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SEÇÃO III
•ANO XXIII — N.' 64

CAPITAL FEDERAI

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE Mi
ira

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Reconsideração de despachos
Rio, 17 de Março de 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

gists,, face a flagrante colidencia ets-

tre as marcas registrando • registrada,
ambas Flip.
Forjas Brasileiras Z. A. Indústria

Metalúrgica —
deferimento ao pedido de reconsidera- da reconsideração de fls. 9, mantendo
Ford Motor Company — ambos peção de fls. para manter o -despacho de o primitivo despacho de indeferimento didos de reconsideração do despacho

ao pedido.
Instituto Medicamenta Fontoura B. indeferimento de fls.
de deferimento do termo — 462.596
A. — no pedido de reconsideração de
Fana S. A. Fábrica Nacional de Tu- — marca: Forj — do requerente: InVitoriawagen S. A. Comércio e Serdespacho de deferimento do "termo — viços de Automóveis — no pedido de
266.444 — marca: Sedacol — do reconsideração do despacho de indefeLaboratório Farmacêutico Efedril S.A. rimento do termo 399.672 — marca:
— De *ardo com o artigo 63 do De- Oriawagen — De acanto com o iarcreto n.o 535 de 23 de janeiro de st, 63 do Decreto 535. de 23 de ja1962, e parem da Divisão de Marcas, neiro de 1962. e parecer da Divisão
nego diferimento ao pedido de recon- de Marcas, nego deferimento ao pesideração de fle, para manter o des- dido de reconsideração de fls., mantenpacho concessivo do registro, por não do o inicial despacho de indeferimenme parecerem colidentes as marcas Se- to existirem anterioridades impeditidacol registrando, e, Sedafon, regia- vos.
pede.
Lixa Reclame Ltda. — na reéonsiJ. Pereira de Oliveira & Cia. Ltda.
— recorrendo do despacho que deferiu dotação do despacho de indeferimeno termo — 355.25b — marca: Mara- to, no termo 409.321 — marca: Lixa
vilha — do requerente: Padaria e Reclame — De acôrdo com o artigo
Confeitaria Maravilha Ltda. De 63 do Decreto 535. de 23 de janeiro
*cerdo com o artigo 63 do Decreto
nP 535, de 23 de janeiro de 1962, o
parecer da Divisão de Marcas, defiro

de 1962, e parecer da Divisão de
Marcas, e salientando que a anterioridade invocado corresponde a um titulo e não uma marco -nego deferimento ao pedido de reconsideração

o pedido de reconsideração de fls.
para o fim de denegar a presente solicitação, a qual incide na proibição con- de fls., mantendo o primitivo despatida nos itens 5 • 17 do artigo 93 do cho de indeferimento de solicitação
feita.
Código.
Laboratório' Clinlax S. A. — no
podido de •mconsiddrageo do despacho
de indeferimento do termo 413.620
— marca: Anecrosina — De adirdo
com o art. 63 do Deereto sa.0 335, de
23 de janeiro de 1982, e parem da
Divisão de Marcas, nego provimento
ao pedido de reconsideração de fls.,
para o fim de manter despacho done.
gatário da concessão do registro pretendido.
Speedry Cheinical Produto, Inc. —
no pedido de reconsideração do despacho da indeferimento do terra° núEmpresa de Propaganda Sino S. A.- mero 414.031 — marcas Magia Mar— na reconsideroção do pederimento ker — De acendo com o artigo 63
do termo 39/.145 — marca: Sino — do Decreto 535 de 23 de janeiro de
do requerente: Cestas de Festas Sino 1962, e parecer da Divido de MarLtd°. — De ac8rdo com o artigo 63 tas, nego deferimento ao pedido de
do Decreto n.o 535, de 23 de janei- fls., tendo em vista que a expressão
ro de 1962 e parecer da Divisão de registranda tem relação direta co m os
Marcas. nego deferimento ao pedido artigos que vai proteger e incide em
de reconsideração de fls., para man- proibição legal, qual seja o artigo 95
ter o inicial despacho deferindd a lo- a.° 5 do Código.
1icitaeo feita.
Cia. de Comércio • Indústria FreiDumas Milner International, Inc. — tas Soares — no pedido de reconsideno pedido de reconsideração do despa- ração do despacho de indeferimento
cho de indeferimento, do termo núme- do termo 420.228 — marcas Coa dos
ro 399.175 — marca: Limpaspuma Barbantes — De acardo com o artigo
— De aCôrdo com o artigo 63 do De- 63 do Decreto n.o 535, de 23 de janeicreto n. o 535. de 23 de janeiro de 1962, ro de 1962. e parecer da Divisão de
• parecer da Divisão de Marcas, nego Marcas, nego deferimento ao pedido

Sant'Anna & Sant'Ana Ltda. — recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 374.719 — marca: Superbom
— De adrdo com o artigo 63 do
Derroto n.o 535, de 23 de janeiro de
1962, bem cmori o parem da Divisão de Marcas, nego deferimento ao
pedido de reconsideração de fls., visto
que. embora tenha desaparecido a interferência inicial, não tendo sido prorrogada a marca impeditiva. infringe •
registrando os itens 3 e 16 do artigo.
95 do Código.

bos — no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo —
425 .723 — marca: Fabamel — De
acôrdo com o artigo 63 do Decreto
n.o 535, de 23 de janeiro de 1962,
acolho, em parte, o pedido de reconsideração de fls., para o ' fim de reformar a decisão recorrida, concedendo
o registro pleiteado com •exclusão dos
seguintes artigos: alfanges, ferros comuns e carvão, canos de metal, conexões para encanamentos e tubos para
encanamentos.
Pão Americano Indústria e Comércio S. A. — no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento
do termo — 425.974 — marca: Pão
Americano — De acerdo com o artigo 63 do Decreto n.° 535 de 23 de
janeiro de 1962, c. parecer da Divisão

de Marcas, nego deferimento aopedido de reconsideração formulado, o qual
não está devidamente instruido. mantendo o despacho de fie.
Wohme-Fettchemie G.M.B.H. —
no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do termo —
426.832 — marca: Jaca — De &cardo com o artigo 63 do Decreto número 535, de 23 de janeiro de 1962, e
parecer da Divisão de Marcas, indefiro o pedido de reconsideração de
fio., eia que são interferentes ea marJaca
cas registrando e registrada
o Jak — que protegem os mesmos
artigo*.

dústria Metalúrgica Forjaço S. A. —
De ac8rdo com o artigo 63 do -Decreto, n.° 535. de 23 da janeiro 41
1962. e parecer de Divisão de Marcias, acolho o pedido de reconsideraçã,
de fls., para o fim de reformar o dee- pacho de fie.. indeferindo o presente
pedido.
Nosso Café. Indústria e Comércio
Ltda. — no pedido de reconsideração
do despacho de indeferimento do termo
476.553 — marca: Nosso Café — Da
ac8rdo com o artigo 63 do Decreto
n.o 535, de 23 de janeiro de 1962, •
parecer de Divisão de Marcas, nego
acolhimento ao pedido de reconsideração de fls., mantendo o primitivo despacho de indeferimento da solicitação
feita. •
Forjas Brasileiras S. A. — Indústria
Metalúrgica —
Ford Motor Company — no pedido de reconsideração do despacho de

deferimento do termo 454.786 -marca: Forj — do requerente: Indústria: Metalúrgica For jaço S. A. —
De acôrdo co MO artigo 63 do Decreto n.° 535. de 23 de janeiro de 1962.
e parecer da Divisão de Marcas, acolho
o pedido de reconsideração de fls., para
o fim de reformar o despacho de fls.
19, indeferindo a presente solicitação.
Forjas Brasileiras S. A. — Indústris
Metalúrgica — no pedido de reconsideração do despacho de deferimento
do termo 503.960 — marca: Forj —
De actrdo com o artigo 63 do Decreto
n.o 10.5, de 23 de janeiro de 1962. o
parecer da Divitaio de Marcas, acolhe
o pedido de reconsideração de fie,
para o fim de reformar o despacho de
fls., indeferindo o presente pedido.

Coda Penne & Cia. — no pedido
de reconsideração do despacho de indeferimento do termo — 428.321 —
marca: java — De acôrdo com o artigo 63 do Decreto n.o 535, de 23 de
janeiro de 1962, bem como parra o
parecer da Divisão de Marcas, cujos
argumentos adoto, nego deferimento
ao pedido de reconsideração de fls., EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE RE.
CVRSOS
para manter o despacho que indeferiu
o prumos pedido de registro.
Exigências
Flip Limited — no pedido de reconsideração do despacho de indeferiRio, 17 de Março de 1963
mento do termo — 429.505 — marca: Flip — De acOrdo com o artigo
D A. Ribeiro & Cia. — na desis63 do Decreto n.° 535, de 23 de ja- tência do totng.it 180.315 — Cumpra
neiro de 1962 e -parecer da Divisão a exigência.
de Marcas, indefiro o pedido de reD. A. Ribeiro — no desistência di
consideração de fls., mantendo o des- termo 297.599 — Cumpra a exigempacho denegatono da concessão do re-

/
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As Repertições Públicas
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 29 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro
de cada ano e
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em qualquer . época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão .lazê-lo até às
- A fim de possibilitar a re-.
CHUPE
11,30 horas:
eanvIço os puaLteAções
CHEFE DA SEÇÃO oe eeertaçÃo
messa
de valores acompanha..
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos
de
esclarecimentos quanto
tes á matéria retribuída.: nos I
à
sua
aplicação,
solicitamos.
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem
'
os
interessados
prefeSEÇÃO
lb
verão ser formuladas por esrencialmente
cheque
ou
vale
•aelie de ~adoidada do'•xpedilmne de GeloorLarneoLe
crito, à Seção de Redação, das
postal,
emitidos
a
favor
do
Nacional Se Propriedade Induatrlat do Minletérlo
9 às 0,30; horas,. no máximo
de IndOstrie • C errando
do
Departamento
Tesoureiro
,.
até 72 horas após a salda dos
de imprensa Nacional.
Impresso OU oficiosa Co Departamento de imprensa Nacional
órgãos oficiais.
- Os suplementos ás edi..
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
•ções dos órgãos oficiais só, se
dactilografados e autenticados,
fornecerão- aos assinantes que
ressalvadas; por quem de di- REPARTIÇÕES E, PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assireito, rasuras e emendas-.
natura. •
Capital e Interiorí
Capital e interior:
- Excetuadas as para o
O funcionário' público f eCr
600,00 Semestre . • . Cr$
450,00
exterior, que serão sempre Semestre •
dera!,
para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ana .
'
. . Cr$ 900.00
amiais; as assinaturas poder- Ano
conto' indicado; deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, - em quatquer époesta condição no ato da assica, por seis meses ou uni. ano.. Ano . . .
Cr$ 1.300,00 Ano
• . . • Cr$ 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada. exemplar.,
poderão ser suspensos sem parte superior do enderêço vão, continuidade no. recebimento atrasado dos órgãos oficiait
impressos o número do talão dos jornais; devem os assinan- ;será, na venda avulsa, acresciavisa prévio.
Para facilitar, aos assinantes (de registro, o mês e o ano em tes providenciar' a respectiva , elo de Cr$ se da mesmo
renovação com antecedência imo, e de i Cr* 1,00,, por ine
'et verificação do prazo de vali- que . findará'.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinc~as. na
decorrido • -

EXPEDI:ENTE

bustío interna - requerente: C. As.
V. Limited.
N.° 122.195 - Processo e aparelho
'para fabricar texturas felpudas '- se'querente: Mohasco Industries, Inc.
N. o 122.482 - Aperfeiçoamentos
, em cápsulas para frascos em geral requerente:, P. Meti 8s Irmãos Ltda.
N.°' 129.325- - Mecanismo de
são circular automática da bobina alimentadora para encarreteladeiras Termos:
requerente; Leesona Corporation.
N. o 342.075 - Laboratórios Hosbon
N. o 131.145 --Bomba de rósea sem
S. A. - Cumpra a exigência.
fim - requerente: Firma Gebruder
N.o 476.907 - Beecham Foods Li- Netzsch.
mited - Cumpra a exigencia.
Jantzen, Inc. - ha desistência do
têrmo 299.458 - Cumpra a exigéncia.
Jantzen, Inc. - na desistência do
termo 299.460 - T- Cumpra a exigêneia.
•
Lurn-Lux Indústria e Comércio de
Lâmpadas Ltda. - na desistência do
termo 426.791 - Cumpra a exigência.

R

MODÊ.L0 DE UTILIDADES

ec urso

N° 116.233 -

1.1/7.2

ruivo modelo

Manoel Braz Sobrinho - recorren- de Mosquiteiro Porteei . e desmontável
do do despacho que indeferiu o ter- -- Requerente: Luiza Pereira Ribeiro.
mo 295.108 - marca: Romi.

N° '117.850 Nova disposição de

, N° 446.686 -- Brasferma -

EXIGÊNCIAS
Temos com

Exigências

a

Cumprir

16 - De Brasferma Engenharia, Comércio e Indústria Limitada.
475.071 - Paldesil - Classe 46
De Sivo Sociedade Industrial de
Vaselina e Óleo Limitada.
N° 177.801 - O Fazendeiro moderno
- Classe 32 - De Gráfica Editora
Publicações Especi,alizadas Sociedade
Anônima.
1\1° 479.345 - Cosima - Classe 4L
- De Ragis Kartafellzucht
LInd
Ilendelgesellschsft M. B. FL.
479 .346 - Cosima - Classe 48
- De Ragis Kartofellzucht - LIndi
HandelsgesellsChaft M. B. H. •
N° 479.398 - Cimig - Classe 5 De Companhia Metálica Industrial de
Goiás Chnig.
N° 419.484 - L. C. S. A. Classe 12 - De Linhas Corrente 'Sociedade Anônima.
atese
479 .608 - O itareré
32 - De Ambrosia Dias Tatit.
N9

Termos:
N° 115.977 - Rohm
Ilaas Company.
N° 124.437 - Arburg Feingerate.
fabrik Ohg. Hehl
Sohne.
N° 124.541 - Tecalemit Limited.,
N° 129.043 - McLaughlia Gormley King Co .
N° 150.70+ - Renato Vecchio e
Arnaldo Figueiredo.
-*
153.667 - Sociedade Anônima
Indústrias Reunidos F. Matarazzo..
156.103 - C5
swaldo. Tambellini
e Edson Rispoli.
N9

N9

.

eituersos

N° 113.772 - Rene Bauvin -- Arquive-se - Privilégio de invenção.
N° 119.182 - Paulo- de Barros- Vasconcellos Maduro de utilidade -

.

N ..

:

.

N9

EXPEDIENTE DA DIVISÃO '',3E fechamento de pulverizador para agriEXIGÊNCIAS
cultura - Requerente: ' Ordene IndúsPATENTES
iria, Comércio e Planejamento Socie- Arquive-se.
Técnica cora ã'xigéneias a C.umPn•
dade Anônima.
(Republica d o por ter saldo com incorTemos:
Ni° 121.516 - Miguel Gana
Arreções)
N9 115.051 "" NCIVO tipo- de fixador
e freia para rodinhas de geladeiras - quive-se - Privilegio de invenção.
N 9 458.925 - Invelta Incorporações
N° 130.295 - Wilson Alencar de e Vendas
Restauração de Procesdo
Requerente:. Edwal Soares Monteiro.
Limitada.
Carvalho
,
Modelo
de
utilidade
N" 122'.64.1 - Nóvo modulo de SiN"
471.398
- SoPhie Dolega DziaArquive-se.
Rio, 17 de Março de 1965
fão para aquecimento . de água em reeiliewicz.

piente otu caixa d'água
Luci Sakamoto.

Termo:

Requerente:

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 85.009 - privilégio de ;InvenINDEFERIDO
ção - Processo de um aparelha „aça
alimentação de matéria prima para 'Termo número 123,256 - Aperfeimáquinas da fabricação de papel ou çoamentos em calhas para portes- de
Imirecidas - requerente; Pahnet Oy Brentar Limitada - Indefrido.
Concedo o desarquivame nto e proceda-se como proposto.
ALTERAÇÃO DE NOME DE
, TITULAR, DE PATENTE

Privilégio de Invenção Deferia",

470.204 - Olympia, Indústria
Comércio' de Mdevis de Aço Limitada.
479.604 - Rádio Brasiliense
Ribeirão Preto Limitada..
, EXPEDIENTE DAS SEÇÕES REPUBLICADAS POR TEREM SALDO
COM INCORREÇÕES.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS

N9

N

MARCAS DEFERIDAS
Rio, 17 de março de 1965
Temos:
1\1 411.181 - Fárjex' -,Classe 48
- De Piacentini S . A ., Indústria e Comérciet•.`

Glaxo Group Limited - Pede para
n6 .573 Abohr Classe 6 Termos.:
ser anotada- na- .patente de numero De Meiluica e Industrial 13"dhrer Limida titular - Ano- tada - Coo exclusão de válvulasde
N. 121.165 - Bombas de et:Imbus- alteração de nome
de
nome.
alteraçáo
,
descarga e máquinas para Cortar gr-ua
corn,
te-$e.
a
,.de
tivel liquido para motores

Rio 17 de março de 1965
'Termos:
Classe
221.681
- Sul Atnerica
N°
•- Requerente: Auto Elétrico Sul,
; ••
t

0

t

•

,, r

-

1

•Z

9

MARCAS DEFERIDAS

,

•

.

t

•

I

i

:

'
1.
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Ckasee 48
N° 129.164 - Pitralort
Ameriea Limitada - Exclusão de n a relhos receptores de rádio, de televisão - De Compagnie Belge dos Prooksits
Odol SoCiedgide Anógima.
e máquinas falantes.
Ni 2.552 - Casquina - Classe
N' 211.542 - Camelo - Clame 4
Cedepa á. R. L.
41
- De Companhia Química Duas Mac,• N9 239.734 - Nevada gane 36
• N 9 417.982 -,Cortez - Classe 11 - De Beloch 6 Glasman Limitada.
- De Cortez Comércio e Importação N .'
140.894 Soc.edade Anônima.
De Aktiebolaget B. A.
- D
N9 134.392 - Coração do Bratil - do,
Glislosse
N° 242.593 - Evereat
çlasse 50 - De Coração do Brasil
- De Indústria de Aparelhos 1114dreos
:Terras Sociedade Anônima.
.
.Max IAM Limitada.
INSIGN1A COMERCIAL DEFERIDA
N 9 149.208 - A Vassoura N' 407.648 - D. G. .--. Classes se 32 - ôe Rein/ah:10 Fagundes
3 - 10 -- 17 - 21 -22-24- guel.
- 27- 34 - 36 - 38 e 49 - N' 219.245 - Drops Daud - clasDiaa Garcia Importadora Sociedade AO- se 41 - Pyrodutos Alimentfclos Daud
alma - Com exclusão das Classes 10. Limitada.
N° 230.024 - Roseta - Classe 42
t 36 de acôrdo com o artigo 114 do
Código.
- De Fábrica de Bsilsidas Continental
Limitada.
NOME COMERCIAL DEFERIDO .
N° 251.193 - Figura de Pavão 36 *- De Fábricas Unidas de
• N° 247.033 .- Helca Mecânica de Classe
Precisão Limitada - Requerente: Hei- Tecidos Rendas e Bordados Sociedade
Anônima.

• Março de 1965 -1163

suo de alavancas de c,ámbio mancais de no qual R-I representa um resto dth;•
rolamentos, carrinhos paca máquinas de substituído, "Z" representa um restai
escrever.,
dro-piranilo ou tetrahidro-piranito rti

N9 474.189 Aguia Milwarda .- 'alquilãnico com um' até seis átomos
Clessaie 12 - De Needle Industries Li- de carbono e R-2 é hidrog3nio ou um
resto fenílico eventualmente substitui.
mitsd,
do, ou os' seus derivados "0-acilicos, c i.
NOME COMERCIAL DEFERIDA racterizado pelo fato de que aidaidaa
da fórmula geral.
R-1 - cho
N" 422.17 .1 - Gresait Sociedade Anô- qual - R-1 - tem o significada mei.nima Indústria e Comércio - Requeren- ma indicado são reagidos-corn halogstes Gresslt Sociedade Anônima Indús- netos organo-magnesianos da fórmula
tria e Comércio - De acôrdo com o - Hal MG - Z - R-2 --- na
artigo 109 número 2 do Código.
qual "Z - E R-2 - tem o significsdo acima indicado e - Hei -signiTITULO DE ESTABELECIMENTO fica uns átomo de halogênio 'e pela
. DEFERIDO
fato de que. eventualmente, os resultante, compostos nocaso de - R-t
No 427.610 - Naufal - Quase& 1 - representar um resto dihidro pira.
- 8-14- 16 - 25 e33 -. Re- riflo, são hidrogenedos de maneira coquerente: Naufal Sociedade Anônima nhecida com -hidrogênio em estado nasImp or t a ç ã o e Comércio - Artigo 117 cente ou catallticamente ativado .e/ou
número 1 do Código.
transformados de maneira conhecida
nos seus derivados - 0-acilicos. - TaALTERAÇÃO DE NOME DE FRASE tal de 4' pontos.
DE PROPAGANDA.
N.° 127.014 - privilégio de invenWalita Sociedade Anônima Sair° In- ção - Processo para preparar novas
s Mecânica de Precisão Limitada N9 261.790 - Vestebem - Classe dústria- Pede para ser anotada no re- &imanas substituídas e dioxenos corArtigo 109 número 3 do Código. N9 453.162 - Cimp Comercial Im- 36 - De Dura-Bem, Roupa Industrial gistro de frase de propaganda A Fa- relatos - requerente: Miles Labora.
mosa Familia Walita - N 9 250,369 tarjes, Inc. - Inicio do ponto fica te.
portadora de Matérias Primas Limitada Sociedade Anônima.
N 9 416.516 - Cotta.n Gane 36
- A alteração de nome - Anote-se a tificado: 1 - Processo para preparar_
- Requerente: Cimp Comercial Imporde Roupas Cattan alteração de ,nome.
De
Confeeqôes
novas dioxanas substituirias. tendo e
Vidore de Matérias Primas Limitada - Limitada.
fórmula - segue-se a fórmula .pubilArtigo 109 número 3 do Código.
E.
Merck
Convidado
Notificação - É
CaCia.
N° 263.407 - Vencedora - Cimse
a este Departamento a fim
TITULO DIZ ESTABELECIMENTO 41 - De Panificadora Vencedora Li- adecomparecer
dizer se pediu a liberação da marca
DEFERIDOS
N.° 127.796 - privilégio de inereamitada.
Ergobion referente ao termo número ção
- Processo para preparação da
63.921.
policarbona m ida s lineares, sintético,
N° 208.771 - Femme Cabelereiro - MUCO Da ESTABELECIMENTO
~BC 33 a 48 - Requerente: Nagib
INDEFERIDO
'formadoras de fibra - requerente:
ry Azéz - De acofiado com o artigo
Monsanto Chemica/ Company - Fica
NOTLCIÁRIO
retificado O inicio do ponto: 1 Termo: •
17 número I do Código, com exclusão
4o género de comércio de classe 48.
Processo para ti preparação da pancas-.
•
Retificações
N° 312.535 - Buffet Atleatico -bonamidas lineares, sintéticas, formsMARCAS INDEFERIDAS, PUBLICA- Classes 41 - 42 - 43 a 44 - Requedotas de fibra com uma receptividade
Pontos publicados em cinco de fe- aperfeiçoada para corantes aniOnicoo,
DAS - POR TEREM SAIDO COM rente: Vilar 6 Companhia Limitada.
vereiro de 1965 com incorreções:
DESPACHO DE DEFERIDAS
caracterizado pelo fato de se polimeriERRADAMENTE EM 16-3-1965.
zar * , ma composicão formadora de po•PRORROGAÇÃO DE REGISTROS
Termos:
liamida, comprendendo proporções
N 2 172.840 - KibCsa - Classe 46 Foram Poorogados os S.Iguintas Registros
substancialmente
- De Luiz Otavio Desiderati.
•N.° 119.091.- .Processo de ' prepa- menos um árido eq uimolares de, peto
dicarboxillco e. peta
ração de aminoalquilmorfolinas: 2, 4. menos. uma diamina.
Termos:
na
de
N° 210.017 - Funke Labor Sapiens
- dissubstituidas - requerente: G. cêrca de 0.70 a 14.0 - presença
moi - porI.- Classe 3 -. De Laboratório Salas
3
D.
Searle
8s
Co.
Fica
retificado
o
673.870
Varmand
Classe
N9
Liwitada.
tanto. baPeado na dita composição forDe Farbwerke Hoechst Aktiengsells- inicio do ponto: 1 - Processo para a madora de poiamida, de um agente
N" 211.586 - Aristoform - Classe -chaft
Es Bru- preparação de amino alquil morfolinas modificador escolhido do grupo, que
Vorm.
Melstar
Luchas
L - De Laboratórios Lysoform Sacie- 2, 4 - dissubstituidas, da ofórrnula consiste de ácidos forfinicos represau-.
*
lede Anónima.
67.973
Mirabel
--Classe
41
estrutural (segue-se a primeira fórmu- tados pela fórmula geral - segue-se
19.
N" 247.606 - Nacional - Classe
De Mirabal Produtos Alimentícios la publicada) - em que "X" é hidro- a fórmula publicada.
16 - De Bureaux Nacional de Incor- -Sociedade
Anónima.
gênio, um radical metila, ou um ra•oreO es e Comércio Limitada.
N.° 128.894 - -privilégio da invendical fanila; Z - é um radical fenila,
INF' 427.576 -Alpina - Classe 16
ESTABELECIMENTO ciclohexila, metoxifenila, ou metoxi- ção: Conjuntos de aro e roda - reie. IlDe Alpina Sociedade Anônima Incida- TITULO DE
PRORROGADO
ciclohexila; Y - é hidrogênio ou um q uerente: The Dayton Stesti Foundry
tia e Comércio. .
radical
hidroxila. "R" á um radical fe- Company - Fica retificado a priori.
N° 122.735 - Siberiana - Classe
Termo:
nila,
fenoxi,
benzidrila, furila. indolila, dade depositada na Repartição de Pa.
g s - De Jesus Emilio Gil e Newton
metoxidenila, dimetoxifebula, halofeni- tentes dos Estados Unidos da Américas
• Leagral.
N 9 676.298 - Auto Volante 414c- la, pirazinila, ciclohexila, ou eiclopenlo do Norte em 11 de maio de 1960, 10)3
N9 136.349 - Flex Forte - Classe trico
número 28.328.
- Classes 8 - 10 - 21 e 47 IP - De Fabrica de Calçados Flest- De Importadora A. Barbosa Soaedade fato de compreender a aminação redutora de um composto da fórmula Forte Limitada.
N.° 128.118' - privilégio d3 invett•
Anônima.
segue-'se a segunda fórmula publicada ção: Derivados da acetimida - re-1W, 154.669 - Titex - Classes 1 e
4,- De Panambram Sociedade Atte,- INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA - etc. ate. etc - Total dezessete querente: Olin Mathieson Chemicat
pontos.
corporation - Fica ratificada a parte
a Importadora e Exportadora Pan
ericana Brasileira.
- Y
e --N.° 123.675 - privilégio de inven- final do ponto: R
, Termo:
9 159.377 - Alfa - Classe 6 ção: Processo para a fabricação de Z - têm as significações atilara CitaDe Alfa Mecânica Limitada.
1\19 488.258 - E C El - Classe 16 Mono-azo-corantes - requerente: Ciba das; e tratar o intermediário resultante
N9 180.119 - O K. - Classe 41 - De Empresa Construtora Brasil So- Société Anonyme - Ciba Aktionge- com um alcanol ou alcoxido na fórmua.. De Frigorífico Wilson do Brasil So- ciedade Anónima - Artigo 114 do Có- sellschaft - Inicio do ponto fica reti- la - ROA -, na qual "R" tem a sig•
(dedada Anônima.
digo.
ficado: 1 - Processo para a produ- nificação supra-citada e "A" á hidraN" 209.037 - Visão - Classe 32
ção de mono-azo-corantes, caracteri- génio ou metal alcalino.
- De Jorge Martins Rodrigues.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO- RE- zado pelo fato de se copular o di-azoN.° 128.729 - privilégio de inven•
N 9 209.673 - Cardiocalmin - ClasPUBLICADO POR TER SAIDO composto de uma antina de fórmula ção: Compensador de desgaste - tia-'
to 3 - De Laboratório Farmacêutico COM .INCORREÇÕES.
- etc, etc. etc.
quarenta: International Businass
Proman Limitada.
chinas Corporation - Data deposita/4
N.°
125.667
privilégio
de
invenMARCAS DEFERIDAS
N9 221.991 - Serra Verda -. Claspara 26 de abril de 1961.
ção:
Processo
de
produzir
dibidro
e
ee 42 - De Raphael Claudio de Anu-,
tetrahidropiranil,
carbinois
ou
seus
deN.° 128 ,.."96 - priv/tágio da invartRio 17 de março de 1963
rivados 0-Acilicos - Requerente: Dr. ção: Recipiente i para material fluida
N9 226.655 - Ling Playing - Clas-. s
.
- -.
1
Karl 'Thomae G.M.B.G. - Fica re- _ requerente: Williasss N. Jardine sie 8 - De Comercial Long-Playing . , Termos;
' ¡ tificado iodo o peinto' publicado: I' - Início do . ponto fica ratificado: 1 .
. Limitada.
• N° 227.971 . - Brasifunken • ---: Cias- ',N9 448.207. -1 1...,B - Classe 21' - Processo de produzir 'dibidro e tetrahi- Um -recipiente plástico, flexível . p4ra
8 - De Brasifunken Sociedade Arpa- be Lambretti do Brasil Sociedade 'Anô- dro-piranil, ' carbinois' da • fórmula( 'go- materiais fluidos tale icomo
nima Indústrias Mecânicios, com exclu- rai - segue-se a fórmula publicada - e outros memelhantea esc. ate..
itinia Indústria e Comércio.
•

•

)

t,

-

:)

jI

DIARIG OFICIAL. (Seçã.ccill).

11 64 Segunda-feitif22
—

•
N. 0 128.975 —._ - privilegio- sie invenção: Dispositivo apta a ser adaptado a um vasa sanitário, a fim da ser
usado como bidé — requerente para:
Pabli Daniel Sancher.
N.° 129.049 — privilégio de invenção Freios para fusos — requerente:
Whitin Machina Works, — Início da
ponto fica retificado: 1 — isçActnisrno de freio para fusos provido, de uma
cuperfície frenadora, compreendendo
um alojamento, os meios de fixar a
alojamento a unia grade de fusos caracterizado pela presença de numerosos
braços elásticos etc. etc. — Local estabe'ecido: Estados Unidos da América do Norte..

N.° 129.094 — privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em "T" de
perfuração — requerente: Dreaser Industries, Inc.
N. 129.273 — privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em, ou relativos a, exaustores rotativos e similares
— requerente: ' Clayton Dewandre
Company Limitecl — Data depositada
para 18 de maio de 1961.
N.° 129.521 -- privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos relacionados com
a vedação, de dispositivos semi-condutores — requerente: J. Stone Company (Deptford) Limited — Início do
ponto fica retificado: 1
Dispositivo

"r9D5

'semi-condutor vedado ai revestir etc.
etc. etc.
N.° 129.870 — privilégio de invenção: Processo de tratamento de
filamentos de poliarnida — requerente: Monsanto Chemical, Company —
Local para: Estados Unidos da América do- Norte.
129.9139' •• privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em ou referentes a dispositivos de válvula — requerente: Sarco International Corporation.
N.° 141.149 — privilégio de invenção: Aperfeiçoamentos em selim para
bicicletas e veículos similares — re-

querente: Bicicletas Monark — Dar,'
depositada para 19 de julho de 1962'
N. o 144.278 — privilégio de inven
ção: Novas disposições construtivas eu
tubos de obtenção de ozone — para a,
nome do requerente: Muhlemenir
Eduard Christian, ,
N.° 150.592 — modelo industrial —
Forma ou configuração externa de frase
co
requerente: Egon Saphir.
- N.° 150.993 — pára desenho industrial: Um desenho de renda — ree'
querente: Delfim Comercio e Indústria
S. A.
Os pontos acima mencionados foram publicados em cinco de fevereiro
de 1965 com incorreç6es.

196,4
VOLUME

•

VOLUME V
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de julho a setembro

ATOS DO 1"./D1.14 LEU SLATIVCe
Leis de janeiro a mar-Dtvnigação a.° 909

Divulgação n. • 923

Preço : Cr$ 600.

Preço : Cr$ 1-200
VOLUME VI

-- VOLUME II ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de Janeiro a março
Divulgação n." 910

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de julho a . setembro
Divulgação n.° 924

Preço : Cr$ 1.800

Preço i Cr$ 1.800 .

'

,

*
VOLUME III

VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leia de abril, a "Nabo
-

Leis de- outubro a dezembro

Divulgação 21. 915

Divtdagçáo ri. • 931

Preço.: Cr$ 500
*
VOLUME IV
ATOS DO PODER. EXECUTIVO

.Preço: Cr$ 3.600

0

VOLUME VIII
ATOS DO.. PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro

Decretos d'e abril a Nabo
Divulgação a.* 916

Divulgação n. • 932

• Preço: Crl. 2,800.

Pzeçar Cr$ 504

VENDA?
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av-. Rodrigues Alves, Y
Agência L Ministério da Fazenda
Pitende-sa a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postas
Era Brasília
Na sede do D . I . N
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Publicação feita de acôrdo com o art..130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da ppblicação começará a
correr o prazo de GO dias para o ci g-eritnento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Diaelonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejud'oados com a concessão do registro requerido
11•••••••n••n•

rino n. o 67.1 .172, de 12-11-1964
S.A. Farmacêutica 13zasileira
Farmabraz
Guanabara

Termo n. 9 671 .180. de 12,11-1964
S . A. Farmacêutica 13.-asi1e1ra
Farmabraz
Guanabara

PRORROGAÇÃ.0

FIGACAP

LONGEVICAP

INDUSTRIA BRASILEIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Produto farmacéurico indicado - como

Classe 3 .•
Unia especialidade farmacêutica
geriátrica vitaminada

toaico hepático

Termo n.° 671 .173, de 12-11-1964
S A. Farmacêutica Brasileira

Termo n. 9 671.181, de 12-11-1964
S.A. Farmacêutica B-asileira
Farmabraz

Farmabraz

Cum: ibara

Guanabara

PRORROGAÇA0
TRIGECAP

PRORP,OGACAO
.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
especialidade farmacêutica indica.
da • nas doenças do estômago e suas
consequéncias

Uma

Termo n. o - 671 . .174, de 12-11-1964
S .A. Farmacêutica Brasileira
Farmabraz
Guanabara
II

CALNIINA

SI

I NDUSTRI A BRAS1 LEIRA

GESTOCAP
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe "3

Urna esPecialidade farmacêutica indicada para os períodos pré e post natal
C91110 coadjuvante vitamipico no preparo das gestantes e também depois do
parto
Termo n. o 671.182: de 12 - 11 - 196 -1
S.A. Farmacêutica Brasileira
Farmabraz
•
Guanabara

NUTRICAP

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica em
cápsulas contra a dor em geral

INDUSTRIA BRASILEIRA

Tèrmo n.° 671.175, de .12-11-1964
S.A. Farmacêutica Brasileira
Farinabraz
Guanabara

Classe 3
Produto farmacêutico indicado na
vitaminoterapia

DIGECAP

Termo n.° 671.183, de 12-11-1964
S.A. Farmacêutica Brasileira
Farmabraz
Guanaba:a

I NDUSTRIA

BRASILEIRA

Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado nas
doenças do estômago

Têrmos ris. 671.176 a' 671.179, de
12-11-1964
Farmacêutica Brasileira'
Farmabraz
Guanabara

F,ARMABRAZ
Classe 1
Titulo de estabelecimento
Classe 2
Titulo de estabelecimento
Classe 3
Titulo de estabelecimento
Classe 48

Titulo de estabelecimento

OLDCAP

MtisTRR

BRASILEIRA

Classe 3
Produto farmacêutico indiCa, .— ora•
tamento das moléstias das pessoas de
mais de 40 anos (geriatria)

•Termo n-0 671.184, de 12-11-1964
S.A. Farmacêutica Brasileira
Farmabraz
Guanabara

PEPSICAP
INDUSTRIA BRASILEIRA
..
• Classe 3
'
Produto farmacêutico indicado nas
doenças do estômago

Tem., n. c 671.185 de 12-11-1964
S A. Farmacéutica B asileira
Farmabráz
Guanabara

•

Termo n.° 671 .194, de 1241-496 11
Herga Indústrias Quirrucas S.A.
Guanabara

VID1SPERSE

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Produto a c rmaceutico indicado na

Indústria Brasileiira .

vitaminoterapia
Té:mo n. 9 C71 .187, de 12-11-1964 •
Wimi Ltda . Indústria de Bebidas e
Conexos
Pa, :ma

WIMI Ltda. Indústria'

Claise 46
Artigos da classe
Têrmos ris. 671.195 a 671.19/, de
12-11-1964
Densa
Industrial e Comercial Ltd k.
Rio de laneiro

de Bebidas e Conexos
Nume Comercial .
Termo nY 671 .189. de 12-11-1964
li mãos Garcia
Goiás

Indústria Brasileira,

Classe 10
Para distinguir: Algodão, agulhas para
injeções, aparelhos dep ressáo arterial,
aparelhos par massagens, afastadores,
abre-bocas, . abaixa-linguas, aparelhos
para surdez, abalxa-linguas, aparelhos
Classe' 41
para surdez, afastar lábios, gengivas,
Cafe torrado e moido
agulhas ara seringas, aarelhos elétro.
dentãrios, eirargicoa e eletro-diagnóstla
Termo n. o 671.191, de 1241 - 1964
cos. bolsas ara água quente, bugias' b,a-•
• Magda Calçados Ltda.
tons, bombas de borracha ara fins etrúrgicos e rotéticos, bandejas rospitala•
Rio de Janeiro
res, cánulos, conta gotas, celalennetros.
ci.:retas, colheres cortantes, cintas abdo.•
cirurgicos para operações, termômetros,
minais, estiletes, esdatulas, Instrumentos
seios, pinças anatómicas, pincéis para
macas, melas elasticas protetores para
garganta, armários para fins hospitalares. camas, carrinhos para transportes
de doentes, mesas para clinica médica e
hospitalar e serra para maquiotomia
INDUSTRI A BRASILEIRA
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Classe 36
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
Artigos da classe
algodão preparado para limpar metais,
ciciergt.a'aes, espremacetes, extrato da
Termo n.° 671.192, de 12-11-1964
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Magda Calçados Ltda.
céra
e de madira, g goma para lavanRio de Janeiro
deria, limpadores de luvas, liqui ,10, da
branquear tecidos, líquidos mata-q ;saiu.
ras para roupas e mata Óleos para roupas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabá° em pó.
sabão comum, sabâo de esfregar e saClasse 36
ponaceos, tijolos de polir e verniz
Artigos da classe
para calçador
Classe 48
Termo ri.0 671.193, de 121J-19i
Para distinguir: Perfumes, essências, exDelta Sociedade Comercial Ltda.
tratos agua de colônia, água de toucaGuanabara
dor, água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandarns., *Nitons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para oe
Indústria Brasileira
cabelos, creme evanescente, cremes- gordurosos e .pomadas para limpeza da peClasse 7 •
le e ^maqutlage", depilarlos, desodoArtigos da classa
rantes, vinagre aromático, pó de arta);

Café Carda

cuido

Magda Calçaci6s

Deita

11011 bunda-k&22
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Classe 36
• talco Mamado os não, lapis pura lues, conchas, sestas para pão, cesti- guarda-chuvas e de guarda-sóis, bar- Para distinguir:
Artigos de vestuários •
pestana e sobrancelhas, preparadas para nhas etapas para álbuns e para livros baianas 'para guarda-chuvas, cabos, cagabeleser alhos e olhos, carmim pata' cálices, netos, castiçais para velas, pas, castões de. madre-pérola para ben- e roupas feitas em gentil Agasartol,

o) rasto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
bis não, sabonetes, dentifrícios em pó,
Pasta ou líquido; seis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
• dllos rum da louro, saquinho perita
;pado, preparados em pó. pasta, ligaie tijolos ara o taataraento das unhas,
dissolventes e verniaes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para &ecolo.
rir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais,, óleos para a pele
Térmos 338. 671.198 a 671.211, de
12-11-1964
• Herm.ann Alexandre Confecções.
Limitada
Guanabara

-,IERMANN 'ALEXANDRE
INDUSTRIA BRASILEMA
ejaise 36
Camisas, cuecas e lenços •
Classe 25
Arvores de natal, bibelots, bolas para
enfentcs de árvores de natal. cartas
geográficas' cartões postais, cartazes,
displays, desenhos artísticos, desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos. festões, :otografias, frutas de louças, figuras para enfeitar bolos de aniversários. batizados,
casamentos e outras qual.apsr comemorações, gravuras, imagens. letreiros manequins, maquetas, obras arrastizas, abras
de xabtura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetas.
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes artísticos
paru vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboletas
Classe 40
Móveis em gerai 'de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórioas Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoadas, acolchoados para
móveis,, bancos, balcões, , banquetas.
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para aala • de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha; camas, cabidas, cadeiras
giratbrias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, - divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e talavasão, mesinhas para televísão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
•
vitrines
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástita e de nylon: Recipientes Çabrl;
cados de material plaseco, revestimentos, confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas,, açucareiros.
armações para óculos., bule", bandejas.
bases para teleFones, baldes, bacias, bolsas, , caixas, carteiras chapas, tablas
para ferramentas e uteneilloa, cruzetas;
caixas, para acondicionamento de alimentos,. caixas de material plástico , para
baterias,. coadores, coce, canecas, • en/

galas e guarda-chuvas, castões de osso, aventais, alparcatas, anáguas. blulak
metal comum e tartaruga, garfos para botas, botinas, blusões, boinas, babaguarda-chuvas e guarda-sóis, guarni- douros. bonés, capacetes, cartolas, cará,*
ções para bengalas, ponteiras, ponteiras puças, casaçáo, coletes, capas. chala$,
para bengalas e guarda-chuvas, som- cachecols, calçados, chapéus, cintoi,
brinhas, varetas e virolas de guarda- cintas, combinações, carpinhos, cal*
de senhoras e de crianças, calções,
chuvas
ças, camisas, camisolas, amnistiai,
Classe 38
Aros para guardanapos de papel pes, fantasias, fardas para militares, coagiatinadás, álbuns (em branco). álbuns legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpara retratos e autógrafos,' balões (ex- roo, jogos de Ungerie, jaquetas, lagekS,
ceto para brinquedos) blocos para luvas, ligas. lenços, mantas, meias.
zonespondência blocos para cálculos =IN, mantas, mandrião, mantlhas, peblocos para anotações, bobinas brochu- któs, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
ras não impressas, cadernos de escre- peugas, ponches, polainas, pijamas, puver, capa: para documentos, carteiras, nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
caixas de papelão, cadernetas, cader- robe s de chambre, roupão, sobretudos,
nos, caixas de cartão, caixas para pa- suspensórios, saldas de banho, sandálias,
pelaria, cartões de visitas, cartões co- meteres, aborta, sungas, atolas ou slachs,
merciais. zartões :ndices confeti, car- talar. toucas, turbantes, ternos, uni-.
tolina, cadernos de papel melimetrado
• formes e vestidos
•
e em branco para desenho, cadernos
Classe 26
escolares, cartões eia branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, ca- Alforges de vime, argolas de madeita,
dernos de lembrança, carretéis de pa- de marifm ou de osso, argolas de ma.
pelão, envelopes, envólucros para cha- deixa de marfim ou de osso para guarrutos de papel, encardenação de papel danapos, armações de marfim ou madeiou papelão. etiquetas, fõlhas índices ra para leques, artefatos de madeira
fólhas de celulose, guardanapos, livros para cosinha, cabides de madeira, cainão impressos, livros fiscais, livros de xas de madeira, copos de cosinha, ces-•
contabilidade, mata-borrão, ornamentos tas de salgueiro, cestos de madeira ou
de papel transparente, pratos papeli- vime para pão, colheres de pau, dentea
nhos, papéis de estanho e de. alumínio, de madeira para rodas, dormentes df
papéis sem :impressão papéis em branco madeira, envólucros de madeira para
para impressão, papéis fantasia, menos garrafas, escadas de madeira, estribos
para forrar paredes, papel almaço com de madeira, figuras de madeira, fivelaa
ou sem pauta, papel crepon. papel de de osso ou marficu, forquilhas de ma-.
seda, papel impermeável, papel em bo- deira, forros de nadeira, 'grades de
bina para impressão, papel encerado, madeira, letras de madeira, mastros de
papel higiênico, papel impermeável, madeira, molduras de madeira Para qua
-dros,mngaerfi,p'nés
para copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado de biombo, painéis de madeira, tábuas
papel para encadernar, papel para es- de costura, tábuas para cortar carnes,
crever, papel para imprimir, papel pa- tambores de madeira, tampas de madeirafina para embrulhos, papel celofane,. ra, tonéis de madeira e torneiras de
madeira
papel celulose, papel de linho, pape/
absorvente, papel para embrulhar taClasse 29
baco, papelão, recipientes de papel, ro- Vassouras, espanadores e vassouras'
setas de papel, rótulos de papel, rolos
comuns
de papel transparente sacos de papel
Glasse
5
serpentinas, tubos. postais de cartão
Aço em bruto, aço preparado, aço
e tubete,s de papel
doce, aço para tipos. aço fundido. mo
Classe 45
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
Para distinguir: Plantas. acalentes e refinado, bronze, bronze em bruto ou
mudas para a agricultura e bOrticulritz parcialmente trabalhado, bronze da
e a floricultura.. Flores naturais
manganês, bronze em pó, bronze ema
Classe 32
berra, em fio, chumbo em bruto ou
Para distinguir: Almanaques, anuários, parcialmente preparado, cimento meálbuns impressos,. boletins. catálogos. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
edições impressas, folhetos, jornais, li- trabalhado, couraças, estanho buuto ou
vros impressos, publicações. impressas. parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
revistas, programas radiofônicos e • rá- em barra, ferro mangarias, ferro velho,
dio-televisionados, peças . teatrais e aia gusa cai bruto ou parcialmente taabanematográficas, programa. circenses lhado,, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fóíba, latão
Classe 35
Para distinguir: couros e peles prepa- eia fõlha, latão em chapas, latão €133
radas ou não, camurças, cromos. va- vergaihõe.i. ligas metálicas, limalha.,,
quetas. pelicas e artFfatos, dos mes- magnésio, manganês, metais não trabamos: almofadas de couros, arreios, lhados ou parcialmente trabalhados, mebolsas, carteiras, caixas, chicotes de tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
couro, capas para álbuns e para livros,
guarnições de couro para automóveis, ' Térmo n.° 671.215; de 12-11-64 .
malas, maletas, porta-notas, porta-dmyes, porta-bloco% porta-niqueisa pastas, Fábrica de Cigarros Flórida S. A.
••
réoeasp- selins. sacos para viagem. saSão Paulo
colas, saltos, solas e solados, tirantes
- para arreios. valises
Classe 37
PRORROGAÇÃO
Roupas brancas; para cama e mesa,
?acolchoados para camas. colchas, ao.
bertores. es'regões, fronhas, g aardana
Po % logo . bord -alas jogos d. toalhas.
lençóis, mantas para c amas, °anus para
thiljUSIIRtA
cosinNa a panos, de pratos. , ronlhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantara toalhas. para cila e
Clame 30'
:ale. toalhas para banquetes, guarniGuarda-chuvas, bengalas e. suas par- ções para cama e mesa, toalhinhas
,
• 09313e.
Para distinguir cigarraitas integrantes, a saber: armações' de
(cobre pão)
caixas para guarda- de objetos, criachata coadoras para ‘,4, descanso para
pratos, copos e cop,abos de plástoco
para sorvetes, caixtothas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sametas estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis: massas anti-ruidos, escoadorea de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Data bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. jarros, laminados, pls'asticos, lancheiras, mantegueiras,
orinóis, pendedores de Poupas, puxadores para móveis, pires, pratos. Palitei
ros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso . doméstico
porta-copos, porta-níqueis, 'porta-notas,
porta-documentos, placas, -chitas, rodinhas, recipientes, 'suportes suportes para
guardanapos , saleiros tubas, tigelas,
tubos para ampolas, tubas \ para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e co:aa não incicidas
em outras classes, para borracha. para
cortumes, para mareinciros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos adesivos
.para ladrilros e adesivos para azulejo
n:ções de material plástico para incliisan8s, carretéis par tecei-aparo e guartria geral de plásticos
•
Clasae 34
Cortinas, capachos, encerados, Inclusive
para instalações hospitalares. estrados,
linóleos,, tapetes em geral para assoalhos
e paredes e artigos. de pele para os
mesmos fins. passadeiras
Classe 31
Artigos: Correias de transmissão para
motores e para outros aparelhos, tendas. lonas, mangueiras, arruelas, anéis
de vedação para ¡mações. tiras e canalatas para juntas de Vedação, tampas
c rolhas para pias, cordoalhas, barbante, buchas, gachetas, cordas. rolhas de
cortiça. tampões e tubulações para
vedaçãc
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, • ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras; bordados, braçadeiras;
borlas, cadeados caas ara móveis •
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã fitas forros franjas
festão, feltro . para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros., nesgas, ombreiras e enchinientos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não can
zendo parte de móveis, artigos 'este:,
feitos de algodão, canhamci. linho, juta
seda, raion lã pelo e fibras não
Inch:lios em- outras classes
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Urino na 671.216, de 12-11-64
Fábrica de Cigarros Flórida
A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

IMPERADOR
,r„,"a
•

.-

Classe 44
Para distinguir cigarros
Térrno a. 9 671.217, de 12-11-64
Fábrica de Cigarros Flórida S. Á.
São Paulo
PRORROWICAO,

TRIUMPHADOR
Classe 44
Para distinguir cigarros .
Têrmo na 671.219, de 12-11-64
Consórcio Luso Brasileiro de Incorporações Imobiliárias S. A.
São Paulo
'1U S O BRASI LEIRO
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, ba
lbetes, bilhetes de sorteio, cisques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folha
nhas, letras de ctunbio, notas fiscais,
sotas promissórias papeis de correspondência, passagens, publicidade e propaganda em geral. recibos
'rirmo n.° 671.218, de 12-11-64
Fabriea te Ci g arros Flórida S. A.
Sào Paula

PRORROGAÇÃL,

KYRIOS
ir4CuSTet, eRs5I1(1s5

Classe 44
Para distinguir cigarros
Tênno na 671.220, de 12-11-64
Mon S. A. (Indústrias Alimentícias
São Paulo

KIDON " A delicia
que alimenta
Classes: 41 e 43
Expressão de propaganda
Têrmo
671..221. de 12-11-64
bdüstria Gráfica Saldes Ferro Ltda.
• São Paulo

INIOSTRIA OR11ICA
:BALLES FURO LTDA..'
Nome comercial

Março

de 1965 1167

Tirano na 671.221, de 12-11-64
correias de transmissão, canaletas, ta
%mo n.° 671.227, de 12-11-64
Coos6rdio Luso Brasileiro de Incorpo- botaras de lonas, lonas, lonas para bulastria Paulista de Equipamentos e
rações Imobiliárias S. A.
belos, fitilhos, gazetas, mangueiras,
Máquinas "Ipem" S. A.
tnangotes, molas para vedação, pestaSão Paulo
São Paulo
nas, rõlhas, tampas, tubos de jacto para
vedaçáo, tiras, tampões, tubulações para
vadações, tendas, válvulas de vedação,
tubos do radiador
,PRORROGAÇAO.
CONSORCIO
LUSO
•
JRASILEXR0
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
hIcORPoRAçõss
borracha, artefatos de borracha para
BILIÁ RIAS
IMOveículos, artefatos de borracha nao incluídos eia outas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
Nome comercial.
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
Unos ris, 671.223 a 671.226, de
buchas para jumelo, batente de porta,
• 12-11-64
batente de chassis, bicos para mamadeiAuto .lanreicano Importadora i. A. ras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos indusousrm ,f • Ws: zerm*
São Paulo
triais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas. coehim
Classe 6
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para Para distinguir: Máquinas e partes de
1=220 32221
ferramentas, chuveiros, calços de bor- máquinas para todos os fins industriais:
racha, chapas e• centros de mesa, cor- Máauinas de rosmaear, serras medira
das de borracha, cápsulas de borracha cal motores elétricos, alternadores, ferpara centro de mesa. calços de borra- ramentas e placas para tornos, geracha para máquinas, copos de borracha dores, plainas, máquinas de furar e cenpara freios, dedeiras, desentupidaraa trar, tornos mecânicos, prensas mecânidiscos de mesa, descanso para pra.toe, cas, máquinas amassadelras, misturado:
encostos, êmbolos, esguichos, estrados, de barro, máquina compressora. (segue.
esponjas de borracha em quebrajactc nas adotadas na copnstruçâo e comuta
para torneiras, fios de, borracha liso , vação de estradas. mineração. corte de
fôrmas de borracha, guarnições para madeira, movimento de terra, carreto*
móveis, guarnições de borracha para e outros fins industriais, elevadora, máautomóveis, guarnições para veículos, quinas desempalhadorm, deacascadoma
lancheiras para escolares, liuninaa de ensacadoras, brunidoras, classificadora*,
borracha para degraus, listas de borra- ventiladoras, moinhos para cereais,
cha para janelas e para portas, lençóis máquinas secadoras, trituradoras, da
de borracha, manoplas, maçanetas, pro- varizadaras. fresas. polarizes, trane
Classe 7
tetores para para-lamas, protetores de tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
Máquinas e utensilios para serem usa- para-choques. pedal de acelerador. pe- abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
das exclusivamente na agricultura e dal de partida, paras para businas, exaustores para forjas, bombas centríhorticultura a saber: arados, abridores
fugas, rotativ as, de deslocamento e a
de sulcos, adubadeirrs. ancinhos me- pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- pistão para todos os fins, arietes,
cagam e empilhadores combinados. racha para bengalas e muletas, rodas derras e turbinas, injetores para maarrancadores mecánicos para agracul- massiças. rodízios, revestimentos de deiras, válvulas e transportadores UI.
tura, batedeiras para cereais. bombas borracha, rodas de borracha para mó- tOmátiCO3 de alta e baixa Fome"
paar adubar, ceifadeiras, carpideirax, veis, sanfonas de vácuo, suportes de prensas hidráulicas, martelos mealakra
ceitados para arroz, charruas para agri- motor, sapatas do pedal de breque, se- e adquirias amadoras, máquinas aparacultura, cultivadores, debulhadores, &embalo e isoladores, suportes, semi- trizes, rotativas ou cortadoras para midestocadoras. desentegradores, esmaga- pneumáticos, suportes de câmbio, ',in- nar ferro, aço e bronze, máquinas pele
dares para a agricultura. escarrificado- fensa de partida, saltos, solas e solados indústrias de tecidas, teares, urdaleirm,
res, enchovadeiras. facas para máqui- de borracha, surdinas de borracha para eticanatárlas, espuladeiras, torcedeiraa
nas agrícolas, ferradeiras. gadanho*, aplicação aos tios telegráficos • telefô- meadeiras, rolas e toletes, brunidorea
garras para arado, grades de discos nicos, travadores de porta, tijelas, para cereais, máquinas para fabricar
ou dentes. máquinas batedeiras para
papel e máquinas de Impressão. dimanam
agricultura. máquinas ínseticidaa, má- tubos, tampas de borracha para conta• receptáculos
gotas,
tinas
de
borracha
para
elaboração
guiaras vaporizadoras, máquinas de
de
substâncias
químicas
mungir. máquinas niveladoras de aura,
Termos ns. 671.219 a 671.234, da
máquinas perfuradoras para a agricul12-11-64
Classe
21
tura, máquinas de plantar, motoc.harBriI S. A. Indústria e Couúrcio
Para
distinguir:
Veiculos
e
suas
partes
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
São Paulo,
integrantes,: Aros para bibicletas, autoroçar, de semear, para aullatar, de móveis.
auto-caminhões,
aviões,
amortorquir, de triturar, de esfarelar, terra,
PRORROGAÇÁO
para irrigaçáo. para matar formigas e tecedores, alavancas de câmbio, braço'.
troa insetos, para burrifar e pulveri- breques, braços para veículos, biciclear desinfetantes, para adubar, para tas, carrinhos de mão e carretas, canil
agitar e espalhar palha, para comer nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
algodão, para colher cereal*, máquinas carros, tratores, carros-berços, carrosamassadoras para fins agrícolas. de tanques, carrosarrigadores, carros, cai'
:ortar árvores, para espalhar. para ca- roças, carocerias, chassis, chapas cirI NDUS Tal A BRAS! LURApinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, dc deabanar, para en- vadores -para passageiros e para cz rga,
tear, máquinas e cnoinhos para forra- culares para veiculo!. cebos de veículosClasse 7
gens. máquinas toscadoras, ordenado- corrediços, para veículos, direção. des1/- Máquinas e utensílios para serem usarea mecânicos, raladores maca:acas o ro- gadeiras, estribos, escadas rolantea,
dos exclusivamente na agricultura e
los compressores para a agricultura, engates para carros, eixos de direção, horticultura a saber: arados, abridores
sachadeiras, semeadeiaas, secadeiras, freios, fronteiras para veiados. gaidão de sulcos, adttbadeiras, ancinho" aesecadores de terra, tosadores de gra- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, claicos e empilhadores coei
ma, tratores agricolas, válvulas para motocicletas, motocargas, moto furgões, arrancadores mecânicos para agri
máquinas agrícolas
rodas para bicicletas, raios para bicicle- tura, batedeiras' para cereais. hordas
Classe 31
pisar, adubar, ceifadetras, carpideiras,
tas,
reboques, radiadores para velculoa. ceifado@
Para distinguir os seguintes artigo':
para arroz, charruas para agriAnéis de vedação para Nasçam anéis manivelas, navios, ónibus, para-choques. cultura, cultivadores,
debulhadores, ,
para-lamas,
para-brisas,
pedais,
pantões,
obturadores,. arruelas. bulõss, barbandestocadorea desentegradores, emaça-,
rodas
para
veiados,
selim,
triladas,
tites, barracas de campanha, bucha", bedores para a agricultura, escarrificadotume para aidraceirra bolas- pata vil- rania para ,velculos vagões, ve/ocipe- rala enchovadelras, facas para má
varetas de coatrole do afogador e nas agrícolas, ferraduras, gad
vidas., bocal do tanque de familia*, duefregem% Para calafetar. círculos de bor- acelerador. tróleis. Voleibol verse, de gorrae para arado, grades de ame
racha para iibtes, ' co-doa)ha„ cordas
carros, toletes para carros
ou , dentes, máquinas batedeiras pele
,

IREM
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agricultuta, máquinas inseticidas, má- Makénziase re•istros N rai -vapor, relays,
quinas vaporizadoras, máquinas de restorea, tomadas, 'trasasformadoress ter.
ungir. máquinas "niveladoras de terra, mômecroa, telescópios, voltImetros,• válvtdas de redução e ventiladores
titilas perfuradoras para a agriculta, máquinas de . plantar. alatoa/arClasse 1
as. máquinas regadeiras, máquinas de
Substancia.; e produtos de origem anigar, d.e sanear. para sulfatar, de mal,
vegetal ou mineral, em bruto ou
tett, de triturar, de esfarelar, terra, parcialmente preparados: Abrasivos em
ra irrigaçáo, para matar tormigas e bruto,
argila refratária, asfáltico ao'
troa Insetos, para burrifar • pulverieal bruto, borracha em
bruto,
algodão
desinfetantes, para adubar. para
bruto,
bauxita,
benjoim,
breu, cânfora,.
' 'esr e espalhar palha, para comer
godão.. para colher 'cereais, máquinas caohen, chifres, ceras de plantas; ceras
i
gir.
e aricuri, crina
antaasadoras para fins agricolas, de vegetais de carnaúba
cavalo, crina - em geral, cortiça em
ata'setar árvores, para espalhar, para ca- de
cascas vegetais, espato, ervas
Pinar. máquinas combinadas para se- bruto,
medicinais,
extratos, oleosos, estopas
Mear e cultivar, de desbanar, para enatar, máquinas e moinhos para forra- enxofre, fialhas, fibras vegetais, flores
sena. máquinas toscadoras, ordenado- secas, grafites, gomes em bruto, granito
Cee mecânicos, raladores mecânicos, ro- em bruto, kieselghur, liquidos de planlos compressores para a agricultura, tas, laMx em bruto ou parcialmente
, minérios, Metálicos, madeisachadeirag, semeadeiras, secadeiras. Preparados
ras
em
bruto
ou parcialmente traba.
Geradores de terra, tosadores de gra.
ma. tratoras agrícolas, válvulas para thadas eia toras, serradas e aplainadas,
manganês, óleos de cascas vegetais,
máquinas agrícolas
mica.. mármores em bruto, óxido de
Classe 2
Multas, ácidos sanitários, água desin- gazes solidificadores, gelatina, giz, dlfetantes e para fins sanitários, apanha radoa, plumbagin. em bruto, pó de
ataaca e Insetos (de goma e papel oa moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra, calcária,
PaPel ão ). • alcalis bactericidas, beteatiaidas. carrapaticidas, cresol, cresotall- plantas medicinais._ pedras em bruto,
ain, creozoto, desodorantes, desinfetan- quebracho, raizes vegetais, resinas, re-naturais, reaiduos texteis, silício,
te:a defttaadores, eacteriminadores de sinas
selvas.; talco ata bruto, xisto, xisto
pragas e hervas daninhas, esterellianbetuminoso e silicato
tea, embrocações para animais, • enxerClasse 14
tas, farinha de ossos, fertilizantes, fos.
fatos, fonnicidas. fungicidas, 1 unigan- AmpOlas de vidro, bacias de vidro ou
tas, glicose para fins veterinários. gua- de cristal, b.a;tiass de vidro, bastões de
nos herbicidas, Insetifugos, larvicidaa, vidre, bicos de vidro, buretas de vidro,
microbicidas, medicamentos para ani- catatua e' viro, caliat de vidro ou de
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes crsted, _cálices de vidro 'ou de cristal,
e veterinários, petróleos sanitários e cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
desinfetantes,. Papel fumegatório. pós !furei de vidro ou de , cristal, COntaegoVaseticicias, parasiticidas, fungicidas e tas de vidro, copos de Vidro oti de crisdesinfetantes, preparações e produtos tal, cristalizadores de 'vidro, destilado.
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e reg de vidro, esferas de vidro, espátu~diários, raticidas.' remédios para las. de vidro, frascos _de vidro ou de
kIna veterinários, sabões veterinários e cristal, funil de vidro; garrafas de %sidesinfetantes, sais para fins agrícolas, stro ou de cristal. lâminas de vidro, lahorticulas, sanitrios e veterinários . sul- vadores de vidro ou de cristal, mamafatos, auperfosfatos, vacinas para aves deiras de vidro, 'moldes de vidro, pipetas
e aitimais, venenos contra insetos, ani- de- vidro, passeias de vidro, provetas de
mais e heryas daninhas .
vidro, retortas de vidro, torneiras de
vidro, trompas de vidro, tubos de vi. Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço dro, vidro comum, vidro com composiEloce, aço para tipos. aço fundido, aço çõea especiais, vidro com telas de meparciaimente trabalhado, aço pálio. aço tal, vidro cristal, vidro industrial, vi¡afinado, bronze, bronze em bruto ou . dro laminado vidro trabalhado
parciahnente trabalhado, bronze de
Termo n.9 671.235. de 12-11-64
manganês. bronze em pó, bronze em
barra. eia fio, chumbo em bruto ou Lagreca Administração e Orgartiiação
cte Negócios S/C' Ltda.
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou 'parcialmente
São Paulo
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
bruto,
em
Parcialmente trabalhado, ferro
_em barra, ferro manganês, ferro velho.
DE ESPORTES;
gusa een bruto ou parcialmente traba• .
lixada. gusa temperado, gusa maleável;
Claaaesi 33, 36 e 49
laminas de- metal, lata em Rilha, latão
Expraasão de propaganda
ma falba. latáo em chapas. !atito em
vergaihoea, ligas metálicas, amalhas.
Tênia) n.9 671.236, de 12-11-64
gtagnésio, manganês, metais não tra.haAsnaria° Pellegrini Filho
lhadtas ou parcialmente trabalhados, meS.ta Paulo
bela em massa, metais estampadoa,
amiais para solda. níquel, zinco
•
Classe 8
ÉIIRÀ De CIWOIAS>
Para distinguir:". Aparelhos para fins
IBÁL)
Paulo—Capital,
útata, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
Classe 33
•
gerai, acessórios de aparelhos elétricos,
' Titulo de emabelecimento .
aparelhos de alta tensão, anenCenetroa,
aaísenaa, alto-falantes, acumuladores, aa%tato nt,y9 8T1.237, de 12.11-61
piradores, aquecedores, bobinas, balcões
Luiz Tobaldini
. Sirigorificos, barômetros, batedeiras paSeo Paulo
ra líquidos e massas, chaves autos:IAS:imas cruveiros elétricos, Obstaras frigorificas. citavas de alavancas, diais, ee•
AOT RO-DA.CIDAnsi
Ganadeiras. eaterilizadores, ferro .elétries.
O- MIO /
para salda, fogões e forma elétricos,
Ela.teira 3. Interruptores, liquidificado. nes noçaricos, níveis d'água para ealtaxam
' deitas, prumos, plugs, pantômetros, re.
t14oi Maricipar joeaal
e Stfleta
.
_

Tern;o' a.° 671. 233, de *12-11-64
De Maio, Gaito S. A. Iadasiria e Co&néscio de Peças Paris Automóveis
São Paulo

Maiço de 1955
gas, mandril da expansão, freza d
fretar, guia de freza de chanfras
ventaras, maletas, baus para sacos 4
viagem, para pastas, balmazes, canti
para estojos, colchetes para malas, ara
vos, enfeites, fecho para pastas e paa
malas, passadores de correias, pontal
ras, prendedores de papel, suportei
torniquetes .e tubos de expansão
Tèrtno n. 671.239, de 12-11-61
de Cigarro:, Flórica S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

" l asse 11
Para distinguir ferragens e 4erramentas:
Alicates, alavancaa, arruelas, arrebites.
argolas, aldeavas,' armações de metal
abridorea de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aoarelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias. mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, cha 'es de parafusos, conexões
para encaimmentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, sachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados. cakieirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros. cabides 'de metal,
cabos. caixas de ferro, cgruzetas cur ;as
cantoneiras, chaveiros, canivetes. cha.
trenas, cremones, cadinros crivos, uhan.
'radares, caasInetes. cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcreias, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pra.
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturasinetáficas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, ferro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, [longes
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perlurantes para marceneirosofechos
de metal, ferraduras, formlnhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de ecxeeias, 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
marretea, matrizes, marmItas, maçanetas
mossas, machetes, manteguelras malhos
navaillas, alpea, poaa, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, pombas, porta-pão,
poeta4S1as, paliteiroa, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panetões, porta-copos e
garrafas, paissadoraa da roupa, preal.
/hm, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
cal/aios, roaeas de aço Inoxidável, registiros de aço Inoxidável registros,

AR
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Classe 44
Para distinguir cigarros
Tétanos na. 671.210 a 6 7 1.242, de
12-11-61
Indústria de Modas Tricostyl Ltda.

São Paulo

Y L`
ili

TRICOST

.Indúlstria Bras

rai

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral. Para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim,
caroã. casemiras, • fazendas e tec:dos da
lã em peças, juta. tersey, linho nyloca
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos linpertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 22
.
Para distinguir: Fios de algodão,
de hMo, de castram° de juta', de rama da
caroá, de paco-paco, de lã, e fios plást.
ticos, para tecelagem e para usocomum
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medict,
riais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caas ara móveis •
pianos, carapuças para cavalos, imo
&les, debruns, là, fitas forros franjai
festâo, feltro para órgão, fofos galar
detes, lamparinas, mochilas, moaquitel,
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, Dila
fazendo parte dos mesmos, palmilha
paasamaries, pavios, rédeas, rendas ra.
das, sacas, sinhaninhas para vestido4

telas, tampos para almofadas, neto Fel
sendo parte de móveis, artigos UNS
falba da algodão, cânhamo, licho, juta,
seda, ration ia pelo e fibras não
incluldos em outras classes
Termo 13..9 671.243, de 12-11-64
Casa • Beethoyenc,!.& A.. Importação â

São Paulo

•

iPAORROCAÇIO

urra., temi" sifões, saleiros, sacerró- oi CASA BeleTHOTZI
Nato, torqueea, trilhos tubos' subidatnelitetria Braelieirti
Ou, ~Ne Cavadeiras reles de
tra
g
a,
Mesa,
trareerea,
traem
ANON
trancas, tremelu, talhares telhadelres
Classe 38
tampas para paaelee e oaldelrõea, ter- Papéis e se_IS aatefatos em geral. s'st
tediu teses de ~Intik torre- buiu para damos e sapas para dlateal
•
, oriedte,
' vau,: vadiem,' vere capas para discos

tas,

•

, Segundi;.-f eira
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Termo n. 9 671 .214, de 12-11-64- Têm° n.° 671 . 246. de 12-11-64
Luso Draaileiro d14 Ineor,
o
Cerd os e Liças Watson Williams do Cmeincio
Lusa Ltda.
rações 'nobiliária& S. A.
São Paulo
São Paulo

Termo n." 671.255, de 12. 11-64
Ktart S. A, (Indústrias .1'in:enteias)
São Paulo

Termo n. 9 671.251, de 12 -11-64 .
Banco Regional S. A.
São Paulo

.1n
CARDAS E laços\
WATSON WILLIÁMS1
DO 'BRASIL LTDA.'
Nice comercial
Térmo n.9 671.245, de 12-11-64
Zade S. A. Eng daaria, Projetos e
InstarRaes
São Paulo

"FsoiRisiLutto:'

SEho.paulo-9apits1,1„

\\.

KIbon S, A. (Iaddstrias Alaraaticias)
5ão Paulo

FIAREI 0

O AZUL

1

o
1 MATE

e,

Casse 3.3
Insígnia do comércio

tiripo n. 9. 671.247, de 12-11-64

ri

REOX0141,7

Non:e r Jrnere s

co
o
uJ
ce

Urino n. 9 671.251, de 12-11-61
Indústria de Modas Tricostyl Ltda.
São Paulo

°CANTE
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INDUSTRIA BRASILEIRA
••••••n••

• a.

SORTE
Indústria 'Brasileira .

INIIISTRI A DE
MODAS TRICOSTYL
LTDA..

PRORROGAÇA0

Classe 32
- agendas,
Mira distinguir: Al-nanaques,
D 3
anuários, álbuns impressos, boletins, caIndústria Brasileira.
tálogos, edições 'jun:nessas, folhetos, jornais, livros irnpréssos, publicações imClasse 8
préssaa, revistas, orgão de publicidade,
Para distinçaiire Abajour, acumuladores, programas radiofônicos, rádio-televisioacetlannetros, amortecedores de rádio nados, peças teatrais e cinematográficas,
e freqüência. . anemôcaetros, aparelhos
'
programas circenses
de ' televisão, apsrelhos de ar condicionado. aparelhos para &mina". Inclu- • Termo n. 9 671.218, de 12-11-61
sive os considerados acessórios de vel- Kibon 5. A. (Indústrias Alimentícias)
culos, aparelhos para anúncios metaSão Paulo
nicos. aparelhos aquecedores e medi/teres, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distancias,
A MANEIRA MAIS
aparelhos para purificar águas, apareGOSTOSA
TE GANHAR
lhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás, aparelhos de galihrtuabw •
sanoplastia, aparelhos didáticos, apareMa cinematográficos. aparelhos automáticos para acender e regular gás,
Classe 32
aparelho . para separar café, aparelhos
pans aquecer edifIcios, aparelhos pára
671
.249, de 12-11-64
Têrmo n. 9
experimentar drenos, aparelhos para
Chocolate tal S. A.
destruir insetos, aparelhos de ótica,
S3o Paulo
Aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quanicos. aparelhos para
DROIZROGA :AO
recepção e reprodução de sons e soniAMARE
dos. aparelhos automáticos elétricos de
passar, aparelhos para espremer frutas
e legumes, aparelhos de alta tens1ca
aparelhos de croteçao contra acidento
de operárlós, aparelhos afiadores
ferramentas, aparelhos distribuidores de
tablo e de desinfetantes para instala.
ftIes sanitárias, aparelhos esterilizado
Sei, - aparelhos gazeificadores, aparelhos
Pêra análises, aparelhos ozontzadores,
aparelhos pasteurizadores, aparelhos seguladores e estabilizadores da pressáo
e do fluxo de gases e liquidos, aparelhas para salvamento e para sinaliza" aparelhos para escamapriatas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos
elasse 41
para combater formigas e outras praBalas
gas, aparelhos automáticos acionados
Téram n.° 671.250, de 12-11-64
pela introdução de moedas, aparelhos
Arnbrosio l-erlirg rilho
espargidores,, aparelhos e instrumentos
São Paulo
de cálculo, aparelhos para observações
sismIcas, aparelhos termostatos, adioneenetros, aspiradores de pó, aeróme3 PRETO vERMELSO
tros, acendedores elétricos, alto falantes, aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balan73
rrl
ças comuns e elétricas. barômetros, biro
nóculos, bitolas, 'bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
2
o
ai
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
11
,21.¡TeraidOlgat'.1-2.!%bules elétricos, buzinas, buzinas para
::~arT41n4WILIti ai
bicicletas, caixa de descarga, cámaras
-4
frigorificas fotográficas, chassis 'da
o
rádios, chaves elétricas, chaves, camta,
I
1ER
(3'1,4
leftnies:' toitadeiras, ;elégrafos, tripés
paria "fotó¡ra' fias, várv.plas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de reClasse 42
dução, vactámetros, válvulas elétricas
Aguaránte de cana
de vácuo, ventiladores

Classe 41
Para distinguir: chocolate crozante

Termo n. 9 671.256, de 12-11-64
Helio Morganti e Eraldo da Cunha
Classe 22
Antunes
Fios de algodão, cânhamo, juta, 111,
nylon, fios plásticos, fios de seda naSão Paulo
tural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagern e croché. Fios e linhas de hada espécie,
PROCESSO
aço para pesca
.-MORGANTI.ANTGNES
Termo n.° 671 .252, de 12-11-64
Franel do Brasil Ltda,
São Paulo

Classes: 6. 7 e 41
Expressa-o de propagunda
Termo n.° 671.257, de 12-11-64
Camilo Gonçalves
Rio de janeiro

rPRORR0GAgX0
11 . À N I

Indústria Brasileira,

i'epn 013i3tu03 a
"ewsnoul smonbeg ) •
•

Classe 47
Para distinguir: Óleos e graxas
lubrificantes

Classe 28
Materiais plásticos

Termo n.° 671.253, de 12-11-64
Financeira Regional S. A. -- Crédito.
Financiamento, e Invev:rnentos
São Paulo

Termo n. 9 671.258, de 12-11-64
Silvério do Esprito Sanro
Rijo de Janeiro

Baí.Espittritdo__Safitdi

FINANCEIRA ElgUIONAL
S/A.—CRÉDITO I FINANOIAMENTO E INVESTI• MENTOS
Nome comercial

Classe 41
Ttulo

Termo n.9 671.254, de 12-11-64
Pedro Laurentino Kunzler & Filhos
Rio Grande do Sul

Térmo n. 9 671.259, de 12-11-64
Renato de Almeida Couttdo
Rio de Janeiro

PápelaridePiritiifyig
'Sodêki irclã7

VIM1500141

1n5 00S11
• .3.031.
ni.i.e10;4•10110orinNoVo2

SON1U 1
81212.011f1/13111112334

Classe 38
Papelaria
Térino n.9 671.260, de
Rmsato 'de Almeida CPtstía/Á.
Rio de Jangtro ,
; • i; 5. n n • • '11,

;;rBE;u:

/
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C'asse 41
Para distinguir mieija
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Classe 48
Parf urna ria

e

.1 •i"'".

•

1170 Segunda-feira 22
Termo n.° 671.261, de 12-11434.
Anastácio Paulo da Silva
- Rio de Janeiro.

Urraiheria Ariistica A C A
Indústria e Comércio Ltda.j4
Classe 16
Artefatos de , ferro
Termo ri." 671.262, de 12-11-64
" .siarte - Promoções e Representações
Ltda.
Guanabara

[WIttsfarte,1
.

• Classe 8
• Discos gravado,. -

, Termo n.9 671.263, de 12-11-64
Eletro-Rural Ltda.
Pernambuco • r:rmas os. 671.264 a,671.359. de

Cetro -Rural Ltda.
Nome comercial
12-11-1964
Volksv-agm do Brasil Indústria e
Coaiér-cio de Automóveis S A.
São Paulo

.C134ses: 6. 8, 11. 14. 21, 28. 33.
39. 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Casses: 6. á, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insig rija
. São Paulo
CIa...isí.s. 6; 8, 11. 14, 21, 28 33,
39,47 e 50
•
Insignia •
São Paulo
Cid.i». 6, 8, 11. 14, 21, 28, 1.1,
39. 47 e 50
Insígnia
•
São Paulo.
Ciass.s: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
- São Paulo
Classes: 6, 8, 11 14. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
'
•
•
São Paulo
í
'Ciasses.
6, 8, 11, 14. 21, 28 43,s:.
.
394 'e 50
'Insígnia • .
São Paulc

1)1;'1.(1U
Clasau. 6 8, 11, 14: 21", 23. 33,
,39, 47 e 50 Insas.aia
São Paulo
, Ctas.les. 6 .3, 11. 14; 21, 23. 33,'
39. 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 5 6. 11 14. 21, 23, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
CIJ.4.3tiei: 6: o. 11. 14: 21, 23. 33,
39, 47' e 50
Insígnia
São Paulo Clasaes: 6. o, 11. 14, 11, 28, 33,
39. '17 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 5, o, .1
21, 28. 33,,
39,- 47 e •50
Insign:a São Paulo
Cla.sses: 6, 3,- 11. • 14. 21, 2á,' 33,
• 39, - 47 e 50
São Paulo
Clas.les: 6, J, 11. I. 21, 28, 33,
39..47 e 50
lasign:a
São Paulo
6. 8, 11. 14. 21, 28, )3, .
- 39. 47 e 80.
'Insígnia
São Paulo
Class-s . 6. 3, 11. H, 21, 28. 33,
39,-47 e 50
insign,a
'São Paulo
Cla..s.s: 6. 3, 11.°14, 21, 28, 33,
33, 47 . 0e 50.
Insígnia •
.
São Paulo
6, 8.-11, • 14, 2L 28, 33,
39, 47 e 50
.
Insígnia
São Paulo
Cla.sses:. 6, S. 11;14..21, 28, 33,
.39, 47 e 50
Insígnia .
São - Paulo
Cia.isest. 6, o, 11. 14, 21, 28. 33,
• • 39,. 47 e50
ínsig nia
São Paulo
Classes:. 6. á. 11. 14. 21, 28, 33,
• 39, -11 e 50
, Insiguía --Soa Paulo
C1,,ses: 5, a. 11. 14, .21, 28. 33,
39. 47 e 50
Insígnia
São. Paulo
Classes: 6. o, 11..14, 21, 28, 33,
.39, .47

e

50

Iiisignia •
São Paulo
Ctssses: • 5, 8, II.. 14, 21, 28, 33,
• 39, 47 e 50
inSignia
São Paulo
6, 8, 11. 11, 21, 28, 33,
39. 47 'e -50
Insig
São Paulo
Ç•'.esae.s: 6, 8, II. 14, 2l, 28; 33,
39. 47 e 50 .
Insigma
São Paulo
C13-33es: "6. 8, Ii 14, 21, 28, 33,
39; 47 é 50
•
. •

• São Paulo
C1~,i: 6. 8, 11. 14. 21, 28.'33, s
•
39, 47 e 50
Ituignia
'Mn Paulo

(berà..?

Março de 196"N

1.11N

Cla.sses: 6,.8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 4; e 50
Insignia•
São Paulo
Classes: 6, 6, 11. 14, 21.
33,
39, 47'e 50
Insignia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11: 1-1, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Clasws: 6, 8, 11, 11. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
:Insígnia São Paulo'
Classes; 6, 6, 11;14, 21, 28, .0,
3v.. 47
50
1lis!.gnia
São Paulo
.
Classes: 6. ts, Il. 14, 21, 28, 33,
39.• 47 e 50
•
InSignia
São ''aida
Classes: 6, 6, 1,. 14, 21, 28, 33,
39, 47 é 50
lnsig aiá
São Paulo
Classes: 6.6, I 1. 14, '21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
.
São Paulo
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39,. 47 e 50
Insignía
São 'Paulo
Classes:,6, 6, 11. 14, 21; 28, 33,
139, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33, •
39,47 e 50
lnsignia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,39,47 e - 50
Inaignia
São Paulo
Classes : 6', 3. 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insigma
São Paulo
ClasSes: 6. 8, l I. 14. 21. 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paula
Classes: 6, , 8, 11. 1-1, 21, 28, 33,
'39. 47 e 50 •
Insignia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50,
Insígnia
• - São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14; 21, 28,-33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
.
Classes: 6, 8: 11, 14, 21, 28, '33,
39, 47 e 50 •
Insígnia
• São Paulo
Classes: 6, 8, II, 14. 21, 28, 33,
39, 47 . e 50
'Ins_gnia
São Paulo
.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
.• Insígnia
-São Pz•tilo
Classes: .6, 8, I i. 14; 21, 28, 33,
39,. 47 e 50 2.
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, '28, 33
39, 47 e .50.
•
Insígnia
São Pau -

amou: 6, 8,11 14, 21, 28, 311,
39, 47 e 50
. Insígnia
São Paulo
Clasfea: 6, 8, 11, 14, 21, 28, NI
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
assem 6. 8, 11, 14, 24, 26, 21,.
39,47 e0
Insígnia
•
São Paulo
•' Ciasses,: 6, 8, 11, 14, 24, 16, 31,
39..47 e 30
• Insígnia
•
São Paulo
Clamstm 6, 8, 11, 14, 24, 28, 34,
•
•39, 47 e 30
•
Insígnia
São Paulo
àseceat 6, 8, 11, H, 31, 28, 314.
39, 47 e 50
•
Insignia
São Paulo
Quem: 6, 8, 11, 14, 34, 38,
•
39, 47 e 50
, Insignia
São Paulo .
.Clessest 6, 8, 11, 14, 21, 38, 311
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 24, 28, 14
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 34
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 38, 34
39, 47 e 50
Insígnia
•
• São Paulo
•
-.Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 33, N t
39, 47 e 50
Insígnia .
•
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 34 3
39, 47 è 50
. Insígnia
São Paulo
C1asies: . 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
•
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 1.1. 14, 21, 28,
39, 47 e 50
•
•
Insígnia
São Paulo
Mamas: 6, 8, 11, 14, 21, 38, 34,
39, 47 e 5Q
Insígnia •
São Paulo.
Clasasta: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 34,
• 39, 47 e Si)
Insígnia
São Paulo
Clamtein 6, 8, 11. 14, 21, 28, 21(„
39, 47 e 50
Insígnia
•
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: . 6, 8, 11, 14, 21, 28; 33,
39, 47 'e 50
•.
Insígnia
•,
São
Classe/4: 6, 8, II. 14. 21, 28, 31,
39,47 e50.
Insígnia
São Paulo •
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 38, 33,
•
39, 47 e X)
•

3,1

•

•

'

,

•

5h

Paul,
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•.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39, 47 e 50
InsIgnia
São Paulo
Ousei: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignia
São Paulo
Cias" 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,•33,
39, 17 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28;33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 35,
39', 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, -28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia .
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
39, 47e 50
Insígnia
São Paulo
.Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, .33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. '28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
São Paulo
elasses: 64 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Termo n.° 671.360, de 12-11-64
Vva. F. G. Schenielt & Cia.
Rio Grande dó Sul
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Têm° n.° 671 . 361, de 12-11-64
Imobiliária Sul Catarinense Ltda.
Santa Catarina

tSul

Indústria Brasileira

Nome comercial

Tè aio n.° 671.373. de 12-1 l64
Bertholdo Oliveira
Maranhão

2acuhitect.94
Indústria Brasileira

Classe 8
Casse 11
Termo n.° 671.352,' de 12-11-64
Aparelhos de televisão, aparelhos de
Fabrica de Calçados Vacaria Ltda. rádio, aparelhos toca-discos, fonógrafos, Café torrado, naoido, era grão e em pó
máquinas falantes, aparelhos de televiRio Grande do Sul
Termo n.° 671 .374, de 12.11-64
são conjugados com aparelhos de rádio
José Monserrat Pe.,.
e fonógrafos, aparenos fonogrficos esEsranha
tereofônicos
Termo n.° 671.368, de 12-11-64
Panada Nova Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira

ova

Classe 36
Calçados
Têrmo á.° 671.363. de 12-11-64
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

Indústria Brasileira,
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo n.° 671.369, de 12-11-64
Ary de Araujo e Silva
São Paulo

Classe li
Para distinguir ferragens e Serramentast„
Alicates, alavancas, arruelas, arrebite*.
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de /atas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros. apa.
R14relhoe para lavatórios, arandelas arestas, aros,. almufadrises, amoladores,
ND. BRASILEIRA
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas," ba:x elas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
Classe 28
borboletas, baterias, bases de metal braUna porta guarda-chuvas para ser colo- çadeiras, bules, bisagra; buchas, bainha
cado em assento trazeiro de automóveis para facass baterias de casinha, colhe.
res de pedreiros, cadeados correntes ca.
Termos as. 671.370 e 671.371, de
bides, chaves de parafusos, con,ixões.
12-11-64
para encanamentos caixas de metal para
Nilo Santos Pinto
portões, colunas, canos, chaves de fenGuanabara
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuzeiros, cabides' de metal,
rabos, csixas de ferro, cgruzetas curvas
cante-vizas. chaveiros. canivetes ehavenas. cremones, cadinros crlvot charla
Classe 8
fradores, cassInetes„ cabos, chaves cha.
Discos gravados
ves para porcas circulares chaves torClasse 32
quimétrica, correntes rara, chaves. col.
Uma orquestra. um conjunto vocálico é cretes, chaves para porcas, distintivos,
um conjunto musical
doisrad.ieas. descanço para talheres, pra.
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
Termo n.° 671 .372, ele 12-11-64
enfeites de metal, estribos, espátulas
W. Lamar
estojos de metal para carimbos, eixos
Maranhão
expandidor para tubos, estruturas meta.
licas, eicarradeiras, espremedores, espu.
madeiras, formões, foices. Serro para
cortar zapim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, .flanges
fivela, furadores. ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros, {echos
de metal, ferraduras, formarias,. fitas
de aço, ganchos. guarnições de metal.,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas. nous,. foelhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaiikli2e molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras na'alhos
Classe 41
navalhas, nipes. pcas, pás, picaretas
Café torrado, moldo.' elm gaio e mi põ pregos, ponteiros, parafusos porcas
• •
,

"SEK a-

.Classe 42
Cervejas
Termo n.° 671.364. de 12-11-64
Hidro Elétrica Riaehuelo Ltda. .
Guanabara

Lego.
Classe 8
Artigos e materiais elétricos em geral
Termo n.° 671. 365, de 12-11-64
Imobiliária .Aeroporto Ltda.
Guanabara

AEROPORTO
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 671.366, de 12-11-64
Coberplan -Lajes Nervuradas e Coberturas Planas S. A.
Guanabara
R Pt

A

II

EN=Iim-MEZ

SENADOR

I ndústria Brasileirm
Classe 35
Arreios, selins e serigotes

Termo n.° 671.367, de 12-11-64
Eletrônica Paulista Ltda.
São Paulo

G, Idvision

amobitia4,

C O
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Classe 16
•
Lajes nervuraclas e cebertures planas

3.Ex
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raros, ,c)rta-gelo, poseiras, poria-pão,
rta-115(as, paliteiros, panelas puxado, placas, pregadores, porta-esponjas,
eiras, pinos, plainas perfuradeiras
res pinças, pendões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presifitas, rastelos, roldanas; ralos, regadares
rebites. reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço ináxidável registros,
serraa, serrotes, sifões, saleiros, sacanaazas, torquezes, trilhos tubos subulagões, ampões, travadeirds telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, trame/as, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinaa, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orin6is, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansao, freza de
fremir, gula de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
matas, passadores de correias, ponteiras, prendedores . de papel, suportes
torniquetes e tubos de expansão
Têm° ta.9 671.375, de 12-11-64
Ciba Sociéte 'Anonyme
Suiça

SYNACTHEN
Classe 3
Um preparado Ia. nmacéutico
Têm° n.9 671.376, de 12-11-64
Picker Internacional Corp.
Estados Unidos da América

Térnias na. 671.379 e 671.380, de

12-11-61
-211,itro !rdocatlica Palmares Lanitada
Guanabara.

Classe 6
Máquina.; e suas partes integrantes. não
incluiciaS nas classes 7. 10 e 17
Classe 3
Aparelhos, acessórios ou ais:trechos
elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores. a saber: aspiradores
de pó, antenas, acumuladores, aquecedores. alarmes, alto . talantes, adaptadores, amperometros, batedeiras, bombas
para água, capacitores, conclesandores,
eauveiros. chaves, campainhas. cornetas para veiculos, caixas-fusiveis, diais,
discos gravados. enceradeiras . estirilizadores, .sstufas, ebulidores. Fogões. fusive+s, ferros de Passar e engomar. fornos, fogareiros, fios, ferros de soldar,
fonografos, geladeiras . interruptores, intercomunicadores, 'ampadas. lanternas,
lâmpada s fleorescentss, lquidificadores.
pilhas, rás:;.a.-esaissores..- rádio-receptores,
relógios. reatares para luz 'fluorescente,
sinalizadores /arupejantes, soquetes, secadores para as cabelos, transformadores, telefones. torneiras, tomadas toconduits, termostatos, televisores. tocadores ds elsces. transaore s. válvu'as
veritiladaaas. voletnetros, vibradores .e
wattometros

Ciasse 38
Pari para registrar usado em instratnentos eletrocardiograficos
Terno n.° 671.378, de 12-11-64
Metro-Mecânica Palmares Limitada
Guanabara

Paulo Roberto Silva Caldas
Guanabara

MECÂNICA,'
RAMON
Classes: 33 e 21
Ttulo de estabelecimento

DOLPHINS POOl:

Térmo n, 671.391, de 12-11-64
C. G. R. Comercial Guanabara de
Rolamentos Ltda,
Guanabara

Classe 25
Artigos da classe

CGR — COMERCIAL'

Termo nu: 671.385, dc 12-11-64
A. J. Martins Cia.
Guanabara

GU, ANABARA DE.
ROLAMENTOS LTDA.
Nome comercial
Tèrmo n.° 671.392. de 12-11-64
C. G. R. Comercial Guanabara de
Rolamentos Ltda,
Guanabara

Classe 36
Titulo de estabelecimento

COR.

Térmo n.9 671.386, de 12-11-64
A. J. Martins €, Cia.
Guanabara

Classe 11
Artigos da classe
Termo n.° 671.393, de 12-11-64
/clima Indústria de Instalações de Méveta
Artsticos Ltda.
Rio de Janeiro

•
Termo n.° 671.351. de 12-11-64
Dr. Ricardo trivacqua Cardoso Costa
Guanabara

CiDeSTRIA BRASILEIRA

•
Classe 10
Instrusnentos eletrocardiogrãficos

EjeCtroGraph

Termo n.9 671.390, de . 12-11-61
Rainon Artemio llgusquizt
Guanabara

Tomo n.' 671.384, de 12-11-64

PALMARES
in dústria Braslietra

CARDIOTRACE.
Ters-no n.9 671.377, de 12-11-64
Picker Internacional Corp.
Estados Unidos da América
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Classe 36
Artigos da classe
Classe 10
Artigos da classe

Ternio n. 9 671.387. de 12-11-64
Inin Representações Ltda.

Tèrmo n.° 671.382, de 12-11-64
Ca lderaria Brasinipo Ltda.
Rio de' Janeiro

Guanabara

BRASINIPO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Têm° n.9 671.383. de 12-11-64
Diacount House Gublicidades Ltda.
Guanabara

Classe 40
Insinia comercial

ININ
li-EPRESENTAÇÕES LTDA.
Nome comercial .

IÜ

Termo n.9 671,388, de 12-11-64
Inin Representaçeõs Ltda.
Guanabara
•

s

IN1N
/ri

RAMok
Ciasses! 6 ' e 11
Insígnia

selasse 50
Active da eisase

Classe il.
ã'etf404 de item

,

TRIA BRAsiLEIRA

'hemos os. 671.395 c 671.396, de
12-11-64
Adindo José de Carvalho
Guanabara

Classe 8
Artigos da ckwidse
Tarmo n.° 671.389, gle 12-1144
Remou Arteinio ELgusquisia
, Guanabara

1 ?tf

Classe 40
Arttgos da classe

INDOSTRIA BRASILEIRA'
••• Ir 'Ir 'NP
•••• 1,
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Termo n. 9 671.394; de 12-11-64 •
Idima Indústria de Instalações de M4vsát
Artsticos Ltda.
Rio, de Janeiro

DECORIN
TI'll' MYSTRIA BRASILEIRA
Classe 1 .
Artigos da classe
Classe 34
Arreigos da classe

DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)
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Classe 40
~eis •tt geral de metal, vidro, de
sive m6vais ara escritórios: Armários,
amásioi para banheiro e para roupas

Ténnos na, 671.397 a 671.402, de
12-11-64
Dandy Magazin Ltda.
Minas Gerais

~das, almo!edas, aiolchoados para
móvais, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliam, berços, biombos,
café
cadeiras, caminhos para chá
conjuntos para dormit6dos,- conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
'conjuntos de armários e gabinetes para
copa e minha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios,, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda,
creques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e r6tulos

e

co
lindaigi Brasileira

e

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicai'
suas partes integrantes: Acordeão, arcos,
bandolas, bandolins, bombo, bongó,
btenjos, baterias, contrabaixos, cordas
para instrumentos musicais, cuicas, caixa de rufo, clarinetes, cavaquinho*, castanholas, cravilhas para instrumentos,
encordais, cometas, clarins, cordas
cordoamentos para instrumentos musicais, estojos para instrumentos musicais,
eetardarte, fagote, flautas, gaitas, guitarras, gonzos. harpas, harmônicas, macela, maramas, ocarina, órgãos. plano,
pandeiros. palheta, planos, pianolas,
pratos. pistão. rua°, realejos., surdinas,
saxofones, timbares, tamborins, trombones, tarrafas, tambores, triângulos. combones de varas violas, violino e
violoncelo

e

Termo n.9 671.403, de 12-11-1964
IMA — Indústria Magnéticas Aplicadas
Limitada
São p aulo

Classe 15
Arte 4atos de cerâmica porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro, adôrno, fins industriais e
artiaticos, inclusive instalações sanitáII Q113 tzil a
rias: aparelhos, de jantar,' altnõço,
bremesa, chá e café, bacias de latrina.
23zia a 4
bandeiras de porcelana para candeeiros
-LL Ira
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas.
Classe • 8
botijas, bules, bidês, caçoilaa para mó- Imãns permanentes em ferrite orientalho. canos de barro para fogão, coludos, itnãans magnéticos
nas para jardim, xícaras, canecas, compoteiras. confeiteiras, cubos, descansos
Termo n .? 671.404, de 12-11-1964
para guarda-chuva, espremedores para IMA
Indústria Magnéticas Aplicadas
frutas, funis, frigideiras de barro, gloLimitada
bos, jarros, jardineiras para jardim, lava
• São Paulo
dedos, manteigueira, molheira. pedestais
de lâmpadas, pires, porta-facas, potes,
Cs‘"
pratos, puxadores, receptáculos, saladeiras. saleiros, serviços de chá e de café,
<4.0"
tabuletas, terrinas, tubos, urinóis, vasilhas e vasos

4)4

_
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Termo n.o 671.411, de 12-11-1961
aventais, alparcatas, aPtemx.s, blusas.;
Macedo, Vieira 6 Cia. Ltda.
botas, botinas, bludes boinas babaGuanabara
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuçaa, casita°, coletes, capas, eludes,
cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, - camisas, camisolas, camintas,
ws
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
salas, casacos, chinelos, dominós, acharIndústria Brasileica„
pis, fantasias, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantds, ' meias
Classe 45
maãs, mantas, mandrião, mantilhas, paArtigos da classe
letós, palas, penhoar, pulover. pelariam
peugas, pouches, polainas, pijamas, puTermo n.° 671.412, de 12 11-1941
nhos, perneiras, quimonos, regalos, .
Aleirado, Vieira 6 Cia. Ltda.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Guanabara
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
taier. toucas, turbantes, ternos, uniformes

Bei ChiC

Termo n.° 671.406, de 12-11-1964
Rápido dos Calçados Epifânio Ltda.
Guanabara

Indúst ri a Brasileira',
Classe 48
Artigos da classe

Classe 36
Calçados
Termo n. o 671.407, de '12-11-1964
Torrefação Gurgeia Ltda.

Termo n. o 671.413, de 12-11-1954
(Prorrogação)
Vva. H. Nnderberg — Albrecht e."
Cia. Ltda.
Guanabara

Piatii

RAMARA
Torrefação Gurgueia Ltda.
Palmeira, do Piauí - Piauí
1.

1

Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.° 671.408, de 12-11-1964
Golgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

GRANDE NOVELA COLGATE.

•
Classe 21
Para distinguir: Veiculo, e suas 'partes
Classe 32
Integrantes; Aros para bibicletas, autoPara distinguir: Albuns, almanaques.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.%)
anuários, boletins, catálogos, jornais, litecedores, alavancas de câmbio, braços.
vros, peças teatrais e cinematográficas,
breques, braços para veículos, bicicleprogramas de rádio e televisão, publicatas, carrinhos de mão e carretas, canilções, revistas
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
*S9.80'S'e7
carros, tratores, carros-berços, carrosTermo n.° 671.409, de 12-11-1964
tanques. carros-irrigadores, carros, car4•?'
Piat Sociitá Per Azioni
roças, carocerlas, chassis, chapas cirNome Comercial
Itália
culares rara veículos, ccbos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
Termo n.o. 671.405, de 12-11-1964
corrediços, para veículos, direção. desli- Nikon de Almeida Ei Edson Bernardo
videiras, estribos, escadas rolantes, eleLimitada
vadores para passageiros e rara carga,
Guanabara
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velculos guídão
Classe 21
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Veículos e suas partes integrantes
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, para-choques
Termo n. 9 671.410, de 12-11-1964
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
Cia, Ltda.
Macedo. Vieira
rodas para bicicletas, raios para WeideGi.anabara
tas. reboques, radiadores para ve1culos
rodas para veículos, selins, tricicles, tirante., para veículos vagões, velocipedes. varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis troleibus, crismes de
carros, toletes para carros
Classe 30
Armações de guarda-chuvas, guardaIndústria Brasileira
sóis, bengalas, barbatanas para bengalas,
capas de algodão para os mesmos, ceCsse 36
m de seda, guarda-chuvas e guarda- Para distinguir: Artigos de vestuários
C,lasse 48
sAis, sombrishas e suas pares integrantes. e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Art'oas da classe

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apeilti.
vos, anis, bitter, f:randy, conhaque. cer..
4ejas fernet, genebra, gin, kumel, tico.
res. nectar, punch, pimpermint, chuta,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n. ° 671.414, de 12-11-1961
(Prorrogação)
Vva. 1-1. Nnderberg — Albrecht
Cia. Ltda.
Guanabara

CA MPAGNOL A
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Termo n. • 671.415, de 12-11-1964
( Prorrogação)
I Maása Falida Laboratórios Raul
Leite S.A.
•Guanabara

f'PRORROGAÇÃO

Classe 3
Um produto farmacêutico para ser usado como meio de contraste para exames
radiológicos
Termo n.9 671.416, de 12-11-1964
Elmic — Indústria e Comércio de
Equipamentos Eletrôn:cos Ltda.
Guanabara

Termo r.° 617.420, de 12-11-1964
gica, coalhada, castanha, cebola, condifaigorificr, Ipiranga S.A. Indústria e mentos para alimentos, coiorantaS,
Comércio
chouriços, dendê', doces, doces de frui'
tas, espinafre, essências alimentares, emSão Paulo
'padas, ervilhas, eniovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, fiavas,. féculas, flocos, fere/o, fermentos, feijão,
figo& frios,, frutas sacas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar,. gorduras,' grânulos,. grão de bico,, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas,. línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça,. loura. maa
sas alimentícias, mariscos„ .mantelga,
margarina, marmelada, macarrão., masClasse 41
sa de tomate, mel. 4, melado, mate, masPresuntos, salames, mortadelas e
sas para mingaus, monios, moluscois
salsichas
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras,, avais
Te.rmo n.° 671.421, de 12-11-1964
pães.. piaos,. pimenta, pós, para
Protti S'. A. Indústria e Comércio
podias, piadas,, peixes, presuntos, paSão Paulo
tês, petit-pois,, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga sardinhaa,
sauduiches, salsichas, saiamos, sopas enPROTTI gbk.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
indústria e Cornénid
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim. tremoços, tortas. tortas para aliNome Comercial
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo ns 671:422, de 12-11-1964
Indústria Fayed Neyet Salim Hamad
Termo d.o 671 .425, de 12-11-1964
Paraná
Calçados Sideral S.A. — Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul_

.110.1titoGaçXo

Classe 8
Pára distinguir: Artigos e aparelhos elétricos, eletrônicos em geral, .aparelhas
e artigos para instalações elétricas, ele.
tionicas e hidráulicas, conjunto de peças
elétricas formando aparelhos óticos, instalações e artigos elétricos e. eletronicos
para automóveis, aparelhos e'acesséaioR
paia rádios e Fonógra cros, aparelhos a
inítrumentos didáticos, instrumentos científicos, instrunentos de recisão, 'acen.
Mores elétricos, acumuladores elétricos, aspiradores elétricos, aspiradores de
pó: microscópios, agulhas ara antenas,
Indústria Brasileira
aparelros de controle e medida, apare
lhos de expurgo, aparelhos de ligação
Classe 41.
para banheiros, aparelhos de ar refrigeErva-mate
rado, aparelhos de Ir tensão, aparelhos
Termo n.o' 671.423, de 12-11-1964
automáticos para descarga de água
Indústria Fayed Neyef Salim .1famad
aparelhos de ar condic.ionadia
Paraná
Termo n.o 671.417, de 12-11-1964
Balas Líder S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 41
Erva-mate
Termo n-°' 671.424, de 12-11-1964
(Prorrogação)
.Adolph-s Food Products •
Estados Unidos da América
Classe 41
Balas

'PRORROGAÇÃO

Termo n.° 671.418. de 1211-1964
Clóvis Bismara ea Cia. Ltda.
Paraná
2flatse.2

Sideral
Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuartas
e rampas feitas em geral: ,kgasalhos
aveutais, 'alparcatas; anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraouças, casação, coletes, capas, chies.
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.'
cucas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias. casacos, chinelos. dominós, achar.
pee, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de !ingeria, jaquetas. laguês.
luvas, ligas, lenços, mantas,. meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, Palas. Denhoar, pulover, pelerinas,
p ettgas, ponenes, polainas, pijamas, pu.
abo& perneiras, quimonos, regalos.
robe de' .chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho,, sandálias,
sucteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
tufe?, toucas, turbantes, ternos,' uniformes, e vestidos,
Têrmq n.° 671.426, de 12-11-1964
Peçauto Acessórios Ltda.
.
Rio Grande -do Sul •

-4-1• 4Xli-ielnrs
• £1114
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 671.419, de 12-11-1964
Clóvis Bismara es Cia. Ltda.
Paraná
•

a.

rog

•. , Titulo de Estabelecimento,
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Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos
açãcar. alimentos' paar animais. acaleo
amêndoas,. ameixas, amendoim, araruta
arroz., atum. aveia. avelãs, azeite.. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos. bombons.. bolachas. baunilha
els'i4 em p6 e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can-

Peçauto
Jf
l

dú8tnaBrasi/eíra

Classe 21
Para distinguir: Veículos e mias imites
integrantes: Aros n sto blecletas, automóveis, auto-caminhões, av õos amortecedores. alavancas de cá&lbio barcos,
breques. braço& para veicules, bicicletas, carrinhos de mãô e carretas caminhonetes, carros ambulantes;' caminham
•

carros, tratores, carros-berços, carrostanquea carros-irrigadores, carros, cara
roças, carrocerias„ chassis, chapas cir'cultues para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de arreavas,
corrediços, para veículos, direção,. desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e: para. carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteira para veículos, guidão,
locomotivas, 'lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, rnotocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas„ pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bícicles
tas, reboques, radiadores para r veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipedez, varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, vadies, de
carros, toletes para carros
Têrmo te 671.428, de 12-11-1964
Braspla S.A.. — Indústria e Comércio
de Matéria, Plástica
São Paulo

Braspla
Indústria Brasileira
Classe 22
Pios de algodão, cânhamo, juta: lã,
nylon, lios plásticos, flos de seda , natural e rayon, para tecelagem; para
bordar, para costurastricotagem e crochê. Fios e linhas de teda , espécie,
aço. para pesca
Termo m• 671.427,, de 12-11-1964
Cartonagem Floresta Ltda. r
Rio Grande. do,

Floresta
Indústria Brasileira
•
Classe ,38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cálculos
blocos para anotneres bobinas brochuras '2.A O impressas, cadernos de ocra- •
ver, capas para documentos, carteiras,
caixss de papelão, cadernetas, cadernos, caius de cartão, caixas para papelaria. cartões de visitas, cartões co'
marciais. .ariS. Ç mimes, conferi,. .sartolina, cadernos de papel melimetrada
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas plánográficas,
demos. de lembrança, carretéia„de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas. feilhas. índices
Rilhas de celulose, guairdanapos.'
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho. e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para finpressKo, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda,' papel impermeável, papel 'em bobina 'para' imPressão, papel . encerado.
pdpet higiênico, papel . impermeável,.
para copiar,. Papel para desenhos papel para ' embrulho impermeabilizado
papal' para encadernar, papel para es-
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ear, papel para imprimir, papel paPtut embrulhos, papel celofane,
pel celulose, papel de linho, papel
bôorven.te, papel para embrulhar tabaco, papel116, recipientes de papel, rode papel, rótulos de papel, rolos
papel transparente sacos de papel
'espanta" tubos, postais de cartão
• tabelas de papel

arrn

Tical° rtio 671.429, de 12-11-19a4
&ao Paulo Alpargatas S.A.
, São Paulo

Dinocor
.1nddetrIn Brasiteira
Classe M
Para distinguir: Artigos de vestu4rios
ei roupas feitas em geral: Agasalhos.
ventais, alpercatas, anáguas, blusas,
obus, botinas, blusões, boinas,
ot*ros, bonás, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abalas,
eradtecols, calçados, chapéus, cintos,
pintas, combinações. corpinhos, calças
ok senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
secas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
s. fantasias. fardas para mil itares, coglais, fraldas, galochas, gravatas, goras. jogos da lingerie, jaquetas, loquês,
vai, ligas, lenços, mantos. meias.
a/Cis. mantas, mandrião, mantilhas.'paetós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, nu?Nos, perneiras, quimonos, regalos,
Obe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
tpueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
talar, toucas. turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Tétano n.° 671.430, de 12-11-1961
Industrial de Materiais Elétricos Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe '8 •
rara distinguir artigos e aparelhos elétricos-e eletrônicos em geral, artigos doi
masticoa, aparelros e artigos para Inataloções elétricas e hidráulicas; aparelhos
iletroineeánicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios; ripa
ae.lhos e instrumentos e aparelhos para
ãtos úteis; instrumentos cienti çicos; acen4edores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours,
Ws. antenas, acumuladores, amplificado.
tas, anemômetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores • de microscópios. agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de contrõle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentirias, mictórios e outros locais, aprt.
relhos de , libações para banheiros, apa:
relhos de ar refrigerado, .aparelhos de
ar conlicioriatio, aparelhos de alta
s'ai a as -. laias a r itomáticos para des.

!
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carga de água, aparelhos de alarme. relógios, relógios da ponto e de vigia,
Termo me 671.435, de 12-11.6k
aparelhos de aquecimento central, apa- redutores, resistências elétricas, registros
Indústria e Comércio Nakata L.da.
relhos de aproximação, aparelhos para para água, registros para canais e comSao Paulo
arqueaçáo de volumes, - balanças,. bate- portas, receptores de sons, rea t ires, readeiras, batedeiras pa-a refrescos, bate- tores para luz fluorescentes, reostatos,
deiras para líquidos r massa, bules elé- registros para vapor, registros para
tricos, bobinas para rádios e televisões, bidê., para banheiros, para aparelhos bebusinas, baterias, baterias elétricas, ba- bedouros, para lavatórios e para pias.
rômetros, bússola.. bobinas, balcões fri- secadores para cabelos, quebra-luzes,.
goríficos, aparelhos para bordar, apa- sorveteiras, sincronizadores, oextanteS,
relhos para banho de ar quente, chu- selecionadores, sifões, sereias oe alarme
veiros elétricos, coqueteleiras, churras- aparelhos para . soldar, soquetes, sinaleiqueiras elétricas, campainras elétricas, ros, reguladores automáticos ou não,
°juvas elétricas, chaves automáticas, aparelhos televisores, telelupas, telômeabavas para antenas e fios terra, con- trOS, tomadas, telescópios, teodolitos
teatros elétricos, candelabros, chaves de termômetros, tomadas de corrente, apaalavancas, chaves de tomadas, comuta- relhos de elégrafo sem fio, trmsformadores, cafeteiras elétricas, 'compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão.
tramaras frigorificaa, caixas de descarga torneiras com dispositivos para aquecipara vasos , sanitários, aparelhos para mento de água, telefones, telescópios.
cortar Pá" cafeteiras automáticas, transmissores, toca-discos, automáticos
Ciasse 21
chassis, condensadores, condensadores ou não, tubos conduits, terminais para, Para distinguir: Vet(ulos e nus partes
para vapor, colimadores, aparelhos cor baterias, voltímetros, ventiladores, vál- in1H]rantes: . Aros aa.a
tadores de Silos. cabos e condutores elé- vulas, válvulas de reduçãc válvulas móveis, auto-caminhões, avia ss amortricos, contadores de rotação, compres- para rádios, válvulas para água,' valvm tecedores alavancas de cãmnio • bárcos,
sores, máquinas cinematográficas, ins- las de descarga. a pressão, válvulas de breques, braços para veiclos, bicicletrumentos de calcula; chicotes para comportas, velas para filtros, aparelhos tas, carrinhos de mão e ca rrarar; camiautomóveis, cronjanetros, aparelhos ca transistores, aparelhos de transmissão e nhonetes, carros amhttlantes caminhões,
Caros, tratores, carros-berços. Ca'ra.i •
hbradores, aparelhos cinematográficos,
recepção de sons e tripés
tarAues carros-irrigadores, carros, caraparelhos de contrôle de sons, aparelhos
Termo n. 9 671.431, de 12-11-64
roças, carrocerias, chassis chapas cirde comunicação interna, discos gravaEli Lilly And. Company
culares para veículos, cubo: de velcuIos
dos, diais duchas, despertadores, encecarrinhos para máquinas de escrever,
radeiras, expremedores elétricos, estuEstados Unidos da América
corrediços, para veiculos. direção, daslifas, exterilizadores, essuadros de aço,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleesquadros de agrimensor extintores de
vadores para passageiros e para carg
incêndios, aparelhos pam expremer fru.
engates para erros eixos de • direção
tas e legumes, • esealas indicadoras de
freios, fronteirs para veículos. guidão.
maré, eletrômetros de quadrantes exauslocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
tores, estojos para filtros com torneiras,
motocicletas, motocargas, moio turgaes,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogaClasse 3
reiros elétricos, fios para eletricidades, Substâncias químicas. produtos e prepa- manivelas, navios, ônibus, para-choques,
fios terra, ferros elétricos de engomar e rados para serem usados na medicina e para-lamas. para-brisas, pedais, pontões,
rodas para bicicletas, raios para biciclena farmácia
passar, ferros comuns a carvão, ferros
tas, reboques, -radiadores para veículos,
elétricos para soldar, Sevedores, fusírodas para veiculos, selins. triciclos, tiTèrnio n.° 671.432; de 12-11-64
veis, filmas avelados, fôrmas elétricas,
rantes para veículos, vagões. velocip*
Eli Lilly And Company
filtros e óleos para motores, aparelhos
ales, varetas de contrôle do afogador I
Estados Unidos da América
de frequência modulada, fonógrafos, fiacelerador- tróleis, troleibus. varães da
tas métricas, focallzadores para câmacarros, toletes para carros
ras fotográficas, feladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
Termo n.° 671.436, de 12-11-64
estáticos e eletrônicos de alta frequênIndústria e Comércio Nakata Ltda.
cia que funcionam com válvulas para
São Paulo
Classe 3
aquecimento, por dielétrico e indução,
Um antibiótico
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra çado e aparelhos de inversão, reTênno
n.°
671.433, de 12-11-64
ilógrafoa, ' hidrennetros, holofotes para
Fáb. de Bebidas Esperança Ltda.
automóveis, interruptores, isoladores impressores, aparelhos de intercomunicaRio de Janeiro
ção, indicadores de nivela imâns permanentes para rádios, aparelhos de gás
neon, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, Isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
Indústria Brasileira
Umpadas, lunetas, liquidificadores, lupas, lanspeões, lustres lentes aparelhos
Classe 42
luminosos, aparelhos de luz fluorescen- Para -distinguir: Aguardentes, aperitites, limpadores de para-brisas, lanternas vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerportáteis e lanternas de mao, luzes tra- vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoseiras para veículos, microscópios, mo- res, nadar, punch, pimpermint, !fitam,
cr6twahros, manômaaros, mostradores, sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.,se 21
de rádios, minofones, medidores de muth, vinhos espumantes, vinhos gui- Para distinguir velculos e nas parara
nados,
whisky
integrantes, a saber: Aeronaves, uras.roscas, medidores de intervalos, IniffiS
tetos, aeroplanos, alavancas de freto
de qualquer graduação; aparelhos de
Têm° n.° 671.434, de 12-11-64
medição, massaticoa, níveis de ferro, Anemotérmica Engenharia e Indústria arrartecedores, ambulâncias, assentos da
veículos, aviões, automóveis, baldara
níveis de água para caldeiras, apareLtda.
barcos, bicicletas, barras de freios, barlhos de ondulação permanente, objetiva
ras de tração, braçadeiras de caixeta,
para amPliadores, misturadorea para bamolas, braços de veloulos, miadas,
nheiros painéis de carros, para2raios,
Uma de bagagens, carretas, carretai
plugs, parem:leitos, panelas elétricas, pade artilharia, carrinhos de mão, carrinelas de piessão pistolas de pintura,
nhos para pedreiros, carros para carpick-ups, pilhas sècas elétricas, prumos,
ga, carros pare estradas de ferro, carpantógrafos, pantômetros. pirômetros
ros, caminhões, carrocerias, carroças,
periscópios, potenclennetros, quadros de'
INO. BRASILEIRA
carruagens, carros tanques, camioneta*,
comando, instrumento; para medida e
caminhões chassis, carburadores, cisarcoatrôle para mecânicos, relógios de
ONI
nelres, coches, conexões de topa .delvetágua, rev6lver para pinturas, projetores "
culos, cubos para propulsores.- cuboa.
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
Classe 8
de. refrigeraèores, réguas Para distinguir:. exaustores, fogões. fo- desliqadores, engates de borracha, eaa
de , aço, ,rádios,, attletorea, rçatoras. re gareiros, fornos elétricos, purificadores gatas de ferro. estrib.os para carruagem,
estribos, eixos de locomotivas, freios 8 n4*
laia, receptares, regadores automáticos
de ambiente e ventiladores
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tomáticos, freios pneumáticos, ereioa para estrada de ferro, paralaina, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, injete:os' 'ale locomotivas, jogos de angraaagell'isl jogos de rodas jogos de rodas
„para atransporte de toras, lanchas, laiachõesl a liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veículos,
motocicletas, motociclos, monocicios,
navios. ónibus, painéis de armação de
veículos, para-choques, para-lamas,
pontões, reboques, reboque para trans..
porte, rebocadores, rodas ara veículos
saveiros, tambores de freios, tenders,
bilres, tirantes de carros, tratores, iro.
les. trenós, triciclos, trucks de locomota.asa vagões, vaores e velocípedes
Termo n.° 671.437, de 11.11-64
" - Indústria e Comércio Nakata Ltda.
São Pati!o

nasse 21
Para distinguir:. e suas partes
integrante,: Aros para bibicietas, automóveis, auto-caniinhões., aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veículos. bicicletas,. carrinhos de mão e carretas,, camia
carros, tratores, carros-berços, carrostanques., carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas da,
culares para veículos, cabos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos, direç
. desligadeiras, 'estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direçãss,
freios, fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores- para veiculas
rodas para veículos, selins, tricicies,
rasares para veículas vagões, velocipes
des, varetas de centtole do afogado:, e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Térmo n.o 671.438, de 12-11-1964
Empreendimentos Delphin Ltda.
São Paulo

DELPHIN
IND. BRASILEIRA'
Classe, 50
Impressos em - gerat
Termo n.° 671.439, de 12-11-1964
Empreendimentos Delphin Ltda..
São. Paulo
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12-11-1964
Ateliba Moita Netto
Sào Paulo .

siPPR-R
Esr:oGAç()

Classe 10
Inatrumentos, máquinas, aparelhos e
petrechos para medicina, " a arte dera.
tária a cirurgia e a higiene, aparelhos
e Instalações hospitalares: Amalgamas.
algodão( hidrófilo, agulhas para ¡Nações, assentos para enfermos, aparê.
lhos de pressão arterial, aparêlhos de
diatermia. aparelhos para massagens.
aparelhos de raios ultra-violeta, "agra.
fés, anuscópios, a fastadores. abre-bia
cas, abaixalifiguaar aparélhos e ráios X,
aparelhos para surdez, aparelhos adi
notonos. alicates, ataduras, adesivos
curativos. aparêlhos para abaixar lin.
guas, -afastar lábios. _gengivas, agulhas
para seringac tonizadores, alargadores
de canais, alavncas para extração . de
dentes, amalgamas para 'obturações,
amianto em fibras e em obras, ângulos
para brocas. para fins dentários anéis
e aparelhos para. fundiçâo e encrustaçãe, aparelhos eletro-dentários, cirúrgt.
cos e eletro-diagnósticos, aparêlhos para
gabinetes de clínica e prótese dentás
ria, arcos para serras de ouro, arta
culadores, bolsas para água quente, bisturis. braços artificiais de borracha, bta
gias. bombas -de borracha para fins
cirúrgicos, e protéricos, bacia para
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quente . e fria, boticões, braços
para canetas, de brocas brocas para
clinica e de prótese, bronquelros, bandas de borracha, braços para mesa au:dilates,. bandejas hospitalares, cauré.
rios., canetas para brocas para fins dera
tários, copos para cuspideiras, cubetas.
cadeiras para dentista, ceras preparadas e composições de cêra para uso
de cliniaa e de prótese, cimento em
geral para obturações, compressores de
ar, cofies • contraplacas, canetas para
brocas para fins dentários, porcas, estampadas ou não de qualquer material,
cuspideiras de fontes, copos elétricos,
cera laminada, cara pára triscru-staçâo
e articulação, cera colante, cargut, cadeiras para clínica médica e dentaria
coroas,. cânulas, conta-gotas. COSt&O.
MAS, cefaloraetros, curetas, colheres cortantes, calcadores, aparelhos de correção para os dentes, ,cambraia kidrõfila,
chumaças. higiênicos, cintas abdominal*
compressas, armários paar fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
tes de enfermos, drenas 'dentes artifdciais, dentaduras. duchas vaginais, dilatadores, depressores, dedeiras de borrachas, isco' para fins cirúrgicos e protéticos, ricos de feltro para polir dentes, hglenicas, escavadores, estojos de
bolso para instrumentos cirúrgicos, descansos para seringas, discos para -separar e desgatar dentes, estufas, espátulas, ecaipelte, escopros, elevadores, extratores. estiletes, espéculos, extirpadores.. equanervos e aauarissoires, espe.
lhos para exames de boca, espigões
simples e duplos pare pivots, esterili.
zadare.a a álcool e elétricos para fins
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dentários, extratores de espigões, es GUIO, gravatas, gorros,, jogo. fie 111#4
tampas para pçrótese, estiá:dl parai fina
jaquemia, leque; luvas,.li gam.
cirúrgicos e odontológicom, espéculos' de çad, manti5s, metas,, maga, toantes,. mal
vidros, estojos para instrumento' tirar, *1o. mantilhas, palatos,. palas, penh
gieo. escrotais elásticos, cacoetes para ar. Pen9 aa, pulovera pelariam, pzetX
enfermos, escovas higiênicas, taponas polaina*, pijamas. puldmis, por •
para cirurgia, esparadrapos, . equipas, qtdmonos, regidos, robe de chamára
fraldas higiênicas, fundas, feltros para roupão, sobretudoaa salta, suspensoriet
cataplasma, fios de linha para feridas, te; sunga; atolas; soutiens, dedal
fios dental, funis e bacias para cuspi- tater. toucas, turbantes, ternos; adOrnse(
deira; fieiras, para motores dentário; salda de banho,. andalias, svaeater, chata
godiva, gesso, guta perdia, gazeta, foi• vestidva .
vos, gessadas, gessos para prdtese. gus '
Classe 28
ta-percha para , obturações, geradores
para prótese, gaze antisséptica, ideai_, Para distinguir: Artefatos de matada!
base; incrustações, instrumentos chalra plástico e de nylons Recipientes tabeigicos para operações, instrumentos para cados de material piradas; revestmen.
tos confeccionados de substâncias salabaixar língua, afastar iábioe • gengi- mais e vegetais; Argolas, açucareiros.
vas, juntas corrediças para canetas de armações para óculos, bules; bandejas,
brocas, irrigadores, líquida para Ilmpesa bases para telefones, baldes, bacias, boi-e polimento dos dentes, lixas, ;imas sas, caixas_ carteiras chapas, cabos
para ossos, lancetas, luvas de borracha para ferramentas e utensílios, cruzetas,
para cirurgia, lamparinas. laminadores caixas para acondicionamento , de alipara prótese, ligas para prótese, lixa caixas de material plástico , para
em folha e em. disco, ligaduras de baterias. Coadores, caos, canecas, cecânhamo, massas plásticas para f'ins 'iberas, conchas, cestas para pão, cesta
odontológicos, máscaras para anestesia, alias' capas Para álbuns e pra a . livre-a
mesa ara operações, meias elásticas, cálices, cestos, castiçais para velas*,
mesas para curativos, martelos, mercai- caixas para guarda de objetos erturio para obturações, mandril par" poli- chos, coadores para chã, descanso aari
mento, rnoldeiras, macas, mesas para pratos, copos e copinhos plaatbco
clinica médica e hospitalar e cirrgica, para sorvetes, caixinhas de piSstice
mOveSs para fins cirúrgicos e odonto pira sorvetes, calherinhas, pasinha
lógicos, -nuflos para dentaduras, alhos garfinhos de plástico' para sorvete», for.
artificiais, protetores para seios, pontes minhas de plástico para sorvetes, disstoe
móveis e pontes fixas, pontes de guta- embreagens de material plástico embe.
percha para obturações de canais, pas lagens de material plástico para sorve
para limpêsa e polimento dos dentes, tes estojos para objetos, espumas de
porcelana para os dentes, padiolas, pie- nYlon, esteiras, enfeites para ,antom6servativos, pinças anatómicas. pai ac i veis, massas anti-ruidos, escondores de
para garganta, pfvots, protetores, pla- pratos, funis, formas para doces, fitar,
cas para ossos, pós artificiai; panos isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para manipular craes, pós adesivos den- para bolsas, facas, guarnições, guarnitaduras, porta resíduas para gabinetes ções para chupetas e mamadeiras, guardentários, pontas de' grafftts, prensas nições Para porta-blocos, guarnições
para nuflbs e para coroas, porta atual- para liquidificadores e para batedeiras
gamas, "quadros elétricos. rugi para de frutas e legumes, guarnições de madentes, retescopios, rodas para desgaste, terial plástico para ctensIlios e objetos
rolos cirúrgicos de âã ou pau, aparê- guarnições para bolsas, garfos, galerias
lhos de ralo X, raios ultra-violetas, dia- para cortinas,, jarros, laminados, .p!áatermia, revestimentos para prótese, seda ticos, lancheiras, mantegueiras,
para soturas, solda para prótese, serra orinóis, pendedores de roupas, puxado-.
e serras • para raquionamia, suportes res para móveis, pires, pratos, paliteiatléticos, sacos para gelo, sondas, se- ros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puringas para lavagens'. seringas hipode: xadores
de água para uso doméstico
micas, perfuradores, rugínas, aparelhos porta-copos, porta-fiqueis,
pca ta-notas,
de infra vermelho, sandraca, suspenso- porta-documentos, placas, rebites,
rios at!éticos, tira-leite, tubos de borra- nhas, recipientes, suportes suportes rockpara
cha para irrigadores, termómetros.
guardanapos, saleiros tubos, tigela,
panos, tesouras, toalhas higiênicas, tubos para ampolas, tubos para serigtampões higiênicos, tiras de lixa e ce- gas, travessas, tipos
de material p14,lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras tico, sacolas, sacos, saquinhos, vaeiãode borracha para fins protéticoa, vulca- nus para a c ondicionamento, vasos, ;anizadores, verniz isolante e ventosas caras, colas'a frio e colas não inckidiss
Classe 23
em outras classes, para borracha; parti
Para distinguir:. Tecidos em geral, te- cortumes, para marcineiros. para sa&'chias para confecções em geral, para tefros, para vidros, pasta adesiva paio
tapeçarias e para artigos de cama e corretas, pasta e pedras para ake0
'mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim, rebolos, adesivos p ara tacoa, alesivelis
cama, casemiras, 'fazendas e teedos de para ladrilros e adesivos para azuleje"
lã em peças, juta, jersey, lirdica nyIon, anéis, carretéis par tecelagem e guisapaco-paco, percaline., rand;. rayon, seda nfções de material plástico para indtla,nahlral, tecidos plásticos:. tecidos lintria gerar de plásticos
permeabilizantes e tecidcis de pano couro
Classe 46.
vestidos
Para distinguir:. Amido, anil, azul 4.
Prussia„ alvaiade de zinco, ahrasivgg,
, Para distinguir:' Artigos de vestuarioa algodão
preparado para limpar me
; e roupas feitas em' geral. Agasalhos detergentes,
espermacetea, extrato
aventais, a/Percatas, miavam, blusa"
anil, fecula para tecidos, fósforos
botas, botinas, blusões, boinas, baba, Cara
a de madeira, gome asara, lavagmouras, bonés, capacetes, icírtalas, cara, derhas limpadores' de ?luvas, liga:doe
de
migas, casaca/a- coletes,, cpas,. chola*
heaácsuea,r .tecídos,,líquido¡ Mata-gordu:achacais, calçados, cha aeinía cintos, chi' ias ,para , roéae e inata" óleos Para roatas, combinações, corpinhos,, calças de passr 4eipa,
parA lmiPezascarsenhoras e de crianças, calções, calviia Mgt . P6 S de; Israiltáugar.
, pour1;i1;,'"fie,
camisolas, camisetas.' cuecala ceroulas,'
,f6d4 .Coda cápStisaa, 4a12.*0'ent
colarinhos,. 'ctreirlosa casacos, elainercá. sabáo comum, sabab de esfregai • S.
dominas, achatam fantaatis; tardas, Ps- pacáceos, tijolos de polir e verniz peara
ra militares • cole gial., fraldeis. 11•30- t
' calçados
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Classe 48
Para diatinguir: Perfumas, essências, ex.,
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para cai
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabe,os, creme evanescente. cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da peie e "maquilage". depilarios, desodorantes, vimosa aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentitriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
mado, preparados em pó. pasta, liqui
e dlios, rum de louro, saquinho perfudo e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n' 671.446, de 12-11-1946
Indústria e Comércio de Chocolates
Kar Ltda.
Sáo Paulo
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mostarda, mortadela, nós moscada, limara ólaoa comeativals, ostras, ovas,
afias, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pateia petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias.
qtaajos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, 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
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Termo n.° 671.451, de 12-11-1961
Duratais S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
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Termo, n.° 671.455i de 12-11-196t
Santa Mônica — Empreendimentoa
Técnicos Imobiliários Limitada
Guanabara

SANTA hitiNIW
/MOSTRIA

BRASILEIR.tq

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.o 671.456. de 12-11-1961
Importadora e Exportadora Argilanas
, Ltda. Inseticidas
São Paulo

Termo n.° 671.449, de 12-11-1964
D..
• S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

Argilano
Sinal de Propaganda
Termo n.9 671.452. de 12-11-1964
Dia tron Eletróônica S . A .
1. 1?IATRQ/Z
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En,TRoNICA Si/A.\

Indústria Brasilear.
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
môsca e insetos (de goma e papel ou
papelão), alcalís bactericidas, baraticidas. carrapaticidas, cresol, cresotalla na. creozoto, desodorantes, desinfetantes, detonadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, asterellianteá, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes foi.
fatos, formicidas ' fungicidas, furnigantes, glicose para fins veterinários, guanas, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentos para ant.
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatórica pós
inseticidas, parasiticidas, tungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
reterinários, raticidas, . remédios para
fins veterinários, sabões veterinários c
desinfetantes, sais para "fins agi-teclas,
horticulas, sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfaros, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, afaimais e hervas danidsas

Classe 16
Nome Comercial
Para d stinguir: Materiais para constru.
...••••••••n••n
ções e decorações: Argamassas, argila
Termo na 671.453, de 12-11-1964
areia, azulejos batentes. balaustres. blo.
Destilaria Holiday Ltda.
INDUSTRIA E
cos- de cimento. blosos ara pavimenta..
Guanabara
COlitRCIO DE
ção, cal.has. eitnento. cal. cré, chapas
CHOCOLATES
isolantes. eaibrosa caixilhos, colunas
KAR LTDA.
chapas ,,ara coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuas, caixas dágua
Nume Comercial
ca xas de dascarga para etixos, edificaTermo n' 671.447; de 12-11-1964
ções remoldadas, estuqeu, emulsão de
C.evinta Máquinas e Tratores Ltda. base asfaltico, estacas. esquadrias estru.
São Paulo •
.uras metálicas para construções, lume.
ias da metal. ladrilhos. lambris, luvas
de junção lages, lageotas, material iso.
CEVILIA la.QtrISAS
tante contra frio e calor, manilhas, masE TRATORES =DA
sas par revestimentos de paredes. ma .
deiras para construções. mosaiaos, proNome Comercial
dutos de base as151t.co. produtos para
• Termo n.o 671.448, de 12-11-1964
tornar impermeabilizattes as argamas')uratex S.A. Indústria e Comércio sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
T:trmo n .o 671.457, de 12-11-1964
São Paulo
ailizantes. lici tados ou sob outras formas
Gina — Comércio, Indústria e
para revestimentos e outros como nas
• Indústria Brasiliwo
Representações Ltda. .daa..
construções. pers anas. placas para paSão Paulo
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
Classe 12
papel para forrar rasas, massas anil. Para distinguir: Aguardentes, aparai,
tatá* tri a araz 1 elgia
ruidos para uso nas construções. par. vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerquetas. portas, portões. pisos, soleiras vejas fernet, genebra, gin, kumel, licoClasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. para portas, tijolos, tubos de concreto res, nectar, punch, pitnpermint, rhum,
INDOSTRIA
de frutas em álcool, vinhos, ver.
açúcar, alimentos paar animais. amido telha, tacos, tubos de ventilação. tan. sucos
muth,
vinhos
espumantes,
vinhos
qui,e
ques
de
cimento
v.gas,
vigamentos
antandoas. ameixas, amendoim. araruta
nados. whisky
arroz, atuiu, aveia, avelãs, azeite, a:eiClasse 6
.vitrôs
s:tilas, banha, bacalhau, batatas, balas
Para distinguir máquinas para inchistriaa
Termo n.o 671 .454, de 12-11-1964
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
texteis em geral. máquinas e suas partes
l'erma n.o 671.950, de 12-11-1964
Eletrônica Frota Ltda.
ta fé em pó e em grão, cantarão. canela Duratex S.A
integrantes para fins industriais: máA. Indústria e. Comércio
ttu pau e em pó. cacau. carnes, chá.
quinas de precisão; maquias operatrites,
São Paulo
Guanabara
:aramelos, chocolates, confeitos, çravo,
motores e suas partes; peças para vet.
tareais, cominho, creme de leite, cremes
culosialavarcas. alternadores, acelera-'
alimentícios croquetes, compotas, cata.
dores, anéis de istão, anéis de esferas
ifica coalhada, castanha, cebola. condi
para rolamentos, anéis de óleo, anéis
atentos para alimentos. colorantes
para facilitar o zkrranclue dos motores,
'chouriços, dendê, doces, doces de fru.
anéis de segmento. autolubrificadores,
as. espinafre, essências alimentares, em
arietes. aparelhos para mistura ck com.
p ad e s , ervilhas, enxovas, exato de •to
bustIvels, de motores a explosão., máMcate, farinhas alimenticias, favas,
quinas de abrir chavetas, máquinas afiaein. flocos, farelo, fermentos. feijão
doras para ferramentas de cortes, máfigos. frios, frutas sécas naturais e criaquinas para arqueação de embalagens e
ilisuras; gricose, goma. de mascar, gor.
elasse . 8
volumes, máquinas para afiar. máquinas
uras. grãnulos, grão de bico, gelatina
Altofalantes, amperímetros. antenas, para ajustar, maquinas de atarrachata
& abada,- geléias. herva doce. herva
aparelhos radiofónicos, aparelhos de te- batedeiras, bielas, bombas de óleo, braae, hortaliças, lagostas. línguas. !dm
levisão, bobinas elétricas, chassis para ços, burrinhos. blocos de motores, broa:
em
pó.
legumes
era
ondensado, leite
rádios e televisões, cronômetros, vicro- zinJs, blocos, barras, bombas de ar comsomei/a, lentilhas, linguiça, louro, más.
fones, pilhas elétricas, pick-ups, rádios, primido, bombas lubrificantes, bombas
sia alimentícias, • mariscos, manteiga.
rádios para veículos, voltimetros, válvtr labrificantes, bombas de circulação. bomiharguina. marmelada. macarrão. mas
las, lâmpadas tomadas, fios. ~Vetes e has de comustível para motores, bombas
Classes: 1 a 50
lie de tomate, mel e eneltulo, mate. 111111de água e gasolina para automóveis,
máquinas falantes
Insígnia
11h14 pira adegam, MONOS, moltubeoa,
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imbu hidráulicas, bombas centrifugas para cereais, maçarocas, marteletes maotativas,. de deslocamento t a pist50, !acates. motores, mancais para brocas
ornbas eltricas, bombas para líquidos; motores de combustão interna, motores;
para
e pressão hidráulica e para compres- diesel, macacos para brocas macacos de
a bombas elétricas para pneumáticos, rõscas, de parafusos e hidráulicos. manrunidores para cereais, máquinas ba- cais de roletas, molas, molas de váltedeiras, máquinas brunitforas, máquinas vulas. mandris, magnetos para motores:
para bordar, máquinas betoneiras, cru- inagnetos de ignição, mecanismo imketas, cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- j.ailsionador do diferencial, mineraaãot
ousas, sárter de embreagens, cárter de multiplicadores, máquinas misturadoras
motor, comutadores, cubos de placas de barro e concreto, mágninas para maIle embreagens, culatras de cilindro do lharia, máquinas para movimento de
motor, caiaas de lubrificação, carbura- terra, máquinas para moldagem. picador
dores cabeçotes do cilindro, máquinas de forragens, pinhões, pistões de motor;
para cortar frios,, corinto, carteias, ca. polarizes, motores a explosão, a coshdelas cortantes para entalhar, camisas bustão interna e elétricos, prensas. punpara cilindros. cardam, máquinas cata- ções, plainas de mesa, plainas lima laras,
doras, caldeiras, máquinas de costura, placas para tárnos, prensas hidráulicas
máquinas adaptadas na tonstrução e máquinas para panificação e máquinas
conservação de estradas, corte de ma- para fabricação de massas alimentícias,
deiras e carretos, máquinas para cortar máquinas para fabricação de papel, pone moer carne e legumes, máquinas clas- tes gigantes, platinados para veículos.,
sificadoras, máquinas de contar,, máqui- inos, pedais de alavancas, c/e embreanas para cortar. máquinas compressoras, gens, planetárias de parafusos sem fim
carretéis, máquinas cravadeiras, carneia e de rodas. polias, máquinas para olaria,
ros hidráulicos, máquinas para fabricar máquinas pulverizadoras, máquinas de
canhões, máquinas para fabricar cigar- polir, receptáculos, rolos. roletas, ressalros, máquinas para. tirar cortiça, distri- tos repulsionadores de rolamentos e
buidores de gasolina. dLspositivos de ar- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
ranque, cãferencial. dispositivos de igni- consumo de gasolina;retentores de gração. elétrica para motores, dínamos, dra- xa, de óleo. e de cilindro. redutores sigas, desnaladeiras para manteiga. des. lenciosos, máquinas de rosquear,
fibradores de cana e forragem, máquinas quinas rotativas para usinar ferro, aço
desernpalhadoras, máquinas debulhado- e bronze, máquinas para rotular, reguras, de.scascadoras, desintegradoras,. má- ladores, serras mecânicas, segmentos de
quinas distribuidoras de concreto e bar- pistões. engrenagens e parafusos sem
ro, espuladeiras, eixos de direção, eixos fim. silenciosos, sate ites, separadores de
de transmissão. embreagens, engraxado- graxa. óleo e cilindro, máquinas secares centrífugos para forjas, engenhos doras, máquinas para serrar, máquinas
de cana, exprernexieiras para manteiga, salgadefras para manteiga, teares, turengrenagens para mancais, engrenagens binas, torcedciras, tesouras rotativas, tede cremalheiras, engrenagens para eixos souras mecânicas, temos revolver, teade manivelas, engrenagens de parafusos tros mecânicos, trilhos, tupias, tranchas
sem fina engrenagens. de distribuição, tirantes, transportadores automáticos
engrenagens multiplicadoras, esteiras para alta e baixa pressão, ,:náquir.as latransPortadoras, elevadores hidránlikos, ve.deiras, máquinas para terraplanaaent
exaustores de forjas, esmeris; espulas, máquinas de soldar, tachos de válvulas,
máquinas encanatórias. máquinas arma- máquinas para indústrias de tecidos, maeadoras, elevadoras; máquinas ensaca- quinas para tecidos de tapeçarias, mácforas, elevadoras, máquinas de escurpir, quinas trituradoras, máquinas térmicas,
dlafrágmas, engrenagens de cornando máquinas de trançar, maquiam- de tricodas válvulas. maquinas empilhadeiras. tar, máquinas urdideiras, valvulas para
máquinas para estalaiass, eixos de co- motores, válvulas de aspiração. transmando, engrenageas para. eixos de ao- portadores mecânicos, velas de ignição.
mando das vá!vulas e para eixo . de nia., para motores, virabrequins, ventoinhas e
niveles, máquinas de estampar, máquimáquinas ventiladoras
nas de, esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração eje nrasos as. 671.458 e 671.959, de
.61eoz, filtros para limpeza do motor,
12-11-1964
filtros para arMeoa, foles de forjas, freAssociação Brasileira de Relações
ias, fusos, fornalhas para fundição. furaPúblicas.
deiras, forjas. máquinas para_ furar e
São Paulo
centrar fornalhas para tratamentos térsmicos, máquinas de fabricar papel, má. quinas para o fabrico de fumo, máquiF EIRA BRASILEIRA:
nas para fabricar gelo, máquinas para
fabricar teias de arame, guilhotinas,
,DE EXPORTAÇÃO 4,
gutodastes, geradores de eletricidade,
guindastes, geradores para corrente conCJassen• I* a 50
agua e alternada, geradores de eletritiTítulo de Estabelecimento
dada. máquinas para galvanoplastim gaseilicadores de líquidos combustíveis,
Classes: 1 a 50
guinchos, injetores para carburadores,
Titulo de Estabelecimento
máquinas de impressão, Manos indintriais (fornalhas). máquinas Insuflado- Tèrmos na. 671.460 e 671.461, de
rue, máquinas- Raladoras, máquinas para
12-11-196f
lavar vasilhames em geral. máquinas
l
ação
Brasileira
de Relações
Assos,
para. fabricação de bebidas refrigerantes,
Públicas
de água, gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas.. riláguins • para
Mo Paulo
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
.-para colagem dos rátu/os em vasilhaBRASIL EXPORTA
mes, máquinas para fermentar e mista., lar bebidas, juntas universais para conPARA O MUNDO'
dutos d'água de motores e máquinas,
hsminadores a frio e a quente para aço
outros- metais, lançadeiras.. lubrificadea
Classes: 1" a 50
tas centaifugos, máquinas d'e- lavar- praTini% de Estabelecimento
roa e roupas, máquinas lixadoras, nuaClasses: 1 a 50
'sacos; mancais. motores- elétricos4 menTitulo dc 'Estabelecia:sato
dr iras, martelos zlc tér.tieot. atialalwa

Termos as. 671.464 e 671.465, de
12-U-1964
Associação Brasileira de Relações
Públicas
São Paulo

Têrmo n.° 671.469. cie 12-11-64
Agenor Bandeira de Meia
Guanabara

MOSTRA BRASILEIRA
DE EXPORTAÇÃO
Classes: 1 a 50
Titulo de Estabelecimento
C.lasses: 1 a 50
Titulo de n.stabelecimento
Termo n.° 671.466, de 12-11-1964
Sérgio 1-knriques Moreira
Guanaalsra

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns,

Temio n.° 671.471, de 1211-43
Ag enor Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa IiistOrt-a
Gov'ernactoye
Classe SfY
Impressos
Termo n.° 671 .467, de 12-11-1964
Helbra S.A . Indstria Farmseeutica
SsIo Paula

FRORIROGAOid

Estada de Sente
Classe 32
Publicações em geral. Álbuns. etc...
Tèrmo n.° 671.472, de 12-11-64
Ageno, Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa ffistõricè
Governadores.
. Classe 3
Artigos da clama

Estado de Pernambuco

Termon.o 671 .468, de 12--1 T-1964
RIP — Representação. Importação e
Promoção Ltda.
Guanabara

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns,. etc...

GASOLINA
:MAIS -BARATA
, S6 COM
Classe 47
Carvão ininerali de turfa o nvegetar.
Caras para -Iluminação, combustivels.
fluídos de iluminação; ‘Íezoline, gorda.
ra de petróleo. graxas, lenha, lubrifl.
cantes, nafta,, óleos iluminantes. bleas
lubrificantes, parafinas, petróleo reli.
nado. querozene e turfa
Termo n.9 671.470. de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara.

,IM a p a s* H s fôr íc o
't
'1Gov.ernadores
Estado da Sabiá
.

Classe 32
Pubbe ações em casal ." Mau

Tarmo n.9 671.473; de 12.41-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

IViajia;Mistáric.4
Gove n ado r e sT
-—

Estado de Alagoas`

Classe 32
Publicações em geral.. Álbuns, etc.. a
Termo n.° 67r.474, de 121-11...64,
Agenor Bandeira de Mello,
Guanabara
•n••

•viapa_kkfistoria
Gaverna dõresT
Astadiidi
'
Classe 32

I •

Publicações em geral. Álbuns, etc.. * ; f
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nino n.9 671.475, de 1241-64

Çr71.480, de ;2-0.64 .
TegMo
Agenor Dandelra de Meio
Guanabara

Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

o,

/2• ,b4
,bQ

Ttgno a.° 671.483,, cie 1241-64
Agenor Dandelra de Meio
Guanabara
r—'- His-tórico
réfapa

Goveriiidores
' do Ceará E-49s-tid ;

uss
t:aebv"

eç 0'4

-Ç2°4

(Seção II!)

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns, etc...

‘Z` es

05

Termo a.° 671.481, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Meio
Guanabm-a

(C9'
Classe 32
PublicaOes em geral. Álbuns. etc...

Mapa Históri0

Termo n.° 671 . 476, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Go ve r d
j.

•

Estado do Acre

Mapa 'Histórico
Classe 32
Publicações. em geral. A buns, etc...

'Governadores

Termo n.° 671 . 482, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

, EstadO do Amazonas.

Governadores
'Estado do Rio de Janeiro

.
1
.

Março de 1965 1179

Termo n.9 671.490, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

ÁlapilHistórico
_172ev,ernaderes
stado de Santa Catarin-4

Classe 32
Publicações era geral. Álbuns, etc...

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns. etc....

Termo n.° 671.486, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

'Raio n.9 671.491, de 12-1141
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa ,Histõric-ri.

:tyl_apáliHistoricol
12 ref
"--- e i
s.
Distrito Fedeía

Governadnu
Estado da Guanabara,:
Classe 32
Publicações em geral. Álbuns, etc...
Termo n.° 671.487, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Classe 32
Publicações em geral. _ Álbuns. etc.,
Termo n.° 671.492, de 12-11-64
Bazar Dois Irtnãos Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns, etc...
Tenno n.° 671. 477, de 12-1144
Agenor Bandeira de Mellei
Guanabara

44.0
<;,, 00 a
o00
. pó, 4;
0;2

Mapa Histórico
Governadores'

%Vir
4-0

O
/470;4

Estado do Pará

m.

45,
‘j41

Classe 32
Publideções em geral. Álbuns, etc...

Classe ,32
Publicações em geral. Álbms, etc...

Termo n.° 671.478, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Termo n.° 671. 483. de 12-11-64 4,
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Map.a.Histárica

Mapa Históric-o

Classe 32
Publicações em gera/. Álbuns, etc...
Termo n.° 671.488, de 12-11-64 •
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa.HistóriCõ
'netqt4C

Governadores

Gove.pn'adores

Governadores

Estado doMaranhão

Estado de Mato Grosso

Estado de São Paulo

Classe 32
Publicações em geral. Álbuns, etc...
Termo n.' 671.479, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa Histórico
Governa-dores
i Estado do Piauí

1

Classe 32
Publicações em geral. Álbuls, etc...

Classe 32
Publicações em geral,. Álbuns, etc...

Termo n.° 671.484, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Termo a.° 671 . 489, de 12-11-64
Agenor Bandeira de Mello
Guanabara

Mapa Histórico,

Mapa Histórico

Governadores

Governadores'.
. Estado do Paraná ;-

Estado de Gbiás

Classe 32Classe 32
Publicaçõis em cera. Álbuns,
N bliceoes eia geral. Álbuns, etc.,.

nss% .*

4~,

Classe 37 .
Publicações cm 'geral. Álbuns. •tc.,.

easses: 1, 2, 8. 11, 14, 15, 16, 17,
25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 44,,
45. 46, 48, 49 e 30
,k
Insígnia de comércio
NI
puanabara ...... ...,
Termo n.° 671.493, de 12-11-19434
Bazar Dois Irmãos Ltda.
Rio de janeiro

BAZAR DOIS

IR crei

Casses: 1 — 2 — 8 — 11 — 14 —

— 16 -"-t- 17 —
— 25 — 26
- 29 — 34 — 35 — 38 — 39 —
— 45 — 46 — 48 — 49 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 671.494, de 1211-1964
Bazar Dois Irmãos Ltda.
Rio de Janeiro

(Bazar Dois irmio's-Ltif82
Nome Comercial
Termo n.° 671.495, de 12-11-1964
Polurie, Indústria e Comércio de
Aparelhos Elétricos Ltda.
Guanabara
--,éolaris Indústria e Comercio.

d6 Aparilhos ElétriCoa Ltda3

•

•NOrne Comercial

•

lt50 Segunda-feira 22
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Termo n.° 671.496, de 12-11-1961
Polaris Indústria e COméraco
.Aparelhos Elétricos Ltda.
Guanabara

•

Tinik)

ts.* 671.500,- de 12'11-1961
Jorge Erny Schuch
Riu da Janeiro
•

Classe 8
Exaustor (removedor de ---ar)
Tituio de Estabelecimento

Termo n.9 671.497, de 12-11-1964
Bazar e Papelaria Rei dos Pilares Ltda,
Guanabara

-Tétano ta° 671.501, de 12-11-1964
Sarah Asidré. e Riabisson Fioravante
Ferraira
Guanabara -

•
11E1 DOS

Bar e Restaurante

PILARES
Classe 17
Blocos para desenha

LA MARINARA

Termo ri-0 671.498, de 12-11-1964
My Lady Confecções Ltda.
Guanabara

Nome

Comercial

Tétano ta9 671.502. de 13-11-1964
•Organização Tudauto S:A.
Guanabara

151 Y LAD Y
,

Co-rifecçõeiltda,

menizaç;136'

Classes: 36 e 57
Tecidos, armarinho em geral, roupa de
_• cama e mesa e congêneres

eruciauto

Termo n.° 671.499, de 12-11-1964
geraldo Schulze —IndústriaeComércio
Classes: 6, 8, 11. 21, 31, 39 47 e 50
de Peças Ltdã.
Titulo
'Guanabara
Têrtnos as. 671.503 a 671.511, •de
13.11-1964
Oalanização Tudauto S.A.
Guanabara

Geraldo Schuize

Classe 21
Para aistinguir: Veículos. e suas partes
integrantes: A!os pa , a bicicletas_ aura.
nuiVels, auto-caminhões, 'aviões, amortecedores, alavancas de câmbio bm-cos,
breques braços para veículos, bicicletas, carrinhos de inP.c e carretas catai.
abondes. carros ambulantes atninhõe.s,
carros, tratores, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carros. carroças, carrocerias, chassis chapas circula res para veículos cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos direção. &sia
ga•leisas estribos, escadas rolantes, elevadores -para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção
freios, • fronteirs para veículos, gui6ão,
locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas. motocargas. moto furgões,
manivelas, navios. ônibus, para .choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
-tas, reboques. radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos. vagões. velocipe;
de:: %Ta reias de contrarie do afogador e
acelerador tróleis. troleibàs. 'vares de
carros, toletes para . ..ema • .

'tit2titstria

Brasileira

•
. ' Classe 6
Motõres completos. motores parciais,
embreagem.'seus pertences, caixas de
direção e seus pertences, caixas de
transmissão e seus pertences. caixas de
diferencial 'e seus pertences, transmissão
completa. eixos e semi-eixos, freios e
pertences, radiador, pistões ou embolos,
molas de segmento, feixes e fetõdhas de
molas, mancaes e pertences e diferencial
completo
. Classe
Buarataa, lanternas e demais artigos róprios' para automóveis, incluídos na
classe
Classe 11
Ferramentas para automóveis, ferramentas de areciaaa, ferramentas para igarage; jareahtentas para oficina mecânica,
' feri-ementas para lanterneiro
t

•

+

Marro de 1965
1

•

lefones, borrbdifaS pára caerinhOs-balua• Classe • 21
•':
Veículos e suas partes integrantes, aros ciais, • borracha para amortecedores.
para bicicletas; automóveis, auto-can-n- bainhas de borracha oara redras, cochan
.11115es, amortecedores, alavancas de câm- de motor, câmaras de ar. chupetas, ,corbio, breques, braços para veículos, ba cites rnassiços de borracha, cabos para
cicletas, caminhões, caminhonetes car- ferramentas, chuveiros, calços de .borsocarias, -chassis, chapas circulares para racha, chapas e centros de mesa, corveículos, ohneias para radiadores de das de borracha, cápsulas de borracha
veículos, eixos de direção, freios, moto- para centro de mesa. -calços de borracicletas, molas, manivelas. ônibus, para- cha para máquinas, copos de borracha
choques para-lamas, para-brisas, pedais, para' freios, dedeiras, desencupidetral.
rodas para bicicletas, raios para vei- discos de mesa, descanso para pratos.
cubos, radiadorès para veiculos, rodas enaostos, êmbolos. esguichos, estradati.
para veículos, varetas de contrôle de esponjas 'de borracha em quebralacto
afogador e acelerador, tróleis e varaes para torneiras, tios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
de canoa
móveis, guarnições de borracha para
Classe 28
automóveis, guarnições para velculoa.
Para distinguir: Artefatos de material lancheiras " para escolares, laminas de
plástico e de nylonS Recipientes fabri- borracha para degraus, listas de borracados de material, plástico, revestimen- cha para janelas e para portas. lençóta
tos confeccionados de substâncias ani- de borracha, manoplas. maçanetas, pramais e vegetais: Argolas, açucareiros, teores para para-lamas,- protetores c/x
armações para óculos, bules, bandejas, para-choques, pedal do acelerador, pebases para- teleones, baldes, bacias, bol- dal . de partida, petas para businas,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos pratinhos pneumáticos, pomos de borpara ferramentas e utensílios, - cruzetas. racha para bengalas e muletas. rodas
caixas para acondicionamento de ali- massiças, rodízios, revestimesitoa de
mentos, caixas de material piaste° , atira borracha, rodas de borracho para abia
baterias, coadores, coas, canecas, co- veia, sanfonas de vácuo. suportes de
lheres, conchas, cestas para pão, cesti- motor; sapatas do pedal de breque, asnha., capas para álbuns e para livros sembaio e isolador, suportes, semicálices, cestos, Castiçais para velas. pneumáticos, suportes de câmbio; sana
caixas para guarda de objetos, crtu- Fonas de partida, saltos, solas e soladatt
chos, coadores para chá, descanso ma de borracha, surdinas de borracha para
pratos, copos e copinhos - de plástocv aplicação aos fios telegráficos e telefópara sorvetes, caixinhas de olásticc nicos, travadores de porta, tIgelaa,
para sorvetes, calherinhas, pasinhas, tubos, tampas de borracha para conta-garfinhos de plástico para sorvetes, lur- gotas, tinas de borracha para elaboração
ar tahas de plástico para sorvetes. discas
de substâncias quimicaa .
embreagens de material plástico erabaClasse 47
lagens de material plástico para sorve- Combustíveis, lubrificantes, substâncias
tes estojos para objetos, espumas de e produtos destinados à iluminação e
nylon, esteiras, enfeites para automó- ao aquecimento: Álcool motor, carvão
veis, massas anti-ruidos, escoadores de a gás, hidracarboretos, gás metano, bapratos, furai, formas para doces, fitas iano e propano. gás engarrafado, g44
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanpara bolsas, facas, guarnições. guarui- tes, óleos destinados a 'iluminação • 03
ções para chupetas e mamadeiras, guaraquecimento, petróleos e queroseaa
nições para porta-blocos, auarnições
Classe 50
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ma- Para distinguir: Impressos em geral.
terial plástico para ctensilios e objetos anúncios impressos, ações, apólices, biguarnições para bolsas, garfos. galerias lhetes, bilretes de sorteoi, cheques, carpara cortinas, jarros, laminados, plás- tões comerciais e de visitas, ,duplicatas,
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas. debentures, envelopes, faturas, foliinhas,
orinóis, pendedores de roupas, puxado- letras de câmbio notas fiscais, notas
res para móveis, pires,' oratos, palitei. promissórias. paeis de correspondência,.
ros, pás de cosinha. pedras pomes, arti- passagens, publicidade e propaganda
em geral, recibos
gos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico •
Têrino na 671.512, de 13-11-1961
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
Mary "M. T." Niedner
porta documentos, placas, rebites, todiRio de Janeiro
nhas, recipientes, suportes saportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
Classe 22
tubras para ampolas, tubos i3ara serin. Para, distinguir: Fios de algodao,
gas, travessas, tipos de material pias' nhamo. juta, lã. nylon, fios plásticas.
tico, sacolas. sacos. sacthinhos, asilha. fios de seda natural e rayon, para teraies para acondicionamento, vasos, xi- Celagem, para bordar, para costura. tricarag, wisis a frio e colas não inckidas cotagem e para crochs, fios e linhas de
em outras classes, para borracha, para
toda especie, fios e linhas para pesca,
acadimes, para marcineiros. para sapalinhadas de aço para pesca
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
Termo n.° 671.514, de 13-11-1964
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Chas. Pfizer
Co., Inc.
para ladrilros e adesivos para azulejos,
Estados Unidos da América
anéis, carretéis par tecelagem e guarClasse 41
nições de material plástico para Inchas. Suplemento antibiótico vitaminico miras
iria geral de plásticos
ral destinado a enriquecer as rações de
Classe 34
1
animais novos
Tapetes para automóveis •
4
Classe 39
Têrmo n.° 671.513, de 13-11-1964
Para distinguir: Artefatos de borracha. José Luiz Branquis Lourenço v r/ario
borracha, artefatos de borracha para
Branquis Lourenço,
veiculos. artefatos de borracha não inGuanabara
cluIdos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para -cadeiras, borrachas para aros. batentes de
TERRICOMPLEX
cofre, buchas de estabilizado!. buchas.
buchas para lamela, batente de porta.
Claases: 41 * 41
batente de chassis, bicos para mamadeira:A, braçaileiraa. bocabs. basca para teTituko

- t

)

X

• Segáda--feir-a.
Termos ns. 671.515 e 671.516, de
13-11-1964
The Skerwin-Williame Co.,
Estados Unidos at: América

t

(
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lima da laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para et composição de
tintas, preparações pare fotografias,

Termo n.0 671.521, de 13-1,1-154.4
Importadora e distribuidora Willy",
Sociedade Anõriiivi
São Paulo

produtos para niquelar, pratear s cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
NEUTR
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
INDUSTRIA
allicatos, soda cáustica, soluções quí,Be ASILE1RA
micas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decoraçaes, couros, teClasse t7
Calos, fibras,' celulose, barcos e veí- Para distinguir: Álcool para motores de
culos. talco industrial, thiner,
explosão, carvão mineral, vegetal • de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, wrcs.'
Termo n. 0 671.517, dt• 13-11-1964
xa, graxas para lubrificação, lubrifican.(Prorrogação)
tes, óleos combustiveis, •óleos para freTre Dentists' Supply Company
ios, óleos lubrificantes, oleos para iluOf New York
minação e para eraçâo de barça, petróEstados Unidos da América
leo, querosene

Classe 16
Pira distinguir: Materiais para cansara- s
Termo n.° 671.522, de 13-1 I-1961
ções "e decoraçOes:: Argamassas, argila,
Irio Ribeiro
PRORROGAÇÃO
areia, azulejos. gatentex balaustres, blo.
São Paulo
cos de cimento, bloros para pavimentaçao. calhas, cimento, cal. cra, chapas
iso1antes, caibreis, caixilhos; colunas;
chapa:. para. coberturas, caixas dagua
Classe 10
•
caixas para coberturas, caixas dagua,
caixas de descarga para ativas, edifica- Dente& artificiais, indicadores de mata
ções preinoldadas. estuque, emulsoo de les de dentes, indicadores de moldes de
base asfáltica estacas.. esquadriai. estru- • dentes e mostruário de dentes para
tufas metálicas para construções, lama.
seleção
ias. de metal, ladrilhos, lambris. luvas
INDUSTRIA IlltASUEIRA
Termo n.° 671.518, ele 13-11-1964
de junçâo, iages, Iageotas, material lso.
Eduardo Serra
lante contra frio e calor, manilhas, mas
São Paulo,
sas para revestimentos de paredes. ma•
Classe 32
deiras para construções, mosaicos, proPara distinguir: Almanaques, agenda,
dutos de base asMItico, produtos para
anuários, álbuns imressos, boletins, catornar impermeabilizantes as argamas.
tálogos, tições impressas, revistas, orsas de cimento e cal, hidráulica, pedre•
gãos de publicidades, programas raio- •
gulho, produtos betuminosos, impennea.
fónicos, rádio-televisionados, peças teabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros, como nas .0404SIRIA BRASILEIRA trais e cinematográficas. programas circenses
construções, persianas. .placas para pavimentaçao, eças ornamentais de cl671.523,
de 13-1 1 - 1 964
Termo n.0
,mento ou gesso ara tetos e paredes,
Classe 8
PaniSicadora Padre . P.chieta
papei para forrar casas, massas antiFórnos para salina
São Pat,io
rcidos para usa nas construções, parTermo n.9 01.519, ele 13-11-1964
queias, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto, Imortadora e Distribuidora Willy& S . A.
PANIFICADORA PADRFtelhas, tacos,, tubos de ventilação, tanSão Paulo
ques de 'cimento, vigas, vigamentos e
ANOHIETA LTDA
varias
Classe 1
Absorventes, acetona. ácidos, acetatos.
• Nome" Comercial
agentes quimicos para o tratamento e
!oração de fibras, tecidos, couros e ce- ' INDIOTRIA' BRASILEIRA
Teimo n..° 61.524. de 13-11-1964
lulose; água raz, álcool, albumina, aniPanificadora Padre Anchieta Lda.
Casse 4,
lhou, alúmen, alvaiade, alvejantes ingão Paulo
dustriais, alumínio em pó anionlaco, Para distinguir: Álcool para nactores
anti-incrusiantes, antl-oxidantes, anti- de explosão, carvão mineral, vegetal é
oxIdantes, anil-corrosivos, anti-detonan- de turfa, combustíveis, fluidos para istea, azotatos, agua acidulada para queiros, gás, gasolina, graxa, graxas,
acumuladores, água oxigenada para para lubrificação. lubtificantes, éleos
fins industriais, amónia; banhos para combustíveis, óleos para freios, tkos
*TRIA BRASILEIRA
galvanização, benzina, benza betumes, lubrificantes, óleos para iluminação e
para
geração
de
força,
petróleo,
(mebicarbonatos de sódio. de Potássio; cal
rosene
,lasse ll
virgem, carvões, carbonatos. catenzaAlc-acnorras, aletria,' alho, aspargos,
dorsi, • celulose, chapas fotográficas,
Tfrmo n. • 671.520, de 13-11-1964
composições extintores de incêndio, clo- Importadora e distribuidora Willys açamar. alimentos paar animais. emitia
arnendoas, ameixas, amendoim. araruta
ro, corrosivos, Gromatoa, corantra,, creoSociedade Anônima
arroz, atum, aveia. avelas, azeite, azei
soto': descorantes, desincruatantes, disaanas, banha, bacalhau, batatas, balas,
São Paulo
solventes; emulsões fotográficas, enxobiscoitos. bombons. bolachas. baunilha
fre, éter, esmaltes estereatos: fuma fil:afê em pó e em grão. camarão, canela
mes sensibilizadias para fotografias, fi-a
em pau e em pó, cacau, carnes. 64,
NEUntot.
aadores, formol, fosfatos induatriais, fóscaramelos. chocolates, confeitos, cravo
iscèvoRiA
foros industriais fluoretoa; galvanizado-,
cereais, cominho creme de leite. cremes
SRASKEIRA
res, gelatina para fotografias e pintura,
alimentícios croquetes, compotas, can.
•
giz, glicerina; hidrato!, hldrosulfitos:
cebola, condi
gica, coalhada, castanha
•
IM Permealailizantes, - ioduretos; lacas;
Classe 47 - . mentos para ai:menina,
colOrantee
massas para pintura, magnésio, lur- Óleos 4e qualquer espécie para Dumi. chouriços,' dendé.':, 'doces.' doeà de fruai:rio; nitratos, neutralizadores, nitroce- nação, aquecimento e lubrificaçãó."Pe. tas, espinafre, essências alimentares, em'
Mose; óxidos, oxIdantes, óleos para tarde° 'refinado, senal4efinadó !
padas, ervilhas« enxovas. extrato de tordiáurs ',de. Rute., farinhas i altingnecias,, távas,„Ii.
pintura, óleo de 'linhaça; prodatás quí- refinado,' 'com ou 'sena
iszámais OU" Vegetais, cslas,.fisof-0 r 1ar,e01
Miga
micos para impressão, potassa indus- 6leos
• t
4. ai*
trial, papéis emulsionáveis para a fo- para' a Shiminaçao,; aquecimento. !abritaiizaaam.,griçose,,gprea,oe ,mat,tcar, gola
tografia, papéis de ttirnesol, papéis he- fleadWOu 'ibnibUitão;
liográficos e hall'Ocopistas,. pai/cuias &tos 'e óleos "CannbuStivei" . provinl- duras, granulas, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, how
sensíveis; papéis para . Smogrefie e anãntes da ptrólto
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Ildrizi

' • Março de 1965 1.181
hortaliças. lagostaa lingaas
cemdcnsado, leite era pó, legumes
conserva, lentilha., linguiça. loura, mas
sas alimentícias. mariscos. IJ ntetgà.
margarma, murrr.Liada. macar .ao. Inas
‘s, de tomate,. mel e melada •nte. mas.
soa para cningaus, molhaa noluscca
Mortarda, mortadela, nós moscaaa, no.
zes. óleos comestive:s. ostras. 2Va:
pites pinos, primas, pimenta. oos paz
pudins. pickles. peixes. Presuntos, pa
tês petit-pois, astilhas,. pizzas, pudins
gittalos. rações balanceadas para an1
IDE.S. requeijões. sal, sagu. sa.-dinhat
sanduiches, salsichas, salames, aaaas ia
!atadas. sorvetes sucos de tomates e d
frutas: torradas, tapioca, támaras. talha
em, tremoçoa, tortas, tortas aura ali
isento de animais e aves, torrões,
toucinhc e vinagre
Térmo n.a 671.525. de 13-11-1964
Utilidades Domésticas Potigua Ltda.
São Paulo

UTLIDADES DOMESTICAS
POT1GUÁ LTDA
Nome Comercial
Térmo n.' 671.526, de 13-11-1961
Utilidades Domestica; Potigua latda
• São Paulo

PoTIGUA
rt4DU5TRIA RRASILLI,R
a:lasse 3
Para distinguir artigos e aparelhos olá
tricos e eletrônicos em geral, artigos dO
mésticos, aparelros e artigos para insta
lações elétricas e hidráulicas; aparelha
eietromecânicos para automatização ia
dustrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automlívaie
aparelhos e acessórios de rádios; apat
relhos e instrumentos e aparelhos paa
fins úteis; instrumentos .cientiaicos; 'acata,
dadores acendedores elétricas, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores dl,
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falaz
Ice. antenas, acumuladores, amplificado
res, anemómetros, amperômetros, ais*.
destas elétricas, adaptadores de micros"
ci,pios, agulhas para fonógrafos, aqui,
cedores de ambiente, aparelhos de COne
inale e medida, aparelhos de expurço
utilizado na limpeza e desinfecção • de
sentinas, mictórios e outros locais, apa,
relhos de libações. paia banheiros. apa,relhos de ar refrigerado, aparelhos da
,ar condicionado, aparelhos de alta toa
são, aparelhos automáticos para dei'carga de água, aparelhos de alarme
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, tatedeiras para refrescos, bate
cleíras para liquidas e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,
businas, baterias, baterias elétricas, ha.
rômetros, bússolas bobinas, balcões frigoríficos, aparelhos para bordar; aparelhos para banho de ar quente, akar
y eiros elétricos, coque :feiras, churrasqueiras elétricas, campainras elétric-as,
claves, elétricas, chaves automáticas,
ahavas Ima antenas e fios terra, comMatos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comute.
((passa ,cafeteiras elétricas,. compasso4'
afanaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos pare
cortar paaa, cafeteiras automáticas,

•
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DIARiO OFICIAL (Seção p/)

Termo n.° 671.530, de 13-11-1964
(Chassis. condensadores, 'condensadores ou não. tubos concluas, .terminais para
Ernesto
:para vapor, colimadores, aparelhos cor baterias, voltimetros, ventiladores, válHugo Selar ladateia e
.dores de 5rios, cabos e condutores elé- vulas, válvulas de redução. válvulas
Comércio S.A.
tricos, .;ontadores de rotação, compres- para rádios, válvulas para água, valvuSão Paulo
*ares, máquinas cinematográficas,. ins- las de descarga a pressão, válvulas de
trtunentos de calcular, chicotes • para comportas velas para filtros, aparelhos
automóveis, cronômetros, aparelhos ca. tkensistores, aparelhos de transmissão e
libradores, aparelhos cinematográficos,
recepção de sons e tripés
. relhos de contrõle de sons, aparelhos
rma a.° 671.527. de 13-11.1964
comunicação interna, discos g:avara, dials duchas, despertadores, caceIvan de Souza Tendzioxedeiras, expremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço.
LABORATORIO
osquadros de agrimensor extintores de
"'ANICHE"
Incêndios, aparelhos para expremer fru
tas e legumes, escalas indicadoras de
Patologia e
maré, eletrômetros de quadrantes exausAnálises
Clínicas
tores. estojos para filtros com torneiras.
Sao Paulo-Capital
faróis, faroletes, fogões, foknos e Iogaxeiros elétricos, fios para eletricidades
aos terra, ferros elétricos de engomar'?'
Classe 33
passar, ferros comuns a carvao, ferros
Titui 3 de Estabelecimento
Métricos para soldar, !evedores, tua!vais, filmes evelados, fôrmas elétricas.
Termo n.° 671.528 de 13-11-1964
filtros t óleos para motores, aparelhos
C.R n ci.la "496" Ltda.
de freguencia modulada, fonógrafos; fiClasse 15
São Paul&
tas métricas, focalizadores para Cama
Par* distinguir: Artefatos de louça,
mas fotográficas, faladeiras, garrafas térbarros • terra cote, talhas, nitringas,
micas, geradores automáticos, geradores
bebedoiros.
jarras, alguidares, vasos,
4 •9 6
estáticos e eletrônicos de alta frequênxícaras. pires, travesias, pratos, grátis,
cia que funcionam com válvulas para
pilões, filtros, cofres. comedores para
aquecimento, por dielétrico e indução,
Classe 41
aves; potes. 'caçarolas, pratos para orfitas magnéticas, aparelhos para gás en- Lanches. refeições prontas, frituras e namentos. copos. taças. sopeiras. caldeigarra rudo e aparelhos de inversão, re- salgados: Bolinhos, croquetes. churras. rões canecas, bules, leiteiras. bielas. paIlógratos, hidrômetros, holofotes para co,, caseais. cochinhas.
• carnes empa nelas, formas. frigideiras, assadeiras, alautomóveis, interruptores, isoladores im- das, estilhas: kibes massas alimenticias, mofarizes. cadinh ts, pias, escarradeiras,
pressores, aparelhos de intercomUnica- omeletes, pastéis pizzas, salsichas san- vasos sanitários, bidets, banheiros e laçâo, indicadores de níveis Imã:is permavatórios. cubas. globos, mantegileiraa,
duiches, seladas, tortas e doces
nentes para rádios, aparelhos de gás
porta Jóias, saladeiras. saleiros, jardineiras. serviços de chá, café e para
neon, gravadores de - fitas, gravadores Ternio n.° 671.529, de 13-11-1964
de discos, isolantes elétricos, isoladores Companhia jauense de Fiação S.A. jantar, centro de mesas, molheiras, suportes de cerâmica para resistências eléde corrente, intermediários para filmes.
São Paulo
tricas destinadas a fogões, fogareiros e
~padas, 'tinetas, liquidificadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhns
Térnic; n.9 671.531. de 13-11-1964
luminosos, aparelhos de luz fluorescenÁt7321311
Álamo — Artes Gráficas Ltda.
tes, limpadores da para-brisas, lanternas , rnehletzla
São Paul"
portáteis e lanternas de mão, luzes traBrasileira
zeiras para veículos, microscópios. mo• arameiros, manômetros, mostradores.
Classe 41
de rádios, microfones, medidores de
Alcachatras. a :etri a alba aspargos
roscas, medidores de intervalos, miras açúcar
alimentos oaar animais. amidn
de qualquer graduação, aparelhos de amêndoas
Classe 50
amendoim araruta'
medição, massaricos, níveis de ferro, arroz. atumarrearas,
Binetes de Metia, cartazes impressos,
aveia
avelãs,
azeite.
azei
Oveis de água para caldeiras,. apare- tonal, banha bacallau, batatas, balas cheques, clichês, cartões termosplásticos
lhos de ondulação permanente. objetiva biscoitos. bombons bolachas. baunilha de identidade, etiquetas impressas, festa.
para ampliadores, misturadorea para ba- ,café em pó e em grão. camarão, canela rara folhinhas impressas, notas promisnheiros painéh: . de carros, para-raios. em pau e em nó. cacau carnes crá
sórias. recibos e ,r6tulos
plaga, parOmetrch, panelas elétricas, pa- caramelos. choccdates, confeitos. cravo, • Têrmo n.9
de 13-111964
nelas de pressão pistolas de pintura, cereais. cominho. creme de leite, cremes Companhia 671.532,
Nacional de Economia e
pick-ups, pilhas sécas elétricas, prumos, adimenticios croquetes. compotas. can.
Crédito — CIANEC
pantógrafos, pantbraetros, pirômetros pieis co&hada. castanha. 'cebola. condi
periscópios, potencitimetros, quadros de mentos para alimentos. . colorantes
São Paulo
contando, instrumentos para medida e chouriços, detida doces...doces de frueontrôle para mecânicos, relógios de cas. espinafre, essências alimentares, em
agua, revólver para pinturas, projetores padas. ervilhas. mamavas. extrato de to
COMPANHIA NAcioNAt
cinematográficos, pince-nez, aparelhos mate, farinhas alimentícias, favaa, fã.
4e refrigeração, refrigeradores, réguas aulas. flocos. !areio, fermentos, legas.
DE' samomn E4
de aço, rádios, refletores, reatores ri' Figos. frios, frutas secas naturais e crisCRUITO-CIANII
gricoie, goma de mascar, gorlaia, receptores, regadores automáticos talizadas;
duras, grânulos. grão de bico, gelatina,
4elógios , relógios de ponto e de vigia, goiabada. geléias, herva doce. herva
tedutores, resistências elétricas, registros mate. hortaliças, lagostas, linguas,. leite
Nome C.annereia(
para água, registros para canais e com- condensado, leite em pó, legumes eu'
portas, receptores de sons, reatores, rea. conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
.torta para luz flu-orescentes, reostatos, ma alimenticias, mariscos, manteiga. Térinos na. 611.533 e 6,1.#3;-,
13-11-1964
rogistros para vapor, registros para margarina. marmelada, macarrâo, mas. Companhia Nacional dekomla
si
bidê. para banheiros, para aparelhos bede tomate, mel e melado, mate, mas.
Crédito — CIAN
bedouros, para lavatórios e para pias. sal para mingaus, molhos moluscos.
São Paulo
mostarda,
mortadela,
nós
moscada.
ao.
para
cabelos.
quebra-luzes,
secadores
sorveteiras, sincronizadores, sextantes, Na; 6leos- comestiveis, ostras, MU,,
selecionadores, sifões, sereias de alarme pães piam prlinés, pimenta, pós para
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleipickles, peixes. presuntos, pai.
IAME 0 .
ros, reguladores . automáticos ou não, tas, petit-pois. pstilhak It4zas( Pudins:
$é40 Pata 0—natitial
aparelhos televisores, telelupas, telôme- queijos. rações balanceadas; para anitroa, tomadas, telescópios, '• teodolitos mais, requeigies, sal, diga, sardinhas
termômetros, tomadas de corrente. apa- aendulches. salsichas, salambs, sopas enrelhos de elégrafo sem fio, transforma- latagas. sorvetes, sucos de tomates e 4e
Classe 16
dores, trenas, torneiras de alta pressão. frutas; torradas, tapioca, temaras, talha.
Insígnia de Comércio
torneiras com dispositivos para aqueci- rins, tremoços.' Retas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
Ciaste 33
mento de água, telefones, telescópio!,
toucinho e vinagre.
Insignia de Comércio
transmissores, toca-discos, automáticos

Março de 1965
Tann° n.o 371.535, de 13-11-1964
Companhia Nacional de Economia a
Crédito — CIANEC
-;ão

CIANEC't
Classe 50
Para distinguir: Papéis de carta, papéis
de oficio, cartões comerciais e de vias,
tas impressos, envelopes de qualquer tipo, .recibos, faturas, duplicatas, letras
de câmbio, cheques, notas prcmiss6iiat
debentures, apólices, ações, folhinha*
passagens aéreas, ferroviárias, rodovia
rias marítimas, bem como bilhete§ d(
sorteios, bilhetes de loterias, cupons 4
impressos em geral
Térmo n.° 671.536, de 13-11-1964
lri-Alfer — Refrigeração e At
Condicionado Ltda.
São Paulo
tt

-/LIPRi

Indústria Braalleirtii:
Classe 8
Aarelhos de ar condicionado •
refrigeração
Termo a.° 671.537, de 13-11 . 1964 4
Prondme Ltda.
São Pealo

N;11

Casal 33
Sinal de Proaganda
Urino n.° 671.538, de 13.11.1§a4
(Prorrogação)
Indústrias Indlan6polis S.A.
Artefato, de Metais
São Paulo

PROR400AÇIO)
44
Drometeiart

amue 11
~alo
%mo ir• 01.139. de ait-NE
Iriondaa460)
Bei 8 .A . Indústria e Clamãesta

Agulhas para tricote acituhabse

rfliair.
041k,
g
r1/42 51.144...

MJ

Gam aTitulo de Bete demite

'Moo a.* 71.540, de 13414
ger=2
Sarah André.

•

PRORROOAÇãd
V O N-A R gj

Clame 33
Irado 4,estabelecionut•

I1

..AARIO OFICIAL (Seção Hl)

Segunda-feira 22
r

• Termo n.° 671. .541; de 13-1i-1964 .
(Prorrogação)
Antônio Francisco Julianelli e Jora
çalvador Julianelli
São Paulo

,

PRORROGAÇÃO
CANGACEIRO
Indistria Brasileira

,arço de

;
Virmo n.o 671 .597, de 13-111964
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
Alvaro Moia Moreia
cadeiras, carrinhos para chá e cale
conjuntos para dormitórios, conjuntos
São Paulo
para sala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e 'praia
conjuntos de armários e gabinetes pare
copa e casinha, camas, cabides, cadeira
giratória.: cadeiras de balanço, Lelitià
de rádios' colchões, colchões de Molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espieguiçadeiras, escrivaniIndústria Brasileira
Mas, estantes, guarda-roupas.
mesinhaa mesinha, para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
• Classe 43
para quadros, porta-atratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- Um rerigerante em pilula ou liquido
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e para dietas, águas minerais artificiais.
caldo de cana, laranjada, limonada •
vitrines
guaraná engarrafados
Ténno n.° 671.544, de 13-11-1964
Termo n.° 671.548, de 13-11-1964
( Pror rogação ) António Célio Silva e Décio Josué
Laboratório Pernam-bucano Ltda.
Antonio Fischetti
Pernambuco
São Paulo

Têm.° n3 '671.552, de 13-11-1964
Ponto Branco — Utilidade, Doméstica.
Limitada
Guanabara

Ponto Branca
;Unidades Domasticas Ltdik

Ineaall.

•
-41 'l'

Ciaste 23

tua soppay :11118c:r3a, e.lad

ridos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canliamo, cetim,
raro& casemina, fazendas e tec:dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
peco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo n.° 671.542, de 13-11-1964
(Prorrogação)
Enrico Furio Dorninici
São Paulo

e govatiti

1965 1183

Nome Comercial
•Termo n.o 671.553, de 13-11-1964
Mercantil Sabará Ltda.
Paraná

Mercantil Sabarer
Classes: 41, 42, 43 e 4
Título
Termo n.° 61.54, de 1341-1964
Andes Metalúrgica e Comércio de
Máquinas Agrícolas Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 33
Desenho industrial, comunicação visual.

PRORR00410
DOMINI C I
Indiaatria
Casse /1
Para distinguir: Aquecedores, aquece*
dores automático& aparelhar para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos eletricas para lavar, acendedores elétricos,
aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos foagráficoa amplificadores
de som, aparemos acústicos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugado, com faaógrafbe
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumula.
ores elétricos, aparelhos de iluminaçao,
batedeiras elétricas, baterias, balançar,
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, cara.
painhaa elétricas, acumuladores de ar,
condicionadores de ar, chuveiros Mei.
cot, diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, cataias. evapcuadorea
exaustores elétricos, fogareiros elétrica
e automáticos, ferros elétricos, de pars
sai e engomar, frigideiras elétricas, ia
nógraias, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e licaddificadores elétricos, leiteiras automáticas. lustradeilas, lanternas elétricas. lampadas,
turadores elétrico*: automáticos, mirofones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas automáticas de premio. reator"
sorveteiras elétricas, sirenes elétricas,
torradeiras elétricas. transformadores,
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores
Termo n.o 671.543, de 1311-1964
(Prorrogação)
Irmãos Zatz nSi Cia.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Termo

OVDV008 808d
Clara. •
Um preparado farmacentico empregado

no tratamento das doenças do fígado
baça, anemias, chioroses, hidropaia"
raentruações dificeis debilidade do estômago e ainda para fortalecer a ação de
toda economia nos temperamentos
fracos
Termo n. 9 671.545, da 13-11-1964
(Prorrogação)
Adriano Gomes & Cus.
São Paulo

PRORRompÃo
VERMELHO tfETO

Casai nue
111~.140~9

troAmw he. 1~0~

ORM
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Clame 42
Aguardente de cara
••••n•••

Termo n.• 871.546, de 1341-1964
$.A. Farmacêutica Brasileira
Fannabraa
Guanabara

.

PILOTO
Indústria Brasileira
Classe 40
Móveis em geral à metal, vidro, de
acta m. deira, estofados ou não. inclusive auSvets ara. escritórios: Armários,
armários para banheira e para roupas
usadas, ah:m iada. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
;
. .
t

ANDES

'decoração, arquitetura de interiores, planejamentos gráficos e propaganda
1114

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos ene•
cánimos e emplilhadbres ocmbinado
arrancadores mecanimos para a
Classe 48
lura, batedeiras para cereais, bombas
Titulo
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
Terra° n.° 671.550, de 13414964 ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadoras, debulhadoras
Ponto Branco — Utilidades
destocadores. desentegradora, esmagaLimitada
dores para a agricultura, escarrifica doGuanabara
enchovadeiras, facas para :alisainas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
apicultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas nivelacloras de terra,
.náquinas perfuradoras para a agriculIndústria Brasileira
tura. máquinas de plantar, motodaartuas. inquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, es- para irrigação, para matar formigas e
tofados ou não. Colchões, travesseiros outros Insetos, para burrifar e pularia
sai desinfetantes, para adubar, para
e acolchoada para móveis
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
Térmo a.* 671.551, de 13-111964
Ponto Branco — Utilidadas Dam/atlas amassadoras para fins agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para caLimitada
•
pinar, maquias combinadas para esGuanabara
mear e cultivar, de desbanar, para anilar máquinas e moinhos para forragens, máquina. toscadoras. ordenadoregi mecânicos, raladores
PO}
loo "compressores para a agricuitars.
sacradeiras, semeadeiras, trecadairsa
semeadores de tetra, tocadores de go"
aia, tratores agrícolas, válvulas Pont
•
máquinas agrícolas

EVE OF ROMÃ

Denaéaticas

res,

atecanicos,

Têm a.° 671.555, de 13-11-1964
Flora Curitibana Ltda.
Paraná

PRORROGACÃO
ADESPERSOL
NDUSTRtA BRASILEIRA

Flora Curittana

1

Classe 3
Produto farmacêutico indicado na
vitteminaerapia
•.
.11 :

tudtlarria Brasileira

671.549, de 1311 1964
Paulina L. Ccaulich
Guanabara
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Títuka

1194 %tunda-feira 22
Têm° a.° 671.556,6 de 13-1144
Calçados Oriente Lida.
Paraná
C alç ádO S

nano a.• 671.562. de 13-11-64
Gurgel 6 Cia. Lida.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
°40ittt

Classe 36
Titulo
Termo n. • 671.557, de 13-11-64
inlastrias "União" de Papelão e Embalagens Ltda.
Paraná
Industrias "Uniào"

AN EMOKOL
•
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Temo n.° 671.563. de 13-11-64
Instituto de Medicamentos e Alergia
lata Ltda.
Guanabara

Papelão e Émbalagena
Classes: 33 e 38
Titulo
Termo n. • 671 .558, de 13- t 1-61

Citobloc Ltda.
Paraná

CITIBLOC
tnclús- tria Brasileirs.

Classe 16
gaixas d'água, colunas, chapas para coberturas, edificações pré-moldadas esta-

'es, frisos, ladrilhos, lages, lageotas.

manilhas, mosaicos, placas para pavithantação, placas ornamentais de 'cimento. tubos de concreto e tanques de
cimento

Termo n. • 671,559, de 13-11-64
José Augusto TaVeira
Guanabara
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Termo n. • 671.571, de 13-1144
Timo a.* 671.567. de 13-11-64
Nuaar Comércio e Representações Ltda. Madinex S. A. — Madeireira IndusGuanabara

Salão Nacional de Pesca
e Industria Naval. .

Titulo

Termo
671.568, dp 13-11-64
Alberico Costa de Men~
Guanabara

Têrmo n. • 671 .572, de 13-11-64
Mocex Cosméticos Ltda.
São Paulo

Super Cesta Maravimosa

InditstriirBraseira,l

4. CentãO
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essènciaa,
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Classe 41
Compotas. frutas, frutas secai, sar,11- água de rosas, água de alfazema, água
tias. azeitonai'queijos. bombons, Laias, para barba„ loções e fó nicos Para 04
cabelos e para a pele. brilhantina, bati.
paté, compotas. ervilhas
dolina, "batons", cosméticos, fixadoras.
Termo n. g 671.570, de 13-11-64
de penteados, petróleos, óleos para os
Marcelo Panzoldo
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
São Paulo
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou nau, lápis pare
prorrogaçi°
pestana e sobrancelhas,. preparados paca
Y
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
para barbear, sabão liquido perfumado
Brasll'elra
ou não, sabonetes, dentifriclos em p6„
pasta ou liquido; sais perfumados pare
me;
esc6vas para dentes, cabelos, unhas,
Classe I
e cilios: dum de, louro, saquinho perfuTintas para calçados
mado, preparados em pó, pasta, liquiTermo n.° 671.569, de 13-11-64
do e tijolos para o tratamento das unhas
Distribuidora de Produtos de Toucador dissolventes e vernizes, removedores da
Imperial Ltda.
cutícula; glicerina perfumada para os
Guanabara
cabelos e preparados para descobrir
nnhas, cílios e pintas ou sinais artiR.
ciais. óleos para a pele
Braiaile'ra

FiG ANTiTOX
ittritistrta—Braii.;,r&

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada
como anti-tóxico protetor do fígado, nas
insuficiências, intoxicaç es e degenera. ções hepáticas
Tenmo n. 9 671.564. de 13-11-64
Instituto de Medicamentos e Alergia*
Ima Ltda.
' Guanabara

PRORROGAÇÃO
GELAXAT
1 ^4u

tr.

a.

Termo n.° 671.573, de 13-11-6,4
Takser 6 Cia. Ltda.
São Paulo

Bra'ãtteira

Classe 28
Cola para cakado

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada cotno laxante fisidlógico nos espasmos intestinais e contra a prisão de
ventre

Termo n. • 671.560, de 13-11-64
Joel Cordeiro Mendes
Guanabara

Termo a.° 671.565, de 13-11-64
-Indústrias de Óleos Rubi S. A.
São Paulo

PljORROGAÇÃO •
)
Classe 48
Um tónico capilar
Termo n.° 671.561, de 13-11-64
Moraes 6 Cia. Ltda.
rs'sra

47LE0 RUBI
ESTRATEGIbTA
DA 8AODE
Classe 41
Óleos comestíveis

Termo n.° 671.. 566. de 1311-64
Casa das Cortinas Ltda.
Guanabara

Classe 34
de estabelecimento

Classe 17
Para assinalar papel cambas

MADINÉX 3/A,.-MADEIREIRA
'INDUSTRIAL 13 EXPORTADORA.

Classes: 41 e 50
Titulo

PRORROGAÇÃO
TIRA TEIMA,

trial e Exportadora
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 18
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 tónicos 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 "maquillage" depilatórios desodorantes, vinagre aromático, o6 de arroz

e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para

o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear. sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escavas para dentes,. cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em p6. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
p uhas. dlios e pintas ou sinais artifis
_ ciais óleos onrs a pele

PREÇO DO NÚMERO DE 110JR: ' CR$ 10,00

TAIMR-SUPERMECADO DE MOVEIg
Classe 40
Móveis
Termos as. 671.574 a 671.533, &e
13-1/-64
•
São Paulo

PNEUAO-0 PALÁCIO DOS PU"
Classe 39
Pneus
Classe 39
Pn•su3
C125St, 39
Pa.us
39
Pryus
Cl-- ,;•
C'

19

Cl

• 34

Cl - •
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C' , •s • 39
Prwus
Classe 39
Pneus

