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ESTADOS UNIDO
SEÇÃO III
ANO XXIII - N.' 52

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Retificação - Por ter saído com ihcor. N. 125.703 - Arranjo ri..:ficador de
semi condutores com elementos retificarepSes.
dores e forma de lâminas Siemens
S.' :ckertwerke Aktiengesellschaft.
Rio 15 de março de 1965
N. 125.705 - Agregado Maçarico
Metalúrgica Matarazzo S.A. - Nos ou Bico Queimador para Combustivel
pedidos de restauração das patentes de Fluido - Whirlpool C,orp.
números:
N. 125.770 - Aperfeiçoamentos no
1.173 • modélo industrial,
Comando das Caixas de Avanços e Ros1.174 - modelo industrial
queamento de Máquinas Ferramenta 1.175 - modelo liadustrial - Nada Etablissements a C.azereuve e Monsieur
hã que deferir, visto que as presente Henri Rene Bruet,
patentes se extinguiram de acsórdo com
o artigo 42 combinado orai o artigo N. 126.279 - Meios de Registro
para Chamadas Telefônicas - Telefo76 número 3 do Código.
naktiebolagget L M Ericsson.
N. 126.876 - Instalação para sepaNOTIFICAÇÃO
ração rápida de objetos - Ateliers de
convidado - Deutsche Gold-Und Consctrutions Electr' „Jes de Charlerol
Silber Scheideanstalt Vormals Roes- Acec.
sier - a comparecer a este Departa- N, .27.002 - Aper feiçoamentos em
mento, a fim de efetuar o pagamento da ou relatia •s a Lampaas Elétricas Inanuidade da primeira anuidade no têr- candescentes - N V Philips Gloeilammo 120.806: privilégio de invenção - penfabrieken.
Retificado por ter saído com incorreN. 127.013 - IVIácpina para Lavar
ções.
e Centrifugar - Clemetts August Voigt.
N. 127.019 - Corpo Central para
Divisão de Patentes
Retifica Portatil de Torno - Victor
João Szankows Id.
EXPLDIENTE DO DIr.:TOR
N. 127.175 - Aperfeiçoamentos em
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DE- Dispositivo de Controle Termostático Robertshaw Fulton Controls Co.
FERIDOS
N. 127.264 - Aper Éeiçoamcnt5s em
ou relativos a Dispositivos para a ReDia 15 de março de 1965
produção Estereofônica de Sina:,. N. 118.882 - IVIeditor Giroscópico N V Philips Gloeilampenfabrieken.
de Vasão de Massas - Wilfred Roth.
N. 127.265 - Aperfeiçoamentos em
N. 110.986 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processos e aparelho para ou relativos a Tomadas com Soquetes
a sepaarção em peças de chapas de :na- de Pinos Múltiplos dotadas de contactos
teria] quebradiço N V Philips Gloei- de Mola com formato de Fio ou Lâmina
- N V Philip. Gloeilampenfabrieken.
lampenfabrienken.
N. 127.266 - Aperfeiçoamentos em
N. 122.887 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a Circuitos destinados a
ou relativos a baerias acopladas Gheor- permitir a transmissão de uma dentre
ghe e Nicolau.
um Conjunto de Fontes de Informação
N. 122.899 - Detecção de Calor de acôrdo com um critério de prioridades - N V Philips Gloellampenfa- John e Lindberg Jr.
brieken.
N. 125.072 - D:spositivo de AliN. 127.274 - Aparelho para cozimentação de uma peça d? relojoaria com- mento - Westinghouse Electri, Corp.
preendendo ao menos uma célula foto N. 127.298 - Dispositivo para graelétrica - Batungartner Fretes S.A.
var a ler -por intermédio de um armaN. 125.129 - Maçarico de Vela zenamento magnético impulso; elétricos
para produção de oxigênio - Mine Sa- resultantes da rotação angular de um
• fety Appliances Co.
disco telefônico - Armando Luiz Robba.
N. 125.392 - Aperfeiçoamentos em N. 127.332 - Sistemas d.- refrigeraqtt referentes a Magnetrons Ressoadores çã o por absorvição e arranjos de conde cavidade compreendendo um catodo trole para os mesmos - Carrier Corp.
N. 127.345 - Detetor de pico çjlindrico N V Philins Gloallampenfebrieken.
T-2 National Cedi Register Co.

N. 127.425 - Plásticos em pasta positiva para grades de baterias The Electric Auto Lite Co.
N. 127.448 - Transformador de calor com depósitos de coletor - General Motors Corp.
N. 127.471 - Aperfeiçoamentos' em
arranjos corretores de impulsos - Automatic Telephone El "."'.ctric Co. Limited.
N. 127.728 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a osclIntes - General
Precision
N. 127.991 - 'Aperfeiçoamento em
disjuntor elétrico com unidade interrupt-ra selada - General Electric Co.
N.. 128.138 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a conversoes de funcionamento próprio utilizando re ti f ic :doces
semi condutores controlados - N V
Philips Gloeilampenfabrieken.

N. 422.055 - Hazemag - Haze.
mag Hartzerlainerungs Und Zementrnas.
chinenbau - GMBH - I. 6.
N. 426.799 - Carta Oro - Desti.
latia Medellin S.A. - Cl. 42.
MARCAS INDEFERIDAS

N. 127.322 - Dentacril - Antonio
Pistilli - Cl. 10.
N. 169.92ç - Chiquita Bacana
Monti Irmços - Cl. 42.
N. 353.546 - Fosfestrin - Labora.
tOrio Londrifarma Ltda. • - CI. 3.
N. 421.509 - Emblemática S.A.,
Fabricas Orion - CI. 21.
N. 421.511
Emblemática - S.Ae
Fábricas Orion - Cl. 21.
N. 423.883 - Trai - Bar Trol
Ltda. - Cl. 41.
N. 425.788 - Dicosa - Dicosa :Dr
tribuidora de Comésticos S.A. - Cias.
se 43.
N. 429.321 - Renato Birouterias
Remato Fiancisco Bloisa - Cl. 13.
N. 448.606 - Pen Syn - Amerie
can Nome Products Corp
Cl. 3.
N, 156.350 - Industria de -Bebalat
IvIODÊLO DE UTILIDA-- DEFE- Amazônia
Lida - Bakana
CI. 42.,
RIDOS
EXIGÊNCIAS
N. 121.229 -- Nova disposição construtiva aplicada a dispositivo de ilumiTermos com exigências a cumprir'
nação - Mecânica Esfera Ltda.
N.
162.666 - Alberto M. Mansur.
N. 122.445 - Mv° Sinaleiro para
N.
- Comp.
Industrial
veículos e outros fins - Otto Felts de Santa 228.069
Matilde.
Là Rocca.
N. 267.210 - Jorge Cunha.
N. 127.239 Nôvo tipo de vibralor
N. 291.262 - Jarbas de Oliveira Anpara elevador de voltagens de cercas drade, Jose Alvaro de Camargo Peneletrificadas - João Carlos Aguiar de teado e Jose Paulo Baddini.
Mattos.
DIVERSOS
EXIGÊNCIAS
N. 410.036 - Miguimi Manufatura
N. 115.684 - Sylvio Renner - Sa- de Aparelhos de Vidro Ltda. - Pros.
tisfaça exigência.
siga-se como indicado pela seçaa.
N. 124.255 - Phi/co Corp do Es- N. 475.106 - Prado!
tado de Del.ware Satisfaça exigen- S.A. - Torno sem efeito o d
ho
da.
que arquivou tendo em vista qu- xi•
N. 127.224 - Liduseria/ e Mercantil g2ncia foi atendida dentro do p. .) me.
Rabia Ltda. - Satisfaça exigencia.
gal. Prossiga-se com as vias de 10:hae
9 e 12.
EXP )IENTE DO DIRETOR
EXPEDIENTE DA SEÇÃO Dg
MARCAS DEFERIDAS
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Dia 15 de março de 1965

N. 230.834 - Três Argolas Entrelaçadas - Fried Krupp - Cl. 21.
N. 266.311 - Riedel - E Reefel
Cia. Ltda. - CI. 32.
N. 266.412- HL - Lanz do Br..
si! S.A. T-atores e Máquinas Agrieola
- Cl. 7.
N. 294.033 - Union Carbide Union Caebide Corp. - CI. 8.

Transferência e alteração de nome de
titular de processos
Dia 15 de março de 1965
Beecham Group Liinited (transfererre
cia para seu nome da patente privilde
gio de invenção tèrmo 119.963) te-se a transferência.
Galcon International Inc (na alterr
ção de nome das patentes priv, eivem.
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1122 Guinta-feira 18
'Repartições Públicas
deverão remeter o expedient
destinado à publicação nos
Jornais, diáriamente, atê
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até ás
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, 1108
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
eté 72 horas após a Saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticadas;
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e entendas.
Excetuadas as para o
exterior. que serão sempre
anuais, as assinalaras pdi.
se-ão tomar, em qualquer época, por seis ille$f'S 011 UM ano.
— As assinaturas vencidas
poderão wer suspensa sem
.aviso prévio.
Para ideiiiblr (405 assinardes
. azo de valia verificação do pr
dade de suar assinatnras_na
• AS

Matço de; 1965
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Nacionai da Propriedade. IncluatrIal do Ministério
da Indiatrla • Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS
PARlICULARES
Capital e interior:
Capital e Interior:
Cr$
Semestre . . Cd 4300,00 Semestre . .
450,00
Cd 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
. Exterior:
Exterior:
('4 1.300.00 Ano . . 9 . . . Cd 1.000,00
Ano
HEPARTIÇÕISS E

parte superier do enderèço oão
?impressoso número dó talão
de registro, o !mi s e o uno em
•
que findará.
A fim de evitar solução de

14.1.468) Anote-se a transferência
13;.909
çãu termo 137.-903
138.258 — 133.546) -- Anotem-se as dos direitos pertencentes a Julio Cesse
Magnere Alarcon para Pedro Barone.
alterações.
Alba Indústria Meauici* Ltda. (trans- Jose Roberto Mareuse (transferência
ferência paar seu nome da patente pri- para aeu nome da patente priv. invenvilégio de invenção térnio 138.428) — ção têrtno 146.316'; — Anote-se a ttansterencia.
Anote-se a transferêmia.
Vicente Portaro (transferência para
Reechane Group Liunted (transferenseu nome da patente mod. tit, termo eia para seu nome da patente privilégio
138.773) — Anote-se a tranaterência. de itveução termo 146.795) — Anote-,
Philco Radio e Televisão Ltda. (na; se a transferência.
alteração de nome tia patente tênno nu-E Monsanto Co. (na alteração de nome
mero 138.785) — Anote-se a a1tera09 das patentes priv. invenção
termos:
de nome.
150.142 — 150.144 -- 150.145 -Ernesto Kury (trau.sfereucia pára Neta 150.152 — 150.229 — 150.230
nome das patentes priv, invenção tit- 150.859 — 150.926 — 154.649 —
ulo 139.877 — 140.432) — Anotem- 154.650) -. Anotem-se as alterações.
se as transferências (Ia metade dos di- Daniel Okarnura (transferência para
Sett nome da patente priv. kivenção arreitos.
Moyses Linioncic (transferência para mo 153.995) — Anote-se a t:ansferenseu nome da pateute priv. invenção eia .
Will° 192.705) — Anote-se a transfeirmãos 141endonça Inclustria e Comérrência.
cio S.A. (transferência para seu nome
Standard Niagnesium fi Chemical Co. dj titulo Fábrica de -.Conservas Gaibu
(transferência para seu nome da patente número 190.132) — Anote-se a transpriv. invenção termo 112.848) -- Ano- ferência.
te-se a transferência.
Irmãos Mendonça Indústria e ComérNestIé S.A. (transferência para .,eu cio S.A. (transferência para seu nome
nome da patente priv; invenção térmo da Marca Gaibu ri , 210.498) — Anote143.232) — Anote-se a transferência. se a transferência.
Augustas Paradise iDscos e VestuaEmpresa
Laticínios
Silvestrin, Irde
. rios Ltda. (transferência para seu nome
mãos S.A. - (transferência para seu nome
das patentes priv. invenção têrrno
mero 143.308 — 143.309) — Anotem- das marcas São Lourenço n° 252.005
— São Lourenço a' 253.841) — Anose as transferências.
tem-se as transferências.
Janssen Pharmacéunea NaamleGe Veunootschap (transferência para seu nome
EXIGÊNCIAS
da patente priv. invenção tèrino 143_556)
— Anote-se a transferência.
Antonio Resk (junto a patente priv.
Walita 5.A. Eletro Inclást:la (na invenção n" 56.857) — •Satisfaça exialteração de nome da patente priv. in- gência.
.
venção tê-um '143.570) — Anote-se a
Jose Baeta de Souza (junto a patente
aktração.
mod. ut. têrmo 138.715) — Satisfaça
Fruebauf Corp (na alteração de nome exigência.
,
da patente priv. Invenção térmo número
Relssor S.A. Ind. e Comércio (junto
141".827) — Anote-se a alteração.Pedro Barone (transferência para seu a patente mod. ut. ténno 138.951) —
nome da patente mod. ut. térrea) número Satisfaça exigência.

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

— As Repartições Públicas

ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às
(meladas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de ese.larecimentos quanto
à ma aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
do Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da aut.
natura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na vend'i. avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de ...s ¥ 1,00, por ano
decorrido.
cingir-se-tio

Augusta's Paradi.se Discos e Vestaa- 1 Fundição Lonsáviso Ltda. (jun-/
rios Ltda. (junto aos tèrmos priv. in- to à marca numero 227.117). — Eavença ° tarnma 143.303 — 143,306) _ I tisfaça à exigéncia.
I Chouse Finda Co junto à marca
Satisfaça exigência.
.numero 239.9 ,10). — Satisfaça A cot:Fabrica de Enceradeiras Lustrem S.A. gência.
Neto ao tèrmo priv. invenção número Laboratórios Tre Tifarma Sociedade
-Anónima (junto à marca a. 254388);
143.334) — Satisfaça exigência.
Ducollier C.te. (junto a patente
Satisfaça à (itigência•
vilegio de invenção tetro° 125.573) —I Ferro Corp (Junto à marca r.tme•
o
. ). - Sa isfa„a à exigenSatisfaça exigência.

N. 108.610
N V Philips Gioel-' Svenska DistruanClacborrun3s
lampenfabrieken — Satisfaça exiwm.. tienbolaget (Ittatn à marca 1111Mere

257.880). — Satisfaça itexigência.
c-ia.
N. Ili.282 — The Norwich Phdr- n
DIVERSOS
maca] Co, — Satisfaça exigénela.
N. 153.407 — Dr. Christian° Ser- Sandia bociedade Anónima Immano Haber/and Aulo Gelio Borges portadora de Máquinas e Tratnres
ao nome comercial numere
Genry Ippolitow — Satisfaça exigèn- 'Omito
11.73.585).
— Nada há que deferir
cia.
por se tratar de nome com:Mal.
Walter Comércio eRepresentações 5.A., Soe. Industrial de Roupas DM
(junto a marca n' 89.785) — Satisfaça Limitada (junto à mar-a n. 226.228).
exigéncia. I— Arquive-se o pe , lido de alteraçáO
F Tumelero ei Cia. Ltda. (junto a de ume'
marca n' 164.210) — Satisfaça exigên-! Indústrias Reunidna Irmãos Spina
cia.
Sociedade Anónima (junto à tnarca
O
E I Du Pont Nemours • And Co o unt,s número 261.213). —
Satisfaça exi- pedido de transferência.
ag Unica'are. a ta9 176'655) —
. Retificaçdu
Mário Rebelo D'Oliveira Filho ,
(junto à. marta n. 181.8,53). — •a- i Ficam os pontos cara,cteristicos
tisfaça exigência.
'abaixo mencionados republicados por
Anchor do Bras!' Indústrias Far- ; terem sa`de com incorreções no dia
macêuticas Lb:ai-ala tjanto a malta '3-2-65:
número 182.147). — Satisfaça à cid- 1 O têrmo 121.358 . priv. invenção
gência.
!para "Silencioso para motores de
'
Rical Inda.nrial ) Comercial Far- combustão interna com vários ellinmaféntica Limitada (junto à marca drosi de J. Ererspacher, fica rftiffnumero 206.101. — Satisfaça it. exi- cado o final do primeiro ponteno meio.
gência.
Hattle Carnegie In- (junto à mar- O térmo 128.485 priv. invenção
ca número 213.651). -- Sallafaça à para "Composição , 3 processo para
exigência.
.
chapear plr.tinai de Sei Rex Corp.
The J. B. Will:anis Co Ir.o (Jun- O térmo 125.477 modêlo de /ainda-,
VI à marca número 217.083). — Sa- de para "Casa pra moldaila iatapcrvotrumçãao,
tisfaça à. extgkr.fa. to
la
:dtdeveum
e
.Agfa Aktieng m?.1jschaft (Juntt à
ertotitPdlie d An
cluen
pgalvailm
marca 223.792). — Satisfaça à exi-:ciel Magalhães, fica retLicado n N.
onda. . •
Irai do primeiro ponto: ... ainda vt.

Quilitá-fairá 18
1
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gas especiais para a formação de tifiCarlo o finai do 19 ponto: ..

'Vãos de iluminação e ventilaçao (por C-N-011 como grupos oleófilos, mi O termo 126.791 pile. Invenção
para. "Unidades de cobertura de 'estas e janelas).
substituintes que trent& esses gru- cotilha para usar em embarcaçôese
O , tentar 122.966 prie. ' invenção P°8'•
de Sverre Munck.
•
ara "Aparelho para a construção O termo 132.093 re.odelo de utiliedifícios moldados! de Tavensa dade para "Dispoaitteo para argui- O termo 127.972 priv. invenção
Le ciedade Anônima, fica •retificede var e desarquivar automaticamente para "Tratamento de metal" de
o final do primeiro ponto: ... e ter- livros catálo gos etc., do Joaquim Kaiser Aluminium & Chemicar Corp.
do o componente externo do molde Barros de Menezes e Antonio Nunes para um total -de 21 pontos.
•
no mínimo uma cinta envolvente de de Barros.
N9
128.258
Privilégio
de
inveneão
.
referea.
,
para "Tear de cadarço sem lançadeiO "Aperfeiçoamenee
térmo 134.983 priv. invençao ra" de Charles Van de Putte.
O termo 102.914 Priv. invenção para
.
em
colchão
para "Faceasse para obtenção de vi- de molas" de Manoel Jose Diae No- N9 128.341
Privilégio de inventan.ina 1112 e substeacies cerr,elLan- vats.
ção para "Sistema de comunicações
tee à vitamina B121 de Chase Chemitelefônicas crono multiplex" de Sietal Co.
O termo 123.444 priv. invenção mens & Halske Aktiengesellschaft,
.
3 termo 107.021 priv. Irar-mão Para "Engrenagem
ell[ndriea própria
de ina" fica retificado o final do 1 9 ponto...
com duasaquáticas"
velocidades
caracterizado pelo /ato 'de que, com
para "eparèlho para a confecçÃo dedança
„e,a viaturas
de
may- o auxílio de rima pulsação de
ar is pneumáticos em tomoores .ex- '
pedido
bach
Motorenbau
G
M•
8
H,
estapaus:uhr, de Pirelli Socista oer Leiode resposta inserida no ciclo das pulna Alemanha e para um to- sações de comando e da mesma fre.hi, fica retificado o inalo de pamee beIecido
ro puto: Aparelho para a erufeceão t2 de 4 peartoe.
quência da sequência de impulsos,
ee aros pneumáticos cai !embuce O termo 115.624 raie. Invenção todos os circuitos dos assinates são
expeesivels, 'etc...
para
"Aparelho
e
processo
para
a
examinados sucessivamente quanto a
•
O terme 109.657 modelo de liba- formação de elementos de eletrodos posição de serviço dos assinantes seja
da Ia paia "Cadeira ee anuiu° • na. aplicáveis em dispositivos semi-cone que tenham tirado ou reposto o fone,
ra earaisast de David Seeadretti. dutores de philco Corp fica retifica- e pelo fato de que os critérios assim
r.) tetn o 111.362 mie; _. invere Po do o final do 1 9 ponto: ... urna par- formados nos circuito de assinantes
para `Original dispostcao ese eieeia te de superfície do pedaço de metal são aduzidos diretamente a uma Inspara cimas de uso itascaline e remi , laminado exposto para tratamento talação de comando central que em
nireetapensealos bem C01119 para cin de tal parte da auperfole e para sub- dado momento avalia um critério em
ias ou correias de ina ‘ ts e (Atros seqüente arrastamento do líquido de chevada anás comparação do enderetrael de Valaer Maas para Avião volta de tal parte da superfície pelo ço do respectivo assinante que • tem
.
Lireiteda estabelecide em 8. Pelo gás, aspirado.
recebido pedido de resposta com os
e depositado em 26 de junho de
endereces de assinantes participantes
O
termo
116.262
prive
ineenção
.18ie ..
-n
para 'Processo
para produção de pó das ligacees.
O termo 111.607 modelo de utill- ferro magnéticos e • pós magnetize,ln-19 128.3e4 -- Privilégio • de invendade para "Um original Modelo de Veis para uso como meios •de gra- cão nara "Unidade de envidraçamens
Mesa com. pernas eseamoteareisi de viretio magnéticos" de O. K. Wil- to de chapas meltiolas de vidro" deAntônio IP Santos, fica retificado o Rama ds Co para um total de 14 pon- Libbey Swens Ford Giass Co.
Início de primeiro ponto: Um erigi- tos:
•
•
NQ 128.524 - Privilégio de invennal modelo de mesa com pernas es- O têrmo . 117..412 prly . invenção
cão para "Anerfeicoanieneo relativo
camoteáveis, etc... para "Aperfeleoamentos em burri- ao polimento de vidro" de Comeagnie
.
O termo. 111.998 ;Mv. Invenção nho mestre simples e burrilho mas- de Saint Gobain . - e Retifico o final
para "Assentador de pregos destina- tre duplo" de Manoel da Silva Car- do 19 ponto: ... inferior a 4 u e gedo a apontar pregoe de linha pré- valheiro.
ralmente compreendidos entre 0,1 e
colocados e parcialmente eretosí de
4u.
. nu
••
till
de
bu
h,
.d
xlê
Otèrmo
118.953
lo
American Brake Shoe Co, fica relifie uc ,
Nee128.546 • - Privilégio de Inven-•
cedo o início do primeiro ponto: As- dado para "Ndvo modelo
de televisores" t:5o para "Anerfeicoemento em venta
eentador de preg os destlnade a eram para antenas internas
tar pregos de linea, pré-cuiocados e de Diamantino dos etiatnos, estabe- redor para tetos" de Getúlio Lins da
Silva:- rara um total de 2 pontos.
lecido em S. Paulo.
parcialmente eretos, etc... ,
.
N9 128.658 - Priv. invenção para
O termo 112 911 pra , . Invenção O termo 119.51e peie. invenção "Bomba para 'lavador de parabrisas
para "Aperfeiçoaniento em tranefor- Para "Utensílio conjugado para tri- de veículos" de Paulo de Breyne Silmedeie de ele gerei Electric Co: fica turas e similaresi de Frencisco . Ivayr veira.
•
retificado o inicio do p/hdern, ND_ Borges.
N9 128.687 -- Privilégio de . invento: Dois traraformadores mceofási.
..561 medeio de uti- cão
para "Aperfelconmentos em apa;os que. são interligaram para a rretarlidada
,Ci termo
119
para
"aa5vo
sistema
de
armáde pesca" de Wilson Neves
transforma lures etc...
rio para cozinha tipo americano! de relhas
Csiiimare es , •
O termo 113.860 modelo de zele- Vicente Schawarz.
fade para "Um novo mode lo de
19,830 modei de utili: No 128.783 - Privilégio invencão
epoio deslisantel
:tepara
Jaures Paulo
dada termo ,1, poli val entecom narre "Anerfeiroementos em ou reladade
Estojo
&alien e
posto de elementos interadaptáveis e tivos a nneilmáticos" de Dunlop Ruh.
Otèrrno 119.675 pref. invenção •intermutávers deetinado em parti- ber Co Limited.
No 128.801 ee Privilégio de inv'enpara "Nôvo frecho para embalagens" cular para uso médico' de Lionel
, cão nara "anerfeicoamentos em, ou
de Efstratios Pantazis, depositado em Marin e Jacques Robin.
25 • de mal ode 1960, depositado em O ter.mo 122.598 priv. invenção relativos a leannadas elétricas provi8. Paulo, .
-.
cont acto central e um
para "Tela de enrolar alargável-para das com um
lateral estruturalmente seO termo 120.097 priv. Iro:anelo janelas" de Saloinon K. Mahlouff contacto
?lavado do dito contacto" de N. V
para "A p arelho notadamente para fica retificado o inicio do . Ie ponto: Philips
Gloeileinnenfabrieken - de:
ap ertar tirafundos e Órgãos análo- Tela de enrolar alar g evel para jae nositado em 28-441.
gosi de Edmond Pouget.
na las do tipo de caixilhos verticalGtermo 120.311 priv. invenção mente corrediços, etc .,..
N9 128.837 Privilégio de invenção
Para "Proce.sso para obtenção de une total de 7 pontos. __e para Para "Dispositivo para o despolimenUrna extração mais econômica dos ty têrmo 123.552 priv. inveçnã para to de vidros impressos" de Coranagnie
componentes valiosos dos minérios "Sistema produtor de reação parti- de Saint nobain. a prioridade do corcontendo ferro em estados de oxida- cularmente para servomotores" de resnondente nerildo rlenosit e rlo na Retentes na Freiem em
çáo mais baixos Fe203 nas suas es- The Bendix Corp . depositado em 18 narticão de
de
abril
cie
1960
sob ne 825.'734.
20
es de Haelmer de outubro de 1960. -. ' .
truturas molecular'
•
Corp depositado em 17 de junho de
19eo estabelecido as E.U. da Amé- o termo 126.248 mod. de utilidade N9 128.900 - Privilégio invenção
para "Nôvo modelo de recipiente de rara eAneefeieenmentoe em disposirica.
..e de tivo Para , distribuleão de car ga flor
Lehvaenrt"
riaalterniaIbl ri sorel
papelão
s AIn ouustm
O termo 129.837 priv. invenção
fornos da ruba 011 em altos fornos pare "Aperfei çoamentos introduzidos
Cie. ei dererree e Belga Mineira P
em brete.sf de Muttoni Hermanes O termo 127.608 priv. 'Invenção do
Th*. ~n.o T.ati o ri nuatimosim.
"Nova
e
original
ponta
arras-S.A., fica retificado o início d 29 para
p
pauto:
-- • Privilég io invencão
19R,
'Aperfeiçoamentos introduzi- tildem. para tôrnoi d e Heinz Karina- IN19,.0Q
,
, M en. "112.• nrn ,,.. a .,t,prct rêtorear e vedadoe em bretee do tipo que compre- zer.
rnrha ne:la rthAnNsida inir,ríln 011 eSTA•
creia uma porta tope corrediça, portoe ' ,iterais p rovidas de trancas,, etc. pa°ra' termo • 126.728 era. : inveneen ii,,,,,,nt,r, de 1/M meie de fleacão rh"
"Aparelho de lsveeem de- reses -... .. . X n gu N i tytn en •ron ri.Rfirman a Pep..
O termo 131.140 priv. invençãn
Co
ie..: ee,-, releram:e- ee
ree.„ "processo para a produção- de por arrelio - de The eyo,over '.
• • lubrificantes e aditivos 'para lubrifi- . O termo 126.760 modelo de 'titile
para enca:dadonção
cen toei de Shell Internationale Re- Ilidt'• nri. r.n "Bancada
I t " d GiovanN9- 129.081 - . Privilégio de invenção
e
aearell Meateeha PPei 1nT.V. fica re- rneino"Dhef itcoeto.l. corre a os
par •a "Processo de fabricação de f e'
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obus eclair ponteados de alça dupla'
nau) Yoshida.
N9 129.118 - Privilégio de inven
ção para "Dispositivo e processo pari
obter unidades múltiplas de envidra
çamento" de Librey Swens Ford Gla
N9 129.191 - Privilégio de invençie
para "apertfeiçoamentos em aparelho
joeiradores para máquinas de fazei
cigarros" de Molins Machine Co Lie
mited final do 10 ponto: ... já mencionadas partículas leves.
1(9 132.669 - Modelo de utilidade
para 4 Ndvo tipo de luva para proteção de junções cabos telefónicos" de
Armando Bonometto estabelecido
em São Paulo para um total de 2
pontos.
N9 140.579 - Privilégio de Invenção
para "Ndvo tipo de bomba injetora"
de Lula elertucci depostiado em 7
de maio de 1962.
Ne 143.038 - Modelo de utilidade
para "Indicador de nível de óleo" de
Toshio Ozaki.
Picam os pontos característicos aci.
Ma mencionados republicados por terem saldo cores Incorreções do boletim
FICAM OE PONTOS CARACTERÍSTICOS ABAIXO -MENCIONADOS REPUBLICADOS POR TEREM SAÍDO COM INCORREÇÕES NO Dele 3-2-1965
• O têrmo 150.743 priv, invenção
para Tradutor de Informação
para mecanismo de contrôle automático de The Cincinnati
ling Machine Co.
0- têrmo 102.347 , priV. inychçãO para Processo para preparar
çarbamatos aralquilicos de Siegfried Lirnited.
O termo 105.450 priv. invenção
para Processo de produzir novos
derivados pirazolonicos .de &induz
S.A., retifico o final do 1. 0 ponto ... onde R tem o significado
acima.
O têrmo 105.642 priv. Invenção
para Processo para colorir produtos org, niCos com corantes plgMontares de Ciba Sciete Anonyme, retifico o final do 1. 0 ponto
... na qual X representa um átomo . enxofre ou um grupo NH.
O têrmo 119.496 priv. invenção
pra Processo para a preparação
de Produtos Farmacêuticos com
atividadb anestsica local e os produtos relativos deA Simes S P A
para uni total de 10 pon,cos.
O têm° 121.233 mod, utilidade para Novos e original modêlo
de porta carga escarnoteável para

bicicletas de carga, de Soe, Comerciai e Induetrial L Herzog Limitada.
O têrmo 121.705 modêlo de utilidade para Ficha transferidora
de sorte. Indústria e Comércio
S.A. O térnio 122.708 priv.. invenção
para PreteaSio para a preparação

de Esteres insolúveis de cloranfe.
nical de Cano Erba S P A.
O têrmo 122.838 inodê/o de uti-

lidade para NU° dispositivo portou: para uso em torneiras comando bebedouro, de • Angelo VItermo dos Santos e a Asybciação
Paulista de Inventores.
O -têrmo 122.936 priv, invenção
para Processo para a produção de

1124..Quirrta-feira 'te
compostos heterociclicos basicamente substititidos, de Dr. A.
Wander A G, Repartição de patentes da Suíça em 22 de .etembro de 1959 sob o n.° 78.520. .O termo 122.939 priv. invenção
para Processo 'para a produça,o
de compostos heterociclicos basicamente substituídos, de Dr. A.
Wander A G para um total de 7
pontos. • •
O termo 123.592 mod. utilidade
para Anagua stern arrni:çáo
ar, de Rodolfo Milehner Tnuo• plastic S.A.- — Total de 2 pontos.
O termo 123.665 priv. invenção
para Processo para a produção de
Fluoaluminatos -de sódio com molaridade preestabelecida, de 1 C P
M Industrie Chimiche Porto Maipuni S P A depositado em 21 de
outubro de 1960 para um total-de
9 pontos, depositado na repartição de Patentes Italiana if.m 30
de outubro de 1959 sob o número
18.103-59.
O termo 123.882 priv. invenção
para Vedação contra inoonperies
elástica para tanques de teto flutuante, de Chicago Brridge & Iron
Co.
O ternio 123-.961 priv. ;Invenção
para nova agulha ,para máquina
de costura — Processo.ara coer
tecidos por meio desta „gonu& e
novos artigos costurados 'assim
obtidos, de Societe Rhocilaceta,
fica retificado o 1.. porito. "Agulha para máquina de costura caracterizada pelo fato de comportar na sua parte situada ioga acima do buraco, urna atesta r'va
O termo 124.531 priv. invtnção
para Conjunto para apanhos oftalmologicos conjunto oftalmico,
de. Herat Heinz Willi Gahrmann.
O termo 124.701 Mod. utilidade para Original fichário rotativo,
de Seraphim Ribeiro da Slva
O termo 124.966 priV. invenção
para Fundição de estruturas complexas com -núcleo• de metal e envoltório sólido, de .tor • 'Corporation.
.
O termo 124.976 pri.V. invenção
para Processo para a fabricação
de Novas arridast de Ciba Soclete
knonyme.
O têrmo 124.752 priv. invenção
para Processo para a preparação
de derivados de 1,4 Benzotliaze.:
pina de F. Hoffmann La Rache &
Cie Societe Anonyme, depositados
m10 de dezembro de 1159, sob
a.° 858.564, em 15 de janeiro de
1960, sob o n.o 2.605 e em 26 de
abril de 1960 sob o n o 24.686. na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América.
O termo 125.068 priv. invençoa
para Processo para a fabricação
de novas amimas secundárias, da.
Ciba Societe Anonyme.
O termo 126.763 mod otiliddde
pica Novo modelo: de, prendedor
para roupa, de Alexandre Pereriyi.
• O termo 126.774 priv. invenção
para Membrana combinada permeável a. gas e de rompimento de
wgurança para piLhas galvaniens,
d'.? Union Carbide Corp.
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O tèrmo 127.090 priv. invençáo
para Processo e aparo/ho para sN.parar fibras dos talos de kenaf,
de Thomas Preston.
O termo 128.020 priv. invenção
para Esterilização química de materiais.
Colagenos" de Bruno Vassel e Hans I.
O termo 128.311, modelo de utilidade para "Original sposição In porta-ferramenta para Ornas mecanicos"
de Moshe FalkOw.
' O termo 128.320, priv. invenção
para "Processo para facilitar a ciecução de perfuraç es" de Angelo Migue/ Gobbi.'
•
O termo 128.510, priv, invenção
para "Dispositivc magnético bi estável
e processo" de he National Casa Registe' Co.
O termo 128.585 modelo de utilidade para "Nay° aparelho para remoção
de Calosidades e Pelos" de Antonio
Campos- Tejada, Manuel Hernantlez
Domingues e António Arcas Nlontenegro.
O treno 128.628, Inodelo de
de para "NOvo tipo de ap-are:ho manual ou elétrico para esmerilhar". de
Benedito Thcodoro A lves Filho- depositado em 23. de março -de 1961.
O termo 128.828 .priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em. - %relacionad.os com processos para
fabricação

de um sulfeto metálico Transparente e
ou.urna camada Contendo seleneto sôbre um condutor e objetos Providos
zoo) uma tal camada". de N. V. PliiPps Gioeilampenfbrieken..
O térino 128.904, priv. invenção para "Acionamento de válvula em instalação- de ajustagem volumétrica", de
Bopp f Reut'ier GMBH. térino129.042. priv. invenção pa- O
ra
Aperfeiçoamentos em . ou relativos
a sistemas de suspensão para veículos
de reboque" de Fruehaut Tailer Co.
O termo 130.265, priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em bobinas para
os ganchos de máquinas de coser, bordar e &afilares" de PFAFF Bromberg
Sociedad Anonima Industrial Comercial
y Financiem.O tèrino 439,975 priv. invenção para "Aperfeiçoamentos em construção de
çasas". de Cesar Ganem.
O termo 148.128, priv. invenção para "Máquina e prozesso para aplicação
de bandas de rodagem e flancos em
carcassas de pneumáticos", de W. J.
Volt Rubber Corp para um total de
101 pontos.
O termo 149.827, priv. invenção
para "Mancal de forma arqueada' para
(lomb... rotativos", de Clevite Corp,
estabelecido nos E. 11. da América.
Ficam oi pontos característicos acima mencionados republicados por .terem saldo com incorreções no Boletim
de 3.2.65.
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DIVULGAÇÃO .N' 912
PREÇO: Cr$ 1.200,00
•A VENDA:
Na Guanabara
'Seção de Vendas: Av. Rodrigues

Alves, 1

Agência!: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembiilso Postal
1

Em Brasfiia.

Na Sede
.I.N
•
No 'routing Club do -Brasil: 3fi pavimento da
Estação RácIdviáiia
• r
, •

_

Masco de 1%5

.NOTICI RIO
ReQcações •

Térmos:
N. 112...29
Priviljgio de invenção:
'
Aparelho par.
os traablhos de
par:o — Reque.ente Oekert — Siepbanus Heyris "— lacal para Affica do
Sul — data depositada para 31 de julho de 1959 — total pa:á dezoito
tos — -ontos tu. .'• '... de fevereiro de
1965. e retificado em quinze de fevrreitc
de 1965,
,N. 12..123 — Privilégio de invest.
çto: Processo de Re-alquilação de com,.
portos mannes:o alquiliccis
Regue- .
rente — De, Karl — Ziegler Pontos
publicados em dois de fevereiro de, 1965 e retificado em 15 de fevereiro de 1965
— local estabelecido Alemanha, final
do pontos fica retificado para: Reaconal é. eventualmente, decomposta no
seus com, :ates — toai dcz::-ssete
ponto.
N. :27."5 — Privilégio de inveninstrumento
ção — Boca/ para tubo
seletor — Requer .c
Camco, lnei
iontos publicados em dois de levei'
reiro de 1965 e retificado em -quinze•de
feverei-o de 1-965.
Inicio dos pontos fica retificado para
1 — -ara tubo e instrumento
seletor incluindo uma ferramenta projetada r. a receber. tini sinal ao passar
por uma série de estações em' que um
poço, cada estação incluindo um: l690
de dispositivi- sinalisadores, caracte-izado pe — etc, etc. etc.
N. 127.7C7 — Privilégio e -nvenç- Aperfeiçoamentos levados a ' pa-. .
ração de derivados da pregnana — 9 —
Alfa Halogeno — 16
Alfa-Metila•
dos — Requerente — Roussel
Pontos publicados em dois de • fevereiro de 1965 retifcedo em 15 de fe.
Veeiro de 1965: data depositada' para
16 de março de 1961, local estabelecido
N. 150.670: modélo industrial: Nova
e origin:' configuração ornamental aplicai_ a canecr 'Requerente Plastkung
Indústria e Comércio Ltda. -- Pontos
publicados em dois de fevereiro de 1965
— local para Estado de S. Paulo, e
retifi
em 1 5 de fevereiro de 1965.
N. 151.440 — Modelo industrial —
Ador:. iluminado e com alto-falante.
— Requerente — Cicinato Torrei Alves — Data depositaád para 6 de " agõsto ole 1963 — Pontos publicados em
dois de fevereiro de
2-rn 15

1965 e retificado

de feverero de 1965.
N. 106.397 — Privilégio de .invenção; Processo de --xluzir novas Lenzofenono-Strif
Requerente —
J. R. Gelgy — A.G. Pontos publicados em 4 de fevereiro de 1965 —
final dos pontos fica retificado para
Onde tX» siçoifica cloro, bromo ou um
gripo alco.1.1. e R-2 representa um resto
correspondente a definição indicada para
R-2 ou um resto cloro ou bromo sullofilo ou carbonilo. Total cinco pontos.
N. 111.601
Privilégio de:Invenção: processos -uimic.os requerente ,
Merck & Co. Inc. — Pontos publica-.
dos em '4 de fevereiro de
cio do 'ponto fica retif:cado para —
1 Uru processo para a preparação
de uno compo:.... da iie — 16 , — Preg.
nen
20.— Ona — 3-oxigenadà;
leciOnado do grupo consistindo da fórmula — Segue-se a fórmula publicado
— etc. etc.
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MARCAS DEPOSITADAS,
wee.~11~

PUblfração feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
t pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas opoatOes ao Der:adunam^
prezo de 80 dias para o deferimento co
Xacional da .Propriedede laacTustrial aqueles que se juIgarenz prejudicados com a concessão 'tío registro requerido
Termo n.' 670.598. de 9-11-64
Perfumes "Jd" Ltda .
Guanabara

•
taras metálicas para constigóes, !ame
ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas.
sae para revestimentos de paredes, maMOAR064g0
deiras para construcões, mosaicos, prof eifwmf f urois A rey....re-.
dutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas. de ' cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso' ara tetos e paredes.
papel para forrar casas. massas antircidos para uso nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
rompo r44.v5•nori,1
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tais.
ques de cimento. vigas, vigamentos e
Classe 41
vitrõs
Para distinguir: Balas, bombons, cara •
Termo
n.
9
670.606,
de 9-1.1-1964—
pastilhas,
confeito>,
meios, c:raocolates ,
Poliéolor Laboratório Fotográfico Ltda .
torrões e Coces
Guanabra
Termo n.° 670.603, de 9-11-1964
Auto Peças Ilumaitá Limitada
Guanabara
• Temo n. 9 670.601, de 9-11-64
Pan Produtos Alimentl,cios Nacibnais
S. A .
São Paulo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. 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 teminos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarlos, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefutnado ou não, /apis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
À
embelezar dllos e olhos, 'carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado - •
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcClasse 21
me; escoves para dentes, cabelos, unhas
e venda de auto peças
Fabricação
• cílios, rum de louro, saquinho perfuTermo n.° 670.601 de ..-"11•--1964
mado, preparados em pó, pasta, liquiCia. "do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Irmãos Santiago €5
Minas Ge-ais
dissolventes g vernizes, removedores da
Classe 8 •
cutictdar; glicerina perfumada para os
Insignia
cabelos e preparados . para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artiTetrmo n. o 670.608. de 9-11-1964
ficiais, óleos para a pele
ACESA
Artes' Gráficas e Enc e dernações S . A .
Termo n.° 670.600, de 9-11-64
Laboratório Americano de Parnit ,,tcra.
Guanabar
Classe 42
pia S. A.
Para dtstinguir: Aguardentes, aperitiSão Pavio
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. qin. kumel, Ticore nectar, punch, phr pertnint. rhutu,
sucos de frutas em álcool, vinhos. ver.
Nome Comercial .
muth, vinhos espumantes. vinhos quinados, whisky.
Termo n.° 670.607, de 9-11-1964
ACESA — Artes Grá ricas e Eneader
indústria Brasileir.
Termo ri.' 670.605, de 9-11-1964
nações S . A .
Materiais e Construções Italar Ltda.
Guanabara
Guanabara
Classe 3
llw produto farmacêutico usado como
sedativo
Termo ri.' 670.602, de 9-11-64
chektry — Indústria de Conservas
Ltda.
1040,
Rio Grande co Sul
•••n•••

Auto Peças
Hurnaitá Limitada

Termo n.° 670.609. de 9-11-1961
Aletalrgica Grin, Garbin Ltda .
Rio Grande do Sul

Classe 36
Calçado s
Termo n, 9 670.611, de 9-11;1964
Laboratõrit, Octalma de Prótese
Dentária Ltda ,
Guanabara

fa3

cerze-

Indústria Brasileira

lasse 10
Dentes e gesso
--Têrmo ri.' 670.612, de 941-1964 •
Pedro da Costa Santos
Rio de Janeiro

AGEsA

•

R

Indústria Brasileira
4, •

•-

_.

Indústria Brasileira
Classe 41
Tomates em conservas, cebolas em conserva,. picles em conservas, pepinos etn
ontervas, pimentas em conservas, pai* em conservas e salmoura. galinhas
conservas, palmito em conservas e
condimento,
n

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré. chaoa,
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dáçua
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos edifica.
prernoldadas, estuque; etnulsoo de
base asfálttco, estacas, esquathIas, estru-

AGESA - Artes Gráficas
e Encadernações S. A.
Classe 33
Artes gráficas e encadernações
Termo n.° 670.610, de 9-11-104'4
Murillo Pereira P
Guanbara

Deita Praia Club
Classe 33
Titula

Classe 48
Uni preparado restaurador dos cabeio.
•• do bulbo capilar
670.613. de 9-11-1964
— Termo
Koteea — Comércio e Indústria de Café

Limita
Rio de janeiro
00 •
toeses-Oosircle • ladeei* de WS LM*.
••••••.;10 Banto Muer% -• 0~8 -UM* 71.

Classe 41
Café torrado e moi,.
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trata tornos mecânicos, prensas mecânicas. máquinas .4.assadeiras, mi/urrados
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra. carretas
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brun1doras, classificadoras,
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecanicas, a tualas, máquinas de
abrir . chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrífugas, rotativas. de deslocamento e a
pistão para todos os fins, mictes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos , de alta • e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas amadoras, máquinas aparata-jaca. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadelras, rolos e toletes, brunidores,
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de im p ressão. dinatnos
e receptaculos

Termo n.° 670 . 614, de 9-11-1964
Moageira Saci Ltda.
Maranhão

II

C)47rf3

Moageira Saci Ltda.- r
. - Maranhão -SãoLuiz
Classe 41
Café torrado e moido
Tarmo n.° 670.615, de 9-11-1964
Confecções Reuss Ltda.
Guanabra .

ILiNXISTRIA 0R4SligA ,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: ,Agasalhos.
a , saltais, alparcatas, anáguas, b/usas,
batas, batatas, blusões, boinas, babadoutos, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chatas
cachecola calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, =pinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. -cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, co/eamis, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de angarie, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantós, meias.
maiôs, mantas. mandrião. tnantlhas, paletós. palas, penhoar, pulava:. geferinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos. Perneiras, quimonos, regalos,
suapens6rios. saidas de banho, sandálias.
susteres, shorts, sungas. stolas ou sladcs.
talar, . toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Taram n.° 670.616, de 9-11-1964
Confecções Reit% Ltda.
Guanabra
Cf* ceeas

TEAISS
Classe 36
Confecções para homens, senhoras
crianças

e

Termos ris. 670.617 a 670.623, de
9-11-1964
Borghoff S.A. — Comércio e Unica
de Máquinas, Motores e Equipamentos
Guanbara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Para distinguir; Máquinas e param de
máquinas para todos os fins industriais,
Máq uinas de rosquear. serras mecána
cas. motores 'elétricos, alternadores tersarnentas e placas para tornos, gera.
• dores, plainas, máquinas de furar e era.

Classe 8
Instrumentos e aparelhos de precisão:
Aparelhos de alta tensão, aparelhos de
alarme. anemómetros, - amperômetros,
aparelhos ara contra:e e medida, aparelhos de expurgo, barômetros, bússolas,
condensadores, compassos, instrumentos
de calcular, cronómetro, aparelhos calibrauores, esquadros de aço, esquadros
de agamenssor; escalas Indicadoras de
maré, eletrômetros de quadrantes, aquiamentos e magnéticos, ‘espectroscópios,
instrumentos físicos, aparelhos de inversão, helióg rafos, hidrómetros, dínamos, imans permanentes, Indicadores de
níveis, instrumentos matemáticos e didáticos, instrumentos - de calcular, instrumentos náuticos, instrumentos pSra medida e controle para mecânicos, manômetros, medidores de roscas, medidores
de intervaU aparelhos para medição,
massaricos miras de qualquer graduação, normógrafos. níveis dágua para
caldeiras, níveis de ferro, poteticiametros, pistolas de pinturas, rumos, quadros de comando, reguladores automáticos, redutores, reostatos, registros para
canais e compckrtas, registros para vapores, registros para água, relógios de
ponto e de v.gia. sextantes, aparelhos
para soldar, transformadores, aparelhos
para telégraaas sem fio, trenas, transformadores, telelupas, telemetros, termômetros, teaaigrafos, teodolitos, torneiras de - compressão, torneiras de alta
pressão, acatimetros, válvulas de redução, válvulas de comportas. =guiadores de voltagem e voltímetros
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a amber: Allamtes, alavancas, armações de metal, abridores - de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; .cremones, chaves de parafusos,
'conexões para encanamento, colunas,
caixas le metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda; chaves inglesa,
cabeções, carecas, copos, cachepoba
centros de mesa, coqueteleiras. caixas
Para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, . chaleiras, cafeteiras, conchas, coadorça; distintivos, dobradiças; . enxadas. enxadões, , es:eras
engates, esguichos, enfeites para , arreios,
estahos, esfera para 'arreios, espuma-detrat; formões, foices, ferro para cortar

(Seção III)

capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum as ama°, fruteiras,
leiais, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insígnias; limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
farras: machadinhas, molas para porta,
molas vara venezianaa.martelos, marretas, matrizes; navalhas:- puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; poseiras, porta-pão, porta-joiàs, paliteiros,
panelas roldanas, ralos para pias. rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, _larguezas.
tenazes, travadeiras. telas de arame, torneiras. bata os. tubos para encanamento,.
trilhos tara . portas de correr, taças
.'avessas turibulos;vasos, vasilhames,
varra-ma s
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhada
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composicões especiais: ampolas, aquários, a&
sadeiras.. almofarizes. bandejas, cubetas, cadinhos. cantaras, cálices, centra
de mesa, cápsulas copos, espelhos, fuicarradeiras, frascos, formas para doces.
fôrma para fórnos, fios de vidro, Qat.ralas, garrafões, graus, globos, haste.
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei
ras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias paliteiros, patas. pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para -a.ridraças, vidro para relógios, varetas.
vidros para a canta-gatas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
xícaras
Classe 21
Veiculas e suas partes 'integrantes, a
nhões, asaões, amortezelores. alavan
i.e bic. barcos, breques, bicicletas
carrintoa de mão e carretas, cariava
netas, carros ambulantes, camialaa's
carros cairos-tanques carros-irriga-ia
res. carroças. carrocerias, chassis, caia.
pas circulares para veículos, cubos de
veiculos. direção, estribos, engates para
carros, eixos, freios. guidão, locomoti
vas, lanchas, motociclos, motocargas
moto furgões, manivelas, navios. atm
bus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedala, rodas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadores para veículos
selins, triciclos, tirantes para veiculas
vagões, velocípedes, varetas -de contra
le do afogador e acelerador, tróleis. tro
leibus, varais de carros, toletes para
. CMMU

Março de 1965
esponjas de borracha em guebrajactO
para torneiras, tios de borracha'
formas de borracha, guarniaões para
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus. listas de borra.*
dm para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maa anetas. proa 4.
tercres para para-lamas, prcaecores da
para-choques. pedal do aceierador, pedal de partida. peras para buaintua
pratinhos pneumáticos, pontas de bot.
móveis, guarnições de borracha 'para
automóveis. guarnições para velculos,
racha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestunentos de
borracha, rodas de borracbs pari móveia, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, semalhai° e isolador, suportes, semi.
pneumSticos. suportes de cambio, santona, de partida, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e talai&
1:11C.0s, . travadores de porta, aigelaft,
tubos, tampas de borracha para conta.
gotas, tinas de borracha para elaboração
de substsncias auiwicas
Classe 47
Para distinguir: Álcool ara motores de
eclosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação lubrifica*
tes, óleos combustíveis, óleos para freios, óleos lubrificantes, óleos para iluminação e para geração de fôrça, petróleo, querosene

-

Termo n.° 670 .624, de 9-11-64
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
de Máquinas, Motores e Equipamentos
Guanabara

Classes: 6, .8. 1/. 14, 21. 33. 39, 47 e 50
Sinal de propaganda

Termo n.° 670.625 de 9-11,64
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
Casse 39
Para distinguir: Artefatos de borracha. de Máquinas, Motores e Equipamentos
borracha, artefatos de borracha para
Guanabara
veiculas. artefatos de borracha não ira
cluidos em outras classes: Arruelas. argolas. amortecedores, assentos para cadeiras. borrachas para aros. batentes de
cofre, buchas de estabilizadur buchas
buchas para lamela. batente de porta
batente de Chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras. bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais. borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas cachar
de motor. caaiaras de ar, chupetas. cor.
elões massiços de borracha, cabos -para
ferramentas. chuveiros. cawos de borracha,' chapas e centros de mesa, cordas de borracha. cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de -borracha para máquinas, copos cir borrar:ha
para freios. dedeiras. _drsennipadeiras,
discos de mesa. 'descanso para pratos

encostos, (=bolos, esguichas. estrados. Classes: 6, 8. 1) 1 4 21. 33. 39 17 .e 50
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lulose; água raz. álcool, albumina, aniTermo n.° 670.626, de 9-11-64
Borghoff S. A. Comércio e Tecmca unas, alumen, alvaiade, alvejantes inde Máquinas, Motores e Equipamentos dustriais:. alurnnsio ena pó amoniaco,
Guanabara
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antiuxisaute-, ana-corrosivos, .anti-detonanres. azotatos, agua acidulado para
acumulautires, água oxigenada para
uns industriais, amônia; banhos para
galvanização, icizoa. sensos betumes,
àicarbonatos de 5udio. de potássio; cai
virgem, carvões, carbcnatos, catalizadores, celulose, chapas biográficas,
composições extintores de incendio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creusocos; descorantes, desuicrustantes, dissolventes; emuisõss totográticas, enxofre, ater, esmaltes estereatos; fenol, filmes gensibilizados para totogratias-, SiTermo n.° 670.629, de 9-11-64
Borghoff S. A. Comercio e Técnica
de ,Máquinas, Motares e Equipamentos
Casses: 6, 8, 11, 14, 21. 33, 39, 47 e 50
Guanabara
Sinal de propaganda
Termo n.° 670.627, de 9-11-64
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
de Máquinas, Motores e Equipamentos
Guanabara

Tenno n.° 670.632, de 9-11-64
xador.es. formoI, fosfatas industriais. fóirs
Borghoff S. A. Comércio e Técnica Para distinguir: Aguardentes, aperitide Máciuinas, Motores e Equiparnerps foros industriais fluoretos; galvanizado.
Gkanabara
reS, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrostillitoa;
impermeabilizantes. loduretos; lacas
massas para pintura, magnésio, metcurio; nitratos, neutralizadores, nitroce.
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de tumesci!, papéis heliográficos e hellocopistas, películas
sensiveis, papéis para Sotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composiçáo de'
tintas, preparações para fotografia*,
produtos para niquelar, pratear e cro
mar, produtos para diluir tintas proseio.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 33. 39, 47 e 50 to; reativos, removedores, reveladores;
sabão 'neutro, sais, salicilatoa, secantes,
Sinal de propaganda
silicatos, soda cáustica, soluções qui'
Termo n.° 670.633, de 9-11-64
micas de uso industrial, solventes, sai.
Borghoff S. A. Comércio e Tecaica fatos; tintas em pó. liquidas. s4lidai
de Máquinas. Motores e Equipamentos ou pastosas para madeira, ferro, pareGuanabara
des, contruções, decorações, couros. tecidos, fibras, celulose, barcos e veiculos, talco industrial, &nets
.
dS5213
sosnoa JEA.IJSUO3 and sopas
-edaid • aaanei edw eand 9c1 'e3eacl
'amua raedsid Sope5Lea Jmi..msuoa
leassni esed eised smsaaua esed essins
JO sep matneelaaloasa o 1P-Alai
-a02 eJed sopmedaJd seaespia sadias
e.ied sagbIsodunaa *sotneossu a sjansitt
mod a JUA.13M102 esed essa anod ased
ti2D 'enapeui .1exisni eia pd Lua mai
(misc./c-Lu
ap oionicfma 'sopa tu§
Classes: 6, 8, II, 14, 21. 33, 39, 47 e 50
rutin sep cied sopniedald 'sonlselqv
Sinal_de_propaganda
. 9k assoa
Termo n.° 670.630, de 9-11-64
Termos na, 670.638 a 670.640. de
Borghoff S. A. Comércio e Téznica Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 33, 39, 47 e 50
de Máquinas, Motores e Equipamentos
Sinal de propaganda
S.A. Indil9str1;
-11 919Reunidas
64
F
Guanabara
Matarazzo
Termo
n.°
670.634,
de
9-11-64
Casses: 6, 8, 11,. 14, 21. 33, 39, 47 e 50
São -Paulo
Borghoff S. A. Comércio e Técnkca
Sinal de propaganda
de Máquinas, Motores e EquiPatnastos
Guanabara •
Termo a.° 670.628. de 9-11-64
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
de 1VIáquina% Motores e Equipamentos
Guanabara
INDUSTRIA BRASILEIRA"

FOR TUNELLA

Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 33, 39, 47 e 50
Sinal de propaganda
Classes: 6. 8, 11, 14, 21. 33, 39, 47 e 50
Termo n. s 670.631, de 9-11-64
Sinal de propaganda
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
de Máquinas, Motores; e Equipamentos
Têrmo n.° 670.635, de 9-11.¢4
Guanabara
Borghoff S. A. - Comércio e Técnica
de Maquias, Motores e Equipamentos
Classes: 6, 8, l 1. 14, 21. 33, 59, 'V e 50
Guanabara
Sinal de propaganda
Termos as. 670.636 e 670.637, de
9-11-1964
Edgard Ferreira Basto'
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira/
Class*. 1
•4*
Absorventes. ace •ona. écidos, acetato&
t gentes ouimicos para o tratumento
Classes: 6. 8, 11, H. 21. 33, 39, 47.50
Clenein 6.1, 11, 14, 21, 33, 39, 47 e 30
Sinai de propaganda
saçâo de fibras, tecidos, couros e ce-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
avestais, alparcatas. anáguas, IsSusss,
botes, bovinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, abales,
cschecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calcas. camisas, camisa/as. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. doedinós, achar.
pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas. gorros jogos de !ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas. paletó:., palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, qunnonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tolas, toucas, surbantcs, ternos, uniformes e vestidos
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lá,
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para coSturar.tricotagem e cro
che. Fios e linhas de Cuia espécie
aço para pesca
. Classe 23
leaafi aia somai, siinflorssip mas,
ciclos para confecções em geral. peuts
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tapeçarias e para artigos de cama e
sacia: Algodão, alpaca cânhamo, aetina
Faro& casetniras, fazendas e teaalas .te
lã eut peças, juta, jersey, linho, nylon,
Dacoapaco, percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imPerineabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
São Paulo
Têrmos na. 670.641 a 670.643, de
9-11-1964
Indústrias Reunida.
Matarazzo

Térmo a.° 670.645, de 10-11-61;
14.aedra Boutique Ltda.
•
Guanabara

• •
Classe 22
de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon. fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagem e crofios e linhas 'para pesca, linhadas de
aço para pesca
• Classe 23
iteataõ W soppay aanDuaslp eled
calos pari confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
caroà. casemiras, fazendas e teC:dos de
.1,1 em peças, juta. jersey, linho. nylon,
pico-paco. percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos impanateabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestuáto
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botaa botinas, blusões boinas baba
douroa. bonés, capacetes, cartolas, caracaaacão, coletes, capas. chales
cintas, combinações, corpinhos calças
• cacrecols. calçados, chapéus, canos,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
çaa. camisas. camisolas, camisetas
cueaaa. ceroulas, colarinhos cueiros
sana casacos, chinelos, dominós. achar,
Pata 'nntas.aa, fardas para militares colegiais. _fraldas, galochas, gravataa goa
roa iogos de !ingeria, iaquetas, laquês
luva . ligas, lenços. mantôs, meias
rnaaSs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas
penas, pouches, polainas, pijamas, pu.
nhos. perneiras, quimono& togalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho. sandálias
suete.res, aborta, sungas, tolas, ou slacks
ta»-» touzaa, turbantes, ternos, uniformes
• e vestidas
Tármo na' 670 .644, de 9-11-19.4{
Staaital S.A. Para a Indústria e o
Comércio
São Paulo
FlO3

.

puças.

Classe 36
Cotnércio de roupas e sapatos para
senhoras
Termo n.° 670.646 . de 10-11-64-• J. P. Stevens El Co., Inc.,
Estados Unidos da América

SIEVETEX
Classe 23
Tecidos em gerar
Termo n.° 670.647. de 10-11-64
General Foods Corporation
Estados Unidos da América

MIN
•
Classe 41
Café
Têrmos n.° 670.648 e 670.649, de
10-11-64
Aaron Schich, Ernest Liviatn e Sansão
Chazau
São Paulo

Classe 50
Impressos em geral, papel ae correspondência, faturas, envelopes, papel de
carta
Classe 33
Firma de marcas e atentes
Térrna n.° 670.650, de 10-11-64
P,Mressomaq Máquinas Ltda.
Guanabara

.544~no.4
Classe 5
Gravações, porta clichés, chapas, sarro,
aço, cobalto, zinco, chumbo aluminio
Têrmo n.° 670.651. de 10-11-64
H. Corrêa
Rio de janeiro

elièa
4

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 670 . 659, de 10-11-64
Ancora Indústria e Coméacio Ltda,.
São Paulo'
4

Classe 38 .

Papel e seus artafata_ .

Termo ta° 670.654. de 10-11-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

ncora

a

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 670.655, de 10-11-64
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
, Calçados em geral
Termo ra° 670.660, de 10-11-64
Móveis Estoflex Ltda.
Guanabara

Estoilexs
Indústria. Brasileira,

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
Indústria Brasileiri.
armários para banheiro e para roupa.
usadas, almoaidas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Classe 36
Calçados em geral
bandejas,. domidliares, berços, biombo,
cadeiras, caminhos para chã e café
Tarmo n.° 670.656,' de 10-11-61
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Hayashi 6 Tanne
para sala de jantar e sala de visitas,
São Paulo
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de, rádios, colchões, colchões de moina
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, eacrivanlnhai, estantes, guarda-roupas, mesas,
Indústria
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Classe 41
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaa
Artigos da classe
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros •
tirmo n.° 670.657, de 10-11-64
vitrines
Cerakt 1 - A. Indústria e Comércio
Termo
n.°
670.661,
de 10-11-64
São pauto
Móveis Estoflex Ltda.
Guanabara
.

akicha

,T

r
A

d _me t,

/Indústria Brasileira
'

Classe 1
decapantes, desengraxantas e inibidores, ut oaalliocsd
iet e inibtdores, utilisadoa como matéClasse lo
elas primas no tratamento de superfieles
a
os de °intento e artefasoa de cimento
metálicas
CORRÉA

lattliaantes,

Classe 23
Tecidos em geral

4ra1o, n9 ,670.:658: ;de ,10-11-64
Ancora Indústria e Ccanérciá Ltda.
São Paulo

Classe 33
Lanchonete refeiçes a minutas, oar, doces, café expressos e charutaria
Tétano n.° 670.653, de 10-11-64
nrafica 1. Uno Ltda,
Guanabara

s

PRORROGA ÇÃO

Térrno is.• 670.652, de 10-1161
r anchonete Taribo Ltda. Guanabara. •

Lanchonete
• • Taribo "Ltda.

s
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Março de- 1965 11.29

da fonógrafos, interruptores, Isoladores, nheiros, copos, caldeirões, cântaros, caClasse 23.,
Termo n.9 670.662, de 1041-64
?torrefação de Café São Salvador Ltda. lâmpadas, lunetas, máquinas fotográfi- sadeiras, bombonieres, bules,. barris, ba- Para distinguir: Tecidos em trend, ta
cas, microfones, pick-ups, pilras elétri- dinhos, cofres cubas, compoteiras des- eidos para confecções em geral; pare
Rio de Janeiro
cas, resistências elétricas, plugs, apa- cansa-talheres, escarradeiras, filtros, for- tapeçarias e para artigos de cama e
relhos de refrigeração, rádios, apare- mas, graus, globos, jarras licoreiros. la- mesa: Algodão; alpaca; cânhamo, cetim,
•`.
180Filat
lhos de televisão, aparelhos receptores vatórios inantegueiras, moringas, nicho, caroá, casemiras, fazendas e . tecidos de
de sons, refletores automáticos, sele- pires, pratos, piles, pratos para ornaem peças, juta; tersol?, linho nyloa,
cionadores, sereias e camainhas de alar- deixas, serviços para frios, chá e jantar,
Classe 41
• ' me, aarelhos de telegrafia, de telefonia travessas, talhas, tijelas, vasos, vaco paco-paco, percaline, rami, reyon. seda
natural, :acidas plásticos, . tecidos imCafé torrado e moidõ
. sanitários e. xícaras
sem fio, toca-discos, ventiladores, váloenneabilizantes e tecidos de panoacouro
vulas, câmaras de televisão, objetivas,
e vestidos
Termo a.° 670.663, de 10-11-64
Termos ns. 670.668 a 670.672, de
Lançadora Geral de Obrai" e Meninis- espelhos éticos, apararas de registro
Classe 37
10-11-61
e reprodução de imagens e de sons, apa- Fábrica de Gazes Medicinais "Cremar" Roupas brancas, para cama e sues..
trações LagtSa S. A.
rellàos eletrônicos de medição, de exaAculchoados para camas. colchas, coGuanabara
S. A,
me de supervisão, de regulação, apaSão Paulo
aertores esfregões, fronhas.. guardanaSanta Catarina
relhos para mediA0 de radiações, mápos, jouos bordados, j )gas de toaihas,
quinas falantes, portadores de registros
lençói& mantas par.: ermas, pano , para
com e sem grava;ão, baterias e acumucosidia panos de ratos, toalha:, de
ladores elétricos, transistores, válvulas
rosto e banho, toalhas de mera, toade recepção para televisão, dispositivos
lhas para Jantar, toalhas, para, chá
café, toalhas para banquetes, guarni-.
aletrônicos de comando e de comando
côa& para cama e mesa, -toalhinhas
remoto, dispositivos para a transmissão
(cobre pão)
em televisão de originais escritos, peIndústria
lic . das cinomatográficas, dispositivos e
Classe 36
para a inversão de negativos, d.siopsitiClasse 16
Para distinguir: Artigos de vestuários
Para distinguir: Materiais, para constru- vos de comando remoto para oscilação,
roupas teitaa em geral: Agasalhos,
avernais, alparcatas, anáguas, olusas,
ções e decorações: Argamassas argila, aparelhos elétricos para barbear, dispoareia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- sitivos de comando remoto para o aciototem, botinas. blusões, boinas. babacos de cimento, bloros para pavimenta- namento de objetivas,. cabeças de codouros. bonés, capacetes, cartolas, caramando
remoto
para
oscilação
o
uniclição, calhas, cimento, cal, cré, chapas
puças, casaçâo. coletes. capas, chalea,
INDOSTHIA ORASILEIRA
nação
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
cachecols, calçados. chapeus,
chapas para coberturas, caixas dágua.
cintas, combinações, carpa:lhos, calças,
Classe .11
caixas para coberturas, caixas dágua. Ferragens, ferramentas de tôda -espécie,
ie senhoras e de crianças, calções. calClasse 10 .'
cabras de descarga para etixos, edifica- cutelaria ein geral e'ciutros artigos de Para distinguir: Abaixa linguas, rine ças. camisas, camisolas, camisetas,
ções premoldadas. estuque. emulsoo de metal, a saber: Alicates, alavancas, ar- bricas, sidenótomos, a ga stadores, agra. cuecas, ceroulas., colarinho, cueiros,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- mações de meta', abridores de latas, fos, agrafos para ossos. agulhas para saias, casacos, chinelos, dominas, acharturas metálicas para construções, lame- arame liso ou farpado, issadeiras, açu- injeção, algodão hidrófilo, alicates, pes, fantasias, tardas para 'militares. colas de metal. ladrilhos, lambris, luvas careiros; brocas, bigornas, baixelas, amalgamas, aparadores, aparadores pa legiais, 'fraldas, galochas, gravatas, gor.
de junção, lages, lageotas, material iso- bandejas, bacias, baldes. bombonieres; ra Sins médicos .
e cirurgicos, aparelha luvas, ligas, lenços, • inantõs, meias,
lante contra frio e calor, manilhas, mas- bules; cadinhos, cadeados, castiçais, comaiôs, mantas, mandrião, manilhas, pasas para revestimentos de paredes, ma- lheres para pedreiros, correntes, cabides, para massagens. aparelhos de pressão tos logos de lingerie. jaquetas. !agueis,
arterial,
aparelhos
de
diatermia,
apareleras, palas. penhor, pulover, palermas,
deiras para construções, mosaicos, pro- chaves; cremones, chaves de parafusos,
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de peugas, ponches, polainas. pijamas. pie,.
dutos de base as :dite°, produtos para conexões para encanamento, colunas,
raios
X,
aparelhos
de
infra
vermelho.
abas. • perneiras, quimonos, regalos,
tornar impermeabilizantes as argamas. caixas de metal para portões, canos de
sas de cimento e cal, hidráulica, padre. metal, chaves de fenda, chaves inglesa, aparelhos de surdos, assentos para en- robe de chambre, roupão, sobretudos,
gulho, produtos betuminosos, impermea- cabeções, canecas, copos, cachepots, fermos, ataduras, balanças para clini. suspensórios, saldas de banho, sandálias,
meteres, sharts. mangas, atolas ou slacks,
bilizantes liquidos ou sob outras formas centros de mesa, coqueteleiras, caixis ca, infantil. bisturis, cadeiras para.
para revestimentos e outros como nas para acondicionamento de alimentos, nica ,nédica. ca iça dp¡res. cambraia hi. miar, toucas, turbantes, ternos, uniirMila,
canutas,
catout,
çêra
laminada,
Formes e vestidos
construções, persianas, placas para pa- calderões, , caçaro:as, chaleiras, cafeteivimentação, aças ornamentais de ci- ras, conchas, condores; distintivos, do- cera para incrustação e articulação, cia
Termo
n.°
670.673, de 10-11-64 —
mento ou gesso ara tetos e paredes. bradiças; enxadas, enxadões, esferas, tas para fins clínicos. cêra colante, cin.
Patons
Baialwins, Limited
tras
umbelicais.
colheres
cortantes,
compapel para forrar casas, massas anti, engates, esguichos enfeites para arreios,
Inglaterra
pressas
de
tecidos,
conta
gotas,
costõta.
rcidos para uso nas construções, par- estr los, esferas para arreios, espumaqueias, portas, portões, pisos, soleiras. deiras; formões; foices, ferro paia cortar MOA, curativos cirúrgicos, curetas, denpara port&s, tijolos tubos de concreto. capim ferrolhos, facas, facões, fe,.ha- tes artificiais, dentaduras. depressores
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- duras, ferro comum a carvão, fruteiras, dilatadores, dinâmetros, drenas, duchas
ques de cimento, vigas, vigamentos e funis, fôrma:, para doces, freios para vaginais, elevadores, estojos higiênicos
vitrais
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, e espartilhas, especulos vaginais, espongrelhas, garfos, ganchos para qudros, jas clinicas, estojos de bolso, para insTermos as, 670.664 a 670.667, de
gonzos para carruagens; insígnias; li- trumentos cirúrgicos, estufas, espátulas,
10-11-64
escalpelos escalpelos cirúrgicos. ercal
Alcecex — Inchlatzia e Comércio Ltda. mas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; pelos, escopros, esteroscópios. extratojarras; machadinhas, molas para porta.
São Paulo
molas para venezianas, martelos, mar- res, escavadores, feltros para estaplas.
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre- ma , fios de linho, para feridas, facas.
gos, parafusos, picões, porta-gao; po- ganchos para músculos, celafametros.
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, gases, godovias, goivas gesso, gramClasse 22
panelas roldanas, ralos para pias, rebi- pos para suturas, guta-parcha, histeró.
rara distinguir: Fios e linhas
tes, regadores; serviços de chá e café, metro. ideal base, irrigadores, instruserras, serrotes, sachos, secarrolhas; te- mentos cirurgicos para operações, ligaTermo n.° 670.674. de-16-11-64—
souras, talheres, talbadeiras, torquezes duras de- cânhamo, liquidas e pês, para Prolabor — Comercial, Importadora
tenazes, travadeiras, telas de arame, tor- limpeza e polimento, lixa, luvas e deExportadora de Produtos Químicos
neiras, trincas, tubos para encanamento, deiras de borracha para hospitais, limas
Ltda.
triihos para portas de correr, taças, para osso,. lancetas. massas plásticas
São
Paulo
travessas, turibulos . vasos, vasilhames. para fins Odontolegicoe. máscaras :.nra
VerLIMUS
anestesia, mesas de operações. meias
aftasitEataa
Classe 47
INDÚSTRIA
contra varizes, mesas para curativas,
Para distinguir: Substâncias e produtos ossos, ponta de guta-percha para obtudestinados a lubrificação a combustão. rações de canais, porcelana, protetores
Classe 8
a iluminação e ao aquecimento a sa- para seios, pincéis para garganta, pinças
Para distinguir: Intercomunicadores, fi- ber: álcool-motor, graxas, gasolina, que- anatõmicas ulmão de aço, protetores,
tas magnéticas, aparelhos magnéticos rosene, petróleo, óleos refinados, manu- porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
de sons, instrumentos eléttreiremicos de 4-aturados dep atraia, oleos para lubride, pau, ruge para desgaste dentário
medição e suas partes: alto-falantes, ficação de máquinas e motores, e gazes lã
-etroscópio bugia ruginas: sarjadeiras,
antenas, bobinas, aparelhos de comuni- Uquifeitos destinados ao aquecimento sandaraca. seda e crina para soturas,
cação interna, campainhas el4ricas, com
sacos para gelo e . bolsas para água
Classe 15
'
densadores, chaves elétricaa., comuta- Para distinguir: artefatos de porcelana. quente, sondas, serinoas rara !vagens
Classe 1
dores, aparelhos cinematográficos, apa; barro e terra cota. louMs vidradas para c injeções, serras.. serr as para raquaito- Absor
ventes, acetona, lacidoa, acetato%
relhos de contrôle de sons, chaves de uso caseiro. adornos. ' fins a rtisticos e cria: tampões " raqienicas preservativos, agentes
químicos para o tratamento •
tomada, discos gravados, diais, apare- instalações sanitárias: Artefatos de" ce'- tira-leite. .termómetroi. tesOuras, trepa- lora,
O
de
fibras. tecidos, couros e ce.
lhos fotográficos, fusíveis. Slmes reve- ratifica para uso caseiro, adornos e fins nos, toalhas higiênicas ventosas. cercuz
lulase; água raz. álcool, albumina, anld
lados, aparelhos def requncia modula- artísticos: Alguidares, almofarizes, asIsolante para fins odontológicos
linas, alumen, alvaiade, alvejantes hl.,

,(SãolSalvado_ri
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duatriais, alumínio em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonante.,a. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas totornáficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, era/alota; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográfica, enxofre, éter, esmaltes estereato.; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, kxadores, formol, tosfatós industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores. gelatina para fotografias e pintura.
giz,. glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercario; nitratos, neutralizadorea, nitroceltdose; óxidos, oxidantes, óleos para
Pintura.. óleo de linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial. papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis 'de turnesol, papéis beliográficos e , ' heliocopistas, pt.?iculas
sensiveLs, papéis para çotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição , de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, p:atear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato: reativo., removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáustica, soluções qui:nicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas era pó, liquidas; sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes. contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner • .
Treno r 670.675, de 10-11-64
Elétrica Nogueira Ltda,
São Paulo

;140GUÉRA
Classe 8
Pira distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-talantes, ampertmetros. amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, apareDlos de ventilação para
edificlos, aparelhos elétricos pr. ,a banhe, aparelhos eletro-dinâmicos,. aparelhos para barbear, aparelhos para instalações te/atónicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins; bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos,- conectares, enceradeirto, es
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas. ferros elétricos de engomar e de
soldar. • filtros de água, fogareiros elétrica% çogões, fórnos, galvanômetros.
hidrômetros, Indicadores automáticos de
nivel de. água, instrumentos medidores
•• de energia elétrica, instrumentos telefônicos. Interruptores, irradiadores. • Iampaciss. liq uidificadores. manômetros, microfones, 'pick-ups, pilhas elétricas, re• captores de rádio, refrigeradores,' retais.
relógios, 'reostatos, telefones, t&'''asta-tos- tomadas: transformadores. válvulas
'• par-a rádio, vál y clai para aparelhos de
upntilnrinro,
vnItimefrox
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Elétrica Nogueira Ltda.
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Têm° n.9 670.678. de 10-11-64
"Ponto Azul" Bilhares e Refrigeração
Ltda.
São Paulo
1
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t..aasse o
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e:eletron:cos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonogra tos, aparelhos
le alta-fidelidade, amplificadores de som,
bobinas, bobinas para radios e televisões, aparelhos para controle de sons
chaves de tomadas, chaves automáticas
chaves para antenas, e boa" terracomu.
tadores, condensadores, aparelhos 'de
comunicação interna ,h:scos gravaros
chaves , de . ondas, chaves de alavancas
chaves elétricas, chassis . para radios,
diais, aparehos ' de intercomunicação
aparelhos de 4requencia modulada, ia
nografos, fios' para eletricid*s e Los
terra, fusiveis, fitas rnagnéticaS. gerado.
res, automáticos, gtradores estaticos e
eletronicos de alta frequência que fun cionam com válvulas. interruptores
Insana permanentes para rádios, grava.
dores de'fitas, gravadores de discos, alia
relhos luminosos, 'tampadas, isoladoes dl
radioa, máquinas falante, pilha secas
elétricas, plugs, i pick-ups, para-rarios
potencioõinetros, escalas de video, resistências elétricas, aparelhos, receptores
de sons,radios, çalays, redutores, radiofonografos, reostatos, radios para auto
moveis, radios receptores reatores para
luz- fluorescentes, radias conjugados ou
não com fonógrafos, soquctes, sincronizadores, selecionadores, aarelhos de televisão, tomadas, ou não, aparelhos para telégra ços sem .fio, transformadores
para rádios e televisões, tomadas de
corrente,' aparelhos transistores, aparelhos de transmissão e recepção de sons.
válvulas para rádio e telepisões

locomotiva% lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, tnotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques, 7
para-lamas, para-brisas, pedais, patões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicle•
tas, reboques, radiadores para veiculai.
j1

NRAARIAII0

.1 ?2.-0i gNaoi

gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele..
vadores para passageiros e para carga
engates para carros. Rb= de direção,

rodas para veiculas, selins, tricicles,
Mates para veículos, vagões, velocipe.

a sopeflop op nona°, ap mana 'gap

acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros,
toletes para carros •
•
Têm on.° 670.681, de 10-11-64
e Engarrafadora Ouro Fino
S.A.

São "Paulo .
Classe 28
Pari rustrnguir; Giz para minares
Termo n.° 670.680, de 10-11-64
Auto Americano Importadora 5. A.
São Paulo_

.

Prorrogação'
rc- SENSAÇÃO
Incltiotria E3rastleira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes,"aeritivos,
anis, bitter, brandy, conraque, cervejas,
essências para bebidas alcoolicas, genebra, fernet, gyn, licores, kumel, nectar.
punch, pipermint. rhum, • suco de frutas
com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka
wrisky
Térmos os; 670.682 a 670.684, de
10-11,64
Walita S. A. Eletro-Indústria
São Paulo

Classe 47
•
Para distinguir: Álcool 'para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combuitiveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação, lubrificantes, óleos combustíveis, óleos para
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
freios, óleos lubrificantes, óleos para
iluminação e para geração'de !torça, petróleo, querosene •
.
Classe 47 a
Têm on. 9 670.679, de 10-11-64
Óleos
de
qualquer
espécie para ilumiSimetaf S. A. Indústria ' e Comércio
nação,
aquecimento
e lubrificação. Pe- 'São Paulo _
éróleo refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetai.,
para* a iluminação, aquecimento, lubria.
Têrmo a.' 670.677, de 10-11-64
pRoRROGAÇÂO
benção ou combustão, e graxas. ProFundição Industrial Auto Técnica Fiat
dutos e óleos combustíveis proveni.
Ltda.
entes de petróleo

São PiuIo.

PRORROGACit
r VERMELHO AZUL BRANCO

SIMETAL
t
vt ouSIRtA 6QASi Ria•
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Classe 6
Para distinguir motores elétricos e partes dos motores: Pistões, pinhões. cruzetas, blocos, mancais, eixos. bielas,
macacos, cabeçotes cilindros anéis de
segmento bronzinas. virabrequins, válvulas de motor,.tuchOs de válvulas, bombas de combustiveii para motares,' comPressores, câmbio, caixa de câmbio,
dínamos, velas para - 'motores e silen-

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas.pares
Integrantes; . Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicletas,' carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, -carros-irrigadores. 'carros, cai,.
roças, carrocerlas, chassis,' cisas circulares para velculos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas -tie escrever.
corrediços, para veículos, direção, desli

'

Classe 20
Par"a distinguir petrechos navais e ae.ronáttticos: âncoras, boias, cinta de
natação, fateixas. flutuadores para hidrometria, para-quedas e salva-vidas
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço ,
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço,
refinado,: bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze ' de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou:
parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho,'
gusa ern bruto ou ,parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata eta . falha. latão
ern fõlha, ',latão em chapas, latão em
vergai/iões. ligas metálicas, lirnalhas,
magnésio,' manganês, metais não trabalhados ou , parcialmente trabalhados, metais em • massa, metais estampados; .
metais para solda, níquel, zinco !
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para estojos, colchetes para malas, craClasse 21
vos, enfeites, tacho para pastas e para Para distinguir: Velculos e suas parte.
malas, passadores de comias, pasta- integrante/, razoa para bibicletas, autoras, prendedores de papel, supra tes, móveis., auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio Dr mom
torniquetes e tubos de expulsas.
breques, braços para veicalos, b ase
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas par- tas, carrinhos de mão e carretas, tamltoras e suas partes: bombas hidráula nhonetes,, carros a.abulantes, caminhões
tez integrantes para fins industriais, mo. carros, tratoraa, carros-berços, carrosAP A 1 E 8,-"A\
ca.s, bombas centrifugas, rotativas e a tanques carroserrigadores, carros, carBrasileiral pistão, bombas elétricas para pnetima. roças, carocerias, chassis, chapas cirticos, dínamos, bujões, pinhões, cruze- culares para valeu:os, cebos de veiculo@
tas, blocos de motor engraxadores cen. carrinhas para mames:as de escrever
Classe 11
trifugos, silenciosos, guindastes, preta corrediços, para veículos. dire ç ão. 'iceis
Para, distinguir ferragens e .Serramentas: 'sas, macacos, pistões, mancais, válvulas, gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleAlicates, alavancas, arruelas, arrebites, motores. elétricos, alternadores, carhio, vadores pasa passageiros e para carga,
argolas, aldraves, armações de metal cabeçotes, geradores para corrente con- engates para carros, eixos de direção,
abridores de latas, arame, aparelros de tinua e alternada, eixos, bielas, cubos, freios, fronteiras para veiculos.. guidão
chã • café, assadeiras, açucareiros, apa- velas para motores, magnetos para mo- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
relhos para lavatórios, arandelas, ares- tores, •bronzinas, anéis de segmento. motocicletas, motocargas, moto furgões.
tas, aros, almofadrises, amoladores, mancais de rolem, compressores, retifi- manivelas, navios, ónibus, para-choques,
amoladores de is:sarnentas, alças para cas, máquinas ainassacieiras, misturado- para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas ras e distribuidoras de concreto, má- rodas para bicicletas, raios para biciclebandejas, bacias, morabonieres baldes quinas compressoras, máquinas adapta- tas, reboques, radiadores para veículos,
borboletas, baterias, bases de metal bra. das em construção • conservação de es- rodas para veiculos, selins, tricicles,
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha tradas, mineração, corte de madeiras, multes para veiculam vagões, velocipepara 'masa baterias de cosiaba, colhe- pedras e mármore, movimento de terra, des, varetas de controle do afogador e
res de pedreiros, cadeados correntes ca- máquinas descascadoraz, ensacadoras. acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
bides, chaves de parafusos,, conexões brunidoras, catadoras, classificadoras,
para encanamentos caixat de metal para ventiladoras e secadoras, trituradoras,
Termos ns. 670.694 e 670.692. de
portões, colunas, canos, chaves de ten- pulverizadoras, moinho para cereais,
10-11-64
da, chaves Inglesas, cabeções, canecas, [rezas, esmeris, politrizes, tesouras mecopos, cachepots centro de mesa o> cânicas, tupias máquinas de abrir cha- "Resnomaq" — Csanuircio de Rebolos e
Máquinas Ltda,
queteleiras, caixas para condimento de vetas marteletes, plainas de mesa, torSão Paulo
allmeatos, cadeados, caldeirões, caçaro- nos revólver, tornos mecânicos, placas
la. chaleiras, cafeteiras conchas Coa- e ferramentas para tornos, máquinas de
dores, cuscuseiros, cabides de metal, furar e centrar, máquinas para cortar
BEBOMAQ'
cabos, caixas de ferro, canastas curvas e serrar, máquinas -afiatioras para ler.
cantoneiras, chaveiros, canivszes, cisa- sarnentas de corte, fole de forjas, draClasse 46
venas, creneones, cadzenos. crivos, chan- gas, desnatadeiras, expremedeiras e salfradores, cassiuetes, cabos, chaves cha- gadeiras para manteiga, 'afinadores a Para distinguir: Amido, anil, azul da._
ves para porcas circulares chaves tor. frio e quente para aço e outros Tre- Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
quimétrica. correntes para chaves, coe tais, tesouras rotativas, máquinas opa- algodão preparado para limpar metais,
creias, chaves para porcas, distintivos, ratrizes de precisão, aparelhos para ar- detergentes, espremacetes, extrato de
dobradiças, descaaço para talheres, pra- queação de volumes, máquinas para in- anil, fécula para tecidos, fósforos de
tos e copos, enxadas, esferas, engates, dústria de tecidos e malharia em geral cera e de madira, g goma para lavanenfeites da metal, estribos, espátulas máquinas para tapeçaria em geral, urdi. deria, limpattorea de luvas, liquidos de
estojos de metal para carimbos, eixos deixes, encanatórias, espuladeiras, tor branquear tecidos, liquidos mata-gorduexpandidor para tubos. estruturas metá- cadeiras. meadeiras, caldeiras, e turbinas ras para roupas e :nata óleos para rua.
licas, escarradeiras, espremedores, espupas, oleina, óleos para limpeza de casa
Classe 7
madeiras, formões, foices, Serro para Máquinas e utensílios para serem usa- ros, pós de branquear roupa, salicatO
cortar capim, tr.:ralhos, facas, tacões dos exclusivamente na agricultura e de sódio, soda cáustica sabão, em pó,
fechaduras, truteiras. funis. Sarmas para horticultura a saber: arados, abridores sabão comum, sabão de esfregar e sadoces, bolos, empadas e pudins, Harare
ponáceos, tiiolos de polir e vesniz
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mepara calçador
fivela, furadores, ferramentas cortantes catamos e empliihadores (=binados,
Classe 6
ou perfurantes para marceneiros, fechos arrancadores mecâniraos para agriculde metal, ferraduras, torminhas, titas tura, batedeiras para cereais, bombas Ejetores de ar e de vapor, injetores
de aço, ganchos, guarnições de metal. para adubar, ceifadeiras, carpideiras, aspiradores, dispositivos de elevação,
.garfos, ganchos para quadros, grampos ceifados para arroz,, charruas para agri- levantamento e transporte, e contraias,
para emendas de correias, grades para cultura, cultivadores, debulhadores acessórios, partes e componentes para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros destocadores, desentegradores, esnina. os mesmos; Asuecedoes de água de
gonzos, grosas, garrafas, ilhosea joe- dores para a agricultura, escarrificado- alimentação p.i.m., máquinas de corlhos, Jarros, limas lâminas licareiros nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos tar-frios, bombas de ar para pneumálatas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- res, enchovadeiras, facas para máqui- ticos, bombas para gazolina, de inaladinhas, moias para portas, martelos garras para arado, grades de discos do e elétricas, betoneiras, brocas elémarretas, matrizes, marmitas, maçanetas ou dentes, máquinas batedeiras para tricas, burrinhos e insu lladores de ar,
mossas, machetes, mantegueiras malhos agricultura, máquinas inseticidas, má- bucras quando parte' de máquinas, cal,
aavalhass nipes. Nas. pás, picaretas quinas vaporizadoras, máquinas' de deiras a vapor, carburadores, carimpregos, ponteiron, parafuso" porcas mungir, máquinas niveladoras de terra, bos de tõrno, carneiros hidráulico*
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão, máquinas perfuradoras para a agricul- cavadeiras p.i.m., contraidores de
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- tura. máquinas de plantar, motos:eme tõrrio p.i.m., chumaceiras ou mancais
res, placas, pregadores, porta-esponjaa tuas, mquinas regadeiras, máquinas de de antafrisçao coletores de dínamos
peneiras, pinos, plainas perfuradeiraa roçar, de semear. para sulfatar, de e LM tores mpressores, condensadopires pinças, paneRies, porta-copos e torquir, de triturar, de esfarelar terra, ras, eixos quando parte' de máquinas,
garrafas, passadores de roupa, presi- para irrigação, para matar formigas e emb.:dos quaneo parte de máquinas,
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores outros insetos, para burrifar e pulveri- engenho de serra, engenho de sanas
rebites, reduções, recipientes de metal, zar desinfetantes, para adubai, para engrenagens quando paste de maquia
rodízios, roscas de aço inoxidável, re- agitar e espalhar palha, para colher nas, freios quando parte de máquinas,
gistros de aço inoxidável registros, algodão, para colher cereais, máquinas guincros de fricção, guinchos para caserras, serrotes, sifões, saleiros, sacarree amassadoras para fins agrícolas, de çambas de arrasam guinchos de translhas, torquezea, trilhos tubos subula- cortar árvores, para espalhar, para ta. porte aéreo, geradores a azoligne,
ções, empaca, travadeiras telas de pinar, maquias combinadas para se- uindastes, limpadores de cano p.i.m.,
arame, trincos, taças, travessas, tesouras mear e cultivar, de desbanar, para me máquinas de imprimir, lubrificadormi
trancas, tramelas, talheres talhadeiras silar máquinas e moinhos para forra- quando parte de . máquinas a vapor,
tampas para panelas e caldeirões, ter- gens, máquinas toscadoras, ordenado. máquinas de lavar roupa máquinas
rinas, tachas, trans de Cosinha, torra- res mecânicos, raladores mecânicos, ro- de costura, máquinas de furar radial
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- los compressores para a agriculturas horizontal: maquinas para o fabrico a
gas, mandril de expansão, hera de aacradeiras, semeadeiras, secadeiras. acabamento de latas .e outros reciplfrezar. guia da freza de chanfrar. semeadores de terra, tosadores de pra- entes metálicos, máquinas borracheirae
ventosas, mreeta.s, baus para sacos de ma, tratores agicolas, válvulas para ;e máquinas téxteis. máquinas de and
viagem, para pastas, babasses, cantos ••
máquinas agrícolas
cortiça, máquinas de limpar e afiar fias

Taram is.' 670.685; de 1041.64
• Termos ns. 670.690 a 670.693, de
10-11-64
indústria de Termostatos "Z2" Ltda.
Fábrica Nacional de Engrenagens $. A.
São Paulo
"Fanesa'
São Paulo

z

finiofmoanio.

Classe 8
Para distinguir termostatos
"---tenam n. 9 670.686, de 10-11-64
Esequias Akira Amima

,AL112.41
. São Paulo
Classe 36
Sandálias
Termo n.° 670.687, de 10-11-64
Indústria e Comércio de Tecidos e Artefatos de Malhas "Fullsweet" S. A.
São Paulo
-

tiffsTaza z
COMÉRCIO EB TEC.1106
ARTWATOS . D3 MURAI!
ULLZWEET" S/A. I
Nome comercial
Têrmos os, 670.688 e 670.689, de
10-11-64 •
Indústria e Comércio de Tecidos e Artefatos de Malhas "Fullsweet"• S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira

•

Classe 23
•
leraBw oplau usn6uns1p vage
eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim,
atroa, casimiras, fazendas e teC..dos de
kl em peças, juta. Jersey, linho, nylon,
emco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imelenneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 36
Para. distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em gerais agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bctas, botinas, blusees, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casaçao, coletes, capas, chales.
eachecols, calçados. chapéu& cintos,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
ancas. • Ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dceninós, acharpes. fantasias, fardas para militares, ..o.
Jamais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de !ingeria Jaquetas, laquês,
cintas, combinações, carpinhos, calças
luvas, ligas, lenços. manhas. meias,
maiôs, mantas, mandriá°. manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pilaram, pu»
ishos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
mictares, idiotas, sungas, atolas ou alado,
. tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestido@
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gaa, molas para máquinas, máquinas
frigoríficas, máéjainas de rotular, *emtelo4 a vapor, moInhoe e nós não agrícolas, motores de combustão interna,
elétricas e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando,
part ede máquinas enteadores de teares, rolos para astradas; serras maçãnicas, serras hidráulicas, serras de fia,
tórnos mecânicos, Mornos de • revólver,
tórnos automáticos, tornos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras,
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores, quando partes
•
de máquinas

pianos, carapuças liara cavalos. cordões, debruns, lã, Uras forros franjas
iestâo, feltra para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passainaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não !mundo parte de móveis. artigos 'estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, ralon lá pelo e fibras não
incluídos em outras classes

Termo n.° 670.696, de 10-11-64
Vlanitora S. A. - Indústria e Comércio
São Paulo

Termo n.° 670.700, de 10-11-64
Costa Silva 8 Cia, Ltda,
São Paulo

•
•

PRORROGAÇAQ

PRORROGAÇWO
'CASA DA S ME-TAS"

MONITORA

Classe 36
Indústria e comércio de artigos de ves
• tuário em geral
•
Classe 8
Terrno n.9 670.701, de 10-11-64
Para distinguir: Abat-jours, lustres, cas- Indústria Mercantil de Cafés Mercedes
tiçais e candelabros
Ltda.
SaCi Paulo
Termo n.9 670.697, de 10-11-64
Antonio Barbosa
PRGRROG AÇ AO
São Paulo
'-ixistria Brasileira

tLERCEDES

PRORROGAÇÃO
‘0 SABIDO DA LIVPEZA
Initistria Braálleira,

Indústria BrasiletrP

Classe 41
Para distinguir café em grão, torrado
ou moído
Termo n. 9 670.702, de 10-11-64
Classe 46
Laboratórios Perfarrna Ltda.
da
Para distinguir: Amido, aia.,
São Paulo
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
PRORROGAÇÃO
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavan
daria, limpadores de luvas, liquicbs dt
Indústria Brasiteit a
branquear tecidos, licjuidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouClasse 3
pas, oleina, óleos para limpeza de ca•
tos, pós de branquear roupa,' salicato Um produto farmacêutico indicado no
de sódio, soda cáustica sabão e,in pó, tratamento das afecções cutâneas e ferimantos cai geral
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos,- tijolas de polir e verniz
Tétano n.° 670.70 . , de 10-11-64
para calçador
Instituto Latino Arnericar:o de Mon
S. A.
Tênno n.9 670.698, de 10-11-64
Maquibras S. A. Máquinas e Equida.
São Paulo
mentos
PRORROGACÃO
São Paulo

VELODERI4

• PROR1OGAÇA0
MAQUIBRLS

Indústria Brasí1eli3
Classe 48
Classe 21
Para
distinguir creme para embeleza.
Para distinguir: Tratores para abrir
mento da oek
estradas
Termo n.9 670.704, de 10-11-64
—firmo n.°-670.699, de 10-11-64
Ararnif cio , Vidal S. A.
r a n ificio Inglez S. A.
São Paulo
São Paidc,
PRORROGAcA0

PRORROGAÇ;0
P R 0 .M Z . N 4 D 3
. Cndústria Brasileira
Classe 21
Afamares. .atacadores para espace:lhos
a calçados. ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bar-deitais. bordados, braçadeiras.
•borlas, cadeados caris ara móveis e

ucyas.raaa BusrLaIltA
Classe ti
Para distinguir ferragens e (erramentas
Alicates, alavancas, arruelas. arrebites
argolas, a/draves, armações de meta;
abridores de latas arame, a parelros de

chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas; bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mornbonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para ta.easa baterias de cosinha, colheres de pedi eitos, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de lenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coaueteleiras, 'caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de Metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, caniveras cha..
venas, cremones, cadinros crivos, caiam
fradores, cass1netes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves toa
quimétrica, correntes para chaves, coa
eretas, chaws para porcas, distintivos
dobradiças. descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, sferes, sugares,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fel:Mas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos. ouarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, 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, parta-gelo, po-seiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoreá, placas, • pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panehSes, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presa
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal
rodízios, roscas de aço inoxidável. re
gistros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subula.
ções, ampões, travacleiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachoa, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vascas, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de ' freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, bahnares, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de. correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
tornla uetes e tubos de expansão
Têrcno n.° 670.708, de 10-11-64
Mario. Biseo
gão Paulo

BDIFICIO BASIL1uA

Sno Paulo-Capital

Classe 1.
Titulo -

Marro • •-1965'
•

nano nd 670.705, de 10-11-64 ••
D. F. Vasconcellos S. A. Optica
Mecânica de Alta Precisão
São Paulo
•

• PRORROGAÇÃO

VASCONCELI-05

I4Ynusm14 BaiàrLsriu
Classe 8
Par adistinguir: Lentes de vidro comum
para óculos, para projetores, para cone
densadores. para faróis, para sinaleiros
e qualquer formato
Termo n.° 670.709, de 10-11-64
S. A .Fiação Para Manaria Indiana
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 22
Fios de algodão, canharno, juta, IS,
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espécie,
aço para pesca
• Termo -n.° 670.706, de 10-11-64
Waldomiro Paulino
São Paulo

PRORROGAÇÂO

Classe '48
Para distinguir: Perfumes, esseuaiaa
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza., água de quina,
água de rosas, água de:Marc:na. água
rara barba, loções e tônicos para • os
cabelos e para a pele, brilhantina. bane
dollna, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados' petróleos, óleos para' os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage." depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, oó de arro2
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido oerfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou líquido: sais perfumados para

mluinta-teira l ti

banhos, pentes, vaporizadores de perfume; eacóvas para dentes, cabelos, unhas,
a cílios; dum de louro, saquinho participado, preparados em pó, pasta, liquido st tijolos para o tratamento das unhas
disaolventes e vernizes, removedores da
euticulai glicerina perfumada para os
tabelas 'e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n.° 670.710, de 10-11-64
Modas Rivolette Ltda.
São Paulo

Á

PRORROGAÇÃO
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Termo n.9 670.713. de 10-11-64
Indústria Gessy Levar 8, A.

Sio peta*

Termo n.° 670.716, de 10-11-64
Tranquillo Giannini S. A. Indústria de
Instrumentos de Corda
São Paulo

Ténmo n. 9 670.720, de 10-11-64
Aurelio Carneiro de Azevedo
Guanabara

)RGANIZAÇA0
: FISCAL CONTÁBIL

RORROGA O
PRORROGg.À0

"dFISCO;'

.4

MINERVA
,

_
b"GIANNINI",
_INivarité Baiszisza.,

Classe 33
Serviços profissionais de contabilidade e
despachante estadual
Têm on.° 670.711, de 10-11-64
Seitec — Sociedade Civil de Agronomia
São Paulo

iNDUSTRIA 8PA.S4LCIRA

Classe 36
rara cuscinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
da senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas,, gravatas, gorros, logos de lingerie. jaquetas laques,
luvas, ligas, lenços, tnantõs melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, palermas
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos,
meteres. shorts, sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Térmo n.° 670.711, de 10-11-64
Polenahi S. A. Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios
Sâo Paulo

Prorrogacio
PROVOLINO
Ind ustria Brasileira
•

è'imse 41
Para distinguir: Queijos requeijoes e
•
maataigas
!S..° - 670.712, de 10-11-64
Vinicultora e Engarrafa , fora Ouro Fino
S. A.
São Paulo
—Tertno

Prorrogação
NHA ZÉFA
mdWria Brasileira
Classe 41
Vinagre de viniu.

classe 46
Para distinguir: Amido, anu, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para , tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rou.
pas, oleina, óleos para limpeza de car.
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio,- soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo n. 9 670.714, de 10-11-64
Waldomiro Paulino
São Paulo

Classe 9
Instrumentos musicais, inclusive partes
Integrantes, a saber: abafaCores de
som, acordeons, apoia-queixo para via'
lonistas, arcos de violinos, assados,
bandolins, banjos, bateriia baritones
berimbaus, bonibardinhos. bombos, boquilhas para instrumentos musicais,
campainhas de orquestras, cordas. cravelha de instrumentos musicais, cateilhões de orquestra, cava..sainh.is, clarins, clarinetas, contraaixos, c si-netas,
cuicas, fagotes, flautas. guitarras, lara:tónicas, harpas, liras, macetrs para
Classe z
bombos obcés. órgãos, pandsiros, plaProjetos,
plantas,
maquetas, displays,
nos, pistas, -pratos, rabecas rabecões,
desenhos
realejos. requintas, saxopoaas, tambores, tamborins, trombones, tubas, violas,
Tenno o.' 670.722, de 10-11-64
Seitec — Sociedade Civil de Agronomia
violões, violencelos e vlolines
São Paulo
Termo n.° 670.-717,-de-1-.0-11-64—
( Prorrogação)
Bebidas Cabral Ltda
.
O2
I
)
Guanabara
•

PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO

L"

Classe 33
Serviços técnicos de agronomia em
geral
— Termo ri.. 670.723, de 10-11-64
Seitec — Sociedade Civil de Agronomia
São Paulo

bEITEC SOCIEDADZ:
rT

Cofffia9tie r4It'aça/4100W

54drilare(iti
ae rd
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Classe 2
Para 'distinguir defucnadores
—Termo n.° 670.715, de 10-11-64
Sidee Sociedade Internacional• de Engenharia e Comércio Ltda
São .Paulo

Prorrogaat

SIDEC
Indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de climatização, aparelhos de condicionamento,
urnedecimento e purificação de tar aparelhos de filtração, renovação e eliminação de odores do ar, aparelhos elétricos e acessórios para 'os Mesmos a
saber. lâmpadas, fios, soquetes, interruptores, comutadores, chaves de comando, quadros e, painéis de contrôle1
elétrico

VIL DE AGRONOMIA

- •

Z4X/

Classe 42
•
•
Conhaque
Termo n.° 670.718, de 10-11-64:—
Abilio da Curíaa Storino El Irmão
Guanabara.

Nome comercial •
Termos na. 670.724 e 670.725, de
10-11-64
Tecidos e Artefatos Fischer S. A.
São Paulo,
.

PRORROGAÇÃO

DUROFLEX
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 33
a roupas feitas em geral: agasalhas,
• Insígnia
aventais, alparcatas. anáguas. bisas,
botas, botinas. blusões. boinas. babaTermo n.° 670.719. de 10-11-64
bonés, capacetes: cartolas, caraPlanotec — Planejamento. Org a. .1 aa- Muros.
'mas.
casaçào,
coletes, capas. chalea,
ção e Assessoria Con'ábil-F 1 sca1 .-h j... ,' 11 e c ol s. calçados. chapéus, cintos,
•,
Emprèsas Ltda.
cintas.. combinações. carpinhos. calças,
'Guanabara
da senhoras e de crianças, calções. oalças. camisas, camisolas. camisetas,
a uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
PLANOTEC -Planejamente,)
I alas. casacos chinelos, dominós. achar'PC Ialitasias. fardas para militares, coOrgenilação e AssesTr
',riais. fraldas. galochas, gravatas. gors logos de lingerie. jaquetas. laquês,
Contábil -Fiscal de Emprésá,;
uvas, ligas, lenços. manhas. meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas. piNome comercia'
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,

1 134 Quinta-feira. ia
peugas. ponches, polainas, pijamas, pus
nhos, perneiras,, quinsonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banh'o, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tufes, toucas, turbantes, temos, uniformes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama • mesa:
Acolchoados pasa camas, Nolchas, cobertores. esfre0ea. fronhas. guardanapo& jogos boroados, jogos da toalhas,
/ençói& mantas para camas', panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rostn e banha, toalhas de mesa, toalhas para 'antas. toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas. guaraições para cama e mesa, toallunhas
(cobre pio)
,

Tertno n. 9 , 670.726, de 10-11-64
Seleções Literárias Limitada
São Paulo
pRORROGAÇU

Sceiç(-mo
Nome comercial
Termo n.° 670.727. de 10-11-64
Periatex Indústria e Comércio de fè,
eidos e Confecções Ltda.
São . Paulo
-

POLYSTIL
IndAlsitria Brasileira
Classe. 23
.Tecidos em geral
'Termos nig. 670•. 728 a 670.73j-, de
10-11-64
Metalnorte Ltda.
Pernambuco
4C (»~te

Indústria Brasileira,
Classe 1
Para distinguir substâncias químicas.
usadas em geral nas indústrias, anilinss,
absorventes, alcatrão, água raz. álcool,
alumínio NU pó. alvaiade, amila antidetonantes, anti-incrustantes e desincrustantas para caldeiras. arsenicor. acetona, acetato de chumbo, acetato de
cobre, acetato de amônio, acetato de
potássio, acetato de zinco, ácido bórico
ácido oxálico. ácido nítrico, acido fênico, ácido dirias ácido salIcilico, ácido benzóico, actol, água axigenada, alba g tna. albuminato de ferro, argirol,
arseniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio, antimónio me.
tálico. amoníaco líquido, arenal, aristal,
acetalilicia, bálsamo de peru, bi-cloreto
de mercúrio, bicloreto de mercúrio. 1)1fosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
bolus, alba, boritina, borato de sódio,
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bis. tomos,. bicarbonato de potássio. breu
FF, cola. sintética, coenposiOes químicas utilizadas pelas indústrias, testeis e
pelos costumes, corantes, minerais para
aso na indústria, creosoto para USO nas
Indústrias', cafeina. cal virgens, carbonato de ferro, carbonato de magnésio,
carbonato de sódio, carvão vegetal
reto de -cálcio, cloreto de magnésio,
cloreto de amónia cloreto de cal, clocloreto de sódio. cloreto- de potássk,.
colargol, colodio elástico, cremos de
tártaro, supra citrato de • ferro, citrato
de quinina citrato' de ferro verde, carbonato de amônia, Cloreto de zinco,
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carbonato de potássio, carbonato, de
manganés, desmaiei, desengrasantes
para nieuelação, desoxidantes para metais, desincrustantes para máquinas, enitófre em pó. estearas> de alutninio,
essências de gomenol. essência de eucalipto, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para
produto^ asfálticos, esmaltes, eter, fenosalil, formo!, fosfato de ferro, fosfato
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato
de sódio, fosfato de ametnio, fluidos
para freios, glicerina& glicirofoslato de
potássio, glicerofosfato de tnagnésio,
glicerofosfato de sódio e cálcio, glicol,
glicose, gorneliims, hidratos, hidrossulfitos, hermitor, hemoglobina em p6.
hipossulfitos de sódio. iodo metálico,
lodureto de chumbo, iodureto de arsênico. iodureto de prata, iodureto de enredre.. icitiol, iodureas de potássio; impenneahilizantes, lactotosfato de cálcio,
lactrina, lactato de cálcio, lanolina
Classe 4
Fibras animais e vegetais em bruto ou
parcialmente preparadas e beneficiamento das mesmas
Classe 7 •
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos merânimos e emplilhadores ocmbinado.s.
arrancadOres !meã:limos para agricultura, batedeiras para cereais. bombas
para aditbar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para arroz-, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagadores para a. agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanho
garras para arado, grades de discos
ou dentes. máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas Perfuradoras para a agricultura máquinas de plantar, motocfaartuas, ennuinas regadeiras. máquinas de
roças, de. semeai. para -sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquins combinadas para semear e cultivar, de _desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura.
sacradeiras. semeadeiras, secadeiras,
semeadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas. válvulas.. para
máquinas agrícolas
Classe 8 •
Para distinguir: Reguladores de tensão,
reguladores de voltagem, aquecedores
e chuveiros elétricos e mais: amperímetros, aparelhOs de ar condicionado, aparelhos de rádio, receptores e transmissores. aparelros de ventilação, aparelhos
de waffles, aquecedores de pratos, aspiradores de pó, batedeiras elétricas, bornes, botões para comando elétrico ét
distância cabos elétricos, cafeteiras elétricas blindadas manuais e automáticas, chaves mamiéticas automáticas. drculadores de ar, disjuntores, disositivos•
de artida, enceradeiras equipamentos de
luz fluorescente, equipamentos telefônicos, esterilizadores, ferros de engomar.
fios elétricos, gladeiras grelhas elétricas.
interruptores automáticos de circuito.
lâmpadas elétricas incandescentes e fluorescentes lampadários, liquidificadores,
lustres, quadros de distribuição, reatores.
receptáculos para lâmpadas ralés, reti-

ficadores de corrente elétrica, soque.
tes, telefones, torradeiras, ventiladores'
e volthnetros
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru-•
çoes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, Wel.
cos de cimento, bloros para pavimenta..
çào. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolastes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas digua,
caixas para coberturas, cassas tiágua,
caixas de descarga para eixo& edificações premoldadas, estuque, analiso° de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, -nadeiras para construções mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos- betuminosos impermeabilizantes 11qt:idos ou sob outras formas
para revestimentos Ir outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para torrar- casas, massa" antiquaras portas, portões, 'pisos, soletras,
para portas, tijolos tubos de concreta
telhas, tacos, tubos de ventilaçao; tanques de- cimento, vigas vigamentos
rcidos para uso nas, construdies. parvitrów
Tèrmos as. 670.734 e. 670.735, de
10-11-64
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo

indústria Brasileira
Classe 44
Paia distinguir. Bolsas, caixas. cartelras e esteijos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrilhas. fósforos ou fumo, charuteirm, cigarreiras, tosSoreira se tabaqueiras, cachimbos piteiras, boquilhas e ponteiras.
filtros, isqueiros e suar partes integrantes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos. cigarrilhos, cigarros,
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, desfiado e em ebrdr
Classe 4+ Para distinguir: Fumo em folhas em'
corda e em rolo, fumo picado, desfiado
e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer outros recipientes adequados para .5umantes, assim como: piteiras, cachimbos, cachimbos orientais
(narguiler), boquilhas, carteiras, cigarreiras ara cigarros, bolsas para fumo e rapé, palha 'para cigarros, em carteiras ou bobinas e bem assim cigarros
e charutos
Termos ns. 670.736 a 670.761. de
10-11-64
Volkswagen do Brasil, Indústria e Comércio de Automóveis S. A.
Minas Gerais

_OLKS11
Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33, 19 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 1I, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerem

Março de 1965
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 ss*.
Insígnia
•
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, ZÉ, 33. 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8; 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 4T,
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14. 21. 28, 33. 39 € 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14; 21, 28, 33. 39 e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 . 39 • 47
- Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classe: 6, 8, 11, 14; 21, 28, 33.39 e 47,
Insígnia
Minas Gerais
Clames: 6, 8, 11. ft 21. 28, 33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6,8; 11, 14, 21, 28, 33. 39 € 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11', 14, 21. 28, 33. 39'e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 1?. 14, 71, 28. 351 394 47
Insígnia.
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14: 21, 78, 331 39'e 47.
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11', 14. 21, 28,.33. 39 e 47
Insígnia
'
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11., 14„,21, 28, 33, 39. '47,
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14; 21, 28, 33. 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,,33. 39. € "47.
InsIgnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, IS, 14, 21; 28;.33, 3, 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 4%
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 t
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 Í4
Insígnia
•
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 • ar
Insi g nia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 :4f.
Insígnia
• Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes; 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 4?
• Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39_ e 4?
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28, 33. 39 e.47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 4?
Insígnia
Minas Gerais

1

f
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Otassest 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnia •
Minas Gerais
Citaitaest 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 29 e 47
Insígnia
-•
Minas Gerais
Cketaseat 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e-47
Insignia
Minas Gerais
Clames: 6, 8, Il. 14, 21, 28, 33, 39 . g 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47.
Iasignia
Minas Gerais
- Cialgel I 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais
Ciasses: 6,8, 11, 14. 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
•
Gesses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais
,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39'e 47
Insígnia
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, 11, 14:21, 28, 33. 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, • 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnia
•
. •Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33.39 e 47
• Insígnia •",
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39'e 47
• , Insígnia
Têrmo n•°. 670,782, de10-11-1964
Antônio Elias Bechara
Pará

Termo n.9 670 .885,- de 10-11-1964
Eucatex, S.A. Indústria e Comércio
- São Paulo

4tRoaRom/t)
i

Termo' á.° 670.788, 'de 10-11-1964
Plásticos do Brasil
•
São Paulo

taoaaocs“1:.*
". PLASTIC OS_ DO BRASIL

LlUEM QUER CONFORTO.

Classes: 16, 17, 26 e 27
Frase de propaganda

Termos ns. 670.790 e 670.791, de
10-11-1964
S.A. -Indústria e Comércio
Guanabara

Termo n.° 670.876, de 10-11-1964
De Maio Gallo S.A. I idústria e
- • Comércio de Peças para
Automóveis
(
. São Paulo

Classe 41
Café torrado e moido
Termo a.° 670.783, de 10-11-1964
Eucaex S.A. Indústria e Comércio
Sao Paulo

Classes: 16, 26 e 10
Chapas, fólhas e pranchas . de Siaras
prensadas, de polpa, de polpa de fibras
¡Prensadas, isolantes. termo acústico,
para construções de paredes, tetos, portas, tabiques assoalhas e paiéis; arma.
4-8es par escritórios, 'prateleiras; diviSaca e paredes divisórias; -podendo ser
falada, impressa ou gravaad

Têrtuo n.° 670.784, de 10-11-1964
Encatex S . À. Indústria e Comércio
São Paulo

'
Classe 3
Um produto 4armaduttco medicinal,
-,licado no tratamento das afecções, d
INDUSTRIA
• BRASILEIRA
pele
7_nam>z9
Classe 48
Um produto de toucador (leite d
ClaSse 3
beleza)
Um produto fatinaceutico medicinal, In-'
dicado no tratamento das afecções da Termos ns. 670.796 e 670.797, de
Classe 11
10-11-1964
pele
Pregos, pinos,' parafuso; rebites, arrueStudart S.A. Indústria e Comércio
Classe 48
las, braçadeiras, suportes enfeites de Um 'produto ,de toucador - Leite de
Guanabara'
7
metal para carros, porcas, canos de mebeleza
tal, abridores de latas, argolas fivelas,
númçeros e Jeiras de metal, molas de Termos as. 670.792" e 670.793, de
yai e vem, correntes de metal, trincos, ,
.
- • 10-11L-1964
PRORROGAÇÃO'
cabides grampos ferragens e enfeites Studart S.A. Indústria e Comércio
para arreios e cincerros, fechos e presi•
' Guanabara
lhas para malas e pastas, porta chaves,
cabeções, estribos, esporas, rosetas,
freios e bridões para ainmais, ferrolhos,
PRORROGAÇÀO
distintivos, cadeados e molas para
•

•

• 't

'4-4r8

Termo n.° 670.787, de 10.11-1964
Fábrica Nacional de Tambores _Ltda.
São Paulo

•

Fiffir;

INDUSTRIA
BRASILEIRA
,1.\

• 15R011110dAÇÃO
Ri.

de Jamiro
•

INDUSTRIA
'BRASILEIRA

arou:m.1w.,

- Classe 11
Tambores metálicos
Termo n.° 670.789. de 10-11-1964
Studart, S.A. Indústria e Comércio
• Guanabara

•fRORROGAÇÃO
f;ra,r?
--"~a

de

IIEUCATEX,vm PRODUTO

Classes: 16 e 40
Frase de ropaganda

)

4. i•noro

,ItoakoMIÓ

CA. FIBRA NACIONAL 1

PRORROGAVÃO,

'PRoRri6GAÇÃo,,

,01/2001¢IC

EUCateX resolve problemas

-

•PRORROGAÇÃO,

portas

tcaaaaamigo Elisa Sachar.
arsel.113 Legal-itua.de kreiro-Pari

cuticular; glicerina perfumada para.,oa
cabelos e preparados para dsecoloiir.unhas, cibos e- pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
*.Termos ns..670.794 e 670.795, de' .
10-11-1964
Studart S . A. Ijdústria e Comércioà-,
e d.
Guanabara
.

Nome Comercial

QUER EUCATEXii
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STUMART , S./.1 TINI:M14 E COtrtn,
ct
•
'produto
produto de toucador •

Class,' 3
Um produto _farmacauico medicinal, -Indicado no tratamento das' afecções da
pele
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos água de colônia, água de toucadot, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para
cabelos e para pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, aos para ea
cabelos creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarias, desodorantes vinagre aromático pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquida perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cal-,elos, unhas
e cílios, 'rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líqui.
do e tijolos ara o tratamenba dasamhas,
dissolventes e vernizes, removedores dl
Os

•

_.

.
°assa
Um produto farmacêutico medicinal, in.
dicadono tratamento das afecções da
pele
Classe 48
Para distinguir: Perfumes: essncias, ^R.
tratos,. água de colónia, água de touca.'
dor. água de beleza.. água de quina,
água de rosas, água de alfazema água
para barba: loções e tônicos- para Of
cabelos e para a .pele, brilhantina, ban"batons".. cosn:ét:cos, fixadores,
de penteados. petróleos. óleos para ou
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele • e "maquIlagel. depilatórios, desodorantes, vinagre aromático pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carnam para
para barbear, sabão licai:do perfumado
o rosto e para os lábios. sabão e creme
ou alio. sabonetes, •dentifricios em pó.,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores 'de perfil . ' •
me; escamas. para dentes. cabelos, unhas,
e cílios; - rum de louro, saquinhe perfumado, preparados em • pó, pasta. liquido 'e tijolos para o tratamento das unhas,
dissolventes e .vernizes, removaiores de
cuticula'r; . gl:ceriaa perfuuunda para- I
pa cab.elpi e preparados, para descolo
rir unhas, cílios e pintas, ou sinais arti
lidais. óleos para a pele

1136 Quinta-feira 18
Termo n.9 670.799, de 10-11-1964
Panificadora Pluma Ltda.
Paraná

Termo n." 670.806. de 10-11-1964
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

.

-Panilicachira Pluma
Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 670.800, de 10-11-1964
Distribuidora Oeste de Automóveis
Ltda. — DOAL
Paraná

Distribuido ra Oeste
de mutomoveis Ltda.- DOAI

Março de 1965
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Indústria Brasileiras
Classe 42'
Cervejas
'1 ;rmos ris. 670.807 e 670.808. t
10-11-1964
AMA — Compaária Manufatora. de
. Gazetas
Guanabara

Vermo n.° 670.80, de 1041 i-1964
Darpo Propaganda Ltda.
São Paulo

dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para o(
cabelos e preparados para descolori:

DARPRO
LTDA

Termos as. 670.818 e 670.819, ire
10-11-1964
.
Anasco Arzeni — Und Gesundheitspfle. gemittel G.m . b. H .

670.814 a 670.816, de
10-11-1964
Fried Krupp
Alemanha

iTieklASPR"
,

PROPAGANDA

unhas, cilloa e pintas ou sinala ,artiftciais, óleos para a pele .
'

Nome Comercial
Termos as

Classe 3
Um preparado farmacéutko para a
pulverização da bdca ( .
Classe 48
Um preparado de toucador para a
pulverização da bôca
Termo 11 .° 670.820, de 10-11-1964
Mead Johnson 6 Company
Estados Unidos da América

V/IDAFLEX

, Nome Comercial

uasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido, aço
Classe
Asbestos, amianto, mica, malacacheta e parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
vermiculite, em bruto ou parcialmente refinado, bronze, brOnze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
preparados
manganês, bronze em pó, .bronze ern
Classe 27
içroo
Rie.r.
Artefatos de asbestos ou amianto, apre- barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente
preparado,
cimento
me..
sentados ao mercado sob a forma lâmicobalto, bruto ou parcialmente
\<bb \;bfb..
nas, de traçados, de torcidos e de telas tálico,
trabalhado,
estanho buuto ou
nas, de traçados, de torcidos e de telas parcialmentecouraças,
.5(Z)
0
\0
)4 .
trabalhado, ferro em bruto,
Terme, ris. 670 809 à 670,811, de em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente traba,gb
10-11-1964
AM' s Gwapanria Manufatora de lhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
1
•
Gazetas
em
fõlha,
latão
em
chapas,
latão
em
Guanabara
,40
vergalhões, ligas metáliças, amalhas,
.
magnésio, manganês, metais não traba- •":%Strilli.
lhados
ou
parcialmente
trabalhados,
mecdb'
ClaSSe I O
tais em massa, metais estampados,
Nebulizadores para tratamento médico
Gretais para solda, niquel, zinco
e partes e acessórios dos mesmos
Classe 6
Nome G.Ijpercial
Máquinas e suas partes integrantes, exTermo ir, 670. 821, de 10-11-1961
Termo n.° 670.502. de 10-11-1964
ceto as incluidas nas classes 7, 10 e 17,
Companhia de Canetas Compactor
Mercantil Paulist de Bebidas Ltda.
especialmente máquinas-ferramentas e
Rio de Janeiro
• suas partes integrantes
Santa Catarina
___
Classe 11
Ferramentas de ôda a espécie, exceto
quancicuartes de máquinas, especialmen4
Asbestos, amianto, :Mca, malacacheta t te ferramentas para furar, para cortar e
,./
para serrar, bem como partes de
vermiculite, em bruto ou parcialmente
–,..,I
ferramenats
preparados
indústriae:tarasirat
Classe 27
Termo n.° 670.817, de 10-11-1964
Nome Comercial
Artefatos de asbestos ou amianto, apre- Anasco Arzeni — Urid GesundheitspfleClasse
gemittel G.m.b.H.
--termo n.° 670.803, de 10-11-1964 - sentados ao mercr,rio sob a forma MiniPão Pluma Ltda
11-tmtranha
Classe 31
Termo n.9 670. 822.de 10-11-1964
Santa Catarina
Tendas, lonas, corre,: de transmissão,
Companhia de Canetas Compacto?
e mangueiras, cordoalha e barbante, gachetas tampões juntas, arruelas e
Rio de Janeiro
•
T9.ão
rolhas
Ttrmo n. ° 670.801, de 10-11-1964
Madeireira Santa Helena • Ltda.
Santa Catarina

Mercantil Paulistà
de Bebidas Ltda.

ri.euegjoetd4

Nome Comercial
••n•••

•

Termo n.° 670,804. de 10-11-1964
Pedalex —.Mercantil e Industrial Lida
Paraná

Pedalex - Mercanti!
e Industrial Ltda.
Nome -Comercial
Tênue, n.9 670.805, d e10-11-1964
Madeireira Iratim Lida •
Paraná

Termo n.0 670 ..812, de 10-11-1964
Darpro Propaganda Lida,
São Paulo

DARPRO
IND. BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Álbuns de revistas im.
Przssas, anuários impressos, almanaques
Impressos, catálogos impressos, boletins
impressos, folhetos impressos, figurinos
Impressos, jornais Impressos,. listas tele.
1 fônicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros impresClasse 4
Madeiras em bruto e parcialmente ,sos, periódicos impressos, peças teatrais
cinematográficas, revistas impressas.
preparadas

ANASCO

RIOQUATROCENTA0
y

Case 48

Para distinguir: Perfumes, essencias, ex..
Indústria Brasileira
tratos, água de colónia, água de touca
•
..
dor, água de beleza, água de quina
Classe .17
água -de rosas, água de alfazema, água
Canetas .
para barba, loções e tônicos para o >
Termo n.° 670.823. de 10,11-1964
cabelos e para a pele, brilhantina, ban
dolina, "batons", cosméticos, fixadores
Livraria José' Olímpio Editõret
de penteados, petróleos, óleos para o
Guanabara
cabelos, creme evanescente, cremes gor durosos e pomadas para limpeza d i
,1
pele e "maquillage" depilatórios. deso
‘1.
N.....
ii Ir _...
.„,,,,doremtes, vinagre aromático, pó de arro z
e talco perfumado ou não, lápis pa i
pestana e sobrancelhas, preparados p arz
embelezar cílios e olhos,' carmim par 1
3_24
am
o rosto, e pára os lábios, sabão e crem e
para barbear, sabão liquido' perfumado
'
/ R I O 4 sé
tir5`,
ou não, sabonetes, dentifridos em pó,
indústria Brasikirii
pasta oll liquido; sais perfuinados para
banhos, pentes. vaporizadores ' de' perfume, esciWas para dentes: cabelos, unhas,
•
Classe 32
e calos: -dum de louio, saqu'iáho perfizmacio, preparados em pó. pasta; liqui- Uma coleção delivros e de publicaçõe:
em geral
do e tijolos para o tratamento das unhas

§

•

Quinta-feira 1 8

..:ARIO OFICIAL

(bnao-til)

Março de 1965 1137

sas alimenticias, mariscos, manteiga, tes,•teèa.dores; -serviçasr ile chá' è cate,
margarina, marmelada, maca:alto, 'afias. serras; serrotes, sachos, secarrolhas; te.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- soums, talher, talhadeiras, torquezca.
sas para mingaus, molhos, moluscos, tenates, travadeiras, telas de arame, tora
mostarda, mortadela, nós moscada, no- :seiras, trincos, tubos para ,encanamento
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas; trilhos para portas de correr, taças,
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para travessas. turibulos; vasos, vasilhames
verrumas
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizza, pudins;
Termo
670.835, de 1041-64
queijos, rações balanceadas para aniCompanhi aAguilar Editora
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Guanabara
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse 16
•
mento 'de animais e aves, tortões,
Para distinguir: Materiais para construtoucinho e , vinagre
ções e decorações: Argamassas, argila,
Termo n.° 670.832, de 10-11-64
areia, azulejos, batentes. balaustres, bloClasse 32
cos de cimento, blocos para pavimentaLaticinios Eloi Mendes LtdP
Almanaques, anuários, álbuns imprei
çào, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Rio de janeiro
Classe 2
ias, cartazer, catálogos, jornais nac c
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
rreparados. para exterminar plantas e chapas para coberturas caixas' d'águX
nais e estrangeiros, publicações impres
animais daninhos; preparados para
caixas para coberturas, caixas d'água.
na, revista. Propaganda em rádio
protçger plantas
caixas de descarga pra lixos, edifica.
televisão. jornais, programas radiofóniçaes premoldadas, estuque, emulsão de
CO3, peças teatrais e canematográficas
Termo . n.° 670.825, de 10-11-1964
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrue revistas impressas
Germaine Monteil & Cia. Ltda.
,INDUSTRIA
BRASILEIRA
turas metálicas para construções, lame.
Guanabra
Termo
n.° 670.836, de 10-11-64
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Companhia Aguilar Editora
Classe 41
de iunçáo, lages, iageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, mas- Leite, leite em pó, leite condensado;
Guanabara
sas para revestimentos de paredes, ma- manteiga, queijos, requeijão, creme de
. leite, doce de leite
deiras para construções, mosaicos, pro`g
dutos de base asfáltico, produtos para
Teimo n.° 670.833 de l0-1164
tornar impermeabilizantes as argatnas.
jimad Hussein Sarieddine
•
Classe 48
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 32
Frase de Proaganda
Guanabara
gulho. produtos betuandiosos, impermea.
,
Almanaques, anuários, álbuns animes
billzantes, liquidos ou sob outras formas
Tétano n.° 670.826, de 10-11-1964
sos, cartazes, catálogos. jornais naco
para revestimentos e outros usos nas
c-arm ai:1e Montan & Cia. Ltda.
nais e estrangeiros. publicações impres
para uso nas construções. parquetes
sai revista. Propaganda em radio
Guanabra
construções, persianas. placas para pa.
televisão. jornais, programas radiofóni
vinsentaçao, peças ornamentais de checa
cos, peças teatrais e c:nematográfitai
tc ou gesso para tectos e paredes, papel
•
e revistas impressas
para forrar casas, massas anti-ruidos
p ortas, portões, pisos, soleiras para porTermo na 670.837, de 10-11-64
Classes 41, 42, 43 e 44
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taCompanhia Eguilar Editora
Titu!o de estabelecimento
Ainda
coe tubos de ventilação. tanques de ciGuanabara
mento, vigas, vigamentos, vitrós
Termo n.° 670.834. de 10-11-61
.Metalargica Trevo Ltda.
Classe 26
Classe 48
Guanabara
Grades de madeira, paraSusos de madeiFrase de Prdaganda
ra, pedestais de madeira, prateleiras de
Térmo n.9 670.827, de 10-11-1961
madeira, molduras de madeira para quaClasse 32
lalacife S.A. — Materiais de
dros, tambores de- madeira e tanques
Almanaques, anuários, álbuns unpres
Construção
de cedro
soa, cartazes, catálogos, jornais macia
Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA' • nata e estrangeiros, publicações impresTê-mo na 670.831, de 10-11-1964
sas. revistas. Propaganda em rádio,
Meaccaria Rioli Ltda.
Classe 11
Guanabara
éR011- ROGAÇÃO
Ferragens, ferramentas de tôda espécie, televisão, jornais, programas radiofónicutelaria em geral e outros artigos de cos, peças teatrais e cinematograftcas
e revistas Impressas
metal, a saber: Alicates, alavancas, armi.htlf1
l,
abridores
de
latas.
mações
de
meta
Tèrmo n. 9 67(1.838, de 10-11-64
ir COMI
arame liso ou farpado, assadehas, açuCompanhia Aguilar Editora
careiros; brocas, , bigornas, baixelas,
Guanabara
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
Indústria
Brasileira
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coClasse 16
lheres, para pedreiros, cortantes, cabides,
gomércio de materiais de construçào
'classe 11
chaves; cremones, chaves de parafusos,
liArmos as. 670.828 a 670.830, de Alcachofras, aletria, alho, aspargos, conexões para encanamento,' oluna.P,
Classe 32
açúcar,
alimentos
para
animais,
amido.
10-11-1964
caixas de metal para portões, canos de
ambadios, ameixas, amendoim, araruta, metal, chaves de fenda, chaves inglesa, Almanaques anuários, álbuns ImpresMacife S.A. — Materiais darroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- cabeções, canecas,' copos, cachepots, sos, cartazes, catálogos, jornais nado
Construção
tonas, banha, bacalhau, batatas, belas centros de mesa, coqueteleiras, caixas nata e estrangeiros, publicações impresGuanabara
blacoitoe, bombons, bolacha:1, baunilha: para acondicionamento de 'alimentos, sas, revistas. Propaganda em radio,
café em pó e em grào, canastrão, canela calderões, caçarolas, chaleiras,. cafetei- televisáo. jornais, programas radiofônlem pau e em pó, cacau, caries, chá
PR0RROGAÇA0
ras, conchas, condores; distinti'vros, do- tora peças tzetra!s e cinematográticas
e revistas impressas
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
cereais, cominho arem cde leite, cremes engates, esguichos, enfeites para arreios,
Tértno n.° 670.839, de 10-11-61
a/imenticlos, croquetes, compotas, cara- estribos, esferas para arreios, espumaCompanhia Aguilar Editora
gica. coalhadas castanha, cebola, conda deiras; formões, foices, ferro para cortar
Guanabara
mentos para alimentos, colorantes, capim, ferrolhos, facas, facões, fecha1:,,m151RIA ,1 timsSILLIF o.Y;
chouriços, dendê, doces, doces de fru. duras, ferro comum a carvão, fruteiras.
tas, espinafre, easeucias alimentares, em. funis, fôrmas para doces, freios para
•
padas, ervilhas, enzovas, extrato de to- estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
Classe 5
mate, arinhas alimentícias. favas. fé. grelhas, garfos, ganchos para qudros,
44.90 'era bruto, aço preparado, aço aulas flocos. farelo, fermentos, feijão gonzos para carruagens; insígnias; liClasse 3.
docs, eco para tipos, aço fundido, aço figos, frios, frutas sacas, naturais e cria- nias, lárninas, licoreiros, latas de lixo: Almanaques, anuários. alburs tinissei
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço talizadas; glicose, goma de mascar. gor- jarras; machadinhas, molas para ports. sos, cartazes, catálogos, jornais nadoMinado, bronze, bronze em bruto ou duras, grânulos, gra° de bico, gelatina. molas para venezianas, martelos, mar.. sais e estrangeiros, publicações intimesparcialmente trabalhado, bronze de goiabada, geléias, herva doce, herva retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre- sas, revista. Propaganda em rádio,
manganês, bronze em pó bronze cai mate, hortaliças, lagostas, lingttas. leite. gos, parafusos, picões, porta-gêlo; po- televisão. jornais, programas radiofónibisem eat fto, chumbo em bruto ou condensado, leite em pó, legumes em seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, cos, peças teatrais e cinematográfica&
e revistas impressas
ralos para pias, relupardalments preparado, cimenta m.. conserva, lentilhas. anuiu. louro, mas. panelas roldanas,
.
ramo n.° 670.824, de 10-11;1964
Canadian Hoeschst (1964) Limited
Canada

tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmente Cabafitado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em falha, latão
em ' fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, amalhas,
magnésio, manganês, metais não tabaasados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
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Teimo n.9 670.840, de 10-11-64
Companraia Aguilar Editora
Guanabara

cadares, todas para veiculas; saveiros,
Termo n.° 670.847. de 10-11-64
Termo n. 9 670.852, de 1041-64'
tambores de freios tendera, tilbures, ti- Indústria Brasileiar de Produtos Qui- Associação Brasileira da Indústria Quis
.
rantes de carros, tratores troles trenós,
micos S. A.
mica e de Produtos Derivados
vapores, velacipedes
São Paulo
São Paulo
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes, substãncias
PROMCGAÇÂO
e produtos destinados à iluminação' a
ao aquecimento: Alcool motor, carvão
a gás, hidrocarboretos, gás metano, butua° e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos; gasolina. graxas, lubrificanetouSTIlea 8ffi5itaRa
tes, óleos destinados à iluminação e ao
Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, acendas.
aquecimentoanuários, albuns impressos, boletins caClasse 3 tálogos. edições impressas,. folhetos. for.
mais. livros, ublicações, revis.s a, orgãos Termos as. 670.844 e 670.845, de Um preparado farmacêutico indicado no
10-11-64
tratamento de afecções do aparelho cirde publicidade em geral, programas raBerta Confecções Lida
culatório
d.ofonicos e rádio-televisionados, aças
São Paulo teatrais e cinematográficas, programas
Tèrmo a.9 670.848, de 10-11-64
circenses
(Prorrogação)
"Flora Medicinal" — J. Monteiro da
670.843,
de 10-11-64
Termo n.9
Silva Ltda.
Eduardo de Paula Rilsairo
Guanabara
São Paulo
INDOSTRIA BRASILEIRA
•
Classes: :I:. 2, 3 e 48
Para distinguir papéis de corresponda.
eia e contabilidade, nos seus veículos e
anúncios, bem como carimbos
,InIORROGACX0
Classe 23
Termo n.9 670.853, de 1041t-64
Para distinguir: Tecidos em geral, teExpresso Luso Brasileiro Ltda.
eidos para confecções em geral, para
o'í aia o zio
tapeçarias e para artigos de cama e
Guanabara
mesa: Algodão, alpaca. cânhamos cetim,
Classes: 21, 33, 41, 47 e 50
nylon, esteiras, enfeites para automó- J.Menteiro dia silva e. Cia.:
Insígnia, de comércio
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
EliPlESSO wso- DRASILEIROI.TD.9
lã em peças, luta, iersey, linho nylon.
Termos as. 670.84 le 670. 842, de
(Rio " de Janeiro,
paco-paco, percaline, raiai, rayon, seda
1Q-11-64
natural, tecidos plásticos, 'tecidos
Eduardo de Patila Ribeiro
permeabilizantes e tecidos de pano couro
Nome comercial
São Paulo
Classe 3
e vestidos
Sabonete medicinal'
Termo n.9 670.854, de 10-11-64
Classe 36
Colégio Internacional Parque Lebloo
Terna° n.° 670.849, de 10-11-64
Para distinguir: Artigos de • vestuários
Guanabara
e roupas feitas em geral: Agasalhos, Indústria Brasileira de Produtos Químicos S. A.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
- São Paulo
botas, botinas,. blusões. boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças,. casação, coletes, capas, chahes.
ROOSTRIA BRASILEDIA
cachecols, calçados, chapéus, cintas.
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. calClasse 21
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Classe 33
Para distinguir: Veículos e suas artes cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Insígnia
Integrantes, a saber; Aeronaves, assas- saias; casacos, chinelos, dominós. echarIndústria Brasileira
latos, aeroplanos, alavãncas de freioi pes, fantasias, fardas para militares, coTermo n.° 670.855, de 10-11-64
smortecedores, ambulâncias, andar 1- lewais, fraldas, galochas, gravdtas, gorS. ,V. Silva Utilidades Domésticas
a h a . s, assentos de veiculas,. aviões. ao- ros. jogos de lingerie. jaquetas, lasioês,
Classe 3
Guanabara
damóveim. balões, barcos,. bicicktas. luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
produto farmacêutico Indicado no
barras de freios, barras de tração, bra- inaiõs, mantas, mandrião. macelas', pa- Uni
çadeiras de caixas, braçadeiras de eixo. letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas. iratamento de infecções urológicas
Termo n. 9 670.850, dát 10-11-64
braçadeiras de molas, braços de vel- peugas, ponches, .polainas, pijamas. pucuias: charretes, carros de bagagens. robe de chambre. roupão, sobretudos, Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos Derivado?
carretas, carretas de artilharia, carri- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
nhos de mão, carrinhos para pedreiros. susteres, aborta, sungas. stolas ou slacks,
São Pa tilo
carros para carga, carros para estrada tuler, toucas, turbantes, ternos, uni. formes e vestidos
•
de ferro carros, caminhões, carrocerias
carroças, carruagens carros tanques, camionetes, chassis, carburadores, chapas
Termo n.9 670.846, de 10-11-.64
(Prorrogação)
de cabeçalho de veículos, chapas cir•••••14118 1~4~ da ladbelWa ~Md
Laboratório Maxim Ltda.
culares de veicu/os, charneiras, coches.
• da ~dele. d~ada•
conexões de tope de veículos, cubos paMinas Gerais
ra propulsores. cubos: desligadores; •i
xos 'de hélices, eixos de locomotivas, eiTítulo
xos de veiculas. embarcações, elevado:
PRORROGACÃO
rew engates de borracha, engates de ferTermo n.° 670.851, de- 10-11-64
ra:estribos para carruagens, estribos de
Associação Brasileira da Indústria Quíveículos: freios automáticos, freios pneumica e de . Produtos Derivados
Classes: 6. 8 e 40
máticos, freios para estrada de ferro
São Paulo
Título de estabelecimento
ferro de, paralama; galeras; hastes de
veiculas, hélices; iates, injetores de /o
Termo n.° 670 . 856, de 10-11-64
comotivas: fogos de engrenagens. to
H. C. Cordeiro Guerra C) Cie. Ltda.
gos de rodas. iogas de rodas para transGuanabara",
porte de toras; lanchas, tanchões. litei0111110111 111
locomotivasr
molas
de
borracha
paras,
ra carros. molas de veicntos, motociGRAN10
cletas, motociclos, monociclos; navios:
Classe 1
anibus: painéis de armação de veiculo&
Substancias químicas usadas 'nas indúspontões
repara-aboques. para-lamas.
'
trias, na- Fotografia e nas . análises quíboque: reboque para. transporte, sebo 1.
Uns preparado farmacêutico Indicado micas. Substáncias e preparações quiClasse 33
triciclos, trucks de
contra gripes r dores
calcas antl-corrosivas e anti-crsidantes
Titulo
• locomotivas; vagões. .
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Teimo n.9 670.857, 4e 10-1144
Time, Incorpora ted
Estados Unidos da América

• VIDA'
Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofónicas, teatraia . e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Termo n.9 670.858, de 10-11-64
Société St. Raphael
França

4T. RAPHAEL APÉRMF DE FRANCE
Classe 42
Expressão de propaganda
Termo n.° 670.859, de 10-11-64
The Curtiu Candy Company
Estados Unidos da América

BABY RUTH
Classe 41
Alimentos e ingredientes de alimentos,
exceto manteiga
Tu on.9 670.860. de 10-T1--64—
Quirnanll Indústrias Químicas S. A.
São Paulo
--

QUIMASOL-1!
Classe 1

Preparado quimIco para

arroz. atum, aveia, avelas. azeite, azei.
bacalhau, batatas. balas.
canas, banha,
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em gaáo, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
cereais. cominho, creme de leite. cremes
allmenticios croquetes, compotas, c.taaíca coalhada, castanha, cebola, cem&
tilemos para alimentos. colorantes,
chouriços. dendê, doces, doces de ira.
ras. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, - flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas .naturals e criases alimentícias, mariscos. Manteiga.
taLzadas; gricose, gema de mascar. gormate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. Enguiça, louro, masmargarina. marmelada, macarrão. nia*
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. faerva doce, herva
ia de tomate, mel e melado, mate, mas.
sai pera mingaus, molhos. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, acres. óleos tonteariam* ostras, ovas,
mies. piaos, primes, pimenta, pós para
pucliaS, pickles, peixes, presuntos.- patê* aetit-paas, - pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para anima s, requeijões, sal. sagu, 'sardinhas,
sabdtiiches, salsichas, salames. sopas talatddas, sorvetes, sucos de tomates e de
Iraras; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
ran tremoços, tortas, tortas para • alimento de armais e aves, torrões.
toucinho 'e vinagre
Termo na' 670.864, de' 10-11-64
Ernesto Neugebauer S. A. —
teias Reunidas
Rio Grande do Sul

AO
(494ifvv ob4

impregnação de

Couros

Termo ri, 670.861, -de 10-11-64-Ernesto Neugebauer S. A. — Indústrias Reunidas

Pequeno Príncipe
INDUSTRIA BRASILEIRA
Rio Grande do Sul
Termo na' 670.862, de 10-11-64
Ernesto Neugebauer S. A. — Indústrias Reunidas

Noite Azul
indústria Brasileira
Rio Grande do Sul
Termo n.° 670 .863, de 10-11-64
Ernesto Nettgebauer S. A. — Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul

Bela Gaúcha
Indústria

Brasileira

Classe 41
Alcachofras aletria alho. aspargo'
açúcar alimentos oaar animais. amido
miêndoas. ameixas amendoim, araruta.

te49,/
\
4

402'di4

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açacar, alimentos para animais, amido.
aniêndios, ameixas. amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
bilicoitos, bombons, bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão canela
em pau e em pó. cacau. carnes. chã.
:ararneloa, chocolates, confeitos, cravo
:areais. cominho crem ede leite, cremes
alimenticioa croquetes, compotas. can.
gim coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de frutas. espinafre. essências alimentares, em.
padas. ervilhas. enrcovas. extrato de to.
mate 4arinhas alirnenticias. favas, féculas flocos, farelo, fermentos, leilão.
figos. frios, frutas sécas, naturais 4 cristalizadas: glicose, goma de mascar. gor
auras, grânulos, grão de bico, gelatina
lombada geléias, herva doce. herva
nate. hortaliças, 'lagostas, linguas. leite.
:ondensado leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, touro. mas
ias alimentícias mariscos, manteiga,
margarina. marmelada, macarrão. mas,
sa de tomate. mel , e melado, mate. massas para mingaus, molhem, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, rica

pudins, pickles, peixes, presuntos, pra
tes petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas pasa
requeijões, sal. saga, sardinhas.
sanduiches, salsicha* salames, sopeia eis
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharem, tremoços, tortas, torta, para ala
mento de animais e aves, torreie",
Termo a.° 670,865, de 10-11-64
Ernesto Neugebauer S. A. —
teias Reunidas
Rio Grande do Sul

Classe .41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais. amido,
amendoim, ameixas, amêndoas.' araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, ;ene, azeitonas, banha, bacalhau, natas, balas,
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha;
café em p6 e em grão. cai/larica canela
em pau e eni pó, cacau, carnes. chá.
caramelos chocolates. confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios, croquetes.. compotas. cangica. coalhadas. castanha, ceola, condi
alentos para alimentos, colorantea,
chouriços, dendê, demes, d'oce.s de frutas, espinafre, essências alimentares em.
padas. ervilhas. enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fendas, flocos, farelo, fermentos, fella3.
figos, frios, frutas secas. naturais a cristalizadas. glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico. gelatina
aciabaaa. geléias, herva doce bervt
mate. hortaliças, lagostas Ilaguas. leite,
condensado, leite em pó, legumes em
ccr.serva. lentilhas, linguiça, louro: muras. alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão massa de tomate, mel e melado. mate, aiassets para mingaus, molhos, moluseca.
mostarda. mortadela; nós caosaaaa *azes: óleos comestíveis. ostras.- ovas.
paca, patos, pralints. pimenta pós para
pudins, picklea. peixes, presuntos. patês. petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para amimais. requeilões. tal, aagu sardinhas
sanduicnes, salsichas. saloias sopas ealatadas. sorvetes, sucos de tomate e de
frutas: torradas, tapioca. támaras, talharim. tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves. torrões, toucixinho; vinagre
Termo n.° 670.866. de 10-11-64
Ernesto Neugebauer S. A. — Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul

Senador.
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. balida
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei-

Março de 1965 1139
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
"(anatos, bombons. bolachas, baunilha,
cal é em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, 04.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, .cremes
alimenticios croqueles, compotas. cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorriates.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre. essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gritose. goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, hena
mate, hortaliças, lagostas, lingv,as, leite
condensado, leite cor pó. legumes em
conserva, lentilhas. linguiça. louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozesi óleos comestiveis. ostras, ovas,
pães. plaos, prilnes, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para saltuia, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 670,867, de 10-11-61
Ernesto Neugebauer S. A. — turiúa•irias Reunidas
Rio Grande do Sul

((%

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, tspar40a,
açúcar. alimentos phar animais. amido
amêndoas. ameheas, amendoim arma:4a,
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons. bolachas, baunilha,
rafé em pó e em grão. camarão, canela,
co, pau e em oó cacau, carnes. ce,
caramelos. clocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. can.
cuca. coalhada. castanha, cebola. com31mentos para alimentos. colorantas,
et/ouriços. dendê, doces, doces de frei.
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas, féculas,' flocos farelo, fermentos. leilão,
Figos, frios, frutas secas naturais e cri,taliaadas: gricoae acena de mascar. gorduras. gránulos. grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias. herva doce. bera*
mate, hortaliças, lagostas, linguais, }alta
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas.
ses alimentícias. mariscos, manteiga,
ma, narina. marmelada macarrão, Massa de tomate. met e melado, mate, massas para mingaus. molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
zoa, . óleos comestíveis, ostras, ovam
peca, pinos, prlinés, pimenta, pós para
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•I e talco pefumado- ou mão, _lapis. para
tonal,., banha, bacalhasi; batatas, balas.' % Termo n.° 670.873, de 10-11-1964
pestana e sobrancelhas, preparados para
presentções e Importações Ltda.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela, Socinter — Sociedade de Seguros. Re- • embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
Rio Grande do Sul
1 para barbear, sabão liquido perfumado o
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
/ ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
mate, hortaliças, lagostas, lingues, leite
pasta ou liquido; sais perfumados para
goiabada, geléias, herva doce, herva
banhos, pentes, vaporizadores de perleduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
condensado, leite em pó, legumes cor,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
gica. coalhada, castanha, cebola, condie cílios, rum de louro, saquinho perf ti1
mentos para alimentos, rolorantes
mado, preparados em pó, pasta, liquichouriços, dendê, doces, doces de frudá
e tijolos ara o tratamento das unhas.
tas. espinafre, essências alimentares, emdissolventes e vernizes. removedores da
padas, ervilhas,- amovas, extrato de tocuticular; glicerina perfumada para os
mate, farinhas alimenticias, favas, fé
cabelos e preparados para dsecolocuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiFigos, frios, frutas sêcaa naturais e crislidais, óleos para a pele
•
talizadas; gricose, goma de mascar, gor•
.Tèrmo n.° 670.877, de 10-11-1964
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
Aliança Transportes Ltda.
sas alimentícias, mariscos, manteiga
Rio GrandP ,1,-, S,I1
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, uoClasses: 33 e 50
na, óleos comestiveis, ostras, ovas, Bilhetes de loteria; cabogramas, cartapães. plaos, prlinés, pimenta, pós para zes impressos, literais de propaganda
dlà
p isdins, pickles, peixes. presuntos, pa- chegues, etiquetas impressas, escapulatês, petit-pois, astilhas. pizzas, Mias; res; folhinhas impressas; notas promiss
queijos, rações balanceadas para anisósias. Seguros e representações e
• Indústria Brasileira
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, •
importações
uunduiches, salsichas, salames, sopas enClasse 50
atadas, sorvetes, sucos de tomates e 3e
Termo n.s 670.875, de 10-11-1961
Para distinguir: Papéis de cartas, enfrutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
(Prorrogação)
velopes, cartões comerciais e de visi-an, tremoços, tortas, tortas para aliSN , fl auto Alpargatas S.A.
•.
Classe 41
tas, faturas, duplicatas,. recibos, letras
mento
de
animais
e
aves,
torrões,
São
Paulo
Alcachofras. 'aletria, alho, aspargos,
de câmbio.. notas promissórias, Placass
toucinho
e
vinagre
amendoins, ameixas. amêndoas araruta.
letreiros, luminosos, memorandos, cheaçaçar, alimentos para animais, amido,
Termo n.° 670.970, de 10-11-64
ques e carnet.s
arroz. atum, aveia, avelãs, zeite, azei- Socinter — Sociedade de Seguros.
n.°
670.878, de 10-11-1964
tonas, banha bacalhau. batas, balas.
P --e sentações e Importações Ltda.,
Vrtno
Pneus Sola Ltda,
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha;
Rio Grande do Sul
café em pó e em grão. camarão, canela
Guanabara
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos chocolates, confeitos, cravo SOCINTER
Je 3gures,
cereais, cominho, creme de ielte, cremes
alimeiaticios, croquetes. compotas. can• Representações e Importações Ltda.
gica, coalhadas, castanha. .ceola, condi,
INDÜSTRIA BRASILEIRA
mentos para alimentos, colorantes.
Nome comercial
chouriços, dendê, acta, dikes de fru,
Classe 32
tas. espinafre, essências alimentares, em Termos na. 670.871 e 670.872, cre-Pneus e câmaras de ar de borracha
10-1 1-1 964
padas, ervilhas, amovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fe. Socinter — Sociedade de Seguros, Re,
1"4-sa ci n.° 670.879, de 10-11-1961
cuias, flocos, farelo. fermentos talião
presentações e Importações Ltda.
Gurvitch
figos, frios, trutas sêcas. naturais e cria,
Rio Grande do Sul Guanabara
•
talizadas, glicose, goma de mascar, qor
duras, grânulos, grão de bico galasina
goiabada. geléias, Ursa loce. herva
Classe 36 ,
mate hortaliças. lagostas :ínguas, leite
Roupas feitas"
condensado, leite em pó. legumes em
Termo n.° 670.876, de 10-11-1961
conserva, lentilhas, linguiça, 'ouro; mas
Valery Perfumes do Brasil S.A.
' sas alirnenticias. mariscos. cnanteica
.Indústria Brasileiro,
indústria Brasileirn
ma sparina. marmelada. macarrão mas
' São Paulo
ai de tomate, me) e melado, mate,'masClasse 8
Sd4 para mingaus, molhos, molusesia
Geladeiras, rádios, elevisões, liquidifiClasse 32
mostarda, mortadela; nós moscada no
cadores, aspiradores de pó, enceradeiras,
aut óleos comestíveis, nstraa. oval, Almanaques, anuários, álbuns • unpresbatedeiras elétricas refrigeradores, má3 es. patos, pralinés. pimenta .pós para sos, cartazes, catálogos, jornais nadoquinas falantes discos gravados, apares
pudins. pickles. peixes. prasuntos, pa- aals e estrangeiros, publicações impreslros de barbear elétricos, acessórios de
tês, petit-pois. pastilhas, pizzas pudins, sas, revista. Propaganda em rádio,
aparelhos elétricos (válvulas, lâmpadas,
queijos. rações balanceadas para asa- cos. peças teatrais e mnematográficas
televisão, jornais, programas radiofónitomadas, fios e soquetes)
mais. requeijões. sal, sagu. sardinhas,
e revistas impressas
sanduiches. salsichas. seira& sopas euTermo n.° 670.880, de 10-11-1964
latadas. sorvetes, sucos de tomate- e de
Greystoke — Representações, Importa'
Classe 50
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha•
ção e - Exportação Ltda
ries. tremoços, tortas, tortas peta ali- Para distinguir: O timbre da requerenGuanabara
traento de animais e aves torrões, touci- te, a ser -usado em todos os papeis de
correspondência e contabilidade, incluanho;
vinagre
-sive contratos, cheques, debentures,
Têrtno n.°
670.869, de 10-11.61
a—
ações, apólices, dulicatas, notas promis3rnesto Neugebauer S. A. — Indússórias, letras de cambio e recibos
trias Reunidas
Têm)
is-° 670.874, de 10-11-1961
Rio Grande do Sul
Classe 43
Jean Laconsbe
Classe 50
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. Rio Grande do Sul
Impressos
tratos água de colónia, água de toucade
beleza,
água
de
quina,
gua
dor,
á
670.881,
de 10-11-1964
Termo
n.0
ê T
água de rosas, água de alfazema, água
Eduardo Santana
para barba, loções e tónicos para os
Bahia
cabelos e para a pele. brilhantina, banINDUSTRIA BRASILEIRA
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
indústria Brasileira
Classe 41
cabelos, creme evanescente, cremes gorAlsachofras, aletria, alho, aspargos
Classe 41
durosos e pomadas para limpeza da peaviais. alimentos paar animais. amido
Classe 41
amêndoas, ameixas, amendoim. araráa Pescado fresco, salgado, congelado e le e "maqutlage". depilados. desodoCafé em grão, torrado e
• em conservas
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
arma, atum, aveia, avelãs, azeite, azei(•>
7-

•'
▪
s!
pt.dbas, pickles,- peixes; presuntos,- pa-'
, petit-pols, astilhas, pizzas, pudins
s, rações balanceadas para nal
il
teijo
1S, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
nduiches, salsichas, salames, sopas en.
'atadas, sorvetes, sucos de tomates e cie
a‘tas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
risas tremoços, tostas, tortas para alimento de animais e aves., torrões, •
toucinho e vinagre
Têrnio n.9 670.868, de 10-11-64
ãrnesto Neugebauer S. A. -- Indústrias Reunidas
•
Rio Grande do

banca

•SOLA

Socinter
•

Greystóke

Ké n; e D'Amour

ainoFF

; '

. I
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Termo o.° 670.888, de 10-11-1964
F:scraório de Auditoria,
• Primus"
Contabilidade e Economia
Guanabara

'ferino n.° 670.882, de 10-11-1961
Durval Santana
Bahia

"PRIMUS" ESCRITÓRIO
DE AUDITORIA.
,CONTABILIDADE
E ECONOMI

Classe 41
Café em gião, torrado e molde-Termo n' 670.883, de 10-11-1964
Alain() de Sousa Lemos
Bahia

g4ct

Classe 33
Titulo
de 10-11-1964
Térma n.9 670
"Trautopeças" — Peças para Canilnhacs e Tratores Lida
Guanabara

INGLEZA LEVY

Casse 8
Para distinguir; 'Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, , alto-falantes, ampe.
rinietros. • amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação. aparelhoa de
televisão, aparelhos de ventilaçâo para
edifícios, aparelhos elétricos para baClasse 21
Peças para veidilos em geral, exceto nho. aparelhos eletro-dinâmicos; apa.
relhos para barbear, aparelhos para ias.
máquinas e motores
tainções telefônicas, aparelhos para onTenno na 670.890, de 10-11-1964
dular ou secar cabelos, aparelhos pare
joira, Ltda. — Publicidade e
pasteurização de leite, aparelhos para
•
Pi opag anda
torrar pão, aquecedores elétricos, aspa
radores de pó. benjamins, bobinas eléRio de , Janeiro

PE N AC

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n' 670.884, de 10-11-1964
Edson Sousa Santana
'Sabia

gtactta

tricas, caixas de derivação. campainhas

Classe 41

•

Café em grad, torrado e rnoido

Termo n.° 670.885, de 10-11-1964
Primavera • Infantil de Roupas Ltda.
Guanabara

Primavera Infantil
Classe 36
Roupas feitas em geral, inclusive
calçados e roupas esporte
Têrmo n.° 670.886, de 10-11-1961
Confecções La Pandilha Ltda.
Guanabara

vitit
Classe 36
poupas em geral, para homens, senhoras e crianças, inclusive calçados e
r oupas esporte
Termo n.o 670.887, de 10-11-1964
Ericsson do Brasil Comércio e
Indústria S.A.
Guanabra

g- ErièSáon Fabrica
405 Melhores Telefones.;
• Claszes: 8 e 32
Expressão de propagandá

•

A

betuma para cobertura de casal e usos
análogos, cal para decoração, calhas.
gesso • impermeabilizante para covatrucantoneiras, canos, dormentes, estaqueações, ladrilhos, macadan para granito
mentos, estacas, gesso para decoração,
alcatroado de barro, mármore imitação,
material para ' telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras . para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tuboa de concreto, tacos para
assalros, telhas, tribos condutores
Termos as. 670.893 a 670.896, de
10-11-1964
Ingleza Levy S.A. — Comércio e
Indústria
Minas Gerais

o

SELO DE ECONOMIA
JOFRA
Classe 32
Uma aderneta impressa destinada a
raxação- dos selos de economia
Termo n.0 670.891, de 10-11-1964
Candido Costa Pinto
São Paulo

CRIRCIONAL

sametasnanua
Classe 8
Para criação e realização de 'filmes e
de publicidade em geral

Térmo n.° 670.892, de 10-11-1964
Sociedade de Planejamento de Execução
de Obras Planex Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇIG
si

,

"PLANEX
aftAsn.P"

Clasw 16
Azulejosa água, da cal para construção,
areia, asfalto; para /revestimentos, argilas, caixas de cirnanto, combipações de
blocos de pedra para calçamentos. cornijs de concreto, cimento, chapas de

elétricas, comutadores. condensadores
elétricos, conectares. enceradeiras. estufas de aquecimento, estufas para coo
servas alimentos. estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar. filtros de água, fogareiros elétricos l'ogões, ternos. galvanômetros.
nível de agua. instrumentos medidores
de energia elétrica. Instrumentos teleaa.
nicos, interruptores. Irradiadores. .ám
padas. liquidificadores, manômetros 'm1.
crofones, pick-up& pilhas elétricas. re.
captores de rádio. retrigeradores, retais
relógios.- reostatos, telefones, terrnosta
tos tomadas, transformadores. válvulas
oara rádio, vál yclas para aparellsos de
televisão, ventiladores e vo1nmetros .
Classe 9
Para distinguir instrumentos misvcais e
suas partes integrantes: Acord aães, arcos, bandolas, bandohas pombo, bongô,
bana:3s, baterias, contrabaixos, cordas
para instrumentos musicais, atacas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquinhos castanholas, cravelhas para 1ristrumentos,
cordais, cometas. clarins estolas para
instrumentos musicais, estandarte, fagote, flautas, gaitas. guitarras. gonzos,
harpas, harmônicas, macem, maracas.
ocarina, -órgãos, pifano, pandelros, palhetas, planos, piannas, pratos. Isaac,,
rabecão, realejos» surdinas, sax.ofonea,
timbaresa tamborins, trombones, tarraaltas, tambores, triângulos, tromboaes de
varas, violas, violão, violino e
violoncelo
•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusas, boinas, baba•
douro& bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes,- capas, chatas.
caehecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, t • camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas," colarinhos. cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, .fra ldas,. galochas, gravatas, gora
ros, jogos, de lanaria. jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, manfõs• meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa-

• ,
.
Março de. 196 5 1141

letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.

Nugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, •pernetras, quimonos, regalo*,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
Uca toucas. turbantes, ternos,- 'uni .
formes e vestidos
Classe 10
Moveis as geral de metal, vidro, di
aço, madeira, estofados ou naio, Indo.
sive móveis ara censitários: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoçadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. caminhos . para chá e cafa
conjuntos para *dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinlaz, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões,, clivam, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi,
são, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camat prateleiras, porta-chapéus. sofás,. sofás-camas, travesseiros e
vitrine,
Termo. n.° 670.897, de 10-11r1964
Ingleza Levy S.A. — Comércid e
Indústria
Minas Gerais

Endezeg
&tem
•Classes: 8. 9, 36 e 40
Expressão
Trmo a. ° 670.890, de 10-11-1964
Ingleza Levy S.A. — Comércio e
Indústria

• 'afinas Gerais

BOLICHE
INdLEZA LEVY
Classes: 8. 9, 36 e 40

Expressão
Termo na' 670.899, de 10-11-1961
Ingkza Levy S.A. .L-•Comércio e
Indústria
Minas Gerait'

SUA CASA
. Classes: 8. 9, 36 e 40

Expressão
—Termos tas. 670.900 a 670.905, de
10-11-1964
União Brasileira Distribuidora di
Tecidos S . A .
Minas Gerais

Cdne—orc"./0
-.
Classe 12
Alfinetes comuns, alfinetes, agulhas para
máquinas de costura, agu'has para micot, agulhas para crochet, agulhas para
bordar, botes, dedais, barbatanas para
colarinhos' colchetes,. feahos corrediços, fivelas, grifas para enfeites de vestidos
e presilhas

#
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Termo n. 9 670.906 de 10-11-1964
Classe 22
União Brasileira Distribuidora de
Par adistinguir; noa de lã em novelos
Tecidos S.A.
para trabalhos manuais, 'ios de atcla
era meadas, fios de seda Ha novelos.
Minas Gerais
fios de seda em carretais. Los para te.
celagem e para uso comum, Boa de al0.1/dt. •
godão, fios de linho, fios de c-anhatac.
kande Venda da AttIV.ePsano
fios de juta, fios de rami, fios de seda
natural, f.os de rayon, fios de Melosa
Classes: 1 a 50
fios Plásticos, linhas para coser em cais
Expressão
retais. linhas em meadas, liaras em no.
velos, linhas brilhantes, linhas para cos.
Térimo n.° 670.908, de 11-11-64
tura, linhas para bordar filhas para croCaConstruções c Engenharia
che, linhas par tricotagem
Urbana S. A.
. Classe 24
Réia de Janeiro
Artefatos de etcidos em geral: Cas•dões
fitas, alamares, debruns, cadarços galões, tiras, enfeites, lasps, etisuetas en
trauteias, rendas, bicos, bordados, passa
manarias, alamares. franjas, %ergas.
palmilhas, nesgas, atacadores oralaresras, avios, mochilas, máscaras, montas
filtros de café, passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
Classe 16
bordas, rédeas, cobertas para raquetas Cimento, cal, .telhas,
- tijolos, pedra; tin
coberturas para cavalos, bandeiras e
tas, m::te ria; hidráulico e elétrico, areia,
esfregões
madeiras, ferro, ett.
•
.Classe 34
Termo a.° 670.909, de 1111-64
Tapetes, cortinas e panos par assoa
lhos e paredes, linóleos, oleados e en. Lavandaria e Tinturaria "Chez Moi"
Ltda.
cevados, inclusive para instalações hos
pitalares -• •
Classe 36
Para distinguir: Artigoá .1e vassuários
e roupas feitas em gera.: Agasalhos,
aventais, a'percatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
dotiros, bonés, capacetes . cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
classe 1
cintas, combinações. corpinhos. calça
Tintas
de senhoras e de crianças, calçõs.s. calças. camisas, camisolas, camisetas
Termo n.° 670 .910. de 11-11-64
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
nolichebrás Ltda.
pes, fantasias. fardas para' militares. coGuanaaara
legiais, fraldas, galochas, gras .atus gorros, jogos de lingerie. jaquetas laques,
luvas, ligas, lenços, manes meias.
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletós.. palas, penhoar, pulover, palermas.
peugas. ponches, polainas, pijamas. paClasse 49
nhos, perneiras, quinionos, regalos.
Artgos da classe
robe de chambre, roupão, sobretudos.
saspensórioss saídas de banho, sandá'las
I ermo a.° 670.911, de 11-11-64
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
Bolchebrás Ltda.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniGuanabata•
formes e vestidos

Termo n." 670.914, de 11-11-64
Termo n. 9 670.922, de 11-11-64
Rio Boli dm S. A. Induansa e Ct-mércio Rio Boliche S. A. Indústria e Cr:inércia
Guanabara
Guanabara
Guanabara.

Claus 49
Artigos' Oa classe

VR 3'0 D2 IN Cl:A 5 52
• t1 2,2 tiltá ADERI C A ArA

BRASILEIRA
DE BOLICHE

. Artigos da classe
Termo n.° 670.924, de 11-11-64
Rio Boliche S. A. Indústria e Cotaérck
Guanabara

Claáe 49
Artigos da ziasmi
Nome comercial
Termo n." 670.917, de 11-11-64
abe S. A. Indústria e Comércio
R'
Guanabara

-

Classe 49
• krtigos da classe

RIO BOLICHE
S A. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
Nome eomercal

Termo n.° 670.918, de 11-11-64
Ra'he S. A. Indústria e Comércio
Guanabara

A.B..
BOLICHE
rivr

-RIA BRASILEIRA

Classe 49
Artgos da classe

Termo n.° 670.912. de 11-11-64
Bolichebrás Ltda.
Gunnobara

'Classe 49
Artigos da classe

4,44meeeme

Termo n. 5 670.925, de 11-11-64
Bar Mãe de Deus Ltda.
Guanabara

MÃE DE DEUS
ÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
' Café e bar
Termo n.• 670.926, de 11-11.-64
Pôsto de Gazolina Olivalrense Ltda
Guanabara

OLIVEIRENSE
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 49
Anisais da classe
Classe 41
Artigos J., classe

Termo n.° 670.930, de 11-11-64
Cervejara Paraense S. A.
Pará

Termo n.° 676 . 12! . de 11-11-64
Rio Boliche S. A. Indústria e Cemércio
Guna-.1"ara

CERPA'
Indústria Brasileirà

Termo n.s 670.913, de 11.11-64
Rio Boliche S. A. Indústria e Comerck>
. Guanabara

RIO BOLICHE
•

Artigos da ciam

Classe 49
Artigos da classe

Termo n.° 670.929, de 11-11-64
Sociedade de Estudos e Planejai/mates
de Obras "Sapo!" Ltda.
Guanabara
Classe 50
Estudos e planejamentos de obras, adi
empreitadas de obras, compra e vendi
de .materiais de construções

BOLICHEBRAS LTDA:`

lasse 49

RIO BOLICHE
"CLUB

Classe 47
Óleos e lubrificantes
Termos as. 670.919 e 670.825. de
Rio Boliche S. A. Indústria e Comércio
Termo n.° 670.928. de 1!-11-64
Guanabara
Sociedade de Estudos e Planejamentir
de Obras "Sepol" Ltda.'
Guanabara
Classe 50
Estudos e planejamentos de obras. suba
empreitadas de obras, compra e venda
de materiais de construçõs;

COMÉRCIO E
INDOSTRIAI
, •,

Termo n.° 670.'923, de 11-11-64
Rio Boliche S. A. Indústria e Comércio
Guanabara

'COMPANHIA"

ASILEIRA-

RIO M.ME
Classe 33
Titulo

Classe 49
Artigos da classe

• Termos as 670.915 e 670 . 916. de
11-11-64
aoanhia Brasileira de fli)::c:le
Guanabara

GOLICIIEBR

BR

INDÜSTRIA BRASILEIRA'

ÚSTRIA E
COMÉRCIO

BOUCHEBRÁS

SNDÚSTRIA

RIO BOLICHE

RIO
BOLICHE
IND

CHEZ MOI

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mera:
.a.allchoadoa para camas. colchas á,
harto:.' esfregões, fronhas, guardanapos. logo, bordanos antos de soa.has
lenço s n.antas pasi aLias, oirtoa para
casinha e panos 1 , „).-aros, toalhas de
rosto e banho, toalhas de meta, toa
lhas para jantar, toalhas °ars chá •
café. toalh'as para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
'Termo n.o 670.907. de 10-11-1964
Lsyde Cançado e Sales, Lila Cançado
Almeida e Candida Lacerda de
Mendonça
Minas Gerais

Ma r ço de 13)35

INDÚSTRIA S:
'Noine

Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerais
tes. guaraná, gasosa. água sônica, aguai
aropes para refrescos. beabl
das espumantes sucos e sumos de frutr
pari . bebidas não alcoólicas,. sifões
soda limonada

• (atilada-tetra

1t
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^Timo na 670 .931-, - ala i1-li-ó4
gonzos, grosas, garrafas,' alhoses, soe.
Tareio u.° 670.935, de 1141-64
Termos
674.940, átlt
Cervrjaria Paraense S. A. 4Ceradsa) dhos, jarros, limas dâni.maas licosetros Coferol
Companhia Parnandopoleata
11-11-64
Pará
latas, Uvas, linguetas, leiteiras, macha'
de Calcos Vegetais
Lavanderai Lervita Ltda.
dinhas, malas para portas, martelos
São vaulo
São
Paule
marretas, ,matrizes, marmitas, maçanetas
tj ri:ti' A :3 A
aloreas„ machetes, marateg.ueiras malhos
navalhas, capes, pe.as, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
ocasos, porta-gelo, poseiras, portaapão,
-porta.-jóias, paliteiro.;, panelas puxadoClasse 43
Para distinguir: Aguas minerais, águasa res, placas, pregadores. ;portaaesponjas,
gazosas artillalais, bebidas .espumantas penetras, pinos, .plainaa perfuradeiras
Indústria- Brasileira
sem álcool, guaarana, gazosa, essências pires pinças, panelaes, porta-copos e
para 'refaigerantes, Macacos, refrigera:a- garrafas, pacsadare. de roupa, presiClasse 41
lhas, rastelos, auildanna, calos, regadores
tes, sodas, sucos de frutas, alaões
rebites. reduções, recipientes de metal Óleos de amendoim, algodãoa soja, gerxaropes:
gelim e óleo de mamona
rodízios, soserts de' aço Inoxidável, 're'
Classe 33
Tarmo n.° 670.932, ele 11-11-64
gistam de aço Inoxidável registros,
Tarsnos as. 670.936 e 670.937, tle
Sinal de propaganda
Cervejaria Paraease L A. (Cavgtrva) sarnas. *arrotes, sabe:, saleiros, sacarraa
11-11-64
Classe 33
S A.
lhas, torquezes, trilos tubos *abula.
Metalúrgica Melsesa S. A,
Para cfstnguir lavam:leria e tintura"
Pari
çaea, ampões, travadeiras telas sie
Saro Paulo
Têrtno na 670.941, de 11-11-64
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Lavanderia Lavita Ltda.
trancas. tramelas, talheres talhada-iras
tampas para peadas e caldeirões, terSão Paulo
rinas. taelsoa, trans sie cosinha, torradeiras, °rimais, vasos, vasiftiansea vergas, mandril de expandi°, freza de
LAVA/MEU
freara, guia de Frani de chanfrar
UNITA L'IltA
Indústria
Brasileira
veatosas, maletas, balis para secas de
viagem, para pasta, Isalmazes, cantos
Nome comercial
para estojos, colchetea para malas, cra.
Classe 8
vos, enfeites, fada° para pastas e .para
Bisainças domésticas, inclusive para
Termo n.° 670.942, de 11-11-64
sanara, paaeadores de correias, ponteibanheiros
Malharia Tufão Ltda,
ras, preacieciores de papel. aupaaes
São Paulo
Classe
11
torniquetes e tubos de expanatio
Ferragens, ferramentas tie toda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
Taram a.° 670.934, de 11-11-64
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar•
Nome comercial
&bisaria e Comércio de Artefatos de' mações de meta!, abridores de latas,
Borachis Laia Ltda.
7D.93 de 11-11,64
arame liras ou farpado, assadeiras. açuTêm*
Brasileira careiros; bascas, bigornas, baixelas,
Indústria IVIccanica Ducha S. A.
São Paulo
bandejas,
bactat,
baldes,
bombonieresi
•Pasálo
Classe 1-9
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coClasse 36
Para distingua artefalos de borracha lheres para pedreiros. correntes, cabides, Para distinguir: Artigos de vestuários
OiOCUlieOf em outras classes; Aros chaves; cremones, chaves ale parafusos.
e roupas feitas em geral: 4pasalivia.
PRORROGAÇAD
de borrai ba para veículos, asseatos de conexões para encanamento, colunas, aventais. alparcatas, anáguas. blusas,
horracha• ar golas de veículos almofa- caixas de metal para portões, canos de botas, • botinas, blustsea, boinas. babadas 4 borracha .aimofaadaa earargicas metal, chaves de fenda, chaves inglésa, douros. bonés. capacetes. cartolas, caraDUC4
•
de barra-ha, wan.éis <Ir borracCia, actopa- cabeções. canecas, copos, cachepots, puças. casaçãio. coletes, capas, deles,
dores k Isorracha atcanizadores de bor- centros de mesa, coqueteleiras, caixas cachecols. calçados, chapéus, cintos,
Ifintlanta asma:arta:.
racha, asaduras 44 barrada, aspiradores para acondicionamento de alimentos, zintal, combinações carpinhos.
de borracha, bacias, bases para telefo- calderões, caçarolas, chaleiras. ca fetei. de senhoras e de crianças. Calções, calCause 11
nes, braçadeiras, bicos de marriaderash, ras, conchas. condores: distintivos, do ças, camisas, camisolas,, camisetas,
ParadJsUj gu1r terragens e *erramentas: bcos de borracha para armas, borracha bradiças; enxadas, enxadões, esaaas cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
arrebites,
rruelas,
Alicates, alavancas,
fns • odantcaógcos, borracha para engates, esguichos, enfeites para arreios. saias, casacos. chinelos, dominós, achar.
argolas. aldrava, armações de Instai para
amortecedores
de borradaa para tsa 'bps esferas para arreios, asa .ma oes fantasias, fardas para militares. CO.
abridores de latas, arame, aparelros de extrair leite debocais
seios,
câmaras de ar. aeirasi formões, foices, ferro plea cortar leglais. fraldas. galochs s, gravatas, gorchã e café, assadeiras, açucareiros. apa.
cap im, ferrolhos, facas, facões fecha- ros logos de !ingeria. 'mortas, laquks.
relhos para lavatórios, arandelas, ares- cabos para ferramentas, chapas e cen- duras,
ferro comum a carvão, frateiras leves. ligas, lenços. mantas. meias,
troa de mesa, cacetetes, cápsulas 4 bortas, aro', alraoladrises, amoladores racha para centro de mesa, conta- funis, fôrmas para doces, freios para rnaias, mantas, mandrião. mantlhas, paamoladores de ler:atanaza alças para gotas de borracha, colchões de borra- estradas de ferro, frigideiras; ganchos. ;atas, palas. penhoar, pulover. aderirias,
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas. cha,
cintas umbelicais de borracha, chu- grelhas, garfos, ganchos para qudros, peugas. ponches, polainas, pijamas. pubandejas, bacias, mombonieres baldes
gonzos para carruagens; insignias; li- ehos, perneiras, outaionos, regalos,
cordões maciços de borracha. as- mas,
petas,
borboletas, baterias. bases de metal bra- cos para
lâminas licoreiros, latas de lixo: robe de chambre. roupão, sobretudos,
mesa.
desentupideiras,
dilataçadefrass balei. bisa g ra. buchas, bainha dores de borracha, dreno; de borradaa ¡arrasa machadinhas, molas para porta. suspensórios, saldas de banho, sandálias,
para laaass baterias de casinha. colhe
molas para venezianas. martelos, mar- sueteres, shorts. sungas. atolas ou slacki,
en- retas,
-resdpio,ca rents. elásticos, elásticos para calçados.
matrizes; navalhas; puas, pás. pre- talar, toucas, turbantes, ternos, unibides, chaves de parafusos, conexares costo, esferas, eaguichos, foi le borra- gos, parafusos, picões, porta-gelo; poformes e vestidoe cha,
guarnições
de
borracha
para
autopara encanamentos caixas de metal para
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros
Termo
n.° 670.913, de 11-11-64
móveis,
guarnições
de
ratavas,
osuflaportões, colunas, canos, chaves de lenpanelas roldanas, ralas para pias, rebadores de borracha para pós, luva de tei, regadores; serviços de chã e café. Geraldiscos — Comércio, Indústria
da, chaves inglesas, cabeçóes, canecas. borracha.
maçanetas, niamaderas de serras, serrotes, sachos secarrolhas; te• Representações de Discos de Cortiça
com. tachepots centro de mela ata
Ltda.
borracha,
snanoplaa,
machias, paninhos soaras, talheres, talhadeiras, torquezen,
de
queteleiras, caixas para condimento
•
São
Paul
de
borracha
para
cama
de
crianças,
peta
tenazes, travadeiras, telas de arame, toaalimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa para buzinas, pratinhos de borracha, i-eiras, trincos, tubos para encanamento,
dores, cuscuseiros, cabides de metal. pneumáticos, porta moedas de borracha, trilhos paaa portas de correr, taças
cabos, caixas de ferro. cgruzetas curara protetores de borracha, protetores de travessas. turibulas; vasos, vasilhames
3EBALDISCOS
verrumas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, aba. borracha para bicos de mamadeiras,
acuas, cremones, cadlnros crivos, chan- ponteiras de borracha para bengalas de
Indtistrie Brasileira
Tênia°
n.°
670.938,
de
11-11-64
fradores, cassiaetes, cabos, chaves cha- enfermos, revestimentos de borracha
(Prorrogação)
ves para porcas circulares chaves tor- para automóveis. rodas de borracha,
Keyes Fibra Company
quimétrica, torrentes para chaves, col. rodos de borracha, ralhas de borracha
Classe 31
Estados Unidos da América
. ara aistinguir os seguintes artigos:
trates, chaves para porcas, distintivos saltos e so'ados de borracha, sacos de
dobradiças descanço para talheres, pra- borracha para aparelhos de verificar
néis de vedação para junções, anéis
tos e copos, enxadas, esferas, engates pressão -arterial, sacos de borracha para
obturadores, arruelas. bujões. barbantes, barraca de campanha, buchas, heenfeites de metal, estribos, espátulas água quente, seringas de; borracha, taestojos de metal para carimbos, eixos petes e lampo' de borracha para forrar
lane pada vidraceiro, bolas para váleaPandidar Para tubos, estruturas rnetá. mesas, tijelas, tubos de borracha para
vulas, bocal do tanque, de' gazolina,
ficas, escarradeiras, espremedores, espu- irrigação, tubos duodenais, tubos de
diafragmas para vedação, massas para
Classe 38
madeiras, formões, foices, Serro para borracha endotrapéias, tubos nasais de
calafetar, círculos. círculos de borracha
cortar capim, frerolhos, facas. facões borracha para oxigênio e vasos de bor- Priaos e travessas de polpa ou fibras para potes, cordoalha, cordas, correias
de papel
de transmissão, canaletas, coberturas de
0,••viíes e geladeiras, grelhas, galheteiros
racha para enfermos
OB: 670
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lonas, fitilhos, discos de cortiça, cortiça,

gazetas, lonas, lonas para freios, mangueiras, mangotes, .rnolas para vedação,
pestanas, rôlhas, tampas, tubos de jacto
para vedação, tiras, tampeõs, tubulações para vadações, tendas, válvulas de
vedação, tubos de radiador
Termo n.° 670.941, de 11-11-64
T.ronil — Transportadora On Ltda.

TRONIL
!Sio Paulo-Capitar
Classe 33
Para distngur: transportes em geral
Termo n.° 670.945. de 11-11-64
Tronil — Transportadora Oni Ltda.
São Paulo

TRONIL,-"
RANSPORTA mut
C

r•TrA.

- Nome comercial
Termo na 670.946, de 11-11-64
Entrenós -- Comércio de Tecidos
Ltda
São Paulo

ENTRENÓS
Classe 23
-a; 'lap a tua soppa j. :ainaupsjp and
cidos para canfecções- em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caro& casemiras, fazendas e tec.dos de
lã em peças, juta. Ienes,, linho nylon,
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidas plásticos, tecidca fmpermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo n.° 670.947, de 11-11-64
" kleco" — S/C Ltda. — Administração, Economia e Contabilidade
São Paulo

Timo a; 670.949, de 11-11-64
Zeus S. A. Indústria Mecânica
Sáo Paulo

,uu asno PARA)
05vu P
Classes: 11, 16, 40 e 49
Expressão de propaganda
Temo na 670.950f de 11-11-64
Zeus S. A. Indústria Mecânica
São Paulo

MI BERÇO DE OURO,
PARA sai PILHO
QUE VALE UNI TESOURO
•
Classes: 11, 16, 40 e 49
Expressão de propaganda
' Termo na 670.951, de 11-11-64
A nderson Clayton 6 Co. .S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

DILCLAT
butistr.la Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Azeites e óleos cornesliveis, banha, gorduras, óleos e gorduras, aninrais e vegetais para fins
culinários, gorduras e óleos de côco,
gorduras hidrogenadas, gorduras comuns
e compostas
Termo ri.. c 670.952, de 11-11.64
Trona — Transportadora Oni Ltda.
•
São Paulo

O N I

ao Paulo-Capital IClasse 33
Paia distinguirgeral
_ em_
• _ transportes
Termo n. 0 670.953. de 11-11-64
Indústrias Orlando Stevaux S. A.
São Paulo

Março cie 1965.

para moer e picar carne, aparelhos paTermo -n.° 670.957, de 11-11-64
ra solda elétrica, balanças, baterias dé--Seleções Alimentícias Comércio
.
tricas, batedeiras, batedeiras para refresIndústria
cos, batedeiras para líquidos e massas,
Mato Grosso
benjamins, binóculos, bules elétricos,
balcões !frigoríficos, aparelhos para bor.
dar, aparelhos de alta fidelidade, chuveiros elétricos, coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas, câ8RASILEIRA1
maras frigoríficas, câmaras fotográficas,
castiçais, aparelhos para cortar frios,
de rotação, churrasqueiras elétricas, coClasse 41
•
mutadores, chaves automáticas, chaves
Café
de alavancas, castiçáais, chaves elétricas, cronometros, chassis,. carrilhões,
• Termo na 670.958, de 11-11-64
bobinas para rádio e televisores, discos
Standard Electrica S. A.
gravados, despertadores, enceradeiras,
Guanabara
extintores de incêndio, esterilizadores ,
expremedores elétricos, aparelhos para
expremer frutas e legumes, exaustores, TV- JÓIA -Pêso,Plurna
estojos para filtros com torneiras, esç.ufas, fogões, fórnos e fogareiros elé"dos Televisores,.
tricos, çaroletes, fuzivel, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, lanClasse 8
ternas' de mão e Internas portáteis, lus- Para distinguir seu gênero de negócio
tres, panelas de pressão, microfones,
venda e fabricação de televisores
pick-ups, aparelhos de refrigeração, ráTermo n.° 670.959, de 11-11-1964
dios, rádios conjugados ou não com
Standard Electrica S.A.
fonógrafos, rádios fonógrafos, rádios teGuanabara
captores, relogios, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas secas e elétricas. resistências, refletores, registradores, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e fios terra, secadores para
cabelos, sorveteiras, aparelros de 'televisão, torradores de cereais. torneiras
com dispositivos para aquecimento de
água, telefones, termômetros, toca-disClasse 8
cos automáticos ou não, ventiladores,
Valida e fabricação de televisores
transformadores para rádio e televisoTermo na 670.960, de 11-11-1961
res, válvulas para rádio e televisores,
Standard Electrica S.A.
isoladores, interruptores, resistncias eléGuanabara
tricas. tomadas, soquetes, trnamissores,
sincronizadores, torneiras de compressão,
torneiras de altap i• essão, registros para
JOIA
•
Visãd Diretã: .
i
trt
vapor, para água, para bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, paProporcionada
ra lavatórios para pias, trenas e eubos
conduites

INDUSTRIA

•
TV.:JOIAas

EOmliTI;Ct vísTO

Pelo Tubo SHELL•_BONG)

Termo n. 9 670.954, de 11-11-64
Ezio Missiato 6 Irmãos
São Paulo

SRORRO C.5 .A 0

LI ImIDOM E0 N TO S A L

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRORROGACka

,
Classe 42

Aguar9nte.- ana, aperitivos, bagacei,a, batidas. brandi, bitter, cachaça, cer-

Nome civil .
Termo n.° 670.948. de 11.1a:s54
"Du Mont" — Cia. Destilaria Angelo
Milani
Rio Grande do Sul

Classe 8
Venda e fabricação de televisores
Termos ns. 670.961 e 670.962, da
11-11-1964
American Home Products Corporatioe
Estados Unidos da América

vejas, cidra, conhaque, extrato de mal.
te permentado, fernet: genebra, gengif arra. gin, gingar, kirsch, kummel, licores, marasquinhos, nectar, plperment
ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, vinhos, vozika e whisky

Termo na 670.955, de 11-11-61
Classe à
Para distinguir: Artigos e aarelhos elé- Onisa — Organização de Negócios e
Incorporações S. A.
tiroc e eletrônicos, artigos e aarelhos
de utilidade domésticas: acendedores,
São Paulo
TORRE ALTA
acendedores elétricos, aquecedores de
Indistria Ilrasileira. ambiente, aspiradores de pó, abat-jours,
assadeiras elétricas, antenas, agulhas
O 'ÍI
para "fonógrafos, apare-lhos para banhos
Classe 42
ao-Paulo-CalSital
de ar quente, aparelhos de cortar pão
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- aparelros de comunicações interna, apa.
vos...anis. bitter, brandy, conhaque, cai, relhos da ar refrigerado e ar condicioClasse 33
vejas fernet. genebra, gin. (ruma Tico nado, aarelhos de alta tensão. aparelhos
Insígnia de comércio
cai, nectar, punch. pimpermint, rhum
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quiPREÇO DO NÚMERO DE HOJE:

•

Classe 2
Suplemento de alimentação para promover o crescimento e aumente o peso dit
animais
Classe 41
Suplemento de alimentação
Termo u.9 670.963, de 11-11 - 1961
Sibisa
Skotsky Birmann S.A. —
Indústria e Comércio
. Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃCi

#1,

5

nados, whisky

CR$ 10,00

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Madeiras serradas, resserradas, aplai-

