir:
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta.'
A
•
dubos, ácidos sanitá- cartas, prensas, prendedores de papéis,
Para distinguir; Aguardente, aniz, ape- todos os esportes, bilhares, carrinhos.
rios,
águas
desinfetantes
e
paru
fins
ritivos; bagaceira, batidas, brandy bit. caminhões, carroças e chocolate de
percevejoa para papéis. perfuradores,
ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque; brinquedo, caneleiras para esportes, do- sanitários, apanha Moscas e insetos (de réguas, raspadeiras de borrões. stencila
extrato de malte fermentado, remes; ge- tninós, damas, discos de arremesso des- goma e papel ou p a p elão), álcalis, bac- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
nebra, gengibirra; gin, gingen kirsch. portivos, 'dardos para lançamento, es- tericidas,. baratIcidas, carrapatiddas
• Classe 6
kummel; licores; marasquinhos; nectan pingardas de brinquedo, figuras de aves creosol, creosotalina creosoto, desodo- Para distinguir máquinas para indústrias
rantes,
desinfetante,'
de
4umadores, ex- ardeis Mn geral, máquinas e suas partes
pipas/Lena ponches; rum, sucos de fru- e ani mais. joelheiras para esportes, jogos
de foot-ball de mesa, luvas para es- terminadores de pragas e hervas dana integrantes para fins industriais; mátas com alcool: vinhos, vodka;
nhas.
•
esterilizantes enbrocaçÕes Para
Porte. miniaturas de uteasilios doméswhisky
quinas de precisão; máquias operatozes.
ticos, máscaras para esportes. nadadei- animais, enxertos, farinhas de osso,. motores e suas partes; peças 'para veiClasse 43
ras para esporte, patins, patinetes, piões, fertilizantes, fosfatos, glicose para fina culos:alavancas• alternadores, acelera.
Paia assinalar e distinguir genérica. petecas, revólver de brinquedo, raque- veterinários guano, herbicidas, inseticimente os aatigos da classe, a saber: tes, snookers trens de brinquedos, tênis das, p reparações e rodutos inseticidas. dores, anéis de istao, anéis de esferas
Refrescos e águas naturais e artificiais, de mesa, • tómbolaí, tamboretes, tacos. preparaçôe, e produtos inseticidas, no- para rolamentos, anéis de óleo, 'anéis'
para facilitar o arranque dos motores,
usadas como bebidas, não incluídas na tornozeleiras para • esporte, vagonetes,
•
tadarnana fane:andas
anéis
de segmento, autolubrificadores,
•
varas de salto e xadrez
Classe 4
'Classe 45
aaietes, aparelhos para , mistura de coma
Classe 50
Para assinalar e distinguir genéricarnenPara distinguir: Cascas de plantas. al- q
butiisatiavsels. de motores a -explosão,,
te os artigos da classe, a saber: semen- Para distinguir: Bilhetes de loteria, car- catrão mineral e vegetal, algodão em
de abrir chavetas, máquinas afiad
tes e mudas para a agricultura. horti- tazes impressos, cheques, clichês, caia bruto, em rama, ambar em bruto, amt- doras para ferramentas de cortes. maa
tõej
tertroalásticoa de identidade, et- nato eia bruto, azeviche em bruto, bar- quinas para arqueação de embalagens •
cultura e a floricultura. Flores Suturais
-
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voluinas,..niátauinas para _afiar, ,aciáquinais mel, _takquinas ' para fermentar e -mistu- zar desinfetantes, para atriaaar, paro Cia .que ifuacioaam , com :válvulas' -Para
para + ajustar, 'máquinas de aaarraehaa' rar 'bebidas, juntas universais -para -cora; -agitar • -espalhar . palha, para acolner aquecimento, , por ai-elétrico ae indução.
çoa, burrirthosa'.blocos de .motor4 broa,- . dutos d'água de -motores e máquinas, apodo, para :colher -cereais, máquinas fitas :magnéticas, -aparelhos- para :gás :eia
zinas, 'blocos. ' barras,- bombas de -FR cox..1- laminadores ,11 frio -e a quente para aça amassadoras • para lins .agricolas, ode garratodo .e aparelaesa de inversão, -ro
e outros metais, lançadeiras.' lubrificado- cortar :árvores, para -espalhar, 'para :as- 116g:otos, r'hidrôme t, as, !holofotes , pari
batedeiras, bielas, 'bombas de aiSloto,
automóveis, interruptores, isoladores ias •
primido, bombas 'lubrificantes, ' bombas rei aentrifugos, máquinas • de 'lavar -pra- -pinar, máquinas combinadas para
lubrificantes, bombas de eircalação.'bom- tos -e -roupas, máquinas lixarloras, -ma- mear e --cultivar. -de desbanca :para en- pressores, aparelhos , de +intercomunicabas de cornustivel para motores, !bomba& cacos, -maneais. -motores -elétricos, -nua- gana máquinas aoscadoras, ordenado. ção, indicadores. da uiveis .irmans permade „água e 'gasolina para -autteuSiveisf Garras, -martelos -mecânicos. • moin[acis :es mecânicos. amadores mecáuicos, ro- nentes •para rámlios. eparellaos -de gás
bombas -hidráulicas, -bombas -centrifugas' para cereais, maçarocas...marteletes ,cna- •tos -compressores .para :a .agricultura. neon, • gravadores da. fitas, gravadora:
rotativas, * deslaçamento e - a pistão; lacates. • namores, mancais para brocas; isachaderras, semeadeiras. :ás-cadeiras. de „discos, ,isolantes elétricos, isoladora,
bombas eltricas• • bombas -para 11q,u1dos, ;motores de :combustão interna, ;motores Rixadores :de certa. ,tosadores —de ::gra- de corrente, .internarritários apara times
para pressão hidráulica -e para ccinprea- diesel, macacos ' para brocas-macacos -de asta, :tratores ,agricalas. válairlas para lâmpadas, ihmetas, liquidificadores,
•máquinas agriaolas
pas, Amar-peões, hastes :lentes aparelho
soes, bombas:elétricas-para pneumáticos,: róseas.. de 'parafusos e hidráulicos. numClasse ,8
bini snasos -aparelhos ,de _luz flitoreacem
brunidores^ para cereais, Máquinas ',ba- cais de acdetes, molas. amolas -de váltedeiras, máquinas brunidoras, máquinas -vulas, .mandris, magnetós para .motores; ,Para ,distinguir artigos • e aparalhos .elé- tos, limpadores de parwbrisas, lanterna,
Para bordar, máquinas betoneiras, crua magnatas ,de Ignição, mecanismo im- ,tricos ,e eletrônicos ,em ; geral, artigos do- portáteis Fe 'lanternas de .mão, luzes :ara.
zetas. cilindros, câmbios, -cabeçotes, -ca- pulsionador , do diferencial, mineraaão, mésticos, . a pa re Iras , e . artigos , para • insta- zeiras para ,veiculos, rmicroacópioi, -mo
misas, seriar de embreagens, cárter -de multiplicadores ! .máquinas anisturadoras lações ' elétricas e hidráulicas; aparelhos enómetros, manara/eitos, :mostradores
maior, comutadores, cubos de placas rde :-barrore concreto, :máquinas .para ma- aletromecânicos para automatização -in- de :rádios, ,microfones, medidores do
de .embreagens, cu'atras de .cilindro do libaria, -máquinas ;para - movimento de dustrial; instalações • elétricas a ;artigos roscas. .medidores cia .intervalos, mirai
maior, caixas de lubrificação, -eati3ura- i terra, máquinas ;para moldagem. pleador elétricos - e., ela inani écis , para automóveis; de rqualquer gzaduaaão, aparelhos 1 •
.f orragens, pinhões, -pistões de motoi aparelhos e . acessórios :de radias: ,aPa" medição, rmassarices, -.viveis de • tarro
dores.: cabeçotes do cilindro, ;máquinas
para cortar _frios, cortias, eartelas„ca- •:Politr iaas, motores -a explosão, .a .-com- relhos e instrumentos ,a ,aparelhos para níveis de água Apara :caldeiras, aparedelas cortantes para . entalhar, camisas bastão interna ,e elétricos. , prensas, :puna fins úteis; instrumentos ,cientiacos; acen lhos de ondulação _permanente, • objetivr •
dadores, .acendedores . elétricos, acumu- para ampliadores, rnisturadores , para . bapara . cilindros, .cardans, máquinas cata-: aões, . Plainas :de mesa„p..'ainas
dotas, caldeiras, máquinas „de costura, placas ::para tórnos, :prensas hidraulizca.s. ladores • elétricos apitos, aspiradores de nteiros pameis de carros, ,para-ralos
niánuinas adaptaclas ,na .construção e máquina.sapara :panificação e .máquinas pó, „aquecedores, abat-jours, alto-falan• pitags„ pa reme troa, , panelas elétricas apates,.antenas, acumuladores, amplificado. nelas de ;pressão ;pistolas de pintura
conserVaCáo !de aestradas, (corte „de .ma- aaara !fabricação de massas alimentícias.
deiras ..e , carretos, iniaquiaas l.para ,cortar máquinas „paanfabricação de papel, -para •rea, anemômetros, .ampertmetros, assa- pick-aps, ; pilhas sécas elétricas, prumos,
deiras elétricas, . adaptadores , de micros pantóg ra fos„ pantóme troa, pirómetro!,
e .moer , ca me ,e legumes, !máquinas _clas- :tes fgigantes. jplatinados para .veículos, c4pros,
, agulhas para .fonógrafos„ aque- periscópios, potenciómetros, quadros de
inos,
;pedais
de
alavancas,de
,embreasificadoras. ,máquinas . de ,contar, tazáqui-,
cedores
de ;ambiente, -aparelhos ale ,CQII• comando, instrumentos , para medida as
,gena,
planetárias
de
para,bascis
-sem
:
fim
cortaraanaquinas
;compressoras,
nas para,
carretéis, máquinas ,cravadeiras. carnei- re.:de rodas. polias. máquinas para olaria, tró/e e medida, aparelhos .de expurgo contrôle . para mecânicos, relógios de
ros hidráulicos, -máquinas para fabricar ;máquinas ,pulverizadozas, máquinas :de utilizado na limpeza e desinfecção de água, revólver ;para ;pinturas, projetores
canões, ' máquinas para . fabricar ,•cigara :POlir, _receptáculos, rolos, roletas, -ressal- sentinas, mictórios e outros locais, apa- cinerzatográficos, , parce,nez, aparelhos
ros, máquinas para ;tirar cortiça. .distri- tais .rapulaionadores de rolamentos e relhos libações para banheiros, apa- de refrigeração, refrigeradores, réguas
buidores de ;gasolina— dispositivos de ar- rolos, _rolamentos, aparelhos .redutores de relhos dear refrigerado,- -aparelhos 'de de aço, rádios, refletores, reatores reranque, . diferencial, diapositivos * .igni-, consumo de , gasolina, • retentores de ara- .ar condicionado, aparelhos -de -alta teu' lais, • receptores, regadores automáticos
a, .de 'óleo .e ale „cilindro, redutores si- .são, aparelhos automáticos -para des- relógios, --relógios -de ponto -e , de vigia,
Ç ãO e létri ca .Para. motores. diurnos, dralenciosos,
máquinas de rosquear, azia- carga -de -água, aparelhos de -alarme. redutores, -resistências • elétricas, -registros
deaa
.
%
desnatadeiras
,para
manteiga
ga.
fibradores de canas forragem, máquinas quinas rotativas , para • usinar .ferro. -aço aparelhos de a,quecimento central, -apa- arara -.égua, registros para -canais e . comrelhos de aproximação, aparelhos :para
de.sempalhadoras, • máquinas debulhado- e. bronze, máquinas _para ratular. aegu- :arqueação de volumes; • balanças, bate- portas. -receptores -de -sons, reatores, asa.'
!toras -para luz 'fluorescentes, reostatos,,
ras, descascadoras, • deaintegradorae • má- 'adores, 5er:aS . mecânicas, st:mi:aratus de deiras, batedeiras
para refrescos, bate', !registros -para vapor, :registros para
quinas distribuidoras .de . concreto ,e rbara pist&a, vacirenagens e ,Daratusos sem
:Urras para líquidos e massa, bules .elé- -bidé, para banheiros, paraaaparelhos•bea
rei, eapu'adeiras.. eixos . de dire,ção, eixos fina .sileratosos, satéiites, separaaores
de transmissão. embreagens, engraxado- graxa, . óleo ae , cilindro, : máquinas ,Seta- aricos, bobinas ; para rádios e televisões. :bedouros, para !lavatórios -e -para pias,
secadores -para cabelos, , quebra-luzes,'
res centrífugos para - forjas, engenhos doras. máquinas para ,serrar, máquiaas -Usinas, baterias, baterias .elétricas,
de -cana, exprecnedeiras - para manteiga; salgadeiras para .manteiga, teares, aur-, aómetros., bússola. ',bobinas, _balcões:fri- sorveteiras, sineronizadorea, fsextantes,
engrenagens -para --mancais, engrenagens binas. • torcedeirasa tesouras rotativas, ae. goríficos, aparelhos . para :bordai-, .apa-, selecionadores, +sifões, sereias -de -alarme
de -cremalheiras, , engrenagens para eixos mauras, mecânicas- tórnos revolver, aôr•-• relhos para banho ale 'ar „quente, chu- aparélhos -para -soldar. -Boqueies, ainaleia.
de manivelas, engrenagens de parafusos nos mecânicos, trilhos. tuplas, trancbas, veiros détricos, coqueteleiras, churras- ras, aeguladores automáticos ,ou .não,
sem -fina -engrenagens -de distribuição, tirantes, tranaportadores -automát:cas queiras elétricas, campaiaras .elétricas, aparelhos :televisores, ,telelupas, , telóme.
engrenagens multiplicadoras, esteiraá para alta e baixa pressão, máquinas la- chaves .elétricas, chaves .automáticas, troa tomadas, i telescópios, .teosiolitow
transportadoras, . elevadores .1314ráulicos; vadeiras, máquinas para • terraplanagem, chaves para antenas fe :fios ,terra, ;con- termômetros, ;tornadas , de '-corrente. Papaexaustores 4e ;forjas, :esmeris, espulas.1 máquinas rde :soldar, auchos • de válvulas; tactas .elétricos, candelabros, chaves de -relhos ale telégrafo :sem !fio, transformar magulnas sencanat6rias- _máquinas atua; máquinas ;para Indústrias ale 'tecidos, aia- alavancas, „chaves , de tomadas, ;comuta- -dores, trenas, rtorneiras !de alta , pressão,
caibras, aIevadoras. máquinas ,ensacaa quinas para tecidos -de • tapeçarias, má,' dores, cafeteiras 'elétricas, ,amapassas: torneiras com -dispositivos para aquecicforas, elevadoras, _máquinas 4e. esculpir, quinai :trituradoras, (máquinas •térrniens,' câmaras frigoríficas, -caixas :cie (descarga mento -de --água, Ntelefones, .:telescôpioa
,diafrágroas, cagreaageas .4e Comando máquinas ide -.trançar, •máquinas de :trieoJ para vasos »sanitários, aparelhos apara transmissores, ..toeadiscos, -automáticos
,das Na:valas. ,maquimas empilhadeiras tr, :máquinas urdli1eims, valvulas para cortar pães, cafeteiras -automáticas, ou --não, -tubas -eonduits, terminais :parti
máquina... Pata ..estalairos, „cacos ,rje co maiores. Fválvidas „de Faspiração. trairs-! Chassis, condensadores, ;condensadores baterias, a/oiti:metros, -.ventiladores, válportadores , roecánicoa, avelas de • ignição para -vapor, icolimadores, aparelhos cormando, -eng reuggen s para ...eixos -, de•.cra.
vulas, -válvdlas Fala Tradução, .válvulaa
mando 4 is váivalas _e ..paza ,eixo de ma para motores, .virabrequins, .Ventolahasae tadores de !frios, cabosFe :condutores elé- para ,rádios, -válvulas -para -água, valvamáquinas
-ventiladoras
tricos,
contadores
de
rotação,
compres.
.nivelas, máquinas ,de „eataciapara.rnáqm
.Classe 7
•
sores, _máquinas xinematográficas, ins- las :de descarga a pressão, válvulas de
nas de esticar, máguinas,para,escashaaãO
de - terra, máquinas ,para „extraça'o :de Máquinas e ',utensílios para serem aa.- trumentos de calcular, chleotas ,para comportas, velas para filtros, aparelhos
ae automóveis, cronômetros, .aparel.hos ca transistores, -aparelhos . de -transmissão -E
óleos. filtros para .limpeza . do :motor, dos ,excluslvamente na agricultura
a saber: :arados, fábradores: libradore.s„aparelhos ,einearatagráficos:
recepção ade sons Fe -tripés
filtros para óleos, 'foles .de .foalu, , fre- arottactaltura
:de sulcos, adubadeiras, -ancinhos meClasse .10
ias, luaos, fornalhas „para fund14o, Jura-, cânicos ,e - empllhadores ,coombloadosJ aparelhos , contrarie ale sons, amorelhos
,máquinas, .aparelhos
Instrumentos,
de
comunicação
interna,
!discas
zgrava,deiras. forjas. _máquinas para furar Fe.
centrar -fornalbas para tratamentas .tér-• orrancadores • mecânicos para :agriculi dos, diala , duchas, despertadores, ,ence- petrechos jpara medicina,. „is .arte _den.
batedeiras •, oara -.cereais. /tombai radeiras, ,ariprernedores Falétricos,
micos, máqpinas ,de . fabricar jpapel, ;má- -arra,
resta- tária .eirmajia . e a .-higiene, _aparam(
oaar adabar, Ceifadeiras, , carpideiras
quinas ,pars „a fabrico ,de -fumo, anáqui.F :calados tiara arroz. ;charruas para .agria 'lãs, rex-terilizadorea, esquadros , de aço, e ...instalações iha.spitalares: Amalgamas
nas para -fabricar géla, 'máquinas para cultura. cultivadores. , debulhadores; esquadros ide :agrimensor rextintore,s ,de algodão( ,lildrOfilo, .agulhas . para inje
;fabricar telas :ale arame ;guilhotinas,: destocadores, desentegradores. ,esmagsaj incêndios, aparelhos para cexpreroer fru- eões. :assentos apara ,-enferrnos, ?patêguindaste, ..geradores de- .eletricidade,, dores „para a „agricultura. .escarrificarloa tas oe ile9 umes, escalas indicadoras de lhos , de pressão -arterial, aparelhas -de
guindastes, ...geradores para • corrente ,-0O23-. -res. --enehovadeiras. facas para máq.& maré, eletrároetros de , quadrantes anraus- -diatermia, aparelhos para ams.aagena
.tisua e • alternada, „geradores de eletriela nas rasrricolaa, • ferradeiras, gadan.boa, 'toma ieztojos para :filtros .-com torneiras,- aparêlhos de raios :ultra-violeta, agra.
.dade, máquinas ,para :noa' vanoPlast iat rara-. narras • para -arado, ' ,grades _ de „diazaa .fartria, ;faroletes, :fogões, domo& .-e !•fogaa les, anuscópios. ,afastadores, abre-boe,
zeificadores .4e _líquidos ,combustiateia, nu- dentes. >máquinas batedeiras para reiros aelétricos, fios para .eletricidades: cas. abai:c-línguas; aparélhos e raios *
guindaos, injetores ,pata .carburadores, ~tura, -maquinas inseticidas, ,má-: 'fias iterra, iferros ',elétricos de ren gomar -e: aparelhos para surdez, aparélhos ade
máquinas .de impreasão, „fiámos :induza :quinas • vaporizadoraa, -máquinas de, -paasar, ferros , comuns a carvão, ;ferros trótonos. .alicates, ataduras, adesivos
•arials ( fornalhaa) . ~nas iinsufladcia caungir...máquinas miveladoras de terra. !elétricos „para 'solda:, --Sevadores,
curativos, AparêLhos para abaixar lin.
aos, máquinas limadoram s
uinas ,para, -máquinas perfuradoras para -a aorieul- v_els, •filmes avelados. fôrmas -elétricas: guas. afastar -lábios, gengivas, agulhas
„lavar vasilhames em erai, glmáq-uicias- tura, máquinas de -plantar. motoehar: filtros e ,óleos para -motoras, -aparelhos para seringac .tonizadore.s, alargadorer
, para 'fabricação ,de fbebidas ,refrig erantes,-ruas,
I
. máquinas :regadeiras, máquinas ale' de frequência modulada, ifonógrafos, fi- de -canais, :alavneas ,'para extração do
;de 'ágiaa 41aZelfiCad,4„maaulnas ,ale -ara aoçar, •de ~em ; para -sulfatar. de tas !métricas, focalizadooes para -cânia-' dentes, • amalgamas para obturaaõea
,rolhar' e ,tarnPar agarrafaa rmáanIns ;parai tormair, Me tf:ritmar, -:de sesferreiar - Pterra.' -rei ifotograficas, -faladeiras, .garrafas aér-t andmito 'libras -'e -'em -obras, -angulo '
,engarrafar :behida.s .4 .liq uides.laráquinas i, -testa firriptao para anatar .:foradgem --í nicas, 'geradores ',automáticas, geradores para --brocas -para -tina dentários • anel •
para . colagem doa rókdori em' 'vealihre . catem buem' Pala bandi
m' IR ra~ ti:táticos e eletrônicos de 'alta frequen- e aparêlhos para. fundição •. encrusta: ;
t..
1
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ç:io, 'aparelhos eletreedentários, aberee. para -garganta, pivete, protetores, pla.f tiras semi-preciosas para aelas, *cilas
Classe 18
coa e aleiro-diagnósticos, aparelhos parte eas para ossos, pós mitificiais, panos' -c mutações de pérolas, pratos 'de me- Pire, distinguir: Armas e munições, argabinetes de clinica e imertese denta- para manipular craes, pás adesivos deme teima reciosos, serviços ale •ehã .e de cale mas 41e alago, carabinas, canhões, car
ria, arcos para serras de ouro, arti- táduras, porta resleuos para gabinetes' de metais 'preciosos, serviços de liam tuchos. explosivos e 'rogos ' de artificlo,
dentários, -citas de grafites, prensas' de matai precioso, serviços -de refrescos' espingardas, espoletas, fatie antrzações
veladores, bolsas para tágua -quente,
/uris, braços artificieis de lborracha, 'bu- para nauflos e para coroas, porta amal- de medi precioso, serviços de salada' de guerra t caça, mosquetões, inetralragias. 'bambas de borracha para lias gamas, 'quadros elétricos, ruge para; de batas de metal precioso, serviços 'de• doias, munições de cobre, munições de
cirúrgicos e protéticos, bacia para dentes, retesoapios, -rodas para desgaste,' 'sorvete ale 'metal , precioso, sopeiras de' aço, punhais, poivoras, Teve:exares, tanques de guerra
'cuspideiras, bicos para serhagas de ar rolos cirúrgicos de lã ou pau, apara.' metal precioso, taças 'de 'metais 'preciosos, talheres 'de metais preciosos, turi-1
•
'Classe 19
'e água quente e /ria, botinas, `braços lhos de, raio X, raios tiltra-violetas,
para canetas, de brocas brocas para termia, revestimentos para •prótese, ceda! bolos 'de metal, lurmaltnas lapidadas e' Aves e ovos em gera] incluaive do le*
vasos de Metais preciosos
•
dto da seda, animais vivos, bovinos, caclinica e de prótese, 'brongueiros, ban- para sigmas, :solda para prótese, serra,
valar, caprinos, ,galineceos„ovinos 4
Classe 12
das de borracha, .braços para Mesa au- e serres para anquiototnia, suportes'
sumos
atléticos,
sacos
para
galo,
sondas,
50-1
Agulhas,
agulhas
cle
tricotar,
,alainetes
cautées,
.bandas
boapitalares,
xiliar
Classe 20
rios. canetas para brocas ,para fins den- ringas para lavagens, seringas hipodér-, azdfinetes de segurança, alfinetes para.
tados, copos para cuspideiras, cubetas, micas, perfuradores, ruginas, aparelhos, chapéus, botões de leda 'espécie e seu5. Petrechos ,navais e ,aeranautioes: Arreocadeiras para dentista, eeras prepara. de infra vermelho, sandraca, suspensó., acessórios, lbotkies 'de • presseso. botees res. 'bóias cinta de nat400, fateixa, flualas ke c.ansposições •de cera para uso rios atléticos, tira-leite, tubos de berra-, para calças, :botões de ealzirinros, botelma tuadores para Ilidia:met:ria; 'para-.quedas
e salva-vidas
•,oliniaa e de jprátese, cimento exn! tha para brigadores, termemetros, tree para' anhos, boteers dc fantnaia batees•
geral para obturaueSes, compressores ee panos, tesouras, toalhas higiênicas I de fios, botões de retrós, botões de 'M.e
'Classe '21
ar, -cones mantraplaeas, canetas para' tampões higiênicos, tiras de lixa e cc., cido, 'colchetes, dedais, 'fechos de cor- Para distinguir.: Veimilos e suas partes
brocas para fins dentários, porcas, des- lulose, auzbinas para ar, tigelas e tiram ada acabas para roupas e 'calçados 'fi- integrantes: Aros para bibicletas, auto.
tampadas ou não de -qualquer =atonia] de borracha para fins protéticos, vulcae xadores . de tbatõas, fixadores para blu- móveis, atito-caminhões, aviem amor-atiapideiras de fontes, (copos elétrleos, nizadores, verniz isolante e ventosas atas, fivelas, fivelas para Algas e livre tecedores, alavancas de 'câmbio. braços,
*eiras, grampos para ,dhapéus
Classe 11
cera /amineda, =a para inscrustação
encales, braços para veictilos,
ilhoas para rouperas •
e articulação, (cera 'colante, -cague ca- Ferragens. :ferramentas • de tôda espécie.' •
ars, earatnhos de mão e carretas, suae
•
outros
artigos
de.
ugeral
cutelaria
em
deiras para (clinica médica .e dentária
nhonetes., carros ambulantes, carainbaisa
Classe 14
aoroas, canulos, :conta-gatas, contate- metal. a saber: Alicates, alavancas, ar- Para distingi: r: Projetores, castiçais. rarree tratores. carros-berços. 'carrosmos, celalenuetros, caretas, colheres sor- mações de metal, abridores de latas, imagens, pingentes. tramines, asaim co- tanques, earroserrigadoree carros, cara
'tantas, calcadores, aparelhos de corre. arame uso ou :farpado. 'assadeiras, açu- mo outros :artigos de aluminaelo
ase' taças, cercearias. chassis, 'chapas dr.
çao para os dentes, eanibrala hidrófila, careiros: brocas, ¡bigornas, lbaixelas, dro, garrafas de vidro, canecas de vi- atilares para veiculas, -cebos de vearetzeos
bandalas.
"beebis•
baldes,
bombonieres;
chumaços higiénicos, cintas abdaminais
dro, jarros de Vidro, porta-talheres de carrinhos para maquinas de 'escrever
compressas, armários paar fins hospita- bules: cadiehos, cadeados. castiçais, co- vidro, compoteiras de vidro, frute:ras -corrediços, para veiculas, dirrçao,
lares, -camas. carrinhos para transportes lheres para . pedreiros, correntee cabides, de vidro, taças .de vidro, conchas de vi- gaessima, estribos, escadas , rótames, elechaves; eretnones, chaves de parafusos,
tez de ' miarmos, drenos dentes areei- concriara para encanamento, colunas. dro, pratos de vidro, espremedores de 'evacues para passageiros e para carga,
ciais, dentaduras, duchas vaginais. dila- •caixas d.e metal para 'portões, canos de çrutas de vidro. bisooteiras de vidro, cas -engates para carros, eixos de rdireçao!
tadores, depressores, dee:atras de bor- metal, chaves de 'fenda. 'Chaves inglês, xas devidro, para doces. para bombons . freios, fronteiras para veiculas. atalaio
rachas, iscos para fins cirúrgicos e pra. cabeções, canecas, copos, cachepots. pótes de vidro com ou sem 'rolhas de 'locomotivas, :lanchas, matocielos, molas,
téticos, iscos de feltro para polir den- centros de mesa, coqueteleiras, caixas vidro, para limados e sólidos, e artigos • motocicletas, anotocargas, mola largees,
tes, helenicas. escavadores. estojos de para acondicionamento de alimentos,' analogos de vidro para mesa, capa s 'manivelas. atavias, 'ônibus. para-dhoques,
bolso para instrumentos cirúrgicos, des- calderões, caçarolas. aplaina, cafetee :casinha. jarros e vasos de vidro para ,para-lemas, para-brama, pedais, palitaos,
cansas para seringas. discos ,para
me conchas, condores; distinevos, do- fleaes, podendo a marca ser ainda em rodas para bicicletas, ralos paca
rar e deagatar .deettes, estufas, espátu- bradiças; 'enxadas. enxadões, esferas papeis de escritório e de correspendes- tas, 'reboques, radiadores para velame"
las, ecalpelos, escopros, elevadores, ex- engates, esguichos, enfeites para arreios, das, anuncias e propaganda em geral,, rodas para veículos, selins, trieicles,
cantes para veieulos vagões, velocipetratores, estiietes, espétulos, extirpado- sate bos, esferas para arreios. csnarna- embalagens e -qualquer feiram, de acme dee
varetas
(secionamento
embole do afogador e
,equarissoires, aspe- delrac ; formões. foices, ferro pala carta:
res, equaneraros
acelerador. tróleis, troleibus, varaes
lhos para exames de 'boca, espigões rapine ferrolhos, facas, facões, fecha.
'Classe 15
carros, toletes para carros
simples e duplos para pivots, estaria- duras. ferro comum a caryao, truteiras. !Para aistingciri Artefatos de porcelana,
'Classe 22
zadores a álcool e elétricos para fins funis, fôrmas para doces, freios para laiança, 'barro e terragueta, louças vi- Para 'distinguir: rios em geral para Mestradas
de
ferro,
frigideiras;
ganchas,
dentários. extratores de .eapagões, esdradas de uso caseiro, adornos, fins argarfos, ganchos para qudios, tísticos e instalações sanitárias, artefa- 'colagem, fios de 'lã em novelos para tratampas para pçrátese, esteias paca 'fins grelhas,
balhos manuais, lios de ',seda
meadas,
gonzos
para
carruagens:
insignias;
tos de cerâmica para uso caseira, ador- fios de seda em novelos, fios em
cirúrgicas e odontológicos, eapéculoa
de seda
vieras, estojos para instannentos icour- mas. laminas. licoreiros, latas de lixo; nos e Sina antisticos, alguidares, assa- carretéis, Z4os para uso comum ;fios em
de
'arras; madhadiress, molas para pert-s.s. deiras, barris, bules, Wats. bacias, ,begico, escratals elásticoa, encostos para malas
para venezianas, -martelos, mar- bedouro, manjedouras, biscoiteiras, bom algodâo, fios de linho, fios de cânhatacia
enfermos. escovas .higienicas, esponjas retas, 'matrizes; navalhas; -puas, pás, pre.
'fios ale juta, fios de sumi fios de seda
para cirurgia, esparadrapos, -equipas, aos, paralusos, Picões. porta-pelo; ou. bonieres, bandejas, :assadeiras, copas. natural, fios de raion, fios de celulose,
fraldas tia/Fênicas, "fundas, feltros para seiras. porta-pao, ,porta sjolas, peatairos caldeirões, cadinhos, cântaros, 'cofres, Soa plásticos, linhas para coser em carcataplasma. lios de linha para 'feridas, pane/as reileanas, raios para pias, rebi- cubas, ucompoteiras, caçarolas, 'canecas., xetéls, linhas em meadas, linhas /para
fios dental. %eis e bacias para cuspi- tes, regaeores; serviços de ehá e café, formas, filtros, ',lavras. jardineiras, lico- costura, linhas para bordar, linhas para
deiras, fieiras, para 'motores &atados.. serras, -serrotes. sathos, .secarróihas; te- reiros, leiteiras, lavatórios, ananteguel'crochê, linhas para tricotagem
godiva, gesso, guta percha, gazeta. gole souras, armares. talhaeelras, targuezas ras, moringas, molheiras, nichos, pires,
Classe 23 .
vas, gessadas, gessos para prótese, gu. 'tenazes, tavadeiras. 'telas de arame, tor. pratos, alõesaa pratos ornamentados, Para distinguir: Tecidos em geral, *ata-percha para obturações, geradores adras, 'mancos, tabas para encanamento pias, pinos, porta-toalhas, porta-joias cidas para confecções em geral, pena
-ritos 'ara portas de torrar, taças potes, porta-papeis, sopeiras, saladeiras, tapeçarias e para -artigos de cama e
Para prótese. gase antisaaptiza,
base, incrustações, instrumentos cirúr- travessas, ttirestilos; vasos, watiffaarnes saleiros„vasiIhames, vasos sanitários mesa: Algodão, alpaca, -cânhamo' cetim,
verrumas
gicos para operações, instrumentos para
CAPO& casemiras, fazendas e *calos de
Classe 16
abaixar língua afag ar lábios e gengi•
•
Classe 13
Para distinguir: Material para constas lã em peças, !juta, ljersey, linho eylon,
vai. juntas corrediças para canetas de A,deaeços de metais, preciosos, semi- çâo e addeno de ,predios: tijolos refra- pacoapaco, rpercaline, rame ralam, leda
brocas, brigadores, liquido para climpesa preciosos e suas /meneies, adereços de tários ou não, telhas, azulejos, peças natural, tecidos plásticos, tecidos fmc polimento 'dos dentes, lixas, limas pedras preciosas •e suas imitações, Inter- refratárias para 'construções, mosaicos, penateabilizentes e tecidos de pano muro
para ossos. lancetas. luvas de borracha nos de metais preciosos. semi-preciosos ladrilhos, edificaçõea premoldadas, tue aveatidos
Classe 24.
para cirurgia. lamparinas, laminadores' e suas imitações, aliança*, anéis. arti- bos de concreto, tubos de ventilação,
para prótese. ligas para prótese, lixa! gos de iantasia, de metais preciosos. chapas para coberturas, lagea, estuque, Abanares, atacadores para -espartilhas
em falha e em .disco, ligaduras dc' balagandans de metais preciosos, ou chapas isolantes, peças ornamenteis de e calçados, ataduras de 'algodão para
cánhamo. massas plásticas para fins! semipreciosos, bandejas de metais pre- cimento ou gesso, para tetos e paredes, 'diversos fins, exceto para fins mediciodontológicas, máscaras para anestesia. ciosos, berloques de metal preciosos, placas para pavimentação, balaustres nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caas ara móveis *
mesas para operaçóes. meias elásticas,: brincos de amei precioso, ou semimesas para curativos. onartelos, mercar, preciosa, bules de afetais predasos, para jardim. banquetas para Saneias, co- pianos, carapuças para cavalas. coerio para obturações, mandril para poli-, carteiras de metais preciosos, colares lunas para predlos, curvas e sebes de dem, debruns, lã,' fitas forros fraeijas
alento; cnoldelras, macas, mesas para de metal, preciosos ou semi-preclaros, cimentas para construções, tvicadas de festão, feltro para 'órgão, fofos talarclínicas médica e hoapitalar cergica. matas de .metais preciosos, copou de cimento, coarimão, vasos re !arcos de does, lamparinas, mochilas, mosqueeimóveis para lins cirtingiCos e sadonto. metais preciosos, dedais de metais pre. cimento e cerâmica para etecorações, rias, nesgas,. Onabreiras e enchimentos
lógicos, nnflos para dentaduras, olhai, C10306, diamantes aapidados, Sio de curo, telas cereunleas, portas, portões, jaae- para 'roupas de homens e senhoras,
artificiaia, protetores para 13ei0S, pontes fio de prata, fivelas de etais piado- las, cotovelos.' obras de aeatea lea Para panos para enfeites de mearem,
móveis e pontes fitas, pontes de guta-, see, galretearas e metais preclara Vilas, decorações. pisos, manilhas, luvas d fazendo parte dos mesmos, palmilhai,
percha para obturações de canais, pós. geai laia" lantejolas de &retais •pre- junçao, material) isolante coem) frio e passamaries, pavios, 'rédeas, rendas /*para limpeza e polimento dos dentes.: dome, -medalrat de metais peedoeos, calor, tacos, areia. pedregulho. gemo, das, sacas. ainhaninhas para vestidos
porcelana para os deeees, padiolas, pre- sesal-predeace e suas lasitapiles pablas sai, denoto, produtos de base solaleisu telas, tempos 'para -a/mofadas, não 1.4paia pastessoIaçao
asado , parte .* Isõvele. !1-803- kW*
servativos. pieças ~abaule:as, pescais de ouro, padro• prèekoso. pesa )ealte
•
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ria, tremoços,' tartas,. foitás, para aia
Tervao a.. 670.495,- de 9-11-64'
• ! feitos- de 'algodão, cânhamo, linho,. jutaa'paria licruldificadores e para batedeiras
mento de animais e aves, torrões,
e frutas e legumes, guarnições de ma- Cotnércio e Indústria de _Pitas Colantes
raion lã pelo e fibras rao
toucinho e vinagre
Fit-Color Ltda.
teria' plástico para utensílios e objetos,
incluídos em outras classes
Classe 12
São Paulo
Classe 25 guarnições para bolsas, garfos, galerias
•
Para distinguir: Aguardentes, aperin
Arvores de natal, bibelots, bolas, para para cortinas, jarros, laminados, plásvos anfi, bitter, brandy, conhaque, cer
PRETO VERMELHO
enfentes de árvores de natal, cartas ticos, lancheiras, mantegueirasa malas,
velas ternas, genebra, gin, kumel, tico
geográficas, cartões postais, cartazes, oriniSis. prendedores de roupas, puxadores. nectar, punch, pimpem:1nd, rhum
artísticos,
desenhos
aes
de
móveis,
pires.
pratos,.
paliteidisplays, desenhos .
sacos de frutas em álcool, vinhos; ver
de calcomania para tecidos, estátuas, ros, pás de cosinha, pedras pomes, artimuth, vinhos espumantes, vinhos qui
estatuetas. estampas, gravuras, frutas de gos, protetores par adocumentos. pra
nados. whisky
vidro, figuras de - ornatos, festões, • foto- xadores de água para uso doméstico,
Classe 43 graflas, frutas de louças, figuras para-en- porta-copos, porta-niqueis, porta-notas.
Aguas
gasosas,
naturais ou 'artificiais
placas,
rebites.
radi.
Patizados,
porta-documentos
Fl
faltar bolos de aniversários .
caldo de cana, caldos de frutas; gila
casarnactos e outras' caia,squer tomemo- nhas, recipientas, suportes, suportes para
I NDUSTRIA BRASILEIRA
raná; refrescos, refrigerantes; soda;
tações, gravuras, imageas, letreiros ma- ouardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
ropes pa-ra refrescos
nequins, maquetas, obras artísticas, obras tubos para ata pois, tubos para seriaClasse 46
da pintura,. painéis e - e. l .-azes para de- gas, travessas, tipos de material OsAbrasivos,
preparados
para dar bar
etos
tico,
sacolas,
sacos.
squinhos.
vasilhaj
caras ões e para exposição. pro
em rolos, carbureto de sulca, abrasiVi
Classe 17
mostruários de mercadorias diversas, e mes para acondicionamento, vasos, 'doara propagandas, suportes arosticos caras, colas a frio e colas não incluídas Para distinguir fitas colantes e fitas cera em pó ara lustrar madeira; cer
gomadas
para polir cera para conservar e Poli
• para vitrines, estatuetas para adornos am outras classes, para borracha, para
móiteis e assoalhos, composições par,
tortumes, para marcineiros, para sa pa- —termo nd 670.496, de 9-11-61 •
e para fins artísticos e taboletaa
limpar vidraças, preparados para coo
teiros, para vidros, pasta adesiva para
Classe 26
J. er P. Coats, Limited.
seroar o escorregamento das correia-,
Artefatos de madeira, osso ou marfim, correias, pastas e pedras -1-a afiar
.
Escócia
massa para encerar, pasta para lustra
,não incluidos em outras classes: Azga- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
'P RETO BRANCO PRETO
e conservar calçados, pópara lima i
las, anéis, alguidares, armações para t.ara ladrilhos e adesivos para azulejos.
prata, pd para limpar dalreres, prepa
balcões
a
para
vitrines,
artefatos
de
maanéis,
carretéis.
para
tecelagem
e
gano.
.
todos para conservar couros
deira para caixas, tapume, bandejas, nições de material plástico ara inchIs' barris, baldes, batedores de carne, caiValso
n.° 670.501, de 9-11-61
tria geral de lásticos
z•
xas, caixões, -caixotes, cavaletes cunhas
Finacenter S. A. — • Financiamento
Classe 29 .
o
Crédito, Investimento
cruzetas, cubos, caçamba, colheres, ,c'es- Espanadores, escovas, escovas comuns,
São Padlo
tos para pães. Cepos para casinha, calambazes, rôdos. vassouras e
4.)
bos par ferramentas cantoneiras, angravasculhos
. o
' dados, estrados, esterinhas, estojosc, exClia se 30
•
PIDÃO ENTER'
premedeias, embalagens de madeiras, es- Guarda-chuvia gua rda-sol. bengalas
FINANC IAMENTO 1 CREDtT
cadas .fórmas, gaiolas, - guarnições para
suas partes integrantes
porta-blocos, guarnições para cortinas,
Classe 31
INVESTIMENTO
guarnições de madeiras para ustaisílios rendas, tonas, correias do tada rapé
'•ir± SairidSio4
domésticos, garfos, malas de madeira.
coreoa:ha e barbante. Materiais
AZUL BRANCO
palitos, pratos, pipas, inos 'puxadores, de vedação e mangueiras a saber: anéis
Nome comercial
arruelas
de
borracha
de
prendedozes de roupas, pedestais, mo- de veda0o
Classe
22
Termo
n.°
670.502, de 9-11-64
nogramas, pasinhas, garfinros e colhe- cortica, de couro e de fibra vulcaraza' Fios e linhas
Finacenter S. A. -- Financiamento
res para sorvetes, palitos para dantes, da.barbani e de amianto e de alacalao
Crédito, Investimento
Tesmos ns. 670.497 a 670.500, de
tardinhas, rolos, rosários suportes de ma-. barracas de campanha, betume para vi
Silo Paulo
9-11-64
deiras táboa de sassar roupas, táboas *aceiras. bolas para válvulas. buchas
s
S. B. Borges s Cia. Ltda
_de carne, tonéis, torneiras, tambores, circu'os de borracha sara potes, cordas
de lgodão, correias de transmissão. corSão Paulo
tampas e vasos'
PIN áC ENT ER
das de algodão, correias de transmissão,
Classe 27
cabos, calabres, cordoalhas, diafrag, O C• A
Paia distinguir: Artefatos de palha ou mas, enxarcias, flanges, gachetas de alClasse 50
fibra, não incluídos em outras classes. gcdão, anulares, de asbestos, de corda
Para istinguir: Impressos para uso em
Cestas, cestos para costu.as , cestos pa- de arame, de borracha, de couro, de
cheques, duplicatas envelópes, faturas
. Classe 41
ra pães, caixas para acondicionamento. estipa de folhas e cie plooabagina. juncaixas para enfeites, esteiras embornais; aist .oara vedação, líquidos de rechear Aleaclasfras, aletria, alho, aspargos. notas promissórias, papel de correspon
estojos, guarnições para utensílios, ma- madeira, lona, mangotes, mangeiras açúcar, alimentos paar animais, unida. clncia e recibos, impressos em cartum
las, perneiras, redes, rédeas, suportes massas para calafetar, massas para vi. amêndoas. ameixas, amendoim, araruta. placas, tabuletas e ve1Culos, bilhetes
impressos
para filtros, sacolas, sacos e telas para dros, molas par vedção pnos eleatiza- arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azeitarias,
banha,
bacalhau,
batatas,
balas
dos,
rolhas,
tampões,
tubos
de
•
lato
assentos de. cadeiras
Termo n. °670.503. de 9-11-61
biscoitos. bombons. bolachas. - baunilha
tubos de tubulações para vedação,
Finacenter S. A. — Financiamento
café
em
pó
e
em
grão,
camarão,
canela,
Casse 28
uniões de bordo e de finges
Crédito. Financiamento
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
Para distinguir: Artetat•rs de material
Classe 32
plástico e de nylon: Recipientes fabri- Albuns; joraais; publicações em geral, caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
São Paulo
cados de material' plástico, revestimen- programas radiofónicos, programas te- cereais, cominho, creme de leite, cremas
tos confeccionados de substancias ano levisionados, peças teatrais e cinema- alimentícios croquetes, compotas, caa•
asais e vegetais: ' Argolas, açucareiros,
FINACEfiT ER
eica. coalhada, castanha, cebola. condi
gráficas; revistas.
armações para óculos, bules, bandeias,
mentos para alitnentos, ao:dormites.
Sao
Paul o—Capi tal
bases para telefonas, baldes, bacias, bol- Termos lis. 670.493 e 670.494, de
chouriços, dendê, doces, doces de fru9-11-61
sas, caixas, carteiras, cha pas, cabos
tas, espinafre, essências alimentares, em.
Indústrias Villares S. A,
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
Classe 33
. São Paulo
caixas para acondicionamento de alimate. farinhas • alimentícias, favas, fé
Insígnia
mentos, caixas de material p'ástico para
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Têrtno
na°.
670.504,
de 9-11-61
buterias. coadores, co pos, canecas. ao-,
figcs, frios, frutas sêcas naturais e crisIberas, conchas, cestas para pão, cestitalizadas: gricose, goma de mascar, gor- Cotisa Colocadorade Títulos Santisi
Ltda..
nhas, capas para álbuns e para livros,
duras, gránulos, grão de bico, gelatina,
São Paulo
-cálices, cestos, castiçais para velas,
goiabada, geléias, herva doce, 'serva
caixas para guarda de oblatas, cartumate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
chos. coadores para chá, descanso para
condensado, leite em pó, legumes era
pratos, copos e copinhos de plásticos
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
SEIS alimentidas, mariscos, manteiga,
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas, Pás1uha4
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, tner e melado, mate, masgarfinhos de plástico para sazona:as, for'
sas para mingaus, molhos. moluscos
minhasde plástico para sorvetes, discoa,
mcatarda, mortadela, nós moscada, noembreagens de material plástico, embazes; . óleos comestíveis, ostras, ovas,
lagens de material oistico para sorveSÃO PAULO-CAPITAI
tes. estojos para objetos, espumas de
pães. Otos. adisses. pimenta, pós para
pbdins, plckles, peixes, presuntos. panylon, esteiras. enfeites • para automótês, petit-pols, pstilhas, pizzas, pudins.
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
Classe 33
queijos, rações balanceadas para ani.
pratos, Funis, forma, para doces, fitas
Insígnia de coonércio
•
mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas
Classe 3 '
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
é
para bolsas, facas, guarnirõss. guarni• Para distinguir: Substancias químicas sauduiches, salsichas, salames, sopas en
Classes: 33 e 50
ções para chupetas e mamadeiras. guar- produtos e preparados para serem usa- 1ateda5, sorvetes, sucos de. tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha_
Sinal de propaganda
nições para porta-blocos, guarnições do* na medicina ou na farmácia
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TITULOS MANTISTA

*Pr....* •

UI' DA

(Oceania Ltda.

Nome comercial
—
Têrosets us. 670.506 ,e 670.507, de

•Gliannharp

"CASA SAMPAIO':

11-#0

Classe 8
Aparelhos eletro domésticos, tubos de
imagens,
seus acessórios e material
'elétricos em geral

"^" 4t.trita

-Classe 11
Para distinguir: 'Ferramentas especiais
para "manutenção de veiculos â motor
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos e
mecânicos -de -precisão
'Termo n.° 670.508. de 941-64
inatitan- 4e Angell S. p. A.
Itália

Sauni-E.S.Paulo

'

\

Classe 32
Revista
Têrmo n.° 670.521, de 9-11-64
armácia Vara Cruz Ltda.
Santa Catarina

2-4/ancida.
akita.

-,COgè 'fp°
e (c,

de angeli
Classe 33
Titulo
'Termo .a.° 670.515, de 9-11-64
Orga — Organização do:: Artistas
Musicais Brasileiros
Paraná

L'Iaste 3
Para distinguir: Produtos farmareuticas
ildicado .no .tratarnento das lesões alceativas e inflamações das mucosas gas' tintestinal
Ternio •ri, 670.509, ,de 9-11-64
Instituto de Angeli S. p. A.
Itálir

mem,.

Classes: 3, 10 e 48
Titulo
Termo -n.° 670.522, de 9-11-64
Panifície Cresciumense Ltda.
Santa Catarina

li

Panificlo Creseltiiiieris3

'

lau,§CA§% anatitanaos

Classe 33
Titulo

- Classe 3

Têrmo .n.° 670.516. de 9.11-64
Para distinguir: produto lannaceutico' Moinhos Unidos Brasil — Mate S. A.
indicado no tratamento das lesões alceParaná
rativas e inflamações da mucosa gastrintestinal

PRORROGAçÃd,

Termo n° 670.5.10. Ide '941-64
Banco Nacional do -Desenvolvialanto
Econômico
Brasília

MOINHOS UNIDOS',
BRASIL -MATE

REVISTA

'Nome comercial
Térnio n.° .670.517, de 9-11-64
•etonfecções Blumenau Ltda.
Santa Catarina

DO BNDE

Untecções
Blumenau Ltda.

Classe 32
'Revista

Nome comercial .
Téruio ia,° 670.518, de 19-11-64
Malharia flamingo Ltda.
Santa Catarina
'

Têrrno si

de 9-11-64
F:Sbrica de filouterias Ivan Lida:
Guanabara
6

l

7+LT

'Clame
ma ouecritts e cihJetos ule adorno

',Áná*

,; t.

lhírii- Flamingo Ltda.
•
.

.

Nome comercial

Classe 50
Pata aascinguir: Papéis de cartas, eme..
lopes, cartões comerciais e de visitas,
faturas, duplicatas, recibos, letras de
câmbio notas romissórias placas, It.
echos, luminosos, memorandos
Térmos as. 670.529_ e 670.530, de
9-11-64
Lion S. A. Engenharia e importação
São Paulo

Classe 41
'Panificação e confeitaria
Termo .n.° 670.523. de 9-1144
Pão Gostoso Ltda.
Santa Catarina

4)11113 41,1414111VA,0 1,18

ANazià

11, 15; 41. 43 e 12
Titulo de estabelecimento
Termo a.° 670.528-, de 9:1-17-aA. Engenharia e Importação
São •Paat.,
Classes

'Têm° 11.° 670.514, de 9-11-64
Manoel Pinto Abreu Junior
Guanabarr

\

.V

Classe '41
Café torrado, moldo e empacotado
Têtmo a.° . 670.527, de 9-11-61
T VI . Sampaio G Cia. Ltda.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° '670.520, de 9-11.64
'Otto Prensei

9-11-64
Cietnauto" Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

JILMAR1711 3E

1117

Êtnpresa de Pesca,

UOTISA COLOCA DDR -

'C I 2

i5.

Março

Tênue 'n..° . 670:526. 'de '9-11-61
Termo n.° '670.519, de 9-11-64
Empresa de Pesca Oceania Ltda. .1 Comércio e Indústria -de Café 'Ltda.
'Paraná •
.Rio .de Janeiro

Ténno -n.° 670.311, de 9-1144
Térmo It.° 670.505, de 4-1144
'13atisa Colocadora de Tttilos &elitista' Tranedisco indústria e Comércio Ltda.,
Ltda.
kRio de janeiro .
São ?atilo
ZI

II 1

.1•11.~11

alear2INICAZUT

2402 ,~4:et

Jçii,

.

Classe 6
Tratores agricolas
-Classe 21
Tratores
Classe 41
Indústria de panificação e proataos deTêmio n.° 670.531, de 9-11-64
rivados do 'trigo
Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa
Têm on.° 670.524, de 9-11-4
• 'Guanabara
Serraria Subida Ltda
'Santa Catarina

-

Lo

Serrano Subida Ltda.,

Nome 'comercial
— Termo ai" 670.525, de 9-11-64
Gehto Pereira Mendes •
São Paulo

Ni()RPL AN"

.ándUtria Briurileira
Classe 48
Artigos da classe
Térmo n.° 670.532, de 9-11-64
Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa
Guanabara

Classe 50
Para 'distinguir: In:orasses para at., em: 1
Cheq ues, 41nrilicatas, envelopes, latte.as.'•
•nétas Promissórias. Papei de correspon.,
dência 'e recibos, impressos am.scartazes, . .
placas, tabuletas e veículos. bilhetes
impressos

L.
Indústria 13raiiieiri,

•Classe 48

Artigos da elass

•
T:

1118 Quarta-feira 17,

• março cie wkf.A

•
Têrmo n.° 670.533, de 9-'1-64
Marlene de Macedo Rodriguai Lisboa
Guanabara

T
Leo

Termo a.• 670.538, de 9-11-64
Caanércio e Representações Teixeira
a
Ruas Ltda.
Minas Gerais

n.9 '670.543;. de 9-11-64
Barros - da Silva
Guanabara
•

r Guedes

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

Classe 32
Classe 1
Para assinalar, e distinguir: jornais, reSubstâncias
e
preparações
químicas.
usaClasse 48
das nas inclúatrias, na fotografia e nas vistas e publicações em geral, albuns,
Artigos da classe.
análises quatnicas e preparações qui- rogramas radiofônico), peças teatrais e
cinematográficas
Termo n.° 670.534. de 9-'1-64
micas anti-corrosivas e anti-oxidantes
Marlene de Macedo Rodriguett Lisboa
Termos
ns.
670.544 e 670.545, de
Terra ou.' 670.539, de 9-11-64
Guanabara .
9-11-64
Labia
Guaicurus
de
Administração
Casa-a:
A iministradora Cardeal S. A. .
São Paulo
'Guanabara

GUAICURUS

1~11.2.11n111a.~~~~

•

111dt:estria Brasileit.

Classe 48
Artigos da claass.
Termo n.° 670,535, de 9-11-64
Macedo, Vieira EI Cia. Ltda •
Guanabara

2asse
Administração _ _

Termo u.° 670.540, de 9-11-64
DeLserra Comércio e Mministração
- Ltda .
São Paulo

DELSERRA
5rajroffsfo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Ciasse
_
Aço em bruto aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aça
aarcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado. bronze. bronze em bruto ou
Classe 48
oarcialmente trabalhado, bronze de
Artigos da classe
manganêa, bronze em pó, 'bronze em
Termo n.° 670.536, de 9-11-64
barra, em fio, chumbo • em - bruto ou
Belawolka Auto-Peças e Accessórios Parcialmente preparado.. cimento meLtda .
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
GuaMabara
Parcialmente trabalhado, ferro em bruto
em barra ferro' manganês. ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente cabalhado. gusa temperado. gusa maleável.
'usinas de metal, lata em fólha, lato
em fólha, latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas 'metálicas, limalha&
Classe 50
magnésio. manganês, metais não traba
Comareio ,de peças, e acessórios para lhados ou parcialmente trabalhados. meautomoveis
tais em massa. • metais estampados.
metais para solda. niquel. zinco
Teima n.° 670.537, de 9-11-64
Carlos Alberto Dias Coelho
Termo n.° 670.541, de 9-11-64
• Minas Gerais
Serei — Serviço de Reembolso Ltda.
,
.
São 'Paulo

indústria Brasileira

SANTO ANTONIO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
•
Para distinguir: Móveis em gepal,
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusiõe móveis . para
escritórios: armários para banheiros'
para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos: balcões
banquetas. bandejas clomicilinees, - ber.
çoa, biombos. cadeira., carrinhoa para
chá e café. conjuntos para cicasmitórics.
conjuntos para salad e lanar e • ala de
balanço, caixa de rádios. ce1chões, col.
chões de molas dispensas, divisões, divisitas, conjuntos para 'terraços,- jardim
e praia, conjuntos de arrasios e ;abo'.
netas para copa e cosinha. camas. cabides, cadeiras giratórias. cadeiras de
vaus, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas. mesinhaa. mesinha:para rádio e televisão. mesinhas para
máquinas de escrever, máveis flwra
nógrafos; para rádios e para televisão
moldaras para quadros. porta-retratos
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha-

• Têtmos na. 670.548 e 670.549, d_
9-11-64
Administradora Cardeal 5, Am
Guanabara

OP.MPRESb

COR TRUL
•

IMO

' S EREL-SERVIÇO

DE
REEMBOLSO LTDA.

•

Nome comercial
Têm° u.9 670.542, de 9-11-64
Serei — Serviço de Reembolso Ltda.
São Paulo

tindústría Brasurc,

-

g 4,,

Et

Indústria Brasile:ri*

Classe 50
•
Para distinguir: O timbre de todos
seus impressos comerciais, tais co:
papeis de carta, memorando; eavelo;
cartões de visitas ou ° comerciais, b
ras, avisos, recibos, cheques, cantata
propaganda, promissórias, ações, bites e passagens; vendas de passat
aéreas 'terrestres e marittmas
Classe 16
Para distinguir: materiais de cons.
ção: argila, areia, azulejos, argan
sas, batentes, balaustres, calhas, dm
to, cal, cre, caixas de descarga, c
pas isolantes, caibras, caixilhos, a
nas, chapas para cobertura, cai
d'água, edificação pré-moldadas, eras, esquadrias, fõrros, frisos, gê
grades, janelas, lamelas de metal. Ia.
:hos, lambris, luvas de junção, Ia
lajeotas, material isolante contra
e calor, manilhas, madeiras para ce
truções, mosaicos, produtos de h
asfáltica, produtos para tornar im;
meabilizantes as argamassas de clme
e cal hidráulico, pedregulhos, placas
pavimentação, peças ornamentais
cimento ou gesso para tetos e parei
parquetes, portas, portões, persia:
pisos, papel para forrar casas, sole.
para porta, tijolos, tubos de concr
telhas, tacos, tubos de ventilação, t
rimes de cimento, vigamento, venezia

Classe 16
Para d:stinguir: Materiais para cons
. tru,
;bes e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos batentes. balaustres; bisasoa de cimento, blocos ara pavimenta.
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas. caixas dagua
.aixas . para cobertuas, caixa dava.
:a sias de descarga para etixos, edifica.
;Sas rerricIdadas, estugeu, emulsão de
base asfáltico estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le junção, lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, pralutos de base asfált.co. produtos para
-ornar imperineabilizantes as argamasevitrô'
,as de cimento e cal, hidráulica, pedra.
produtos betuminosos, smpermea
Têm° n.° 670.550, de 9-11-64
alizantes. liquidos ou sob outras formas
Administradora Cardeal S. A.
:ara revestimentos e outros como nas
Guanabara
.tonstruçõea pesa anas. placas para pa•
rimentaçno. , peças ornamentais de Ci.
nento ou gesso para tetos, e paredes
moei para forrar casas, massas anel- Administrador Noi?
uidos para uso nas conatruçetea, par.
Classes: 16, 33 e 50
metas. portas. portões, pisos, soleiras
Titulo de estabelecimento
_
,
,ara portas, tijolos, tubos de concreto
• Termo. n.° 670..551, de 9-11-64
telha, tacos, tubos de ventilação, can.
Administradora Cardeal S. A.
lues de cimento v.gas, vigamentos
Guanabara
•
vitt-6a
.
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, dupli- AdminishidoTi
catas, envelópes, Saturas, nótas promissórias. papel de correspondência reci
boa, impressos em cartazes, placas, ta
buIetas e veiculos, bilhete/1 impressos
Nane comercial
nano n.° 670.546, de 9-11-64
—Termo n.° 670.552, de 9-11-64
Administradora Cardeal S. A.
Augusto de Freitas Lopes Gonça
Guanabara
Guanabara

Novel S.

mstradera Mittók BLSILEIRA DE RI
CarCkal
Classe 33
mamai*, AtAtIlIMIA

Class: 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos.
literais de propaganda, chequea, clichês
cartões termoplásticos de identidade.
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
impressas, notas promissórias, recibo, e
átuly

Classes: 16, 33 e 50
Titulo
Termo n.° 670.547, de 9-11-64
Administradora Cardeal S. A.
Guanabara

Administradora
Cardea1 S
Nane cosnercial

Título'
Termo n.9 670.553, de 9-11-64
(Prorrogação)
Maison
.
França

OILIDA

Classe 41
Carnes em conserva, condimentos,
servas alimenticias, especiarias, es.
cias de carne, fiambres, gelélaa

.

Têrmo an.° 670.559, de 9-11-64
.ticas, linguiças, mortadelas. pastas
Marco — Sociedade Civil Para a Pres-'
.
peies=
,Inenticias,
mentidas, peixes em conserva, presun- tação • ale Serviços de 'Promoção dei
'Venda Ltda.
tos, salames, salgas, salmouras, substancias alimentícias, animais ou 'vegetais,
São Pão
conservadas e não conservadas, preparações para a alimentação conservada e
não conservada
Termo n.° 670.554, de 9-11-64
\)12.
Septodont
•
,Vn
Franca

ISEPTODONT

tc.t.c14
' 4P

-

Classe .5
Produtos farmacêuticos para uso
- deatário
Termo n.° 0670.555, de 941-64
The Wellcome Foundation Limited
Inglaterra

•

sxtv-

st•
,a4V -

Nome comercial
Termo si.' 670.561, de 9-11-64.
Naxos-Union Sdaleifrnittel-Und Schleif,
Classe 3
traaschineafabillt
Substancias ae ¡preparados afarmaceuticos
'Alemanha
em forma de vacinas sendo 'todos para
uso humano oPRORROGAÇÂO
Termo ati.° ,670 .556, 4.de 9-11-64
Companla Anonima iToddy Venerolona
Meneznala

Néctar de !Fitita e1UKY
Classe 41

Frase de propaganda
Termo ..n.° 670.557, de 9-11-64
Norslr- Hydro-Elektris 'Kvallstófalalesels1
Acab
Noruega

ITT.1

.'SHALOM
IND. BRASILEIRA
1.

Classe 32
'nicos e rádio-televasionados . ;peças tea/buns irnpres.
Almanaques, anuários
aos, boletins, catálagos. edições impressas, folhetos, jornais. livros impressos,
publicações impressas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças
teatrais e cinematográfica*, programas,
.circensea m revistas
Termo In.° 670.560, de '9-11-64
_ama do Brasil B. A. Indústria e
Comércio
São Paulo

1.UWA DO BRASIL 'S.
"NDÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome "aammarcial

(Classe '.51
Corno ferramentas de desbastar: limas
de esmeril, achapas de esmeril e ferramentas de tarner11, exceto 'para fins Oentários; ferramentas de tornear ou lapidar,

/

QUIMBRAP
• biltniSTOIA 'MUI"

Classe 38
Artefatos plásticos
Classe 1
Amaciantes
T romê°11. —aDitss.1 pracoOsd
emulsificantes, para uso
na -indústria ---textia de papel, ale cor- Terraplenge — Engenharia Técnica Ia.
tansa, de cosméticos, de imprensa e
dústria e Ccenércia, 'Ltda.
outros 'fins
Rio de 'Janeiro
Termo .n.° 670.565, de. '9-11 a64
'Molas .No-Sag S.
.
(TERRAPLENGE
São Paulo

incluNuro.trasalearra

•

Classe :50
Para distinguir: 'Impressos -ela-flet
anúncios impressos, ações, apólices, '
lhetea. bilhetes-de ''sorteio, cheques, cai.
tões comerciais e de visitas, duplicata.
debentares, envelopes, fatcras.itolhinhaa
letras de cambio, 'notas -Pacata, 'notas
promissórias. papeis scorrespoodndtk
passagens, -publicidade e propaganda em
geral. recibos

'Classe 10
'Móveis -em -geral de metal, vidro. de'
Termo n' 670.572, de 9-11-64
aço, -madeira, estOfados ou não. inclu- Indústria e Comércio de Móveis Gala
sive (móveis -ora 'escritórios: Armários
Ltda.
armários para banheiro e ,para roupas
Siio
-Paulo
usadas, -almeirndas, acolchoados par:
./AÇO TORSIMA
móveis, 'bancos. -balcões. 'banquetas.
bandejas, udomiciliares, berços, biombos.
Name conser.cial
cadeiras. narrrinhos pata chã , e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Termo n.° .670.563, de 9-11-64
industria bra4.r31
para sala de jantar e sala de visitas
Sociedade de Automóveis L,umi aiarl
conjuntos para terraços, jardim e praia,
'Ltda.
'Casse 40
conjuntos de -armários .e gabinetes para
Sao 'Paulo
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras 'Móveis em geral de metal, vidro, ãe
giratórias, cadeiras de balanço, caixa aço, nadeira. Istalados ou não ilidisde rádios, colchões, -colchões de mol a s eive móveis ara Iscritórios: Armários,
para banheiro se para roupas
dispensas, divisões, divisas, -discotecas. armários
usadas,
alrao4
adas, acolchoados .para
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanirNpostru:A 'BRA'SrLEIRA nhas. estantes, guarda-roupas, mesas. móveis, bancos, balcões, banquetas,
mesinhas, mesinhas (para rádio e televi. bandejas, domiciliares. berços. biombos.
Classe 21
são, mesinhas Para televisão, molduras cadeiras, carrrinhos para chã e -café
'Para distinguir; Veiculas e suas -partes para quadros, porta-retratos, poltronas. conjuntos para dormitórios, conjuntos
Integrantes; Aros -para -bibicletas. auto,. , poltronas-camas, prateleiras, porta-cha. para sala de jantar e sala 'de visitas,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor) :péus, sofás, sofas-camas, travesseiros e conjuntos para terraços, 'jardim e prata,
tecedores. alavancas de câmbio braços
vitrines conjuntos de armários •s gabinetes ¡para
breques, braços para veículos,'
copa e cosinha, camas, cabides, aadeiras
Termo
n"
670.566,
de 9-11-64
tas, carrinhos de. mão e carretas. cami.
giratórias, -cadeiras de balanço. caixa
São
Paulo
nhonetcs., ' carros ambulantes, caminhões
de -.rádios, colchões. colchões 'na molas
carros, tratores, cuaros-berços, carros.
dispensas. ,divisões, divans, •ciLszotectut,
tanques, carros-irrigadores, carros, tar.
de madeira, espreguiçadeiras, oescrkvanl'roças, carocerlas, chassis. mhapas Cie.
rhas, *atuam, -guarda-rim:IN-as. mesas,
carrinhos para máquinas de escrever
mesinhas, mezinhas ',para ceada) televiIndustria .Brasileira
freios, fronteiras para mei:mios. guidão
são, mesinha, para televisão, 'molduras
corrediços. para veículos. direção deslia
`para kquadros, r porta-retratos, optiltronns,
Classe 90
autores para 've1culos. cebos de veiculo*
poltronas.cansas, prateleiras, porta-dawsabiae
!pé ¡para pendurar roupas péus,..solis, mofas-ta mas, ?travessetros
engata ;para -canos, "eixos -de Idire4tio4
de cavalheiros
cadeiras,' ettriboa, asseadas rolantes, ele.
vitrines
an:° ;570.562, de 9-i il-64
, Aço Torsicaa • S. --A.
Sao Paulo

Tê11320

1.91111filtal

v 2ee

y•
r

4!

vadiares para passageiras . e ,para caiu, -Termos na. 670 ..567 -e 670.569, de
locomotivas, 'lanchas, motociclos, anafas. •
9-11-64
motocicletas, tnotocargas,4moto furgões, Pacific — Importação e Exportaaão
manivelas, navios, ónibus...para-Choques.
Ltda.
para-lamas, para-brisas, pada.% pantbes,
Guanabara
rodas para .bicicletas, raios ! para: Weide.
tas, reboques, radiadores, para veiculasrodas para veículos, selins, trieicles, tl
rastos , para veículos vagões, .velocipe.
dez, varetas de -controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, -vantes s de.
•carros,' toletes para tarros
industrio ktrositefr,.,
Termo n.° -,670.-564, de 9-11-64
Quimbrasil Química Industrial Brasileira
-S,
Classe 44
São Paulo
Madeiras em -bruto ou .parzialmside
trabalhadas
• Classe
'PRORROGAÇÃO
Cornes congeladas
l'unda.2itatus
Classe '6
Máquinas e -suas ¡partes -integrantes
não incluídas -nas classes 7. 10 e It.
\,_\\
Termo n.° -670370, de 9-11-64
RIUIMBRAS L
Indústria de Plásticos Urca Limitada
Guanabara,

PRORROGAÇÃO,

:diamantes
sClasse
Artigos da classe
Temi on.° '670.558, de 9-11-64
Editora e Publicidade Shalom Ltda.
São 'Paulo

•

71/
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0IARIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-feira 17

•

•
'

1120 Quarta-feira 1?
1 'Termo 1 1):, 9 670.573, de 9.1f4i
'
R. da Silva
Guanabara

LIDER
Classe 8
Óculos
Termo n.° 670.574. de 9-11-64
L. R. da Silva
Guanabara
OPTICA

LIDSR

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
gos, parafusos, picões, porta-gelo; .poseiraa. porte-pão, porta-joias. paliteiros
pesada., roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e ' cabe
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; tesuuras, talheres, taihadeiras, torquezes,
tenazes, travada:ma, telas de arame, toraeiras, trinco:, tubos para encanamenta.
trilhos para portas de correr, taças,
Tavessas, tsribulos vasos, vasilhames,
- verrumas
Termo n.° 670.577, de 9-11-64
Regina Indústria e Comércio de
Bijouterias
Guanabara

L1DER DAS
'OPTICAS DO BRASIL
Classes: 8 e 33
. Expressão de propaganda
Tenni° n.° 670.575. de 9-11-64
• Colorama Tintas Ltda.
C112nabara

Indústria Brasileira

•

tomos ns. 670.581 a- 670.584,- de
•
•
9-11-64
• Metalúrgica Mim . Ltda.
Guanabara

Março ae 1965
Termo ne 670.592,- de 9-11-64
Ibeo, Indústria Brasileira de Eletranta
e otic aLtda.
Guanabara

IBEO INDUSTRIA

BRASILEIRA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classo
Classe 17
Artigos da clama
Classe 40
•Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 670.585, de 9-11-64
Saraiva Lopes ei Pinto Ltda.
-Guanabara

FATINV

•

DE ‘EL ETRONICA'
E ÓTICA LTDA.:

Nome comercial
Tentem na. 670.593 e 670.594, de
9-11-64
.
a
lbeo Indústria Brasileira de Eletrônica
e ()tia aLtda.
Guanabara

ec

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
Classes: 36 e 33
pedras preciosas e suas imitações, adiarCNDÚSTRIA BRASILEIRA,
fitulo de estabelecimento
nos de metais preciosos, Semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artiTermo ne 670.586, de- 9-11-64
Classe 8
gos de fantasia, de metais preciosos.
Saraiva Lopes
Pinto 'Ltda.
Artigos da clase.
balagandans de metais preciosos, ou
Guanabara
Classe ,50
semipreciosos, bandeias de metais preArtigos
da classe
a
ciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de :nue" precioso, • ou semiTermo n.° 670.595, de 9-11-64
lbeo Indústria Brasileira de Eletr.:Site
precioso, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
e ótic aLtda.
IND17STRIA BRASILEIRA
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Guanabara'
Classe' 36
contas de metais preciosos,, copos de
Artigoa da clases
Lutais pre.ciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, cio de ouro.
Tênno n.° 670.587. de 9-11-64
fio de prata, fivelas de metais prado- B. N. I. Bolsa Nacional de Imóveis
Classe 1
sos. galreteiras e metais preciosos, jóias
Tintas em geral
Guanabara
jóias falsas, lantejolas de metais preTermo n.° 670.576, de 9-11-64 - ciosos, medairas de metais preciosos.
Bazar Kosmos de_ Ferragens Ltda. semi-preciosos e suas Imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, peGuanabara
dras semi-preciosas para jóias, pérola.
INDÚSTRIA BRASILEIRA]
e Imitações de pérolas, pratos de ,ne.
Classe
taisp reciosos, serviços de chá e de café
Artigos da classe
de metais preciosos, serviços de licor
Classe 33
de metal precioso, serviços de refrescos
Termo n.9 670.596,. de 9-11-64
de meati precioso; serviços de salada
Titulo de estabelecimento.
Armarinho e Confecções Ramos TO
de frutas de metal . precioso, serviços de TèrrnoLtda.
'tndústria Brasileira
s na. 670.588 e 670.589, de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
Guanabara .
9-11-61
metal precioso, taças .de metais prado. B. N. I. Bolsa Nacional de Imóveis
aos, talheres de metais preciosos, turiClasse 11
ARMARINHO E
Guanabara
Ferragens, ferramentas de tilda espécie, bufos de metal; turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
cutelaria etn geral e outros artigos de
CONPECÇ6E1
metal, a saber: Alicates, alavancas, arTêrino n.° 670:578, de 9-11-64
RAMOS-TEX LTOL4
mações de metal, abridores de latas
Metalúrgica Minos Ltda.
•arame 'liso ou farpado, assadeiras. açu,
Guanabara .
careiros; brocas, bigornas, baixelas.
• Nane comercial
bandejas, bacias.- baldes. borabonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais. ,coTermo n.° 670.597, de 9-11-64
Metalúrgica
Minos
lheres para pedreiros. correntes, cabides:
Armarinho e Confecções Ramos Tox
chaves; cremones. chaves de parafusos,
Ltda.
'
conexões para encanamento, colunas,
Nome comercial
Guanabara
- caixas de metal para portões. canos de
Classe 25
Metal, chaves de fenda. chaves inglêsa,
Termos as. 670.579 e 670--..535n 7—de
Artigos da classe
9-11-64
cabeções, canecas, copos, cachepots.
Classe 50
Metalúrgica Minos" Ltda .
centros de mesa. coqueteleiras, caixas
Artigos da classe
Guanabara
para acondicionamento . de alimentos.
INDOSTRIA BRASMEIR14,
Termos os. 670.590 e 670.591, de
calderees, caçarolas chaleiras. caletei•
9-11-64
ras, conchas, condores: distintivas do.
.
Classe'
bradiças; " enxadas, enxadões, esferas,
Marco Promoções e Produções Artísticas
Artigos da classe
Ltda.
-engates esguichos. enfeites para arreios.
estribos, " esferas para arretes. esauttiaTermo It.° 670.599, de 9-1176+
INDUSTRIA BRASILEIRA
deiras: formões, foices. ferro 73 a cortar
Yolanda Stabfie Navarro
capim, " ferrolhos, facas. facões, fechaSão Paulo
duras, ferro rocaurns a carvão. fruteiras.
Classe 5
funis, fôrmas para doces, freios pára
Classe 50
Artigos da clase.
estradas de ferro, frigideiras: gauchos
Anelos da classe
grelhas, garfos, gamelos ar qudros.
Classe 17 •
g
Classe 35
gonzos para carruagens; instadas; 1:Artigos da classe
Artigos da cheia
mas, laminas. licoreiros latas de lixo;
Jarras; machadinhas, molas para porta
•
ilasse 36
molas para venezianas martelos, mar.
Calçados para homens, aenhorati
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
CR$
10.019
'are
retas, matrizes; navalh es- puas,
crianças,

MINHA

EDIFÍCIO
BOI JOUR

IMMOS-TEX

MIMOS

SAPA TEX

eza, atoado

