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ANO XXIII - II. 5

DePARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE 1NDUSTRIA•
Divisão de Patentes

E C'À O
CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

gesellschaft Vorrn Meister Lucha
& Bruning.
N.o 121.783 - Processo para a
obtenção aktiengesellschaft Verta
Meister Lucius & Bruning.
N.o 121.936 - Processo para a
recuperação de ácido 6 a dm'n oPenicilanico - Beecham Researeb
Laboratorles Limite&
N.o 123.241 - Composição de
graxa aperfeiçoada e processo da
sua 'fabricação - Esso Research
And Engireering Co.
N.o 123.272 - Aparelho de en.
rolamento de fivelas - &ovni Ma.
nufacturing Co.
N.o 123.300 - Aperfeiçoaniehe
tos em calçade' ras - Alberto dos
Reis.
N.o 123.427 - Processo para al
preparação de dioxi esteroldea
Scherico Ltd.
N.o 123.439 - Materiais de po.
liester tingidos com corantes de
antraquinona - Eastman Kodak
Co.
N.o 123.949 - Aparelho para
lançar meios de combate - Johart.
nes Buek.
N.° 124.228 - Aperfeiçoamen.
to em recipiente de reação para
rpelrleissã
odoe alta temperatura e
alta
Geenral Electric Co.
N.° 124.342 - Processo para a
preparação de novos der.vados de
antibióticos de Tetraciclina - Cai*.
Erba S. P. A.
N.o 124.430 - Material termo
sensível para desenho o processo
para a sua produção - Etablisse.
ment Censtitulting.
N.o 125.261 - A perfeiçoamentos em tampas atomizadores para
frascos plásticos em geral - Va.
soflex S. A. Produtos Plásticos.
N.° 125.310 - Fecho flexível
para bolsas e similares - Mato
e Kagan.
N.o 125.387 - Aperfeiçoamentos na fabrcação de tapetes e si.
Inflares e prodto resultante
Luigi Lanzafame e Santa Bom!
Lanzafame.
N.o 125.726 - Composições nematicidas - Farbenfabriken Bayer
Oktiengesellsehaft.
N.o 127.771 - Prensa modela,dixt% para massas alimentícias --.
Caio Ferraz Venoso Zeferine Fel'.
reira Velloso Filho e Elio P nto

NP 127.527 - Continental Oul
Co./
N.° 128.682 Deutsche Gold
Têrmos com exigências a cumPrivilégio de invenção deleUnd Silber Scheideanstalt Vormals
prir:
ridw
Roessler.
N.0 111.761 - Cia. de Cerám.ca • N.o 129.282 - Appleton Wire
De 18 de março de 1965
Industrial de Osas.lo.
Works Corp.
N.° 111.914 - United Mercharts
N.o 130.145 - Miles LaboratoN. 0 121.822 - Processo e disries Inc.
positivo para produção de elemen- And Manufacturera Inc.
N.o 124.230 - FAso Research
tos e construção que se compõem
Privilégio de invenção defede um par do barras longitudirode And Engineering Co.
ridos:
N.o 125.607 - Adauto de Ane ligadores transversas soldados
entre elas de Evg Entiwicklung drade.
N.° 107.028 - Processo para a
N.° 125.277 - Wickman
Und Verwertungsellschaft M. B. H.
preparação de produtos vulcanizami ted,.
N.° 125.974 - Untou Chemique dos - biontecalint Soceta Generale
N.o 125.091 - Suporte de quaPer L'Industira Mineraria e Ch:dro de um tear - Maschinenfabrik Belge S. A.
N.o 149.640 - António Parodi e mica.
nuti O. O.
N.° 118.893 - Composições vulMario Cardini.
N.o 125.157 - Produção de arN.o 156-.197 - Indústria de Mó- canizáveis - Pirelli Societa Per
tigos microceluIares configurados veis Ipranga Ltda.
Azioni e Montecatini Soc. Goa Per
- Dunlop Rubber Co. Llmited.
N.o 156.198 .-. Yoshizazu Mai- L'Industria Minerara e Chirnica.
N.o 116.593- - Processo para
N.o 125.300 - Máquina para tri- 811Zaki.
preparar 3,17 alfa di,hidroxi 16 alturar e ou para bombar materiais
Diversas:
guil 9(11) pregnen 20 ona - Merck
a remover eventualmerte sob ho& Co. Inc.
mogeneização e mistura s'multitN.o 116.906 - J. M. With G.
N.o 118.071 - Nova disposição
neas e processo para a. reparação
em elemento de aquecimento para
de materiais e corpos com emprego M. B. D. - Arquive-se.
N.o
116.930
J.
M.
Voith
G.
água - Bakashifukuda.
nosta mácuIna - Georg Neitil.
M. B. D. - Arquive-se.
N.o 118.792 - Aperfeiçoado
N.o 116.929 - J. M. Voith P. processo para produzir aplicar diPrivilégio de fnvenção deferiM. B, D. - Arquive-se.
dos republicados:
cloro benzonitrilas - N. V. PhiN.o 124.566 - Ernst Josef Lam- lips Gloeilampeitfabrieken.
N.o 95.193 - Processo para pre- berg - Arquive-se.
N.o 119.408 - Processo e apaN.° 129.666 - Ernst Usei' Lamparar uma composição apropriada
relhagem para conduzir reações
para inibir o crescimento de fun- berg - Arquive-se.
N.o 153.311 - Raroldo da Silva químicas por melo de um sal fungos e artigos industriais preparadido - Sheli Internationale ReBastos
- Orquis e-se.
dos de acórdo com o mesmo N.o 153.366 - Ecil Expansão searrh MaafschappiJ N. V.
WISC0115 n Alurnni Research FounN.0 119.534 - Produção de fiComerciai e Industrial Ltda. dation.
bra artificial - Canadian Celanese
Arquive-se.
N.0 113.290 - Aparelho combinado de carrepainento para instaExigéntjas
N.o 119.699 - Óleos lubrificanlações de fornalha de grande capaTermos com exigências a cum- tes aperfeiçoados - Shell Research
cidade - .1f/ 1i:infles Joser Martin.
Limif ed
prir:
N. 01 .15.691 - Aparelho ondulaN.o 119.886 - Com posições dedor - Joseph Inane/ma & sons Co.
tergentes liquidas - Unilever N. .V.
N.o 110.775 - Rousse!' 'Mat.
N.o 120.034 - Processo para" a
N.° 113.371 -- Siamicarbon N. V.
N.o 113.710 - Aperfeiçoamenprep ararão de Ovo produto de atiAtiles
Laborai°.
N.0
13.1722
tos em aco plamentos de atritos vidade diurefica - Chinoin GyoTrydrn Ki! r to Power Transmis.sion ries Inc.
gyszer
es Vegyeszeti Termekek
Tanited:
N.0 113.712 - Cite Societe Ano- Gyara RT.
rtytee.
N.0 120.035 - Processe Para a
N.o 118.903 - Discos refinadores
N.° 116.082 - Farbwerke Hoepreparação
4 meti 3 oxo 5 alfa
E. . :fones Corp.
chst Aktiengesenschaft Vorm Ma- esteroldes de
- The 'British Drug
N.0 122.97? - Polamidas deri- ter Lurius & Bruning.
Rouses Limifed. .
s•ades ele l ohexanobis metilamina
N.0 121.183 - Elans Joachim
- Eastman Kodak Co.
N.0 121.687 - Processo para a
Zimmer Verfahrenstechnik.
Pulp & Papei, Be- produção de dispersões de polim p- I Baynre
N.0 124.169 - Colarinho extenN. o 128.237
N o 1Q.27.776 - Processo para a
ro. NI"14.n. p”1...,...,ePo de um alimento nara
sfvel
Van Heusen Corp. search Irstifute of Canad.'
EXPEDIENTE DO DIRETOR

i

Exitiências
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RepartiçJes ~km
deverão remeter o e:epedierhe
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
DIRETOR • GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
guando deverão i.a.ze-lo até às
11,30 horas.
eu.", no SERVIÇO DE .puse.c.a.oeas
CHEFE 0/4 SEÇÃO OS REDAÇÃO
FLORIANO' GUIMARÃES
- As reclamaçUs pertinen- MURILO ' FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO iii.
verão ser formuladas por es••cee Is pub_daf Jacas 40 expeellane. do Repahrtarndm*,
crito, à Seção dc , Redação, aas
WoIOna s Oroprledacle
uotrIat do MInletièrle
9 (1 ,4 17,30 horas, no máximo
Is Indeastria • Comércio
até 72 horas após . a saida dos
(morasse ne• ' oficinas cio Departamento de Impem Nacional
órgãos oficiais.
.*411n••n
Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados ebautenlCcados,
ressalvadas, por quem- de di- REPARTIÇÕES F. PARTICULARES
l'UNC1ONÁR/05
reito, rasuras e erienaas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
_.
- Excetuadas as para o
600,00
Semealre
.
.
•
Cr$
Semestre
.
.
Cr$
exterior. que serão sempre
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
aniaiã, as assinaturas poder., Ano
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses • ou uni ano. Ano
Cr$. 1.3000 Ano
Cr$ 1.000,0.0
--As assinaturas vencWas
poderão ser suspensas sem parte superirs do enderêço não continuidade no recebimento
. • .impressos o numero do talão dos jornais, devem os assinanaviso previu.
Para facilitar aos assinantes' de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectwa
renovação com antecedélcia
a verificação do árzo de vali- que findará.
A fim de evitar splacão de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinattP.as.
- As

animas ,- F. Hoffmann La Radie

...arco de 1965
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EXPEDIENTE

EXIGÊNCIAS

EXPEDIENTE DA SECA() DE

- As Repcxliçães Públicas

eingir-se-ão ás assináturait
anuais renovadas até 29 de.1 •
fevereiro de cada ano e de
iniciadas, em . qualquer época,
pelos órgãos. competentes.
fim de possibilitar a remessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
-sua aplicação, solicitam°,
-tisem os interessados .prefe..
renda/mente c.Vque ou vale •
postal, emitidos a favor" do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às &ti.
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que i:
os solicitarem no *ato da assi..
natura
O funcionário ' público te- deral, para fazer jus ao deiconto indicado, _deverá provar I
esta condição no ato da assinatura.
custo, de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda o pulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr. i 1,00, por ene
•
decorrido.

-A

FRASE.
DE -PROPAGANDA

DEFERIDA
INTERFERÊNCIA
Soneto Ànonyme.
Vermos com exigências a cumprir:
, N.0 -127.885 Máquina para o N. 98:217 - António Espiei. Pico.
N. 416.002 - Orno Faz a Roupa
• MARCAS DEFERIDAS s_
prepara em -tempo curto de granMais Limpa do Mundo - R 5 HalN. 122.433 -.Shiongi & Co. Ltda.
son Limited - classe 46 (art. 121).
de quantidade de café - Maria DeSnia Viscosa Societa
N. 123.912
DIA 18 DE MARÇO DE 1905
Na,zionale Industria Applicazioni Vis• _ .
Donadjo.
cosa S P A.
INSIGNIA DEFERIDA
N. 232.895 - Discotex - Carl Emil
.N. 0 127.877 -'DispositiVo para
Geckler - classe 8.. ••
N.
124.101
Societe
Des
Usines
N. 415.762 - Odontopediatria
a preparação ráp da de . bebidas e Chimiques Rhone Poulenc.
N. 233.978 - Nova Central.- Ida
Isupinambá - Ruy Tupinarnbã
Infusões quentes - Maria Delisea
N.. 124.290 - Ciba Socie.te Anony- Sachetin Ferranti & Filhos - clas- -Ptuy
clanze 33 art. 114).
Doroclio.
me.
se
41.
N. 417.272 - Providro - Cia.
N. 124.831
Spencer Chemical
N. 239.825 - Servus - sidol wer- Produtora de Vidros Providro - elas
N. o 128.271 - Base estabilizada Co.
SeS 1- 14 - 15 - 16- 21 -23 - 1.
ke Siegel ar Co. - classe 46.
de arado para ser usado para faN. 125.929 - Engelhard Industries
23 - 33 - 40 (art. 114)..,
zer urna valeta circir!ar para ' ferti- Inc.
N. 254.230 - Auto Lux - Comp.. N. 417.462 - Gemaco - Engenha• .N. 127.271 - St. Regia Papar Co. Auto Lux Indústria e Comércio - ria Arquitetura Construções Gemaco j
lização - Ehinjiro Tkakita. •
N, 127.678 - Dunlop Rubber Co. classe 21.
Ltda. - classes 6 - 16 - 33 (artiNP 128.304 - Nova emablagem Limitar].
N. 274.902 - Le Sans Souci - go 114).
para leite e similares - D rceu N. 129.749 - United Sta.tes Rubber Restaurante
Le Sana &mai Ltda. Arantes.
Co.
EXPRESSAO DE PROPAGANDA
classe 41.
• DEFERIDA
. N.° 128.344 - .Arados Para ter- N. 130.324 - Pittsburgh Plata Glass N. 277.038 - Ype - Humberto
ra vegetal - C. Vali Der Lely N. V. Co.N. 130.394 - Imperial Chemical Sorti - classe 46.
N. 416.230 - Sua Compra Ni
N. 2E0.378 - IAM - Indústria Au- Clark Pode Sair Gratis - Cia. CalN.° 128.373 - Processo de fa- Industries Limited.
to
Metalúrgica
Ltda.
classe
11.
çado Clark - classes 33 e 36 - (arbricação demonosulfetás de tinraNs. 156.140 - 156.141 - 156.142 121).
ma - Faabenfabriuen Bayer
AB. Tetra.
N. 411.652 - Bronehigia - Far- tigo
N. 416.234 - Concurso Sorte Gran
mileia
Vasconcellos
Ltda.
classe
3.
• tiengesellscháft.
N.- 156.145 - Richardson • Merrell
Clark - Cia. de Calçados Clark
N.- 416.227 .- Amaragy - Irmãos de
N. o 128.409 - Aperfeiçoamen- Inc.
-- classes 33 e 36 - (art. 121)
N.
156.907
Combustion
EngineIVIichel
Ltda.
"'classe
41.
tos nos auto 'silos radiais - Es- ering Inc.
, N. 416.246 - Baixe o Seu Custo
N. 416.382 - Dover - S.A. Bra- de Vida Comprando Clark - Cia.
voga S. L.
N.
156.908
Sonic
Development
sileira de Tabacos. Industrializados Sa- Calçado Clark - classes 33 e 36 N. o 128.410 - AperfeiçoamenOf. América.
brati - classe 44..
(art. 151).
•
tos nos auto - Es- Corp
N. 156.917 - João Baptista RodriN. 416.248 - uanhador da Sorte
N. 416.428 - Joalheria Saul - Grande
praga S. L.
gues.
Clark - Cia. Calçado Clark
Dspositivo para N. 156.920 - American Cyanamld Raul Elias Mizrahi - classe 13.
N. o 128.693
- classes 33 e 36 - (art. 121).
limpeza de canas-de açucar des- Co:
N. 416.944 - Eristowica - Martitinadas a Obtenção de garapa - N. 156.922 - Piacentini S.A. rricl. ni & Rossi 5 P A - classe 42 (com T1TULu DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO
exclusão de coquetéis).
e Comércio.
João Antônio da Silva.
N. 156.925 - Uralita S.A.
N. 128.722 - Dispositivo de CorreN. 156.927 - Aktiengesellschaft
ção do Leito dos Rios - Eletricite de
Borwn Boveri & Cie.
Frace.
N. 129.080 - Recipientes de ExtreN. 156.928 - Eastman Kodak Co.
midade Fechada - Folis Packaging
N. •156.930 - Exprew Injector Co.
Corp.
N. 156.935 - Talon Inc.
' N. 129.281 - Processo Para a FaN. 156.936 - Rohm & Haas Co.
()ricaça° de Fitas de Fecho Eciair CoN. 156.940 - Plastic Print AG.
com
laço
duplo
Tadrp
Ilidas
N. 156.942 - Carlos FerreLa Berlia.
N. 129.845 - Processo Para a Ob- nardo.
tenção de Sulfonil Ureias - Farb- N. 156.943 - Cabelereiros Antoine
perke Hoechs Aktiengesellschaft Vorm Ltda.
N. 156.949 - V1to Gucciardl.
geister Ludas Bruning.

N. 422.517 Canaan - Jorge Ferreira da Silva - classe' 16.
.
N. 426.962 - Dozecasein - Quinuca Médica Farmacêutica Ltda. classe 3.
N. 430.594 - Ava - O. P. Fava
- classe 41.
•
N. 430.712 - Imefa
Imefa Ind.

•

- Soc. CoN. 274.548 - E H
marcial de Instalações Técnicas FHM
- (ar- classes 33 - 6
tigo 1171.
N. 280.339 - Auto F3sto Violante
- .Cosmo Violante - classes .21 47 - 6 - 8 - 11 - 33 - 39 (art. 117).
N. 367.785 - Parque Rebouças de. Madeiras Ltda. - classe 16.
Gian&cola atarano clawe .
N. 431.099 - Cral Cral Correa (art. 117 n. 1).
Ribeiro Administrações Ltda. - clasN. 410.36a - Maga . lp Terra Nova • •
se 50.
- Isabel Lerei' t..; Filho Ltda. -"cias-
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•
• N. 417.300 - Dr. Luys de MendonHepabe n. 200.890.
ça e Silva.
Duosaly1 n. 201.996.
N. 417.337 - Indústrias Reunidas
Proserpina n. 205.907.
São Francisco S.A.
Pavasedin n. 207.671.
N. 417.440 - Bonelli Bonora BeTrinsefol n. 207.672.
bidas S.A.
Alitiamina ri. 207.673.
N. 422.578 - Emipa Empresa inPangamln n. 207.679.
dustrial de Parafusos Ltda.
Thiadoze ri. 208.775.
N. 430.329 - Carlos de Oliveira
Profilactin n. 210.624.
Freitas.
Oftaciclina n. 213.345.
N. 430.340 - Cia. Industrial e CoLipocort ri. 225.604.•
mercial de Materiais de Construção
Bromasserpina n. 225.878.
Cicomac.
Vitacilina n. 230.548.
N. 430.415 - Alcides P. Nicaretta.
Asmafiliria ri. 230.552.
N. 430.544 - Listas Telefônicas .Corangyl n. 232.596.
Brasileiras S.A.
Clorotricina n. 275.243.
MARCAS INDEFERIDAS
N. 430.678 - Manoel Kherlakian
Antisacer ri. 275.244.
S.A. Indústria e Comércio de CalDermofar n. 280.989.
N. 222.090 - Santo Antônio - çados.
Lipotiol n. 280.990.
N. 430.689 - Colibri Comercial LiPanificadora Santo António Ltda. Anotem-se as transferências.
tográfica Brasileira de Impressão Liclasse 41.
Dansk Flama S.A. Instituto de FiN. 257.920 - Hazanon - Labora- mitada.
siologia Aplicada -- Transferência
N. 431.301 - Organização Técnica para seu nome da marca Negatan
tório de Produtos Farmacêuticos Lide Eletricidade Ote Ltda.
mitada - classe 3.
n. 199.918 - Anote-se a transfarênN. 262.919 - Televi
Levi Barcia
bosa - classe 8.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 325.381 - Ultrason - Eletro
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO
Radio Carioca Ltda. - classe 8.
N. 391.351 Concrair - Concrair TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
Schilling Biller S.A. Industrial e
Indústria Brasileira de Cimento PluDE NOME DE TITULAR DE
Comercial - No pedido de cancelaricelular Ltda. - classe 16.
PROCESSOS
mento da averbação de contrato na
N. 415.855 - Sorriso - Produtos
marca n. 145.379 - Ar"'-se a canAlimentícios Cardoso S.A. - clasDIA 18 DE MARÇO DE 1965
celamento.
se 41.
N. 430.395 - Seaforth - Z. RezenSamuel Smith Sons (Colne) LimiEXIGÊNCIAS
de - classe 42.
ted - Transferência para seu nome
N. 430.454 - Telecolor - Standard da patente privilégio de invenção
Chianti actelini 13 P A -- Junto a
S.A. - classe 8.
n. 70.498 - Anote-se a transferên- marca n. 166.451a- Satisfaça exigênN. 431.102 - Prontalaje - Lajes cia.
cia.
Prontaiaje Ltda. - classe 10.
Chianti Melini 8 P A TransfeIndústria Farmacêutica . Quinafar
N. 479.498 - Superchic - Bebe rência para seu nome da marca Me- Ltda.
- Junto a marca n. 176.038
Kauffmann - classe 36.
Uni n. 152.214 - Anote-se a trans- - Satiafaça exigência.
ferénaia.
. Artecnica S.A. Móveis e Decorações
EXPRESSA° DE PROPAGANDA
Dansk Flama S.A. Instituto de Fi- - Junto a marca n. 195.930 - SaINDEFERIDA
siologia Aplicada - Na alteração de tisfaça exigcencia.
E. Griffiths Hughes Limited - • JunN. 416.247 - Calçar a Familia Com nome das marcas ri. 171.150 Cardy50% de Desconto - Cia. de Calçado nogeno n. 171.184 Mesa Cálcio .... to a marca n. 227.455 - Satisfaça
n.
246.329
Serbromina
n.
251.664
Bre
exigência.
Ciark - classes 33 e 36.
vicidina ri. 251.665 Mentotricina
Albert Hammond &atou -- Junto a
n.
251.666
Stomatobi
Anotem-se
marca ri. 227.663 - Satisfaça exiEXIGÊNCIAS
as alteraçóes.
gência.
•
Laboratório Clímax S.A. - Junto
N. 413.762 - Distribuidora de FerDansk Flama S.A. Instituto de Firamentas e Máquinas Diferma Ltda. atologia Aplicada, - Transferência a marca n. 238.814 - Satisfaça exi- Satisfaça exigência.
para o seu nome da marca Difusol gência.
Metalúrgica Forty S.A. - Junto a
N. 415.781 - Malharia Princesa n. 230.251 - Anote-se a transferênmarca n. 277.048 - Satisfaça exiLtda. - Satisfaça exigência,
cia.
N. 416.132 - Cobrantil Cia. BraL'Oreal - Na alteração de nome gência.
sileira Financial Imobiliária e Mer- da marca Imedia n. 294.807 - AnoF N I Fábrica Nacional de Implecantil - Satisfaça exigência.
te-se a alteração de nome.
mentos S.A. - Junto a marca ....
N. 416.932 - Brasil Química Ltda.
13onimex S.A. Indústria e Comer- n. 303.982 - Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
cio - Na alteração de nome na marLaboratório Farmacêutico Vicente
N. 417.045 - Sociedade Eletromac ca Bonimex n. 305:604 - Anote-se a Amato Usafaima S.A. - Junto a
Ltda. - Satisfaça exigência.
alteração de nome.
marca n. 168.838 - Satisfaça exigênNs. 417.115 - 417.117 - Otto AuAntônio Rino dos Santo.; - Trans- cia.
gusto de Lima & Cia. Ltda. - Saferência para seu nome do título PaIndústria de Faunos e Cigarros Wiltisfaça exigência.
nificação Confeitaria Confiança ter- der Finamore - Junto a marca ....
mo n. 329.958 - Anote-se a transfe- n. 170.919 - Satisfaça exigência.
•
DIVERSOS
rwncia. •
Helbra S.A. Indústria FarmacêutiEditorial Bruguera Ltda. -- TransTremias aguardando anterioridades: ferência para seu nome da marca Po- ca - Junto a marca n. 179.037 N. 178.363 - Francisco de Carva- pulivros tênno ri. 427.041 -- Anote-se Satisfaça exigência.
Etin Eletr.() Técnica Ltda. - Junto
lho.
a transferência. Quanto ao pedido
N. 413.876 - Hoshino & Hoshino de transferência requerido por Orles ao termo 111.427 - Satiafaça exiLtda.
.A. arquive-se por fal- gência.
Publicações SÃ.,
N. 415.690 - &afio Mime.
ta de .cumprimento da exigência.
DIVERSOS
N. 416.094 - Distribuidora AutoComercial Exportadora e ImportaPeças Bauru Ltda.
dora Itaussu Ltda. - Transferência
Laboratórios Pierre Docia S.A. N. 416.168' - Indústrias Alimentí- pala seu nome da marca Jambinho
Junto a marca ri. 140.923 - Arquivecias Gerais S.A.
tarnio
434.988
Anote-se
a
transse o pedido de averbação de contrato
Multiplast S.A. In- ferancia.
N. 416.301
por falta de cumprirnçnto da exigêndúntria e Comércio.
Les
Laboratoires
Rtrussel
TransN. 416.370 - Antônio Bento.
cia.
Alexander Sargo Marten - Junte a
N. 416.400 - Cia. Calçado Clark. férência para seu nome da marca
N. 416.411 - L...agro Induntrial Stenorol ri. 295.498 - Anote-se a marca n. 295.497 - Arquive-se o pedido de aveibaçâo por falta de cumAgropecuária e Exportadora Ltda.
transferência.
Helbra S.A. Indústria Fannacceu- primento da exigência.
N. 416.430 - Emaq Engenharia e
Lica - Na alteração de nome na marMáquinas S.A.
Suerdieck S.A. Charutos e CigarriN. 415.471 - Colortec de Tintas ca Eructyl 163.898 - Anote-se a lhas
- Junto a marca tênno 356.072
alteração de nome. Quanto ao pedido
S.A.
de fia. 11, arquive-c-e par falta de - Arquive-se o pedido de transfe aência por falta de cumprimento da exiN. 416.834 - Cimbra Cia. Indus- cumprimento da exigêna..a.
trial Minas Brasil.
gência.
Dansk Flama S.A. Instituto de . Dr. Edymar Vargas de. Oliveira N. 416.839 - Prima Frigorifico
Fisiologia Aplicada -- Transferência Junto a marca ri. 167.609 - ArquiveMatógroasenee S.A.
.
N. 416.898 - Frufres Importadora para seu nome da marca Ormovite se o pedido de transferênçia por faln. 166.661 - Anote-se a transferên- ta de cumprimento da exigência.
e Exportadora de Frutas Ltda.
N. 416.821 - Sears Roebuck And. cia.
Ola. -Jorge Mendes de Papéis s ArDanek Flama S.A. Instituto de FiCo.
siologia Aplicada - Transferência tefatos - Junto a marca ri. 169.661
N. 417.031 - Etelró Metalúrgica pira seu nome das marcas:
- Arquiye-se o pedido de fls. 11 por
Meimar Ltda.
falta de cumprimento da exigência.
Alfatest ri. 167.366.
N. 417.203 -a Indústria Carraça
Editora e Comercial Sanches Ltda.
Testovit
n.
194.380.
S.A.
--- Junto a marca ri. 171.793 - Ar•Promatil n. 199.340.
.

ses 6 - 8 - 21 - 4 - (art. 117
n. 1).
N. 416.429 - Organização Técnica
Imobiliária Norma - Organização
Técnica Imobiliária Norma Ltda. classe 33 (art. 117 n. 1) .
N. 417.461 - Engenharia Arquitetura Construções Gemaco - Engenharia Arquitetura Construções Gemaco Ltda. - classes 6 - 16 - 33"
(art. 117 n. 1).
N. 427.710 - Expansion Biologique
de Produits Français - Guy Pierre
Berjeaut classes 33 e 48 (art. 117
n. 1).
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quive-se o pedido de fls, por falta da
cumprimento da exigência.
Dr. Edymar Vargas de Oliveira
Junto a marca ri. 185.103 - Arquive- ,
se o pedido de transfercencia poi •fel-.
ta de cumprimento da exigência.
Willys Motors Inc. - Junto a marca ri. 190.491 Arquive-se o pedido
de transferência por falta de cumprimento da exigência.
Artecnica S.A. Móveis e Decorações - Junto-a marca ri. 191.618 Arqaive-se o pedido de transferência
por falta de cumprimento da exigência.
Metalunion S. A. Produtos QuImi.
cos - junto à marca 196.568 - Arquive-se o pedido de alteração por
falta de cumprimento da exigência.
Artefatos de Couro Palrar Ltda. junto à marca 197.536 - Arquive-se
o pedido Cei fls, por falta de cumprimento da exigência. •
Marlene de Macedo Rodrigues Lisboa, Marilia Ribeiro de Macedo e Celina Vieira de Macedo - junto
marca 210.648 - Arquive-se o pedido de fls. por falta de cumprimento
da exigência.
Hooker Che'rnical Corp - junto à¡
marca n.o 210.800 - Arquive-se o
pedido de fls, por falta de cumprimento da exigência.
J. P. Prazia Ltda. - junto à marca 214.339 - Arquive-se o pedido
de fls, por falta de cumprimento da
exigência.
Artécnica S. A. M4veis e Decorações - junto à marca 195.295 Arquive-se o pedido de fis, por falta
de cumprimento da exigência.
Irlemp Victor Juntas Ltda. - junto à marca 236.855 - Tendo em vista a petição apretentada no prazo torra; sem efeito o despacho de arquivamento para o fim de manter e exigên.
cia.
J. 13. Novaes CG Filhos - junto à
marca termo 469.436 - Arquive-se
o pedido de fls, por falta de cumprimento da exigência.
Chase Protected Cultivation Limited - junto à marca termo 467.762
Arquive-se o pedido de fls, por falta
de cumprimento da exigência.
Letmatórios Anakol Ltda. - junto à marca n.o 231.779 - Arquivese o pedido de fls, por falta de cumprimento da exigência.
Opofarm Indústrias FarmaceUticas
Ltda. - junto à marca 243.795 Arquive-se o pedido de f:s, por falta
de cumprimento da exigência.
Laboratórios Organon do Brasil Li.
in: tada - junto à merca 245.255 Arquive se o ped:do de fls, por fana
de cumprimento da exigência.
Laboratórios Organon do Brasil Limitada - junto à marca 246.609
Arquive-se o pedido de fls, por falta
le cumprimento da exigência. •
Bongotti S. A. Indústria e Comércio de Radiadores - junto à marca
271.641 - Arquive-se o pedido de
fls, por falta de cumprimento da exigência.
Artecnica S. A. Móveis e Decoraç t --- junto à marca 285.041 Arquive-se o pedido de fls, por falta
de cumprimento da exigência.
Labo ratórios Organon do Brasil LI.
mitada - junto à marca 285.178
Arquive-se o pe-a ¡do de fls. por falte
le cumprimento da exigência,
Averbaçio de Contrato de Patentes.
Equ ip amentos Industriais Elsa Ltda.
- nas averbações da contrato das pa.
tentes números: 45.903 - 35.495
36.065 - 37.513 - 38.641 - 51.148
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- 54.381 - 69.500 - Averbem-se
as contratos da •xploração.
Nations' Engineering Co. of Canada
Limited - traneferência para seu nome das patentes números: 45.903 35.495 - 36.065 - 37.513 - 38.641
- 51.148 - 54.381 - 69.500 Anotem-se as transferências.

Xará Emproes° Transportes Coletivos
Ltda. - junto ao atrmo 421.763.
Real Enpreeso Transportes Coletivos
Ltda. - junto aro Miam 431.764.
Byk Gulden Lomberg Chendeche
Fabrik GMBH - junto ao tênno número 448.385.

Transferência e Alteraçito de Nome
de Titular de Processos

Diversos

Air Products And Chemicals Inc. transferência para seu nome da patente priv. invenção 67.885 - Anote-se
a transferência.
Columbian C.arbon Co. (organizada
em 1961) - transferência para seu
nome das patentes números: 68.073
- 64.416 - termo 131.573 - Anotem-se as transferências.
Universal Oil Products Co. - na
transferência e alteração de nome das
patentes priv. invenção termos números 98.499 e 98.574 - Anotem-se a
transferência e a alteração de nome.
Gunson's Sortes Limited - transferência para seu nome da pt ente
priv. invenção termc 138.336 - Anote-se a transferência.
Emhart Corp - na transerência e
alteração de nome das patentes priv.
invenção termo 139.095 - 147.603
- Anotem-se as transferências e as
alterações de nome.
Frigorifico Armour do Brasil S. A,.
- transferência para seu nome da
marca Suprema termo. 227.575 Anote-se a transferência.
Merck Sharp & Dohme Indástria
Química e Farmacêutica Ltda. - na
alteração de nome da marca Merck
Sharp e Dohme termo 297.863 Anote-se a alteração de nome.
Sebastiio Pereira Comércio e Indústria de Calçados S. A. - na transferência e aluração de nome da mares Sapataria Fluminense termo 399.488
Anotem-se a transferência e a alteração de nome.
Sperry Rand Corp - transferência
para seu nome da marca Vickers termo 412.125 - Anote-se a transrerel
Comercial Exportadora e Importadora nanem Ltda. - transferência para seu nome da marca Lance termo número 427.734 - Anote-se a transferência.
Produits Alimentrires S. A. transferência para seu nome das marcas: Maggi termo 477.660 - Gril
termo 477.661 - Anotem-se as transferências.
Exigências

rirmos com exigências a cumprir:
Branko Ivan Adolf Okretir - junto à patente mod. ut. 3.476.
Johnson /G Johrson - junto patente priv. invenção termo 89.545.
Pail lard S. A. - registro internacional 87.577 marca Hermes BabY
proc. 18.400/64,
Eauinamentos Industriai . Elsa Ltda.
..- junto à marca 154.533.
Gráfica Editara I- 4ormador Comertial Ltda. - junto à marca 149.383.
Equipamentos Indu-triais Elsa Ltda.
- junto à marca 186.964.
Fittox S: A. - junto à marca número 208.061.
Rowa Wagner X. G. Arzneimitte1fabrik - junto à marca 255.391.
Calçados Tetéa Ltda.. - junto à
marca 293.537.

(Seção III)
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IENTE DO SERVIÇO DE
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EXIGÊNCIAS
DIA 18 DE MARÇO DE 1965
Muros com exigências a cumprir:
N. 58.280 - Domingos Garcia de

Oliveira.

Mai ço de 1965
N. 120.339 - Kelso's Indústria
Comércio S.A
N. 120.564 - Divulgadora Leif
Ltda.
N. 120.684 - Sartori & Moreto.
N. 120.771 - ppti Holding A G.
N. 121.085 --- Nelson Teixeira de
Almeida.
N. 121.253 - Pirelli Societá Per
Azioni.
N. 121.526 - Elbio Bravo.
N. 121.539 - Schulz & Rackow
Gasgeratebau Gesellschaft M B H.
N. 122.140 - Diamond. National
Corp.
N. 122.237 - Elektro Bau A G.
N. 122.427 - Cano Maria Jacopini.
N. 122.920
Aimbire Oberlander.
N. 122.976 - Arthur Lichtner.
N. 123.240 - Juvenal Garofalo
N. 123.248 - Maule & Faedo.

N. 75.428 - Vilgemas Basta.
Huincan Compania de Cementos Bs- N. 84.243 - Américo Gaudenzi.
peciales S. A. Comercial e Industrial N. 87.828 - Hoover Limited.
95.454 - José Quites Balão.
- no pedido de apostila na marca nú- N.
N. 96.950 - Orildes Medeiros.
mero 301.090 - Anote-se mediante N.
101.746 - Produtos Elétricos
apostila a transferência.
Wilkason S.A.
Indústria Itapira de Papel Fulgor N. 103.64.0 - The Natural Rubber
Ltda. - junto it marca 205.567 - Producers Research Association.
Arnadio
Retifique-se mediante apostila o no- N. 105.149 - Mateucci
Ltda.
me do titular.
DIVERSOS
N. 107.0 10 - Baldassarre Braghine
e
Oswaldo
Toguella.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE N. 107.387 - Maria de Lotudes Societe Industrielle de Brevets Et.
D'Etudes BIBE- Junto a patente
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E EX- Souza.
de invenção n. '66A48, -;
PEDIÇÃO
N. 107.865 - Roskilde Medical Co. privilégio
Ltd. (RMC) (Danske Andelsslacteriers Nada há que deferir.
grigências
Konseveafabrik A M B A.
EXIGÊNCIAS
N. 108.893 - Carlos Duch Figuei- •
rola.
Dia 18 de Março de 1965
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 109.675 - Lockheed Aircraft N. 95.896 Carin Ramos Décio.
Termos com exigência a cumprir: Corp.
N. 96.768 Montecatini Societá
N.° 116.743 - Dr. Olavo Lustros. N. 111.861 - Lepetit E P A.
Generale Per L'Industria Mineira &
N.° 123.185 - Angelo Di Balla. N. 112.280 - Roberto Cespedes Lo- Chimica e Pari Ziegler.
pes.
N. 99.426 - Rtgesa Celulose Papel
N.° 120.541 - Shell Internationale N. 112.542 - The Plastic Contact e Embalagens Ltda.
Lens Co.
Research Maatschappij N. V.
N. 112.914 - Imperial Chernical N. 104.854 - Augusto •Gardini e
N.° 121.589 - Representações Industries Limited.
Teresa Gardine.
N. 111.398 - Imperial Chemical
Eduardo Ltda.
N. 113.580 - Yolanda Encalado
Industries Limited.
N.° 122.481 - Natal de Donate Estam e Manuel Garcia Outeiro.
N. 111.847 - José Mala.
N. 113.603 - Girolamo Conti e Pe- N. 112.186 - Guilberufe Frederico
e Oswaldo de Donato:
gaitas Irenee Rene.
/Reger.
N.° 122.554 - Alberto dos Reis.
N. 114.109 - National Malleable N. 112.284 - Alwin Rath.
Pirelli Societa Per And. Alteei Castings Co.
N.° 122.817
N. 114.110 - Indústria de Barban- N. 113.908 - Atina Paulista S.A.
Axioni.
Ind. e Comércio.
tes e Máquinas Jasão Ltda.
N.° 122.880 - Luiz Pereiros Leite • N. 114.283 - Rubens Lima Perei- N. 114.338 - Schnallpressenfabr ia
Aktiengesellschaft Heidelberg.
Paulo Hamilton Siqueira.
ra.
N.° 122.946 - Kelson's Indústria N. 114.321 - José Carneiro de Pa- N. 114.385 - Massey Ferguson SA..
N. 116.018 - Telefunken aktiengeria e José de Souza Jr.
e Comercio S. A.
N. 115.908 - Jona Nogueira Car- sellschaft.
N.° 123.317 - Carolino dos Anjos valho.
N. 116.065 - Fábrica de Mansa:os
N. 116.005 - rabias Terra k Mar- Motorizados Domésticos e Comercia e
Fernandes.
klew Ltda.
Rod Bel S.A.
N.o 123.369 - Angelo de Barros
N. 116.899 - Wilmot Breeden LiN. 116.074 - Jose! Mesam.
Filho.
N. 117.023 - Jayme dos Santos mited.
N.° 123.376 - George Veronica e Vaz.
N. 116.339 - Wilmot Breeden
rorestano Guilherme Camla.
N. 1/7.674 - Castiglione & Bologna
N. 116.358 - Jorge Ealil Debs &
N.o 123.467 - Esteban Vitroga. Ltda.
Cia. Ltda.
Arthur Lichtner.
117.908
/q.° 123.470 - Wolpert & Cia. Li- .N.
N. 118.157 - Isidoro Lindau.
Flamex Industrie. e
N. 115.466
mitada.
N. 118.238
Anilard da Silva Nu- Comércio
S.A.
nes.
N.° 123.545 - Szaja Pajecki.
N. 116.845 - PIP Porcelana Industrial Paraná Ltda. •
NP 123.931 - Ilamttinco Indústria N. 118.442 - Edmundo Vidal.
N. 116.874 - P E Weatherill Lie Comercio de Máquinas Agrícolas Li- N. 118.634 - Giuseppe Ruggiero.
N. 118.772 - Francisco Elantagiu- mited. 117.498 - Sebastian Messersmitada.
N..
liana.
N.° 124.022 - Leopoldo 'Xoerner N. 118.853 - Fernando Dias Mien- chmidt.
& Nathan Levi.
tes.
N. 120.245 - Miguel Postagliani.
N.0 124.330 - Eletrometalargica N. 118.940 - Publicidade Rodo Ma- N. 120.369 - Comércio ,e Indústria
pas
Ltda.
13.
C.
Poblet Ltda.
Ltda.
N. 118.980 - Irkopp Indústria de Sulamar
N. 120.595 - Georges Henry.
N.0 125.064 - J. & j. Cohnan Li- Máquinas de Costura S.A.
N. 120.873 - Wil mot Breeden LiN. 119.181 - José Garcia Cortes.
ndted.
N. 119.121 - Clovis Pereira Sam- mited.
N.
120.965 - Glanguido Reggiani.
N.° 130.767 - Haas Ribeiro & Cia. paio.
N.
120.910
- Gutomedes Toledo.
Ltda.
N. 119.123 - Avelino Ferreira de N. 121.128 - Gesini S.A. IndúsN.° 133.397 - Produktionsaktlesels- Souza.
tria
e
Comércio
de Calçados.
N. 119.130 - Ramon Farra Martekabet Turotor.
N.
121.247
Rabo/Int
Lorenzo.
nez.
N.° 135.257 - Severino Chrispin de
N. 121.321 - João Silva Lopes.
N.
119.167
Alberto
Balsa
Prieto.
Freitas.
N. 121.327 - Clamem Auguat
119.169 - Indústria e Comércio Voigt.
N.° 136.141 - International Mac deN.
Móveis Madebel Ltda.
N. 121.600 - N V Philips OloetGregor Organization IMGO.
N. 119.256 - Adalberto 'Azambala lampenfabrieken.
de
Mendonça
Arre,es.
• N.° 141.057 - Indústrias Mecânicas
N. 119.256 - Adalberto Azainbuja N. 121.636 - Fábrica Italiana MaHermann Ltda.
de Mendonça Arraes.
gnetti Marelli 5 P A.
.A Hasenclever Fábrica
N. 119.335 - Maria do Carmo Fa- meNta.lúlrgca
ali 71.358.
N.o 143.132 - Lepetit SPA.
Figueiredo.
N.o 147.411 - Henrique Meyer & diga
N. 119.38 - Domingos Giutini Pa- N. 122.094 - Waldyr Paulo de
Cia. Ltda.
van e Leopoldo Sons Garcia.
Aguiar.
N.° 147.558 - Manuel Chistino.
N. 119.342 - Joaquim Gonçalves N. 122.580 - António Fortino •
Fernandes.
Ludovico Flennies.
N.° 1 0.1..339 - Daniel Domingues
N. 119.478- Plerre Pradaria Cuvier. N. 122.650 - Milton Novaes.
Alves e Liberato Oropallo.
N. 122.807 - Agostinho Francino.
119.921 - Alberto Boton.
N.o 148.664 - Fibrocar S. A. Pro- N.
N. 120.018 - Saffaapa Fabriche N. 123.532- Dr. na Pires de Mesdutos dela de Vidro.
Plaminiferi Ed
quita.
NP 148 .817 - José Perroni.
N. 120.059 - David Mandil.
N. 126.745 - blartiniano Rinald14
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Xotava Bar- veíaci/oe inotoriaadoe" 4. Leaskradwerk
Gamow ~ri, pontos publicado. sM
kl 140.091 - Enrique Sola Herpes% 1-2-65.
- Jogai Luiz Gonzalez Alvar-az O t4rnto 13.871 priv. invenção para
Martinez Rodrigues e Sedo Perra
"Instalação pare o actuando de marMerques.
N. 140.241 - Yanmar Diesel 2:nine cha da veículos que se movimentam aos
passos especialmente máquinas para
Vo. Ltd.
N. 140.7436 - S.A. Vinícola e Md- socar vias permanentes" de Franz PlasOola Sanroquense SAVA$.
mar • Josof Theurer, pontos publicados
N. 141.592 - Allpio Gomes.
N. 142.707
Henrique Gustavo ern 15-2-65.
O termo 123.094 modelo de utili(Urgi.
N. 146.759 - Cuddle Knit do Bra- dade para- "Torneira elétrica automática com múltiplas finalidades" de
sil Malhas Ltda.
N. 147.112 - Giles Giuseppe Cesca. Antonio Edito Bartellit, pontos publiN. 148.067 - Indústria de Calça- cados em 22-1-65.
dos Norid Ltda.
O termo 124.690 priv. invenção paN. 148.869 - Aldo Gargano.
N. 150.888 - Alice dos Santos Paul ra "Processo e aparelho para o trataBrasil.
mento de fibras" de Joseph Bancroft
N. 152.044 - Joaquim Coelho dos es Sons Co., pontos publicados em 1-2
Santos.
de 1965.
N. 152.046 - Joaquim Coelho dos
Santos.
O termo 125.915 priv. invenção para
X. 199.562 -

X41111•141

DIVERSOS
Molins.Machlrie Co. Limited - Junto a patente n. 70.633 - Faça-se
apostila.
Chugal Seiyaku Kabushiki Kaisha Junto a patente n. 70.606 - Fa-se
a apor3tila.

NOTICIÁRIO
. Oposições
Cia. Paulista de Tampas CPT oposição ao termo 119.024 mod. utilidade - de: Elopax Cia. de Produtos
Plásticos Indústria e Comércio.
Provar S. A. Indústrias Eletrônicas
oposição ao termo 119.492 mod.
de utilidade de Cafi Simão.
Super Test S. A. Indústria e Comércio - oposição ao termo 121.164
priv. invenção de CAV Limited.
Barbet. Greene do Brasil Indústria
• Comércio S. A. - oposição ao termo 125.939 priv invenção de Carl
Hermann Heise.
Fábrica de Enceradeira Comercial
Bandeirante Ltda. - oposição ao ter• mo 127.463 priv. invenção de D'AmiMatteo.
co
Cia. Industrial e Comercial Brasi• leira de Produtos Alimentares - oposição ao termo 128.247 priv. invenção de Chocolate Dulcora S. A.
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. - oposição ao termo 128.247
priv. invenção de Chocolate Dulcora
S. A.
Mirabel Produtos Alimentícios S.A:
oposição ao termo 128.247 priv.
invenção de Chocolate Dulcora S. A.
Walita S, A. Eletro Indústria
oposição ao termo 129.135 mod. industrial de The Hoover Co.
Retificação
Ficam os pontos característicos abaixo mencionados republicados por terem saído com incorreções:
O termo 103.404 priv. invenção para "Processo para preparar anestésicos
locais úteis" de Aktiebolager Astra
APotekarnes Kemiska Fabriker, pontos
publicados em 29-1-65.
O termo 105.769 priv. invenção para
"Processo para a preparação de aldeídos polienicos", de F. Hoffmann La
Rocha es Cie. Sociéte Anonytne, pontoe' publicados em 28-1-65.
O termo 108.220 priv. invenção para "Processo para produzir hidretos
dialoil alumínio" de Koppers Co. Inc.
Pontos publicados em 1-2-65.
O termo 111.929 priv. invenção para "Dispositivo de sinalização para
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paração de derivados da pregnana 9 namental para tecidos - de S. A. Inal‘a halogesto 16 alfa metilados - de dústrias Reunidas F. Matarazzo - de}rousse' Urlaf, pontos publicados em p Beirado em 9 de ciutubro de 1963.
2-2-65.
O termo 153.508 desenho industrial

ira.

O termo 130.013 priv. invenção
ra - Processo para a preparação de
derivados de hidrazina - de Sandoz
S. A., pontos publicados em 18-2-65
e depositado em 14 de junho de 1961.
O termo 123.736 priv. invenção para - Composições formadoras de películas de secagem ao ar - de E. I.
du Pont de Nemours And Co. Pontos publicados em 19-2-65.

O termo 111.544 P riv. invenção Para "NU° pino para osteo síntese intra
medular e correção de fraturas" de Luiz
Kolimerowskey - Retifico o início do
1. 0 ponto: "NU° pino para Osteo síntese intramuscular e correção de fraturas" etc. Pontos publicados em 8-2
"Indicador de tempo" de Karl Steg- de 1965.
mani, pontos publicados em 22-1-65.
- Ficam os pontos característicos
O termo 126.319 priv. invenção paabaixo mencionados republicados por
ra "Dispositivo para e fabricação de
terem saído com incorreções no Bolefios de grande volume aparente" de
Moulinage et Retorderie de Chavanoz tim de 11-2-65:
O termo 153.666 desenho industrial
S. A., pontos publicados ' em 22-1-65.
para - Misto e original desenho orO termo 127.429 priv. invenção panamental para tecidos - de S. A.
ra "Aperfeiçoamentos na construção de
Indústrias Reunidas F. Matarazzo válvulas" de Marvin Henry Grove,
fica retificado o clichê que saiu no terpontoe publicados em 1-2-65.
mo 153.667.
O termo 127.873 priv. invenção paO termo 153.510 desenho industrial
ra "Dispositivo automático para "selepara - Nôvo e Original desenho ornacionar grãos 'de cereais" de Antenor
mental para tecidos - de S. A. Inda Rocha Leite Filho, pontos pudústrias Reunidas F. Matarazzo - fica
blicados em 1-2-65.
retificado o clichê que é estranho ao
O termo 128.148 priv. invenção pa- termo, ficando o processo à disposição
ra "Circuito de núcleo magnético" de dos interessados.
Amp Incorporated, pontos publicados
O termo 153.661 desenho industrial
em 1-2-65.
para - Nôvo e original desenho ornaO termo 128.65¢ modelo de utilida- mental para tecidos - de S. A. Inde para "Limpador de unha fixável em
chaveiro" de Ernst Josef Lamberg, dústrias Reunidas F. Matarazzo - O
clichê saiu truncado ficando o processo
pontos publicados em 1-2-65.
a
à disposição dos interessados. •
O termo 128.698 priv. invenção paO termo 153.663 desenho industrial
ra "Instalação condicicausdora de ar" para - ?Vivo e original desenho ornade Carrier Corp, pontos publicados em mental para tecidos - de S. A. In1-2-65.
dústrias Reunidas F. Matarazzo - O
O termo 129.393 priv. invenção pa- clichê saiu truncado com o termo núra "Pilha galvânica primária" de Per- mero 153.664.
triz Union GMBII, pontos publicados
O termo 153.664 desenho industrial
em 15-2-65 e depositado em 23 de
para - Nôvo e orignal desenho ornamaio de 1961.
mental para tecidos - de S. A. In°termo 129.983 priv. invenção pa- dústrias Reunidas F. Matarazzo - O
ra "Batedeira com manguais para dis- clichê saiu truncado com o termo núpositivo espalhador d adubo" de Avco mero 153.665.
Corp, pontos publicados em 1-2-65.
O termo 153.665 desenho industrial
O termo 130.877 modelo de utilidapara - Nevo e original desenho ornade para "Neivo aparelho para tratamental para tecidos - de S. A. Inmento dos cabelos a , vapor permitindo
dústrias Reunidas F. Matarazzo - O
aquecimento dos gases quando em funclichê saiu truncados com o termo núções de secador" de Alcindo Tavares
mero 156.666.
Cordeiro Campos, pontos publicados
em 1-2-65.
O termo 153.552 modelo industrial
para - Nôvo modelo de poltrona O termo 141.410 modelo industrial
de Forma S. A. Móveis e Objetos
para "NU° tipo de telha estética próde Arte - O clichê é estranho ao terpria pare arremate de caixa de vento
mo, ficando o processo à disposição dos
sinalização dos telhados cumieiras e
laterais" de Maximiliano Scholze, pon- interessados.
tos publicados em 28-1-65.
O termo 124.754 priv. invenção para - Processo para a preparação de
O termo 112.229 priv. invenção paderivados de 1,4 benzodiazepina ra - Aparelho para facilitar os trade P. Hoffmann La Rocha es Cie. Sobalhos de parto - de Ockert Stephaciét4 Anonyme.
nus Heyns, pontos Publicados em 2-2
O termo 153.516 desenho industrial
de 1965.
para - 193vo e original desenho or
O termo 127.123 priv. invenção panamental para tecidos - ds, S. A. Inra - Processo de re alquilação de comdústrias Reunidas F. Matarezzo - depostos magnésio alquilicos - de Dr.
positado em 9 de outubro de 1963.
Karl Ziegler, pontos publicados em 2-2
de 1965.
O termo 153.511 desenho industrial
O termo 127.395 priv. invenção pa- para - NOvo e original desenho orra - Bocal para tubo e instrumento namental para tecidos - de S. A. In.
' .istri s s Reunidas F. Metarazzo seletor - de Cameo Incorporated
danos l rsdo em 9 de outubro de 1963.
ktontos publicados em 2-2,65.
O termo 153.515 desenho industriei
O termo 127.707 priv. invenção para - Aperfeiçoamentos levados a pra- para - Nóvo e original desenho or-

para - Misto e original de .,enho osnatnental para tecidos - de S. A. indústrias Reunidas F. Matarazzo depositado em 9 de outubro de 1963.
O termo 153.507 desenho industrial
para - Nevo e original desenho ornamental para tecidos - de S. A. Indústrias Reunidas F. Matarezza depositado em 9 de outubro de 1963.
O termo 153.506 desenho industrial
pira Nevo e original desenho ornamental para tecidos - de S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo depositado em 9 de outubro de 1963.
O termo 153.504 desenho industrial
para -- Nevo e original desenho ornamental para tecidos - de S. A, Indústrias Reunidas F. Matarazzo depositado em 9 de outubro de 1963.
O termo 153.513 desenho inchirtrial
para - Nevo e original desenha ornamental para tecidos - de S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo -Opositado em S. de outubro de 1963.
O termo 153.509 desenho industrial
para - Nevo e original desenho ornamental para tecidos - de S. A: Indústrias Reunidas F. Matarazzo depositado em 9 de outubro de 1963.
O termo 130.015 modelo industrial
para - Nova e oroginal configuração
aplicada a carrocerias de veículos pára transporte de pasrageiros e carga
- de Fermum 8r. Cia. Ltda. - depositado em 14 de junho de 1961.
O termo 153.543 modelo industrial
para - Nevo mode o de sifão - de
Thomas Coogan - depositado em 10
de outubro de 1963.
O termo 128.478 piiv. invenção para - Processo para a concentração
de terras raras - de i. C grp of
America.
- Ficam os pontos caraJe.leicos
abaixo mencionados republicados por
terem saído com incorreções no lioletim de 12-2-65:
O termo 147.123 desenho industrial
para - Niivo e original desenho ornamental para tecidos - de Cia. Paulista de Chenille Tecelagem e Confecções - depositado em 20-2j63.
O termo 151.650 modelo industrial
para - Original modelo de tampa para garrafas térmicas - de Indústria •
Comércio Sobral Ltda.
O termo 153.495 modelo industrial
para - Nova cadeira - de Forma
S. A. Móveis e Objetos de Arte depositado em 9-10-63.
O termo 153.445 modelo industrial
Para - Nevo modelo de cadeira de Forma S. A. Méveis e Objetos de
Arte - depositado em 8-10-63.
O termo 152.028 mode/o industrial
pa ra - Ori ginal configuração em ventilador - de Getulio Lin° da Silva
- depositado em 19-8-63.
O termo 152.493 modelo industrial
para - Nevo e original desenho para
assoalhos contituido por tacos de madeira triangulares formado por trianquilos escalenos de diversos tamanhos
tendo ao centro um triângulo equilátero - de Odoacre Regattieri.
O termo '126.331 priv. invenção para - Aperfeiçoamentos em construção
de silos para armazenar materiais a
granel viscosos granulados ou pulverizados - de Heinrich Auer Muhlen.
werke Kommanditgesel l schaft Auf
fieis - depositado em 2-2-61.
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cavidades em elementos, de' S.A. - fica retificado o Início do le
O termo 129.596 priv. invenção pa- vos de fixação de terniinais em tu- produzir
construção
feitos de concreto - de ponto: Processo de produzir azo coJean
Theodose
de
bos
em
ra'- Cinto perfurado - de Cho Otake
rantes cromiferos caracterizado pelo
Bau Stahlgewebe GMBH.
Psareoua
s.
• Kaneo Shimada.
1,19 120.747 - Privilégio de inven- fato que um mono azo corante meW 121.955 - Modelo de utilidade ção para - Embalagem para artigos talleávele da fórmula geral (segue-se
O termo 130.070 priv. invenção para - Aperfeiçoamentos introduzidos para - Nem) modelo de soutien - esterilizado -- de American Hospital a fórmula) .
em esquadros para desenho - de Pe- de De Millus Cemércio e Indústria de Supply Corp.
N9 116.341 - Privilégio de invenção
para - Processo para a produção de
dro Ferretti e Ricieri Squassoni Filho Roupas S.A. - para um total de 3
121.013
Privilégio
invenção
N9
pontos.
- depositado em 16-6-61.
- Engrenagens de transmissão para catalisadores contendo alumina, e si}19 99.251 - Modelo industrial para máquinas, motores e semelhantes - lica - de Shell Internationale ReseO termo 130.081 priv: invençá* para - Um sifão dotado de válvulas re- - Chave elétrica rotativa - de Ele- De Bruno Wieczorek e Haias Klisch, arch Maatschameij NV.
tentoras para ircesvasar líquidos - de tro indução Leão Ltda. - fica reti- pedido depositado na Repartição de
N9 121.670 - Privilégio de invenficado o inicia do 1 9 ponto: Chave - a prioridade do correspondente cão
Arthur Matarazzo.
para - Processo de eecagem de
elétrica
rotativa
caracterizada
pelo
Patentes
da
Alemanha
sob
numero
O termo 130.301 modelo de utili- fato de ser comertuida por corpo cirEletrodios para acumuladores elétri25.630
XII-47h,
em
15
de
maio
de
,dade para - Pasta portátil escamo- cular na face superior do qual se en- W
cos - de Verta Aktiengesellschaft - teável tran§formável de pasta comum contra lâmina aproximadamente re- 1959.
estabelecido na Alemanha.
:,para papéis em maleta de viagem e tangular com topos arrçdondados disgio invenção
121.325
*Privilé
N9
'vice versa - de Yoichi Mayeta.
N°124.468 - Privi v elo de Invenção
postos a diferentes, etc...
para - Aperfeiçoamentos em ou re- para
- Fabricação Ge carbonato de
O temi° 131.008 priv. invenção pada
vibracão
ferentes a amortec edores
99.e63 - Privilégio de invenção por torseo - de nina Corp - para sódio - de Imperial Chemical In.ra - Processo para preparar açúcar
dustries Limited - retificado no in' aglomerado e misturas de açúcar - para - Nevo e original pneu +Sem câ- um total de 16 pontos.
mara - de Remigio Barroso.
terier do 19 ponto: ... pela ação de
-.de The Pillsbury Co.
N O 133.789 - Privilégio invenção dioxido de carbono sôbre soluções de
O termo 104.947 priv. invencãs paN9 102.238 - Privilégio de invenção para
- Equipamento mecãnico para soda cáustica, caracterizado por comra - Dispositivo de proteção para para - Aperfeiçoementos em disposimanipulaceo transferência e armaze- preender uma fase de carbonatação
rodas de bicicletas - de João Benitez vos de sustentacão destenados princi- namento
de cargas - de 'The Triax em que uma solução me de uma rase
palmente a obras de arte - de SoGimenez.
Co. - fica retificado o inicio do 19 de cristalização e contendo menos que
ciéte
'rechninue
Pour
L'Utilis
e
tion
de
I O termo. 129.083 priv. invenc'áo pap onto: Um aparelho para traneferènra - Aperfeiçoamentos em equipa- La Precontrainte . Stup Procedes cia e armazenamento de cargas, etc.. 20% em peso de NaOH e mais de 6%
PreyssInet.
em pese de Na2CO3, tiles de prefe- mentos de refrigeração - de Angel
Picam • os pontos ceracteristicos rência menos de 12% de NaOH e mais
No 106.114 - Privilégio invenção
'Dos.
•
para - Aditivo para lubrificante de abaixo mencionados republicados nor que 14% de Na2CO3, é reagida, em
• O te, mo 129.667 priv. Invencão pa- extrema
saldo com incorreções no Bo- uma temperatura acima, etc...
pressão - De Peso Research terem
ra - Aperfeiçoamentos relativos a And Engineering
Co - para um to- letim de 10-2-e5:
prerdedores de mola -- de Ernst Jo- tal de 2 pontos.
No 95.477 - Privilégio de invencão N9 127.101 - Privilégio de invenção
sei Lamberg.
nara
- Um processo para o preparo para -e. Um processo para a preparaN9 107.202 - Privilégio de inven.O termo 130.229 priv. Invericão
de
extrato
de café ou de ontrae subs- ção de acrilonitri l a - de Asahi Kasel
cão Para - Processo de produzir iso- t‘nclas estimulantes
para - Nova bobina para os ganchos indolinee
- de %einem Kos-yo Kabushiki aisha.
de e , se. ceeley AG
pe
de máquinas de co,er bordar e sirni- fica reti ficado o final do 1 9 ponto: Karel lektak P Anne 'C'b rietiaan HenN9 128.135 - Priviléelo para Jare q - de Pfaff Rromberg Sociedaci ... onde R. é hidroeênio, um resto drik George Nico/aas Voet.
Processo de remoção de' tingimentos
AnAnima Industrial Comercial v Innen'N9 109.416 - Privilégio de invenção besicos sObre fibras de no llacrilonitrialcoilico. aralcollieo, ciclo P !cc,511co ou para
denositedn em 23-6-61.
- Processo para a produção de
Piram os Pontos característicos carbacilico. para a formação das cor- compostos de pirrolidina - De Par- lo - de J. R. Geigy - retifiebeleo rree cinn e doe repubacadoe nor respondentes 3,3 cillealogeno isoindo- ke Devia 1 Co. - a prioridade do co o inicio do 19 ponto: Processo de
remoce() de tinee mentos de pollacriterem saído com incorreções no dia lin lonas .
corresnondente Pedido depositado na
8-2-55.
No 108.095 - Privilégio de inven- Repartic5o de Patentes da Inglater- lonitrilo produzido etc...
cão para - Peleculas de celulose re- ra em' 2 de abril de 1958 sob o neme249 129.403 - Privilégio de invenTermos:
ção- para - Processo para a produgenerada não fibrosa ouimicarnente rn 10.617 de 3 de marco de 1959.
reeeid e. - de Amerienn cvsn e mld Co.
N9 109.e94 - Privilegio de inveneão cão de óxido de etileno - de Shell
N9 90.107 - Privilégio Invenção
No 115. e55
Privileelo invencão Para - Processo de P rndeeir zlen
Internationa/e Research Maatschappara - Aperfeiçoamentos em disposie para - Corpo de enchimento para rantes cromfferos - de J. R. Geicy pie NV.
MEM..
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Volume

V/11

"

X
Xill
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII

XXIV
xxv
xxvi

Xxvt

XXVI

11

VI

11
III
IV

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primaria)
...
'Trabalhos Diversos
Questão Mil har
Relat6rio do NI da Fazenda
Relatório do e7I da razenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab buidicos - Est de Sitio
Trab. Turichcoa - Eu de Sitio
Trabalhos luridicos
Impostos interestaduais
Trabalhos Jure:Unis
Discursos Parlamentarei
Discursos Pariaratntares
Tralsa/ftos furit,‘ems
A Imprensa

Preço'

100.00
40.00
400.00
120,00
50.00
65.00
80.00
120.00
120.00
250,00
' 200.00
120,00

12g00

100.00
120.00
120.00

Volum*

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXI(
XXXt
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXII/
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

TOMO

11
131
V
1

rv

11
II

.Aeranto

Preço

Discursos Paxlaznentares
90.00
120,00
Discursos Parlamentares
Réplica
120 00
Réplica
12i 10
Discursei' Parlamentares
00
Discursos Parlamentares
100.00
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídico% ,
12003
Limites Ceará - Rio G 'do Nora . 120,00
Limites Ceará - Rio G do Nutte
120,00
Discursos Parlamentares
120.00
Discursos Parlamentares
150,00
250.00
Discursos Parlamentares
Trabalhos lurid•en..
•1 400(10
".10,00
Trabalhos turterott
..
Campanha Prisidcncia/
yes ele
Campanha Presidencial

1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de .acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o daferirnento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
btacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarern prejudicados com a concessão do reg istro requerido

Térmo n.° 671.584, de 13-11-64
Companhia de -Fumos Santa Cruz
Rio Grande do Sul

Termo n.° 671.586, de 13-11-64
Frigorifico Serrano S. A.
São Paulo

Srnoking
Indústria BrasileinClaáse 44
Cigarros
Termo n. 9 671.585, de 13-11-64
Frigorifico Serrano Ç . A.
São Paulo
1111,22~~~1~si
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Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para amolais, amido.
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. ;anela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá.
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, crentes
n'imenticios, croquetes. compotas aan-

Classe 4;
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum. aveia. avelãs, azeite. azei
tonas. banha. bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolacha.- baunilha
café eia pó e em grão. camarão, canela
pau e em pó. cacau. carnes. chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cerrais. cominho. creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas. can
pica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. solorantes
chouriços. dendê. doces. doces de frutas, espinafre, essências alimentares. empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tora", farinhas alimentícias. favas. féculas. flocos, farelo. fermentos, feijão
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar, gorduras grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias. herva doce turva
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
condensado, leite em pó. legumes em
sonseiva. lentilhas, linguiça. louro, mas
saá alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada. masarrâo, mas
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, aoasai óleos comestiveis, auras, ovas.
par s. piaos. prima. pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes, presuntos, patês. petit-pois, ~lias, pizzas, pudins;
queijos. raçoes balanceadas para animais requeijões, sal. sagU, sardinhas,
senduiches. salsichas, salames, sopas en.
latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talha,
arra tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

gica, coalhada, castanaz. cebola. can:lamentos para alimentos. co l 'rant"
chouriços, (h nde, doces, doces de frutriz. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, /amiantos. feijão,
figos, frios. frutas sécas naturais e cristalizadas: glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. herva doce, herva
Termo n.° 671.587. de 13-11-64
mate, horta'iças, lago:4as. línguas. leite
Frigorifico Serrano S: A.
condensado, leite em pó, legumes em
São Paulo
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras. ovas,
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, plck'es, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal. sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes.' suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhaClasse 41
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- Alcachofras, aletria, alho. aspargo,.
mento de animais e aves, torrões,
açúcar, alimentos paar animais, avim
toucinho e vinagre
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta

arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes. cha
caramelos, chocolates. confeitos, crave,
cereab. cominho. creme de leite, cremes
alitnenticios croquetes, compotas, cangica coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
ware, farinhas ailmenticias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fenmentoà, feijão
figos. frios, trutas. secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, lingbas, leite
condensado, leite em pó, legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticlas, • mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas,
sa de tomate, Mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis. ostras. ovas.
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
tes, petit-pois. pstilhas, pizzas. pudins;
queijos. rações balanceadas para ant.
cna's, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
saacluiches, salsichas, salames, sopas en•
latadas, sorvetes, sucos de tomates e c'e
frotas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para ali

duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. !larva
mate, hortaiiças, lagostas, lingt.as leite
candensado, leite em pó. legumes eia
conserva, lentilhas, linguiça. ;ouro, mass.as alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, mas*
sus para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, aozes, óleos comestiveis, ostras, ovas,
paes piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.te..3 petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para ant.:
ma:s, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sPuouiches, salsichas, salames, sopas eulataaas, sorvetes, sucos de tcxnatcs e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
rim tremoços, tortas, tortas para ai'.
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo ta° 671.589, de 13-11-64
Frigorifico Serrano S. A.
São Paulo

mento de animais e aves, torrões,
toucinho 'e vinagre

Termo n.° 671.588, de 13-1.1-61
Frigorifico Serrano S. A.
`. São Paulo
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Classe '41
Alcachofras. aletria, ' alho. aspargSs
açúcar alimentos oaar animais arnid
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta
arroz. atum, aveia avelãs, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos. bombons bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó cacau, carnes, chá
ca-arnelos, chocolates. confeitos. cravo
cereais. cominho c-eme de leite, cremes
alimentic , os croquetes compotas cari.
iiastánha cebnla condi
-ermos p ara alimentos 'obrante..

:houriços. dendê, doces. doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, eu,
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to•
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos. feijão
figos frios, trutas sêcas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar. gor

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho aspargos,
açucar, alimentos Doar animais. aturdo,
amêndoas. ameixas, amendoim araruta,
arroz atum, aveia, avelãs, azeite azeitonas. banha. bacalhau. batatas. balas,
biscoitos. bombons. bolachas baunilha,
cato can pó e em grão. camarão. canela,
em pad e em pó. cacau. carnes :má,
criramelos. chocolates. confeitos, cravo.
cereais cominho. creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. cangica coalhada, castanha, cebola. condis
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. doces. doces de frutas, espinafre, essências alimentares. empadas. ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimenticlas. lavas, fés
cuias. flocos, farelo. fermentos. teijãu,
figos, frios. frutas secas naturais e crias
/alisadas; gricose. goma de mascar gota
deras. grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada. geléias. herva doce hcraa
mate, hortaliças, lagostas, linguas leite
; condensado. leite eia pó, legumes em
ccnserva. lentilhas. linguiça, louro, mas.
sus alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada macarrão massa de tomate, mel e melado, mate massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. no.
zes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
oãPs piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês. oetit-pois. pstilhas. pizzas, pudins;
gueilos. rações balanceadas para ard.
mais requeijões, sal. saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas eu.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
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tremoços, tortas,. tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

671.598, de 13-11-64
loa Buruiana
São Paulo

Tênino a.°

Temo n.° 671.590, de 13-11-64
Clivaldo Agra de Melo
Pernambuco

Café ARCO-VERDE

inddstria brasileira
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 671.591, de 13-11-64
Sopromove Ltda.
Pernambuco

SOPROMOTE LTDA.,.
Nome comercial

Casse 17
Apontadores de lápis

Termo n.° 671.592, de 13-11-64
Datti Decorações Ltda.'
Dernambuco

Termo ti.° 671.600, de 13-11-64
Agência Siciliano de Livros Jornais e
Revistas Ltda.
.

•

São Paulo

NIOr

lt,

PANDRELLA's

441PC1

Nome comercial

Classe 32
Albuns. catálogos, folhetos, jornais pe.
ças teatrais e cinematográficas programas de televisão, programas radiofónicos. publicações em geral e revistas:brochuras, livros .rapressos. papéis de
música e outros papéis impsessc»
Terra° n.° 671.601. ck 13-11-64
José Paulo Santos Almeida
São Paulo

Termo n. 5 671 . 593. de 13-11-644
Promauto Ltda.
Pe-namboco •

PROWTO LTDA.,
Nome comercial

.#11Q1,-wom4w"
•
CeTéia ,real,

Classe 41
mel e seus congèneres

Termo ri.' 671 . 602, de 13-11-64
A. • Padua de Oliveira t Irmão
São Paulo

Tertno n.° 671.594. de 13-11-64
Icorauto Ltda.
P.r-,cmhuco

ICORACITO
Nome comerciai
ermo ri, 671 . 595, de 13-11-64
Transportes Ocian Ltda.
Pernambuco
, TRANSPORTES OCIAN LTDA.,
Nome comercial
Terno n.° 671.596, de 13-11-64
Orgirde Ltda.
Pernambuco

MIRES LTDA.
Nome comercial
Tênn °ti" 671.597. de 13-1164
Campauto Ltda.
Pernambuco

.cAMPAUTo LTDA.
Nome comercial

GLACIAL
7.n5ustri.. arsetielra.
Classe 36
Camisas, camisolas, carnizetas, ceroulas,
cuecas, pilamas, jogos de lingerie, punhos, corpinhos, soutiens, combinações
para senhoras
Termos ns. 671.603 a A71.605, de
1111-64
Agência Sidliano de Livros Tornais e
Revistas Ltda.
São Paulo
SI

P

ANDREL , 4, „

iressit.eil_
imiy

Classe 17
Artigos para escritório, ianatadas para
-arimbos. almofadas para tintas abri-irias de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrtio, borrachas para
1 colas, brochas para desenhos, cofres.

canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadorea, cola para paPel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas. prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stendls
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 49
Para distinguir: Brinquedos jógos, passatempos em geral, artigos para fins
exclusivovamente desportivos, automóveis, aviões de brinquedos, bercinhos
bonecas, bonecos baralhos, bolas para
todos os esportes, carrinhos, camiunões
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esportes, dominós, damas, disco, de arremesso desporticos dardo para lançamentos, esingardas de brinquedos. fir
gusas de aves e animais, joelheiras para esportes. jógos de toot-ball. de mesa, jógos de armar, luvas para esporte,
miniaturas de utensilios doméstico nadadeiras para esporte, patins, patinetes.,
petecas, picões, revolver de brinquedos,
raquetes redes de metal para pesca,
snookers, trens, tênis de mesa, tômbolas. tamboretes, tacos, tornozeleiras pa.
ra esportes, tacos, bolas e mesas para
bilhares, vagonetes. varas ara saltos.
varas para pesca. tarratas e iscas;
4 'Ladres
Classe 38 -Aros para guardanapos de papel
so'utinados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos , para
corrtspondência blocos para calculos
b'oc .s para anotações, bobinas brochuras não Sm-nessas. cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de oapk,ao. cadernetas, cadernos, cP;xas de 4. artão, caixas para papelaria, aartões de visitas, cartões con.crei cartf,es ndice) conteb, cartolina, cadernos de. papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices
16 has' de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressa°, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, 'menos
para forrar paredes, papel almaço Com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
paia copiar, papel para desenhos. papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina. . para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientei de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas. tubos. postais de castigo
e tubetes de papel

Março de 1965
Tirmo n.° 671.606, de 13-11-64
klelio Pinto de Araujo Corres
Rio de Janeiro

arledtet-w;Aceeteptee
Classe 50
Cabeleireiro em geral
••••n1,1M.

Tenni° ri.' 67L607,
607, de 13-11-64
Augusto Bento da Ponte
Guanabara

PRORROGAÇÀO

E
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aparai!.
vos. anis. bitter, brandy, conhaque, cer.
vejas, essências para bebidas alcoólicas,
genebra. femet, gyn, licores, kumel,
nectar. punch, piperminte. rhum, suco
de frutas com álcool, vinhos quinados.
vinhos espumantes, vinhos, vermoutes,
vodka e wrisky
Termo n.° 671.608, de 13-11-64
Indústria de Bebidas P. Pinheiro Ltda.
Guanabara

PRORROGACÀO

SANT 'ANA
INDUSTRIA

DIRASIWRII

Classe 41
Vinagres
Tê .oair ..1v4u—qá28za155c96n
Temus ri.' 671.609, de 13-11-64
Circulo dos Oficiais Intendentes dai
Forças Armadas
Guanabara

Classe 33
Insígnia comercial
Termos na. 671.610 e 671.611, de
13-11-64
Walter Busch e Manuel Devezas
Pinheiro
Guanabúara

AIT 13CX
* INDÚsTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classe
Casse 34
Artigos' da classe

Têrça-feir: 23
'ermo n.° 671.012, de 13-11-64
Confecções Imperial Ltda.
Guanabara

IMPERIAL
tNDOSTRIA BRASILEIRA.
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 671.613, de 13-11-64
York Publicidade Ltda.
Guanabara

;Y O R I(
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 671.614. de 13-11-64
Indústrias Avicolas Paixão S. A.
•

Guanabara
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cintas, combinações. corpinhos. calças
ee senhoras e de crianças, calções; calcamisolas,
camisetas,
camisas,
ças,
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. Jaquetas laqués,
luvas, ligas, lenços, mamãs. meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugaa, ponches, pola nas, pijamas. puregalos,
nhos, perneiras,
quimonos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandá'ias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 9 671.618. de 13-11-64
Indústria e Comérc o de Roupas
• Adindo Ltda.

Termo n.° 671.625, de 13-11,64
T. O. C. — Técnica de Organ,zação
e Consultoria S/C Ltda.
Rio de Janeiro

O TOQUINHO
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. anuários.
álbuns impressos, cartazes, catálogos,
jornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas, revistas, programas em
rádio, televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas. inclusive produção, adminis.
tração de produção e distribuição de filmes cinematográficos

Rio de Janeiro

Termo n.° 671.626, de 13-11-64
Galvanoplastia Sa pucaia Ltda.

VIGOR

São Paulo

ind.ustria brasileira
Classe 24
Coadores para café e outros fios

SAPUCAIA
iNDUSTRIA BRASILEIRA

Marçc, de 1965 1193
Termos ns. 671.627, a 671.630, de'
13-11-64
çoniercial Riberic Ltda.
São Paulo

,E GAIIION
INOVSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, t
amêndoas, ameixas, ante.udoam, araruta,
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pé e em grão, camarão. elecla,
em pau e eris pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
a'imenticios, croque.ea, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de trutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos. farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos. grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, herva
mate, horta liças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
zes, óleos comeativeis, ostras.• ovas
pães, paios. pralinés. pimenta, pós pari
pudins, pick'es, paixes. presuntos, pa.
ta, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins' .
queijos, rações balanceadas para ani.
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de'
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitia
vos anis. bitter. brandy. conhaque. cervetas fernet, genebra, gin kumel,
res, nadar, punch, phnpermint. rins%
sucos de frutas em álcool, vinhos. ver- .
muth vinhos espumantes, vinhos quinados whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de frutas; wia.
raná; refrescos, refrigerantes; soda,' xaropes para refrescos
Classe 14
Cigarros. cbarutos, fumo desfiado e eis
corda

Classe 1
Termo n.° 671 . 619, de 13-11-64
Agencia Rio S. A. Passagens e Cambio Para disting Mr. substâncias quitniczta.
usadas em geral nas indústrias,
Guanekara
absorventes, alcatrão. água raz, álcool.
aintninio em pó. alvaiade. amua antide4gê nCia Rio
tonantes, anti-incrustantes e desincrus.
Classe 50
tantas para ca ldeiras. arsênico. acato.
Artigos da classe
na . acetato . de chumbo, acetato dt
Pas
cobre. acetato de amônio, acetato de
Termo ri." 671 .615, de 13-11-64
potássio, acetato de zinco, ácido binam
Cerealista Lameirão Ltda.
ácido oxálico ácido nítrico, acido fé.
nica ácido cítrico, ácido salicilico áciNome comerciai
do benzóico. actol, água oxigenada. albagina albuminato de ferro, argirol
Termo n.° 671.620, sle 13-11-64
Hamar — Oficina Mecânica Ltda. arseniato de ferro. arseniato de potásGuanabara .
sio. arseniato de sódio, antimônio meGuanabara
tálico. amoniaco liqu'do. arenal. aristal,
Termo n.° 671.616, de 1341-64
acetalilida. bálsamo de peru. bi-cloreto
Acrilume — Letreiros Luminosos Ltda.
de mercúrio. bicloreto de mercúrio.
fosfato de cálcio, bicarbonato. de sódio,
Rio de Janeiro
bolas. alba, boricina, borato de sódio
benzonaftol, benzoato de mercúrio. bis,
turnose. bicarbonato de potássio. breu
FF. cola sintética, composições qiumicas utilizadas pelas indústrias, texteis e
pelos costumes. corantes, minerais para
Classe 6
Motores de automóveis e motores de aso na indústria. creosoto para uso ias
Indústrias. calcina, cal virgem. carbo.
explosão
Dato de ferro carbonato de magnésio
carbonato de sódio, c --vão vegetal
'termo n.° 671.621. de 13-11-64
magnésio
reto de cálcio. cloreto
(Prorrogação)
"Rei da Voz"' Aparelhos Eletro-Sona- cloreto de amônio. ciosa , • cal cio
cloreto de sódio. cloreto u: potáss
ros S. A.
colargol. colodio elástico, cremos de
Guanabara
tártaro, cuprol, citrato de ferro. citrato
de quinino citrato *de ferro verde, car
PRORROGAÇÃO
bonato de amônio. cloreto de zinc.,,
ca-bonato de potássio, carbonato de
manganês. dermatel. desengraxantes
Qualidade no Presente para niquelação. desoxidantes para me. Termos ns. 671.632 a 671.635, de
tais. desincrustantes para máquinas. enClasse 8
13-11-64
xófre em pó. estearato de aluminia, Isabel — Admin i stração, Participações Garantia no Futuro
Letreiros luminosos
essências de gomenol, essência de eua Comércio S. A.
• Termo n. 9 .671.617. de 13-11-64
São Paulo
Classes: 6. 8, 9. 11. 14, 15 17, 21, 25. calipto, emolientes para remoção de
Liz — In-lústria de Roupas Ltda.
tintas aplféadas, emulsionantes para
26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 39 e 40
Rio de janeiro
produtos asfálticos, esmaltes. ater. fenoFrase de propagarda
salil. formol, fosfato de ferro. fosfato
Z y
de trIcálcio. fosfato de 'potássio, fosfato
Termo n.° 671.624. de 13-11-64
de sódio. fosfato de amônio, fluidos
1.231tt3 tria
Franrisrn Cardoso 6i Filhos Ltda.
para freios. glicerinas, glicirofosfato de
Guanabara
bros!..."eira
potássio, glicerofosfato de magnésio.
glicerofosfato de sódio e cálcio. glicol
glicose gomelinas, hiciratos, hldrossul.
Classe 36
TNDOSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Artigos de vestuartos
fitos. henmitor, hemoglobina em pó.
e roupas feitas em geral: Agasalhas
hipossulfitos de sódio, lodo metálico.
!JOALHERIA CAXIAS
lodureto de chumbo, iodureto de asse
aventais. a'percatas. anáguas. blusas
Classe 1
nico iodureto de prata, iodureto de en Para distinguir, tintas, lacas, vernizes,
botas, botinas. blusões, boina ., baba
douros, bonés, capacetes. cartolas cara.
xõfre, Icitiol. iodureto -de potássio. ira esmaltes, aubstânclas quisnicas usadas
penrneabilizantes. tactofostato de cálcio es geral nas indústrias. anilinas, absor.
.Classes: 8 e 13
inças, casacão, coletes. capas. r;lales
•acirlaa. lactato de cálcio, lanolina
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Titulo de estabelecimento
vrntes, alcatrão, água raz, álcool, IN-

sm.

sagens e Câmbio

MAMÃO

Indústria Brasileira

•
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- miolo em pó, alvaiade, amua. antideto- doras. caldeiras, máquinas de costura placas para tórnos, prensas hidráulicas, marretas, matrizes, marmitas,' maçanetas

nantes, anti-incrustantes e desincrustam máquinas 'adaptadas na construção e máquinas para panificação e máquinas morsas, machetes, mantegueiras malho.
tes para caldeiras, arsênico, acetona conservação de estradas, corte de ma- para fabricação de massas alimentícias, navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
acetato de chumbo, acetato de "cobre .deiras e carretos, máquinas para cortar máquinas para fabricação de papel, pon- pregos, ponteiros, parafusos porcas
acetato de amônio, acetato de potassio. e moer carne e legumes, máquinas clas- tes gigantes, platinados , para veículos, pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
acetato de zinco. ácido bórico. ácida sificadoras, máquinas de contar„ máqui- moa, pedais de alavancas, de embrea- porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoacético, ácido axálico, ácido nítrico nas para cortar, máquinas compressoras, gens, planetárias de parafusos sem fim res, placas, pregadores, porta-esponjas,
ácido fênico. ácido cítrico, ácido sala carretéis, máquinas cravadetras, carnal- e de rodar polias, máquinas para olaria, peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
-milico. ácido benzóico, actol. água coage. raS hidráulicos, máquinas para fabricar máquinas pulverizadoras, máquinas de pires pinças, panelões, porta-copos e
nada. albagina. albuminato de ferro, canhões, máquinas para fabricar cigar- polir, receptáculos, rolos, roletas, ressal- garrafas, passadores de roupa, presta
-argirol, arseniato de ferro. arseniato de ros. máquinas para tirar cortiça; distri- tas repulsionadores de rolamentos e lhas, rastelora roldanas, ralos, regadores
potássio. arsen:ato de sódio, antinsõnro buidores de gasolina, dispositivos de ar- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de rebites, reduções, recipientes de metal,
„metálico amoniaco, liquido, aaenal. aria- ranque. diferencial, dispositivos de igni- consumo de gasolina, retentores de gra- rodízios, roscas de aço inoxidável reatoi e cetalilida, bálsamo de param. bi ção elétrica para motores, dínamos, dra- xa, de óleo e de cilindro. redutores si- gistros de aço inoxidável registros,
.cloreto de mercúrio, bi-fosfato de cál- gas, desnatadeiras para manteiga. des- lenciosos, máquinas de rosquear, má- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrócio. bicarbonato de sódio, bolas alba. fibradores de cana e forragem, máquinas quinas rotativas para usinar ferro, aço lhas, torquezea, trilhos tubos subula„boricina, borato de sódio, benzonaftoi desce:malhadoras, máquinas debulhado- e bronze, máouinas para rotular, regu- çõea, ampões. travadeiras telas da
benzoato de mercúrio, bistumose. bicar- ras, descascadoras, desintegradoras , má- ladores, serras mecânicas, segmentos de arame, trincos, taças, travessas, tesouras
bonato de potássio, breu FF, cola sin- quinas distribuidoras de concreto e bar- pistões, engrenagens e parafusos sem trancas, tramelas, talheres talhadeiraa
tética. composições quimicas utilizadas ro, espul adeiras, eixos de direção, eixos fim. silenciosos, satélites, separadores de tampas para panelas e caldeirões, terpelas indústrias, texteis e pelos cortu- de transmissão. embreagens, engraxado graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- rinas, tachos, trans de cosinha, torratnes, corantes minerais para uso 'na res centrífugos para forjas, engenhos doras. máquinas para serrar, máquinas deiras; oriráis, vasos, vasilhames ver-indústria, creosoto para usos nas índias- de cana, exprernedeiras para manteiga, salgadeiras para manteiga, teares, tur- gas. mandril de expansão, freza de
cafeina, cal virgem, carbonato de engrenagens para mancais, engrenagens binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te-magnésio, carbonato de sódio, carvão de cremalheiras, engrenagens para eixos souras mecânicas. tarnos revolver, tor- frezar, gaia de freza de chanfras.
ventosas, maleta.,, baus para sacos de
Vegetal em pó. carvão ativo, caseinato de manivelas, engrenagens de parafusos nos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas, viagem, para pastas, * ba/mazes. cantos
de sódio, carvão animal, cianureto 41e sem fim, engrenagens de distribuição, tirantes, transportadores automáticos para estojos, colchetes para malas, cra'mercúrio, citrato de cafeína, citrato de engrenagens • multiplicadoras, esteiras para alta e baixa pressão, máquinas la'ferro. citrato de prata, citrato de lao- transportadoras, elevadores hidráulmos. vadeiras máquinas para terraplanagem, vos, enfeites, fecho para pastas e para
lássio. cloreto de amianto. cloreto de exaustores de forjas, esmeris, espulas, máquinas de soldar. nichos de válvulas. malas, passadoras de correia& pontei'cal. cloreto de cálcio, cloreto de ;lug. máquinas encanatórias, máquinas ensa- maquinas para indústrias de tecidos, ma- ras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
..'nésica cloreto de sódio, cloreto de pu- cadoras, elevadoras, máquinas ensaca- quinas para tecidos de tapeçarias, máClasse 31
•
'assim colargol, colódio elástico, cremos dosas. elevadoras, máquinas de esculpir, quinas trituradoras, máquinas térmicas,
-de tártaro. -cuprol. citrato de ferro, ci- diafragmas, engrenagens de comando máquinas de trançar, máquinas de trico- Materiais para vedação e revestimento,
trato de quinino. citrato de ferro verde das válvulas. maquinas empilhadeiras, tar, máquinas urdideiras, valvulas para para fins técnicos e industriais a saber;
'carbonato de amônia*, cloreto de zinco. máquinas • para i staletros, eixos de co. motores, válvulas de aspiração. trans- anéis, arruelas, buchas, cfraisloa rolhas,
scarbonato de potássio, carbonato de mando, engrenagsns para eixos de ca- portadores mecânicos, velas de igniçào cordoalha, diafragmas, forros gachetas,
manganês. desmaiei, desengraxantes para mando elas válvulas e para e;sto de ma- para motores, virabrequins, ventoinhas e juntas, molas, tubulações. unibss,
virias, artigos êste fabricados de asbesniquelação. desoxidantes para • metais. nivelas, máquinas de estampar, maquimáquinas ventiladoras em pó. estearato de alumínio, essa:Imas nas de esticar, máquinas para escavação
tos borracha, cortiça, fibra vulcanizaClasse 11
do ou de metal, não incluídos em aunai.
deiincrustantes para máquinas, enzófre. de terra, máquinas para extração de
de gomenol, essência de eucalipto, emo óleos. filtram para limpeza do motor, Para distinguir ferragens e ',amamentas.
classes
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
lientes para remoção de tintas aplica- filtros para óleos, foles de forjas, fre- argolas, aldravas, armações de metal
Termo
n.9
671.631, de 13-11-64
das. arnuisionante para produto. asfál- sas,.fusos, fornalhas para fundição, furaComercial Riberic Ltda,
ticos, esmaltes, eter. fenosahl, forreol, deiras, forjas. máquinas para furar e abridores de latas. arame, aparelros de
fosfato de ferro, fosfato de trIcálcio, fos- centrar fornalhas para tratamentos tér- chã e café, assadeiras, açucareiros. apaSão Paulo
fato de potássio, fosfato de sódio, foa- micos, máquinas de fabricar papel. má- relhos para lavatórios. arandelas. arestas,
aros,
almofadrises,
amoladores.
jato de amônia., fluidos para freios. quinas para o fabrico de fumo, máquiglicerina. glicerolosfato de potássio, nas para fabricar gêlo, máquinas para amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas.
glicerofosfato de magnésio
fabricar telas de arame. guilhotinas,
LE CALLION
Classe 6
guindastes, geradores de eletricidade, bandejas, bacias, mombonieres baldes
para distinguir máquinas para indústrias guindastes, geradores para corrente con- borboletas, baterias, bases de metal bra'pateia em geral, máquinas e . suas partes tisua e alternada, geradoras de eletrici- çadeiras. bules, bisagra. buchas, bainha
Classes: 41, 42, 43, 44, 33 e 50
jntegrantes para fins industriais; má- dade, máquinas para galvanoplastia. ga- para facass baterias de casinha, colhe.
Titulo de estabelecimento
res
de
pedreiros,
cadeados
correntes
caquinas de precisão; maquias operatrIzes, zeificadores de líquidos combustíveis.
motores C suas partes; peças para vai- guinmaos, injetores para carburadores, bides, chaves de parafusos, conexões
Tétano n.° 671.636, de 13-11-64
para encanamentos caixas de metal para
J. O. Alcantara
:calos :alavancas. alternadores, aceleramáquinas
de
impressão,
fôrnos
indusportões, colunas, canos, chaves de fendores, anéis de istão, anéis de esferas
Pará
triais
(fornalhas).
máquinas
insufladoda. chaves inglesas, cabeções. canecas,
Para rolameatos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores, tas, máquinas limadoras, máquinas para copos, "aachepots' centro de mesa coãnéis de segmento, autolubrificadores, lavar vasilhames em geral, máquinas queteleiras, caixas para condimento dr
arietes. aparelhos para mistura de com- para fabricação de bebidas refrigerantes, alimentas, cadeados, caldeirões. cacas°
Isustiveis, de motores a explosão„ má- de água gazeificadas, maquinas de ar- Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coa
l
R
O
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- rolhar e tampar garrafas, maquias para dores, cuscuseiros, cabides de metal
doras para ferramentas. de cortes, má- .engarrafar bebidas e líquidos, máquinas cabos, caixas de ferro. cgruzetaa curvas •
O. Alcantara
quinas- para arqueação de embalagens e Para colagem dos rótulos em vasilha- cantoneiras, chaveiros, canivetes, aba- •,
volumes, máquinas para afiar. máquinas mes, máquinas para fermentar e mistu- senas, cremones, cadinros crivos, chan
Bele= - Pará
Para ajustar, máquinas de atarrachar, rar bebidas, juntas universais para con- fradores, cassinetas, cabos, chaves cha
patedeiras, bie'as; 'bombas de óleo, bra- dutos d'água de motores e máquinas, ves para porcas circulares chaves tor 1
pos, burrinhos. blocos de motores, bron- laminadores a frio e a quente para aço quimétrica, correntes para chaves, coa
tinas, blocos, barras, bombas de ar com- e outros metais, lançadeiras, lubrificado- creta.% chaves para porcas, distintivos
primido, bombas lubrificantes, bombas res centrífugos, máquinas de lavar pra- dobradiças, descanço para talheres, pralubrificantes, bombas de circulação. bom- tos e roupas, máquinas fixadoras, ma- tos e copos, enxadas, esferas, engates.
Classe 41
bas de coinustivel para motores, bombas cacos, mancais. motores elétricos, ema- enfeites de metal, estribos, espátulas
Café torrado e moldo
deiras,
martelos
mecânicos,
moirraos
estolos de metal para carimbos, eixos
de água e gasolina para automóveis,
Termo n.° 671.637. de 13-11-64
bambas hidráulicas, bombas centrifugas, para cereais, maçarocas. marteletes ma- expandidor para tubos, estruturas metaCláudio E Cia.
'rotativas, de deslocamento e a pistão, lacates, motores, mancais para brocas; ficas, escarradeiras, espremedores, espuParaíba
bombas eltricas, bombas para líquidos, motores de combustão interna, motores madeiras, formões, foices, 'erro para
para pressão hidráulica e para compres- diesel; macacos para brocas macacos de cortar capim, frerolhos, facas. tacões
abes, bombas elétricas para pneumáticos. rascas, de parafusos e hidráulicos. man- fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
brunidores para cereais, máquinas ba- cais de roletas, molas, molas de vál- doces, bolos, empadas e pudins. flanges
tedeiras, máquinas brunidoras, máquinas vulas, mandris, magnetos para motores: fivela furadores, ferramentas cortantes
perfurantes para marceneiros çecho.
para bordar, máquinas betoneiras, cru- magnetos de ignição, mecanismo imacta& cilindros, câmbios, cabeçotes, ca- pulsionador do diferencial, mineração. de m tal ferraduras, forminhas, fita
sárter de embreagens, cárter de multiplicadores, máquinas misturadoras de aso. ganchos, guarnições de meta;
motor, comutadores, cubos de placas de barro e concreto, máquinas para ma- garfos, ganchos para quadros, grampo,
lharia, máquinas para movimento de para emendas de correias, grades para
de embreagens, mu'atras de' cilindro
'notar, caixas de lubrificação, carbura- terra, máquinas para moldagem. picados fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
'dores. cabeçotes' do cilindro, máquinas de forragens, pinhões, pistões de motor; gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe'para cortar frios, comias, carteias, ca- politrizes, motores a explosão, a cem- lhos, jarros. • limas lâminas licoreiros
'delas cortantes para entalhar, camisas bastão interna e elétricos, prensas, pun latas, luvas, linguetas, leiteiras. macha.
Classe 41
para cilindros, cardans, máquinas cata- ções. plainas de mesa, p'ainas limmioras, • dinhas molas para portas, martelos
Café torrado e moído
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borticulas, sanitários e veterinários múltiplos, motores a gás, a vapor e
sulfatos, superfosfatas vacina. para vento: munhões de eixos móveis, pistões
aves e animais venenos contra inseto& de amortecedores e rolamentos de es.
feras; polias, polias para cabos, rodas
animais e hervas dadinhaa
dentadas, rodas para correntes, regulaClasse 1
Substâncias e preparações químicas e dores. rolamentos de esferas, rolamenpreparados para serem us'ados na medi- tos de rolos, suportes, reguladores,' rolamentos de esferas, rolamentos de rocina ou na -farmácia
los, suportes de manivela de pedal,
• .
Classe 4
Substâncias e produtos de origem ani transmissões, turbinas locomóveis e ventiladoret
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Classe 7
parcialmente preparados: Abrasivos em
Classe 1
Máquinas e utensílios para serem usaboita, argila refratária, asialtico
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos, bruto, algodão em bruto, borracha em dos exclusivamente na agricultura e
agentes quimicos para o tratamento e nruto. baiana, benjoim, breu. cânfora horticultura a saber: arados abridores
lotação de fibras, tecidos; couros e ce- motim, abares. ceras de plantai, ceras de sulcos adubadeiras, ancinhos melulose; água raz, álcool, albumina, ani- vegetais de carnauba e aricuri. crina cânimos e emplilhadores ocmbinados;
boas. alutnen. alvaiade, alvejantes In- ae cavalo, crina em geral. cortiça em arrancadores mecânisnos para agriculdustriais; alumínio em pó •amoniaeo, bruto, cascas vegetais, espato. ,ervas tura, batedeiras para cereais, bombas
ant-incrustantes. anti-oxidante s , 'and- medicin,,is. extratos . oleosos, estopas para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
oxidantes, anti-corrásivos, anti-detonan. enxofre, faias. fibras
vegetais, flores ceifados para arroz, charruas para agrites, azotatos, água acidulada Para secas, grafites goma em bruto, granir( cultura, cultiv a dores, debulhadores
acumuladore s, agua oxigenada para em bruto, • kieselghur, liquidas de plan destocadores, desentegradores, esmagafins Industriais, amónia: banhos para tas. lates em bruto ou parcialmente dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquigalvanização, benzina, benza betume.
preparados, minérios metálicos meei nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
- bicarbonatos de .sódio. de potássio; ca,
ras
em
bruto
ou
parcialmente
traba.
garras para arado, grades de discos
virgem. carvões, carbonatos. catalizalhadas. em toras serradas e apim.radas ou dentes, máquinas batedeiras para
do:es, celulose, chapas totográficme
Classe 5
agricultura, máquinas .inseticidas, má.
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos. cromatos, corantes, arco- Aço em bruto.-.aço preparado, aço doce. quinas vaporizadoras. maquinai de
sotas; descorantes, desincrustantes, dis- aço para tipos, aço fundido. aço par- mungir, máquinas niveladoras de terra,
trabalhado. aço • polido,. aço máquinas perfuradoras para a agriculsolventes; emulsões fotográticas, enxo- cialmente
aço de vergainões, oitavados aço extra tura. máquinas de plantar, motoc raarfre, éter, esmaltes estereatos; fanal. fil
mes sensibilizados para . fotografias. ii- doce fundido, aço laminado. aço niquel. tuas, mquinas regadeiras, máquinas de
xadores. formol, fosfatas industriais, fós- aço policiei, aço em chapas e em %Ousa roçar. de semear, para sulfatar. de
foros industriais fluoretos; galvanizado ligas de aço ligas da alumínio. amai tosquia de triturar, de esfarelar terra,
gamas de metais metal antitricção, an- para irrigarão, para matar formigas e
res. gelatina para , fotografias e pintura
insetos, para burrifar e pulveri.
giz. glicerina; hidratos. hidrosulfitos; timônio. metal brisa. bronze em ver- outros
zai desinfetantes, para adubar para
impermeabilizantes, • loduretos; lacas; lerro chapas de zinco, chapas esta agitar e espalhar palha, para colher
massas para pintura rnagnesio, mer. abadas, chapas pretas. metais para crie. algodão, para colher cereais. máquinas
curio; nitratos. neutralizadores. nitroce- maceiras. chumbos em bruto, em barras amassadoras para fins agrícolas, de
lulose;..óxidos, oxidar:tas,. óleos para em bastiães, • em lençol. dos de chum. cortar arvores, para espalhar, para ca
pintura, óleo de linhaça;- produtos quí- iro cobre em barra, em chapas e ern
micos pára impressão, potassa inclua.. fõlhan ferro. es pelho, terso estanho pinar. máquins cOmbinadas para setólha ou não estanho em folha em mear e cultivar, de desbanar, pa-a, enCiai. papéis emulsionáveis, para a fo-a
tografia, papéis de turnesol, papéis he- verguilhase em papel laminado, ligas silar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras. ordenado.
liográficos e hellocopistas, peliculma Se estanho ferro a carbono. tarro em. res
sensiveis. papéis para -otografia e aná- oarraa chapas em vergalhões e em to. los mecanicos, raladores mecânicos, rocompresso-es para a agricultura,
lises de 1..coratório, pigmentos, potassa, lhas. (erro fundida em bruto e em chapós metálicos para a composição de pas g alvanizadas ou não, tarro guza sacradeiras, semeacleiras, secadeiras
tintas, preparações para fotografias terna -laminado. dgas de ferro. kraos semeadores de terra. tosadores de graprodutos para . niquelar, pratear e cro- manganes terso maleavel, trilhas de ma, tratores agrícolas, válvulas Parei
máquinas agricolas •
mar. produtos para diluir tintas prossia. 'fanicas, lisas ou não. metal para tun
• to; reativos, removedores, reveladores; alças de. tipos. latão, latão mu folhas.
Classe 8
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes. em- chapas, eia vergaihões lias de Para distinguir: Aquecedores aquecedo
ailicatos. soda cáustjca, soluções qui- metais :na sala eis barras em chapas reli automáticos. aparelhos para. moei
rnicas de uso industrial, solventes,- sul- em feiihas se em musas. metais torjaaos carne, aspiradores de pés aparelhos ele
fatos: tintas em pó. liquidas.' sólidas metais estampados. fiquei solda co- tricas para lavar, acendedores elétricos
ou pastosas para madeira, ferro. pare- mum, mcnitsdeno, tungsténio. zinco. zin. aparelhos picadores de carne e legumes
oe corrugado Lao. em chapas em
aparelhos fotográficos amplificadores
des, contruções, decorações, couros. te.
fiam' • ligas de zinco
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
eidos, fibras, celulose barcos e vaide rádio' receptores, aparelhos de sadio
C11‘03, talco industrial, chinas,
.
Classe 6
Classe 2 • • Para distinguir: Máquinas e Suas par- recepto-es conjugados com fonógrafos
Substâncias e reparações quimicas tes integrantes, a ;abes: acoplamentos. e receptores de televisão, aparelhos re
usadas na agricultura, na 'horticultura alavancas manobradoras de embreagem. captores de televisão, antenas acuinu
na veterinária e para, fins %anisarias apa s elhos de elevação, aparelhos de ig ladores elétricos, aparelhos de ilum•na• saber: adubos, ácidos sanitários. niçáo, arséis de lubrificação. articula ção. , batedeiras elétricas, baterias, baáguas desinfetantes e para fins sani- ;Lica universais, aros de guia para 'es- lanças, bules e cafeteiras elétricas. bo
tários. apanha-moscas e insetos Ide feras e outros dispositivos de guia para binas campainhas elétricas, acumulado
ptapel ou papelão) álcalis Os corpos ' de rolameato, bielas, cavale. res de ar, condicionadores de ar chu
goma
blictericidas. baraticidas. carrapatiçidas tes para mancais, combinações de man- veiros elétricos, diais. enxugadores eis
metal. creosotalina, ' creosoto. desodo- cais radiais, correntes cubos,. d.sposin. tricos, enceradsiras elétricas. astuta.*
rante, desintefantes. definnadores ex• vos _para a fixação 'de mancais de ' ro- evaporadores, exaustores debicas. soterminadorea de pragas e bervaz
lamentos sobre eixos ou alojamentos gareiros .eletricos e automáticos. ter os
nhas. esterilizantes embrocações para eixos, Jevadares, êmbolos, engrenagens elétricos, 'de- passar ç engomar.
animais, enxertos, farinhas de ossos engrenagens de diferencial engrena ras elétricas, fonógrafos, geladeiras dê
terilliaantei fosfato*, ‘ormicidas. lurai. gens de , multiplica:no e transmissão de tricas, interruptores. lavadores e ligui•
games fungicidas glicose para tina fôrçá, guindastes guinchos, laminado- dificadores elétricos leiteiras automátivetenrairios. guano. herbicidas. insetici- res, lubrificadores. máquinas para sol- cas. lustradeiras, lanternas eleue aas. Iam.
das, tasetitugos, larvicidasa microbici- dar, maquinas -para misturar. máquinas padas • Inisturadores elétricos autornau
das, medicamentos para animais, aves para furar, máquinas para perfurar, má- coa. microfones, mostradores, pilhas elé
'peixes óleos desinfetantes e vermi- quinas laminadoras, máquinas aparato- tricas; refrigeradores. resistências aleite
nados. petróleos sanitários e demole- zes, -máquinas -para afiar, maquinas mo cas, panelas. automáticas de pressão. eea
tantes, papel tumegatórics pós insetici- trizes máquinas para amolar, máquinas rores. sorveteiras elétricas. sirenes dem
das. paraticidas. tungicidas e desinfe- para torcer arame, Mancais retos, man cas, sirenes elétricas, torradeiras elétritante& preparações e produtos baseai. cais de teto, matrizes; mesa giratórias cas transtcrmadores. tomadas elétricas
válvulas elét-icas f ventiladores .
cidas germicidas desinfetantes e vete. mecanismos de direção. manCat5, man
'
Classe 9
rinárlos. raticidas, remédios para tine cais de rolamento mancais de correia
veterinários, sabões veterinários e de. contínua, mancais radiais, mancais aio Instrumentos Musicais e suas partes integrantes exceto máquinas falantes,
sinfetantes, saia para fins agrícola* ais, mancais de empuxo com colara"Wsrmos as. 671.638 a 671.686, .de
13-11-64
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Classe 10
Agulhas hipodérmicas, agra res, bisturba
brocaa peça dentistas, canulas, colherei
para dentistas, dilatadores cirúrg coa
equipas dentários, estiletes, espéculos
esterilizadores, estirpa-nervos; setojos
para instrumentos cirúrg'cos. forcepa
ferros' para operações, formões pare
dentistas, fogben para desinfecção, fura.
crãneos, goivas para cirurgia, irrigai°
reis cirúrgicos, inhaladores, insufladores
mesas operatórias, obturadores cirtlègl•
cos, oxgenadores; padiolas, pipos, p n
ras sondas, torniquetes, tentacanuloa
uretroscóplos, vislomômetros, válvulas
vaginais 'e válvulas clinicas,
..1
Classe 11 .
Para distinguir ferragens e 5erramentasi
Alicates, alavancas, rruelas, arrebites
argolas, aldrava*, armações de metá
abridores de latas, arame. • aparelros ele
chá e e.ale, assadeiras. açucareiros, apa
relhos para lavatórios, arandelas, ares
tas, aros, almofadrises, amoladoras
amoladores de ferramentas, alças pari
ancinhos, brocas, bigornas, baixes
bandejas, bacias, mombonieres ba140
borboletas, baterias, bases de metal laçaçadeirms. bules. bisagra, buchas, bainins
para facass baterias de casinha. cotiores de pedreiros, cadeados correntes .ta•
bides; chaves de parafusos, conexões
para eneaaamentos caixas de metal pipas
portees, colunas, canos, chaves de fenda. cha ae. inglesas. cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa toqueteleiras. caixas para condimentonde
alimentos, cadeados caldeirões, caçarolas,' cbaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
eantoneiras chaveiros. canivar a, chavetais, cremones, cadinros crivo,. elninfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para' porcas circulares chaves tOrquimetríca. correntes para chaves. as'.
.cre.tes. chaves para páreas. distintivos,
dobradiças, descanço para talheres. precatoa e copos, enxadas esferas. engatà,
enleites ' de metal, estribos, espátulas
sstojos de metal Para carimbos, ei:Ubs
expandidos para tubos estruturas metihcas, escarradeiras. espremedores. asaimadeiras, formões. toices. ferro para
cortar capm. trerolhos, facas, tacõ3s
fechaduras fruteiras, funis, fôrmas para
:locas, bolos. empadas e pudins flan,gês
fivela, furadores; ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros. 'ecte;sa
da. Instai, ferraduras, tormanhas. fitas
de aço. a +nabos, guarnições de metal,
garfos. ganchos para quadros, granipás
para emendas de coreias, grades pãa
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, !Ws, jarros. limas ,lâminas licoreir
latas, luvas,. linguetas. leiteiras. machàdinhas. - melas para portas, ma Idén
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalias, nipes. pcas. pás, picaretds
pregos, ponteiros, parafusos paratis
pratos, porta-gelte pos?iras, porta-pliCe.
porta-jóias paliteiros panelas- puxadores. placas, pregadores, porta-esponja-S,
peneiras pinos, plainas perfuradeirSs
pires pinças, panelões. porta-copos le
garrafas. passadores de roupa. .pres!..
II.as. castelos roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções. reciplentei de metd,i,
rodízios, roscas de aço inoxidável, se-gistros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sitões. saleiros. sacarrôlhas. torquezes, trilhos tubos subulações; ampbes, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhaddras
tampas para panelas e caldeirões terrinas. fachos, trans de casinha, torraea ,ras os 'n 7iiii vasos, vasilhames ver-
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gas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, era•vos, enfeites, fecho para pastas e para
Inalas, passadores de correias. pontei
•, raia, prendedores de papel. suporte&
torniquetes e tubos de expansão
Classe 12
, Para distinguir: Artigos de metal comum e miudezas de armarinhos, não In.
&tidos em outras classes: Alfinetes. al
•fiastes de segurança, agulhas, botões,
• colchetes, dedais fivelas, fechos corrediços, garras grilas de metal para eu•
feitas de vestidos ilhoses. lantejoulas
missangas e presilhas
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi
preci:»os e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, achirnos de metais preciosos, seini-preciosos
e suas Imitações, alianças, anais, artigos de fantasia de metais preciosos.
;. balagaridans de metais preciosos ou
.csemi-preciosos; bauclejas de wetais pre

•ciosos, berlowe de meta, preciosca
brincos de meta l precioso, ou secii•
precioso; bules de metais preciosos.
,carteiras de metais preciosos; colares
de metais preciosos ou semi-preciaaos
„ contas de metais preciosos. cope? de
.,-metais preciosos, dedais de meta , pre,
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Classe 16
Classe 22
redes, rédeas, suportes para filtros, saPara distinguir: Materiais para constru- Para distinguir: Fio dei inflas em ge- colas, sacos, telas_ para assento de ca. deiras e bolsas .
ções e decosaçõssi Argamassas. .argila. ral para uso comum . e em tecelagem.
sreia. azulejos. gatentes, balaustres. tilo fios e linhas de lgodão, linho, juta, cl
Casse 28
:os de cimento. bloros para paatmenta. nhamo. sande, paco paco, 1, nylon.
cão calhas. cimento. cal, cré cnapas sèda, • rayon, linhas de costura, linhas Para distinguir: Artefatos de material

.solar tes saibros. caixilhos: corarias': para lach-dar, crochê e para tricotagem,
c'aapas para coberturas, caixas dágua
fios plásticos e fios de celulose
zaisas • para coberturas. caixas dagua
Classe 23
únicas de . descarga para etixos edifica.
{iões premoldadas estuque. emulsoo de Para distinguir: Tecidos era geral, tecidos para confecções em geral. para
base asfáltico, estacas, esquadrias. estru
tapeçaria e para artigos sie cama e
luras metálicas para construções.'adue
ias de -metal, ladrilhos, lambris. luvas mesa, algodão, alpaca. canharno, cetim,
de ' unção. (ages, lageotas, material iso caros, casimiras. Fazendas e tecidos de
,ante contra trio e caloi, manilhas. mas lã em peças, juta, jersey, linho, nyi,m,
338 para revestimentos de paredes. ma paco-paco, percalina. rami. rayon, seda
deiras para construções, mosaicos, oro natural, tecidos plásticos, tecidos Imper.
dureis de base as'iltico. produtos para meáveis e tecidos de pano couro, ve-

tornar unpermeabilizawes as argamas
sas de cimento e cal. hidráulica. padre

ludos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos

gulho, produtos betuminosos. impermea
bilizantes liquirlos ou sob outras Formar e calçados, ataduras de algodão para
para revestimentos e outros como nas diversos fins, exceto para fins medicisonstruções. persianas. placas para pa nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
vimcntaçáo. eças ornamentais de
bo-las, cadeados caas ara móveis e
mento ou gesso ara tetos e paredes pianos. carapuças para cavalos, corpapel para forrar çasas massas mu
dões, debruns, lã, fitas forros franjas
rcidos para uso nas construções, par
festão feltro para órgão, 'fofos galarquetas, portas. po:tões. pisos. soleiras
dates, lamparinas, mochilas, mosquiteipara portas tijolos tubos de cc.:ereto
ros, nesgas, ornbrei:as . e enchimentos
telhas, tacos, tubos de ventilação, tal):
para roupas de homens e senhoras.
ques de cimento. vigas. vigamentos e
panos para enfeites de moVeis, não
vitrós

plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações' para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias. bolsas, • caixas, carteiras, chapas, cabos
para ,arramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinàos de plásticoa
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, - colherinhas, pàsinhas,

fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas reClasse 17
fio de prata.' fivelas de metais precis). Artigos para escritório, almofadas para des. sacas., sinhaninhas para vestidos
sok galreteiras e metais preciosos. jóias, carimbos, almofadas para tintas, abri. telas, tampos para almofadas, não 'aJóias falsas. lantejolas de metais pre- dores de cartas., arquivos, boi`achas. zando parte de móveis, artigos êstes
ciosos Medalhas de metais pseeiosos berços para tnataborrào, borrachas para feitos de algodão -cânhamo. linho, juta.
seda, raion lã pelo e fibras não
semi-preciosos e suas imitações palitos colas, brochas p ara desenhos, cofres,
incluídos em outras classes
de- ouro, pedras preciosas para jóia, pe- canetas, canetas tinteiro, canetas para
. dras semi-preciosas para já as. pérolas desenho, cortadores de papel carbonos.
Classe 25
e imitações de Pérolas, pratos de me- cailmbos, caritnbadores, cola para papel, Arvores de natal, bibelots, bolas para
tais preciosos, serviços de chá e de café coladores, compassos cestos para cor. enfentes de árvores de natal. cartas
;de metais preciosos, serviços d a Icor respondência. desenhadores, duplicado- geográficas.. cartões postais, cartazes,
er.de metal precioso, serviços de refrescos res, datadores. estojos para desenhos, displays; desenhos artísticos, desenhos
¡ I de metal precidso. serviços de salada estojos para canetas. estojos com minas, de calcomania para tecidos, estátuas.
tss,de frutas de metal preciOso, serviços. de esquadros estolos para lápis, espetos. estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
sorvete de metal precioso sopeiras de estiletes para papéis, Furadores, Fitas vidro, figuras de ornatos, festões, foto,metal precioso, taças de metais prechs para máquinas de escrever, grafites grafias, frutas de louças, figuras para euc.-sos, talheres de metais preciosos turi- para lapiseiras, goma arábica, grampea- teju) , bolos de an i vers . r .•;. batizados,
bulos de metal turmalinas lapidadas e dores. lápis etn geral. lapiseiras, ma. casamentos outras qua s., tet comemoquinas para apontar lápis, minas para ra ' eieS, gravuras, imagens, letreiros mavasos de metais preciosos
grafites. minas para penas, máquinas de nequins, maquetas obras artisticas, obras
Classe 14
oir 'ura, painéiR e cartazes para deescrever, máquinas de calcular. rnaqui.
Vidro comum, - laminado, trabalhaoc r s de somar. máquinas de multiplicar. corações e para exposição. proliaos
ema tedas as Formas e preparos, vidrc
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carim- mostruários de mercadorias diversas, e
cristal para todos os fins, vidro induz bos. porta-lápis, • porta-canetas, porta. para propagandas, suportes artísticos
'• teia) com . telas de metal ou compom- cartas, prensas, prendedores de papéis. para vitrines, estatuetas para adornos
ções especiais, ampolas, aquários, as. réguas, raspadeiras de borrões. stenclls
e para fins artísticos e taboletas
. sadeiras, almofarizes, bandejas, cube p ercevejos para papéis. perfuradores.
Classe 26
tas, cadinhos, cântaros, cálices. centre para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Artefatos de madeira em geral: Argu
de mesa, cápsulas copos, espelhos, es
Classe 18
algudarea, armações para balcões
carradeiras. frascos, formas para doces Dinamites, espoletas,
espoletas elétricas
fôrma para fórnos, fios de a.dro, gar espoletas de percussão, fulminantes, (es- e para vitrines, artefatos de madeira
rafas. garrafões, graus, globos, haste. poletas; pólvora para minas, pólvora para caixas, tppume. bandejas, barris
Jarros, lardineiras. licoreiros. mamadet para caças, estopins, capsulas para ar- baldes, batedores de carne. caiam, Cal:as, mantegueiras, pratos, pires, porta mas de fogo, cartuchos de dinamite, cries, caixotes, cavaletes, cunhas, cru.161as paliteiros, potes. pendentes, pe cápsulas de papel para fulminantes zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
destais, saiadeiras, serviços para te cartuchos de papel para munições, pe. para pau, cepos para cosinba. cabos
frescos, saleitos, tubos, tigelas, traves. tardos, projetos, torpedos, fogos de ar- para ferramentas, cantoneiras, engradados. estrados. acarinhas, estojos, tasaa, vasos, vasilhames, vidro para vi- tifícios, como sejam, bengalas, benga.
escada, formas, gaiolas, guarnições
draças. vidro para relógios, varetas. linhas, bombas, buscapés, espantai coiós
para porta-blocos, guarnições para corvidros para conta-gotas, vidro pare espigas, estrelas astral nhas, foguetes
tinas, guarnições de madeiras para
automóveis e para para-brisas e
lapis de fogo, morteiros,. pipocas, pista. utensílios domésticos, grfoa, malas de
xícaras
laa, pistolões, rodinhas, tragues, rojões madeira, palitos, pratos pipas, pinos,
Classe 15
e chuveiros
puxadores. prendedores de roupa., pePara distinguir: Artefatos de cerâmica
destais monogramas, palitos, pasinhaa.
•Classe
19
porcelana, louça, louça vidrada, a sagar'inhos e colheres para sorvetes, paber: Bacias sanitárias, banhe4zas, bilhas. Para distinguir: Aves e ovos em geri'.
litoa para dentes. taboas de passar rouinclusiw
do
bicho
da
seda,
animais
botijas, bules, candieiros, compoteiras, vivos, bovinos, cavalar, caprinos, gaii. pas, tiboas de carne, tonéis, torneiras.
confeiteiras, espremedores de frutas, fts.
náceos, ovinos e suínos
tambores, tampas, suportes de madeira.
.
ais, garrafas, globos, isoladores, jarros
rodinha, rolos, rosários e vasos
Classe 20
lava dedos, mantegueiras, molheiras.
Classe 27
Petrectats
navais
e
aeronáuticos,
âncopedestais, polvilhadores, porta facas,
Para distinguir . artefatos de palha ou
ras,
bolas,
cintas
de
natação.
fateixas,
potes, puxadores, saladeiras, saleiros.
fibra: seitas, cestos, cabos de utenpsragisedas e salva-vidas
serviços de chá, terrinas, vasos, apare.
sílios, cestos para , costura e para pães,
lhos de jantar, serviços completos para
Classe 21
caixas de acondicionamentos e para enchá, café, 'cisaras, travessas, canecas
Veículos e suas partes integrantes.
feites. esteiras, enbornais, estojos, guar•
com e sem assa e tijelas
exceto máquinas e motores
nições para utensílios, malas, pecheiras,
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro.

garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,

embreagens dle material plástico, emba.
lagens de material plstico para sorve.
tes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automés
vais, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitar,
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. guarni.
ções para chupetas e mamadeiras. guar.
nições para porta-blocos, . guarnições
para liquidificadores e para batedeira,
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados. plásticos, lancheiras, rnantegueiras, malas,
orinóis, prendedores de roupas, puxado-,
res de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes. artigos, protetores par adocutnentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites. rodi-,
nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xtcaras, colas a frio e colas não incluídas
en: outras, classes, para borracha, para
cortutnes, para rnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adsalva para
correias, pastas e pedras para afiar

rebolos,' adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis, para tecelagem e guarnições de material plástico ara indús-

tria- geral de lásticos
Classe 29
Para distinguir: Vasouras, espanadores
e escovas comuns
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e suas partes
integrantes
Classe 31

Para distinguir: as seguintes artigaa:
anéis de vedação para junções, arruelas,
bujões, barbantes, buchas, cordoalhai,
cordas, correas de transmissão, canaletas, fitilhos, gaiatas, lonas -para freivai.
mangueiras. rolhas, tampas, tiras, tampas, tiras, tampões, tubulações para vadações e tendas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbuns Impressos, boletins, catálogos.
edições impressas, folhetos, jornais. livros Impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofónicos e radio-televisionados, eças teatrais e sinas

matogrOicas. rogramas circenses
*
Classe 34
Para distinguir as seguintes artigos;.
Cortinados, cortinas, capachos. encera
dos, estrados, linóleos, oleados, pala&
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detrai, panos para assoa" paredes
tapetes

e

Classe 36
Couros • 'peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estolas guarnições de couro para
automóvel,: guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem. sacolas, saltos, solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, a percatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
pinas. casacão, coletes, capas. rhales,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações. corpinhos, calças
de seasoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
pes. fantasias. fardas para militares, co.. legiais, fra u das, galochas, gravatas, gol.ros, logos de !ingeria. jaquetas. laqués,
luvas, ligas, lenços. manais melas.
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa .
1.-ros. palas. penhoar, pulover, palatinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas. pazn Ui. perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
so,spensórios. saldas de banho, sandálias.
st.eteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
toucas- turbantea, ternos, uni•
formes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores eshegões fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toa/haa,
ieuccsis. mantas para camas, pano. para

costnha e panos de pratos, toalhas de
nisto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar. toalhas para chá e
cate toalhas para banquetas, paraiões para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aq urinados, álbuns (em branco). álbuns
pi. ra retratos e autógrafos, balões (ex.
..ra para brinquedos) blocos para
contspondencia blocos para cálculos
b'm as para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, Caras para documentos, carteiras,
caixa, de papelão, cadernetas, cadernos, ea xis de cartão, caixas para panelaria cartões de vialtas, cartões comerciais. cartões adices confets. cartolhia, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão fólhas índices
M e has de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado
papel higiênico, 'papel impermeável.
para copiar, papel para desenhos, pastel ware embrulho intoerateahiliZadõ
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671.687, de 13-11-64
papel para encadernar, papel para esTérmo
Classe 45
Pomus Gás Sociedade knónima
crever, papel para imprimir, papel pa- Para distinguir: Plantas, sementes e
Minas Gerais
rafina para embrulhos, papel celofane, medas para a agricultura, a tiortrcolpapel, celulose, papel de linho, papel tura e a floricultura. Flores naturais Classes: 1 a 50 (exceto, 6, 8, 11.
Classe 46
21 e 39)
absorvente,' papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, ro- Para distinguir: Amido, anil, azul da
setas de papel, rótulos de papel, rolos Prássia, alvaiade de zinco, abrasivos
de papel transparente sacos de papel algodão preparado para limpar metais.
serpentinas, tubos, postais de cartão detergentes, espremacetes, extrato de
anil. fécula para tecidos, fósforos de
e tube:es de papel
M.a e de madira, g goma para lavanClasse 39
deria, limpadores de luvas, liqu . dos de
Titulo de estabelecimento
Para distinguir: artefatos de borracha branquear cecidos. líquidos mata-gorduião inchados emm outras classes; argo- ras para roupas e mata óleos para rouUrino n.° 671.688, de 13-11-64
las, assentos. paia cadeiras, borracha pas, oleina, óleos para limpeza de carDomus Gás Sociedade Anónima
para aros e para carrinhos industriais, ros, pós de branquear roupa, salicato
Minas Gerais
borracha para amortecedores,. bocais, de sódio, soda cáustica sabão em pó,
bicos de mamadeiras, ahinhas de borra- sabão comum, sabão de esfregar e sa.
cha para rédeas, bases ara telefone, ba- ponáceos, tijolos de polir e verniz
DOGALI MAGASIN
cias, braçadeiras, chupetas, cordões ma.
para calçador
Onde o Que é Bom Custa Fouco
siços de borrcha, cabos para ferramentas, chuveiros, crapas e centros de meClasse 47
sa, cupsula de borracha para centros Óleos de qualquer espécie para durai.
Classes: 1 a st,
de mesas, calças de borracha para ma- nação, aquecimento e lubriticação Pe.
Frase de propaganda
—
quinas, coteis de borracha, câmaras
s refinado. semi-reboado e afio- Termos as. 671.690 e 671.691, de
ar, dedeiras, efesentupideiras, discos pa- trólei
refinado, com ou sem a mistura 'de
16-11-1964
ra mesa, esponjas de borracha, caguebrajatos para torneiras, encostos. esfe- óleos minerais., animais ou Veyetais
(Prorrogação)
para
a
iluminação
aquecimento
luan.
ras esgunchis, estraos, formas de borChas. Pfizer & Co., Inc.
rcha, fios de borracha lisos, guarnições tinção ou combustão, e graxas. ProEtsados Unidos da América
para móveis, lancreiras para escolares, dutos e óleos combustweis proveioentes de petróleo
lensées de borracha, maçanetas, manoplas, pontas de borracha para muletas
Classe 48
e bengalas, paras de buirias, pratinhos
pneumáticos, rodizios, revestimentos de Para distinguir; Perfumes. essências. ex,
Classe 3
borracha, rodas de borracha para mó- tratos, água de colónia água de touca.
veis, saltos e solas de borracha,' semi- dor, água de beleza. água de quina Preparações farmacêuticas em cartuchos
para uso parenteral
pneumaticos, surdinas de borracha-pa- água de naus. água de alfazema água
para barba, loções e tónicos para os
ra aplicação aos fios telefonicos e te- cabelos
Classe 10'
e para a pele. brilhantina. banlegraficos, tintas de borracha para con- dolina. "batons - cosméticos, fixadores Cartuchos contendo p.epai ações fartas-gotas, copos de borracha para
de penteados. petróleos. óleos para os macêuticas e seringas e agulhas para
freios
cabelos, creme evanescente, cremes gor- -Jen com os mesmos, instrumentos, mádurosos e pomadas para limpeza da quinas, aparelhos e petrechos para a
Clame 40
Móveis em geral de metal, vidro, de Pele e "maquillage • depilatórios deso medicina, a arte dentária, a cirurgia e
ages, madeira, estofados ou Mo. incita. dorantes. vinagre aromátiCa, pó de arroz a higiene, exceto os incluidos na classe
eive móveis ara escritórios: Armários. e talco perturnado ou não. lápis para 34; máquinas, aparelros e instalações
armários para banheiro e para roupas pestana e sobrancelhas, preparados ?sara hospitalares, de expu go e finas análogos, exceto mós eis da classe 40
usadas, almosadaa, acolchoados para embelezar cilicia e olhos. carmim para
móveis, bancos, balcões, banquetas. O rosto e para os lábios, sabão e creme
Térmo
o.° 671.692, de 16-113961
bandejas, domiciliaras. berço'. biombos para barbear. sabão liquido oerhimadc
(Prorrogaçáo)
giratórias, cadeiras de balanço, caixa XI não, sabonetes, dentitrimos em pó.
Chas. Pfizer es Co., Inc.
cadeiras, carrinhos para chá • café Pasta ou liquido: saia perfumados para
Etsados Unidos da América
conjuntos perra dormitórios, conjuntos banhos, pentes. vaporizadores se perfupara sala de jantar e sala de visitas. me; escavas para dentes calrios *unhas
conjuntos para terraços, jardim e praia e cílios; dura de louro. sa quinho perta
conjuntos de armários e gabinetes para macio, preparados em po. pasta iiqui
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras :5, e tijolos para o tratamento das unhas
de rádios, colchões, colchões de molas dissolventes e -vernizes, removedores da
Classe 3
dispensas, divisões, divans, discotecas ruticula; glicerina perfumada para oe Uma preparação antibiótica contendo
cabelos
e
preparados
para
descotorr
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanisal de penicilina substancialmente
e pintar ou sinais artifi
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas. unhas, cibos
insolúvel na água
Mais. óleos para a peie
tnesinhas, mezinhas para radio e televi
sio, mesinha, para televisão. moldurat
Tên to a.° 671.693. de 16-11-1%4
Classe 49
para quadros, porta-retratos, poltronas Para distinguir: Brinquedos, jógns. pas
(Prorrogação)
poltronas-camas, .prateleiras, porta-cha satempos em geral, artigos paea uns es
Chas. Pfizer & Co., Inc.
sofás, sofás-camas, travesseiros a clusivamente desportivos: Automóveis.
•
Etsados Irsidos da América
vitrines
aviões de brinquedos bercinros. , belo
cas, bonecos, baralhos, bóias para toClasse 41
Substâncias alknentcias e seus prepa- dos os esportes, carrinhos, caminhões.
rados. Ingredientes de alimentos. Es- carrocinhas. chocalhos can:leiras paiia
esporte, dominós, damas, discos de ai.,
sendas alimentícias
Classe • 3
remêsso desportivos, dardos .,ara
Classe 42
Preparações anibióticas
Pare distinguir: Aguardentes. aperiti- çamento, espingardas de bnnuuedo, fivos. anis. bitter, brandy. conhaque. eer- guras de ves e nimais joelheiras para
n.° 671.604, de 16-1 1 1964
vejas fernet, genebra, gin, kumel.
esporte, jógos de foot-ball de mesa, fá
(Prorrogação)
gos de armar, luvas para es porte., mi- Kandall do B.as:i Irsiústria e Gau.fr.:io
res. nectar, punch. pimpermint.
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver niaturas de utensilios domésticos, má.
Limitada
muth, vinhos espumantes, vinhas qui caras para esporte nadadeiras para -ta
Guanhara
norte.
patins
p
nados. whisky
atinetes piões petecas
Classe 43
reviver de brinquedo, raquetes. rêdes de
reis, aguas minerais artificiais, soda. re metal ?ara pesca mookers. trens. têfrescos, xaropes, suco de frutas, gasosas nis de nesa. tômbolas. tamboretes. tae bebidas espumantes sem alcool, gua- cos, tornozeleiratn para esporte. tacos
bolas e meu para bilhares, vagonetea.
raná e água tónica de quinino
pusl "A
varas para saltos. varas para pesca. tar.
Classe 44
IM1/411.0RA
ra 4as e iscas xadrês
Para distinguir: Cigarreiras, cinzeiros
1N
cachimbos, carteiras para fumo, charu.
toe, cigarros, cigarrilhas, lileos para pi
Classe 50
Classe 4E4
teiras, fumo em folha e em corda, is. Artigos não incluidos em quaisquer das Para distinguir: Perhxnes, essências ez„
classes anteri rose
queiras, piteiras, .tubos de cachimbo e
tratos, água de colónia, água de toucaclasses anteriores
rapo
das, água de beleza, água de quina.
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água de rosas, água de alfazema, água I gos, parafusos, picões, porta-gêlo;
res para sorvetes, palitas para dentes,
Tirmo n.° 671.703, de 16-11-64
para barba, loções e tônicos para os seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros, rodinlios, rolos, rosários, suportes de
Cia. Prudentina de Gás
cabelos e para a .pele.. brilhantina, ban- panelas roloanas, ralos para pias. rebi- madeiras, táboas de passar roupas, táSão Paulo
dolina. "batons", cosméticos, tixadores. tes, regadores; serviços de chá e café.
boas de. carne, tonéis, torneiras,
de penteados, petróleos. óleos para os serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te,
tarnboies. tampas e vasos
cabelos, creme evanescente, cremes gor soaras, talheres. talhadeiras, torquezes
ZAZ- a 15
Termo n.° 671.700, de 16-11-1964
durosos e pomadas para limpeza da tenazes, ,..ra sadeiras. telas -de arame, tu.
pele e - maquillage depilatonos duo- fieiras, trincos, tubos para encanamento, Numancia — Indústria e Comércio de
Indústria
Brasileira
dosantes. vinagre aromático, pó de arroz trVhos ,,ara portas de correr, taças
Artefatos de, Madeira Ltda.
e Mito peraamado ou não. ta las para sravessas turibulos: vasos, vasilhames
São Paulo
pestana e sobrancelhas. preparados para
verrumas
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classe 47
Classe 16
O rosto e para 03 lábios, sabãoe creme
Para
distinguir
gás engarrafado
andAsCIA-INDiSTRIA
para barbear, sabão liquido pertumado Para distinguir: Materiais para constru,
ções
e
decorações:
Argamassas,
argila
cio
ry
p
comt
E
Termo n.° 671.704, de 16-1 t-64
ou não, sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquido; sais pertumados para areia, azulejos, gatentes. balaustres. bas
Cia. Prudentina de Gás
ARTEFATOS DE MADEIRA
cos
de
cimento.
bloros
pára
pavanents
banhos, pentes, vaporizadores de pariu.
São Paulo
çao.
calhas,
cimento,
cal.
cré.
chapar
LTDA.
out; escôvas para dentes, cabelos. unhas,
a cílios; dum de louro. saquinho perfis- isolantes. caibros. caixilhos; colunas;
Nome Comeraial
SOROCABANO-CIS
ciado,. preparados em pó. pasta. liqua chaaae para coberturas, caixas mapa
dissolventes e vernizes, removedurea da caixas para coberturas, caixas dagua
Indústria
Brasileira
Termo n.o 671.701, de 16-11-1964
da t tijolos para o tratamento das unhas caixas de descarga para etixos, editica- Kibon S.A. (Indústrias Aimenticias)
ções
premoldadas.
estuque.
emulsoo
de
auticula; glicerina perfumada para os
São Paulo
cabelo' e preparados para descoiorii base asfáln co. estacas. esquadrias, estr ia
• Classe 47
unhas, calos e pintas ou sinais atufa turas metálicas para construções. lama
Para distinguir gás engarratado
las
de
metal,
ladrilhos,
lambris,
luvas
ciais, óleos para a pele
LARANJA VERMELHO
de junção, lages, lageotas, material iso
Termo n.• 671.705, de 16-11-1961
lante
contra
trio
e
calor,
manilhas,
mas
Termo :a° 671.695, de 16-11-1964
Cia. Prudentina de Gás
Princesa Turismo e Propaganda Ltda. saa para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções. mosaicos, pro
São Paulo
Guanabara
dutos de base asaáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasSERV-OIS
sas de cimento e cal. hidráulica, pedra
galho. produtos betuminosos. unpermea.
Indústria Brasileira
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para paClasse 47
indúlitria arsalleira
vimentação. aças ornamentais de ciGás engarrafado
Classe 32
mento ou gesso ara tetos e paredes
Para distinguir: Álbuns, almanaques papel para forrar casas, massas anta
Termo n.° 671.706. de 16-11-1964
anuários, boletins impressos, catálogos, rcidos para uso nas construções, Par
Cia. "'rudentina de Gás
folhetos, jornais livros impressos, mú- gutas, portas, portões, pisos. soleiras
São Paulo
sicas gravadas e Impressas, peças tea- para portas, tijolos tubos da concreto
trais, peças cinematográficas, prospec- telhas, tacos, tubos de ventilação, ta la
tos, anfletos, ublicidade em geral, pro- qual' de cimento. vigas, vigamentos
Classe 41
°ESTEAIS
gramas radio ranicos e de televisão,
vitais
Confeitos de amendoins
revistas
Indlistria Brasileira
Classe 40
Tann° n.° 671.702. de 16-11-1964
Termos as. 671.696 a 671.699, de Móveis em geral de metal, vidro, de Marbos — Comércio e Representações
Classe -17
a a madeira, estofados ou não, inala
116-11-1964
Limitada
Gás engarrafado
sive iaóveis ara .acritarioa: Armários
—
Numancla — Indústria e Comércio de armários para banheiro e para roupa.
São Paulo
Tênno n.° 671.607, de 16-11-1961
Artefatos de Madeira Ltda.
usadas, almo'adas, acolchoados para
Cia. Brasileira de Novidades Doceira&
if
móveis. bancos, balcões, banquetas
São Paulo
RB o s
São Paulo
bandejas. domiciliares. berços, alombas.
cadeiras. caminhei' para chá e café
coniuntos para dormitórios, coa untos
NUMANCI
Classe 11
para sala de jantar e sala de visitas. Ferragens. ferramentas de tôda espécie,
Indústria Brasileira
conjuntos para terraços, jardim e praia cutelaria em geral e outros artigos de
conjuntos de armários e gabinetes para metal, a saber: Alicates, alavancas, arcopa e casinha, camas, cabides, cadeira. mações de meta', abridores de latas,
Classe 1/
.
Ferragens, ferramentas de tócla espécie. giratórias, cadeiras de balanço,
caixa, arame liso ou farpado, assadeiras, açurádios, colchões, colchões de molas careiros; brocas, bigornas. baixelas.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, 'ar- dispensas, divisões, divans. discotecas bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
EODONO
:nações de meta!, abridores de latas, de madeira, espreguiçadeiras, asariam:ia bules; cadinhos, cadeados, castiçais. coDA BOLA
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- nhas, estantes, guarda-roupas, mesas. lheres para pedreiros, correntes. cabides.
.. E A
careiros; brocas, bigornas, baixelas, mesinhas, mesinhas para rádio e televi- chaves; cremones, chaves de parafusos,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres; são, mesinhas para televisão, molduras conexões para encanamento, colunas,
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, co- oara quadros, pot a a-retratos, poltronas, caixas de metal para portões, canos de
lheres para pedreiros, correntes, cabides, poltronas - eamas, prateleiras, porta-cha metal. chaves de fenda, chaves inglesa,
chaves; cremones, chaves de parafusos, Pét11, sofás, sofás-camas, travesseiros e cabeções, canecas, copos, cachepots.
vitrines
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
conexões para encanamento, colunas, •
para acondicionamento de alimentos,
Classe 26
caixas de metal pára portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglesa, Artefatos de madeira, ôsso ou marfim, calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteicabeções. canecas, copos, cata:tepots, não incluídos em outras classes: -Argo- ras, conchas, condores; distintivos, doClasse 41
Balas de mascar e balas de goma .
centros de mesa, coqueteleiras, caixas las, anéis, alguidares, armações para bradiças; enxadas, enxadões, esferas,
para acondicionamento de alimentos, balcões e para vitrines, artefatos de engates esguichos, enfeites para arreios
Termo n.° 671.708, de 16-11-1964
calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- madeira para caixas, taptune, bandejas, estribos, esferas para arreios, amaina(Prorrogação)
ra'. conchas, condores; distintivos, do- barris, baldes, batedores de carne cai- do nas. formões, foices. ferro para corta:
Casa Publicado-a Brasileira
bradiças; enxadas, enxadões, esferas, xas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas capim ferrolhos. facas, tacões fechaengates, esguichos, enfeites para •arre,os, cruzetas, cubas, caçamba, colheres, ces- duras, ferro comum a carvão, fruta ras
'estabos esferas para arreios, esaairia- tos para pães, caaos para cosinha, ca• funis, fôrmas para doces, freios para
. deiras; formões, fo1ces, ferro para cortar bos ara ferramentas, cantoneiras, engra- estradas de terso, frigideiras; ganchos,
PRORROGAÇÃO
capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- dados, estrados, esterinhas, estojos, ex- grelhas, garfos, ganchos para qudros
N'Y
gonzos
para
carruagens;
insignias;
i. duras, ferro comum a carvão, fruteiras, premedeiras embalagens de madeira, esfunis, fôrmas para doces, freios para cadas, fôrmas, gaiolas, guarnições para mas, laminas licoreiros. latas _de lixo.
estradas de ferro, frigideiras; ganchos porta-,blocos, guarnições para cortinas, jarras; machadinhas, molas" para ports
grelhas, garfos, ganchos parl. alienas, guarnições de iradeiras para utensílios molas para venezianas, martelos, mar
tetas, matrizes; navalhas, puas, pás, pre
gonzos para carruagens; insígnias; li- domésticos,
garaas, malas de madeira gos. parabisos. tacões, porta-gelo: ao
mas, lâminas licoreiros, latas de lixo:
àr Paiao
palitos, pratos, pipas, pinos, puxadores tes, regadores: serviço: de chã e café.
jarras; machadinhas, molas para port-.
Classe 32
prendedores
de
roupas,
pedestais,
mo
panelas
olianas.
ralos
para
pias.
rabi_
molas para venezianas, martelos, mar.
órgão de publicidade uma revista •
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pra- nogramas, pasinhas, garfinhos e colhe- seiras pornapao. oorta-joias, paliteiros Um
MAIS GOSTOSA
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trais e cinematográficas, nos elas radio.
fónicas ou não. boletins de inSarmações.
prospectos: álbuns. revistas, ¡meus fotonovelas, histórias em quadrinhos. NI;
blicações em geral
Classe 33
: Sinal de Propaganda
Class,. 34
~som tomsnevA
Cortinados, cortinas, copachos, encera
dos, estrados, linóleos, 'asados, passaslei
Classe 50
ras panos para assçahos, paredes e
Para distinguir: Impressos em geral,
tapetes
anúncios impressos, ações, apólices, b l Classe 22
'hetes, bilhetes de sorteio, chegues. car Fios de algodão, cânhamo, juta. lã -ia
iões .comsciais e de visitas; duplicatas nylon, fios plásticoa, fios de seda na . 1.c
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas tural e rayon, para tecelagem, part.
letras de câmbio, notas fiscais, notas bordar, pa s a costurartricotagem e cro
promissórias, papeis de correspondência chi. Fios e linhas de tõda espécie
passagens. publicidade e propaganda em
aço para pesca
geral, recibos
Classe 6
Classe 33
Classe 50
Classe 28
Pasa distinguir: Máquinas e Partes de
Sinal de propaganda
Para distinguir: Impressos em geral.
Para distinguir: Artefatos de marejai màquinas para todos os fins industriais: "Is
anúncios impressos, ações, apólices, Isa
plástico e de nylon: Recipientes fabn Máquinas de rosquear, serras mecâni.
'rirmo n. 0 671.714; de 16-11-1964
lhetes' bilhetes de sorteio, cheques, cars
cados de material plástico. revestunen cas, motores elétricos. alternadores, ter.
Bárbosa Lassa Prcduções Artísticas
tões comerciais e de visitas, duplicatas.
tos confeccionados de substâncias . ni sarnentas e placas para tornos, gera . l•
Limitada
debêntures, envelopes; fatUr as. folhi.
mais e vegetais: Argolas. açucareiros dores. plainas, máquinas de furar e cen.
São Paulo
nhas letras de cambio, notas fiscais
armações para . óculos, bules, bandejas trar. tornos mecânicos, prensas mecâninotas promissórias, papéis de corresponbases para teleSanes, baldes, bacias, bo'- cas, máquinas arriassadeiras. misturados • •
detida. passagens publicidade e propasas, caixas, carteiras cl.apas, cabos de barro, máquina compressora. máquiCLUBE 1:0S BRINQUE1OS para ferramentas e utenSilios. cruzetas nas adatadas na copnstrução e conserganda em geral, recibos
caixas para acondicionamento de ali. vação de estradas, mineração, corte de
Têrmo ri .* 671.710, de 16-11-1964
Classe 33
mentos, caixas de material plástico para madeira, movimento de terra carretos
Expressão de propaganda
Banco Nacional S.A.
baterias, coadores, coos, canecas, co- e outros . fins industriais. elevadora. más
!heras. conchas, cestas para .pão. cest. guinas desernpalhadoras. descascadoras.
São Paulo
Termo n.° 671.715, de 16-11-1964
nhas capas para álbuns e para Svros ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
Barbosa Lessa Produções Artísticas
cálices, cestos. castiçais para velas ventiladoras,
moinhos para cereais,
Limitada
caixas para guarda de 'objetos crtu máq uinas secadoras. trituradoras.. pulchos, coadores para chá. descanso para verizadoras. fresas, politrizes. tranchas,
São Paulo
pratos. copos e copinhos de plastocc tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
para sorvetes, caixinhas de plástico abrir chavetas. marteletes, ventiladores,
CLUBE ros BRINQUEDOS
para sorvetes, colherinhasS pas•nhas exaustores para forjas, bombas centri. Sao Paulo-Capital • garfinhos de plástico para danou,- for. fugas. rotativas, -de deslocamento e a
minhas de plástico para sorvetes. disco. pistão para todos os fins, avistes, calembreagens • de material plaaoco emba• deiras e turbinas, injetores para cal- Classe 32
lagens de material plástico -para sotve- deiras. válvulas e transportadores aus. _
isitulo de Estabeecimento
tes estojos para- objetos, espumas de tomáticos de alta e baixa pressão. "I'
nylon, esteiras, enfeites para autornó prensas hidráulicas. martelos mecânicos
Têrmo n.° 671.716, de 16-11-1964
e má q uinas iimacioras, máquinas opera- L
veia, massas ant, : ruiclos, escoadn,es
Ritas Indústria e Gmlecções de Roupas
pratos. funis, • formas . para doces, fitas trizes, rotativas ou cortadbras para usipara Criançzs Ltda.
isolantes, filmes, fios de celulose. maios nar ferro.- aço e bronze, máquinas para
São Paulo
para bolsas', facas, guarniçõss, guarni- encanatórias espuladeiras, torcedeiras,
Classe 33
ções para chupetas e mamadeiras, guar• meadeiras, rolos e roletas, brunidores
Uperações bancárias em gerai
nições para porta-blocos, guarniç5es para cereais, máquinas para fabricar
p.a:a .liquiclifiçadores e para batedeiras sapal e má q uinas de impressão. dinarnos
Termo ri. , 671.711, de 16-11•1964
de frutas e legumes. guarnisóes Is ma- Indústrias de tecidos. teares, urdldciras,
Financeira Regional S.À. — Crédito.
e receptáculos
terial plástico para cten.silios e objetos
Financiamento e Investimentos
Classe 37 .
guarnições para bolsas. gastos galerias
São Paulo
para cortinas, jarros.' laminados, piás. Roupas braucas, para cama e mesa:
ticos, lancheiras. mantegueiras, malas. Acolchoados para camas, cochas coorinóis, penciedores de roupas puxado- hertos ss, esfregões fronhas, g • a danapos assoe- borda v a logos de toalhas.
res para móveis, pires.' pratos palitei.
lençóis
tuantai oura umas par: ,s para
nas, pás de cosinha pedras pomes, ta-ti.
goa.- protetoes para documentos, pu- cosin:ia e panos de nra:.os, toalhas tie
xadores de água para uso doméstico rosto e banho, toalhas de mesa. toaporta-copos, porta-niqueis, porta-notas lhas para jantar, toalhas oara chã e
porta-documentos placas rébites, " rodi. café toalhas para banquetes. guarniClasse 36
nhas, recipientes, suportes st-sortes ssra ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Para . distinguir: Artigos de vestuários guardanapos, saleiros tubos, !igelas
Classe 12
e rotspas feitas em gcral: Agasalhos. tubos para ampolas. tuSos para serin•
;,venta i s. alparcatas. a náguas. blusas. gas. travessas, tipos de material plás- Alfinetes, agulhas, argolas, botões, colbotas, botinas, blusões. boinas. baba tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha chetes, dedais, fivelas. feáos corredidoaros. bonés, capacetes. cartolas. cara. mes para acondicionamento vasos, sa- ços, fivelas, gri tas de metal para enfeites de vestidos e presilhas
ousas. sanação. coletes. canas. chalss
caras, colas a frio e colas não incidi:las
. Classe '1
cashecols. calçados. chapéus, cintos.
Classe 50
em outras classes. para luso-acha, pare Para distinguir: Acidos em
.greal, água
Parei d:stinquir: Apólices. publicações cintas cornbinações. -carpinhos. calças costumes, para tnarcineiros. pa .s saparaz, água oxigenada, alcoois. alumens
em revintas relacionadas com investi- de senhoras e de crianças calções cal
teima,
para
vidros,
pasta
adeaiva
para
mentos e caindo de valorização impres. çass camisas, camisolas.. r aorn isetas. correias, pasta e pedras para afiar aluminio em 6 para pintura, alvaiade,
.soa em geral, talõss de cneques, talões cuecas. ceroulas. colarinhos. cuelsos, rebolos, adesivos para tacos, adesivos amoniaco, anti-corrosivos, guimicos, ar.
senico, azul da Prussia, azul ultramar,
saias casacos, chinelos. dominós. achar.
de recibos. etiquetas e psospéctos
peb. fantaSias, fardas para militares co- para ladrilros e adesivos para azulejo., carbonatos, em geral carão, cloretos etti
anéis,
carretéis
par
tecelagem
e
guarn -•
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorgeral, corantes, creosoto para indústria,
Termo n.° 671.713, de 16-11-1964
nições de material plástico para indús- dissol stntes. esmaltes quirnicos, fenol e
ros
lopos
de
lingerie
incarnas,
laquês.
Babosa Lassa Produ sões Artísticas'
tria geral de "plásticos .
seus derivados, fumo negro, para apliluvas, ligas. lenços. mantem. meias.
Limitada
Classe 31
cação em pinturas, glicerina para aplimaiôs mantas mandrião. mantlhas. pa'São Paulo
letós palas. penisuar. pulover. pelerinas. Barbantes, barracas de campanha, cor cação industrial, rIdratos, hidrogênios
Delicias ponches, p olainas. Mimas. pu. doalha, cordas, correias de transmissão hidroquinina. hidrosulfitos, hiposulfitos,
nhos. perneiras, guinemos. regalos. coberturas de lonas, Milhos, lonas, lo- toduretos, laca, magnésio, materiais coWBE Dos BRINQUEI=
nas ara freios, mangueiras • tendas
rantes s descorantes, nitrátos. exigenfo,
rolas de chambre. roupão. sobretudos
Classe 32
potass-a, potassio de sódio, preparados
stiNpensórios saldas de banho. sandálias.
Classe 32
sia teres. shorts sungas. stolas ou slacks. Para distinguir: Programas fornalisti. q uimicos usados em laboratórios fotoprogrs •aa a de rádios, televisão. eircen- tuler, toucas turbantes. ternos, uni. cos. humorísticos, radiofônicos e de te gráficos, produtos químicos para tirar
levisão. “scripts", "skerchs", peças tea- ma,nchas, produtos quimicos para
tiles, teatrais e cinematográficos
formes e vestidos
pinTermo n.° 671.709, de 16-11-1964
Banco Nacional S.A.
São Paulo

Termo n.° 671.712, de 16-11-1964
Financeira Regional S.A. — Crédito,
.
Financiamento e Investimentos
São Paulo

Termos os. 671.717 a 671.731, de
16-11-1964
Teceagem Santa Constância S.A.
São Paulo

•

4

•

tura, reveladores cotográficos, sais qui
micos usados nas induatrias, solução
para pratear, solutos, soluções quimica
para pintura e totografias, solventes.
sulfatos. sulinos, tintas liquidas em pó.
e sólidas, tintas p.eparadas para vu.ca
:azar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetur, vernizes quunicos. e zinev
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para *fins medicinais, bandei ras, .bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para r.ava:os, rardões, debruns, lã, litas forros franjas
festão. feltro para órgão. fotos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, negas, ombrei: as e enchimentos
pára roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, nau
fazeneo parte dos ntesmos, palmilha*.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas. sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não 4-a-,
sendo parte de móveis, a.tigos haes
Jeitos dç algodão, cânhamo, linho, juta.
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
.
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. a saber: brocados, casimiras gaze de algodão em peças, pano couro, tecidos piás.
ticos em peças. tec dos de algodão, de
II, de linho, de cânhamo, de luta. seda
natural ou raion, tecidos de elásticos,
de vidro, de viscosa, tule
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuaria
e roupas teitas em geral. Agasalhos
avernais. alpercatas, anaguas, blusas
bobas, botinas. blusões, boinas, babadouro, bonés, capacete., cartolas. carapuças. casacão, coletes. capas, chalra
caducais, calçados, chapeus. Matos, cintai, combinações, corpinhos. cai,;aa de
¡senhoras e de crianças. calção& ral.:as
eandsolas, camisetas. cuecas, ceroulas
golarlahos. Cueiro., casacos. chinelos.
lanamos, echarpes. taatasias, tardas pai
le militares e colegiais, fraldas. galo
cient. gravatas, gorros, logos de base.
ria. ¡argutas leques, luvas. ligas. caçoa, mantõs. meias, maiôs, anatas maa.
mantilhas. paleta', palas. peaboar, peugas. pulover, pelerinas. pua 'hei
polainas pijamas, punhos perneiras
quinloaoa, regalos. robe de clunabre
roupão, sobretudo., salsa, suspensorito
salda de banho. andalias. sweater charlas, sungas, atolas, soutiens, sisas
talar, toucas, turbantes, terno., adornei
. e 'vestidas

Mar,o 3 e 1965

&MARIO OFICIAL '( ,-óeção il1).

'1200 Tãrça-teira 23

PaNinsem impressão, papéis em branco
para pressão, papéis fantasia, menos
para torrar paredes, papel almaço can,
ou sem pata, papel c.epon, papel de
seda, papel impermeável, papei em bobina para impressão, papel encerado
papel higiênico, papel irapelmeável.
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabil.zado
peai.] para encaderna:, papel para es
cravar, papel para ireparnir, papel parafina para embrulhos, papel celoane.
papel celulose, papel de linho, papel
abso. vente, papel para ernbailha: tabaco, papeará. recip.entes de papel, rosetas. de papel; rótulos de papel, robe
de papel transparente sacos de papei
serpentinas, tubos, postais de cariai,'
e tubetes de papel

cravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papei celulose, papel de linho, papel
abeorvente, papel para embrulhar taáaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rutulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tuaos, postais de cartão
e tubetes de papel
Termo a.' 671.734, de 1.6-11-1954
Ambrósio Herling Filho

Termo n.° 671.733. de 16-11-1961
Sampam S.A. Murakami de Papéis
Manufaturados
São

PP 1110

S. A.
•

ADOLFOMER

São Pauto

Nome Comercial

Classe 19 •
•
Para distinguir: /aves e ovos em geral,
inclusive do bicho da setia, animais
vivos ,bovaios, cavalar, caprinos, gaba
náceos, ovinos e sumos
..
Termo n.° 671.746, de 16-11-64
"Adoitormer" — Indústrias Químicas

São Paulo

Termo na 671.732, de 16-11-1964
Samparn S.A. Murakarn de 1-apé.s
Manu tatu e.dos

SAMPAM S/A.
MURAKAMI DE PAPEIS
MANUFATURADOS

em geral, frutas, legumes, massas alio
matadas, iacticinios em geral, rações e
produtos alimentícios em geral, peixes.
mariscos. crustáceos em conservas ou nã,

Classe 42
Agua .(1 . nte L. cana
Tèrrno n.° 671.741, de 16-11-64
Ccobrasil Transporte Ltda.
São Paulo

COMBRASI L
S;o Paulo—Capital
Liasse 33
Pira distinguir: Transportes rodoviários de cargas
Tétano n.° 671.742, de 16-1-64
Inocencio Costa
São Paulo

I- L

Classe 2
Subseanaas e pseparações quimicas,
usadas na agricuaura e na rorticuitura,
na vete-ido ia e para tias sanitários, assim descrimnadas: oleós de alcatrão,
alcoolato vuinerário, produtos para destruição de amnauts e vegetais _daninhos.
salitre do Chile, sulfato de cobre para
uns agricoias e veterinários, defumadores. desentetantes, 'na:acidas, prepa-ações ou substâncias quiamicas usadas
para fins samtários, soluções e preparações ara lavar animais, rearações medicinais ara tias veterinários, mostarda
ara fins veteriná ios, rodutos quina:coa
para prsvenir as moléstias do gado. SUbgten ci
quitaicas para ins veterinários, etc.
Termo n.° 671,747, de 16-11-64
• Miguel Mateus
Guanabara

LEGENDA
n.

Ã
alasse 32
t
Revista
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
Taram
na
671.748,
de 16-11-64
I Classe 41
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns Para eistinguir café torrado e moldo
Luis Wurliinger
paea retratos e autógrafos. balões (exArgentina
ceto para brinquedos) blocos para
Têrmo n. • 671.743, de 16-11-64
correspondência blocos para cálculos
Pecuária Santa Julieta S. A.
Wocos para anotaçóes, bobinas brochuSão Paulo
ras não impressas, cadernos de escrever, canas para documentos. carteiras.
caixar de p melão cadernetas, caderPECO/IRIA SANTA
nos caixar dr aartão, caixas para papelaria, carteas de visitas cartões coJULIETA S/A.
merciais, calaaas ind.'-es cadela cartolina, cadernos de papel melimetradc
Classe 38
e em branco para desenho, cadernos
Classe 11
Aros para guardanapos de papel
Nome comercial
Ferramentas. ferragens, cravos, tornos,
escolares, cartões em branco, cartuchos
branco).
álbuns
(em
aglutinados, álbuns
marte'os, cutelaria
de cartolina, crapas planográficas, capa:a retratos e autógrafos, balões (exermos n.s. 671.744 e 671.745, de
dernos de lembrança, carretéis de paceto para brinquedos) blocos para
16-11-64
Termo na 671.749, de 16-11-64
•
pelão, envelopes, envólucros para chacorrespondência blocos para cálculos
Pecuária Santa Julieta S. A.
• Frigorifico Gorski Ltda.
rutos de papel, encardenaçâo de papel
São Paulo
blocos para anotações, bobinas brochu. ou papelão. etiquetas, falhas índices
Paraná
ras 4Ao impressas, cadernos de escre- Rilhas de celulose, guardanapos, livros
ver, capas para documentos, carteiras,
não aneressos, livros fiscais, livros de
caixas de papelão, cadernetas. caderSANTA JULIETA
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
pa,
nos, ^aixas d. cartão, caixas para
çrigoriiico Gorski
de papel transparente, pratos papeliIndústria
Brasileira
pelaria, cartózs de visitas, cartões co
nhos, papéis de estanho e de alumínio.
•
Classes: 33 e 41
merc.als. caris 1ndicee. cometi, car- papéis sem impressão. papéis em branco
Titulo
tolina, cadernos de papel melimetrado .'ara impressão, papéis fantasia, menos
e an branco para desenho, cadernos fiara forrar paredes, papel almaço com
11
Teimo
n.°
671.750,
de 16-11-64
escolares, cartões em branco, cartuchos ou sem pauta, papel crepon, papel de Para distinguir como marca genérica:
de cartolina, crapas planográficas, ca- seda, papel impermeável, papel em bo- Substâncias alitnenticias e seus prepa- Madeireira Fazenda Caçador do Inelle
dernos de lembrança, carretéis de pa- ina para impressão, papel encerado. rados, ingredientes de alimentos, essênSanta Catarina
pelão, envelopes. envólucros para cha- papel higiênico, papel impermeável. cias alimentícias, artigos de panificarutos de papel, encardenação de papal para copiar, papel para desenhos, pa- ção, azeites. gorduras e óleos comestíMadeireira Fazenda
ou papelão. etiquetas, Rilhas Indicas pel para embrulho Impermeabilizado veis, cereais, carnes e seus derivados.
Milhas de celulose, guardanapos, livros papel para encadernar, papel para es- condimentos, conservas em geral, doces
Caçador do indie Ltda„
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papellPRECO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
NJrne comi:N:131
abo*, papéis de estanho e de alm•aug..

