fk,s1 :0

, ESTADOS UNIDO
-

*'/D

¥./
.

• *NNn,74:1 n.‘ .
.40

B-RÃ se.

tL

SEÇÃO
ANO

Md- N.' 59
NT NACt0t4AL
INOUSTRIA4

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
PRIVE~I0 DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
DIA 22 DE MARÇO DE 1965
• N. 122.171 -- Processo de Fabricação de Recipientes Aperfeiçoados Santiago Garriga Cucurull.
N. 126.215 - Produção de Aço
Com Elevada Resistência a Tração e
Grande Ttenaeldade no Entalhamento - Yeavata Iron & Steel Co. Ltd.
N. 110.§43 - Esquema de Circuito Para a Transmissão de Pulsações
de Contagem Via os Veios Individuais
de um Cabo de Telecomunicação Slemens te Halske Aktiengesenschaft.
N. 113.495 - Aperfeiçoamentos em
qu Relativos a Transmissores Piens
Elétrico em Forma de Quadro - NV
Philipps Gloellampenfabrieken.
N. 116.302 - Novas Disposições
Construtivas em Torneiras Elétricas
e outros Aquecedores Similares Alvaro Coelho da Silva.
N. 119.302 - Método de SecionaMento Elétrico da Capa de Cabos Elétricos Por Meio de Emprego de Re;
ninas Sintéticas Termo Enrudentes
• Çorno Material Isolante - Pirelli
• ~teta Per Azioni.
N. 119.654 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Cabeças de Barbear
- NV Philips Gloeilempenfabrieketi.
N. 120.000 - Nevo Tipo de Limidor e Interruptor Eletro Magnético
a utomáticos Para Circuitos ElétrIcos
onofásicos Até 220 Volts - Aldo
ennesi e Antonio Driussi.
N. 120.145 -'Aperfeiçoamentos em
Çhuveiros - Lodding Engineering
Corp.
N. 120.166 - Aperfeiçoametos em
ou Referentes a Núcleos Ferromagoitos e Processo Para Fabricar os
(tos Núcleos Ferromagnéticos - NV
hinos Gloellampenfabrieken.
N. 120.581 - Aparelho Para Arrefecimento de Fluido - The Marley
Co.
N. 120.987 - Aperfeiçoamento em
Máqui na s
ii:ticiairno Ettricaoslado Jeanrearal tric
N. 123.075 - Sistema de Navegação Dopler -- The Bendix Corp.
N. 123.170 - Camadas Foto Sensíveis P t ,. a Impressão Reticular xaile At, .. e o ;e3ellschaft .
N. 123.430 , Rotativa - Gustav
.
Schickedanz.
N. 123.496 - Meios Par Ligar Um
Pio Numa Placa de Ligaç - Harvey Ilubbell Incorp.
N. 123.770 - Aperfeiçoamentos em
Qu Relativos a Corpos Anulara; Foradores de Escoria Para Usar Na
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REVIe3TA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Soldagem de Forum - XV Philips
Glóellampenfabrisken.
N. 128416 - Conjunto Protetor
Para os Tipos e Fitag de Máquinas
de Somar Autenticar e outras senteUtentes - Htin•oubhs do Brasil S.A.
N. 123.923 - Limpador de Simão
- The Hoover Co.
N. 124.152 - Nevo Tipo de Carregados de Bateria Com Superfície
Externa Irradiante de Calor - Joel
Franco &Menotti.
N. 124.175 - Reles de ntervalo de
Tempo - Westinghouse Air Bralce
Co.
N. 124.185 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos Prooessos Para Manufaturar Getters Não Evaporadoreci
Para Tubos de Descarga Elétrica e
Getters Manufaturados de acôrdo
com os mesmos NV Philippe 010eilampenfabrieken.
N. 124.480 - Aperfeiçoamento em
Bobinas Elétricas e Método de Produção - General Electric Co.
N. 124.734 - Isolador de Suporte
Com Uma Acanaladura na Cabeça e
Suas Acanaladuras Laterais - Wilhelm Schick.
N. 125.473 - Aperfeiçoamentos em
ou Relativos a Cursores Para Balanças Destinadas a Cargas Elevadas Perfecta Indústria e Comércio de Balanças Ltda.
N. 125.574 - Um Queimador Para
Combustíveis L:Ouidoe Com Uma
Combustão de Viciencia Elevada •.
Ernesto Sacco.
N. 125.646 - Aperfeiçoamento em
Projeto de Dutos de Ventilação do
Estator - General Electric Co.
N. 12E693 -' Máquinas Ferramentas - The Crose Co.
N. 125.846 - Dispositivo de Controle e Fiscalização Para Queimador
de Óleo - lng. W. Certli A., G.
N. 125.861 - Sistemas de Refrigeração Por Absorção e Processos de
Operação do Mesmo - Carrier Corp.
EXIGÊNCIAS
Temios com ey.igenclas a cumprir:
N 118.298 - The Falk Corp.
N. 132.174 - N V Philips Gloellampenfabrieken.
N. 132.197 - N V Philips Gioeilampernabrieken.
N. 132.199 - N V Philips Gioeilampenfabrieken.
N. 152.351 - Automatic Telepho.1Gectric Co. Linnted.
ne
N. 133.371 - Schweizerische Ah/minium. A.0

AVISO
Publicação de Pontos .Cara;efersedoos
Aviso aos interessados que, segundo
a determinação do Sr. Diretor-GeraL
os ponws característicos passarão a
ser publicados na integra e não, como
se vinha procedendo até agora, semente o primeiro ponta, o que contraria dispositivos legais:
N. 107.655 - The Mond Nickel Co.
Limited.
N. 121.232 - ICefalas A.S..
N. 122.804 - Jeronymo Ricardo de
Mattos.
N. 124.824 - Aluminium Industrie
Aktien Gesellschaft.
N. 127.943 - Symington Wayne
Corp.
N. 128.065 - Atiles J. Willard Jr.
e Garald P. Roberto.
N. 130.628 - Deles Laboratories
Inoc.
N. 128:943 - André Salimena.
N. 127.261 - Philips Petroleum
Company,
No 127.422 - LyseS de Oliveira
Couto.
.N 127.435 - Alcio Sterpin.
N9 127.905 - Pasquale Costaatino.
N9 127.983 - The Singer Maaufac.
turing Co.
N° 12$.156 - Artos Maschiaenbau
Dr Ing Meier Windhorst.
•
N° 128.244 - N. V. Philips Gloei.
lampenfabrieken.
Ne 128.248 - G. Mazzoni S. P. A.
N9 128.293 - Combined Locks Paper
Co.
N° 128.683 - Lourival Geraldo Aran,
tes.
Ne 129.174 - Geo A. Hornitl 6 Co.
No 129.210 - Jaime de %non.
Ne 129.379 - Merck 6 Co Inc.
No 129.491 - Oscar Laurent. .
N° 129.585
Lanofix do Brasil Sociedade Anônima,
N9 129,591 --- P. Von Ara
Co
A. G.
. N° 129.683 - jubas Karman.'
N° 130.120 - N. V. Philips (Roeilampenfabrieken.
N° 130.153 - American •Cyanamid
Co.
N° 130.158 - Distribuidora Farmacêutica RL Lipitada.
N9 130.349 - Talley Surg:cal Ias
truments Linaited.
N° 130.618 - Sociedade Industriai
de Brinquedos Sobrinca Scx:iedade Anônima

N° 130.690 - Albert Sherman.
' N° 131.859 - João Bartoleto Filho
N° 109.726 - Ansul Chemical Co.
N9 113.404 - Eelca Industrial So
aiedade Anônima,
N° 113.584 - Les Usines de Melle
N° 113.752- W. H. Miner Inc.
N9 114.118- - Celornar Baptista Oial
N9 114.927 - The British Drug Hora
sei Limited.
1\tç 116.295 - Glaxo Laboratortes
rnited.
N 116.931 -,
M. Voith G. M.
13. H.
N9 118.697 - Montecatini Societa
Generale Per L'Indústria Mineraria 4
Ch4atica.
Ne 119.042 - Eben Jefferson Cruza.
N9 119.086 - Lovens Kerniske Fabrik Ved A. Kongsted.
N9 19.416 - Antonio Lantim-a,
N° 119.438 - Cooperativa Vinicola
Caxiense Limitada.
•N4 119.595 - Universal Oil Products
Co.
Ne 119.613 - Glaxo Lotraratories Li.
mited.
N° 120.357 - José Graça de Araujo
Franco.
N° 120.397 - Abbott Laboratories.
N9 121.383 - Institui Français Do
Petrole Des Carburante Et Lubrifiants.
N° 122.232 - Mihail C,onstantinos
Yicolopoulos.
N° 122.589 - Philip Mestiberg.
Ne 122.877 - Erich Gustav Janneck
e Helmuth Hammer.
N° 123.391 - José Augusto dos
Santos Filho.
N" 125.361 - Soc. Paulista de Ar.
tefatos Metaltirajcos Sociedade AnConiIni .
N9 125.797 - Cigarette Componente
Limited.
N° 127.174 - Dunlop Rubber Co.
Limited.
N9 114.812 - Bahia Uninger.
N° 121.014 - Ernesto Ragiotti
Raul Mazuchelli.
N9 121.207 - Sonieta Farmaceutiet.
Italie.
N° 121.438 - John Edward Magee.
W 121.735 - Donald R. Roberts
9eorge Brecht.
NQ 122.262 - Merck 6 Co Inc.
N9 123.852 - Companhia United
Shoe Machinery do Brasil.
N° 123.921 - William Douglas
Mcadams Inc.
Ne 124.266 - Samuel Leistner.
N9 125. 282 - Continental Carbon
Co.
N.
- General Electric Co.
N° 125.824 - The Esterbrook Pai
•

•
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:
- As Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazé-lo até . às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após . a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais ' deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as paia o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensa: sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinatwas.
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EXPEDIENTE.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL .

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
C . 1CPS ee eaeveço Da PURLICAÇÔR9

CHEFE Oa seçlo DC reaos,çio

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

•

.DIÁRIO OFICIAL
eaçÃo
.
IN publicidade 170 111.P., ~MO os Deparloamante
Raciona/ le Propriedade Indua~ de IdinlatarIo
da &adamada • Coroarei*

tropreace nas oficinas do

Departamento de Imprensa Nacieriel

ASSINA TURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital. interior:
Capital e interior:
600,00 Semestre . . . Cr$
Semestre • . . Cr
450,00
Ano

• . . . .

Cr$ 1.200,00

Ano .
•

Exterior:
Ano

Cr$ 1.300,00

parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará. .
A fim de evitar solucão de

Ano

. 44„ .

Cr

900.00

Exterior:
Cr$ 1.000,00

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

- As Reprrtições Pública4
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e lie
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- -A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoa
usem os interessados preferencialmente cheque ou. vale
postal, emitidos a favor da
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional?
- Os suplementos às edts
çães dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da aso&
natura.
- O funcionário público (ederal, • para' fazer jus ao de:conto indicado, deverá. provas!
esta condição no ato da ase&
natura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiai,
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ _ se do mesmo
ano, e' de Cr. 1,00, por anel
decorrido.
o

N° 131.075 - Paschoal Greco.
N° 124.177 - Luiz Marcelino dos
N° 125.278 -- Anatole Kagan.
N9 127.759 - Parke Davis t3 Co.
N9 )1.080 - Pierre Grumbach.
Santos Freitas.
N9 129.878 - Molins Machine Co.
N° 125.867 -- Joaquim Gomes Fez.
N9 131.118 - Hedwin Corp. •
Limited.
relu. •
} N9 124.234- Bernardinj Cohon.
N° 131.184 - Ybyra Barbalho Lo1\1' 124.265 - Ramon Corominas
N° 130.142 - National Engineering
N 9 120.521 -- Frick Co.
pes.
Company Of Canada 'Limite&
Plana e Gabriel Pelosi.
N° 123.629 -- Commissariat a
N9 131.328 - Lino Giuseppe . MarN 9 124.281 - Masatoshi
nergie Atomique.
N9 130.811 - Antonio Aloe.
N° 1-24.410 - Diamond Alkali Co.
N9 130.827- Ciba Societe Anonyme. chesi e Claudio Dal Canton.
N° 123.870 - Union Carbide Corp.
N 9 129.240 - Amp Incorp'.
N° 124.462 - Rodolpho Frederico
N'' 123.876 - Pittsburch Plate Glaaa
N9 131.046 - Luis Hortal.
N 9 122.952 - Aleieebolaget Pelle- Hoppe .
N9 131.806 - Nikolaus Laing.
Co.
•
rins Margarinfabrik. N9 137.505 - Ishikawajima Harizaa
N° 124.461
N° 124.428 - Arburg FeingeratefaComercial e Industrial
N° 123.017 - Virgilio Dante "TocJukogyo Kabushiki Kaisha.
Ltda.
brik Ehg Hehl ti Sohne.
chetto.
N° 124.569 - Giordano Bianco.
N 9 139.267 - Yoshisuke Oura.
N9 124.574 - Amp Incorporated.
N9 123.088 - The Bendix Corp.
N 9 142.447 - Yoshisuke Oura.
N° 124.711 - Comercial e Industrial
N9 125.302 - General Cigar Co Ind.
N 9 323.120 - Stora Kopparbergs Col Ltda.
N° 90.774 - Safery Industries Inc.
N° 126.111 - The Sharples Corp.
N° 107.280 - Companhia Ferro Bra- Bergslags Aktiebolag..
N 9 125.062 - Franz Langer
N° 126.770 - Union Carbide Corp.
sileiro Sociedade Anónima.
• '1\1° 127.822 - FMC Corp.
N9 123.267 - Trivellato Sociedade Ltda.
N° 112.134 - Lojas Kirsch Decora- Anônima Engenharia Indkstria e Co- -N° 125.123 - Bert Light..
N9 127.931 - &cincas Sehuckertwer.
mércio..
N° 131.887 -- Monsanto Chemical ke Aktiengesellschaft.
ções Limitada.
N° 112.719 - I,. Schuler A. G.
Co.
N9 127.962 - Rohra & Haas Co.
N° 123.265 - Trivellato
N° 138.039 -- Webk.spoor N. V.
N9 128.742 - Aktiebolaget Maleue
N9 113.018 - Plasco Limited.
Anônima Engenharia Indústria e CoN° 113.760 - Paul Auguste Joseph mércio.
N° 142.963 -- Unilever N. V.
s Holmquist.
N° 101.459 -- Farbenfabriken Bayer
Charreau.
N9 128.797 -- The National Cash
N9 123.266 - Trivellato Sociedade
Register Co.
N9 114.962 - Olavo Duarte de Bar- Anônima Engenharia Indústria e Co- Aktiengesellseliaft
N° 128.818 - Sch'elag Aktiengeselle.
ros.
mércio.
N° 108.731 - Montecatini Societa
chaft.
N'116.309 - Sol Roy Rosenthal.
Generale
Per
L'Industria
Minerária
e
N 9 123.212 - Ettore Ramenzoni.
N° 128.936 - G. M. Pfaff A. O.
Chimica.
N 9 119.040 - Pharmaseal LaboratoN9 123.397 - Caterpillar Tractor
N° 129.163 - Knapsack Griesheim
N° 112.254 - Continental Fitas Méries.
Co. •
Aktiengesellschaft.
tricas Limitada.
NQ 119.482 - Liceu de Artes e OfíN° . 129.127 - VVhitin Machine
N° 123.453 - Franz Plasser BahnN9 114.512 - Atina Paulista Sociecios de São Paulo..
dade Anônima Indústria e Comércio.
N° 119.614 - , Glaxo Laboratoriea baumaschinen.
N° 123.495 - Franz Piasse'. BabaN9 115.680 - Domingos Rocha Fer- W°rú s.
N°
129.276
Whitin Machine
Limited.
baumnehinen.
reira.
Worús.
124.046
General
Electric
Co.
N9
N9 130.385 - Herbert Gustav AnN° 118.895 - -João Maggion.
N°125.183 - Wilmot Breeden LiN9 115.840- Francisto4 Sanz Ruiz.
dresen.
118.921
United
-States
.RubN9
N° 123.558 - Eaton anufacturing
mited.
N9 130.475 - International Patentts
N° 127.876 - Companhio Brasileira ber Co.
Co.
Trust Reg.
N., 119:324 - Robertshaw Fulton
N9 123.576 - Pablo August.
de Construções Fichet Sehwartz HautN° 130.490 - SEB Societe D EmControls Co.
Rolf Arboll.
N° 123.597
mont.
•
boutissage de Borugogne.
N° 120.173 - Filterwerk Mana &
Luigi
Colombi.
N9
124.049
-N9 128.610 - The Oscar C. Rixson Hurnmel G. M. B. H.
N° 130.481 - International Patente
N9 124.439
Carus Cheircal Co.
Co.
N9 124.223 - Moulton Consultants Trust Reg.
N9 121.140 - "Shell Internationale
N9 129.331 . - Dunlop Rubber Co.
Limited.
Research MaatsChappij N. V.
• N? 130.479 - International Patente'
Limited.
N° 121.195 - Universal Ou l Products
Reg..
N° 129.633 - N. V. Philips GloeiN9 124.345 - Farbenfabriken baYer Trustt
,
.,
Co.
lampenfabrieken.
'
Aktiengeselischaft.
' 130.483 -,:í Internatfonal Patente
P.
Carlos
Lazzaro.
.:23.64.8
Atwood
Vacum
N.? 129.929 -N° 124.442
Giuseppe Velai.
- Trust Reg.
,
. ,
Crylor S: A.
INT* 123.676 ehine Co:
124.536 - American Cyanamid 1N° 130.555 .:--1 Inventa Ag ,Fur Fort "
. . .
ehung Uivá 'PatentVerwertung.
N9 123.683 - Claude Etienne Garry. Co.
Batista Reimáo
N° 130.471 - João Batista
125.134 - Hazelett Strip Castirrg, INT° 130.631 1- Miles Laboratoriai
N• 123.744 - Ideal Standard Socie- J
-Netto.
•
corp.
dade Ananins
,
N' 130.836 - Hyakugiro Chata.
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gema.-

W' 130.674 - Union Cardibe Corp.

Reynoida'Metais Co. N. 416.405 - Café Amaral AliN9 121.571, - Sun Ou
N9 129.944
N9 103,180 - Bduard Hoffmann.
, N9 124.171 - The Goodyear Tire mentos Selecionados Amaral S.A. classe •AI.
N9 105.636 - Montecatint Soe. GeRubber Co.
nerale Per L'Industria Min. e Chintica.
N9 124.210 - Rouca Uclaf.
N. 416.410 - Indagro Indago
Sache AkN. 124.276 - Olin Methieern Che- Industrial Ag ropecuária e Exportado
N9 111.597 - Pleiteia!
ra Ltda. - classe 41.
tiengesellachaft.
mical Corp.
N. 416.427 - Somei - Sociedad4
• N9 124.389 - Rousse( Uclaf:
N . 128,573
Giovenni Gretad.
Metalúrgica e Técnica Somet Ltda
N. 124.584 - Rousse! Uelat.
N° 130.269
Mardniano Rlnaldi.
- classe 5.
N. 124.919 - Roussel
Bert Hugh Pada.
2i9 127.198
N. 416.694
ri' - Lanches n
N° 127.714 epa Roldeth, de Sousa
N. 125.469 - Amp. Ineorporated. Ltda. - classe 41.
Rocha.
. N. 125.6r#: - Amp. ncorporated.
N. 416.711 - Graxnber - Produ•N. 128.511 - E D Jonets Corp.
tos Gonçalves Indústria de Bebidas
N9 129.767 - Salomão Daitoltwaig.
N. 129.612 - Frame S.A.
Ltda. - classe 42.
N9 129.930
Fuller Comp.
N. 129.846 - Whirlpool Corp.
N. 417.744'- Particular Salton xelim Alitminitun
N9 129.916
N. 130.042 - Radio, Corp. . Of. 'Irmãos Salton Ltda. - classe 42.
Chem1cal Corp
America.
N. 417.881 - Shellubrificação N4 130.370
Colgate Palmolive Co.
N. 130.763 - Universal Moulded Shell Brasil Limited - classe 47.
N9 130.380 - Polytnee Corp Liml- Prber Glosa Corp.
- Sem exclusividade da expressão:
ted.
"Lubrificação", isoladamente.
N. 108.627 - Sandoz S.A.
•
N. 418.010 - °rijo Acyr Gomes
N. 108.884 - Merck & Co. Inc.
N° 130.4)4
Stephane Joseph Bronclasse 41.
N. 111.887 - Societá Farmaceutici
dello.
Itália.
N. 418.015 - I C T - InternaNI 130.791 - Siemens SchuckertwerN. 111.915 - Synergistie.s Inc.
tional Computem And. Tubulators
ke Aktiengesellachaft.
N9 142.157 - Walter Da:Watt.
N. 112.431 - Merck & Co. Inc. Limited - classe 17.
1\t' 104.266
N° .130.929 - N. V. Philips GloeiCiba Societe Anonytue.
N. 112.651 - Syntex S.A.
N. 418.053 - Metamef - MetalúrN. 113.281 - The Norwich Phar- gica IvIetamep S,A. - classe 11.
N° 112.024 - Farbenfabriken Bayer lampenfabrieken.
macal Co.
Akiiengesellschaft.
N. 418.083 - Sade - Sade Sul
Norch,
•
N° 131.823 - Antonio
1\19 119.359 - The Bratish Drag
N. 118.257 - Societá Partnaceuitel Americana de Eletrificação S.A. 98.723 - Aureliano Pissolli.
N9
classe 11 - Com exclusão de feiro
Houses -Lirnited.
N° 109.326
Eastman Kodak Co. Itália.
N9 84.736 - Paul Krieger.
N. 120.181.- Yoshihide Hagiwara. comuna e carvão.
N9 112.682 - Cameron Irou Works
N. 120.594 - Abbott Laboratories. • N. 418.171 - Duas Ancoras CruN 9 109.319 - N. Y. PriliPs
•
N. 121.335 - Reynolds Kenneth zadas - Cia. Química Duas Ancoras
lampenfabrieken.
N9 115.061 - Oliver S. Piantinga Travis.
- classe 46.
N 9 111.834 - Mead Johnson Co. Robert ti. Trewella e Robert J. SchaN. 122.823 - . Cari Gunnar Daniel
N. 418.414 - Encetes
Eucatex
Engstrom,
NI 112,415 - The Goodyear Tire 8 nefer.
S.A. Indústria e Comércio - elasRubber Co.
"
50.
Alurnni
N.
123.737
Wiscortain
•
N° 116.327 - Cheslene 8 Crespes
1\1, 113.639 - Fichtel f, Sacbsa Aktle- United
e Ernest Scretgg
Sons Uni- Research Poundation.
N. '419.089 ;- Orion - SÃ. Pá.
geseilschaft.
N. 129.099 - Fábrica Argentina de bricrus Orion - classe 28.
teci.
•
N9 119.623 - Union Carbide Corp.
Productos
Electricos
S.A.
N. 419.090 - Orion - S.A. FáN5 116.947 -- J. M. Voith O. M.
N' 121.568 - Telefunken A. G.
bricas Orion - classe 31.
N. 129.344 --:- Luigi Papa. •
B. H.
N. 129.785 --- Plínio Rollin . de MouN9 123.292 - The Singer Manu(acN' 118.839 - Industrie de Esquadrias
N. 419.091 - Orion - S.A. Pára.
irricas Orion - classe 39.
e Parques Inespar Ltda.
turing Co.
N.
130.009
Noria
Indústria
e
CoN. 422.192 - Panedi - Panedi CoCie.
N9 123.612 - Michelin
Reinhold Appelt.
N 9 118.887
mércio Ltda.
N' 124.820 - Ciba Societe AnonyN° 119.332 - American Steel Foto.- - N. 132.039 - Pirelli Societá Per mercial e Importadora de Materiais
de Construção Ltda. - classe 16.
me.
dries.
Azioni.
N. 423.237 - Isco - Cantoneira
N1 125.119 - Johan Diederik Aucamp
N° 121.930 - Americaa Cyanamid
N. 130.212 - Produtos Quirnicois Isco Ltda. - classe 16.
It.
Co.
Rugal Ltda.
N. 430.269 -- Diversey
N9 128.013 Farbwerke Hoechst
N. 130.320 - Policolor Indústria e Química Ltda. -.Diverlav
121.699 - Pedro Correa Porto
classe 1.
Aktiengesellschaft Vocal 1VIeister Lucitts e N9
Comércio de Tintas Ltda.
Daniel
Ferreira
Pestana.
N.,
430.282
Diverspético
6 Bruning
N. 130.420 - A.J. Fagard & Cie. versey Química Ltda. - classe 1.DlN9 122.837 - Angelo Vitorino dos N. 130.593 - Katalin Rozsnyai RoN. 430.298 - Diverdet - Diversey
1\1 1 128.719 - Manuel Horald Gorin Santos.
Zsa e Roberto Grauman.
Química Ltda. - classe 46•
a Luelwig Rosenstein.
N. 130.600 - Whitso Inc.
123.720
Guy
Lucien
Marius
N9
N'' 129.032 - • The National Cash Beurel.
N. 430.479 - Lovejoy Calçados N. 130.865 - Vladimir Vale de
Register Co.
Henrique Lokchin - classe 36 Carvalho.
Título.
N" 129.255 - Societe de Synthesa
N° 124,360 - Tecaletnit Limited.
N. 130.882 - Honorario Diez GarEt Oxydation Xynoxy.
N9 125.191 - Eduardo Lachs e Si- cia
Angelo Ricieri Maistro.
e
SINAL DE PROPAGANDA
Waldyr Ramalho - trton Lachs.
N° 129.298
N. 131.937 - Carlos Ferrer ForteDEFERIDO
Darcy Ramalho e Jamyr Ramalho.•
• N' 125.13,3 - Sergio Guerra.
za e Indústrias Mecânicas Diamant
127.981
Cia.
Tepertnan
de
N9
Ltda.
N, 129.609 - Abbott • Laboratorles,
N. 417.503 - Casa Sloper
Esta
Estofamentos,
N. 131.939- Wincenty Bronialaw
N° 129.947 - Mercú 6 Co Inc.
belecimentos Comerciais Refundes
Poludniak
- classes 8 - 12 - 13 - 14
N° 130.045 - s. C. J ohnson e N9 129.813 - Skf Kugellagerfabriken
N. 142.229 - Tecnotextil S.A. 15 - 22 --- 23 -24-25-26Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung. Acessórios Textis.
Sou Inc.
27-30- 35 - 36 - 38 - 39 -,41
N" 130.141 - Paramount Picturea
N° 129,821 - Antonio Benjamin
- 48 - 9 - Art. 122.
Diotnede e Savana Sinicco.
Corp.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÈNCIA
129.921
Diamler
Beni
AiltienN9
N , 130.369 - Colgate Palmolice Co. gesellsChaft.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
.
DEFERIDOS
N9 126:280 - Walter Refining Co.
MARCAS DEFERIDAS
N° 129.985 - Rubem de Freitas.
lua.
N. 415.999 - Conjunto Lever
N 126,310 - Benedito Lacerda de
N' 131.114 - Sabety Graniani
DIA 22 DE MARÇO DE 1965
Lever Brothers Sport Sunlight LiCerqueira.
N9 131.718 'Otto Heer.
N" 102.023 - Aútiebolaget Svenska
'1\19 126.610 - Eugenio Shigaeff,
N. 204.920 - Daud - Produtos mited - classe,48 - Art. 121.
Alimentícios
Daud Ltda. - classe 41.
Flaktfabriken.
N9 127.22.7 - Marcel Shigaeef.
FRASE D EPROPAGANDA
Matth
N. 233.379 - Hohner
DEFERIDO
N .' 127.409 - Westinghouse Eletric N9 106.972 - Chemische Werke Hohner A G - classe 9.
Hus Aktiengesellschaft.
• -Co _Nrp.
N. 282.197 - Minerva - S.A. LaN. 417.532 - Quinta das Fonal9 127.799 - Solvay & Cie.
N9 111.646 - •Allamanna Svenska nifício Minerva - classe 37.
•
N° 123.063 - Sel-Rex
N. 284.819 - Kosmca - Sociedade nhas O lãorn Vinho - S.A. de ViElektriska Aktiebolaget.
e Bebidas Caldas- - classe 42
N° 128.121 - G. Kromschroder A.C.
N9 116.980 Chemische Fabrik Fran- Metalúrgica Kosmos Ltda. - clas- nhos
- Art. 122.
se 2,1.
N' 128.133 - .1?ymitri Petraw e kenthal H. Schmidtt K. G.
N. 417.915 - Saber Presentear é
'Dito dos Santos.
W 117.182 - Parbenfabriken Bayer
N, 285.571 - Araguaia - Socie- a Arte de Conquistar. Ofereça Ao
Aútiengesellschaft.
dade do Vale do Tieté Café Araguaia Se4.1 Amigo Uma Caixa de citatuttis
N° 128.370 - Ludivig Cleinens.
Ltda. - classe 41 - Tendo em vista - classe 44- Art. 122.
N9 128.513 - Bau Stahlgewebe G.
N9 119.537 - Roussel Lidá.
o registro n. 157.324 do requerente.
N. 418.745 - Príncipe de Gales e
M. B. H.
N° 120.656
Zenith Rádio Corp.
N.' 415.988 - ()MAS - Indústria Charuto de Gosto Bom Para Pessoa
N9 128.541 - Rossi Tullio.
121.5356 - Danfose Ved Ing M. Mecânica Ornas Ltda. - classe 21 - de Bom Gosto - Cesta -Pena & Cia.:
No J48. .708 -,-- Emil.Lange e A. S.
Com exclusão de câmbios.
Clausen.
- classe 44 - Art. 122.
National Industri
N9 122.077 - Gebruder Bulder, N. 418.746 - Surgem Multas Mar-.
N. 416.286 - Multiplast - MultiN , 142.156 - Walter Dandan,
N9 122.841 - General Cigar Co plarst S.A. Indústria e Comércio - cas Outras Mais _Surgirão, Mas Fria-..
123'.151'Lufttechnische
GesellsN9
Inc.
classe 28 - Com exclusão de' gache- "Se de Gales é o Charuto Padrão
chaft Mit Beschra núter Haftung.., Costa Penna & Cia.
classe 44 •
tas.
N.'133.23P -L AriStotelei Gomes dos N' 123.165 -- Westinghouse Electric N. 416.311
•
t
- Knoll A G - clas- Art. 122.
Corp.
Santos.
- aa
N. 419.173 - Ajax Aluininto a Serai
se 3 - Euresol.
••
viço da Arq uitetura,m,Indústria OCO-,
N° 123:394 I-- 1n7':' V. Philips' • G1oe.iN° 123.278 - Gebruder Tunqhans N. 416.323 - Sp/endident
ktupenfabriekeAktiengesellschaft
boratórios Baldaeci S.A. - classe 48. mércio Ajax Ltda. - classe 16 Art. 122.
41.4

..:

149 130.714 - Dr. A. Wander A G.
N' 130.760 - Werner Pfleiderer.
N° 130.761 - Farbenfabriken. Baru
,Aktiengesellschaft,
N9 130.829 - Pierre Portal,
Georg Neidi.
2n19 113,728
1:49 113.847 - Daimier Benz ~tigesellschaft,
N9 113.850 - FiChtel Sachs A, G.
N9 119.315 - Magnas Chentical Co.
•Inc.
Roussel Uclaf,
N 9 19.891
N9 119.365 t- Whirlpool Corp.
National Chemical PraN/ 87.891
ducts Limited,
N9 128.868 - Sergio Erensto -GaniDer .
N9 120.184 - Dr. A. Wander A. 0.
Geoffrey Daniel Low,
N 9 130.316
•
wetith.41.
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NOME COMERCIAL DEFERIDO

O/ARIO OFICIAL
N. 418.307 - Lojas Riachuelo -

(Seção)

- - - Março' de 1965 -

N..420.668 - 'Materiale e Trans-

Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- portes 'União Ltda.
N. 421.421 - Sopaco Sociedade
N. 269.108 - Agro Lar Indústria chuelo classes 12 - 22 - 28 - 24
N. 400.848 - Stevensor Son
Ltda.
e Comércio • de Insticidas S.A. - - 31-34-36-37- Art.•117 Pavimentadora e Construtora
mited - Praseiga-ee como indicadé
N. '" 437.877 - Imobiliária Santsea- pela
•
Agro Lar Indústria e Comércio de ri. E.
Seção.
tarina S.A.
inseticidas S.A. - Art. 109 n. 2.
N. 418.308 - Lojas Riachuelo Na. 466.248 - 465.360-A - 465.231
N. 417.569 - Construtora Martins Cia. Distribuidora • de Tecidos Ria•DIVERSOS
- 465.366 - Metalúrgica Walltg BA.
de Almeida S.A. Comasa - Cons- chuelo classes 12 - 22 - 23 - 24
- Prossiga-se corno indicado pelo
trutora Martins de Almeida S.A. Co- - 31 34 - 3j6 - 31 - Art. 117
Termos aguardando anterioridades: Seção.
masa - Art. 109 n. 2.
n. 1.
N. 118.993 - Indústria Laco Ltda.
N. 479.515 - José Cortes - Proso
N. 417.857 - Liquitransporte N. 418.309 - Lojas Riachuelo -N. 270.013 - Comp. Ceramica
siga-se como indicado pela Seção.
Liquigás do Brasil S.A. - classes 21 Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- Jundiaiense.
e 23 - Art. 109 n. 2.chuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24
N. 414.138 - Fundição Brasil SA.
N. 415.943 - Jean Manzon Filma
N. 417.976 - Farben S.A. Im".," - - 31-34- 36 - 37 - Art. 117
X:XiGR.Ncins
n.
1.
S.A.
tria de -Auto Peças - Farben Inousiria de Auto Peças - Pato. 109 n. 2.
N. 446.521 - Indústria de Déo
N. 416.130 - Bratex 13.A. Comér
MARCAS •INDEFLUIDAS
N. 418.101 - Construtora Muares
cio de Máquinas e Acessórios Para gem Cearense Ltda. - Satisfaça e*
S.A. - Construtora Milares S.A. gência.
Indústria.
N. 216.379 - Record - Importa- - N. 416.258 - Hermes &bule S. A .
Art. 109 it. 2.
N. 475.738 - Laboratório Euterthr
dora Comissaria Mercurbras Ltda. - Indústrias Reunidas de Balas Finas
•
pico Nacional S.A. - Satisfaça exg.
TITULO DE ESTABELECIMENTO cjasse 16.
e
Chocolates
Sulina.
gência.
N. 245.142 - Pinheiros - MerDEFERIDO
N. 416.380 - Bar e Café Chaves
cantil Pinheiros Ltda. -classe 11. Ltda.
N. 476.765 - Antônio Pedro de
N. 265.948 - Indiana - TipograN. 418.290 - Lojas Riachuelo Barros - Satisfaça exigência.
fia
Indiana
Ltda.
classe
17.
lis.
417.573
417.578
417.579
N. 478.439 - Angelo Milan! 8.4,
Cia. Distribuidora de 'Tecidos Ria-chuelcs - classes 12 - 22 - 23 - 24 • N. 270.911 - Dtunor - Sociedade - 417.582 - 417.588 - 417.592 - Indústria e Comércio - SatisfaçO
Internacional
de
Representações
Li417.595
417.597
417.598
exigência.
- 31 - 34 -- 36 - 37 - Art. 117 mitada - classe 8.
417.599 - Lanifício Sulriograndense
ri. 1.
N. 478.440 - Angelo Inani S.A.,
S.A.
N. 273.113 - Van Melle - Van
N. 418.291 - Lojas Riachuelo Indústria e Comércio - SatisfaçO
Mellé
Indústria
de
Tofes
e
CarameN.
417.852
Liquigás
do
Brasil
exigência.
Cia. Distribuidora de Tecidos RiaS.A.
e,huelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 los Ltda. - classe 41.
N.
345.738.
Farto
Drogaria
Art. 117 ri.
EXPEDIENTE DA BEÇA° DE
- 31-34- 37
N. 417.913 - Costa Perna at Cia.
do Farto Ltda. - classe 3.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS .
N. 418.042 - Motocana S.A. MáN. 418.293 - Lojas Riachuelo -7N. 382.920 - Sputinik - Alberto quinas
e Implementos Agrícolas.
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- Alvarez - classe 8.
N. 418.158 - Ernesto Neugebauer AVERBAÇAO DE CONTRATO DX
chuelo - classes 12 .•-• 22 - 23 - 24
PATENTES
N. 413.276 - Royal
Decorações S.A. Ind. Reunidas.
- 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117 Artísticas
N. 418.192 - D.F. Travi •,i‘ Cia.
Royal Ltda. - classe 15.
n. 1.
N. 415.693 - Café Flamengo - Ltda.
DIA 22 DE MARÇO DE 1966
N. 418.294 - Lojas Riachuelo - Adib Elias 'Democh - classe 41.
N. 418.234 - General Vendas S.A.
Cia. Distribuidora de Tecidos RiaN. 416.114 - Port Mackay - Ro- Comércio e Indústria de Madeiras
Instituto Medicamenta Fontoura
chuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 ger Dismonts - classe 42.
em Geral.
S.A. - Na averbação de contratq
N. 418.275 - Produtos Farmacêu- da patente privilégio de invençãO
- 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117
N. 416.131 - Bratex - Bratex ticos
Simes do Brasil S.A.
ri. 1.
n4 60.192 - Averbe-se o contrato da
N. 418.295 - Lojas Riachuelo - S.A. Comércio de Máquinas e AcesN. 418.420 - Fábrica de Relógios exploração.
Cia. Distribuidora de Tecidos Ria- sórios Para Indústria - classe 6.
N. 417.759 - Petropolitano - Pa- Oro Ltda.
Linhas Corrente S.A. - Na aver
chuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24
Retiro Ltda. - classe 41.
N. 418.580 - Valéria S.A. Admi- bação de contrato de exploração das
- 31 -34--36-- 37 - Art. 117 nificação
N. 418.177 - Super Vent - Indús- nistração e Con struções.
patentes privilégio de invenção
n. 1.
N. 419.44 - SoCopan Mercantil n. 69.083 - n. 63.716 - Averbemtrias Reunidas Max Wolfson S.A. N. 418.296 - Lojas Riachuelo - clame 8.
e Ind. Gráficas Ltda.
se os contratos de exploração.
Cia. Distribuidora de Tecidos RiaN. 420.669 - Norsul RepresentaN. 418.480 - Café Santo Anónio ções
chuelo - classes 12 - 22 -.23 - 24
Ltda.
TRANSFERENCIA E ALTERAÇÃO
& Irmão - classe 41.
- 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117 - Guimarães
N. 420.670 - Norsul RepresentaDE NOME DE TITULAR DE
N. 420.607 - Branquinha - Nil- ções
n. 1.
Ltda.
PROCESSOS
ber Alves Risso - classe 42.
N.
420.695
Cerâmica
São
SeN .418.297 - Lojas Riachuelo bristião
S.A.
Paulo Cezar Fernandes - TransCia. Distribuidora de Tecidos RiaEXPRESSA° DE PROPAGANDA
chuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24
N. 420.696 - Cerâmica São Sebas- ferência para seu nome da patente
INDEFERIDO
modelo de utilidade n. 4.404 - Ano- 31-34-36- 37 - Art. 117
tião S.A.
n. 1.
N. 420.719 - Indústria e Comércio te-se a transferência.
N. 420.649 - Alimenta e Não EnLtda.
Automatic Canteen Co. Of. AmeN. 418.298 - Lojas 'Riachuelo - ',Arda - Dieta S.A. Produtos Ali- Elern
• N. 430.292 - Diversey Quimlea rica
Dia. Distribuidora de Tecidos Rit.,- mentícios - classe 41.
- Transferência para seu nome
Ltda.
da patente privilégio de invenção
:huelo - classes 12 - 22 - 23 - 24
N.
430.430
Gexalda
Rodrigues
NOME
COMERCIAL
INDEFERIDO
n. 69.626 - Anote-se a transferên- 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117
de elo.
cia.
1. 1.
N.
430.484
Alberto
Lundgren
N.
271.748
-Sheel
Sociedade
PauN. 418.299 Lojas Riachuelo S.A.
Societé Deis Usines Chimiques Rhoaia. Distribuidora de Tecidos Ria- lista de Hidráulica e Eletricidade Tecidos
N. 430.561 - Angelo Villaça Sca- ne Poulenc - Transferência para
- PPHEL Sociedade Paulista glione.
-11nel° - classes 12 - 22 - 23 - 24
seu
nome da patente privilégio de
31 -34-36-87 - Art. 1:7 de Hidráulica e Eletricidade Ltda.
•
Invenção térmo 135.937 - Anote-se
a transfferência.
N. 358.031 - Distribuidora BrasiEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 41$.300 - Lojas Riachttelo - leira de Gás Domus Gás Ltda. PESQUISAS
United' Kingdon Atomic Energy.
Jia. Distribuidora de Tecidos Ria- Distribuidora Brasileira de Gás DoAuthority - Transferência para seu
huelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 mus Gás Ltda.
MARCAS DEFERIDAS
nome da patente privilégio de inven31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117
ção térnao 138.343 -- Anote-se a
IITITLO DE ESTABELECIMENTO
,. 1.
DIA 22 DE MARÇO DE 19e5
transferência.
INDErtarD0
•
N. 418.301 - Lojas Riachuelo
Halcon
Internationa1inc.
- TransN. 234.004 - A Sensação - A
Distribuidora de Tecidos .RiaN. 416.019 - Iguassu - Estabeleci- Sensação Modas S.A. - classe 27 - ferência para seu nome das patentes
nuelo - classes 12 - 22 -' 23 - 24 mentos
de invenção têrmo 137.061
31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117 classe 17.Gráfioos Iguassú Ltda. - Com exclusão de pequenos obetos de -privilégio
137.094 - 142.005 - 144.891 uso caseiro e capachos.
. 1.
N. 416.027 - Granja São Mateus
N. 459.286 - Bastão de Leite Neu- Anotem-se as transferências.
N. 418.302 - Lojas Riachuelo Slaviero & Cia. Ltda. - gebauer - Ernesto Neugebauer 8.A.
White Martins -- Transferen-•
classe
33.
ia. Distribuidora de Tecidos Riar
Industrias Reunidas - classe 41.
eia para seu nome da patente privituelo - classes 12 - 22 - 23 - 24
N. 420.260 - Limpadora Predilar
légio de invenção têrmo 137.147 N. 459.566 - Ipanga - Jacira Anote-se
31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117 - Amilton Carlos - classes 33 e 50.
a transferência.
Leite Ribeiro - classe 41.
.1.
N.
459.5677
Nitran
Joana
13'
N. 418.303 - Lojas Riaclauelo Walita
S.A. Eletro Indústria EXIGÊNCIAS
Arc Leite Ribeiro - classe 41.
ia. Distribuidora de Tecidos RiaNa alteração de nome da patente
N. 460.535 - Eloy, Auto Mecânica privilégio de invenção termo 137.356
melo - classes 12 - 22 - 23 - 24
Termos com exigências a cumprir:
- Anote-se a alteração.
31 - 34 - 36 - 37 - Art.:117
N. 148.841 - autermann & Co. IfJoy Ltda. - classe 21.
A. G.
N.
476.774
Morbel
J.
Mo.Nestié . S.A.Na transferência
N. 418.304 - Lojas .Riachuelo
N. 232.265 - Gebr Weyerberg.
reira & Cia. Ltda. - classe 41.
io de invenção'
das: patentes privilég
;a. Distribuidora de Tecidos RiaN. 417.563 - Sussen do Brasil N. 479.483. -LCSA- Linhas têrmos 137.369 - 144.588 - '144.8821
melo - classes 12 - 22 - 23 - 24 Máquinas e Acessórios Ttextil
Corrente S.A...- classe 31.
- Anotelhrse as alterações.. 1' • I t
- - Art. 117
31 - 34 I- 20
N. 417.935 - Cia. de Canetas
1.
N. 479.580- A Estrelinha da Fes- , odãtos AliMentáfies • S: A..:
Cornpactor.
ta - José Jurado-remendes - clas- Transferência para meu nome: das- pr1-1'
N. 41is.305 iL tolasiRlaChuelo
N: 418.008 --='Quimaco B.A. Ma- se 86.
Diatribuidda . de Tecidos . Riatantas privilégio
de invenção; térirno
i
li
N. 479.648
Iber
lber Indús- 144.403'
144.494' `.17.-' 144.496
uelo - classes 12 - 22 - A- 34 nufatura , de Produtos Químicos, •
N.
416.106
Construtora'Ilasua
tria
Brasileira
de
'
»I
Equipamentos
de
1
44..1496
144.497
Anotem-se
as
o
An.,
as
III un
•
•
• r •
menta/fio Ltda. - classe 8.
•
transferências.
.1! - 2 c
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N.° 446.569 - Finabras S.A. I N. 475.520 - Indústria . e ComerWillcox s, Gibbs Sewing Machine
Co. Ltd. - Transferência para seu 'Soc. • Finaneinclára do Cré"clite ' e - cio de Roupas Costas Lida. •
N. 475.526 - Consórcio 7,,neobillánome das patentes privilegio de in- de Investimentas do Brasil.
rio Caxambu Ltda.
venção termos 144.660 - 144.661 N.°
43032
Odete
R.
,dCa
N. 475.528 - Edgard dm. Naves
144.662 -- 144.663 -- 145.781 -- Ano- 'Santos.
Noronha.
tem-se as transferências.
N. 475.529 - Edgard das Neves
N.° 451...)67 - Tecidos Sanita- Noronha.
EXIGENCIAS
go S.A.
N.° 452.262 - Modas La Dau- N. 475.536 -'Indústria de AclaraResonated Products Inc. - Junto phtne Ltda.
tos de Couro Savana Lida,
patente
privilégio
de
invenção
a
N. 475.541 - Estaleiros Navais da
n. 82.295 - Satisfaça exigência.
N. o 452 288 - ")elta Represou- Ilha da Conceição Enic Ltda.
Johnson se Johnson - Junto a pa- tações Ltda.
N. 475.542 - Estaleiros Navais da
tente privilégio de invenção n. 63.293
N.° 452.320 .- Metalúrgica SP1- Ilha da Conceição Enic. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 475.542 - Sociedade, OrganizaIndobral Indústria de Dobradiças raço Ltda.
da Construtora Irmãos Albuquerque
N.° 455.098 - A:efrol Indústria Ltda.
Vaia - Junto ao termo 142.072 privilagjo de invenção - Satisfaça exi- Química Ltda.
N. 475.544 - Sociedade x)rganizagência.
N.° 455.0i9 - Editora Hyprnos da Construtora Irmãos Albuquerque
•
Ltda.
Indústrias Reunidas Itafraf Ltda. Ltda.
- Junto ao modelo de utilidade terN. 475.547- Fabor Discos S.A.
N.° 455 160 - Pinturas Portumo " t.1.727 - Satiçfa na exigência.
N. 475.549 - Eletrofrlo S.A. Ind.
enses
Pernambucanas
Ltda.
Editora Abril Didtaica Ltda.
e Comércio de Refrigeração.
N.°
455.277
Continental
In(junto a marca tèrmo 139.689) N. 475.561 - Lojas Esquisita Ltda.
dústria e Come:cio de Ferragens e
N. 475.562 --Mayfair Cia. de TuSatisfaça exigência.
rismo Propaganda Administração e
.Ibesa Indústria Brasileira de Serralheria Ltda.
Comércio.
Embalagens S.A. (junto ao têr- N.° 456.263 -- Andr
EmOingt.
mo 196.124) . - Satisfaça exigên- N.°
N. 475.563 - Mayfair Cia. de Tu456.an - Ind. de Molho rismo
Propaganda Administração e
cia.
maruiti Ltfta.
Comércio.
.N.° 457.019 - Fábrica. de Bis- N. 475.567 - António Gomas MenDiversos':
coitos Alber Ltda.'
des.
Oscar Bueno (junto ao tanto
N.° 457.261 - Etuacil Empresa N. 476.090 - Restaurante Fado
mero 409.200) . - Arquive-se o Assistência ao Comércio e Inclus. Ltda.
N. 476.141 - Casa Tupinambá de
pedido de transferência por falta tria Ltda.
Ltda.
N.° 458.487 - Cia. Nacional de Couros
d(' cumprimento dc:. exigência.
N. 476.142 - Construções e PaQtanto ao pedido da is. 17 aguar- Alumínio.
vimentação Caltec Ltda.
de-se a transferència para a re- , N ° 459.'576 - Hugo Vital.
N. 476.145 - B 8 Distribuidora
•
querente de fls. 9.
I N.° 460.533
Construfer Li- Heathkit Ltda,
mitada.
476.146 - Brasweld Indústria
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE i N.° 460.'540 - rientafer a•v. e N.
Comercio Ltda.
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E Ide Manutenção e Const.
de Li- N. 476.147 - Basweld Indústria
EXPEDIÇÃO
e Comércio Ltda.
nhas Ferre Is 8, C.
N. 476.159 - Cooperativa Xavantes dos Cafeicultores.
Dia 22 de março de 1965 N. 431.69 - Hospol Hospitais PoN. 476.160 - Banco de Crédito
liclínicos S..k.
Rural do Paraná.
Diversos:
• N. 4a1.733
Gerson Holanda riN. 476.172 - 8. C. Mascarenhas.
N. 476.184 - Publicidade CinemaGant Perrin Ancionte When N. +37.684 - José
Duba
Publioitográfica Brasileira Ltda.
Porrin rores & Cie (no pedido de dada.
N. 476.188 - Importadora e Exapostila na marca n. o 308.638) . ri. 468.974 - ' José Stelio Lima Ca- portadora
São Sebastião S.A.
valcante.
Fina -Se a apostila.
N. 476.189 - Importadora e ExN.
471.615
Indústria
de
ParaDe Minus Comércio e Ind. de fusos Alabama Ltda.
portadora São Sebastião S.A.
Roupas S.A. (no pedido de aposN.'476.204 - C P la, Cia. PromoN. 474.843 - Audiovisão Técnica
tora de Negócios - Arquivem-se os
tila na marca n.o 310.094). - Eletrônica Ltda.
processos.
Apostile se.
N. 474.851 - Alice Jadhan Mussi.
N. 471.8743 - Hemeron Editora
Arquivamento de Processos de Ltda.
NOTICIÁRIO
N. 474.990 - Sociedade Brasileira
Marcas:
de Pavimentações Ltda.
N. 475.001 - C.G. Cunha & IrRetificaçãeo
(Ficam os processos de marca8
abaixo mencionados arquivados); :não.
N. 475.004 - Indústria Portuguêsa
Tèrmos: •
N. o 420.644 - Sid n rúrgica Ita.. Esenaltarte ELA.
colomi Ltda.
N. 475.005 - Indústria Portuguesa
N°129.327 priv. invençao para thinaltarte
N. o 426.876 - Juarez Alves de
Forno de indução a baixa freqüência
N.
475.011
Laticínios
Jardim
Almeida.
do tipo de calha de fusão - de AliN. o 430.964 - Bar e Restauran- Ltda.
manna Svenska Eiektriska Akti.,bolaget
N.
.4'75.37
Organização
J.H.
te Portocal Ltda.
- Retifico 'o início do 1. 0 ponto: ForLtda.
N. 0 431.291 - Petroaço Im- rr. 416. 380Organização J .H. no de indução a baixa freqüência do
Ltda.
tipo de calha de fusão, tendo unidades
portação e Comércao Ltda.
N.
Organização J.H. indutoras 'substituíveis, caracterizado
N. o 431.373 - Vittorio Cintia°. Ltda. 475.381:
pelo fato de que o forro do corpo do
N. 0 41.396 - Radar Adminis- N. 475.406 - Máquinas Vergas forno consiste, etc..
tradora Imobillárta e Contabil S.A. S.A.
N,0 129.891 priv. invenção para N• o 432.665 - Ind. Bralln de N. 475.409 - Odilon Silva.
N. 475.423 - Olyerel Comércio e Termostato de Baltzal Cari Von
Auto Partes Ltda.
Plateia.
Representações Ltda.
N. o 432.973 - Comércio e In- N. 475.429 - Indústria &Encruo
24.0 129.923 priv. invenção para dústria Negronionte Ltda.
S.A. Metalúrgica em Geral.
Esquema de ligação para sistemas de
N. o 434.602 - Produtos Quími-. N. 475.430 - Indústria Semeraro transmissão
telefônicos multiple4c temS.A. Metalúrgica em Geral.
'cos Bandeirante Ltda.
N. 475.432 - Gero/d Ferdinand porizano - de Siemens e Hals5.0 AkL o 430 460 - Cotonificio Rio Hobus e Maria Carolina Boettger tiengesellschaft - prioridade depositaHobus.
Branco S.A.
da na Repartição de Patentes da Ale-,
N .° 441.183 --- Lubrifer Comér- N. 475.434 - Fábrica de Adornos manha em 10 de junho de 1960 e 17
cio de Peças e Lubrificantes para Belantina Ltda. .
de março de 1961 respectivamente sob
N. 475.437 - Paisagismo Arquite- os números S 68.879 VIIIa/21a3 e S
Veículos Ltda.
N.° 443.616 - Denji Nonoka. tura e Regresentações Exteriores Li- 73.023 V/IIa/21a3, respeetivaensnte.
N. o 445.358 - Soc. Mercantil mitada.
N. 475.451 - Indústria de :Meias
N.o 130.061 priv. invenção para de Feros Mecafer Ltda.
Jalaiser Ltda
Sistema de controle remoto eletro meN. o 446.231 - JOias _Alvorada
N. 475.516 - Produtos E.G. Ia-- cônico - de Admirei Corp, depositado
Ltda.
em 15-6-61.
ninada
•

N.° 93.068 pai,. invenção para Aperfeiçoamentos em bobinas induto
re4 - de Indústria de Telas e Meta
Baquelite Ltde.
• N.° 98.612 priv. invenção para Aperfeiçoamentos em dispositivos de
auto destruição para foguetes e projéteis que giram em torno do própria
eixo - de Brevets Aero Mecaniques
S. A.
N. 113.803 - priv. de invençã4
para: Aperfeiçoamentos : em ou relativos a para-choques para veiculo*
ferroviários" de' Swindon Tool Co.
Limited.
N. 113.883 - priv. invenção para
"Variador de velocidade de embreagem de fricção para acionadores mecânicos com relação a transmissãa
variável continua" de Franca Comida e Giuseppe Oboni.
N. 119.029 - priv. de invenção
para "sapata de Freio Interna" de
Zavody 9. Kvetna Narodni Podniq
- estabelecido na Tchecosláquia
depositado em 2-5-60.
N. 119.424 - priv. de invenção
para: Equipamento para formação
para :Equipamento para formação
lindricas" de Michigan Tool Co.
N. 119.474 - priv. de invenção
para "Motores de combustão interna" de The Cooper Bessemer Corp.
a prioridade do pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos em 16 de novembro de 1959
sob o 11 9 853.207..
N. 120.895 - priv. de invenção
para "Elemento de bocal adaptação
à extremidade de um tubo cilíndrica
de extrusão aparelho !ilidi:aio por
fusão e aparelho e processo para
produzir produtos filamentares" dt
Canadian ''Celanese Limited.
N, 121.113 - priv. de 111%76[44
para "Nova e original barrafa para
lançadeira" de Arthurmiro afaimai
Trombeta. N. 121.478 - priv. de invencita
para "Aperfeiçoamentos em ou relativos a mecanismo de contróle pare
Hélices com ângulo variável" de
Rolls Royce Limited.
N. 122.731 - priv. de invenção
para "Aperfeiçoamentos introduzidos
era fogões a gás - de José Augusta
da Silva Caseiro.
N. 122.312 - priv, de invenção
para "Aperfeiçoamentos em ou relativos a oehos - de Dabi Ind. Brasitetra de aparelhos dentários S.A.
N. 122.985 - priv. de invenção
para "Aperfeiçoamentos em parachoques para automóveis" - de Lemos
& Brantar Ltda. - Fica retificado
o 19 porto por ter saldo o artigo: 19)
o 1 0 ponto por ter saído o artigo:
19e Aperfeiçoamento em parachoques
para automóveis caracterizados pelo
fato de compreenderem um corpa de
borracha ou material complacente
semelhante de largura substancialmente constante e de espessura decrescente no sentido das extremidades e anresentanclo unia simerfieie
externa de preferencia abaulada ou
convt-.:a e unia superf;cle interna
com uma configuração condizente
com a sunerficie externa da garra
do parachoque.
N. P3.078 - priv. de invencão
para : A nerfeiçoa entos introduzidos
em -cr t ii adoreq da grade canacidade - de Ventania e Comercio.
ar , Int nntl - Mod el a ria itipidade
para ,"Nõvo modelo de bico queimado:: nsra .fo3ões a gás" - de Heitor
Ferrari.
N. 127.555 - modelo de utilidade
para . 'Wien tino de acendedor elétrico" - de Sebastião Espedito Callelro Narciso.
N. 131.007,
priv. de invenefie
pare -Fungicida á base de ditiocar
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bonato de Alquileno e processo para
a sua preparação" — de Montecatini
Societa, Geherale Per L'Industria Mineraria e Chimica.
N. 127.433 — priv. de invenção
Par a "Aperfeiçoamentos em arranjos
de enrolamentos para aparelhos elétricos" — de General Eleetric Co.
N. 153.903 — modelo industrial
pare "Nôvo modelo de solado para
calçados' — de São Paulo Alpargatas S.A.
N. 118.323 --- priv. de invenção
para 'Processo para a recuperação
de criseofulvina" — de Glaxo Laboratories Limited.
N. 128.268 — priv. de invenção
para "Texturas de fios trançadoa
para máquinas de fabbricar papel"
— de The Tyler Weyne Ressearch.
Corp.
N. 128.302 — prinv. de invenção
para "Aperfeiçoçaçmentos na fabricação de fechos de correr" — de
Opti Holding A. G. — depositado
na Repartição de Patentes da Alemanha sob n9 7.352 VII-3c aos 13
de abril de 1960.
N. 130.243 — priv. de invenção
Para 'Nova composição farmacêutica" — de McNeil Laboratories Inc.

N. 131.886 — priv. de invenção
para "Fabricação de Graxa" de Sacony Mobil Oil Co. Inc. — Retifico
o 19 ponto: 19 ) Processo para f abricaçáo de graxa, caracterizado por
compreender os estágios operatórios
de: um ectar uni agente espessante
de sabão pre formado 'numa quantidade própria para formar graxa,
por meio de um óleo tendo viscosidade lubrificante, a uma temperatura compreendida entre cerca de 1219C
e a mais baixa das temperaturas de
decomposição do dito agente e do
óleo submeter a resultante mistura
de sabão -com unia temperatura
enquadrada- nos limites acima indicados e sob urna pressão superior a
cerca de '70,3 kg/cm2 a atomização
mecánica para transforma-la em goticulas dispersas e provocar instantaneamente o contato direto dessas
goticulaa Com uma atmosfera envolvente sensivelmente mais fria para
efetuar a permuta térmica ou termo
convenção formando deste modo a
uma graxa.
N. 120.532 — priv. de invenção
para "Processo e aparelho para separação de componentes sangilineos
e Pirtillares" de Becton Dickinson
And Co.

N. 125.239 — pric. de invenção!
para "Aperfeiçoamentos relativos a!
diapasitivos de carburação funcionando por injeção continua de combustiael na tubulação de aspiração de .I
uni motor" de Societe Industrielle de
Sibe.
i3revets et D'Etudes
N. 125.293 -- priv, de invenção
Pant "Bomba alternativa auto reguia.aora para injeção de combustível
eal motores" — de ?iene Etienne
Bessiere.
N. 125.816 — priv. de invenção
para "Processo de fabricação de bóisai de bamba" — de Masamitsu
Okinaka.
N. 127.815 — priv, de invenção
para "Conversor de freqüência" —
de Rádio Corp. of América.
N. 128.732 — priv. de invenção
para aperfeiçoamento em chave de
rea ção térmica," de General Electric
Co.
N. 129.438 — priv. de invenção
para "Dispositivo de regulagem por
intermédio de dispositivos de chave
ou aparelhagem semelhante do comprimento de hastes e bielas em geral
para limpadores de parabrisas em
particular os constituídos de pelo
menos dois elementos substancialmente achatados suscetíveis de des.-
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lizar longitudinalmente entre si
oeslocávels reeprocamente" — de
rabrica Italiana Magneti Mareili —
S.P A.
N. 129.508 — priv. de invenção
para "Aperfeiçoamentos em ou relativos a amplificadoresTransistor de realirneatação negativa" de
N. V. Philips Gloeilampenfabrieken,
a prioridade tio correspondente pe(ror) depositado na Repartição de
Patentes da Alemanha em 30-5-60
sob n9 N 18.422 VIIIa/21a2.
N. 130.867 — modelo de utilidade
para "Nôvo modelo de cartão postal
transformavel em estereoscópio" de
Ugo Lombardi. — retifico o inicio
do 19 ponto: Nôvo modelo de cartão
postal transforrMvel cai esteroscdpio
em que um cartão retangular alongado etc.
N. 114.026 — priv. de invenção
para "Processo para a .obtencão de
esteres tio fosfóricos" — de Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft —
estabelecido na Alemanha.
N. 11.177 — priv. de Invenção
para "Dispositivos para controlar o
freio de máquinas automotrizes" —
de Eaton Manufacturing _Co.
N. 152.846 — modelo industrial
para "Original modelo de Caçarola
elétrica" de Fundo Nozakt.
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.MARCAS D-ÉPOSITADAS,
Publicação feita de 84:perda com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
amarø prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante &me preme poderão apresentar suas opork6es ao Departatnerbfr
lárasionall da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a comado do rerjstro tatuamo
talbeeme.

Têrmo no 672.123. de 18-11-1964
Tecelagem Santa Constancia S. A.
ção Paulo

C" máscaras para anestesia, mesas de
operações, mesas para curativos, martelos artificiais, perfuradores, pés e braços artificiais, perfuradores ósseos, placas ara obturações de canais, orcelanas, inceis para garganta, pinças anatõmicas, rolos cirúrgicos de lã de pau,
ruge e rodas para deigaste dentário,
sarjadeiras, saadaraca, sêda e crina para saturas, sacos para gdo e bolsas
para água quente, sondas, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotemia, termómetros, tesouras,
trepanas, ventosas, verniz isolante para
fins odontolégicos

Termo n° 672.125, de 18-11-1964
Laticínios Rico's Limitada
Estado- da Guanabara
4;25~5: 1 n• 6 — 12 — 22 — 23 —
34 -38-28---31 —32-33---.
34 — 36 — 37 e 50
Sinal de Propaganda

litat ma
o

Termo n° 672.126, de 18-11-1964
Atlanta S. A, — Balas e Caramelos
São Paulo

•

PAGANI.PINHEIRO
indústria

Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Venezianas, persianas
e cortinas de enrolar ou não, em ferro,
aço, metal e alumínio
Têrmo n° 672.131, de 18-11-1964
Empreza Metalúrgica "Pagani -Pinheiros" S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação
.
Classe 26
Para distinguir: Lâminas de madeira para venezianas e persianas em geral

l

Classe 10
Pare distinguir: Abaixa-línguas, abrebocas, adenótornos, afastadores, agrafos,
para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amálgamasaapa.
radares, aparadores para fins médicocirúrgicos, aarelhos ara massagens, aparelhos de pressão arterial, aparelhos de
diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de Raio X, aparelhos
de infra-vermelho, aparelhos de surdez,
assentos para enfermos, ataduras, bispedras preciosas e suas imitações, saltagarras para arado, grades de discos
turis, cadeiras para clinica médica, cadeiras de rodas, cambraia hidrófila, canulas, cataplasmas de feltro, cera para
Incrustações e articulações, cê-a colante, cintas para fins clínicos, cintas umbelicalia colheres cortantes, compressas,
compressas de tecidos, costótomos, cure.
tas, dentes artificiais, .dentaduras, depressores dilatadores, duchas, drenas,
elevadores, espéculos, esponjas, estufas,
espátulas, escapelos, escopros, extratores. escavadores, fios de linho para feridas, facas, gachos para másculos, cefalômetros, gazes, godivas, goivas, gês.
ao, grampos para saturas, guta-percha.
histereunetros, irrigadores, instrumentos
cirúrgicos para operações, líquidos e
pás para limpeza e polimento para fins
odontológicos. lixas, luvas e ,dedeiras
de borracra, limas para ossos, lancetas,
massa/ plásticas para fina odontológt-

Termo no 672.130, de 18-11-1964
Empreza Metalúrgica "Pagani —
Pinheiros" S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação

,PRORROGAQIC

Termo no 672.122, de 18-10-1961
Classe 41
Micronal S. A. Aparelhos de Precisão Para distinguir: Leite, queijo, manteiga,
São Paula
'frios, conservas

PRORROGAÇÃO

Termo n° 672.129, de 18-11-1964
Empraza Metalúrgica "Pagani —
Pinheiros" S. A.
Estado da Guanabara
_
Prorrogação
Classe 40
Para distinguir: Móveis de uso doméstico e comercial, armações, prateleiras,
balcões, dispensas, conjuntos de armários para copa e casinha, cadeiras, mesas, cabides, peças avulsas e vestuários
em aço, ferro, metal e aluminio

orxe'n""'"'".:Vtl sauCa

aa.aaa a .

Classe 41
Para distinguir: Balas
Termo n9 672.127, de 18;11-1964
Empraza Metalúrgica "Pagani
Pinheiros" S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGACX0

Têrmo ti° 672.132, de 18-11-1964
Empraza Metalúrgica "Pagani —
Pinheiros" S. Á.
. Estado da Guanabara
Prorrogação
- Classe 40
. Para distinguir: Móveis de uso domesttico e comercial, armações, prateleiras,
balcões, dispensas, conjuntos de armários para copa e casinha, cadeiras, mesas, cabides, peças avulsas e vestuários
em aço, ferro, metal e alunánio

PAGAM
fncliistria Braseira
. Classe 11
Para distinguir: Ferragens, parafusos,
porcas, pinos, rebites, aramam, arruelas
pregos e _aarnições de ferro, metal, aço
e alumínio para venezianas e persianas,
lâminas de metal em aeral, para venesianas e persianas, dobradiças, gonzos, ferrolhos, fechaduras, pus adores, trincos e
linguetas

Termo n9 672,133, de 18-11-1964 .
Empreza Metalúrgica "Pagani —
Pinheiros" S. A.
Estado da Guanabara
•
Prorrogação

!ORROGAÇIO

Termo no 672.128, de 18-11-1964
Empraza Metalúrgica "Pagani —
Pinheiros" S. A.
1141)UsTRIA p eAsiLt. áiAEstado da Guanabara
1,
•
Prorrogação
Classe 26
Clas'se' 26
Para distinguir: Lâminas de madeira pa- Para distinguir: LAminas de 'nladeiii para venezianas e persianas em geral
ra venezianas e persianas lha geral- •

Termo n 0 672.134, de 18-11-1964
Indústria de Artefatos de Matérias
Plásticas "Real" Limitada
São Paulo

int onoonIo

• tilUitl-s.d )3ras tie

Ira

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de ny/on: Recipientes fabricadas de material plástico, revestia"tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandeias,
bases para telefonei, baldes, bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
crAxas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico 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 oSjetos, cartuchos. coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copirhos , de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas„
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
erabreagans de material plástico, embalagens de material plstico para sorvetas, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis, massas anua-ilidas, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios • de celulose, fechos
para bo/sas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores -e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
grarniçõPs para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, landSeiras, mantegueiras, malas,
orináis. prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos, .
tos, pás de aosinha, pedras pomes, artigos, protetores par . adocumentos, puiradoses de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites,
nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material pltus•
tico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, 'acaras, colas e frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
corturnes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adea lva pata
carreias, pastas e pedras para afiar
rebolos,. adesivos . para tacos, adesivos
rara ladrilhos e adesivos para azulejos,
anéis, agirdes, para tecelagem e guarnições' de material plástico ara indústria geral de lásticoa
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Te mo n° 672.135, de18-11-1964
Metalúrgica Asberg Limitada
São Paulo

•
torquemétricas. distintivos. dobradiças.' . Te:mo no 672.142, de 18-11-1964
Vicente Augusto da Silva
descanso par talheres, pratos e copos.
Pernambuco
desviados de água para chuzeiros, asferas, engates, enfeites de metal, estribos. espátulas. estojos de metal para
carimbas, eixos, expaddidor para tubos.
estruturas metálicas. escarradeiras, es32
pumadeiras. espremedores, formões, toi- Para distinguir:Classe
jornais e revistas e puces, 'erro para cortar capim, ferrolhos,
facas, facões, fechaduras. fruteiras. fu- blicações ein geral; Albuns, programas
nis, formas para doces, bolos. empadas radiofónicos; Peças teatrais e cinematográficas
e pudins. flanges, fivelas, furadores.
fogões, fogareiros. fechos para pastas
Termo n" 672.143, de 18-11-1964
e p•ara malas, ferramentas crtantes e
Vicente Augusto da Silva
perfurantes para marceneiros. fechos de
Pernambuco
metas, ferraduras, trezas de chanfrar,
lonminhas, fitas de aço. fios de arame.
,g anchos, guarnições de metal, garfos,
ganchos para quadros, grampos para
Classe 32
emendas de correias, grades para fogões
Para
oistingur:
jornais e revistas e pue geladeiras,..grelhas. galheteiros; gon- blicações em geral;
Albuns, programas
zos, :rosas. guia para treza de chan- radiofônicos; Peças teatrais
e cinematofrar, garrafas, i.!-ozes, joelhos. jarros,
gráficas
lanternas a carbtreto. Jimas, lâminas,
licoreiros, latas, luvas, linguetas, leiteiTermo n° 672.144, de 18-11-1964
ras, machadinhas, molas, maletas, molas
Vicente Augusto da Silva
para portas, martelos. marretas, maPernambuco
trizes, ~ital. maçanetas, morsa, machote. mantegueiras, malhos, aandrif
de expansao, navalhas. niples, puas. pás,
picaretas. pregos. picões. ponteiras. ponteiros. rendedores de papel, passadores
Classe 52
de correias, aratusos. porcas, ratos, Para distinguir: Jornais e revistas 4 puporta gelos, porta-pão, porta-joias, blicações em geral; Aibuns, programas
porta-esponjas. porta-copos e garrafas, radiofónicos; Peças 'teatrais e cinematopaliteiros, panelas, pus adores, placas
gráficas
pra sedosas, eneiras, insa. pinas erfuracleaas. perfuratrizes, pires, pinças, pa' Termo n' 672.145, de 18-11-1964
nelbes passadores de roupas, presilhas,
Vicente Augusto da Silva
rastelos, ro'danas, ra!es, regadores. rePernambuco
gistros, rebites, reduções, recipienets de
metat. rodízios, roscas. registras. serras, serrotes. .si'iões, saleiros, ascarolhas,
suportes, torqueres, trilhos, travadelras,
Classe 32
telas de arame, torneiras, tubos, tuba. Para distinguir; jornais e revistas e pulações, trincos, taças, travessa, tesourais, blicações em geral; Albuns, programas
trancas, tramelas, talheres,. tubos de ex- radiofônicos; Peças teatrais e cinematotensão, torniquetes, talhadeiras, tampas
gráficas
para panelas e caldeirões. tampões. terrinas, tampões para água e gasolina com
Termo n e 672.146, de 18-11-1964
ou sem chave, tachos. trens de cozi• Vicente Augusto da Silva
nha, torradeiars, orinóis, vasos, vauPernambuco
lhamas, verenas, ventosas
Termo n o 672.139. de 18-11-1964
Grá 4ica Vencedora Limitada
• - * - Classe 32
Pernambuco
Para distinguir: jornais e revistas e publicações era' geral; Albuns, programas
radiofônicos; Peças teatrais e cinematoratá Fico Venchcloru
gráficas

VIDEOBING0,

',R01120Gagra.
.1101ETALURGICA ASSUO,
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LT0A

Nome Comercial
Termo no 672.136, de 18-11-1964
o romoverol Promoção de Vendas
Limitada
São Paulo
PROMOVEROL- PROMOÇÃO
DE VENDAS LTDA.

Nome Comercial
Termo a° 872.137, de 18.11-1964
Indústria de Ferramentas Novais
Limitada
São Paulo
Prorrogação

'PRoutoonio

NOVART
Industr ia aras listra
Classe II
Para distinguir: Pachos de metais ara
envalucros. facas de todos os tipos, garfos, colreres, facões, machados, alargadores, ganchos, facas para cortar ferao, cosinetes, espandidor para tubos,
mandris para tubos, tarrachas, tesouras,
verrumas, fechaduras, pás, martelos,
. canivetes
Termo 00672.138, de 18-11-1964
Indústria de Ferramentas Novart
Limitada
—
São Paulo

BLACKBINGO

SHOWBINGO,

19e.

AU:No

Tétano no 672.147. de 18-11-1964
Granja Jane LiMiada
it) Grande do Sul

•t1 A N . E!
Indústria

Brasilei"ra-

Classe 19
Para distinguir: Animais vivos inclusive
aves, ovos em geral, inclusive do bicho
da seda
Termo n° 672.151, de lb-11-1964
Promotora de Valorização do Calçado
S. A.
Rio Grande do Sul

INDÚSTRÍA IIRASILEIRÀ

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuados
e rowas feitas em geral: A,gasalluo,
aventais, alparcatas, anáguas, Musas,
batas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, Carapuças, casaçao, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. calções,
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militare*, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, Jogos de litigaria, Jaquetas. laca".
luvas, ligas, lenços, mantess, metal,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas,
let6s, palas, penhoar, pulover, palatinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pos
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de charabre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
untem aborta, sungas, atolas ou alackl,
tuler, toucas, turbantes, ternos, sag •
formes e vestidos
Termo as 672.152. de 18-11-1964
Promotora de Valorização do Calçado
8.1k
Termo no 672.148, de 18-11-1964
Promotora de Valorização do Calçado
'
Rio Grande do Sul
S. A.

,BINGORRILHO",

.8INGOSHOW,

ira o te a ts

r

' INDUSTRIA . BRASILEIRA,

▪

Classe 11
Para distinguir: Alicates, ata ,nincas,
arruelas. arrebites, argolas, aldravas,
arame aparelhos da chá e café. assaarmações de metal, abridores de latas,
fieiras, açucareiros,, aparelhos pára lava.
t6rios, arandelas, restas, aros, altriofarizes. amoladores de ferramentas. alças
para ena.as. ancinhos, brocas, bigornas,
baixelas. bandeias, balmazes, 'bacias,
oombonieaes. baldes, borboletas, baús
para sacos de viagem, baterias, bases de.
natal, braçadeiras, borbulhadores, bules,
loisagra, buchas, bainhas para facas,
*terias de cosinha, colheres de pedreipai cadeados, correntes, cabides. chaves
Is parafusos, conexões para encanaatentos, caixas de metal para portões.
foliarias. canos, chaves de fenda, charco inglasas, cabeções, canecas, copos,
eachepots. centro de mesa, coqueteleiras,
caixas para condimento de aismentos,
conchas, caldeirões, caçarolas, abalei-,
ias, caJetelras, coadores, cuscuzeiro%
cabides de metal, cabos, caixas de ferro.
cruzetas. curvas, cantoneiras, cravos,
colchetes para malas, cantos para estojos. chaveiros, canivetes, chavenas,
remoens. cadinhos. crivos, chanfradores.
*sainetes, cabos, chaves, correntes para
chaves, colchetes, cantos para pastas,
chave* pas porcas, circulares, chaves

Lírnifãcici
Nome Comerciai
Termo a , 672.140, de 18-11-1964
Vicente Augusto da Silva
Pernambuco
•

TELEBINGO,

Promotora de
Vo- ror. iza—
cãoRio Grande do Sul
Classes: 32 — 36 — 50
Sinal de Propaganda

cÉ

rn:4"tddj, Sfl)

- Classe 32
Termo n° 672.149, de 18-11-1964
Nome Comercial
Para distinguir: Jornais e revistas e pu- P--anotora de Valorização do Calçado
blicações em geral; Albuns, programas
S.A.
•
Termo
n
o 672.153. de 18-11-1964
radiofônicos; Peças teatrais e claematos
Rio Grande do Sul
Pressnotora•
de Valorização do Calçado
gráficas
Classes: 32 — 36 — 3
S. A.
Insígnia
Termo n o 672.141. de 18-11-1964
• Rio Grande do Sul
Vicente Augusto da Silva
Tétano rs° 672.'150, de 18-114964
1
Pernambuco
Promotora de Valorizaçao do Calçado
S. A.
ÈSM11,1/1111
Rio Grande do Sul •
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, carINDOSTRIA- BRASILEIRA
tazes Impressos, literais' de prbpaganda,
Classe 32
Para distinguir: jornais e revistas e pu- cheques, clichês, cartões terrnosplásticos
Classe 36
blicações em geral: Album, programas de identidade, etiquetas impressas, fatu- Para distinguir: Artigos de vestuário de
radiofônicos: Peças; teatrais e cinte:tato- ras, folhinhas impressas, notas promis- tOda sorte, inclusive de esporte e para
•
graficas
sórias recibos e rótulos
crianças

TVBINGO:

gin

'I !
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Termo ao 672.154. de 18-114964
Nomotora de Valorização do Calçado
S. A.
Rio Grande do Sm

'rena° n• 672.140, de 18-11-1964
Reporladora Lajes S. A. — Iaddatsi e
Comércio 'Elasat
Santa Catarina

de máquinas), ferramentas e cutelaria
em geral; Pequenos artigos de qualquer
metal quando alo de outras classes;
Veiculeis e suas partes integrantes, exceto máquina* e motores. Tendas, lonas,
correias de transmissão de teída espécie, cordoalha e barbante; Material de
vedação e mangueira; Tapetes, cortinas
e panos para assoalhos e paredes; Linóleos, oleados e enaerados, inclusive
para instalações hospitalares; Artefatos
de borracha e de guta percha, não inclusidos em outras classes; Combustíveis lubrificantes e substancias e produtos destinados a Iluminação e ao aquecimento; Artefatos de produtos acabados
de origem animal, vegetal ou mineral,
não incluídos em outras classes; arte5atos de substâncias químicas não incluidas em outras classes

Nome Comercial

Taa-mo n° 672.164, de 18-11-1964
Indusfarma Comércio e Indústria
Limitada
•
Estada do R:o de ajneiro

Classe 50
'Para dattinguir: Bilhetes de loteria, car

Mn impressos, literais de propaganda,
cheque*, clichês, cartões termospleatieoe
de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinras impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
Térmo no 672.155, de 18-114964
Panenotora de Valorização do Calcado

S. A.

Rio Grande do Sul
Casses: 32 — 36 — 50
Sinal de Propaganda

Tkrao n°672.161, de ,18-11-1964
Bar Faixa Azul Limitada
Santa Catarina

Álat gaixa Álea .

Minato a° 672.156, de 1841-1964
Poonuabra de Valorização do Calmado
S. A.
Rio Grande do Sul
Classes; 41 -- 12 -- 43 -- 44
Para distinguir: Sorveteria e bar, comClasses; 32 — 36 — 50
preendendo rtigos para fumantes
Insígnia

o

Têrmo n 672.157, de 18-11-1964
Comercil Coimbra Limiada
;Paraná

rOrnereoILQ5bilbtel

Têrmo n° 672.162, de 18-11.1964
Francisco de Almeida Neto
Santa Catarina

Botklue
14.

Ciasses: 11 — 13 — 36 — 41 — 42

e 43

Conribatex
Indústria

Brasileira

em pau e em pés cacau. carnes, dá;
caramelos, chocolates, confeitas, cravos
cereais, cominho, creme de leite, cremes
abater:tidos croquetes, canspotal. OU.
gica. coalhada, castanha, cebola. condialentos para alimentos. colorantass
chouriço., dendê, doces, doces de feno
tas, espinafre, essências alimentares, em-'
padas, ervilhas, enitovaa. extrato de ha*
mate, farinhas alimentícias, favas,
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sac'as naturais e criam
talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massoa alimenticias, mariscos, cnanteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, anel e melado, mate. mas•
sua para mingaus, molhos. Moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, pinos, prlinés, pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa•
tas, petit-pois. Milhas, pizzas, pudinst
queijos, rações balanceadas para ani.
mais, requeijões, sal, sagu, sardinha*,
sanduiches, salsichas, balames, sopas an•
latadas, sorvetes, sucos de tomates e441
frt tas; torradas, tapioca, siamesas, talhas
dm, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Classe 10
Para distinguir: Preservativo de borracha

Tarmo n a 672.171, de 18-111964
Efetõra e Gráfica Oxford Limitada
Estado da Guanabara

Ta-mo n 9 671.166, de 18-11-1964
André Bezerra França
São Paulo •

tiOilita • PARATODOS

OXFORD

,incliistria Brasileira
Classes: 23 — 36 — 48
Para distinguir: Tecidos, conSecções,
672.158, de 18-11-1964
Têrmo
roupas feitas, perfumaria, artigos de touClasse 47
Fabrica Rosa S. A. Indústri de Doces
cador ,e cosméticza
Para distinguir: Corhbustive:s, lubrifica.
e Conservas José Didier
Pernambuco
ates, substancias e produtos destinados
Têrmo na 672.163, de 18-11-1964
à iluminação e ao acprecimento, álcool
Laboratório Maracolor Limitada
motor, carvão e gás engarrafado, gás
Santa Catarina
liqueifeitos, gasolina, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinaClasse 32
dos iluminação e ao aquecimento pe- Para distinguir: Revistas, livros imprea•
tróleos e querosene
soa e publicações em geral
Titulo

tecumnatávahe

Iltaitacalcak

em mamo
•. Classe 4
Para *distinguir: Ketchup
Têrrno n9 672.159, de 18-11-1964
Distribuidora de Produtos Texteis
Limitada
Santa Catar:

Nome Comercial

Classes: S -- 33 Titulo

Têrmo no 672.169, de 18-111964
Produtos Teitteis Armando Ricardi

Térrao n° 672.172. de 18-11-1964
Instrumental Arbon Limitada
Rio Grande do Sul

S. A.
São Paulo

RB* N

Tórmo n9 671.165, de 18411964
André Bezer-a França
São Paulo

AUTO PEÇAE
PARATODOS
I Classes: 33 - O — S -- 7— -- 21 --31 •.-- 34 — 39 —
1128
4
Para distinguir: Comércio de: máquinas
e suas partes integrantes, motores; instrumentos de precisão, instrumentos cientalcos, aparelhos de uso comum; instrumentos e aparelhos didticos; moldes
de iiada a. espécie; ncessórios de aarelhos , elétricos (inclusive válvulas, aaniadas. tomadas, ;fios socpsetes, etc.):
aparelhos fotosstáficas. Cinematografi-.
tios: máquinas falantes, etc.. discos gravados e filmes revelados; ferramentas
de siada espécie, (exceto quando partes

Classe 36
Para distinguir: .Camisas

•••n•
Têrmo a° 672.170, de 18-11-1964
D-eber S. A. Vinhos e Chamanhas
Rio G-ande do Sul

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musica
elétricos e eletrônicos em geral
Têrmo n • 672.173, de 1811-1984
Capas Copacabana S. A.
Estado da Guanbara
5E11 CARRO MECA OJAU1101i

Classe 41
A'eacnotras aletria, alho, aspargo3.
CAPAS COPACABANA:
açúcar, alimentos'pane animais, Banido
:
41
aguéndoas, ameixas. amendoim. `ararei
a
7
•
ardaz, atum, avela, avelãs, azeite' 'atei
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas.
' Classes:
— — 33 — 35
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha. Para distinguir: Capas para velcuka
café em pó e em grão, camarão, canela
geral e serviço de capoteiro

'

1

.

,

.
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"Trtv rt 672.174. de 18-11-1964
Raul Silva Corrêa
Rio Grande do Su:

,
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'Termo n° 572.181, de 18-11-1964
Construtora Silva Cardoso Limitada
Estado 4a Guattabarv

Têrmo n° 672.166, de 8- -196,1
AGRA — Gaevaart
Alamattitts

Marra .= 1965
174raw a' " 2 193, de 18-11-1964
Aleteh. llohrtar A. el.
Alantstalaa

BRE

•,PRORROGAÇÃO

Classe 8_
Para distinguir: Fogões

classe
para distinguir: Objetiva*

'rèrtno n° 672.175, de 18-11-1964
Companhia Nacional de Habitação
(Habitat)
Estado da Guanabara

Termo no 672.188, de 1811-1964
Csmércio e Indústria Itatiba Limitada
Minas Gerais

Habitação «HÁBITAT

Classe 16
Titulo

Nome Comercial

Termo n° 672.182. de 18-114964
Marinho da Cosa Lima
- Estada da ,Guanabara
•

Tèrmo n° 672.176, de 18-11-1964
e.a)mpanhia Nacional de Habitação
(Habitat)
Estado da Guanabara

BITAT
Classe 33
Paa distinguir: Operações imobiliárias
em letal; compra e venda de imóveis,
llaanctatnento para aquisição de casa
própria; construções
Timor? 672.177, de 18-11-1961
Companria Nacional de Crédito
Imobiliário — Credimo.
Estado da Guanabara

eouuttee 9~2J
Classe '32
Titulo
Termo no 672.184, de 18-11-1964
Bruno di Biagio
.São Paulo

BRUNO inaustria Brasileira

Café Guaraã

Termo no 672.194, de 18-11-1964
Matth. Hohner A. G.
Alemnaha.
• Classe 5
Para mstinguir: Metais não preciosos,
em bruto ou semi-trabalhados; ligas de
metais; eças metálicas perfiladas, feitas
mecanicamente Suldidas para pesas de
máquinas

Classe 6 rama aisasguir: - Correias transportaooTêm ° no 672.190, de 18-11-1964
ras e empilhadeiras de qualquer tipo e
Karl Schmidt G.m.b.M,
suas partes integrantes, esteiras elevaAlemnaha
doras planas e em degraus e elevadores
Prorrogação
para carregamento e descarregamento
Classe 6 de transporte de materiais; suas partes
?ara distinguir; Operações imobiliárias integrantes, tais cómo: 1'c:dos 'e roletas Para atstinguir: Máquinas e urgãos de
máquinas
para máquinas transportadoras
em geral; compra e venda de imóveis,
knanciatnento para aquisição de casa
'rirmo no 672.191, de 1841-1961
Termo n° 672.185, de 1811-1964
própria, construções
Karl Schinidt
AGFA — Gevaert A. G.
Aiemnaha
Urnas n° 672.178, de 18-11-1964
Alemanha .Prorrogação
Companhia Nacional de Crédio
•
Classe 11
Imobiliário — Credimo
Para distinguir: Ferratnancas
Estado da Guanabara
•
Tèrmp no 672.192, de 18-11-1964
Matth. Hohner A. G.
fisiianhia Nacional cie'Ciéoco;
Alemnaha
•
lu/nobiliário
Cla.sse 8
•
_ •CRÉDIM
Para dissinguirs Objetivas
PRORROGAÇÃO •
Nome Comercial
Tírino ng 672.187. de 18-114964
Edwarde 131ttencourt Gerquaira
Tétano n° 672.179, de 1811-1964
Minas Gerais
Carlos Julian° Torres Pastorino
Afflaclemee~ereemermemeerp
Estado da Guanabara
Classe 9
;Para distinguir: Inatrumentos musicata,
Calí
EXCELENTE
mmeMnM
MO,
24%.11112INHO
a saber: Acordeons, acordeotts, de sôsi. ecoar.. nave^aa NOC;
Is
Ice. seb • 1 to
pro, bendonios, bandolins, bandolinas.
ei N US
'bandurras, banjos bombardinas cavaquia ~is timm".
as*:
nhos, citaras; clarins, clarinetas, claroClasse 32
nas, concertinas, contra-baixos, contraMI
Para distinguir: Uma reviam
fagotes, cornetas, cornetões, cornetins,
,
fagotes, flautas, flautins, guitarras, gaisoamos
Balbafflek Per,
'rArmo no 672.180, de 18-11-1964
tas, harmônicas, hamônicas de bôca, hartaté Universo 'Limitada
.
mónios, harpas, liras, oboés, órgãos, pílitigutrt NEN
Minas Gerais •
faros, pistões, rabecas, realejos, saxofo.,
„imoRs.L I V . MINAS
s ssti
i ' ~as
nes, tambores, tamborins, tímpanos, toma ,
•
bones, toranjpas, trompetas de harmôfé ,_
laia, violas, violoncelos, violinos, violões. Partes de instrumentos musicais,
a saber: arcos, boquilhas, tubos e sanuÇ:lasse 41...
'
•
•
ifita4 4.11*?eirà.,Caté, çpi; ,s4rão„. Sasrado .Parei dtstinguirs, Cafe arts graa, orrado dos para orgãos, cordas, foles, „pedais,
e moído
•
e moído
palhetas e sedas

CONTESSA

.,.

'imerso

9

a saber: Acordeons, e,cordeons de sõpro, bandonios, bandolins, bandolinas!,
bandurras, banjos bombardinas cavaqutnhos, citaras, clarins, clarinetas, °UMneg o concertinas, contra-baixos, contra.
Classe 44
Para distinguir: Café era grão, torrado fagotes, cometas, cornetõe•, cornetins,
fagotes, flautas, flautins, guitarras, gai.
e tnoido
tas, harmônicas, hamôn,icas de bôca, bar
mônios, harpas, liras, oboés, órgãos, pis
Térmo n° 672.189, de 18-11-1961
faros, pistões, rabecas, realejos, saxofo• Karl Schmidt G . m b .14..
nes, tambores, tamborins, timpanos, tomAleiunaha
bonen, torainpas, trompetas de harmCs
Prorrogação
aia, violas, violoncelos, violinos, violões, Partes de instrumentos musicata,
a saber: arcos, boquilhas, tubos e °anu•
PRORROGAÇÃO
dos para orgãos, cordas, foles, pedais
palhetas e teclas

CREDIM

s.

CieStle

Pare distinguir: Instrumentos musicata,

Companhia Naciona
.

ARIETTÍV

•

PRORROGAÇÃO'',

BELLOS CANTORES.
Classe 9
•
Para distinguir: Instrumentos musicais.
a saber: Acordeons, acordeons de ser
pro, bandortios, bandolins, bandollnaa
bandurras, banjos bombardinas cavaqul'
nhos, citaras, clarins, clarinetas, claro.
nes, concertinas, contra-baixos, contrafagotes, cometas, cornetões, cornetina
fagotes, flautas, flautins, .guitarras, gai
tas, harmônicas, hamõrsicas de bôca, har.
mõnios, harpas, liras, oboés, órgãos, pi.
faros, pistões, rabecas, realejos, saxofones, tambores, tamborins, tímpanos, tom.
bones, torampas, troznpetas de harm0
nia, violas, violoncelos, violinos, via
Iões. Partes de instrumentos musicais
a saber: arcos, boquilhas, tubos e canudos para orgãos, cordas, foles, pedais
palhetas e teclas
birmo no 672.196, de 18-11-1964
Hoechst do Brasil Química e Farma,
cêutica 8. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

PONTOSAN)
Indústria Brasileir;
s Classe 1
Para distinguir: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústria/4,
na fotografia e nas anlises e ,esquisas
quimicas„ substâncias e rearavSes quimicas anti-corrosivas e anti oxidantes

•
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Termo n° 672.195, de 18-11-1964
Berringsverke Aktiengesselsahaft
Alemnaha
Prorrogação

e

'PRORROGACÃO

e derni,

Termo 4° 672.201. do 18-111-964
' Indústria Álletalitrgica racho Limitada
Estado da Guanabara

E
Indústria Bi.asilaira

Classe 5
Classe 6
Paaa distinguir: Um rodai° farmaceu- Para distinguir: Máquinas e suas partfeo indicado externamente nas afecções tes integrantes não incluídas nas classes
7 — 10 — 17
da ele
Termo n° 672.197, de 18-11-1964
Parbswerics Hoechst Aktiengeaselschaft
Alemnaha
'Prorrogação

Tênno no 672.202., de 18-11-1964
Tecnopel Indústrias Químicas
Limitada
São Paulo . -

PRORROGAÇÃO
TECIOML

Industria Brasileira

Classe 1
Para distinguir: Agentes quanicos para
apresto e alisamento
Termo no 672.198, de 18-11-1964 •
Parbwerke Hoechst Aktiengasellachaft
A/emnaha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

REMOI.
Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos para

14as industriais, a saber: agentes químicos auxiliares usados em processos de
• tingimeno
Térmo ri, 672.200, de 18-11-1964
Schering Aktiengesellscha5
Alemnaha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Asipol
Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos pa.
ra fins industriais, para a galvanostegia
e para a proteção de superfícies metlicas
Termo no 672.199, de 18-1i-1964
Farbverke Hcechst Aktiengesellschaft
Alemnaha
Prorrogação

PRORROGAÇÃO
os

AR

Classe 3
Para distinguir: Um rearado farmacêutico anti-asmático, anti-alérgico, aspa- molifico, para a profilaxia, e combate
'de asma bronquial e estado- alérgicos.
• 'bem como enxaqueca

Classe
Absorventes, acetona, ácidos, assetatos.
agentes químicos para o tratamento e
!oração de fibras, tecidos, couros e celulose* água raz, álcool, albumina, anilina& • aluraen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoníaco.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antloxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins Industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzoI, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose,' chapas fotográficas.
composições extintores de Incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desíncrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias. çiitadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoa:
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas., para pintura, magnésio, marcurio; nitratos, neetralizadores, nitroceIulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo da linhaça; produtos químicos para Impressão, potassa induStrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratear e croa
mar, produtos para diluir tintas prosato; reativos, removedores, reveladdres;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
silicato.s, soda cáustica, soluções químicas de uso Industrial, solventes, sulfatos; tintas eai pó, liquidas. .sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, thiner,
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Térzno n9 672.203, de 18-11-1964
tos confeccionados de sbbstáncias-ans.
mais e vegetais: Argolas, açocaleiros,
'sa Brasileira de Importação
armações para óculos,- bules, bandejas,
Exportação Limitada
bases para telefones, baldes, bacias. bol:siado da Guanabara
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzs ias,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadOres, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
Classe 3.3
cálices, cestos, castiçais para velas. Pare distinguir: Importação e exporta.
caixas para guarda de objatos, cartução de aparelhos eletro domésticos
chos. coadores para chá. deacanso para
pratos, copos e copinihos de plásticos
Tèrmo n° 672.204, de 18-11-1964
para sorvetes, caixinhas de 'plástico
Newton Corrêa Bittencourt
ara sohvetes, colherashas, pasinhas,
Estado da Guanabara
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material plstico para sorvelAnisarlo 'EnciclopedicO Nacional
tes, estojos para objetos, espumas de
( do Comèrcio, Indústria,
nykin, esteiras. enfeites para automês*
veia, massas and-ruídos, escciadóres de: Ipty¡Cos_frOicionais_e_Residencia:
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulóse, fechos
Classe 32
para bolsas, facas, guarnições, guarni- Para distinguir: Publicações de livro
ções para chupetas s mamadeiras. guar- TC.
nições para porta-blocos, guarnições
Termo n° 672.207, de 18-11-1964
para liquidificacfores e para batedeiras Tecnopel Indústrias Químicas Limitada
de frutas e legumes, guarnições de maSas) Paulo
terial plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
TECNOPEL INDUSTRIAS
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, landheiras, mantegueiras, malas, QUIMICAS LIMA.
orin6is. prendedores de roupas. puxadores de móveis, pires, pratos, palitei.
Nome Comercial
rue, pás de cozinha, pedras postes, artigos, protetores par adocurneatos. puTermo n0 •672.208, de 18-11-1964
xadores de água para .uso doméstico,
jaraguá Country Clab
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
Minas Gerais
porta-documentl. placas, rebites. rodi.
•
abas, recipientes suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para scrin
gas, travessas, tipos de material piás
tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilha
mas para acondicionamento. vasos, %l. de
caras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
Classe 33
Titulo
costumes, para caarcineiros, para sapateiros, tansa vidros, pasta adesiva para
Termo n° 672.209, de 18-11-1964
correias, pastas e pedras pisa afiar
jaraguá Country Club
r'abolos adesivos para tacos, adesivos
Minas Gerais
para ladn:hos e adesivos para azulejos,
anéis, carretéii, para tecelagem e guar.
nições de material plástico ara indústria geral de lásticos

n11111

Festa da Cerveja'
Belo Horizonte

Termo n° 672.206, de 1841-1964
• Tecnopel Indústrias Químicas
Limitada
São Paulo

Cass e46
•
Para distinguir: Anil, amido, azul da
Prússia e Ultramar para a lavadeira,
alvaiade, abrasivos quando para conservar ou polir, algodão para limpar metais em rama, barrilha, buchas para limpar e polir, cêra para assoalho e para
remendões, composições para limpar maClasse 33
quinismos, carbonao de potassa, cera
Titulo
de lavanderia, detergentes dissolventes
para gordura, extrato de anil, flanelas
Termo n9 672.210, de 18-11-1964
preparadas para limpar metais e móveis,
Metalurgica TrienguIo S. A.
fécula para tecidos, fósforos, goma para
Minas Gerais
lavadeira e lavanderia, graxas para calçados,' líquidos para tirar manchas e
branquear roupa, deinas, óleo para limpeza de carros, anos e papel desbusTermo n° 672:205, de 18-11-1964
tantas, preparados químicos para tituTecnopel Indústrias Químicas
raria e lavanderia para tirar manchas
Indústria Brtsaileiv.
.Lintitada
de roupas, preparados para lavar, pós
São Paula
de brunir metais, soda para havanderia,
sabão em pó, sabão comum, sulfato de
Classe 11
Clãs; e 28
Para distinguir: Artefatos _de material soda, silicato de sódio, soda cáustica, Para distinguir ferragens e terramentate
plástico e de nylon: Recipientes fabri- sebos. saponáceos, tijolos de polir e Alicates. alavancas. 'arruelas. ariebitta
argolas, aldraves, rmaçõeg'"Veg
' ' ' ' ''elas • ' '
cados de material plástico, revestimen- •
•
•
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Termo n.° 672.301, de 19-11."
Bancos e Moedas Ltda
Guanabara

•dores, lápis ibn geral, -Ittpiseiras, ma- robe. de chambre. 'roupão, sobretudoa. Para distinguir: Adubos, ácidos, sanitáquinas para apontar lápis, minas para suapensórios, saidas de banho sandálias rios, águas desinfetantes e para tina

grafites, minar. para penas, máquinas de suetere- aborta. sungas, tolas, ou elacks, sanitários, apanha moscas e insetosIde
escrever. máq.inas de calcular, maqui- tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes goma e papel ou papelão), álcalis, bac.
temidas, baraticidas, carrapaticidas,
• _
e vestidos
• nas de acenar, máquinas de multiplicar.
creorol,
creosotalina creosoto, desodoinata-gatos,
porta-tinteiros,
porta-carimTermo n. o. 672.315, de 19-11-61
113ANce s
rrantes, desinfetantes détimaciores, exbos, porta-lápis, porta-canetas, portaAuto
Peças
Fraciolito
Ltda.
terminadores de pragas e hervas danicartas, prensas. prendedores de papéis'.
Classe 32 •
percevejos para papéis, perfuradores,
nhas, esterilizantes, embrocações para'
. São Paulo
Jornais, revistas e livros impressas
reguas, raspadeiras de borrões, manda
animais, 'enxertos, farinhas. de 'ossos,
•
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
fertilizantes, fosfatas. glicose para fins
• Têrmo n.° 672.302, de 19-11-64
veterinários guano, herbicidas, inseticiMoysés Nazaré de Souza
rRACIOL/T0
Termo ri.' 672.310, de 19-11-64
das, preparações e rodutos inseticidas.
Guanabara
%até S. A. — Agrcola e Peçuária
preparações e produtos ins e ticidas, no• • Ciasse is
São P.tu/o
tadawente fungicidas
Para distinguir: Aceleraciores,_ alterasClasse 50
dores. anais de iátão, anais de adem Para distinguir: O timbre de todos os
IBM S/A.para rolamentos, mieis de óleo para seus impressos comerciais, tais como':
facilitar o arranque dos motores, auto- papeis de carta,•memorando. envelopes.
AGRICULTURA E
lubrificadores, aparelhos para apertei- cartões de visitas ou comerciais, fatuPECUÁRIA
torta a explosão, anais de segmento. ram, avisos. recibos, cheques, carnais de
çoar a mistura de combustíveis de ~- propaganda, promissórias, ações, bilhebielas, bombas de ar comprimido, bom- tes e passagens; vendas, de passagen.
Nome
comercial
Classes: 1, 5 e 16
bas lubrificantes, bombas de circulaaéreas terreatres e maritinsas
Sinal de propaganda
Termo ri.° 672.311, de 19-11-64
ção. bombas de combustiveis para moClasse . 7
Indústria de Bolas Decar Ltda.
tores, bombas de óleo, burrinhos. bom- Máquinas e utensílios para serem usaTeimo n.° 672.306, de 19-11-64
S;td Paulo
bas de água e gasolina 'para automóveis, dos exclusivamente na agricultura e
Perrotts Limited
bronzinas .blocos de motores, cabeçotes. horticultura a saber: arados, abridores
Inglaterra •
cabeçotes do cilindro, cilindros, com- de sulcos, adubadeiras, ancinhos mepressores. bombas injetoras para moto. cânimos e einplilhadores ocmbinados,
DECÁR.
'S em geral, peças para motores que arranc,adores mecânimos para agricul" Indústria . Braalleira
sin bombas inletora's, .carburadorei, tura, batedeiras para cereais, bombas
PERROTTS
ablos, carter de embreagem, carter do para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
Classe 49
;teor, comutadores, cubos de placas de ceifados para arroz, charruas para agriPara distiag.uir: boas para fins es, n .
iiibreagern. culatras de cilindros, -ca- cultura, cultivadores. • debulhadores
Classe 36
tivos
misas para cilindros e trilhos, caixas de destocadores. desentegradores. esmagaArtigos de vestuário para uso na cidade,
lubrificação diferencial, distribuidores dores para a agricultura, escarrificado.
314,
de
19-11-64
Termo n.° 672
ao c unpo. na praia e nos esportes, para
de gasolina, diafragma, dispositivos de ria enchovadeiras; facas para máquiIndústria
Metalúrgica
Cabizeni
Ltda.
homens, mulheres e crianças
arranque, dinamos. dispositivos de ig- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
São Palita
nição e elétrica para motores, embrea- garras para arado, grades de discos'
Termo n.° 672.307, de 19-11-64
dentes, máquinas batedeiras para
(Prorrogaçáo)
gems, engrenagens, engrenagens para ou
agricultura, máquinas inseticidas, máPerrotts Limited
INIOSTRIA METAWRCICA mancais, engrenagens- de cremalheir-s. quinas vaporizadoras, máquinas de
eixos de tomando. direçãO e transmis- mungir, máquinas niveladoras de terra,
CABIZENI !RDA.
Ingirterra
são, elevadores hidráulicos, engrena- máquinas perfuradoras para a agriculgens multiplicadoras. engrenagens de tura, máquinas de plantar, motoduirNome
cccriercial
parafusos
sem fim, engrenagens de-dis- tuas, maquinas regadeiras, máquinas de
_
tribuição, 4iltro' s para óleo, gaseificado- roçar, de semear. para sulfatar, de
Termos as. 672.312 e ,672'.313. de
res de líquidos combustíveis, geradores, torquir, de triturar, de esfarelar terra,
•
19-11-64
geradores d eeletricidade, juntas uni- para irrigação, para matar formigas e
T.tda.
ç
"s e Confecções
Versais para condutos 'agua-de máqui- outros insetos, para burrifar e pulverinas e motores. lubrificadores ceatrifit- zar desinfetantes, para adubar para
goa, mecanismo impulsionador do di- agitar e espalhar palha, para colhes.
ferencial, motores de -combustão, mul- algodão, para colher cereais. máquinas
Classe 23
T V ZR 1 A
tiplicadores, molas de válvulas, Mo- amassadoras para fias agricolas, de
Tecidos e fazendas em geral
Indústria Brasileira
toras, mancais de roleta, molas, macacos cortar árvores, para espalhar, para , caTe-mo n.° 672.308, de 19-11-64
de roscas, de parafusos e hidráulicas, pinar. máquina combinadas para seOttn Matheson Chemical Corporation
magnatas de' Ignição, mandris, magnatas mear e cultivar, de desbanar, para emSSC Ja
Estados 1 1 --1 -, s da América
anar máquinas e moinhos para forra.
• para motores
:ia-Mutual;
emd
'mia°
tua
scippai,
-3.)
gene, máquinas toscadoras, ordenado-eidos para confecções em geral, para Termos na. 672.316 a 672.319. -de—
rei mecânicos, raladores mecânicos, rotapeçarias e rara artigos de cama 'e
• 19-11-64
los compressores para a agricultura,
mesa: Algodão, alpaca.. cânhamo cetim lbate $. A. • :;,!1- :ola a Pecuár.a sacradeiras, semeadeiras, secadefras.
tec'dos
de
e
caro& casendras. fazendas
•
semeadores de terra. tosadores de graClasse 2
lã era peças. juta. Iersev. linho nylon.
• São Pau'
ma, tratores agrícolas, válvulas para
Preparações veterinárias anti-infecciosas paco-paco, percaline. rami, rayon. seda
máquinas agrícolas
lásticos,
tecidos
hmp
natural tecidos
—Termo n.° 672.309, de 19-11-64
Termo
n.° 672.320, de 19-11-64 .
e te,-..idos de pano couro
Distribuidora de Artigos Para Escritó- perineabilizanter
e vestidos
Divertimentos
* Bolipino Ltda.
rio "Imperman" Ltda.
São Paulo
vitrines
Classe 34
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 45
aventas. alparcatas. anáguas. blusas- Para distinguir: Planti s. sementes e ma..
IMPERMÁN
e roupas feitas em geral Agasalhos das para a agricultura, a horticultu ra e
DIVERTIMENTOS
). atas 'botinas blusões' 'boinas !sábab floricultura. Piores naturais
BOLOLIPINO LTDA.
Classe 1;
dos:roa. bonés. capacetes. cartolas, cara.
Classe 2
Artiaos para 'escritório, almofadas para ouças, caaacão, coletes, 'capas. &ales,
carimbos. almofadas para tintas, abri- caerecols. calçados. ehapéua, chatos, Para distinguir: Adubos, ácidos sanitáNane comercial
dores de cartas; arquivos, borrachas. cintas combinações. corpinhos calças rios, águas desinfetantes e para fins
berços tiara mataborrão. borrachas para de senhoras e de crianças, calções, cal- sanitários, apanha moscas e insetos (de
Termo n:° 672.321. de 19-11-64
colas. brochas para desenhos, tdres, cas, camisas camisolas, camisetas. goma e papel ou papelão), álcalis, bac.--timentos Bolipino Ltda.
canetas, canetas tinteiro, canetas. para cuecas. ceroulas. colarinho . 'cueiros tericidas. baraticidas, carrapaticidas
São Paulo
desenho. cortadores de papel. carbonos. saias casacos. 'chinelos. dominas, echar. creosol, creosotalina creosoto, desodorantes, desinfetantes déumadores, exaarbalsos, caránbadores, cola para papel,
4antas as. fardas para militares co.
aolach, res. compassos. cestos para cor- 'egiaiS. fraldas. galochas. é,ravatas. Mu. s terminadores de' pragas e hervas daniBOL
I N O,
raspo-a-vencia. desenhadores, duplicado- -os. logos de tingeri e jaquetas. leques nhas, esterilizantes. embrocações para
res datadores. estojos para desenhos. .11V89 ligas, lenços. inantõss meias animais, enxertos, farinhas de MIOS
estolos para canetas. estalos com gaTnas •aiás. mantas alandrião. mantilhas: pa- fertilizantes, fosfatos, glicose para fins
vererinãrfOs guano, herbicidas, inseticiesquadros, estojos para lárds, espetos,
•-•
iSs. palas. penhonr. nuTover palermas
astretes para paneis. furadores, fitas -r-amas. ponches polainas piiamas. pu- das. preparações e rodutos inseticidas, Para distingaii: Jogos. jogos de bolepreparações
e
produtos
inseticidas,
no,
para máquinas de escrever, grafite'
dle e passa-tempos
tadamente fungicidas
pare lapiseiras. goma arábica. aramem' nhos, perneiras, quisemos regalos

-
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controles de nivel de líquidos, válvulas

. Termo rr 672.279, de 18-11-1964

de solenóide resfriadores filiais e sapa' •radoras, controlts de caldeiras e coajuntos de tubos de sifão. pata a . 8N:ind.
gem de condensados providos de rolos
e sambores rotativos

• Sociate Dec Usines Chimiquep
Rlionr-Poulenc
Estalo da Guanabara

SUMMAR

Termo n" 672.273. de 18-11-1964
Parke, Davis & Company
Estados Unidos da América
Prorrogação
.

Classe 2
Para distinguir: Um desinfetante de
mentes por via úmida

CLOROGR ISINi

672.280, de 18-11-1964
J. T. Leáo
Escada da Guanabara

'termo
•

Classe 3
Para distinguir: Combinação de emulai&
deo. para tratamento de infecções mistas
Termo n' 672.274, de 13-11-1964
Parke Davis Compan.y
Ratados Unidos da América
Pror...ogaçZio

' REI DOI

t

ESCATIM

e

't AR A FUSOS

PARKE, DOIS &

Classe 11
Mudo

Celta». 11»1014 0./.4

nino n" 672.281. de 18-11-1964

•
Classe 3
Para distiaguir: Preparado farmacêutico .

Calçados D'Classe Limitada
Estado do Rio de aJneiro

Termo n o 672.275. de 18-11,-1964
S. A Vautier Freres & Cie.
Suiça .

CALÇADOS
O'CLASSE LTDA.

Tino n9 672.285, de 18-11-1961
Distribuloora de Gasolina Fatima
Limitada
Estado da Guanabara

LE,BLOil
Classe 6
Artigo, da classe
Termo n o 672.286. de 18-11-1§64
nistribuidora de Gasolina Fielma

de
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nessa u° 672.293, de 18-114964
Joio José Antunes
Estado do Guanabara

ADEGA DO BOCAGh
RESTAWRANTI
Classes: 41 — 42 — 43

Artigos da classe
Termo n o 672.294, de 18-11-1964 *

João José Antunes

Limitada
limado da Guanabara
Classe 8

Estado da Guanabara

Artigos da classe

DO BOCAGE
. Classe 41
Artigo, da classe

Termo n° 672.287, de 18-11-1964 •
Distribuidora ' de Gasolina Fátii.'"Limitada
Estado da Guanabara
Classe 21
Artigo, da classe

Termo n° 672.295, cie 18-11-1964
Farmacia Botafogo Limitada
Estado da Guanabara

Urino no 672.288. de 1811-1964
Distribuidora de Gasolina Fátima •
Limitada
Estado da Guanabara

'AGENCIA DE
14 AUTOMÓVEIS LEBLOR
Class:, 33
Titulo
Têrmo n° 672.289. de 18-11:1964
Distribuidora de Gasolina Fátima
Limitada
Estado da Guanabara

DROGARIA
BOTAFOGO
. Classe
33
Titulo
Termo n' 672.296. de 18-11-1964
?armada Botafogo Limitada
Estado da Guanabara

BOTAFOGO
Claase 48
Artigos da classe •

Nome Comercial
—
Termo no 672.282, de 18114961
Calçados D'Clasoe Limitada
F.siade do R o de *tiro

Tèrmo n' 672.297, de 1811-1964

Farmacia Botafogo Limitada
Estado da Guanabara
Classe 3

Artigos da classe

7AUTIE R
.Classe 44
Para dist ; ncadr: Fumo ou
nufaturado ou no

vil:.rço •

Termo a 672.298, de 18-11-1964
Laticinios Flora S. A. Indústria I
Comércio
Est, do da 'Guanabara

'CLASSE
1141MISTRIA BRASILEIRA

ata-

Classe 36
Artigõs da classe

Ternio n° 672.276, de 18-11-1964
Frantz Manufaturing Company "
Estados Lin:doe da América

Têriao n" 672.283. de 18-11-1964
Bar e Restaurante Igrejinha de
Copacabana Limitada

FILUMA

Estado da Guanabara.

Claue

IGREJINHA DE
COPACABANA

• portas para garagem feitas de fibra
ou là de vidro-aluminio

o

Classe 41
Artigos da classe
Teimo n° 672.284. de 18-114961
'keir e Restaurante Igrejinha da
Copacaba na Limitada •
. 'Estado da Guanabara

BAR E

RESTAURANTE

IGREJINHA

.COPACABANA LTDA.
Classe, 42
Nen distinguir: Aguardente le cana

Sinai de Propaganda

Termo a° 672 .290. de 18-11-1961
Maniate — Viagens e Turismo Limitada
Estado da Guanabara

GIANTUR — VIAGENS

Para dbiii;guir: Portas para garagem
Termo n° 672.277, de 18-11-1964
Aatonic Fernandes 6 Pilho
Minas Ge aa:

• es: 6 — 8 — 11 — 21 — 33 — 90
bess

Nome Comerdat..

E TURISMO LTDA.,
Nome Comercial
Termo a° 672 ..291, de 18-11-1964
Giaatur — Viagens* Turismo Limitada
Estado da Guanabara'

LATICINIOS
FLORA
Classe 41
Titulo
Termo a° 672.299. de 18-11-1964
Ignacio Nascimento
Estedo do Rio de Janeiro

MEU CHAPÉU
INDÜSTRIA BRASILEIRA

ackliM-SPI
Classes: 33 — 50
Sinal de Propagandt. .
Termo n o 672.292. de 13-11-1961 - !
Giantur — Viagens z Turismo Limita1
•
Estado da Giratabara

ClikrnIsTUIR
ClaNse
Artigos 'Ia ;dai*

Classe 42
Artigos da classe
Termo ta, 672.300, de 18-11-1964
Bicicletas Mariola Limitada"
E , r-do da Guanabara

Cl
Para dktu cai: Oficna do consertais de •

bicicletas e venda de seus acomodo.
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• té.rmo n• 672.265,.de 18-11-194.
Termo nc 672.26.1, de 18-11-1964
Ter-mo n° 672.255, de 18-11-1964
Crown Zellerbach C,orporation
Deutsche Gold — Und Silber — Schlk Triumph Werke Nürnberg .NktiengesEstados Unidos da America
lschaft
deanstalt Vormals Roesaler
.1
• • Alemanha
Alemanha
Prorrogação
Prorrogação
. Classe 3
Para gistinguir: Medicamentos, produtos
químicos para a medicina e a higiene,
Classe
drog -as e preparações fannaceuticaa
PRORROGACÁO
rara distinguir: Sulfóxido dinreiheo
Termo n° 672.256, de 18-114964
Termo n• 672.266, de 18-1 1 - 1964
• Deutache Gold — Und Silber — ScheiL'Oreal
deanstalt Vormais Roasala•
França
Alemanha
Prorrogaçã4
Classe 5
Para distinguir: Metais em Rilhas, metais preciosas
Classe 46
, Termo n° 672.257, de 18-11-1964
Para distinguir: Perfumes, essências, as.
tratos água de colónia, água de toucaUnd Silber — Scheibeutsche Gold
agua de rosas, água de alfas:ema, égua
deanstalt Vormais Roessler
para barba, loções e tônicos para os
Alemanha
Prorrogáçio
cabelos e Pare a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
Classe 10
de penteado., petróleos, óleos Pa ra 01
Para distinguir: Emplastros, algodão e
cabelos, creme evar.escente, cremes gol'.
gaze para curativos; instrumentos e apadumas e pomadas para limpeza da perelhos para cirurgiões e médicos e pa.-a
Classe 21
a higiene; aparelhos de salvamento; Paia distinguir: Viaturas terrestres, ae* le e “anaquilage. depilarias. desodobandagens médicas; olhos e dentes ar- mas e marítimas; automóveis, motoci- rantes. vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefurnado ou não, lapis para
tificiais
cletas, bicicletas; partes de automóveis, pestana e sobrancelhas, preparado@ para
motocicletas e bicicletas
embelezar cílios e olhos, carmim para
Termo n• 672.858, de 18-11-1964
o rosto e para os lábio., sabão e creme
Deutsche Gold — Und Silber
Sebe'.
Termo a° 872.262, de 18-11-1964
deanstalt Vormais'Roessler
Para barbear, sabão liquido perfumado
junke r s 6 Co. Gmbh.
ou não, sabonetes, dentifricioa em pó,
Alemanha
Alemanha
puta ou aguam; sais perfumados para
Prorrogação
banhos, pentes, vaporizadores de partaClasse 11
Prorrogação
mos amovas para dentes, cabeia, unhas
Pasa distinguir: Ferraduras e pregos pae aios, rum de louro, saquinho pariura ferraduras; material para a superesmedo, preparados em pó, pana, liquitrutura dos caminhos de erro;
do e tijolos ara o tratamento das unhas;
PRORRoGACÃo•
esferas de aço; guarnições para ardissolventes e vernizes, removedores da
reios, arreios, sinos, ganchos e ilhoses,
cuticular; glicerina perfumada para os
filetes, cabos metáticos, objetos em oucabelos e preparados para dsecoloro, em prata e em níquel; clichê&
rir unhas, cilia: e pintas ou sinais artificiais. óleos para a peie
Termo ne 672.260, de 18-11-1964
Sõhalein Rheingold KG
Termo n• 672.267, de 18-11-1964
Alemanha
, Sir John Gallwey (Instrumento)
Prorrogação

DMSO

NUANCELLE

COONC13-

tes;

cabeku, creme evanescente, cromes cor.
durosos e pomadas para lunpeoaditot
Is e "maquilege. deptlarioa,
ratates, vinagre aromático, • pó de arreie
• talco pefurnado ou não, lepis para
pestana e sobrancelhas, preparado@ para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido per
ou não, sabonetes, dentifrieloa em
pasta ou líquido; sais perfumados
baahos, pentes, vaporizadores de perfariam escovas para danem, cabelos, unha
e cibos, rum de louro, et:quinam perfus
medo, preparados em pá. pasta, Nr.
do • tijolos ara o tratamento daa unha',
cabelos e preparados para &emb.
rir unhas, dlioa e pintas ou tinaill ar 11.,
cuticular: glicerina perfumada para of
dissolventes e vernizes, removedores *
fickda, óleos para a pele
Termo n° 672.268, de 18-114964
Ramal Drug And Chemical Company
Estados Unidos da América

'NORGESIC
Classe 3
Para di@tinguir: Preparada m:di
pa
aer2
para o alivio de dores e ou e
naumulares
Termo n° 672.270, de 18-11-1964
The Scholl MFG. Co., Inc.
Estados Unidos da Artérias:
Prorrogação •

Sacholll
Air-Pillo
INSOLES

Classe 10
Pare distinguir: Isoladores para calca,
talonetas e palmilhas ortopédicas para
calçados, isoladores para calosidades,
para joanetee, para calos brandos, e
para a proteção dos pés
Classe -8
•
Termo n• 672.271, de 18-11-1964
Pari distinguir: Medidores, instrumentos
The Scholl MFG. Co., Inc.
e aarelhos para medição e teste ou veri
Clame 11
Estados Unidos da América
Para distinguir: Serpentinas de aque- ficação e partes e ertences para todos
Prorrogação
estes
artigos
cimento, corpos de lamelas, ferros de
engomar o's de passar (excluidos os eléTermo n* 872.269, de 18-11-1964
tricos), bicas ou torneiras, tubos de Levet
Brothers, Port Sunlight, Limited.
escoamento de gás, banheiras e chuveiInglaterra
ros, quando principalmente de metal,
Prorrogação
bicos com bustores, caldeirões para coClasse 48
zinhar
Lirnited.

• PRORROGACÃO
, Obrileig

PROTIMETER

OrSchollí •
Cloro-Vent

Classe sz
Para distinguir: Vinros espumantes ou
não espumantes
Termo ne 672.263, de 18-11-1964
Leopoldo Geyer S. A. — Comércio,
Administração e Participações
Rio Grande do Sul
Prorrogação

Termo n° 672.264, de 18-11-1964
Kaspar Winkler t!So Co. 1nhaber
Dr. Schenker — Winkler
Suiça
ProrrogaçP-

'PRORROGACAO

/ O e4

9ito.

o

CARNAVA L. o 14

OO

r PRORROGAÇÃO

FOAM INSOLES

Li 1VAVN11100
e(5)
•

o

44;1 CA R14AVAerk

Classe 10
Para distingias: Isoladores para calo,
talonetas e palmilhas ortopédicas para
calçados, isoladores para calosidade'',
para joanetes, para calos brandos, e
para a proteção dos pés
• Termo n• 672.272. de 18-11-1964
The Johnson Corporation
Estados Un!dos da América

aasse 43

Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia. água de toucador, égua de beleza, água de quina,
; água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para , oS

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos fotográfico',
binóculos. lentes, Iara:sons, microscópios,
monóculo*, óculos. pince-nez, teleecêSio, vidro, para Agaloe

Parse
Pare diatinguirt Tinias e wenissi

Johnson

Classe 6
cabelos e para a pele, brilhantina. ban. Para distingui..: Equipamentos para ver
dana, batons, cosméticos, fixadorea por, ar e água. compreendendo: juntai
4. pasmados, petróleos, óleos para os rotativas de pressão, controles liquido.,
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•

T4roto no 672.232, de 18-11.-1964
Loborabórko CunhoSilva Araujo S. A.
listado da Guanabara
•

Card DMIRATAN
inddstria brasileira

•fRORROGAÇÃO
.
iiiWIE0-1411MMINA
-

OMITO HOIC/1111111 Dl OVARIOS
11,111110111111
.
•
for.4.9..- •

mamam

aba sua MN s. é.

4CiaP NA91

AMO

Clame

3

Amendoim BEN-BOK
iaddsiria brasileira

ffillnnn•n•••••n/n••n••••••n

Para distinguir: Uai produto farmacitt-

ilco, empregado oomo tônico dos ovários e das glAndulas mamárias
'Piemo a° 672.233, de 18-11-1964
Labanatório Clinico Silva Araujo S. A.
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO
Ir 4'

•

V: MG .i" 672.230. d: IS-111964
Tiermo n° 672.243. de 18-11-1964
Vicente Augusto d:Puu
Texell Gro-Tem S. A.
'Grande
Note
Indaiatuba
Classe .37
Para distinguir: Alcochoados para Gama, oolchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos de bordados
para meta toalhas, toalhas para rosto e
banho, lençóis, mantas para cmas, panos
Classe 41
para cosinha e para pratos, toalhas de Para diatiaguir: Café turrado e miod:
Classe 32
mesa, toalhas para jantar e café
Para distinguir: Publicidade má geral,
Termo no 672.251, de 18-11-1961
nano n° 672.244, de 1841-1984
albuns. artuncis, progranias de rádio,
José Ramos de Almeida
Martins,
Costa
Cia. Limitada
programas de televisão, folhetos, cartaPernambuco
Areal
zes, boletins, anuários, catalagos, prolpetos, a,manaquès

Térany a° 672.2 37. de 18-11-1964
Proranções GM Limitada
São Paulo

Tèrmo no 672.2 38, de 18-11-1964
Promoções (3M Limitada
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Amendoim

o

atTO

VERDE

PRETO

Para distingu.r: Publicações em geral

4

,951110 .CLIII100 UMA ARAUJO S.A2

indfistria brasileira

:_
riOntiCOES.14:W1\14.1r

Classe 32

t. O 02 3 t 0

L ur A m

Classe 41
Para distinguir: Doces em geral
Termo n° 672.245. de 18-11-1964
Irmãos Cardoso
Alagoas

Têm:, n° 672.239. de 18-11-1964

PRORROGAÇÃO'

Anita de Castilho e Marcondes Cabral

Rto do ~oiro

São Paulo
Classe 3
para distinguir: Um produto quimico-

faccnadiutico para ser utilizado na medialas e farmácia, indicado como resolutlve • antl-flogistico no combate as dóta', inflamações e congestões locais
Térmo a• 672.234, de 18-11-1964
Mala — Comércio de Doces Limitada
Estado da Guanabara
•

1)

Classe 32
Para distinguir: inn jornal
Tèrriro n 9 672.210, de 18-11-1964
TexP1 Gro-Tem S. A.
Inds:atuba

. 4 TOOR DE FRANGE'
indústria brasileira

Classe 22
Clase 41
Pare distinguir: Dõces em calda, com- Para distinguir: Fios em geral para tepota., goiabada, marmelada. mel, me- celag,sm e para uso comum. Linhas de
costura, pera bordar e tricotagem
lado, manteiga, queijo, presunto, paté,
geléias
Têrtno tf 572.241. de 18-11-1964
Textil eqp T e:n S. A
Tirano n; 672.235, de 18-11-1984
Resplendor Social Clube
Classe 23
'siado da Guanabara
rara distinguir: Tecidos em geral
a

'Cli,sse 33
Insígnia'
%imo n° 672.236, de 18-11-1964
.
Correio da Manhã S. A.
Estado da Guanabara

• CORREIO
VESPERTINO
Classe 32
soara distinguir: Um jornal

Catd PO DE AÇUCAB

JORNAL BRASILRIRO inddstria brasileira
DR PSICOLOGIA

Tè:mo no 572.342. de 18-11,1964
Textil Gro-Tem S. A.
Indaiatuba
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuartoc
e roupas feitas em geral:. Agasalhos.
aventais. alparcatas. anáguas, .blusaa
botaa, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação. coletes, capas, chalea
carhecols. calçados, chapéus cintos
cintas, csmsbintsções: carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas. camisolas, ' camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos. chinelos, domin6s, echarpers. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas. laquês.
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maios. mantas, manerião, manilhas: pa'sattgaiad •Jasoind 'seoquad 'reina .,..9431
peugas. ponches. pola'.nas. pijàtnas. pu.
alias, perneiras, qininottos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretuddes,
suspensórios; salda: de- banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. stoias ou álacks.
tuler„ toucas turbantes. -ternos: uni
formes e VeStidOS

Térmo n° 872.252, de 18-11-1964
Instituto de Medicamentos e Alergia
IMA Limitada
Estado da Guanabara

; DiSPNEITRATb
oZtaw *Tos 1 ao liai& 1.1 atui

Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moldo
Tèrmo n° 672.246, de 18-11-1964
João Inocêncio Pilho
Pernambuco

Café ERCAL
indãstria brasileira

Classe I

-

Para distinguir: Cate torrado e moído

kg oosToiA Oft4si‘dio4

Classe .3
Para distinguir: Um produto farmacilem
tico indicado no tratamento da disparate
Têrtno n° 672.253;de 18-11-1964
•
Und Silber — Selteê•
Deutsche Gold
deatunalt Vormais Roessler
Alemanha
Prorrogação
• PRORROGAÇÃO

Termo n° 672.247. de 18-11-1964
José Ramos de Almeida
Pernambuco

cata em.rom

laddstria brasileira
Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moido
'Firmo n° 672.248. de 18-11-1964
José Ramos de Almeida
Pernambuco

0EGUSSA
Classe 1
Para distinguir: Produtos destinados
conservação de alimentos; produtos' go&
micos para a indústria, as ciências 4
a fotografia; misturas extintoras; têm*
perna; soldaduras; matérias corantes; th#
tark vertusks; lacas; mordentes; rei'
colas, graxas, aprestos, matérias
curtir, óleos e graxas industriais,
rias prima. e semi- trabalhadas
a fabricação do papel, óleos esaenclala,
antiferruginosos, matérias para cometia
var madeira
Tilrmo no 672.254. de 18-114964
Dentsche Gold
Und Silber . — Schspi.
leartatalt Vormais Roessler
Alemanha
Prorrogação

•
Classe 2 •
Para distinguir: Produtos qumic os Pane
a higiéne, produtos para a destruição di
Classe 41
•
Para distinguir: ,Ca‘é torrado e moldo
animais e de vegetais, fertilizantes •à
•
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–
abridores de latas, arame.. aparelhos de o fornecimento de material pastoso conTermo n° 672 . 219, de .118-11-1964
'Alá e café, assadeiras, açucareiros, apa- tido em tubo flexivel, cutelaria, ferra- • ?abrira de Roupas Cacique Limiada
ielhos para lavatórios, arandelas, ares- mentas e pequenos artefatos de metal
Estado da Guanabara
•
tas. aros, aknofadarises. amoladores.
Termo no 672.212, de 18-11-1964
amoladores -de ferramentas, alças para
•Paschoal Paskin
Filhos Limitada
1 PABRICA DE ROUPAS
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
Estado da Guanabara
bandejas, bacias, boinbonieres. baldes,
borboletas, baterias, bases de metal. bragadairas, bules, bisagra. buchas, -baiahz
para facas, baterias de -casinha, colhe& pedreiros, cadeados. correntes, caba
Nome. Comercial
ides, Ouves de parafusos, conexões para
NrDOSTRIA 'BRASILEIRA
encanamentos, caixas de metal para
Terno nu 672.220. de 18-11-1964
portões, colunas, canos, chaves de fenClasse 35
Cartonagem Santa Terezinra Limitada
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,.
Artigos da classe
produtos inseticidas, fermicidaz. dasinEstado da Guanabara
Termo n° 672.213, de18-11-1964
copos,• cachepots. centro de mesa, aoPaschoal
Paskin
6
Filhos
Limitada
queteleiras, caixas para condimento de
C ARTONAGEM SANTA"
Estado da Guanabara
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
TEREZINFIA L T D Aei
cabos, caixas de ferro, cruzetas. curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chaveNome Comercial
venas, crenaones, cadinhos, crivos, c.banINDITSTRIA BRASILEIRA
fradores, cassinetes, cabos, chaves, ataTermo n° 672.221, de 18-11-194
yes para porcas circulares, chaves tur.
Classe 35
Ulysses Lelot Filho
quiMétrica, correntes ,para chaves, col.
Artigos da classe
Estado da Guanabara
abates, chaves para porcas, distintivos
dobradiças; descanso para talheres, praTermo 11° 672.214, d 18-11-1964
Pasclioal Paskin El Filhos Limitada
tos, e copos, enxadas, esteras. engates.
enfeites de metal, estribos,, espátulas,
Estado da Guanabara
estojos de metal para carimbos, eixos.
expandidor para tubos, estruturas tnetáras; prendedores de papel, suportes.
kat, escarradeiras, espremedores, espumadeiras. formões, foices, tarro para
Cortar capim, ferrolhos, faca tacões
fechaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
Classes: 8 — 33
doces, bolos, embadas e .pudins, flanges
Titulo
Classes: 33 — 38
fivela, furadores, ferramentas cortantes
Titulo
Termo
perfurantes para marcaneiros, fechos
n° 672.222, de 18-11-1964
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
UirSSC9 Lelot Filho
Termo
n°
672.215,
de
18-11-1964
de aço, ganchos, guanições de metal.
Estado da Guanahaa
Paschoal Paskin Pj Filhos Limitada
garfos..ganchos para. quadros, grampos
Estado da Guanabara
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeirãs, grelhas, galheteiros.
gonzos, grossas, garrafas, ilhoas, joelhos, jarros, limas. laminas 1/careiros,
latas laias, linuguetas.. leiteiras, machadinhas. molas paar ...catas martelos.
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
morsas, machetes. mantegueiras. malhos
INDOSTRIA BRASILEIRA
navalhas, niples, puas. pás, picaretas.
Classes: — 11 —
pregos, ponteiros. parafusos. porcas,
Titulo
pratos, porta-galo, poseiras. porta-pão.
Classe 8
porta-joias, paliteiros. -panelas, puxadoTermo n° 672.216, de 13-11-1964
Artigos da classe
res. placas, pregadores, porta-esponjas,
Paschoal Paskin
Filhos Limitada
peneiras, pinos, plainas. perfuradeiras,
Termo ra 672.22.3. de 18-11-1964
Estado
da
Guanabara
pires, pinças, panelões, porta-copos e
R. Gherman
Cia. Lb-ima:ha
garrafas, passadores de roupa. presa
Estado
cia
Guanabara
.lhas, castelos, roldanas, ralos, regadores.
FÁBRICA D E
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoildáva reARTEFATOS DB,
gistros de aço inoxidável, registros
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarria
COURO MUNDIAL
lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
Classe •aa
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
Titulo
trancas, tramelas, talheres, talhadetraa.
tampas para panelas e caldeirões, terTermo n° 672.217, de 18-11-1964 .
ricas, tachos, trens de cozinha, torraConfecções Altunian Limitada
deiras. orinóis, vasos, vasilhames, varEstado da Guanabara
am, mandril de expaasão, (reza de
chanfrar, gula de freta de. chanfrar,
Ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazea cantos
INDUSTRIA. BRASILEIR)
para estojos, colchetes para malas, cravos. enfeites. facho para pastas e para
Classe 40
malas. passadores de correias, pontalArtigos da classe
torniauetes e tubos de extensão
Nome Comercial
Termo no 672.224, de 18-11-1964
Termo n° 672.211, de 18-11-1964
Falcão — Materiais de Construcões
Mario Candido,Lima
Termo no 672.218, de 18-11-1964
•
Limitada
São Paula
Douglas Con çecções Limitada
Estado
da Guanabara
Estado da Guanabara
.

MUNDIAL

CACIOUE LTD,

CINTOS MUNDIAL

CAREINAGEM
MUNDIAL

METiatiRGICk
MUNDIAL

GRAVADORA
SIM
DISCO
MIRAI

tONFECÇÕES
ALTUNIAN LTDA,

;1ETALURG.
. ICA
a

•,
•
— 50
, a Classes:N1
Fatariéattio' `abitiaftio
de caixas metálicas oompreseoras para

•

•

-
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DOUGLAS
CONFEÇÇOES
Nome , Comerciai

FALCÀ1
CIDOSTRIA BRASILEIRA
Classe lIS
,
Artigos da classe

-.

--

Marçe de 1965
Tarmo n° 672.22,-4s 11-11-1964
Gonçalves H. Xsevedo Limitada
Eitado da Guanabara

,CASA CELESTEClame: 14 --a 25 ---33--- 38
Titulo
•
Têm) n° 672.226, de"."18:1-1:—
.141"1
6
Garaga e Oficina Paria Limita&
- Estado da Guanabara

DARIA PARIS
Classe 33

Titulo
Yi..rato n° 672.227, de 18-11-1964
"O Restaurador" Imagens, Manequins
Limitada
Estado da Guanabara
P

O RESTAURADO
Classes: 25 — 33
• Titulo '

.

, Termo n° 672.228, de 18-11-1
Oliveira Peixoto 6 Cia. Limita
Estado da Guanabara

CASA
TIJUCANO
Classes: 1 —

11 — 16 — 38
Titulo

Termo n° 672,229, de 18-11-1964
Representações Irmar Limitada
Estado da Guanabara

• REPRESENTAÇÕES'

IRMAR
Classe 33
Titulo
Térmo no 672.230. de 18-11-1964
Laboratório Clinico Silva Araujo S. ã
Estado da Guanabara

PRORROGACAO

Classe a
Artigos da classe
Termo n° 672.231. de 18-11-1964
Laboratório Clinico Silva Araujo S. À.
Estado da Guanabara

,PRORROGACAO
CROCOL 1

ireauldan cala ICO SILVA twmo 5.4
A

810 de Mugir.

Classe 3
•
r •
Para aistingn1r: Um produto auindoofarmacCuticci para ser utilizado. na maa
clicina e farmácia, sendo iadicada -.nas
infecções intestinais, colibaciloses e
sentarias

DIARIO OFICIAL (Seçac 111)
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•

672.433, de 19-11-64
(Prorrogação)
Sotal:té Anonyme De La
Pak
De Cenon
França

Termo n." 672.421, de 1941-64
Inszoitoà, botrhons, bolachas, baunilha.
Tèrmo n.9 627 .428, de 19-11-64
Indústrias Alimentícias Maguary Ltda. café efrl ja't e rti .grão. camarão, canela, Antonio Narino dos Santos Figueira
rsai pau e iro m't, cacau, carnes, chá.
Hino Cabral Wendhause•
Peçambuco
cara,me!os. chocolates, confeitos, cravo,
Guanalo..,ra
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios, croq letes, éompotas. CEM.
gica, coalhada, castanha, cebola condimentos para alimentos, colorantes,
&ouriços, dendê; doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios. frutas secas naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de Sco, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alitnenticiw. mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão. masClasse 41
sa de tomate. moi e melado, mate, masDoces de abacaxi, abacaxi cristalizado, sas para mingaus, molhos, moluscos,
abacaxi es:' calda, compota de abacaxi, mostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 33
e geléia de abacaxi
Titulo de estabc'ecimento
zes, óleos comestíveis, ostras. ovas,
pães, paios, pralmés, pimenta, pós para
Termo a.* 672.422, de 19-11-64
Tênia° n." 672.429, de 19-11-64
pudins, -pickles, peixes, presuntos; poCsas Gaio Marti S. A
Marticanã Filmes do Brasil Ltda,
tes, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
Guanabara
Guanabara
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduidies, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremOço,s. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
T'erano n.' 67 1 .425, de 19-11-64
Antonio Narino dos Santos Figueira e
, Helio Cabrz 1 Wendhausen
Guanabara
.

Classes: 41, 42, 43 e 46
Comestíveis, líquidos, detergentes e artigos. para limpeza
Miamo is.' 672.423, de 19-11-64
Csas Gaio Marti S. A.
Guanabara

• Super Mercados

do Azeite
Indústria Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. espargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz. aturn. avela, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,

Classe 42
Licor
Tênmo n.° 672.434. de 19-11-64
Bicicletas Monark S. A.
São Paulo .

alb

onarki
lindústria Brasileirr t à
Ciasse 39
Pneus e câmaras de ar
Térmo n.9 672.435, de 19-11-64
Toppi Chewing Gum, Incorporated
Estados Unidos da América

Glasse 32
Classe 41
Album; jornais; publicações eal gen',
programas radiofônicos, programas _ta- Goma de mascar, goma de atascar coda Guanabara'.
levislonados, peças teatrais e cinema- berta cota doces, caramelos, cacau •
gráficas; revistas.
pastilhas .
•
àermo a." 672 436, Jle 19.11-64
Tèrmo
n.9
672.430,
de
19-11-64
1
Classe *33
- 56-Lar Limitada
(Prorrogação)
- Titulo de estabelecimento
João Ramos de Melo
Minas . Gerais
Termo n.9 672.-126, de 19-11-64
Pernambuco
Antonio Narina dos Santos Figueira 4
Helio Cabral Wendhausen

da Família Cristã
11mo n.° 672.424, de 19-11-64
Super Mercados do Azeite Ltda.
Guanabara

!PRORROGAÇÃO:

da Família Cristã

Associação Brasileia
Classe 26
Palito.

Tèrmo

Associação Brasileira

Guanabara

•

Março da 1965 1241

de_São.,Pa.ulo
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Téreao a.° 672.427, de 19-11-64
Antonio Nas-mo dos Santos Figueira e
Helio Cabral Wendhausen
Cluaaabara

Aàsoclaião.

FíhCriiFã

Classe 33
Téltulo -de estabelecimento

gó=44C4-4,

PRORROGACÃOs

SEMFIM

Classes: 8; 36, 37, 40 e 49 .
Titulo dl estabelocimento
Timo n.° 672.431, de 194144
&madeira de Vinhos S. A. Indsu&"st
Comércio
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO.
_

CASA DOS_Vitillat
Classe 42
Bebidas akoóllstm
--Yéttao n.° 672.432, de 19Serraria Agua Santa UI*,
Guanabara

..Industria Brasilega
Classe 11
Torneiras e registros
%buo a., *672.437, de 19-11-64
(Prorrogaetio)
Mima Usual Z. A. — Produto,

I

Qematiolos

Rio Grande do Sul

r—
•
NiPRROGAC4
N

g
Classe 4
'Toras de madeira, madeiras serradas
não

• ilat~ffláu
I Ilapoaão~

Ciaste 46
pé sia MN%

•
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• máquinas limadoras, máquinas opera- compostos, .alicioclicos, produtos quimia tos ritomiaicos e . derivas, e cmpoostos
trizes, rotativas ou cortadoras para
ou ferro, aço e bronze, maquinas para heterociclicos, e incluindo mais especiIndústrias de tecidos, teares, urdideiras, ficadamente ácidos tanto orgânicos coencanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dínamos
e receptáculos
Termo n. 0 672.403, de 19-11-1964
Molar! S.A. — Comercial e
Importadora
São Paulo

PRORROGAÇÃO
ZUPPOLAO

errn. BRASILEIRA
Classe 1

Absorventes, acetona, (lendas, acetato&
agentes químicos para o tratamento e

loraçâo de fibras, tecidos, couros a celulose: água raz, álcool, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó amoniaco,
antiancrustantes, anti-oxidantes, anta
calamita', anti-corrosivos, anti-,detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvaniz a çã o , benzina, banzai, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem. carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de Incêndio, cloro. corrosivos, croinatos, corantes, erra
gatos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, eaxofre, éter, esmaltes estereatos; fanal, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, formal, fosfatas industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mer•
cutia; nitratos, neutralizadores, nitraraMose; Óxidos, oridantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos q uina/coa para inipressão. potassa indua
Ciai. papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis he-

liográficos e heliocopistas, peliculaa
sensíveis, papéis para Sotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos Para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, pradutos para diluir tintas prossiaa to; reativos, removedores, reveladores;

mo inorganicos, álcalis, sais minerais e
orgânicos inclusive acetatos, cloretos,
sulfatos, fosfatas, pirofosfatos, benzoatos, silicaias, salicilatos, sultanatos, fenatos, nitratos, aluminatos fosfitos, ripocioritos, cianatos, isocianatos, sulfitos, ditiocarbomatos, aminos, éteres,
amino-eteres hidrocarbonetos arómáticos, hidrocarbonetos clorados, cloraminas, nitrocIoro, hidrocarbonetos aromáticos, alcooia, fenóis, clorofenóis, nitroaenóis, éteres, sulfonas, di-cloretos de
su/fona, sulfatos orgânicos, aldeídos,
amidos, guanidinas, biguanidas, tiazóis,
derivados de tiazóis, fósforos, cloretos
de fósforos, cloretos ácidos, vanilina,
cumarina, • negro de fumo, caixa- Era, caL•isador de vanadio, cloro, amônia, an-i
drido carbônico, aerogel de allica, anidrido sulfuroso, aceleradores para vulcaniçação de borracha, antoxidantes
para borracha, 'antioxidantes para sabão, aditivos para óleos, emulsificadorea C agentes capilarativos ou tensiotivos tais ocmo agentes humectantea e
penetrantes, e resinas naturais e sintéticas e matérias plásticas de toda
espécie
Têrmo n. 9 672.405, de 19-11-1964
Vernizes Horst S.A.

São Paulo

PRORROGAÇÃO

•
•

In.

ZUFPOLUR

BRASILEIRA,

'Urino n. 9 672.415, de 19-11-44,
Ealetrosol Comércio e Indústria Lerá
Guanabara

ÉLETROSOL
• Classe 28
Revestimentos plásticos ,
'Farino a.° 672.416, de 19-11-64

''ompanhia atragaz S. A.
São Paulo
(PRORROGACÃO:

' •ndústria Braeileíro
Classe 10
Artigos da classe
Têrmo na 672.411, de 19-11-64
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro

11 CAI

\'?

I

.,,a01 Rfluo

Classe 17
Gaz lquido em garrafões de Metal
Têrclo n.° 672.417, de 19-11-64
Eloy Schwartz
Guanabara -

PRORROGAÇXO
CONSERVE PINTANDO

Good
tt.,

Qlig ESTÁ SE ESTRAGANDO

•

Classe 1,
Tintas, vernizes e esmaltes
Termo n.° 672.407, de 19-11-1964
Lanifício Pileppo S.A. Fábrica de
Tecidos Balem

Classe 10
Sinal de propaganda

Termo n.° 672 . 412, de 19-11-64
Cobexim — Comercial Brasileira de
Exportação e Importação Ltda.
Guanabara

Parking.

Classe 33
Titulo
Tênmo n.° 672.118, de 19-/T-gr
Gran-Wolks Mecânica Ltda.
Guanabarp

•

São Paulo

—•

_

indústria Brasileira
Classe 21
Veiculas e suas partes integrantes,
ceto máquinas e motores

211DUSTR ia BRASILEIRa
•

Classe 23
aaaal3 ma somam , atinGuasaa eaed
rnicas de uso industrial, solventes, sua cidos para confecções em geral. Para
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas tapeçarias e para artigos de cama e
ou pastosas para madeira, ferro, pare- mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
des, contruções. decorações. COW03, te- caroã, casemiras, fazendas e tecklos de
cidos, fibras, celulose, barcos e vei- lã em peças, luta, iersey, linho, nylon,
Termo na 672.404 de 19-11-1964
Mola ri S.A. — Comercial e
•Importadora
•
São Pau/r

Térmo n.° 672 . 410, de 19-11-64
Dentários Alcântasta Ltsla&
Rio de Janeiro

Produtos

•

sabão neutro, sais, salicilatoa, secantes,
silicatos, soda Cáustica, soluções qui-

culas, talco industrial, thiner,

Maiço de 1966

paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos 1mperineabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Tèrrno a" 672.409, de 19-11-1964

Classe 28
nano n.° 672.419, de 19-11-64
Artefatos cre produtos acabados de ori- "Sitara" — SociedadeInteramericalat
gem animal, vegetal ou mineral, não
de Matérias PriMa
s Ltda.
incluídos em outras classes; artefatos de
Guanabara
substancias químicas não incluidas era
outras classes
Têm° ri.° 672.413, de 19-11-64
Móveis Matoso Ltda.
- Guanabara

atoso

'Co-rfibi nads Sitáby
, _
~Ana Brastletra

Classe 44
Charutos
Indústria Brasileira
Termo n.° 672.420, de 19-11-64
"Sitam" — Sociedade Interamericant
' Classe 50
de Matérias Primas Ltda.
Editõra Sucessos Internacionais Ltda, Comércio de móveis, aparalos eletro
Guanabara
domésticos e decorações
Guanabara
Tarmo na 672.414, de 19-11-64
Desirè Boutique e Cabeleireiros Ltda.
Guanabara

9~941
grite~whj
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 1 .
Para distinguir: Produtos qui:nicas orgânicos e inorgânicos, inclusive rodu.
Classe 32
tos ,quimicon ailfáticos , e derivados, ediorto de livros, revistas e se

-

Desire
Classe 36

Confecções em geral

coso
Co- til- binados Sifire
'Indústria-Brasileira
Classe 44
Charutos
Têrmo a .6°725a",7a •

•

,

;
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672 . 388, de 19-11-1964
Temo
Metalúrgica Ferroarte Ltda.
Rio Grande .10 Sul
•

FERROARTE
Clas.si I: 6, 7, h' II. 16, 21 e 50
Sinal de Propaganda
-——
-Termo n.° 672.389, de 19-11-1964
Madeireira Rocha Ltda.

Termo n. o 672.393, de 19-11-1964
G. andes Moinhos do Brasi/ S.A.
Pernambuco

PRORROGAj

Rock;

Classes: 4 e 33
Titulo
Termo n.• 672.390, de 19-11-1964
Eu r ico Leal de Souza

Paraná

Março

Termos ris. 672.397 e. 672.398, de
19-11-1964
Inte-press S.A. — Agencia Brasileira
de Noticias
São Paulo

2ACOLI rataisagAg
Indústila Brastleird
Classe 41
Rações prensadas

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, livros
e publicações era, geral, álbuns, prodramas musicais, radiofónicos e peças teatrais, programas para televisão e prodações cinematográficas

• Classe 50
Impressas em geral
Termo n.° 672.399. de 19-11-1964
Marcilio Harnan
São Paulo

PRORROGAÇA0

S LOPART
laduatria Pareacoutlea Lá.
Sie Paulo
didlistria Brasileira

!, folhetos. Jornais, livros impressos,
blicações impressas, programas radio;ticos e rádio-teledisionados, peças
:Cais e cinematográficas, programas
•
Classe 3
circenses e revistas
Um preparado farmacêutico ocitócico na
inércia uterina, hemorragia post partum
e na atonia intestinal
Termo n.° 672.391. de 19-11-1964
Eurico Leal de Souza
Paraná
Térmo n.° 672.395. de 19-11-964
Bozzano S.A. Comercial. Industrial e
Importadora

Esto:Homenagem
(4kCii

•

Classe 32
ra distinguir: Almanaque; anuários,

'paoRRoudio.

JUyfflht

ladústzis Bnualeirs

•irus bapressos, boletim, catálogos,

mar, produtos para diluir tintas promart

to; reativo." removedores, reveladora
sabão neutro, sais, salicilatos, secan teo
silicatos, soda cáustica, soluções
[nicas de uso industrial, solventes,
Sais; tintas em pó. liquidas. sólido!
ou pachs.sm para madeira, ferro. FIM

cultura. cultivadores,

ftead Johnson Indoehinina

Classe 32

produtos para niquelar, pratear e

Máquinas e utensilios para serem met
dos excluivamente aa agricultura
horticultura a saber: arados. abridor
de sulcos, adalbadeiras, ancinhos má
cánicos e maapilbadores combina
arrancadonas met./bicos para a
tura, batedeiras para cereais,
piar adubar.. ceitadeitaa, carpi
ceifados para arroz. charruas nana

Éstes «Aplausos

:os e rádio-televisionados. peças teaimanaques, anuários, albuns animes.
s, boletins, • catálagas, edições impus-

giz, glicerina; indratos.
ioduretos;
impermeabilizantes.
massas para pintura, magnesio,15d
cario; nitratos, neutralizadores, nitroca
tulose; óxidos, oxidantes, óleos pau
pintura, óleo de liabaça; produtos qui.

des, tOri truÇões. decorações, couros, te
cidos, fibras, celulose, barcos e vel
Lidos, talco industrial, thiner,
Classe 7

Termo a.* 672.394, de 19-11-1964
Mead Johnson Endochimica Indústria
Farmacéutica S.A.

Sao .0ardNrack

de 1965 1243

micos para impressa; potassa !adua
trial, papéis emulsionáveis para a Á>
tograf ia. papéis ,de turma papéis 1*
liográficos e heliocopistas,
sensíveis, papéis para 4otogratia e suai
Uses de laboratório, pigmentos. pot
pós metálicos para a composição •
tintas, preparações para lotog

x,2

ISS INTE:RPRESS

aPraná

Madeireira

Ill)

Indlintria Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos em . geral,
anúncios Impressos. ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de cambio, notas fiscais,
notas promissórias. papéis de correspondência, passagens. publilicidade e propaganda em gerai, recibos
Termos as. 672.400 a 672.402, de
19-11-1964
Molari S.A. — Comercial e
Importadora

PRORROGAM
MITO
IIRASIOIRA,

demucadores. desentrgradarm,
dores para a agricultura, escarri
te% enchovadeiraa. lacas para
nas agricolas. Lerradeiras.
ou dentes. máquinas batedeiras
dericultitra, máquinas Inseticidas,
quinas vaporizadora; máquinas
mungir. máquinas niveladorat jorieal
maga:Uns perfuradoras para •
tara, máquinas de plantar.
ruas, máquinas regadeiras, mita!~
roçar, de manear. para adiam:,,
rarquir, de triturar. de esfarelar, terra
para irrigado para matar formigas 41
outiva insetos, para bordar e pobres
zar desinfetantes. para adubar Pari
agitar e espalhar palha, para miuá
adorada°, para colber cereais, máquina]
amassadoraa Para Ur egrloolre,
cortar árvore*. para ~abar. Ima lak
Pinar, máquinas cambaram Para se
mear e cultivar, de desbanar. Para ta.
cila; máquinas e moinhos para fon,
gen; máquinas toscaduras ardenado

ascanicos, raiai:fores enecanicoé, roa

los compressores para a agricultura
sachadeiras. semeadeiras. secadeirat
ma, tratores agrícola& válvulas pari
secadores de terra. assadores de gra
arkpeleas agricolaa

ções impressas folhetos, jornais, 11.•
.
Clame 11
a impressos publicações impressas.
-idas, programas radioltaalcos e rá- Artigos, maquinas e instalações para
•
Classe 6
Classe 1
eacritõrios e desenho, 'o inchados nas Absorventes, acetona,
-televisionados. peças teatrais is
ácidos, acetatoa, Para distingule Máquinas e Pariu
classes 33 e 40
watográficas, programas circename
agentes químicos para o tratamento e máquinas para todos os fins industriai.,
laraçao de abras, tecido*. couroa e ce- Máquinas de 1w:toscar,. *erras inectini.
motores elétricos, a/ternadores. fer!Termo a.• 672.396, de 19-11-1964
reuno ri.° 673.392, de 19-114961
lulose; água raz, alcool, albumina, ri. em,
ramentas e placas para tornos. .gers.
Coorpeuthia floema Indústrias
alvejantes
Laboratoirea ~sei
alvaiade.
buo chateai,
dores, plainas. máquinas de lurar

Comérdo

Praaça

iPRORROGAME

vaoRatokao

141t,

áfiésbciritdrairitousig
"a‘siPartir
1111011U
.
•

Clame
podai* iaramicántims bobeado
-ztag1

gles~

1

Classe 41
Benta Catarina
Camarões e* tomara

e eti
dutrl ala. ahinalnio em pá ~taco. bar, bamos asecánicos, prensas azedai.
anti-incrastanits. asti-mildantea, Z. cal,
máquinas =assadeiras, aniatarados
oxidantes, anti-couroalvos, sati-detonan. de barro,
máquina compressora, máquite& azotatos, água aciduladas Para nas adotadas
na comistroção e conseracumuladores, água ollaratida Para vação de estradas,
castração. oiatlie da
fida industriais, amônias banhos para madeira, movimento da
terra. carreto
galvaniza/Ao. benzina. beazol, betumes, outros fina industriais, elevadora, mibicarbonatos de sódi, de potássio; cal quinas desempalhadoras,
descaseadarail
gligele. ca rvões, carbonatos, cataliso- ensacadorar, kr usadoratáclassificadoraa
dores, celulose, chapas fotográficas vertza.dcras. faesa; polinizes. ira:adias,
composições extintores de tardada& clo- tesouras anedia/018, teptel, ntámásas de
ro. corrosivos, croma" corantes, crio. abrir• chavetas, matadeaes, ventilador"
sota; deacorantes, dasiacrastaates, dis- exaustores para foles, bombas centrt
solventes; emulsões knosteheas, taxo. fuga; rotativas dr dedoenmento a a

he, éter, esmalta eatereatow fenol, fil- pistão para todca c.a fins, toletes, eal-

mes lensibilizadoe para fotografias. 9i:radares. 10=4 fosfato tnéu.shlais. Maior% industriais flaseretoia galvanizado.
se; gelatina pare fotografias e alistara,

debee e turba. Mictem

para* cal
delias, válvulas e transportadores au..
tomiticos de alta e balira loressito
prenses hidráulicas, martelos encanicem
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.Tenno a.' 672.33S de 19-11-64
João Ribeirn :', Schmitt
Guonabara •

Tirmo n.° 672.334, de 19-11 -,Í4
Werner Fisc.her •
São Paulo

a

P-RORÀOGAÇÃ6

srxr.4 Bus ru zRj

Classe 3
Substâncias e preparações quinicas usadas na indústria e na farmácia
Termo a.° 672.339, de 19-11-64
Del-Mc.r S. A. Indústria Brasileira de
Sabão e Sabonetes
São Paulo
Um Sabonete Tecnicamente Elaborada
Para Dar Mais Vida e Beleza à Sua Pols

.L
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
• Siasse 48
alarmas elétricos, alto-falantes, ampeSabonetes
tlimetros, amplificadores para rádios.
relhos de iluminação, aparelhos de
Tèrzno ri.° 672.340. de 19-11-64
evisão, aparelhos de ventração para Del-Mar S. A. Indústria Brasileira de
fido& aparelhos elétricos para baSabão e Sabonetes
a , aparelhos eletro-dinanaicos, amaSão Paulo
as para barbear, aparelhos para iasações .telefilmicas, aparelhos para oudatar ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite. aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de p6, benjamins. bobinas 21é•
tricas, caixas de derivação. campainhas
(tétricas, comutadores, condensadores
S'iétricos, conectares, enceradeiras, esSafes de aquecimento, estufas para coaSorvar alimentos, estufas para secar *muPear ferros elétricos de engomar e de
toldar, filtros de água, fogareiro; elétacos, fogões. ftarnos; galvanômetros,
Iddroknetros, indicadores automáticos de
qfvel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefónicos, •interruptores. irradiadores, litat•
padas, liquidificadores, man6metros. mi. Classe 48
arofones, pick-ups, pilhas elétricas, teSabonetes
Geptores de rádio, refrigeradores, retalia,
reggioa, reostatos, telefones, termosta-- Tèrmos as. 672.341 a 672.386, de
Soa tomadas, transformadores, válvulas
19-11-1964.
para rádio, vályclas para aparel hos de
Vollcswagen do Brasil, Indústria e
televisão, ventiladores e voltímetro.
Comércio de Automóveis SÃ.
Minas Gerais
Termo n.° 672.335, de 19-11-64
Editóra Monterrey Ltda.
.Guanabara

lo
r

.
E.
Espionagem
Classe 32
Livros de bblso e revistas

-termo n.° 672.336, de 1941-64
Mana-Fila

•

Indústria e Comércio. ds
Essências Ltda.

Guanabara

ox Mane

... AN

Indústria Brasileira
Classe 41
Essências de: abacaxi, abacate, groselha,
tamarindo, caju, limão, laranja, tangerina, maracujá
Termo n.° 67237, de 19-11-64
Dei-Mar 8, A. Indústria Brasileira de
Sabão e Sabonetes
São Paulo
•

riDei -Mar S/A. Indústria Brasileira
de Sabão e Sabonetes
Nome mexida!

1

Casses: 6, 3. 11, 14, 21. • 28.
33. 39 e 47
'Insígnia
Minas Gerais
ri--nes: 6. 8, 11, 14. 21, 25,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
gen
6, 8, 11, 14, 21,
33, 39 e 4/
Insignia
Minas Gerais
-es: 6. 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e , 47
Insígnia
•
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
• 33, 39e 47
Insígnia
Minas Gerais-

- -Classes: 6, 8; -11, , 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas -Gerais
Classes: 6, 8,' li., 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
•`\.
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21,- 28,
33, 39e 47
Insignia
Minas . Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14, ,24 28,
33, 39e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8. 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
•
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 25,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, '21. 23,
33. 39 e 47
Insígnia
1
Minai Gerais
Classes: 6, b, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
• Minas Gerais
Classes: 6,- 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Clamei: 6, 8, II. 14, 21, 26,
33, 39'e 47
Insígnia
Wrçras Gerais
Ganes: 6, 8, 11, 14, 31, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas emita
Clames: 6, 8, 11, 14. 21, 28,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gera.:
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 26,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8. 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 11, 21, 28,
33 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais

Março de 1965
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 25,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 2t,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28:
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8,11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 26,,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 289 .
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 23,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8. 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Inaignia
Minas Gerais
Classes: 6, 6, 11, 14, 21, 26,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47,
Insígnia
Minas Gerais
Ci-,aes: 6, 8, 11, 14, 21, 2a,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Umes; 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
• Insígnia
Minas Gerais
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insignia
'rtrmo n.0 672.387, de 19-11-1964
Metalúrgica Ferroarte Ltda.
Rio Grande do Sul

4FERROARTE
Classe 6
Máquinase suas partes integrantes aio
• ittcludas nas classes • 7, 10 e lf, ,

,
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água de rosas, água de alfazema, água
férmo a.° 671.322, de 19-11-64
ndo Hernandes Alarcon ea Cia. Ltda. para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a peie, brilhantina, banSão Paulo
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para • os
cabelos, creme evanescente, cremes gorPRORROCAÇIO
durosos e pomadas para limpeza da peCELIAN
le e "maquilage". depilados, desodoBraellsi..
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 36
embelezar cílios e olhos, carmim para
- distinguir: Artigos de vaaeuarios o rosto e para os lábios, sabão e creme
aupas feitas em geral: Agasalhos, para barbear, sabão líquido perfumado
'tais, alparcatas, anáguas, blusas, ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
a, botinas, blusões, boinas, baba- pasta ou liquido; sais perfumados para
os, bonés, capacetes, cartolas, cara- banhos, pentes, vaporizadores de perta.
:L casação, coletes, capas, abales me, escovas para dentes, cabelos, unhas
ecols, calçados, chapéus, cintos. e cilios, rum de louro, saquinho perfucombinações, carpinhos. calças, mado, preparados em pó, pasta, líquieahoras e de crianças, calções, cal- do e tijolos ara o tratamento das unhas,
camisas, camisolas, camisetas, dissolventes e Vernizes, removedores da
as, ceroulas, colarinhos, cueiros.
cuticular; glicerina perfumada para os
, casacos, chinelos, dominós, achar- càbelos e preparados para dsecolo.
fantasias, fardas para militares, ca- rir unhas, cilios e pintas ou sinais artiis, fraldas, galochas, gravatas, gor,
ficiais, óleos para a pele
jogos de lingerie, jaquetas, laqa.ês,
a ligas, lenços, manta% meias,
Termo n.° 672.327, de 19-11-64
s, mantas, mandrião, mantllias, paPerfumaria San-Dar S. A.
. palas, penhoar, pulover, palatinas,
São Paulo
as, ponches,. polainas, pijamas, naa,
, perneiras, quimonos, reg a irs.
CURROGMial
de chambre, roupao, sobretudos,
casórios, saldas de banho, sandálias,
-res, aborta sungas, atolas ou alacks,
toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

SI °uivou?

1,'

dlarço de 19155 1245

(Sacão 'II)

(iões, debruns, lã, fitas torreis franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardeks,, lamparina., mochilas, rhoaauiteiros, nesgas. ombreiras e 'enchimentoa
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de' móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vaatidos
telas, tampos para almofadas, não aa.
zendo parte de móveis, artigos n^2.st'es
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raiou lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Termo n.° 672 326, de 19-11-64
Vicente Elizio da Silva Rangel
São Paulo

-PRORROGAÇÃO
A GATINHA
de Pinheiral

Classe 36
Titulo de estabeleciment
Teremos 'ris. 672.329 e 672.330. de
19-11-64
Vibar — Indústria e Comércio S. A.
São Paulo

semeadores de terra. tosadores de In
ma, aatores aaricolas, válvulas
-naquinas agrícolas
Casse 5
Aço em bruto, aço preparado. Np
doce, aço para 4" aço fundido. al
parcialmente trabalhado, aço pálio, aí
parcI -/mente preparado, cimento ais.
Unam cobalto, bruto ou parcialanenta
trabalhado, couraças, estanho bruto o,
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferio
refinado, bronze, bronze em bruto tas
parcialmente trabalhado, brome efil
manganês, bronze em pó, bronze eau
barra, em fio, chumbo em bruto cat
ein barra. ferro manganês, ferro vaias
gusa em bruto ou parcialmente inibaihado, gusa temperado, gusa malcávet
laminas de metal, lata em Riam. latão
tm falha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabafbidos parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para aolda, niauel, 'ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lha.
-

Tèmio n.° 672.331, de 19-11-64
Móveis de Aço Fiel S. A;
São Paul

PRORROGACM,
PRORROGAÇÃO

'ermo n.9 672.323, de 19-11-64
Tose R. Salgueiro
São Paulo

Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia-, água de touca
TRORE0340.
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, água
11217 ESSO MIRASOL
para barba, loções e tónicos para o:
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons". cosméticos. fixadores
Classe 33
de • penteados, petróleos. óleos para os
Titulo de estabelecimento
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
'ermo n.° 672.324, de 19-11-64
pele e "maca:alaga - depilatórios, desoLaboratórios Perfarrna Ltda.
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
São Paulo
e' talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
PRORROGAC.if)
o rosto-e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios era pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perha
Atilaria Brasileira'
me; asa:atas para dentes, cabelos, unhas,
e aios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, li q uido e tijolos para o tratamento das unhas
.
Classe .3
distinguir: uni produto fannaceu- dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
tico (digestivo)
cabelos e preparados para descolorir
-rmo 12.9 672.325, de 19-11-64
unhas, cincos e pintas ou sinais artifido* arrias Gessy Levar B. A.
.
ciais, óleos para a pele
Sao Paulo
ir'ermo na 672.328. de 19-11-64
Chapéus Vicente Cury S. A.
PRORROGkçÃo
São Paulo

DIGESTIO

- PRO RROGAÇÃO
_

4N04STRIA bRAS U. E 1F1A

-

Clame 24
Ateimares, atacadores para espartilhos
c as/Padas . ataduras , de algodão para
çllversoa fina, exceto para: fins medica
CLMSe
eriamea ssanciiia ta,. pais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
agua & água cia touca. borlas, cadeados caas ara' móveis e
l ua de beleza, água de quina, pums,. empoças paia ~loa, acir
i
1

IN DÚS TR IA BRASILEIRA

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadosexclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânimos e emphlhadores ocrubinados,
arrancadores mecanismos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
destocadorea desentegradores, esmagadotas para . a agricultura, escarrificadonas agrícolas. ferradeiras, gadanhos
res. enchovadeiras, facas para máqua
garrar: para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, maquinas vaporizadoras, maquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras' para a agricultara saaquinas de plantar, motacfmrtuas, inquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar. de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, Para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitas' e espalhar Mim, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para -fina agrícolas. 'de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquina combinadas para semear e cultivar, ale Ideabanar, para euafiar máquinas e moinhos . para forragens, maquinai toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecanizas, roloa compaemores para e agricultura,
eacaadalma, remenclelaaa, meadearas,

Classe 17
Para distinguir: Arquivos, cofres, es
tantçs, fichários e mapotecas
Termo- n.° 672,332, de 19-11-64
Invicta — S. A. Comercial e Coa*
trutora
São Paulo

PRORROGACIO

INVICTA- S.A.
COMERCIAL E CONSTRUTORA

Nome ecanercial
Termo n.9 672.333, de 19-11.64
John Heathcoat And Ccmpany Limitclt
Inglaterra

PRORROGAÇA0
t Asroire

I„ Classe 10
Paral diakiaiguir protetores de lotatio,
cintas ,e meias Pára fias - cirúrgicos, protetores de calcanhar, cantos, protetores
de pulso, suportes 'para planta dos pi,
e cotovelos, ataduras médicas e eirára
gicas

Março de 1945

1246 Quinta-feira 25 .
Têrmo n.° 672.4'38, de 19-1 -64
(Prorrogação)
;raspla S . A. — Indústria. e Coméraia
de Matéria Plástica
São Paulo

.Tèrrao n.°. 672..1-12. d 19 - 11 - 64
a e Comévcio S. A;

Usa Sn • f ' d

t •

Guanaltara

PRoRRoGliciic

BRA SP LA
IND. BRASILEIRA

a

Classe Za
apas de matéria plástica, colheres de
téria plástica, facas de matéria ',laza. isoladores de matria plástica, tubos
lestojos de matéria plástica, frascos e
tampas de matéria plástica
Tênmo n.° 672.439, de 19-V.---64
(Prorrogação)
Cotonificio da Torre S. A.
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

tf a IS.CrRjA BRASILEIRA
Classe 23
armauump asna

Indústria Brasileira
- Classe 40

Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, madeira. estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para Isanheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos. balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras . carrinhos para chã e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosirila. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes. guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Ipoltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
Tétano a.° 672.443, de 19-11-64
Ernesto Neugebauer 8. A.
Indústrias Reunidas
Rio Grande do Sul

'12J313 Itt9 somam,

Sidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, canhanao, cetim,
proa, casemiras, fazendas e tee dos de
11 em peças, juta, jersey, linho nylon
Indústria Brasileira
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
*aturai, tecidos plásticos, tecidos imClasse 41
perensabilizantes e tecidos de pano couro Alcachofras. aletria, alho, espargos,
- e vestidos
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
---Tèrmo n.° 672.440, de 19-11-64
arroz. atum. aveia. avelãs, azeite, azeiCervejaria 1Zusche1 Ltd'a
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Rio Grasde do Sul
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em-grão, camarão, asneia,
em pau e em po, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, crava,
ÇCERVEJA POLKA:d
cereais. coasinho. creme de leite, cremes
Legitimo Sabor ,Alemão; alimentícios, croquetes, compotas, cara
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para • alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fruClasses: 32 e 42
jornais, revistas e publicaçõesem geral. tas. espinafre, essências alimentares, emAlbuns. Programas radiofônicos. Pe- padas, ervilhas, enxoval. extrato ck tose* teatrais e cinematográficas. — Be- mate, farinhas alimentiCias, - favas, fébidas alcoólicas e fermentadas culas, flocos, faseia, fermentos, faijao,
figos, frios, frutas sêcas naturais e crisVamo na 672.441, de 19-11-64
talizadas; glicose, goma de mascar, gorRancho Grande Companhia Copstrutora
grantdos, arão de bico, gelatina.
Minas Gerais
.„tiabada, geléias, herva doce, barna
mate, hortaliças. lagostas. Unguas, leite
condensado, leite em pt5„ legumes em
ZtP)
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masft'/ • sas alimentícias., mariscos, manteiga,
asiP' saca
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas4r
sas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós .moscada, no.
zes, óleos comestíveis, ostras, CN;a3,
pães, paios pralir.és, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-Pois, pastilhas. pizzas, pudins;
queijiai, • 'rações balanceadas para saimate,' requeijões, sal, anu', sardinhas,
sandttiches, salsichas, salame, sopas enlatadaaa'Sataietei, ¡tico dq tqmases,e de
frutas; torfadas, tapioca, tamairas, talhaTitulo

Noite de Gala

,$)

ie -93

e/

,
rim, tremoços. tortas, tortas para ali- padas. ervilhas, enxovas, extrato de asmate, farinhas alimezdiclas, favas,
mento de animais e aves, torrões,
culas, flocos, farelo, fermentos, faig.
toucinho e vinagre
figos, frios, frutas secas naturais o ca.'.
Têm° n.° 672.444, de 19-11-64
talizadam gricose, goma de mascar,
Ernesto Neugebauer 8. A. — Ittdús, duras, granulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. Nara.
irias Reunidas
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leia
Ria Grande do Sul

Antes do-Amor
INDUSTRIA DRASILEIR£

condensado, leite em ssfi, legumes ea
conserva, lentilhas, Unguisa, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, ~teias
margarina, marmelada, macarrão, maa

ia de tomate, mel e melado, mate, mas
sai para mingaus, molhos, atoluacos
mostarda, mortadela, nós moscada, ne
zea; óleos comestiveia ostras, ova,
põe s, piaos. prlinés, pimenta, p6a para
pudins, pickies, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas. Pudinsi
queijos, rações balanceadas para anis
mais., requeijões, sal. sagu, sardinha
sanduiches, salsichas, salames, sopu e.a.
latadas, sorvetes, StICO3 de tomates e cie
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.

Classe 41
Alcaohofrai, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animai", amido,
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 rim, tremoços, tortas, tortas para ta
mento de animais e aves, torrões,
em pau e em p6. cacau, carnes, chá
toucinho e vinagre
caramelos, chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho, creme de leite, cremes
nano n.° 672:447, de 19-11-64
alimentícios croquetes, compotas, cata Ernesto Neugebauer 8. A. — bubas.
pica. coalhada, castanha. cebola. condi
irias Reunidas
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de Era.
Rio Grande do Sia
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, leiga,
figos, frios, frutas skas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias. berva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite ma s pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
asa alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
se de tomate, mel e melado, mate, tussas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, tozcs, óleos comestiveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos, patês petit-pois, pstilbas, pizzas, pudiam
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas an.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
atn. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo u.° 672.445, de 19-11-64
Ernesto Neugebauer B. A. —
teias Reunidas
Rio Grande do Sul
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Classe 41
Akacnocras, aletria, alho, aspargos,
%nicas, alimentos paar animais, amido.
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, bales.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em p6 e em grão, camarão, canela,
ma pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, can.
pica. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doceá, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares. eta

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para animais, amido, amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha. bacalhau,
batatas, balas, biscoitos. bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão,
camarão, canela em pau e em pó, cacau.
carnes, _chã, caramelos.' chocolates, coafeitos, cravo, cereais, creme de leite,
cremes alimentícios, compotas. cantam,.
coa/lutas, castanhas, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, couriçoa,
dendê, doces, doces de frutas, espinafre,"
essências alimentares, empadas, ervilhas,
enzovas. extrato de tomate, farinhas alfmenticiaa, favas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
sê= e naturais, cristalizadas, glicosa,
goma de mascar, lagosta, gorduras. gra.
nulos, erva doce, erva mate, hortaliças, ling uas, leite condensado e em pós
legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, "marisco&
manteiga, 'margarina, marmelada, mas
carrão, massa de tomate, mel, melado,
mate, massas para min gaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, noz-mosca,
da. nozes, paios, Óleos comestíveis, ar
trais ovas, pães, pralinés, pimenta: Os
para pudim, picles, peixes, presuntos:
patês e petit-pois, pastilhas. pizzas. modias, queijos, rações balanceadas pare'
animais, requeijões, sal, sagu,

sanduíches, salsichas, salames, sopas es.latadas, sorvetes, suma de itoshate j'da j
frutas. torradas, tapioca, aataksa,.;ter
Narina ttemoços, tortas, tortas para alif
mento' de' animais e aves, torrões, toucinho' e VirlEgt"
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• Ténias n.° 672.446, de 19-11-64
Ernesto Nrugebauer S. A. — Indústrias Reunidas
Rio Grande do St,'

gaoreco
kindúsgria Brasileira
Classe 4i
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos paar animais, amido.
turéndoes, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, aturo aveia, avelas, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela
em pau e em pó. cacau, carnes. cbá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticios croquetes. compotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola. condimentas para alimentos, colorantes.
chouriços dend& doces, doces de fru.
tas, espinafre. esséndas alimentara, empacas, ervilhas, encovas extrato de tomate, farinhas alitaenticias, favas, ftaulas, flocos, farelo. fermentos. feijao,
Nos. frios Inana sécs., naturais e criata:ludas; gricoee, goma de mascar, Fediam'. granulo!, grilo de bico. gelatina
goiabada. geléias, berva doce, herva
'raie, hortaliças. lagostas, línguas, leite
conderado leite em p& legumes ta
Gomam lentilhas. linguiça. kon10, mas.
Ias alimentidas, mariscos, andttelilamargarina. marmelada. mamaria mas
as de Somate. mel e melado mate, massas para =Jogata, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no
asa; óleos ao:motiveis, ostras, ovas
para. =aos, prlinés. pimenta, pós para
pudins piddes, peixes, presuntos, patas, petit-pois, pailhas, pizzas pudins
gutilos, rações balanceadas para animais. requeijões. sal, sagu, sardinhas
wanouiches salsichas, salame*. sopas *alistadas sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. ~aras talha,
rim tremoços, tortas tortas para ah.
escuto de animais e aves toro,"
toucinho e vinagre
Têm, n.' 672.448, de 19-11-64
UrneIto Neugebauer 13. A. —
trias Reunidas
. Rio Grande do Sul

'Togue de Amor
VIIPUSTRIA BRASILEIRA
Clame 11
Alcachofras, aletria. alho. ...panai
amicar, alimentes paar animais. amido
améndoes, ameixas, amendoim, araruta.
mos atum, avela. avalia, azeite, azeitonas. banha. bacalhau, batata', balas
biacoitos. bombons. bolachaç bata
café to pó e em grão, camarão canela

ma pau e em pó, cacau, carnes. chi.

caramelos chocolates, confeitos cravo
7-ceais cominho, creme de leite, amues
altraentfcios croquetes, compota., em.
coalhada, castanha. cebola, casai.
-;ientori
para alimentos. colorastes.
:touriços . dendê doces, doces de fru-13: espinafre. (mandas alimentares ela
Mas. ervilhas enxovais, extrato de to
te,. `farinhas alimenticias favas fé
zl aa. 'flocos, farelo. fermentos, feijão
lgos. frios, frutas alces naturais e crioiludas; adem, goma de muar. gor•
grilados, grilo de bieo, gelatina
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• --goiabada, geléias, herva doce. herae
mate, hortaliças, lagostas. Lagoas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro. ,
▪ alimentícias. mariscos. manteiga
margarina, marmelada. enacarrgo, mas
se de tomate, mel e melado, mate, magna para mingaus, molha, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. goras, óleos comestiveis ostras, OVEM
pées, pisos, latireis, pimenta, pós para
pudins, picIdes, peixes. presuntos, pa.
tês, petit-pois pstifhas, pizzas, pudins
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, ragu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suas de tomates e de
fritas; torradas, tapioca, tardaras. tghts.
MIL tremoços. tortas. tortas para ali.
mento de animais e aves, borrões.
toucinho e vinagre
Termo n.9 672.449, de 19-11-64
Indústria Eletrônica Translux Ltda.

aparelhos de contrr3le de sons, aparelhos
de comunicação" interna, discos grava
dos, diais duchas, despertadores, mace

radeiras, expremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço.
esquadros de agrimensor extintores de
Incêndios, aparelhos para expremer frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, alcoómetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros coinuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, tavedores, fusivais, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para camaras fotográficas, fcladeiras, garrafas térmicas, „eradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frequên-

garço de 1965 1247
Térrno n.° 672.450. de 19 - 1144
indúsuir Eetranica Translux LtJa
Rio Grande do Sul

indeletra
indústria
Brasileira
8

Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos doatésticos, aparelros e artigos para insta.
'ações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecanicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para autOmóvaia:
aaarelhos e acessórios de rádios; apacia que funcionam com válvulas /ara relhos e instrumentos e aparelhos para

aquecimento. por dielétrico e indução, fins úteis; instrumentos cienti%cois acenfitas
magnéticas, aparelhos para gás en- dedores, acendedores elétricos acusaisRio Grande do Sul
garra-ado e aparelhos de inversão, re; ladores elétricos, apitos, aspiradores de
llógrafos, hidrometros, holofotes para pó, aquecedores, ahatajours, alto-falanautomóveis, interruptores. isoladores iria tes, antenas, acumuladores, amplificadopressore,s. aparelhos de intercomunica- ras, anemômetros amperômetros, assa.'
ção, indicadores de níveis imã= perma. &iras elétricas, adaptadores de micros
nentes para rádios, aparelhos de .afia cópios, agulhas para fonógrafos, aqueneon, gravadores de fitas. gravadora, cedores de ambiente, aparelhos de coa
de discos, isolantes elétricos, isoladores trõle e medida, aparelhos de expurgo
de corrente, intermediários para filmes. utilizado na limpeza e desinfecção de
' Indústria Brasileira
sentinas, mictórios e outros locais, a palampáidas. =netas, liqüidificadores,' las. relhos de libações para banheiros, apapaa, lampeises. lustres lentes aparelhos relhos de ar refrigerado, aparelhos
cia
Classe 8aparelhos de luz fluorescea - • ar condicionado, aparelhos de alta tenPara distinguir artigos e aparelhos elé- luminosos,
tas, limpadores de para-brisas, lanternas são, aparelhos automáticos para aer
tricos e eletrônicos em geral, artigos do- portáteis
e lanternas de mão, luzes ira. carga de água, aparelhos de rdarnm.
mésticos, aparelros e artigos para insta. seiras para veicakm. microacópios,
molaçbes elétricas e hidráulicas; aparelhos arameiros, manermetros, mostradores, aparelhos de aquecimento central, apaeletromecanicos para automatização in- de rádios, microfones, medidores de relhos de aproximação, aparelhos para
dustrial; Instalações elétricas e artigos roscas, medidores de intervalos, miras arqueaaão de volumes, balanças, bata.
elétricos e eletrônicos paraautomóveis; de qualquer graduação, aparelhas de deiras, batedeiras para refreacoa, bataaparelhos • e acessórios de . rádios; ima- medição, massaricoa níveis de ferro, &iras para liquidas e massa, bules elérelhos e instrumentos e aparelhos para níveis de água para caldeiras, apare- tricos, bobinas para rádios e televiabab,
fios úteis; instrumentos cientaStcom acen- lhos de ondulação permanente, objetiva buzinas, baterias, baterias elétricas, ba..

Karsonic

dedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores dè
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemômetros, ampereanetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microe
cópias, agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de conbable e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aParelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tendo, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelho" para
arqueação de volumes. balanças, -batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para liquidas e *massa, bules elétricos, bobinas para rádio., e televisões,
businas. baterias, baterias elétricas, barómetros, bússolas bobinas, balcões frigorificas, aparelhos para bordar, aparelhos para banho de ar quente, chuveiros elétrico., coqueteleiras, churrasqueiras elétricas, carapainias elétricas,
chaves elétricas, chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra, contactos elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores cafeteiras elétricas, compassos,
amaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos -sanitários, aparelhos pare
cortar pães, cafeteiras automáticas,
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores,. aparelhos cortadores _ft fatora cabos e condutores elétricas; contadores de rotação, compressarei. snácilt: :1 3 S cirsema:ngraficas. ias.
trumentos cl,' calcular, eh:cotes para
automóveis, cronômetros. aparelhos ca
libradbres, aparelhai cinematográficos.,

para ampliadores. misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
plugs, parômetros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas Meu elétricas, prumos.
pantógrafos, pane:metros. ~troa
periscópios, potenciemietros. quadros de
comando, instrumentos para medida u
contrôle para mecânicos. relógios ne
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, piace-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguat
de aço, rádios, refletores, reatores se
laia, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia.

redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de 90114, reatores. reatores para lua fluorescentes, reostatos,
registros- para vapor, registros para
bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros. para lavatósios e' para pias,
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadorea, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, saqueies, sinaleiros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, tekanetroa, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros,, tomadas de corrente, aparelhos de alegrai° sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão.
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópica
transmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos concluas. terminais para
baterias, voltinsetroa, ventiladores, válvulas, válvulas de redução: válvulas
para rádios, válvulas para água, vaivuIas de descarga a *ouse°, válvulas de
comportas. selas 'para filtros. aparelhos
~teres, aparelhos de transmissão e,

moção de mana e tripé:

!Metros, bússolas bobinas. balcões I*.

goriiicos, aparelhos para bordar,
relhos ;ara banho de ar quente, ir;
valias elétricos, coaueteleints, churra'.
queiras détricas, -ampainras elétricas,
chaves zlétricas, chaves automáticas
cismes para antenas e fios terra, coup
=cios elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, como*
dores, cafeteira* elétricas, amaPaaaos
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhas
cortar pães, cafeteira. gavAográtlem
chassis, condensadores, condeasadorte
para vapor, colhaadores, aparelhos sor
bafores de !rios, cabos e condutores eis.
tricos, contadores de rotação, compres
sores máquinas -cinematográficas, ias
transmitas de calcular, chicotes par*
atikamóvels, cronómetros, aparelhos ea
libradores, aparelhos dneasatográficos
aparelhos de contrõle de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos grava.
dos, diais duchas, despertadores, ene*
madeiras, espremedores elétricos, estufas. exterilizadores, esquadrai de aço,
esq-melros de agrimensor extintores da
incêndios. aparelhos para exprerear frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, aletrômetroe de quadrantes exaustores. estojos para filtros COM torneiras,
faróis, faroletes, fogões, forme e fogareiros elétricos, fios para eletricidades,
fips terra, ferros elétricas de. engomar •
pomar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, evedores. fusi.
vels, filmes avelados, fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motoras, 'aparelhos
de frequénda modulada, fonógrafo', fitas métricas, foçalizadozes para câmaras 101,09rdiests, faladeiras, garraios térmicas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta fraques.= que Nacionais com vdigralas para

ti
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ustaimeoto, por diektsico • indução,
taa magualoas, aparelhos paxa gás ed
rraSadlo • aparelhos de inversão, re6grafos, hidrômetros, holofotes para
tomóveis, interfuptores, isoladores im:
pressores, aparelhos de intercomunicaPo, indicadoras de níveis ímans perma'6,eutes para rádios, aparelhos de gás
gravadores de fitas, gravadores
discos, isolantes elétricos, isoladores
corrente, intermediários para filmes,
hanetas, liquidificadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas,!enternas
portáteis e lanternas de mão, luzes traSafras para veículos, microscópios, moaxômetros, manômetros, mostradores.
je rádios, microfones, medidores de
'3as, medidores de intervalos, miras
, qualquer graduação, aparelhos de
axe-dição, massaricoa, níveis de ferro,
Oveis de água para caldeiras, apareUsos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para badl-teixos painéis de carros, para-raios,
a, parômetros, panelas elétricas, pade pressão pistolas de pintura.
pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,
pantóg rafos, pantômetros, pirômetros
periscópios, potenciõmetros, quadros de
ttomando,' instrumentos para . medida e
ttontrôle para mecânicos, relógios de
a, revólver para pinturas, projetores
u
I,%einatográficos, pince-nez, aparelhos
sle refrigeração, refrigeradores, réguas
N . aço, rádios, refletores, reatores reais, receptores, regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores 'para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
Ode. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias,
secadora:, para • cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinalei.
crés, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telõmetroa, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrertie, aparelhos de elégrafo sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão
torneiras com dispositivos para aquecimento de água, telefones, telescópios.
transmissores, toca-discos, automáticos
.não, tubos conduits, terminais para
baterias voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, vaiouIas de descarga ,a pressão, válvulas de
comportas, velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons e tripés
T,;.raws ns. 672.451 e 672.452, de
19-11-64
j.'ézar Yazigi,
São Paulo'

erd4

Classe 32
Almanaques, anurios, blbuns Impressos, boletins, catálagos. edições impressas. folhetos, jornais, livros impressos,
publicações 'impressas, programas radiofônicos • rácho-televisioiaados, pe7a:
teatrais e cinemtográficas, programa
circenses e 'revistas
Termo ta.° 672.453, de 19-11-64
Cézar Yazigi
São Paulo

Classes: 32, 38 e 50
Jornais, revisas e publicações em geral.
Álbuns. Programas radiofónicos. Peças
teatrais e cinematográficas. — Papel
e seus artefatos, livros não impressos.
— Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos, literais de propaganda.
Cheques, etiquetas impressas, escapulares,
folhinhas impressas, notas promissórias
Urino a.9 672.454, de 19-11-64
(Prorrogação)
•
Sua Majestade Rouas S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO .
uompre em 10 Prestações
E Pague Sómente Nove
Porque a Primeira
SUA MAJESTADE
Paga para Você.'

p

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
anúncios impressos, ações, apólices, bide sorteio, cheques, car.
lhetes. bilhetes.
Silas comerciais e de visitas, duplicatas.
debemaares, envelopes, fatcras, iblhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais. notas
Promissórias. papeis de correspondncia,
publicidade e propaganda em
6a4,53VOS,
geral, reciba

•A Entrada de seu Creditii
Classes: 36 e 37
Artigos de vestuário, de gala sorte, inclusive de esporte e para crianças (fraldas. cueiros). — Roupa de cama e
mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
uso poc ww-I, panos de prato e análogos

•

,

PRORROGAÇÃO
inédito !!! Oferta de Natal'
de SUA MAJESTADE
Receba Inteiramente Grátis
A- Entrada de seu Crediário
Classes: 36 e 37
Aitigos de vestuário, de toda sorte. inclusive de esporte e para crianças (fral
das. cueiros). — Roupa de cama e
mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
uso pessoal, panos de prato e análogos
Tèrmo n.° 672.458, de 19-11-64
(Prorrogação)
SI,- Majestade Rouas S. A.
Guanabara
•PRORROGACÁO

• SUA MAJESTADE
Roupas para Homens,

'PRORROGAÇÃO_.

Março oe 1965

cacrecols, calçados, chapéus, cinboa.
de sanhosas e de crianças, calções, calças, camisa., camisolas, camiaetaa,
cuecas, ceroulas, colarinhos cuelro4
saias, casacos, chinelos, dominós, acharoca, Santas.as, fardas para militares co
PRORROGAÇÃO
legiais, fraldas. galos:11as, gravatas, gor.
roa, jogos de liagerie, jaquetas, Mak,
luvas, ligas, lenços, mantós, malas
SUA MAJESTADE
meãs, mantas, mandrião, mantilhas, paPaga a Entrada e Você
letós, palas, perthoar, pulover, palatinas
peugas, pouches, polainas, pikmaa,
Só Começa a Pa
gar
Mos, perneiras, guimonos, regalos,
A Partir da Segunda
robe de c.haMbre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de 'banho. sandfdlai
Prestação
susteres, aborta, sungas, tolas, ou dadas,
Classes: 36 e 37
tater toucas, turbantes, ternos, uniformes
Artigos de vestuário, de tôda sorte, in• vestidos
clusive de esporte e para crianças (fralTérmo
n.°
672.459,
de 19-11-64
das. cueiros). — Roupa de cama e
(Prorrogação)
mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
Sua Majestade Rouas S. A.
uso pessoal, panos de prato e análogos
Guanabara
Têrtno 11.° 672457, de 19-11-64
(Prorrogação)
PRORROGAÇÃO
Sua Majestade Rouas S. A.
•
Guanabara
Termo n.° 672.456, de i9-l1-&t
(Prorrogação)
Sua Majestade Rouas 3. A.
Guanabara

Classes: 36 e 37
Artigos de vestuário, de tôda sorta. InRapazes e Meninos
clusive de esporte e para crianças (fraldas, cueiros). — Roupa de cama e
Classes: 36 e 37
mesa. inclusive cobertores. Toalhas de Artigos de vestuário. de tôda sorte, Inuso pessoal, panos de prato e análogos clusive de esporte e para crianças (fraldas, cueiros). — Roupa de cama e
Termo n.° 672.455, de 19-11-64
mesa, Inclusive cobertores. Toalhas de
(Prorrogação)
uso pessoal, panos de prato e análogos
Sua Majestade Rouas S. A.
Têrmos ns. 672.460 e 672.461, de
Guanabara
CompanNia Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de Raiem
São Paulo

• SUA tvIAJESTADI
Oferece ara Vocrà

,indústria Brasileira

;

if () I) I il !; 11 . I (:
INDUTRIA BRASILEIRA‘
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geralt Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraouças, casacão coletes, capas, chales.
tas comh i nac&. s rorninhos calças

•

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Abri seu Crédito'seniGàtar:
O Recibo da ta. Prestação'
Você não Paga,
SUA MAJESTAD
• Paga para Voo())
Classes: 36 e 37
Artigos de vestuário. de tOda sortui, Inclusive de esporte e para crianças (frpldas, cueiros). — Roupa de cama e
mesa, inclusive cobertores. Toalhas de
uso pessoal, panos de prato e análogos
Tênino n.° 672.462, de 19-11.64
Selrio
Seleções Rio Modas Ltda.
Guanabara

SELRIO-- SELEÇÕES
'RIO MODAS,
Classes: 23 e 36
Titulo de estabelecimento
Térmos na. 672.463 a 672.465, de
19-11-64
Sairia — Seleções Rio Modas Ltda.
Guanabara

INDÜSTRIA: BRAMEM*
Classe 23
Tecidos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
dourai, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus. cintná
Matas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camiseta*,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos de !ingeria, laquetas, laquk.
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paletós, palma, penboar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 50
Impressos em geral

