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DEPARTAMENTO NACIONAL
' I A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÕES DO SECRETARIO
DA INDUSTRIA
Rio, 23 de março de 1963
The Toni Company - recorrendo
do despacho que deferiu o do termo
159.704 - Titulo: Instituto de Beleza Madame Timi, do requerente:
Hortecia Soares da Cunha.
O Sr. Secretário azarou o seguinte
despacho:
Nos termos do artigo 50 da Lei
n9 4.048, de 1961, e da Portaria Ministerial de 27-9-83, conheço do recurso e lhe dou provimento, para
reformar o despacho recorrido a folhas 16, e indeferir o pedido inicial
com aplicação do artigo 120, n9 5,
do Código da Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 12 de março de
1965. - Eduardo Portella -Netto, Secretário da Indústria.
Luiz Rosa! & Irmão - recorrendo
do despacho que indeferiu o têrmo
aQ 174.550 - Marca: Empório Rossi.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
De acordo com o artigo 50 da Lei
119 4.048, de 1461, e da Portaria
Ministerial de 27-9-83, conheço e dou
provimento, em parte, ao recurso
interposto e conceder o registro da
marca pleiteada, com exclusão para
proteger massas alimentícias, cebola,
alho, pimenta do reino, cumin,ho, sal,
vinagre, massa de tomate, azeite,
Manteiga, banha, protegidos tais géneros pela marca ROSS registrada
sob n9 105.984, prorrogado sob número 223.088, inf. fls. 20. Rio de
Janeiro, 12 de março de 1985. Eduardo Porterla Netto, Secretário da
Indústria.
corvina Idegennyelvu Konyvklado
- recorrendo do -despacho que deferiu o Urino 284.874. marca: Ma8"Yar
Ozemle - Resenha Húngara - do
requerente Anita NUR' Patka.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
De acerdo com o artigo 50 da Lei
ne 4.048-81, e da Portaria Ministerial,
de 27 de setembro de 1963, conheço
do recurso e lhe nego provimento para
manter o despacho recorrido de folhas face a possibilidade da coexistência das marcas (titulo de revistas) Ma gyar Szemle e Hungarian
Review. Rio de Janeiro. 12 de março
de 1965. - Eduardo Portant& Netto,
Secretário da Indústria.
Companhia Lenindo Alto da Boavista - recorrendo do despacho que
indeferiu o tétano 316.284 - marca:
Ramificado.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho-
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De, acordo com o artigo 50 da
Lei n9 4.048, de 1961, e da Portaria
Ministerial, de 27 de setembro de
1963, conheço do recurso e nego provimento para manter o despacho de
fls. 11 com aplicação do artigo 95,
n9 5, do Código da Éropriedacie Industrial. Rio de Janeiro, 12 de março
de 1965. - Eduardo Portella Netto,
Secretário da Indústria.
Laboratórios Associados Carrano
S. A. - recorreddo do despacho que
deferiu o têrmo 317.200 - Marca:
Paratiol, da Cia. Química Hhodia
Brasileira.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
De azórdo com o artigo 50 da
Lei n 9 4.048, de 1961, e da Portaria
Ministerial, de 27-9-63, conheço e
nego provimento ao recurso, e mantenho- o despacho recorrido de :Olhas
vista a possível coexistência das marcas registranda e registrada para
proteger produtos para uso diverso.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1965
Eduardo Portelçta Netto, Secretário da Indústria.
Indfietrias Reunidas Planaltina Sociedade Anónima - recorrendo do
despacho que indeferiu o téritto número 319.258 - Marca: Orquídea.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
De acórtio com o artigo 50 da
Lei n9 4.048, de 1961, e da Portaria
Ministerial de 27-9-63, conheço do
recurso e lhe nego provimento para
manter o despacho de indeferimento
de ils. 17, com aplicação do artigo
95, n9 17, do Código da Propriedade
Industrial . (R. 165.884). Rio de Janeiro, 12 de março de 1965. Eduardo Portelta, Netto, Secretário
da Indústria. -

O parecer do Srl . Diretor Geral e
do teor seguinte:
Nada a opor,' entretanto, o requerente deve ocupar um mínimo de espaço, no -hall" do 39 andar, o correspondente a uma mesinha e uma
cadeira que seriam recolhidos a uma
dependência do SR1E - findo o expediente de clicrerio.
AO' Sr. Secretário da Indústria.
Em 25 de fevereiro de 1965.
as.) Geral Saboya. Diretor Geral do
D. N. P. I.
EXPEDIENTE .
DO DIRETOR GERAL

Diversos
Rio, -23 de março de 1965
Indústria Mecânica Ornas Limitada
- No recurso interposto ao Exmo.
Sr. Dr. Secretário da Indústria e do
Comércio que manteve" o deferimento
da marca: O M - termo 328.961 requerente: Indústria (O. M.) Limitada, Peças para Autom6veia. Nada há que deferir quanto ao pedido
de fls. 19 que não tem apoio legal.
Prossiga-se, como proposto a fls. 18
In-fine.
São Paulo Alpargatas S. A. No pedido de desarquivamento do
térmo 443.680. - Era face do parecer do Of. de Administração: Maria
Helena Gitahy de Alencastro, com o
qual concordo1 nada há que deferir,
mantenha-Se o despacho de arquivamento.

neiro de 1962, nego atendimento as
pedido de reconsideração de fls. mais
tendo o. primitivo despacho de indefe
rimento. A requerente só possui registrada a marca Heliar agora acrescentou a expressão Mester, que não
de uso necessário e que colide com e
registro de igual nome n° 258.035, de
terceiro aque distinguiu vários artigo'
da classe 8, inclusive, pilhas elétricas
Malharia Esperança Limitada Recorrendo do despacho que indefe
riu o Mino 375.315 - marca: Esperança - De actordo 'com o artigo 63
do Decreto 535, de 23 de janeiro de
1962, o parecer da Divisão de Marcas nego atendimento ao pedido de
reconsideração de fls, visto que o
requerente transferiu para o seu nome
um dos registros inicialmente impeditivos a sua pretençâo existindo porém
outras que pertencem a terceiros •
com os quais se confunde a registranda .
Mendes de Matos 6 Cia. No
pedido de reconsideração do despacho
de deferimento o têm° 386.658 marca: Mendzs - De ac6rdo com a
artigo 63 da Decreto 535, de 23 de
janeiro de 1962 e parecer da Divisão
de Marcas, acolho o pedido de re
consideração de fls. 10 para o fim de
reformar o despacho do registre-se
de fls. indeferindo a presente solicita.
çâo.

Porcelana Real S. A. -- Recorreu.
do do despacho que deferiu o termo
413.625 - marca: Resaal - regue.
rente: Refrigeração Santo António
Limitada - De ace•rdo com o artigo
63 Decreto n' 535, de 23 de janeiro
de 1962 e parecer da D. de Marcas
nego acolhimento ao pedido de reconsideração de fls, por não me parecerem colidentes a regi.stranda e a Mar.
ca, e inda po rregistrar, do recorrente.
Waldemar Samuel - No pedido
Reconsideração de despachos
de reconsideração da despacho de indeferimento do têrmo 414 486 - marHoshino
Hoshino Limitada DECISÕES
Recorerndo do despacho que deferiu ca: Sissi - De aceirdo com o artigo
DO SR. SECRETARIO GERAL
o têrmo 163.222 - marca: Estadio 63 do Decreto 535. de 23 de janeiro
1962, nego acolhimento ao pedido
T - de Toledo 6 Cia. Limitada - de
de rezonsideração de fls, mantendo
De
acôrdo
co
mo
artigo
63
do
Decrede
25
de
337
Jorge Cardoso - G.
fevereiro de 1965. - Requer seja to 535, de 23 de janeiro de 1962, e. o primitivo despacho de indeferimento. por me parecerem colidentes as
mantido seus serviços na sede atual parecer da Divisão .de Marcas, acolho marcas
Sissi, registrando e Zizi regiso pedido de reJasideração de fólhas trada. ambas
do D. N. P. I.
para p rotegerem os mes.
visto seta iguais Estadio e, para
O Sr. Secretário Geral exarou o proteger o mesmo artigo, as marcas anos artigos, visto que a primeira m
seguinte despacho:
registrando. e registrada, sendo assim refere a Brinquedos Miniaturas de
forma
proposta
pelo
Autorizo. na
reformado o despacho de fls, para o Utensílios domésticos e, a segunda 1
Brinquedos de Borracha, sem discriDiretor Geral da Departamento Na- fim de irtdefe ,ir a presente colicitaCko. minação,
podendo, portanto, corres,
cional da Propriedade Industrial, A
Saturnia S. A. Acumuladores Elé•
tricos - Recorrendo do despacho que ponder as mesmas miniaturas.
Secretaria da Indústria.
Expansão Produtos farmacêutica
Em 15 de março de 1965. assi, indeferiu o têrmo 245.358 - marca:
Ergo
Limitada - Na' reconsideraçã,
De
acôrdo
*com
o
arnado) Armando Gonus de Melo, Se- Haat' Master 1,tigo 63 do Decreto 535. de 23 de ja-1, do despacho do indeferimento tênis
cretário Geral do M. I. C.
425.623 - marca: Lisocreem -
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AS Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
;tornais, diariamente, até. às
15 horas, exceto Oca sábados,
quando -deverão .gazé-lo até às
11,30 horas.
— As' reclamaçaes - pertinentes à. matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por etcrito, à Seção de Redação, cias
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 • para o
exterior, que s'érãO sempre
anuais, as assinaturas poder• se-cio tomar, em qualquer épo- ta, por seis meses ou um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
• verificação do prozo de validade de Mas assinatikras, na

•
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EXPEDIENTE.
• DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GENIAL

ALBERTO
DE BRITO PEREIRA
Ii
orlar. ,.)o esoviço os

PA.1131.1CAO81111

emana OA sayao os laseta.0o

MURLO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
'VIÇA°
.14114 IN* ~Moldam* ao aloredionso alo Oapartaanont•
Nacional Go Oropel
da Inclbatrio Cornarei°

Owiteatrlai da Medularia

ta-picas° mio oficinas do

Departamento de impranab Nacional
-e-

-

• ASSINATURAS

REPARTIçõES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre • . . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
Ano •
900.00
Exterior:
• Exterior:
Cr$
1.300,00
Ano
.
.
• •. • • Cr$ .1.000,00
Ano

—

— As Repe.etições Públioae
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e de
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoe
usem os interessados prefe. •
rencialmente cheque ou vala'
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edi»
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão cios' assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato dá assinatura.
— 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 arar

parte superior do enderêço vão continuidade no. recebimegto
improssos o número do talão( dos jornais, devem os açsinande registro, o més e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

— De acordo com o artigo 63, do
acordo com o artigo 63 do Decreto Decreto
número 538, de 23 de janeiro
535. de 23 de janeiro de 1962, e pa- de
. 1962 e parecer • da Divisão de
er
da'
D.
de
1Vlarcas.
nego
acolhiTe c
nego acolhimento ao pedido
de reconsideração de fls., mantendo
• mento ao pedido de reconsideração de
o
primitivo
despacho
de In- o primitivo despacho concessivo do
mantendo
deferimento da solicitação.
registro, porque parece-me que podem
coxistir as marcas reSamuel James Wil (non — na re- perfeitamente
consideração do despacho do Indefe- gistranda — Prolab — e registrada
rimento do termo 426.813 — marca — Labor.
Dr. A. Wander s. A. — no peSiameses.
de reconsideração do despacho
.— De acordo com o artigo 63, do dido
deferimento do tênue, 468.176 —
Decreto número 535, de 13 Ce janeiro de
— do requerente Lade 1962 e parecer da 'Divisão de marca: Praracil
Biosintética S. A. ProduMarcas, nego atendimento ao pedido boratórios
de reconsideraç ão de fls. mantendo o tos Farmacêuticos.
primitivo despacho de indeferimento — De acordo com o artigo 63, do
Decreto número 535, de 23 de janeiro
do pedido.
1962 e parecer da Divisão de
Térmo n. 427.640 — marca Voto- de
acolho o pplido 'de reconsigrease — requerente: Indústria e Co- Marcas,
deração de fls., indeferindo a preica
Atlas
S.
A.
g
• mércio Metalúr
sente solicitação de registro da marca
Proracil, a qual colide com a do reartigo
63,
do
oacõrdo
com
De
. —
Decreto número 535, de 23 de janeiro considerante Paracyl.
•
de 1962 e parecer da Divisão de
Augusto Marques da Silva
Marcas, reconsidero — ex-officio — —Sérgio
no pedido de reconsideração do
o despacho que deferiu o presente pe- despacho de indeferimento do térmo
dido de registro para denegá-l o na n. 478.973 — marca Higroterm.
forma da legislação vigente e decisão
ministerial datada de 25 de maio de — De acôrdo com o artigo 63, do
Decreto número 535, de 23 de janeiro
1961 — Casa Nylyarn.
de 1962 e parecer da Divisão de
Cooperativa Mista dos set:vidores Marcas, acolho o pedido de recon. Públicos do Estado da Paraíba Limi- sideração de fls, para o fim de retada — no pedido de rconsideração do formar' a decisão recorrida e conce• despacho de indeferimento do têrmo der o registro pleiteado. A marca
n. 428.936 — marca: Cooperativa.
Higroferra, embora altamente evoca— acôrdo com o' artigo 63, do tiva e ' fantasiou, e de formação no
Decreto número 535, de 23 de janeiro estilo das marcas técnicas, onde ende 1962 e parecer da Divisão de contramos, por exmplo, no campo do
Marca, nego deferimento- ao. .--didd som.létrico, expressões como* Eletro— Elletro-radio
Eletro-técnica,
de reconsideraçã o de fls., mantendo som
etc., de formação semelhante.
despacho
dnegatório
da
concessao
oda marca, que Incide na proibição
Woord Cia. — no pedido de reContida no artigo 95, n, v 5, do Código. consideração de indeferimento do
tétano n. 489. 5
marca: Dubos
taborterápica Bristol S. A.
Ncgueirense.Farntazêutusa
—
dústria Química e
De aclSrtio com o artigo 63, do
.o do der.no pedido de reconsideraçã
to d &Armo mi- Decreto número 535, de 23 de janeiro
de e ,— marca: ",Pro/ab" r- de.„.1962 , e ,. parecer da . Divisão de
pac.ho430.012
mero
nego • atndimento ã, reeonsi.
Laboratório
Americano de,garraa . 111farcas,
do
deração tte ;.edido a fls., mantendo o
.
'
.
coterap ia S.. A. ,, ,
.,..:i
r.. a PI .: . n

6

Inicial despacho que indeferiu o pe- EXPEDIENTE DA DIVISÃO DEI
dido, visto que a registranda como
PATENTES
adjetivo gentilico, incide na proibição
contida no artigo 95, n. 5, do Código.
Exigénefas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
REPUBLICADO

Desistência de processo
Dia 23 de março de 1965
Sznelwar Fliw Ltda. — (declara
a desistência do têrmo n. 461.507 —
marca: "Unidades planejadas").
— Anote-se a desistência e 0-sc
andamento no processo.
Torsão e Tecelagem de Sêda Brasil
Limitada — (declara a desistência do
térmo número 468.726 • — marca:
Brasil).
— Anote-se a desistência e dê-se
andamento no 'processo.
Warner Lambert Pharmaceutical Co. — (declara a desistência do
térmo 471.388 -- marca: Umchronie).
— Anote-se a desistência e dê-se
andamento no processo. It. 466.323 — Tecelagem Ajavi Liraitada.
— Arquive-se o processo.
EXPEDIENTE DA SECA° DE
RECURSOS
Rio, 23 do março de 1965
Exigências:

AVISO
".
Pubricaçdo de Pontos Caractertsticos
Dia 23 de março de 1965
Aviso aos interessados que, segundo determinação do Sr. Diretor Geral, os pontos característicu3 passarão a ser publicados na
Integra e não, como te vinha
procedente até agora, mamente
primeiro ponto, o que contraria
dispositivos legais:
N. o 37.773 — Simon L. Ituskin
N. o 92.155 — Produtos Quimi
cos Guarany S.A.
N. o 109.756 — Farbwerke Ilue
chst Aktiengesellschaft Vorin
Mester Lucius & Bruning. •I
N. o 111.892 — Erwin Baas.
N. o 112.456 — Ciba Societe Ano,
nyme.
N.° 112.552 — Laboratories
Ilaut,mann A. G.
Dr. Holger Lue.
N.° 113.929

der.
N. 0 115.068 — Bendiz Aviation
Corp.

N.° 117.501 — Sigel Luci -. e Co
Walita S A. Eletro Indústria — inércio Ltda.
No pedido de reconsideração do
N. o 117.806 — Maurice Scherr,1
têrm o 123.041, privilégio de inN, 0 119.363 — Christian Cariai
venção. — Cumpra a exigência. Mauthe.
N.° 119.803 — W. C. Heraeul,
Recurso:
G. M, B. H.
Vicente Ferná-ndes — RecorrenM. C. Corp.
N.° 120.821 —
do da de:pacho que indeferiu o
121.829
—
F.
E.
Sumiu Der
N.o
térmo 104.936, privilégio de Invld F. Wise.raan & Sala . Ltd, 1,
venção.

•
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•
N. 123..111 - Auréliat Tenra e CdHellemut Geiger.
N. 126.145
pebellschaft Der Ludw Von Roll
General Electric Co. teima Balbo..
•
N. 129.051
Schen Eisenwerke A. G.
N. 123.416 - Wilhelm Ernest.
N. 129.400 - )osé Lopes da Silva
N. o 125.212 - Maybach MOto- e Benedito Lopes da .Silva.
14. 124.016
Pio Reggiam.
renbau G. M. B. H.
Cia. Ltda.
N. 124.126 - - Dober
N. 129.494 - Francisco -Ottolini
N. o 125.214 - Seahlt Co. Of. Ribeiro e Renato Cunha de Viveiros.
124:128
Dober & Cia. Ltad.
N.
América.
N. 124.138
Hoover Limited.
N. 130.347 - José Luiz da Costa.
N. 130.464 - José Lopes da Silva N. 124.139 - Hoow Linited.
N. o 125.271 - Xeller Q KnapN. 124.140- Hoover.Limited.
e Benedito Lopes da Silva.
pich G. M. B. H.
N.
124.141 - Hoovei United.
Alf
Eskil
Hallen.
N.° 125.331 N. 130.465 - José Lopes da Silva
N. 125.156 •-• S C Johnson & Son
N. o 125.386 ,- Edy "Ouggis:. e Benedito Lopes da Silva.
Inc.
berg.
N. 130.528 - José Lopes . de Silva
N. 124.256 - jerclaydon Inc.
Benedito Lopes da Silva.
N. o 127.134 - Mon.tecatini So- e N.
N. 124.418 - Milton Libermaa e
José
'Lopes
da
Silva
130.530
çieta Generale Per L'IpdústriaRubin. Liberman.
da
Silva.
Benedit„
Lopes
e
Mineraria e Chimica.
N.. 124.741 - Shell Inbernationale
N. 131.297 - Takeo Yukl.
Reseamh Maatschappij N V.
•
• N. o 127.169 - Dow Coring Corp
N.
131.353
Hubert°
de
Marchi
N. 124.832 - Shell Research
• N. o 127.414 •-• Hans UlriCh Gherini.
Bohr.
N. 155.970 - Arplac'S.A. ArtefaN. 124.847 - Mário Moraes • TavaN. o 127.819 - Societe Des Usi- tos Plásticos de Calçados.
res.
N.
115.484
Suraio
Umezawa.
Rhone
Poulenc.
.
Chimiaues
nes
N. 125.248 -. Irving Stanley Ness
Evetron S.A. Ind.
N. 118.311
N.° 127.83 - Joseph A. Pullen.
e Ronald Voorles Lints.
de Componentes Eletrônicos.
Pedro Coraça.
N.° 128.579
N. 125.342 - lhe Gillette Co-.
N. 123.223 - S.A. White Martins.
N. o 129.421 - -Koppers Co. Inc.
N. 128.230 - Charbonnages de
N. 107.826 - Les Laboratories
. N. o 129.557 - Arlstides Eparai- France.
Francais de Chimiotherapie.
nondas Ferreira.
N. 106.745 Colha M Doyle.
N. 123.779
N. 109.105 - Westinghouse Dec.
N. o 129.824 - Luigi Papa.'
N. 128.807 - N V, Philips Gloeltric Corp.
N. o 130.484 - International Pa- lampenfabrieken.
tentes Trust Reg.
Philips Gloel- N. 11.387 - Dr. António Ferreira
N. 128.808 - N
Gandra.
.•
N. o 130.485 - International lampenfabrieken.
Patents Trust Reg.
N. 128.898 - Imperial Chemical
N. 111.622 - American Brake Shoe
Industries Limited. •
Co.
N. o 120.959 - Compagnie BorN. 128.928 -- Fuller. C.ornpany.
N: 111.784
Glaxo Laboratóries
delaUe Des Produits Chimiquea.
N. 128.933 - Farbenfabriken 13ayer Limited.
N. o. 106.263 -- Chemismhe Wer- Aktiengesellschaft.
N. 112.300 - Roussel Uclaf.
ke Huls•Aktiengesellschaft.
N. 112.649 - F M C Corp.
N. 129.090 - Farbwerke Hoechst
N. 113.529 -- General Motor s Corp.
N. o 109.970 - Sterling Drug Aktiengesellschaft Vorm Meister LuN.
116.212 - Ciba Société Anocius
G
Bruning.
Inc.
N. 129.341 - The Distillers Co. nyme.
N. o 144.905 - Kabushikl
Llmited.
N. 118.456 - Philco Corp.
ha SeLsan Nihon Sha.
N. 129.518 - General Eletric Co.
N. 127.118 - Clevite Corp.
N.° 121.174 -- Everts 84 Vau Der
N. 129.532 - Pirelli Societa Per
N. 120.215
Dr. Henry Marinus
Weyden N. V.
Azioni.
Christensen.
N. 123.618 - Attrite Restas Li' N.° 121.281 - Jean Joseph ArN. 129.582 - Shawinig N Chemimited.
thur Grisard e Marcel Jean Ar- cals . Limited. thur arisard.
N. 129.610 - Imperial Chemical • N. 123.946 - Tecalemit Limited,
Molybdenum corp.
N. 126.704
N.° 121.381 - pittsburgh Plate Industries Limited.General Electric Co. Of.' América.
N.
129.960
Class •Co.
N. 129.997 - Chemet Engmeers
Stamicarbou N . V.
N. 128.606
N. o 121.451
Tadao Yoshida.
• N. 128.935 - Ciba Société AnonyN. o . 122.921 - American Marl- Inc.
N. 129.999 - Compagnie de Saint me.
etta CO.
Gobain.
N. 129.015 - 'Shelf Internatioaale
N. o 123.896 - Societe IndustriN. 130.080 - Jorgea Vilhelm Kyed. Research Maatschappij.
elle Pour La Schappe.
N. 130.200 - Fábrica Italiana
N. 129.046 - Farbenfabriken Bayer
N.° 126.564 - Josef Duft.
Magneti MarelliS P A.
Aktiengesellschaft.
N.° 128.571 -. Novidades Qui•
Mário Ballestra.
N. 130.255
N. 129129- Oswaldo Ribeiro dos
zincas Noviquimica Ltda.
N. 130.260 - Micha• Heinz Safo- Santos.
N. o 126.615 - Hlrokazu Kira- mon e Marcos Wasserman.a 129.276 - E I Da Pont de Ne-N. 130.546 - Andrew Palko.
sawa.
mouri And Co.
N. o 126.624. - Ranulpho de
N. 130.626 -- Maquinas e EquipaCiba Société AnoN. 129.329
Campos Salles Fi lho.
mentos de Refrigeração Ltda.
. •• nyme.
N.. 130.637 - Société Anon)ime
N. 129.353 - Oba Société AZIO.
N. o 127.830 - Agostino Ovidlo
kndré Citroen.
nyme.
Rigolin.
N. o 128.932 - Farbenfabriken • N. 136: 638 - Société Anonyme N. 129.354 L. Societa ;Italiana ReAndré Citroen.
Bayer Aktiengesellschaft,
sine.
Société Anonyme
N. 130.663
N. 129.504 Deutsche • Solvay
N. o 129.390 - We Ner Moi!.
Citroen.
Werke Gesellschaft Mit Beschrankter
N. o 129.483 - Cia. Brasileira André
N. 130.935 - Dean Mccormick Haftung.
de Construção Fichet & Schwartz
Boyd.
•
N. 129.583 - Rayraond InternatioHautmont.
Precision Valve nal Inc.
N. 131.121
N. o 129.719 - Heberleln &. CO, Corp.
N. 129.712 - Ciba Société Anony•
N. 113.928 - Dr. Holger Luedet. me.
A.G.
N. 114.330 -- Maxime AnTrault e
N. 129.713 hti. L'Oreal S.A.
N.? 129.888 - Rockwell Stan Paul Destornieux-.
N. 129.850 - Farbenfabriken Bayer
darei Corp.
•
Aktiengesellschaft.
N.
116.847
Natal
Tire
Co.
'N. o 129.905
Dalmler Benz
N. 129.853 - Dr. Karl Ziegler.
N. 118.131 - Metais e Ferragens
Aktiengesellscaft.
N. 129.899 - Vometec N V.
Dimos Comércio e Indústria Ltda.
'Deutsche •Gold ,Und
N. o 146.436.-. Gebiuder SeIdel
N. 129.908
N. 121.124- Lucia Simões de Cas
Silber Scheideanstalt Vormals Roessier.
KG.
tro.
N 130.202 - Olin Maddeson CheN. o 154.136 - Plástica CamN. .121.482 - Herman Kremer Le.
.
raleai Corp.
•
peão Ltda.
bovits.
••
•
I
Miles
.'Laboratories
N.
•
130,336
N. o 110.969 - Napco Chemicai
N. 111.710 - Casa Adelino Produ'
I
• .

y

•

•
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N. 122.886 - General Electric Co.
N. 124.195 - Shell Internado Iate
Research Maatschappij N V.
N. 127.820 - Darcy Mendes Dotuenici.
N. 128.298 - Cia. United Shoe •
Machinery do Brasil.
Il. 129.617
Continental Carban
Co.
N. 128.609 - English Rose Lim.ted
N. 130.388 - Gunther Wagner. •
• N. 131.111 - Toho Rayon Kabia
shilci Kaisha.
•
N, 131.766 h- Aachen
GerresheMet
Textilglus GMBH Gebetex.
N. 131.079 - Pierre Grumbach.
N. 131.713 - - Protin COmiSSUI

Ltda.
N..133.875

Atina Paulista S.A.
Ind. e ,Comércio.
N. 218.226 - Colutnbia • Ribsos
And. Carbon Manufacturing Co. Inc.
N. 120.596 - American Hospita/
Supply Corp.
N. 12i .380 - Takeda Pharmaceuti,
cal Industries Ltd.Massashi Sumida. .
N. 132.765
• N. 121.255 - National Researeli
Development Corp.
N. 123.301 - José Augusto doe
Santos Filho.
• N. 125.038 - New Max S R
N. 125.699
Pilkington Broth,..ri
Limited.
N. 126.356 - Abbott Laboratories. •
N. 126.652 - Julio Benedákt.
•
N. 126.856 - Reilly Tar
mical Corp. •
N. 128.375- Farbenfabriken
Aktiengesellschaft.
N. 128.709 - Andre Tbaon de
Saint Andre.
N. 129.301 - Anton F. Burlcardt
• N. 129.399 - William M Scholl.
N. 129.416 - Carlos Pedro Spadone.
N. 129.471 h- Kaare Thurinane
Nielsen Filho.
•
•
N. 129.509 - N V 'Philips Gloel.
lampenfabrieken.
• N. 129.840 - Toho Rayon
shiki Kxisha.
N. 129.823 •-• Boechatn Researd
Laboratõries Limited,
• N. 129.937 - Castão Pimentel de
Vasconcelos..
N. 129.986- Eversil S.A. Pro•
dutos • Farmacêuticos Ind. e Com.
N. 129.995 - Societé Des Usines
Chimiques Rhone Poulenc."
N. 130.037
Frank W Hornet
LImited.
N. 130.995
Parbenfabriken Bayee
Colvin.
N. 135.396
Jacob &mon Katá•
borian.
•
N. 136.967
Eduardo Caracena

Mateo.
N. 145.039
Monsanto Clictrucal
Co.
N. 140.1p - Ita13 Gallo.
N. 108.307 - Dr. A. Wando
A.G.
•
N. 113;239 - Chemie Grunentha

G. M 13 H.
N.
116.471 - The Cheinstrani
Corp.
•
•
N. 120834 - Rousse' Uclaf.
N. 122.407 - Behring werke
tierigesellschaft.
• N.' 122.809
Chas Pfizer G Co.
Inc.
-•
Inc. • •
•
tos Anaconda Ltda.
N.
•
120,291
•
In'tperiar
Inclyátries
' N. 122.933
Farbenfabriken Bayee
N. 122.512 - Arthur Diniz de çar
•
N. o 121.204 - Hormonoterapil
,',
Limited,.
Aktfengesellsehaft.
•
" '
•
valho.
Bi chter S. P. A.
frie.e N. 122.969 '-. , Confeçlerão 0 •.sada,.
N . 21.481 4 -••• TrO1'
N. 123.575 - Itap Indústria récN.° 125.230 - Vitório Mesilcl• nica de Artefatos Plásticos Ltda.
Comércio.
leira de Vela e Motor.
•
•

_
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N. 122.998 - Ciba Société Auoe
nyme.
N. 123.003 -- Farbenfabrikeal rap.
Aktiengesellschaft.
F Hoffmann Lá RaN. 123.263
che C3 Ce. Société Anonyme.
N. 128.026 - The Mettoy Co. Limited.
•
N. 129007 - The Bendiri Corp
Jiri George Linhaat.
N. 129.955
Junkers Cl Co Gmbh.
N. 130.039
N. 130.204 - Ronala Hirsch IVIarks.
• 130.335 - Constant Johan Nauta.
• N. 130.351 - The Goodyear Tire
Ci Rubber Cd.
N. 130..448 - Gebruder Buhler.
N. 130.450 - S'emens Ci Halske
Aktiengesellschaft.
N. 130.442 -- International Fiai.
vester Co.
N. 130.552 - Amp. Incorporated.
N. 130.796 - Telefunker Patefaverwertungs G M B H.
M
N. 118.974 - Auto Un:ou
B H.
N. 121.187 - F Hoffmann La Rocha e, Cie. Sociéte Anonyme.
N. 122.53s - João Nataie Ne:.
Fernando S Lead:e.
N. 122.538
Dirceu Ferraz
N. 122.780
checo e Dr. Emílio Holmuth Ribeiro.
N. 123.573 - The Wellcome Foundation Ltd.
N. 124.585 - Alfred Wogerbauer:
N. 124.739 ‘-e Dr. Karl Zieglar. •
N. 125.594 - Placido de Salvo.
N. 1'25.935 - Gebruder
(3 M B H.
N. 126.021 - Emanuel Roy Lieberman e Itteing B 'Oneson.
Durval .Moraes CarN. 126.226
valho.
N. 126.464 - Otto Abicht.
N. 128.458 - Continental Motors
Corp.
N. 129.371 - Samac Corp.
N. 129.495 - International Basic
Economy Corp.
N. 129.664 - Tacito Sampaio Alv CS.

•

- N. 131.168 a- Philip Morris Incorp.
N. 131.337 - Eduardo Martins de
Oliveira.
N. 131.436 - Aktiebolaget Ewas.
N. 131.523 - Nakamura Hideo.
N. 131.543 - Frederico Sch:el Dante Angelo Osvaldo Martinelli Reiaaldo
Leopoldo Vau Croede e Horst Raciius.
N. 131.583 - Rodolfo 'Savia.
N. 131.584'..- Ca:o Ferraz Yelloso
Zeferino Ferreira Velloso Filho e Eiio
Pinto Tavares.
Serafim Blasi Ci Cia.
N. 131.668
Produtos Quirárcos
N. 131.794
Guarany S.A.
•
,
(...1.tarn" N. 131.906 - ToNo Carlos
Buttner
Werke AkN. 131.924
tiengeselischaft.
N. 131.936 - Produtos Alimenticios Adria S.A.
N. 132.038 - Victor Melo Alves.
Titan EisensvarenfaN. 132.057

brik G M B
Fab Alcace Aparelhos
N. 93.619
Eletricoa Ltda.
N. -106.045 - Solvay 6 - Cie.
.N. 108.201 •-,Eastman Kodak c.N 108.400 -. )Indústria

,t
Auto l'artes Limitada,
N. 109.706 - Eidxnan Kodak' Co..
Merck Co. Inc.- •
1%.. 111.179

.

N. 120.359- Aurele Serban.
. N. 121.660 - Pirelli Societa Per
Azioa•
N. 112.012 --- Alfred Alaip Arnold
Harvut .
N. 127- 0-16 - Mueller Welt Contact Inses Inc.
N. 123.580 - - Weco Products Co.
Davis Stra
N. '15.7b7

ger.

N. 125.962 - Aldo Coti Zelati.

N. 126.545 - Julio Lopes Gare:a.
N. 126.879 - Controles- Automático- Sermar Ltda.
N. 127.990 - General Ele ctric Co
Ronson Corp.'
N. 129.510
N. 129.562 - Eduardo Daniel.
N. 129.593 '-' Minnesota Mirung
And. Manufacturing • Co.
N;-129.758 - Incopa S.A.:" Ind. e
Comércio de Produtos Ahmenticiosa
N.. 129,797 - José Maria •Maaescau Baccarelli.
Ni 130.099 - General Electric Co.
N. 130.210 - Galera Indústria de
Embalagene Ltda.
N. 130.313 - Metabirg'ca Paulista
S.A.
N. 136.415 - Poul Cad-c, us.
N. 140.053 - Antônio -.Aug t,to
Corréa..
•
N. 140:758 - MárO Gimeno.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
- SEÇÕES REPUBLICADOS
Restauração de Privilégio . de Inve.nção

Dia 23 de mt-iço de 1965
N. 85.009 - Processo de um Aparelho para Alimentação Continua de
matéria- máquinas de fabricação
de pape/ ou parecidas Valmet 3y .Concedo o desqrquivamento e procedase tomo proposto.
• Priviléêio de Invenção deferido

N. 79.306 - Aparelho para encurvar chapas de vidro Planas - Libbey
Owens Glass Co.
Nova disposição em
N. 118.071
elemento de aquecimento para agua
Takashi Fukuda.
N. 120.131 - Produto para trabalhar em alta temperatura e processo de
preparar-lo e I Du 'Pont de Nemours
.
And Co.
N. 121.783 - Processo para a obtenção de Di Oxido de Cloro - Fot.
bwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm Meister, Lucius, Ci Bruning.
N. 124.228 - Aperfeiçoamento em
rJeipiente dt reação para aparelho de
alta temperatura e alta preS.Sao - Genral Electric Co.
N. 124.432 - Processo para produção de penicilinas - iBochernte Geállschaft
Beschrankter Haftung.
N. 126.152 Estrutura de vál/ula
aperfeiçoada resfriada a fluido - Inland Steel Co.
N. 125.310 - Fecho Flexível rara
bolsas e similares - Anatole Kagan.
N. 127.875 --- Mãouina para o preparo emt tempo curtu e grande quantida& de' Café •-:.,María Delisea Donaifa.
N. 128.27r Base estalogizada de
, pira se;triaclo. para fazer uma
afedo
valeta circular pa.za yere l.ipcão Yilkinjieo ,Takelsita.
,
•
128:722
corre
ção do leito dos rios - à ectricite de

N - 113.611 ;-‘--; Gianfranco 'Bocchim.
N. 115.344 - Alexandre f Ciálapotte.3
1Hermarm r'.111inder.
N 1t6.'821
N. 119.683 - AValtér Scheifel• I
N. 120.001 - João Alfredo Mr,x. France.

Suelly.

•

-

•

.
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'II
N. 129.080 - Recipientes de extre,N.° 427.867 - Ta PuniPro. •
midade fechada - Foils Pacltaging dutas Químicos 3uarany S.A..,c1.
Cai p.
n.o 49.
N.° 431.883 - ProCapfne • Probleitical ab. Ltda.,t ci. 3. '
N. o 436.746 - Onmacilina ..-N. 116.255 - Um novo modelo de
mosquiteiro portatil _e, desmontável - Farbwerke Hwiehst Aktiengesellschaft Vorm Mehter Lucius &
Luza Pereira Ribeiro.
N. 117.850 - Nova disposição de
Sinal de Propaganda Dele.
fechamento de pulverizador . para a3r.•
•
cultura Ordene Indústria Comércio rido:
e Planejamento S.A.
N. o 272.731
Ars Et Vertas
N. 118.051 - -Ncivo Tipo de fixa- Dona Assoados Propaganda L1dor e freio para rocinhas 'de geladeira , mitada, cl.' 32 33 (art. 121).
N.° 416.672 - Cimbra Clm.
- Edwal Soares Monteiro.
N. 122.643 - New ° modèlo da Q- bra ia. Industrial Minas Brasil,
frio para aquecimento de agua em reei- cl. 31 (atr. 121).
Diante ou caixa d'agua
Issei Sa• Titulo de Estabeiecimento
kamoto.
,
Deferido'
Transfe rincia e alteração de /same de
titular de processos
N.° 420.772 - Peles Polo Norie
- Peleria Polo Noi te S.A., classee
Columbhip Carbon Co. (transferên- 33 - 34 - 35 -- 36 -, 37 (art.
cia para seu nome da patente pr:v. in- 117 n.o 4).
venção n. 64.418) - Anote-se a
transfertncia.
Marcas Indeferidas:
GIaxo Group Limited (na hltera.;Zio
de nome na patente priv. invenção rú- -N.° 225.773 - Tutu
mero 69.794) Anote-se a alteração tria e Comércio de Bebidas Marcial Ltda., cl. 42.
de nome.
N 237.668 -= Trimixina - Indústria Quím,ca e Farmacêutica
Exigências: •
Schering S A., O, 3.
N. o 242 G60 - Santalucia
N. 0 13.722 - Miles LabbratÕ,
ries Inc.
Satisfaça exigência. Casa de Saúde Santalucia Ltda.,
'
N. o 120 634 -- Sartonri & Mo- cl. n.o 3.
,
reto. - Satisfaça exigência.
I N. o 243.107 -, Neve -:- Antki.n10
N. o 123.467 - Esteban V
nunNeves,
, Carlos Pereira
Neves, c3a..nn.,
- Satisfaça exigência. ,
'n.o 46.
,
-- Cityflax - - Ir,
N.° 125.067 - Adulto de. An ' N. o 246.487 -•
maos Brude:er S.A. Fab. de" Te- '
drade. - Satisfaça exigência.
N.° 129.272 - Appleton Wire eido: . Sempei ldern. cl . 23.
Works Corp. - Satisfaça exigen.' N. o 243 322 - Yara - PanIfi(,, (tora Yara, cl. 41.
N.°
- Paramount - N. o 148.339 -J Daniel Dorninu2u
i 49.327
m
Fi lhos Ltda., classe
gues Alves e Liberato Oropallo. 11.e 36.
Satisfaça exigência.
N.° 250.388
,Everest
nard 31 Cia.; el. 8.
Diversos:
N. o 253.043 - Tearta - Tece14. 0 124.565
Ernst Josef Lam- lagern de ZV't:L13 Te arte Ltda., el...
berg. - Arquive-se.
n. 0 23.
.;
N. o 153.311 - Haroldo, daSilN.° 253 808 - Lira - F. Biblava Bastos. - Arquive-se.
no Trott, cl.
.
. N. o 153.366 - Ecll Expansão
254.826
- Miam' - Miam/
Comercial . e Industrial Ltda. - i
Lanches Ltda. cl 41
Arquive-se.
O
• N 254.833 - Clinfatex 7--Co
Cmére.14, e In vistriEI d4 , Apare.hos
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Médicos &inibia Europeia Brasi• DA DIVISA() DE MARCAS
leira Ltda.. cl 10.

11,4àdi; lo de utilidade deferido

•

N. o 281.255 - Centromotriz
Brasil • Vichi
-tc Vazquei ternandez, ci. 21
Dla 23 de março de 1966
14 ° 100.13
Ine)plast
inN. o 432.41 - Tranca Rua - copiast Comércio e Indústria de
Mario Vilardo, cl. 42. - Concedo Tintas Ltua, , cl. 16.
. .
a reLtauração.
N. o 415.311 - J. Pedro Nehme
•
& Cia. Ltda. - Continental, cl:
Marcas Deferidas:
n.o -41
N. o- 416 528
Malibu - NIcow
N.° 235.504 - Almar Indus- lau 13arthol. unea ci.
46.
trias Frigorificas Almar Ltda.,
cl. 41.
421.548
Pretinha -- Jesus Nirberto Gonies el. 43
N.° 242.188
Natal - -Jorge, N.° 426.539 - Novela - Editôt
Antônio Daher, cl. 41.
I ra Abril Ltda. cl. 32.
N.° 2.116 - Lard Grey -1 N. o 426.9i3 Vermex - Lei.'
Lard Grey Camisas Ltda., clase vas Leite S A. Ind. Químicas e
n. o 36, '
Biológicas, el. 2.
Lamacream
'N. o 422.537 - Diploma Rei' do N.° 175.785
Damont
&
cl. 48.
.
Ind. dá 'Propaganda TV - N.° 478.350 - cr curso
Ti•lear..
Ltda.; cl. 38.
te - WilsOn Maneiro, el. 32.
r
N.° 425.719 - Be -i averba - La- N. 0 479.C504'borató rio Cl mart Ltda.. el. 3.
Lanificio Amparo S.A., ci. 22 .
Reotauração de Marcas:
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alallo de
I

. Expressão de 14.ropaganda In- Piotto
Cia. - Na restauração da José de Oliveira Miranda - '(TransImobiliária ;Iria.
N. o 475.664
patente número 53.070 - Privilégio de ferência para seu nome da marca Iuna ron Ltda
deferida:
invenção
Concedo a restauração ar-' númeto 468.314) - Anote-se a trans- N 475.889 - Otávio ne SouZi
ferência.
N. o 479.387 - Diedtamante da tigo 206 do Código.
Freire.
Fábrica para seus pes - Consór- Gaetano Conforto - Na restauração
N.° 475.906 - Bob's Lavarnatia
EXIGÊNCIAS
cio Sul Brasileiro de Calçados da patente número 57.670 PrivIlégio
S.A. Ind. e Comércio Consulbras, de invenção - Concedo a restauração
476.087 - Pardficadoen ViKaspar Winklerfi Co Inhaber Dr. tLotrd
alasse 36,
N
i ao. s.°a Ltda.
artigo 206 do Código.
Schenker .Winkler - (Junto a patente
r . 0 476.088 - Padaria e ConNestor Pereira de Almeida - Na modelo industrial número 2.691) - SaInsígnia Indeferida:
feitaria Braz de Pina Ltda.
prorrogação da patente de número 3.690 tisfaça exigência.
..
N.° 476.218 - Novata RepreModelo de utilidade - Pro:rogue-se,
N. o 206.921 - E. C. O. EmBlemco Importadora e Exportadora sentações Indústria e Comercio
artigo
41
do
Código
em
face
da
infor.
prêsa de Certames e OrganizaLimitada - (Junto a patente numero Ltda..'
ções - E. C. O Emprêsa de Cer- mação.
53.232) - Satisfaça exigência.N.. 0 476.219 - Novara Repretames e Ornamentaçõos Ltda., Fernando Oswaldo Espindola de Mel- Atfisted Industriai Incorporated sentações
Indústria e Comercio
clases 25 - 33.
lo - Na restauração da patente número (Junto a patente número 53.894) - Sa- Ltda.
60.303 -7.. Privilégio de invenção - tisfaça exigência.
. Nome Comerciai Indeferido: Concedo a restauração artigo 206 do
N.° 476.23 - Sebastião de Mie
Massey Ferguson Services N. V. - randa
Código.
(Junto'
as
patentes
núniero
54.091
N.° 270.889 - Sopex Soc. In- Ovidio Casar Machado Barradas N. o 476.236 - Eskil Indústria
58.794 -- 58.874)
-- 57.745
ternacional de Importação e Ex.. Na restauração da patente número -54.092
e Comércio S. A. Produtos Químlas exigências.
Satisfaça
portação Ltda.
Sopex Sao. In- ' 62.418 - Modelo de utilidade - Conm
Indústria e Comércio de Café kap:rata co.
ternacional de Impotração e Ex- cedo a restauração artigo 206 do Có- Liin'tada - (Junto a marca número
N. o 476.250 - Dinah Paula 130portação Ltda.
ilsio Stab:le.
digo.
237.975) - Satisfaça. exigência.
N.° 422.595 - Santandre MáIndústria De Antenas Jundiai Limita05co Alimentar de Alagoas Socie- N.° 476.251 - Chama Eciaôva
quinas e 'Artefatos' de Metais Li- da - Na prorrogação da patente nu- dade Anônima - (Junto a marca nú- de Jornais Revistas e Publ.icidade
mitada Santandré Máquinas e mero 3.594 - Modelo de utilidade - mero 263.630) - Satisfaça exigência. Ltda.
Artefatos de Metais Ltda.
N.° 476.259 - Participo S.A.
Prorrogue-se artigo 41 do Código, em Vulcan Material Plástico Sociedade
face da informação.
Anônima - (Junto ao têrmo número Ind. e Comércio.
Moacir S. B.
Titulo de Estabelecimanta In_
N.° 476.263
Otto Pelts de La Roca - Na pror- 43.979 - Marca .Vulcar) - Satisfaça Lopes.
deftrtdo:*
exigência.
rogação da patente de número 3.705 Emprèsa TurlsN.° 476.264
N.° 427.512 - Laboratório Cy- Modelo de utilidade - Prorogue-se,
trea Brasileira Ltda.
DIVERSOS
bapis
1,a') Cpapis S.A., cia artigo 41 do Código em face da inforse 2.
mação.
N°
' 476.464 - Afi Comissaria
C. J. da S :Iva - (Junto a marca e Administradora
Civil de
Soe
Antonio
Carlos
Carvalho
Na
resnúmero 115.504. ) - Retifique-se o no- Responrabllidade Ltda.
Exigênc, as:
.
tauração da patente de número 4.258 me do titular,
.
•
N.° 476.466 - Panificadora, C11- Modelo de utilidade - Concedo a
Térinos co atexigências
CUMpao Ltda
restauração
•
artigo
206
do
Cod
go.
EXPEDIENTE
DO
SERVIÇO
DE
prlr
RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E
N.° 476.467 - Panificadora C11-,
Jau Lips Nas prorrogações das
NP 459 . 307 - Manoel G. Schier.
'EXPEDIÇAO
.
pao
Ltda. .
.
.
patentes
de
números
1.879
Modêlo
N. o 459.421 - Gumz Irmaos
N. o 476.468 - Panificadora cit.
industrial - 1.9C4 - Modelo Indús• Ltda.
Dia 23 de Março de 1965
pao Ltda.
N. o 459.448 - Cesmel S.A. Ir- ' trial - Prorroguem-se, artigo 42 do
Cádigo. em face das Informações. •
N.° 476.487 .- Odete Moraes
clústria o Coniérela.
Exigências:
dos Santos.
N. o 245.193 - Oisjr,buidera de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 476.488 - B.:angora; Admi.
Aitigoa ElétrIcos Domésticos City.
Evans ImportaN. o 474.868
TRANSFERÈNCIA E LICENÇAS
linr S.A.
•
dora S.A. - Satisfaça exigência. nistraçao. de .lens S.A.
.N. 6 476.489 - Bemgeral
N.° 472.732 - Fornando
Averbação de Lontiato Cie Patentes
Diversos:
S.A.de
Bens
exigência,
..pistraçáo
gueiro.
Dia 23 de março de 1965
Marciamir Ind.
N. 0 478.490
N.° 454.442
Su. Conlercla:
N. o 418.127 - Importadora Ru_
Satiàiaça.
Em
Lilk
Screen
Ltda.
„Industrial
, e Imobiliária Tetaas.
Laboratórios Burroughs WeilcOme do exigência.
dolf Korff S.A. - Arquive-s.
'Barreto S.A.
.
.
• N. o . 426.465 - oopagro Comer- Brasil Sociedade Anónima - (Na averN.° 476.515 - João alenta es
76.973
-2.
Casiraco
Ind.
e
bação
de
contrato
na
patente
privilégio
N.°
4,
'
cial e Agrícola Ltda. - Arqui•
de invenção .número 61.092) - Aver- Com. de Peças para automóveis Bialr & Oracy Soare.
ve-se. .
be-se
o
contrato
de
exploração.
Ltda. - Satisfaça exigência..
N.° 476 517 - Vitalan R.açõ(s
N.° 268.710 - Jenear Glaswerli
Schott & Ciren.
Aguarde-e.
Pirelli Sociedade Anón ma Companhia N.° 684.634 - Churrasqueto e' Complementos Ltda.
Industriai Brasileira - (Na averbaçãO Bresamar Ltda. - Satisfaça ext- i N." 476.519 - Comercial Imp.
e Exp: Crt . trab S.A
EXPEDLE.NTE DA DIVISÃO
de contrato na patente privilégio de gência.
•JURIDICA
invenção número 70.354) - AverbeJockey Club de
N. o 684.635 - Elpeeletro Peças' N.o 476.550
se-o contrato de exploração.
Ltda. - Satisfaça exig,énala.
Brasília.
Exigência•
N. '? 476.557 -- Iras Mioto
TRANSFERSNCIA E ALTERAÇÃO
Arquivamento de Processos Cie Ltda.
Rio 23 de março de 1965
DE NOME DE TITULAR DE
•
Marcas: "
I N,.° 476.723 - "Canfccções
PROCESSOS
! pai • Ltda
Soe:et:Lide Agricola é Comercial Caio
(Ficam os processos . abaixa•
Lini;tada - No pedido de desistência
N. o 476.724 - Confecções untas
Sylvio Falque Fernandes - (Trans- mencionados arquivados).
no termo número 454.222 - Reconhe- ferência para seu nome da patente moPU- Holywood Ltda.
N.°
475.419.-P.
R.
Arte
ça a firma do Soe° Orion Rubens Cas- delo industrial número 5.101) - Anote- blicidade Ltda.
N.° 476:793 .-.
„ J osé Soares .de
Melo.
-.
se a transferência.
sar°, na Pe r ção de fôlhas.
N.° 475.530 - Edgar das Neves
N.° 476:770 - Danlel, da si vã
•
Industrielle de. Precision IvIarti I P M Noronha".
• Diversos
Magalhães.
- (Na alteraçã: de nome na patente
N.° 475:573 - Ordel -Comércio
N.° 476.790 - S. D. Tur Ltda.
• Indústrias Máquina D'Andrea Socie- privilég .o de invenção têrmo , número e Representações Ltda.
144.623)
Anote-se
a
afteração
de
N.° 47(1,792 - Pastelaria Clima
dade Ataõn ma - NO pedido de restau475.707
Viação
São
BarN. o
Corneta Ltda.
ração da patente de número 42:574 - nome.
tolomeu Ltda.
N.° 476 0)5 - Th e NorwIch
Privilégio de .nvenção - Concedo a Robertshaw Controla Co - (Na al- . N.° 475.720 - Comercial e imPharacal Co.
• restauração de acôrdo com o artigo 208 teraçao de nome das marcas Autostat portadora Mariotto Ltda.
'
•
N.° 477 113 - Estoril Automddo Código.
número 224.831 Regitherm número
N.° 475.740 --: Tramportadora veis S.A.
Rod Bel Soe:adule Anônima Indústria 226.203 - Sylphon número 245:814 ,
Itaja - a.
N.o 477.399 - Ative MU:SUIS
e Comércio na restauração da patente Sylphon número 267.872 - Unitrol Vale
N.41
° do475.7 l LtdTransportadora .Técnica
para incremento de vim,
de número 49.079 - Privilégio de in- número 279.628 - Oventrol número Vale do Itajal Ltda.
- Robertshaw n° 259.532 das Soe ivil ,de Rasponsabilidade'
.vençao - Concedo a restauração 'artigo 293.276
.
N.°
475.765
Cia.
de
Fogos
Emblematica número 163.130) - Ano- 206 do Cód go.
• , ' Ltda.
Santo Antônio Ltda. •
tem-se as alterações.
N.° 475.821 - ConfeccõeS Bill N.° 477.422
Sapataria Da.
A. S. R. Sigvardt - Na restaura- Indústria Técnica de Precisão Limi' ; I miana Ltda.
ção da patente número 51.623 - Pri- tada - (Transferência Para seu nome Cody S.A.' '
1 N. 0 .477.469
vilégio de invenção - Concedo a res- ,da marca VUIcanelo número 299.705)
N.° 475.832 - jonaácar'
Réde de Enusse.•
'
i.as'Independentes
tauração arego 206 do. Código.
Ind.'e Cetnérciet
Anote-se a transferência.
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N.* 477.800 - Perãmlca Tréa
N.* 477.470 - Finab:as 8 A.
.Financiamento e Investimentos 1 Poderes Ltda.
do Brasil.
N.° 477.605 .- Sebastião F.
N. o 477.471 - Edith Divis Mala S.A. Representações Adm.
etr!nger.
e Participações
N. o 477.473 - Ind. MetalúrgiN.° 477.806 - Sebastião 'F.
Ca Alumínio Ferro Ltda.
Mala Representações Adm. e ParN.° 4'77.474 - Ind. e Comércio ticipações.
de Cimento Armado Estavas Ltaa
° 477-"633 -Gripo PublicidaN. o 477.475 - Indústria Meta- deN.Ltda.
Iúrgica Alumin10 Ferro Ltda,
N. o 477.637 - Soc. Brasileira
N. o 477.476 - Lavand e ria Real de Óleos S:A. Sobroel.
Ltda.
0 477.638 - Soc. -Brasileira
N. o 477.477 - Cannes Publici- deN'.óleos
S.A. Sobroel.
dade Ltda.
477.639
- Sac. Brasileira
o
•N. 0 477.497 - Bramusa Comér- deN.
Óleos
S.A.
Sobroel.
cio e, Ind. Mecânica Ltda.
o 477.640 - Soc. Brasileira
N. o 477.541 - Folha da Manhã deN.Óleos
S.A. Sobroel.
Ltda.
Soc. Brasileira
N. o 477.541
N. o 477.584 - Brasil Representações Empreendimentos S.A. de Óleos S.A. Sobroel.
I3rPsa.
N. o 477.732 - Bennett do Bra•
sil
In& e Com. Ltda.
477.591
Soc.
Eletnea
N. o
Wriunfo Ltda.
N.° 478.976 - Comissão de
N. o 477 595 .1- Estrutuas Me. Planejamento Econômico.
tálicas C. B. 8.N. o 478.977 - Comis.são PlanaN.° 477.599 - Cerâmica Três jamento Econômico.
• I N. o 479.841 - Soc. afé Negrito.
Poder e s Ltda.
I

n•••

Marcas Indeferidas:

N. O 480.888 - Leonardo Alves
Mesquita.
N. o 481.415 - Irmandade 'asp.!ritual Estrela D'Alva.
N. o 503.266 - S.A. Restaurantes de Turismo Internacional
Sarti.
N. o 588.568 - S.A. Brasileira
de Tabacos Industrializados Sabroti.
N. o 624.349 - Agostinho Forrelra Morgado.
•
N. o 667.217 -- Raul Serva S.A.
Ferragens Imp. e Export.
N. o 667.651 - Tranoportes Fink
S.A.
N. o 668.312 - Ind. Gráfica
Saturno Ltda. - Arquivem-se os
processos.

N.° 428.340 - Lojas Paulista'
- Alberto Lundgren Tecidos S.A.,
ciaste 34.
Transferência de nome de tla
tular de processo:
Armour Pharmaceutical Ca.:
(transferência para seu nome cia;
marca- Huntaria, Urino 477.809)...:
- Anote-se a transferência.
• E:dgência.9: -

Indústrias GesEy Leves S.A.
(na averbação de contrato na
marca n. o 244.020). - Apresente
clichê.
Indústrias Gessy Leves S.A.
(na averbação de contrato na
marca n.° 203.032). - Apresente
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E clichê.
SEÇÕES REPUBLUDOS
Chimica Bayer S.A. (na avdr.
baçâo de contrato' na marca núDia 23 de março de 1985
mero 191.287). - Apresente cliché.
Marca, Deferidas:
Rio, 23-3-1985.
N. o 26C9.160 - Revida CiviliAssinei e encerrei 41 laudas de
zação Brasileira - Enio Silveira, expediente. - Nilton Aloira 2ta.
clase.n. o 32.
vier, Diretor do S. Documentação.

MIME.

NOP
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I

II
X
XI II
XI V
XVI II
XVI II 1
XVI 11
XI X
XI X
XX
XXI 11
XXI V
xx V
. XX TI
XX II f
XX ri
Xxv 11

• Tomo

• 1
IV
II
1

•

.

''Ilasurtte
•

•

•
Diversos Traba/hos.
Reforma do Ensino ísrirnsitrter .....
Trabalhos Diversos
Questão IVIllitar
'
Relatório do M. da.Fazenda
Relatório do M da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. Jurichcos - Est. de Sitio
Trab. jurídicos - Est de Sitio
Tratiallaya Jurídicos
Impostos •Interestaduala

11
III
IV
III
IV
V
II
Trabalhos ?uridicos
III
Discursos Parlamentarei
VI
11 Discursos Parlamentares •,..
II] •Trabalhos jurídicos
IV A Imprensa
III, 1318cm-soe Parlamentares

Preço
. .

.

Assusta ,

Volume

-- 100.00
40.00
400.00
120.00
50.00
65.00
80.00
120.00
120,00
250.00
200.00

-120.00
120.00

100.00
10100
120.00
90.00

XXVIII
XXIX
XXIXXXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XY vIV
XXXV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

•

I Discursos Parlamentares
.
II Réplica
IR Réplica
V Discursos Parlamentares
I Discursos Parlamentares
I Discursos Parlamentares
III Trabalhos turidicos
, IV Limites Ceará - Rio G. do Norte .
V Limites Ceará - Rio G. do Norta
I Discursos Parlamentarei
1 Discursos Parlamentares
•
smentares •
•
II Trabalha furidicoe
II , Trabalhos furicheos
II Trabalhos jurídicos
I Campanha Presidencial
III
Campanha Presidencial
11

n n seirren• PPM

Paço

•

1
120,00
120,00
120,00
130,00
00,00
100,11i
120.00
120.00
120,00
120.00

150.00
250.00

700.00

400.00

400.03
120.00
120.00
•••••

•

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodriguea Abre& 1
Agència I: Ministério da Fazenda
.
Atenasweata pedidos pelo Serviço de Reembolso ft mel
Em Brasília
,
Na Sede do D.1.111.
Isensiow Clerk állb aserik Povioseire de liesiedio Assio.vdsto
,• •
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MARCAS DEPOSITADAS.
Publicação feita de acárdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará a
ASCrixar ci prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamaaa
Illaclonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do reistro requerido
•
conjuntos de armários e gabinetes.para
• Termo a.° 672.466, de 19-11-64
p e casinha, camas, cabides, cadeiras
aireisaa — &leções Rio Modas Ltda. cos
• - giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Guanabara
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniSELRIO
SELEÇÕES
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e miem.
RIO MODAS LTDA.:
são, mesinbas para televisão, molduras
para quadros. portatretratos, poltronas,
Nome comercial
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
Termo n.° 672.467, de 19-11-64
perra sofás, sofás-camas, travesseiros e
Lechtman
Manzoli
vitrinea
Rio Grande do Sul
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 672.470, de 19-11-64
Self Service Restaurantes Leda.
Guanabara

•tale MANLEC

Termo na 672.475, de 19-11-64
Indústria e Comércio de Café Monte
Alegre Ltda,
•
Pará

•
Termo ta° 672.481, de 19-11.64
Tinturaria e Lavanderia Vienense Ltda.
• Guanabara

/PRORROGACAO

LONDAMAR'
Nome comercial
Tamiso n.° 672.476, de 19-11-64
A. M. Bencllahan Y Compatla
Argentina

bouíigtie

-

Classe 1
Anilinas e absorventes
Termo n.° 672.482, de 19-11-64
Eva Boutique Ltda,

INIXSTRIA BRASIMR1
••••

SELF SERVICE
RESTAURANTES

Indústria Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, muro, de
Classe 36
ESMALTE
aço, madeira, estofados ou nao. Malta
Trajes de banho e de praia para homens,
alva móveis ara escritórios: Armários.
mulheres e crianças; imaillots, calções,
armários para banheiro e para roupi
roupões de praia, saias para praia; bluusadas, almo fadas, acolchoados para
sr5sa para praia
móveis, banaos, balcões, banquetas
Classes: 41,' 42 e 43
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
Ciasse 36
Termo n.° 672.477, de 19-11-64
, Título de • estabelecimento
Para distinguir: Artigos de vestuários
cadeiras, carran.hos para chá e café
Petrópolis Confecções S. A.
conjuntos para dormitórios. conjuntos
Tarmos ns. 672.471 a 672.473, de
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Rio de Janeiro
a 19-11-64
a . citai& eiparCatas. anáguas. blusas,
Para sala de jantar e sala de visitas.
batas, botinas. blusões. boinas, babaconjuntos para terraços, jardim e praia.
Self Service Restaurantes Ltda.
bonés. capacetes, cartolas. cara.
conjuntos de armários e gabinetes para
Guanabara
lrnpetadoia Balthã„lfeidt douros.
puças. • casacão. coletes, capas, chata;
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
cintas. combinações, carpinhom calças,
de rádios. colchões, colchões de molas
• Classe 36
de senhoras e de crianças, calções. cal.
é
dispensas, divisões, divans. discotecas,
131i , çn de ia:alaste:
ças. camisas, camisolas, camisetas.
de madeira, espreguiçadeiras. escrivan1.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Termo n.° 672 .478, de ,19-1 1-64
alias, estantes, guarda-roupas, mesas.
iNDCrSTRIA BRASILEIRA
saias, casacos, chinelos. dominós, achar.
Importadora Balthazar Ltda.
tacanhas, mesinhas para rádio e talava
pes. fantasias, fardas para militares. CO•
são, mesinhas para televisão, molduras
Guanabara
Classe 41
!ecoais. fralaas, galochas, gravatas. gor.
para quadros, porta-retratos, poltronas.
ros logos de lingerie, jaquetas, laqués,
poltronas-cama: prateleiras, porta-cha- Azeitonas, bacalhau, bacon, biscuitos,
luvas, ligas, lenços. mantéis, meias,
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e bombons, café, caramelos, bifes, coamateis. mantas, mandrião. manilhas, mi.
lhadas, cremes, leite linguiça massas
vitrines
letós. paias. penhoar. pulover, pelerinas,
alimentícias, mortadela, pernil, peixes
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
Tennos na, 672.468 e 672.469, de
frescos, prescritos, - rosbifes, saladas,
trilos. perneiras. quanonos, regalos,
19-11-64
sanduiches, salsichas, suco de frutas,
,t0600511l1A
suspansórios. saidas de banha sandália;
Manzoli Lechanan
tortas, 'torrões e tutu
sueteres. shorts. sungas. Molas ou slacks,
Nome
comercial,
Rio Grande do Sul
Classe 42
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniPara distinguir: Aguardente, aguardenTareio n.° 672.479, de 19-11-64
formes e vestidos
te composta, anis, aperitRais, blies, baCia, Calçado Mundial
Termo
n.°
672.483, de 19-11-64
OPAIYCilAZUL ESCURO
gaceiras, brandi, cervejas, conhaque,
Maimel de Lemos Monteiro
Guanabara
essências para bebidas alcoólicas, leme.
tas, gin, genebra, kirsh, jumel, licarres
Guanabara
pipermint, ponche, rum, vinhos, ver.
mouth, vodlca, uísque
•
Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas naturais e artificiais; refrescos de frutas,
f lorianoPolis 1 IND'OSTRIA BRASILEIRA
aguas naturais, minerais e artificiais,
águas gasosas, caldo de cana, laranjaClasse 48
Classe 36
Para distinguir: Perfumes. essén(as. eXa
da. limonadas, sodas e sodas-water
Calçados para homens,' senhoras e
tratos água de colónia agua de anca.
,"ara ptisasx. susiLia'a
• crianças
nano n.° 672.474, de 19-11-64
dor. ág ua de beleza, água de quina,
Self Service Restaurantes Ltda.
Termo n.9 672.480, de j9-11-64
água de nista. água de alfazema, água
Guanabara
Empraza Catarinense de Televisão
para barba, loções e tónicos para o.
Classe 40
:abetos e para a pele, brilhantina. banMóveis em gera) de metal, vidro, de
Santa Catarina
dolina,' batons. cosméticos, fixadora*
aço, madeira, estofados ou não. inclule penteados. petróleos. óleo, para o*
INDÚSTRIA E
sive móveis ara escritórios: Armários
cabalos, creme evanescente, cremes gorPanados park. banheiro e para roupas
COMÉRCIO DE
durosos e »Ornadas para limpeza de pe.
asadas, almo fadas, acolchoados para
le e "maquilage" depilarios, denodo)
móveis, bancos, balcões, banqueta&
CAFÉ
MONTE
,
lanam.. aromático. pó de ama
bandejas, domiciliares. berços, biombos
Bretileira erantea,
talco pefurnado ou não; Iara's pariá
cadeiras. carranhos ' para chá e café
Inalástria
ALEGRE LTDA.'
pestana e sobrancelhas, preparado. para
conjuntos para dormitórios, conjuntos
embelezar cilicia • olhos, carmim parai
Classe 33
para saia de jantar e sala de visitas.
o rosto e paia ai lábios, sabão • tremi
Titula 1
Etrajiantos para terraços, jardim • praia,
?Nicime comercial

R El

I.

SEIS SER VICE

Televisão

OURO PRETO
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131
para barbear. sap ão liquida perkimade
tws a go, sulfonetes, dentitricios em pai.

liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores, - de perta
&net escovas para dentes, cabelos. unha:
is ditos, rum de louro, saquinho •rtu.
tilado, preparados em pó. pasta. liqui
Po e Mai os ara o tratamex a da, linhas
disso/ventes e vernizes, removedores da
oabelos e preparados • para dsecolo,
rir unhas, cílios e pintas ou "ais arta
•
ficiais. óleos para a pele
Termos ns. 672.485 a 672.488, de
19-11-64
Ouro. Preto Peças Artiaaeas
Oppat
Confecções Ltda.
Guanabara
pasta ou

OURO PRETO

Classe 4
Artigos da classe
•
Classe 14
Artigos da classe

MARIO OFICIAL (Sec5A, III)
Termo n.° 672.492, de 15-11-64
Restaurante Escandinavo Ltda.
São Paulo.
a
OS

viKiNqs

Classes: 41, 42 e 43
Substâncias alimentícias e seus preparados, ingredientes de alimentos. Essências alimentícias. Bebidas alcoólicas
águas na-.
e fermentadas. Refrescos
turais e . artificiais usados corno behicias
Termo n. 5 .672.494, de 19-11-64
(Prorrogação):
Abbott Laboratoriea
Estados Unidos da América

PANTOMIMA
ABSOTT LABORATÕRICS

,

Termo ri.° 672.489, de 19-1144
Oppac — Ouro Preto Peças Artísticas
e Confecções^ Ta Ia, ^
Guanabara

Classe 3
Um produto farmacêutico antibi.tico
Tertno n.° 672 . 495, de 19-11-64
(Prorrogação)
Ford Motim Company
•
Estados Unidos da América

Março JO 1965

fins, lanteraas, pestan.i para farol de
Termo a.° 672.505, de 19-11-69
veiculos, antenas pr veiculos, cumula- Brasafro — Importação, Exportação
dores, automático 'de* pártida. baterias,
Turismo Ltda.
businas, botões de partida. botões de
São Paulo
busina, filtros de óleos para motores,
faróis, isoladores de corrente, interruptores de papel. interruptores de freio.
interruptores de pressão de óleo, interruptores da luz de controle da Lares
-`"
do óleo do motor, interruptores da.,-.J-/
Indústria
Brasilein
faróis,
pedal
de
e
dose
luzes dos paiéis
partida, rádios para veiculas, radiado' Classe 50
res. raie de buzina, rale de faróis, reis Impressos para uso em: cheques, duplida dínamo, sinaleiros, taximetros, vol. catas, envelópes, çaturas, sótas 'promistimetros, filtros moldes, catcaças para sórias, papel de correspondência e recirádios e máquinas falaates
bos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Termo n.° 672.498, de 19-11-64
Ronsoh Corporation
Termo n.° 672.506, de 19-11-64
Estados Unidos da Ainér:ca
Invesco — Expansão Técnico Industrial
S . A.
....aabara

,

COMETA.

Classe 44
Isqueiros
Termos as. 672.500 e 672.501, de
19-11-64
Frigorifico Macuco Ltda.
São Paulo

COMETE
Ciasse 21
Veículos e suas partes. integrantes
r—
Termo n.° 672.496, de 19-11-64
Humble Ol Ei Refining Company
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

Classe 4
usse 5tr
Substâncias de origem animal em bruto Prestação de . assisteacat técnico-ind-istrid • •
ou parcialmente preparadas, ti saber.
Terme n.° 672.507. de 19-11.64
osos e ossos parcialmente preparados
Industrias Ainéri:o Silva S. A.
Classe 41
Rio de Pulara
Banha, carne verde, carnes -!an conserva ou não, farinhas de ossos friasuras,
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para tiuM1- linguiças, gorduras, mortadela, presunnação, aquecimento e lubrificação. Pe- to, presuntada, salsichas e salsichões
trédea refinado, semi-refinado a não- • Termo n.9 672.502, de 19-11-64
refinado, com ou sem a mistura de Indústria de Molas Guanabara Ltda.
óleos minerais,, animais ou vegetais,
Ir dústria Brasileira
Guanabara
para a iluminação, aquechaento, lubrificação ou combustão,, e graxas. ProCl 34 . e 41
dutos e " óleos combustíveis proveniFubá,' massas e (ar z,lals alitneataiat
entes de petróleo
de '9.11.64
7 érirmi n' 672.
Termo n.° 672.497, de 19-11-64
Joaquim Carnpe;o Marques
The Goodyear Tire Ei Rubber Company
Guanabara
Estadas Unidos da América

at:

C'asse 50
Artigos da classe
Tétano n.° 672 . 490, de 19-11-64
Jaraguá Country Club
Minas Gerais

uana 6a ra

' Industrias Brasileira

Classe 6
- Molas
Classe 39
Termo n.°. 672.503, de 19-1/ -64
Material para sola de sapatos em forma T. A. L. — Transportes Acre Ltda.
de placas
Guanabara
^S

Indústria Brasileira
Classe 33
Insígnia comercial"

it Rti
ve
sSO

Tétano n.° 672.499, de 19-11-61
Tétano n.° 672.493, de 19-11-64

Restaurante Escandinavo Ltda.
São Paulo

Sociedade Técnica de Equipamentos

Motor Limitada
São Paulo

g

Classe 32
• Publicações ;mpressas
em/o n.° 672.509, de 19.11-64
Gereldo Fgueira Lisboa
Guanabara

Ábadústrla Brasileira)

Classes: 41, '42 e 13
Substâncias alimeaticias e seus prepa• autos, ingredientes de alimentos. Essências alimentícias. Bebidas alcrólicas
e fermentadas. Refrescos e águas narurais e artificiais usados. como bebidas

Classe 6
çabos para cobsdores. carregadores de
bateria, painéis, terminais actisticos
terminais actIstices, terminais para cabos de baterias, intensificador da pressão do óleo d opedat dos Eretos &Obre
as rodas dos •velculott motortzaos e do
aparêlho auxiliador para as amenas

Classe 21
Auto-lotações, ónibus e ati.as partes
integrantes
Tèrmo sa° 672.504, de 19-1164
Agfa-Gevaert A. G
'
Alemanha

•®
USEMAV

PAsTERNIL DE ENSINO

AUDIO .
- VISUAL
R OU1RROA,3041002
F ONC, 32-0968 - G13

Indústria Brasileiro,
'caiasse a
Lama e obfetv aa

Classe 8
Mataria) de ensMa ádio visual

I
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•éÁGINilt
UE COMPRd
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radioo fônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

Aer
Classe 25
Gravuras e estatueta*
Têrmos na. 672.512 •e 672.513, de
19-11-64
)osé Miguel Monteiro Soeres
Rio de janeiro

Classe 40
Móveis de metal e madera

Classe 25

Gravuras e estatuetas
Têtanoe na. 672.514 e 672 515. de
19-11-64
iosé Mig,uel Monteiro Searas
Rio de janeiro

Tê; 'Mo a.° 672.527, de 20-1I-64
Listas Te'efamicas Brasileiras S.

A.1

Páginas Amarelas
Guanabara

IREI:AÇÃO
COMPRAS
.

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgaos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

LIVRO
DO COMPRADOR

C4-..se 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins. catálogos, eol'ções impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Têrrno 13. 9 672.528, de 20-11-64
Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.,
Páginas Amarelas

Guanabara

RELAÇÃO
DO COMPRADOR
('.ias. ' 32
Para d'istinauir: Almanaques, agendas,

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, ca-

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, ca- anuários, álbuns Impressos. boletins. catálogos, edições impressas, revistas, ór- tálogos,
impressas, revistas, ór- tálogos, edições impressas, reviatas.
gãos - de publicidades, programas radio- gãos 'de edições
05r..
publicidades, programas radio- nSos ele publicidadas, programas radiofônicos, rádio-televisionados. peças teafônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cirtrais e cinematográficas, programas circenses
. canses
ramo n.° 672.521. de 20-11-64
Térrno ia* 672.525, Ca 20-11-64
A. Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
Listas Telefanicas' Brasileiras

Páginas Amarelas
Guanabara

LISTA.
DE COMPRAS
„

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, caGravuras e estatuetas
tálogos, edições impressas, revistas, órClasse 40
gãos de publicidades, programas radioMóveis de metal e madeira
fônicos, rádio-televisionados, peças teaTermo a.° 672.517, de 19-11-64
Setecorita — Serviços Técnicos Contá- ireis e cinematográficas, programas circenses
beis Ltda.
•
Guanabara
Termo n.° 672.522. de 20-11-64
Classe 25

itIVRO
tE COMPRAS

Tèreto n.° 672.520a de 20-11-64
• Têrino n.° 672.524, de 20-11-64
Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Páginas Amarelas
Guanabara
Guanabara

PÁGINAS
DO COMPRADOR

••
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Térreo a.° 672.523, de 20-11-64
Tern» 3.11 672.519, de 20-1144
Lista! Teeftanicas Brasileiras 5. A. Listas Te l efônicas -Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Páginas Amarelas
Guanabara
Guanabara

Têrroo n.° 672.510, de 19-11-64
linda Produtos de • Beleza Ltda.,
&
Rio de Janego

Classe 43
Perfumes
Têm° n.° 672.511, de 19-11-64
José Miguel Maneiro Soares
ROo de Janeiro

CC

(Se0o

, Páginas Amarelas
Guanabara

ORIENTADOR
DE COMPRAS

fônicos. rádio-televisionados, peças teaa

trais e cinsmatográficas, programas cir.
canses
Têrrno n.° 672 .529, de 20-11-64

Listas Te'efônicas Brasileiras S. A,
Páginas Amarelas
Guanabara

MANUAL
DE COMPRAS •

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agetn,..,
anuários, álbuns impressos boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór-gãos cie publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses'

raça" 32
Para dastinguir . Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições imprestas, revistas. éla.,
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças tem
.aais e cin-matográficas, programas cir.

censes

Térnn n.° 672.530, de 20-41-64
Termo n.° 672.526, de 20-11-64
Listas Te l efônicas Brasileiras S. A. Listas Telefandias Brasileiras S. A. Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.:
Páginas Amarelas
Paginai Amarelas
Guanabara

Classe 50
Exploraç,:,,o de negócio de serviços de
contabilidade avulsa eni ge-al
Termo n.° 672..518. cie 19-11-64
lateral! — Indústria Técnica de Cal'
çados Ltda.
nuánabara

'
Clas.se 50
Falir; a de calçados

LISTA
DO COMPRADOR

Guanabara

•

ORIENTADOR
• DO COMPRADOR

páinas Amarelas
Guanr.bara

MANUAL
BO COMPRADOR
. Classe 32

Classe 32,
• -: ,.
.
2
Classe 37
.
\ Para . eit.styn t0:', Alitiakin . 4„ ngendas, ,Para ,distinguir: A1ma:um:0es,, agendas, Para distinguir: Almanaques, agendas,
, anuários. álbuhs'itnp'àkss. _boletins, ca- tiayuáraoss álbuns inopressoaa boletins, ea- anuários, álbuns impressos. boletins, ca.
tálogos, edições impressas, revistas. 6ra ,, tálogose edições, ltr1PresSa s,- ecmistae, ór. aálogo's, edições impressas, revistas. brio
i aãos de publicidades,. programas radio, or403,4-,,putá..tdades,,pra.araxats asila- pães eld publiridades, programas radio..
fônicos, Ncffelibltelevisiedrados, 'peças teai, fônicos., -radia...televisionados, .peças Gtea -, feadeos,i rád:o-telévisionados. peças temo
trais e cinematográficas, programas cir- 1 trais e cinernatográfic,as. programas cir- / traia , cinematográficas, programas dai
censes
cenaes

•

canses
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Térmo n.° 672.531.. de 20-11-64
Tèrmo n.° 672.535. ale 20-11-64
I Termos ns. 672.5C
II. da
20-11-64
Listas Te'zfôniéas Brasileiras S. A. Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
d.: C-4, S. A:
Páginas Amua-elas
Páginas Amarelas •
Banco do
Guanabnr
Guanabara
•

UOLETIM
DE COMPRAS

•MORAM
DE CO294
Case 32
Para distinguir: Abn
anuários. álbuns irnpressosi boletias catálogos; ediçõá impressas, revistas. órgãos de publicidadei. programas rad'ofônicos. rádio-televisionados, peças teátrais e cinematográficas,. programas circens2s

Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, aaerlas,
anuários. álbuns impressos. boletins. catálogos. edições impressas, revistas, 6rgãos de publicidades, Programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cin:ruatográficas, programas cirTèrmo n.° 672.536: de 20-11-64
censes
Listas Te'efónicas Brasileiras S. A.
Páginas Amare1as .
•
Têntio n.° 672.532, de 20-11-64
Guqtrbara
Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
_
Guanabara

INDICADOR

90LETIM
DO COMPRADOR

DO conson

•

Liaise 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns ira2ressos• boletins, catálogos. edições impressas, revistas, 6r,
gãos de publicidades. programas radiofónicos. rádio-televisionados, peças teaClasse 3Z
Para distinguir: Almanaques, agendas, trais e cinematográficas, programas deeens(.-s
anuários. álbuns inipressus. boletins, ca•
tálogos, edições impressas, revistas. órTermo n.° 672.537, de 20-11-64
gãos de publicidades, programas radioMocelin 1 Cia. Ltda.
fônicos, rádio-televisionados, peças teaParaná
trais e cinematográficas, programas circenses
,/A gua Santa MônicaTêrmo n.• 672.533, de 20-11-64
Listas T'-fônicas Brasileiras S. A
INDUSTRIA BRASILEIRA
Páginas Amarelas
Guanabara
C:..i.sse 43
Agua Mineral natural

CATÁLOGO
•DE COMPRAS
• • Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos. boletins. catálogos. edições kppressas, revistas. 45rgãos de publicidades, programas radiofônicos. rádio-televisionados, peças teatrais e cimmatográficas, programas cir. canses
Têm° n.° 672.534. de 20-11-64
Listas Te'efônicas Brasileiras S. A.
Páginas Amarelas
Guanabara . i•

Têrmo
672.538; de 20-.11-64 •
Indústria de Café Nilópolfs Ltda.
•
• Rio de janeiro

nano il.' 672.551. de 20-11-61
Entre Rios Revestimentos e Pinturas
Ltda.
Rio de janeiro

C.1.1sye
Artiges da ciasse
Classe 33
Sinal de propaganda
Têrmo n.' 672.542, de 20-11-54
• • Fausto Alves Maia
Guanal-ara •

Cases 50
Pinturas em geral
Têrmo n .0 672.552, de 20-11-1964
Korff & Honsberg G.m.b.H.

Alemanha

•

Indústria Brasileira
Classe 32Artigos da classe

IPRORROGÃao

Têm) n.° 672.543, de 20-11-64
Dental Brasília Ltda.—
Guanabara

BresHiia
Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos da classe
Termo n.° 672.544, de 20-11-64
Investur Agência. Internacional de
Turismo e Viagens Ltda.
Cuanab?--•

Classe 11
Para distinguir ferragens e •(erramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, eddraves, armações de metal
abridores de latas, arame,, aparelros de
chã e café, assadeiras. açucareiros. soarelhos para lavatórios, arandelas, arestas. aros, • almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças pare
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandeias. bacias, mombonieres baldes

INDUSTRIA BRASILEIRA
•
eil:ISC

41

Gafé

Te'rmo' n.° 672,539, de 20-11-64
Indústria de Café Nilópahs Ltda.
Rio de. raneiro

para facass' baterias de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, dia 'es de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, - chaves de fetada, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos. :achepots 'centro de Mesa co.
quateleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros. cabides de meai,
cabos, caixas de ferro. cgruzetas cur ias
Classes: 33 e' 50
Compra, venda e emissão de passagens, cantoneira*, chaveiros, canivetes. chaturismo e impressos em geral. — Sinal venas, cremones cadinros crivos. chanfradores, cassinCes 'cabos, chaves chade propaganda
ves para .porcas circulares 'chaves torTèrnas as. 672.545 e 672.550, de quitnétrica, correntes para chaves, col-

•

20-11-64
Tais B`aso
Guanabara

DO COMPRADOR
•

Classe 21
Artigos da classe
Case 39
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe..

borboletas. baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha

CATÁLOGO
Classe 32 •
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edicões impressas. revistas, órgãos de publicidades programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais einernatográficaà, 'programas dr.cerises •

Classe 14
Artigos da classe

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe. 41Café

• ,
.
Indústria Brasitetri
.

6 • ' • 4'
Artigos da classe
• Casse

cretes. chaves para porcas, distintivos.
descanço para talheres, pratos e" éopoà. enxadas, esferas, engates.,
enfr,tes de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor• para tubos estruturas metálicas. escarradeiras, espremedores, espumadeiras. forni6es. foices cerro para
cortar capim. frerolhos. facas. bales
fechaduras. fruteiras funis. fôrmas para
doces, ,bolos, empadas e pudins flanges
fivela, Furadores ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros. 4echos

de metal, ferraduras, fortnInhas, fitas
de aCo, ganchos, guarnições de metal.
garfos,- ganchos para quadros, grampos

tZeçao m)

Sexta-'eia 'Lb
para eraeadas ale torreias; grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe.
lhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas. leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, Marmitas, maçanetas
morsas, suciastes, inantegueiras malhos
navalhas, tapes. pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafuso/ porcas
pratos, porta-gelo, paseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado.
tes, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças. panelões, porta-copos a
garrafas, passadores de roupa, presa
lhas, rasteka, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de Metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço Inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões,- saleiros, sacarrôlhas, torquezes, trilhos 'tubos subulações, arapões, travadeiras telas de
Brame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas • caldeirões, tara
ripas, tachas, trans de casinha. torra-.
deiras, orladas, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansacs treza de
frezar, guia de freza • de chanfrar,
ventosas, maletas, baias para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. passadores de correias, -ponteiras, prendedores de papel, auportes,
torniquetes e tubos de expansào •
.Têrmo n,° 472.553, de 20-11.-1964
Euripedes de Oliveira
Miaus Gerais

Classe 6
Titulo de Estabelecimento
Têm° a° 672.554. de 20-114964
Lao — Works G .ra b. H
Alemanha

Tanno na, 672.555, de- 2,)..1l-l964
A. Cosia

Termo n.0 672.561, de 20-11-1964
"Pag — Eletrônica Ltda. a
Guanabara

(31;aud;...à:a

.P-AC
=VIRIA BRASILEIRA,

1 ?RI& IN SION,
,

Classe 33
Insignia

Termo 32. 9 672.557, de 20-11-1964
Instituto Brasileiro de Psicologia e
Educaçao
"I13RAS'PE" •
Minas Gerais

Classe 33
Insígnia
Tèrcao n.° 672.558, de 20-11-1964
Instituto Brasileiro de Psicologia e
Edu taça° -a "IBRASPE"
Minas Gerais

Classe 8
......
o,prciere
Instrumentos de pmcisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum,
Instrumentos e aparelhos didáticos, moldes de tôda espécie, 'acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, saqueies etc.),
aparelhos fotográficos, radiofónicos, cinematográficos máquinas ealaates,
coa garvados e filmes revelados
•

Tarmo na 672.562, de 20-11-194
Confecções Proced Ltda,
São Paulo

PROCRKI1
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas 'era geral: Agasa'hos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões. boinas. impadamos. bonés, capacetes. cartolas. cara.
puças. casação, coleta, capas. chale
cachecol& calçado': chapéus. cintos.
cimas,' combinações. carpinhot. calças
de senhoras e de crianças, calçõeo ma.
ça& camisas, camisolas. camisetas.
atiram ceroulas, colarinhos, cueiros.
aias. casaco& chinelo& dominós. acharam fantasias, fardas para inilitarea
agiais. fraldas. galochas, gravatas, goras jogos de angarie. laqueias. lacicaa
luvas, hgas, lenços. mantem meias,
suais, mantas, mandrilo, manilhas paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórias. saldas de banho, sandálias.
meteres, aborta, sungas. atolas co atacas.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Tarmos na. 672.563 e 672.564,, de
20-11-1964
Soaboi
S.A. Bôa Invernada

Claase 33
Sinal de propaganda

São Paulo

Têrmo n.° 672.559, de 20-11-1964 Premiu — Produtos de Milho S.A.
Minas Gerais

Indtistria Brasileira

SOABOI

PRORROGAÇÃO-

tEOPILLS. RO ISA

Ouse 41

Alcachofras. aletria, alho aspargos
açúcar. alimentos paar animais. miada
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, aveia, avelas. azeite. azeiIndústria Brasileira
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
Classe 41
Classe 3
cafè em p6 e mu grão, camarão. canela
Preparados farmacêuticos, produtos qui- Óleo de algodão, óleo de amendoim an. pau e em >ó. cacau carnes, cr.á
sacos para fins medicinais e higiênicos, óleo de milho e rações balanceadas caramelos. chocolates. confeitos. cravo
substâncias medicamentosas
cereais. cominho. creme de leite, cremes
Tênuo a! 672.560, de 20.11-1964
alimenticios croquetes. compotas. • cai.
Revisão Técnica de Motores
Têrmo n.° 672.556. de 20.11-1964
çaca, coalhada, castanha, cebola: condiInstituto Brasileiro de Psicologia e
"Revista"
mentos para alimentos, coloranfes
Guanabara
Educação —, "IBRASPE”
chouriços, deadé. doces. doces de frit
Minas Gerais
tas. espinafre, essências alimentares. em
padas. ervilhas. enzovas. extrato de ta
mate, farinhas aliroenticias. favas, fé
_ Instituto Brasileiro
cuias. flocos, farelo fermentos, telt/ia
•
figos frios, frutas sêcas naturais e cris'fle Psicologia e tclucaçao
talizadas: gricose. goom'cie.mascar. gor
duras, grânulos, grão de bica gelatina.
,Indústria - Brasileira
.IFIRASPE9
goiabada. ge/élas, hervaa doce.' heras
mate. hortaliças, lagostas, lingvAs. leite
Classe 6
condensado, leite em pó, legumes eu
NC04 C.omarcial
Motoras • aus pasto hikv"Inill
lentilha., linguks, louro, masa&
r

REva.

Março
Março de 1965 1259
soa altenenticias, mariscos. manteiga,margarina, marmelada. macarrao. massa de tomate,' Mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus, molhos moluscoj
azastarda, mortadela, nós moscada. icr
zes; óleos . comastiveis. ostras, ova;
pões pinos. painel, pimenta. pós para
aoins. mckies, peixes, presuntos. patês petit-pois. astilhas, pizzas. pudins;
creaos. 'rações balanceadas para ant.
asam requentei. sal, saga, sardinhas
sanauiches, salsichas, salames, sopas e4lamas, sorvetes, sucos de tomates e 44
frutas; torradas, tapioca. tamaraa talha.
em. tremoços. tortas. Matas para a guento de 'animais e aves, torrem
toucinho e vinagre
Classe 19
Aves e ovos em gral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e
manos .
Têrmo na 672.565, de 20-11-1964
Maringás, Comércio de Materiais de
Construções Ltda.
São Paulo

LIAABINGÀ
Classe 16
Para d'atinguin Materiais para constela
ções e deçoraçõe_s: Argamassas, argila.
areia. azuleios batentes. balaustres, blo.
coa de cimento, blocos ara pavimenta.
çao. calhas cimento. cal, cré. chapas
isolantes, caibras. caixilhos. colunai
chapas para coberturas, caixas agua
caixas para cobertuas. caixas dagua,
ca.xas de descarga para etixos, edificações remoidadas. educou, emulsão de
base asfáltico estacas. esquadrias atriz.'
taras metálicas para construções. lamas
las de metal. ladrilhos, lambris, lavai
de atrição Lages. lageotan. material tam,
tante coxtra trio e calor. manilhas. Ma.
ias par revestimentos de paredes, ma.
Jeiras para construções. mosaicos, pau:Lutos de base aatáltao produtos para
assar taspermeabilizantes as argamao
ma de cimento e cal, hidráulica. pedra,
pão, produtos betuminosos, izaparmess.
allizaates, liquidas ou sob outras formai
aera revestimentos e outros como agi
construções pema aba. placas para pa.
vinientaçao, peças ocas ratareis de d.
~ao ou TM() para tema e parada,
papel para forrar cama massas anda
atidos para uso nu construções. par.
gutas portas, portões, pisos, soleiras
para portas, ledos, tubos- de concreto
te/ha, tacos, tubos de ventilação.
que e vitr6
Têzmo a.° '72.567, de 10-114964
Bruno Pavan, italiano, industrial e
comercial
São Paulo

PRonoonIo -aio mansa D3

QUILOXI3C
Indiantria Brasileira
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos ti/tricas e eletreadau em geral, artigos do.
mésticos. aparelros e artigos para insta*
laçam elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecanicos para automatização industria]: instalações elétricas e artigos
elétricos a eletreinkos para automóveis;
aparelhos' e acessórias de rádios; apta'
-alhos e 1=2=n/entoa e aparelhos para
fins Úteis; Instrumentos clenti Alcoo acera

dadores, acendedores elétricos, acuew

•
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!adorei elétricos, apitos. aspiradores de pára ampliadores, misturadores para bap6. aquecedores, abat-jours, alto-falan. abalroa painéis de carros, para-raios,
Ws antenas, acumuladores, amplificado. pluga, parômetrt
c, panelas elétricas, pates, anemômetros, amperómetros, assa- *nelas de pressão pistolas de pintura,
deiras elétricas, adaptadores de micros- pick-ups, pilhas secas elétricas, prumos,
cópios, agulhas para fonógrafos, aque. pantógrafos, pantômetros, pirômetros
Cedores de ambiente, aparelhos de coa- periscópios, potenciõmetros, quadros de
trõle e medida, aparelhos de expurgo comando, instrumentos para medida e
- utilizado na limpeza e deenfecção de contrôle . para mecânicos, relógios de
sentinas, mictórios e outros locais, apa- água, revólver para Pinturas, projetores
relhos de libações para, banheiros, apa- cinematógráficos, • pince-nez, • aparelhos
relhos de ar refrigerado, aparelhos de de refrigeração, refrigeradores,. réguas
ar condicionado, aparelhos • de alta ten- de aço,. rádios, refletores, reatores re•
são, aparelhos automáticos para des- laia, receptores, regadores automáticos
carga de água, aparelhou de alarme, relógios, relógios - de ponto e de vigia,
aparelhos de aquecimento central, apa- redutores, resistências elétricas, 'registros
relhos de aproximação, aparelhos para para água, registros para canais e com *
arqueação de volumes; balanças, bate- portas, receptores de sons, reatores, readeiras, batedeiras para refrescos, bate- tores •para luz fluorescentes, reostatos,
deiras para líquidos e massa, bules elé- registros para vapor, registros para
tricos, bobinas para rádios e televisões: bidê, pára banheiros, para aparelhos bebusinas, baterias, baterias elétricas, ba- bedouros, para lavatórios e para pias,
rómetros, bússolas bobinas, balcões fri- secadores para cabelos, quebra-luzes,
goríficos, aparelhos para bordar, apa- sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
relhos para banho de* ar quente, duo seiecionadores, sifões, sereias de alarme
veiros elétricós, coque leiras, churras- aparelhos para soldar, socdretes, sinaleiqueiras elétricas, campainras elétricas, ros, seguladores* automáticos ou não
chaves elétricas, chaves automáticas, aparelhos televisores, teielupas, telômechaves para antenas e fios terra, con- troa, toaadas, telescópios, teodolitos
tactos- elétricos, candelabros, chaves de termômetros, tomadas de corrente, apaalavancas, chaves de tomadas, comuta- relhos de elégrafci sem fio, transformadores. cafeteiras elétricas, compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão.
câmaras-frigorificas, caixas de descarga • torneiras com dispositivos 'para aquecipara vasos sanitários, aparelhos para mento de água, telefones, telescópios.
cortar pães, cafeteiras automáticas, transmissores, toca-discos, automáticos
chassis, condensadores,' condensadores ou não, .tubos .coaduits, terminais para
para vapor, colimadores, aparelhos cor- baterias, voltímetros, ventiladores, váltadores de feios, cabos e condutores elé- vulas, ,válvulas de redução. válvulas
tricos, sontadores de rotação, compres- para rádios, válvulas para água, %Trilousores, máquinas cinematográficas, ins- las de descarga a pressão, válvulas de
trumentos de calcular, chicotes para comportas, velas para filtros, aparelhos
automóveis, cronômetros, aparelhos ca. transistores,. aparelhos de transmissão e
recepção de sons e C:pés
libradores, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contride de sons, aparelhos
Termo n. o 672.566, de 20-11-1964
de comunicação interna, discos grava- Ohayoassaby — Indústria e Comércio
dos, diais duchas, despertadores, encede Relógios Ltda.
radeiras. expremedoreS elétricos, estuSão Paulo
fas, exterilizadbres, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios, aparelhos para expiemer fru.
• .)21JOASSAHT
;
tas e legumes, escalas • indicadoras de
Industrie.
Brasileira
maré, eletrômetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras,
faróis, taroletes, fogões, fornos e fogaClasse o
reiros elétricos, fios para eletricidades,
isdnoglos
e
relógios
despertadores
fios terra, ferros elétricos de engomar e
eletro automáticos
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, !coadores, fusiTirmo n. 9 672.570, de 20-11-1964
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas:(Prorrogação)
filtros s. óleos para motores, aparelhos
Lux
Hotel Ltda..
de frequência modulada, fonógrafos, fiSão Paulo
tas métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, feladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frequênPRORROGAÇÃO
cia que funcionam com válvukss para
.
aquecimento, por dielétrico .e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra fado e aparelhos de inversão, re1
liégrafoo, hidrômetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores. aparelhos de interconiuntsação, Indicadores de níveis ímans perma• Classes: 41, 42 e 43
nentes para rádios, aparelhos de- gás
Hotel •
neon. gravadores . de fitas, gravadores
Termo a.° 672.568, de 20-11-1964
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, Intermediários para filmes, Ma-"- Cocchi Indústria e Comércio
Limitada
lâmpadas, lnnetas, liquidificadores, luSão Paulo • pas, lampeões, lustres lentes aparemos
luminosos, aparelhos de luz fluorescen;
tes, limpadores de para-brisas, lanternas
iC 3Is-PÓ4
portáteis e lanternas de mão, luzes tra- ç•.
,-,a4stria
&eiras pira veículos, microscópios, mocrómetros, manômetros, mostradores.
de rádios, microfones, medidores de
Classe 46
roscas, ;nedidores de intervalos, miras
de qualquer graduação. aparelhos de Abrasivos, preparados para dar brilho
thediçâo, massaricos; cliveis de ferro. em rolos. carbureto de silica ab-asivo
silveis de água para caldeiras, apare- cera em pó ara lustrar madeira, cera
lhos da ondulação permanente, oblettva para polir cera para conservar e polir

I LUX HOTEL

móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para- conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar; pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talteres, preparados para conservar couros
Termo n. o 672.569, de 22-11-1964
.
(Prorrogação)
' Oswaldo Soares de 'Madeiros
São Paulo

TRIBUNA FOREN SEI
•

Classe 32
Para distinguir: Albuns, ahuanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais, livros, peças teatrais e cinematográficas,
programas de rádio' e televisão, publicações, revistas
Termo

ovAR004
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Classe 46
Cera para assoalhos

•

PRORROGAÇÁO

Térma n.° 672.573, de 20-11-196d
(Prorrogação)
Pasta Mundial Ltda.
São Paulo

Tênno ta° 672.574, de 20-11-161-F.
•
( Prorrog ação )
Produtos Químicos Farmacêuticos e
Dietétricos Lochard Ltda.
São Paulo
PIM

PRORROGAÇÃO
AZUL

672 .57 I , de 20-11-1961
(Prorrogação)
Lanifício Ingkz S.A

Classe 41
Alcasnotras, aletria, alho. aspargo&
açúcar. alimentos 'paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
-PRORROGAÇÃO
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, aleitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão. aludi,
era pau e em pó. cacau. carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, Compotas, cang:ca. coalhada, castanha.' cebola, condis
mentos para alimentos, colorantes.
/chouriços. dendê. doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, eincovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas.- féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e crias
talizadas: gricose, goma de mascar, gors
Classe 23
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Pare distinguir: Tecidos em geral, te- goiabada, geléias, herva doce, herva
cidos para confecções eia geral, - para mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
tapeçarias e para artigos de cama e condensado, leite em pó. legumes em
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim, conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,
caro& casemiras, fazendas e tec.dos de seu' alimenticias, mariscos, manteiga,
lã em peças,, juta, strsey, linho nylon. margarinas marmelada, macarrão, mas.
paco-paco, perca/tua tamis rayott. seda sa de tomate, mel s melado, mate. mas.
natural, tecidos plásticos, tecidos iin- sas para mingaus, molhos, moluscos.
aninenticios croquetes, cods potas. can- mostarda, mortadela., nós moscada, no.
;303a.13 '33in ap amam Natítimioa 'VP33.133 zes: óleos comestíveis, ostras, ovas,
p ermeabilizantes e tecidos de pano couro paes. abo& prlinés, pimenta. pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa.
e vestidos
tês. petit - pois, pstilhas, pizzas, pudins(
Termo n. o 672.572, de 20-11-1964
queijos, rações balanceadas para anis
(Prorrogação)
•
* mas, requeijões, sal, sagm sardinhat,
sanduiches, salsichas, salames, sopas eas
Companhia Cervejaria Cama
latadas, sorVetes, sucos de tomates e da
• são Paulo
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talhas
rim, tremoços, tortas, .tortas para ali»
alento de animais e aves, torrõea.
toucinho e vinagre
PRORROGAÇÃO
0ARRON

Timo n.0 672.575, de 20-11-1964
(Prorrogação)
Metarquimica S . A .
Produtos(
Quhnicos Farmacêuticos
São Paul.
oteomfás
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n.° 672.576, de 20-114964
(Prorrogaçao)
Aramificio Vidal S .Ã.,
Silo Paulo

•
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baterias, coadores, coos,r-anecas, colheres, conchas, cestas pa pão, cestinhas capas para álbuns si para livros
cálices, cestos, castiçais para veias.
caixas para guarda de objetos. atui
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhas de ,plástoca
para sorvetes, caixinhas de Mastro
para sorvetes, colherinhas, pasinnas.
garfinhos de plástico para sorvetes, turminhas de plástico para sorvetes, • disc.es
embreagens de material plástico erabalagens de material plástico para sorvetes estojo& para objetos, .espumas de
nylote esteiras, enfeites para autora&
vais, mamas anti-ruidos, escoadores de
Pretos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fias de celulose. tachos
Para bolsas, facas, guarnições. guaruiOes para chupetas e mamadeiras, guar.
seções para porta-blocos, gim-seções
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensflios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, ga.maas
para cortinas, jarros, laminados, plásticos. lancheiras, mantegueiras, malas.
Deludis, pendedores de roupas. puxadores para &seda, pires, pratos. palitei.
roa, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rode
abas. recipientes, supores suportes para
guardanapos, saleiros cibos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos; sasilhames para acondicionamento, vasos, mearas, asfas a frio e colas não.incicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumea, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivo. para azelelos.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástito para Inas,
teia geral de plásticos

Chames: 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10
— 11 — 12 — 13 — 16 — 17 — 21
— 31 — 39 —40 49
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias, máquinas e suas partes integrantes, máquinas de agriculura e suas partes integrantes. Grandes instrumentos agrícolas, incluisive tratores, instrumentos de
precisão,, instrumentos científicos, aparelhos de uso comum; instrumentos e
apaielhos didáticos; moldes de Oda espécie, acessórios de aparelhos elétricos
e aparelhos elétricos em geral, lastraMentos musicai, e suas partes integrantes, ibstruinentos, máquinas, aparelhos e
petrecros para a medicina, a arte dentária, a cirurgia e a higiene, máquinas,
aparelhos e instalações hospitalares de
expurgo e fins análogos. feriamentas de
tôda espécie, ferragens e cutelaria em
geral. Pequenos artigos de qualquer
metal, botões, alfinetes comuna, fechos
corrediços e demais miudesas de armarinhos. joalheria e artigos de metais preciosos, semi-prciosos e suas imitaçoes,
Termo n.e 672,577, de 20-11-1964
usados como adornos, material exclusivamente para construções e adorno d
(Prorrogação)
prédios, estradas, artigos, máquinas e Café Seleto Indústria e Comércio Ltda.
instalações para escritórios e desenho,
São Paulo
yelculos e suas partes integrantes, tendas, lonas. c orreias de transmissão de
Oda espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação, artefatos de guta perpaolutoonio
cha, móveis de metal, vidro ou madeira,
stIri
estofados) ou não. Colchões, travesseiroa e acolchoados ara móveis, jogos de
Indastria Branlielra
teida espécie. Brinquedos e passatempos
petrechos e artigos exclusivamente
desportivos
Classe 41
Caré
672.578,
de
20-11-1964
Têrmo ne,
(Prorrogação)
Têrmo n.° 672.579, de 20-11-1964
Plásticos Niagara Ltdr
(Prorrogação)
Comercial e Administradora Bueno
São Paulo
Sociedade Anônima
São Paulo

pRolutoonIo
itIAGARÁ
• Indístria

Brasileira

Classe 28
"to distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substáncias tine
mais e vegetals: Argolas. açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas.
hem* para teleones. baldes. bacia*, boisai, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e titensilloa cruzetas
caixas para acondicionamento de ahGene" caixas de material plástico Jata

CROR1/00100
3V 3 11 C .
Brmeilai
Classe 11
Para distinguir ferragens e 'rerramentas.
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldraves, armações de matai
abridores de latas, arame. apareiros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios arandelas arestas, aros, almofirdrises. amoladores.
amoladores de ferwrnentas alças para
ancinhos, • brocas, bigornas, baixelas

Março de 165 1261

bandejas, bacias, mombonieres baldes aftosa dos gados, sabão veterinário,
baterias, bases de metal bre. para fins horticulas, sanitários e vet
borboletas, baterias,
odeie" bules, bisagra, budrm, bainha pertos, raiz de timbó, adubos natue ,
para :casa baterias de cozinha, colhe- artiNciais 'para a agricultura, cola
papel para apanhar moscas
res de pedreiro", cadeados correntes cabides, Chaves de parafusos, conexões
Classe 3
para encanamentos caixas de metal para
Produtos
químicos
medicinais
portões,. colunas, canos, chaves de tenda, chaves inglesas, cabeções. canecas,
Classe 4
copos, cac.hepots centro de mesa co- Substancias e produtos de origem a
queteleiras, caixas para condimento de
• vegetal ou mineral, em bruto .
alimentos, cadeados, caldeirões, caçasse parcialmente preparados; Abrasivos
chaleiras, cafeteiras conchas coa- bruto, argila refratária. asEáltico
dores. cuscuseiros, cabides de metal, bruto, algodão em bruto. borracha
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas bruto, bauxita. benjoim, breu. card(
cantoneiras, chaveiros, canivaies, cha- caolica, chifres: ceras de plantas; ce
venas, cremones, cadiuroa crivos, chan. vegetais de carnaúba e .aricuri, cr
&adores, Cassinetes, cabos, chaves cha- de Cavalo, crina em geral. cdrtiça
ves para porcas circulares chaves tor- bruto, cascas vegetais, esposo. ar •
quimétrica, correntes para chaves, coi- medicinais, extratos, oleosos esto'
creta*, chaves para porcas, distintivos. enxofre. Rilhas, fibras vegetais. fk dobradiças, descauço para talheres, pra- secas, grafites, gomes em bruto. gran
tos e copos, enxadas, esferas, engates, em bruto, kieselghur. liquidos de pl:
enteites tit metal, estribos, espátulas tas latex em bruto ou parcialme
estojos de metal para carimbos, eixos preparados, minérios, metálicos, mac
expandidor para tubos, estruturas metá- ras em bruto ou parcialmente tra
licas. escarradeiras. espremedores, espu. lhadas MD toras,. serradas e a plainad
madeiras, formões, foices, 'erro para manganês, óleos .de cascas vages.
cortar capim, frerolhos, faces, tacões mica, mármores em bruto, óxido
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para gazes solidificadores. gelatina, giz, .
doces, bolos, ,empadas e pudins, flanvi, rados, plurabagin. em bruto, pó
fivela, furadores, ferramentas cortante. troldagorn 'para fundições, pedras t
ou perturantes para marceneiros, fee.hos fadas, piche em bruto, pedra caldo .
de metal, ferraduras, forminhas, fitas plantas medicinais, pedras em bri
de aço: ganchos, guarnições de metal. quebracho, raizes vegetais, resinas.
garfos, ganchos para quadros, grampos saias *aturais, 'restduos texteis, edis
seivas. talco em bruto, :isto, xistc
para emendas de correias, grades para
betuminoso e silicato
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas. ilhoses, joeTermo n.° 672.580, de 20-11-1964
lhos, jarros, limas lâminas licor:elos
'(Prorrogação)
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas. ' martelos Comércio de Tecidos . Nozorian S....
marretas, matrizes, marmitas, maernetas
São Paulo
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas. nipes. pcas. pás. picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
PRORR0040
porta-jólas, paliteiros. panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas perfuradeira&
lares pinças, panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas. ;estalos. roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, • reciplentes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável. registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacanalhaa, torquezes, trilhos tubos subulaVIWISIRIA BRASILEIRA
çeses. ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadetras
Classe 23
tampas para panelas e caldeirões, ter- Tecidos em peças: Tecidos de anime'.
rinas, tachos, trans de cosinha, torra- lã ou pêlo em peças, sedas. raion, Dal
deira*, orinóis, vasos, vasilhames ver- caroa, veludos, Jutas rami cânhamo
gas. mandril de expansão, frua de
pacopaco
bazar, guia de treze de chanfrar,
Nerrao n.0 672:581 de 20-11-1964
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. •balmazes, cantos
(Prorrogação)
para estojos: colchetes para malas, craUsina São Francisco do Quilombo
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Sociedade Anônima
malas, passadores de correias ponteiSão Paulo
ras, prendedores de papel, suportes.
torniquetes .e tubos de expansão ,
Classe 2Acetanllide. acetato de amónia, ácido ar.
cênico: bórico, cristalizado, fênico para fins veterinários, ptcrico, salicilico
e sulfuroso, adubos, álcalis para fins
sanitários, fins herticulas. alcaçuz em
pó, alúmen calcinado, amônia azul de
metilenopós contra baratas e intatos,
bromatos, bromato de cantora e de potássio, cânfora em pó. carrapatiddas
banhos para animais, produtos para destruir /servas daninhas, ceras para enxertos, balsamo sara fins veterinaries,
bão desinfesta" desinfetantes defuma
dores, inseticidas em pó. liqu ido stSlido
INDÚSTRIA BRASILEIRA
e em pasta, preparados para destruir
Larvas linhaça em pó, visgos contra
Classe 41
lagartas e moscas, remédios 'contra
Açúcar
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• •
T-errao mo 672.582, de 20-11-1964 (Prorrogação)
,Fákrica de Enceradeira Comercial
Bandeirante Ltda.
•
São Paulo
•
, PRORROGAÇÃO
FABRICA DE MERA DEIRA
CCEERCIAL BANDEIRANTF

" Nome Comercial.,
Termo m s 672.583, de 20-11-1964
(Prorrogação)
•
• Laboratórios Perf arma Ltda.'
São Paulo
PRORROGAÇÃO
st

•

.DIÁRIO OFICIAL (Seção IN)

lises de laboratório, pigmenta*, potaasa.
pós metálicos para a composição de
tintas, . preparações para fotografias,

produtos para niquelar, pratear e aos
mar, produtos para diluir tintas prossm.
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda, cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulratos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, te.
cidos, fibras, celulose, barcos e veiculos. talco . industrial, thiner,
s Terrrio n.° 672.585, de 20-11-1964
•
(Prorrogação)
.
Cibraço S.A. Come:ciai e Importadora
Brasileirit de Ferro e Aço
São Paulo

PUNIPCRETE
Classe 6
Bombas paar concreto è materiais
plásticos similares
Termo ta.° 672.588, de 20-11.4964
(Prorrogação)
Fink Caribrean Corporation
Lehn
Estados Unidos da América

iREMOLDINE

PRORROGAÇ AO

GT-BRAÇO S/A.COM saci

672.587, de 20-11-1964
.
(Prorrogação)
Rex Chainbelt Inc.
Estados Unidos da América

Termo

AL

Classe 48

Para distinguir: Perfumes, essências, ex-

Março de 1965

res, nadar. putsch. -ppermint. rhuns. sucos de trutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Termo n.° 672.593, de 20-11-64
Monumento Imobiliária e Comercial
S. A.
Guanabara

onurnenTo
•

Indústria Bras,-

' Classe 16
Para distinguir materiais para construções e decorações e adornos de prédioat
Argamassa, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentação e calhas cimento, concreto, cal, cré, chapas Isolantes, saibros, caixilhos, colunas, chapas
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões, caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edifica..
cõea premoidadas. estuque, emulsão de
base ascáltico, esquadrias forros, forros
plasticos, frisos, gesso estacas, grades,
fanelas estruturas metálicas para cons.
truções, Ir telas de. metal, ladrilhos,
lambris, luvas de funções. l age s. lane*.
tas, --material isolante ccintra frio e ca-

tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para as
éabelos e para a pele, brilhantin,a, banNome Comercial
da prateados, petróleo& óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor•Termo a.° 672.586, de 20-11-1964
gintYsi musgos
durosos e pomadas para limpeza da peRafada Ramos Pestroso
le e "maquilage", depilarios, desodoSão Paul°.
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
PRORROG40.
embelezar cílios e olhos, carmim para lor mossas anti-ruídos para uso nas
o rosto e para os lábios, sabão e creme construções, manilhas. massas para reClasse 10
para barbear, sabão liquido perfumado vestimentos de paredes, madeiras pira
preservativos' de borracha
ou não, sabonetes. dentifrícios em ts& construções, mosaicos, produtos de base
pasta ou liquido; sais perfumados para ardáltico, produtos para tornar imper.
672.584,
de
20-11-1964
'Termo n sa
banhos, pentes, vapoffzadores de park. meabilirantes as argamassas de cimento
(Prorrogação)
me; escovas para dentes, cabelos, pnhas e cal hidráulica. pedregulho. produtile
l 'olishira do Brasil S.A. Indústria de
e cillos, rum de louro, saquinho perfu- betuminosos para uso nas construções,
Tintas e Vernizes
mado, preparados em pó, pasta, liqui- tes. liguidos ou sob outras formas para
do e tiiolos ara o tratamento das unhas. revestimentos outros 'USOS nas construSão Paulo
dissolventes e vernizes, removedores da ções. placas. plásticos para pisoa..pas
cutícular; glicerina perfumada para os redes e tetos, persianas. placas para
cabelos
e preparados para dsecolo- pavimentação, peças ornamentais de
PRORROGAÇÃO
aasse
rir linhas cilios e pintas ou sinais arti- cimento ou. gessso para tetos e paredes
PEBELIN
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
papel para forrar casas. parquetes. por• Balais, óleos para a pele
tas. portões, pisos, soleiras para portas,
Industria Brasileira açácar. alimentos paar calmais. amido.
amêndoas. ameixas, amendoim arans-a
Termo n.* 672.589, de 20-11-64
Molas, tijolos refratários tubos de coii
arroz. atum. avefa. avelãs. azeite. azei
(Prorrogação)
-creto.lhas,páicto.uhortas banha. bacalhau. batatas. balas.
bos de ventilação, tanques de cimento,
American Cyanaosid Company
Classe 1
biscoitos,
bombons.
bolachas.
baunilha
Nbsorventes, acetona, .ácidos, acetatos,
vigas. .vigamentos vitrós e venezianas
Estados Unidos da América
safe em pó e em grão. camarão. canela
alentes químicos para o tratamento e em
cacau.
carnes,
cb4
nau
e
em
nó.
- Termos as. 672.594 a 672.639, de
'oraçãc. de . fibras, tecidos, couros e se- zaramelos, chocolates. confeitos. cravo
DECERESOL
20-11-64
ulose: água raz. álcool, albumina, ani- cereais. cominho. creme de leite. cremes
Volkswagen do Brasil, Indústria e Cal ina& alumen. alvaiade, alvejantes hi- alimentícios crisquetes. compotas. can,
'néscio de Autemóveis S. A.
lustriais. alumiai° em pó amoniaco. nica coalhada, castanha, cebola. cond.,
tnti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- mentos ' para alimentos. colorantes
ClAsse 1
Minas Gerais
• skidantes. anti-corrosivos, and-desolhai- chouriço& dendê. doces. doce, de fru- Agentes umectantes usados para redures, azotatos, água acidulada para tas. espinafre, essências alimentares. em zir a tensão superficial entre lquidos e
icumuladores, água oxigenada para nadas, ervilhas. enxovais extrato de les sólidos ou entre dois líquidos indsclveis
9123 industriais, amônia; banhos para mate. farinhas alimenticias. favas, fé
Termo n.° 672.590, de 20-11-64
talvanização. benzina, benzo', betumes. mias. , flocos, farelo. fermentos. kiiãe
Quitanda Capuchinhos Ltda
sicarbonatos de sódio, de. potássio: cai figos. frios, frutas secas naturais e crisGuanabara
sirgam, carvõeS, carbonatos, cataliza- talizada.: gricose. goma de isa!ear. osorClasses: 6, 8, I l, 14, 21. 28, 33. 39 e 47
lores, • celulose, chapas fotográficas. luras. grânulos, grão de Istco, gelatina.
Insígnias
composições 'extintores de incêndio, clo- miabada. geléias. herva doce.' herva
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e , 47
Insignian
r o, corrosivos, crotnatos, corantes, arco- mate, hortaliças. la g ostas. lin g uas. leite
sotos: descorantes, desincrustantes, dis- condensado. leite em pó. legumes em
Classes: 6. 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47
,plventes; emulsões fotográficas. enxo- onserva. lentilhas. linguiça. lour es masClasse 41
tnsignias
sas alimenticias. • mariscos. manteiga
fre, éter, esmaltes estereatos: fenol,
Frutas naturais
Classes: 6. 8, 11. 14, 21. 28. 33. 39 e 47
margarina,
marmelada.
macarrão,
massensibilizados para fotografias. riTermo 0. 9 672.592, de 20-11-64
xadores, formol, fosfatos industriais, fós- sa de tomate, mel e mela i°, Mate, mas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
-Bar Bossa Nova Ltda.
foros industriais fluoretos: galvanizado- soa para Illi g g3US, molhos. moluscos
Insígnias
mortadela, nós moscada, noRio de Janeiro
res. gelatina -para fotografias e pintura. mostarda,
Classes: 6, 8, 11. 14, 21. 28, 33, 39 e 47
comestíveis,
ostras,
ovas
zes.
óleos
4iz, glicerina: hidratos, hidrosulfisos: cates piaos. prlinés, pimenta, pós para
5
Insí g nias
mpertneabilizantes: ioduretos; lacas; pudins. pickle& peixes. p
Classes: 6, 8, 111.nsli4g.n2ia3
1, 28. 33 , 39 e 47
resuntos.
Pamassas para pintura, magnésio. • merInsígnias
petit-pois. astilhas. pizzas. pudins:
cado: nitratos," neutralizadores, nitroce- tês
aa
ssest 6, 8, 11. 14. 21. 28, 33. 39 e 47
clibtikr..- rações balanceadas para tini.
Iulose; óxidos, oxidantes, óleos para atas. requeijões, sal, sag% sardinhas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
,51ntura. óleo de linhaça; produtos qui- senduiches. salsichas, salame*. ss.pas co
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47
nicos para impressão. potassa •insluss 'atadas, sornsISea, sucos de tomates e 4
• Insígnias
rrial, papéis emulsionáveis para a fo- frutas; torradas.iapioca. tâmaras. talhaClasses: 6, 8. 11. 14. 21. 28, 33, 39 e 47
Classe 42
.
tografia, papéis de turneso/, papéis he- rim, tremoços, tortas.- tortas para ali- Para
Insígnias
• distinguir: Aguardentes. aperteliográficos e helioc.opistas, peliculas
mento de animais e avo& torrões.
vos, anis. bitter. t!randy. conhaque. cat. Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 28, 33. 39 e-41!
sensíveis, papéis para 5otografja • anã• -,.toudnbo • vinagre
vejas fernet, genebra, gin, kunsel, tico- i
Insígnias
IMPORTA TORA BRASI- .
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Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47 crustantes; antimónio, ant.oÀ.c,late's, an rizuws. piepara.,ões para motores, pie batedeiras, bicas, bombas de óleo, bratitártaro, arsênico, az.tima, azou°, azo- i Paraçõe s fotográficas, preparações par lus, burrinhos. blocos de motores, broaInsígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 tos, azul da Prússia, a:.ai uittamar, azu bronzear, preparações contendo mate ,zinas, blocos, barras, bombas de ar comultramarino, banhos ara fixação e re- rias rádio-ativas, preparações para ela 'primido, bombas lubriKantes, bombas
Insígnias
Classes: 6, 8,,11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 velação fotográfica, bc.nhos gaivanicos. minar a dureza da água, preparações '1.1brI1icantes, bombas de circulação, bombanhos de galvanização, bár:o, barita, para decompor ot1 dissolVer .orduras • bas rir comustivel para motores, bombas
Insígnias
benzina,
benzóico benzei, betume. lúcio- Caros, rearações ara impedir a corrosão fie água e asolina para automóveis.
39
e
47
28,
33.
classes: 6, 8, 11, 14, 21,
retos, bioxolatos, bistatitos, bisrnutatos de metais, preparações para impermea ¡bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
Insígnias
branco de chumbo, branco de neudon,
do cimento, preparações para ;rotativas, de deslocamento e a pista°,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47: branco de troyes, brometos, bromo, cá.- bilização
magnésio,
de crosta nas caldeiras, pm . 1 bnailtas eltrican. bombas para liquidos,
Insígnias
cio, cânfora, caaros, carbonatos, carbo- parações 'de litina, preparações para para pressão hidráulica e 'para compres
Classes: 6. 8, 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 47 reto de cálcio, carvões, carvões ativos Impedir a oxidação da superfície meti sões. bombas elétricas para pneumáticols.
Insígnias
absorventes catalisadores, celulose, cra- fica, preparaçõer para lavar crapeus brunidores para cereais. máquinas bta
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 pas emulsionadas, chapas fotográficas, de palha, preparações para n,quelar. tedeiras, máquinas brunidoras.. máquinar,
..
Insígnias
chapas seasivels 12 luz, cloratos, clore- preprações para produzir espumas, pre para bordar, máquinas betoneiras, cruclasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 tos, clorato de amônio, -cloridico, cloro, parações pára renovar roupas e ch.?- zetas. cilindros, câmbios. cabeçotes, co
Insígnias
cromatos, citrato de magnésio, 'cítrico péus de palha, preparações para
musas, sárter de embreagens. cárter de
Claases: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 de magnésio cítrico, clarificadores, co- aperfeiçoamento de ferro, preparações motor, comutadores, cubos de placas
Insígnias
las para vinhos, coloides para fotogra-. para renovar os discos de honógraioa de embreagens, cu'atras de cilindro do
Classes: 6, 8,. 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 fia, composição com base de kieselgur preparações -para purificação do gaz . motor, caixas de lubrificação, carbura
Ingignias
copal, corrosivos, cópias, corantes, ca- preparações preservativa de pedra, de dores. cabeçotes do cilindro, máquinas
Classes: 6. 8, II, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 tes a álcool, cremor de tártaro, creoso- madeira, dos tijolos, dos metais e das para cortar frios, coroas, carteias, caInsígnias
to, cristais de esoda, cianeto, cimol de vidro, preservativos ocntra a congela- delas cortantes para entalhar, cambra
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47 calamiantes, decapantes, químicos, des- çáo, preservativos contar a ferrugem, para cilindros, cardans. márt a nas ene.
corantes ilesincrustante para caldeiras preservativos contra a umidade- das pa- clivas. caldeiras, máquinas de costura,
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 detersivocis químicos, detonantea, dissol- redes, produtos dzsincrustantes, produ- máquinas adaptadas na construçao
ventes, emulsões fotográficas, esmaltes, tos fixadores para perfumaria, produ- conservação de estradas, corte de maInsígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 etilenos, extintores, extintores para com- tos isolantes, produtos para conserva- deiras e carretos. máquinas para cortar
posição químicas, felmentos, filmes sen ção de ovos, produtos para absorver a e moer carne e legumes. máquinas dasInsígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 4'1 sibilizados, fixadores, %idos ara en- umidade, produtos para a têmpera de silicadoras, máquinas de contar., máqui
durecer metais, fluor, fluoreto de sódio. ferro, produtos para clari çicar e pur.- nas para cortar. máquinas compressoraaa
Insígnias
classes: 6, 8. 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 47 fluoridico, fixosp ara soldas, formiatos. ficar águas, produtos -ara encolagem e carretéis, máquinas cravadeiras, carne,
fórmico, 'fuligem para fins industriais, coração dos mortos, produtos para clari- ros hidráulicos, máquinas para fabricar
Insígnias
ficar o açKcar, produtos para consar cadhões, máquinas -para fabricar algarClasses- :' 6. 8, 11, 14; 21, 28, 33. 39 e 47 fulminai°, fundentes gaiatos, gálico, var
alimentos, produtos para conservar ros, máquinas para tirar cortiça, distri
• galvânicps. galvanização, gazes, gelaInsígnias
a madeira, produtos para evitar o va- buidores de gasolina, dispositivos de arClasses: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47 tina para emulsões geramila, gerador.
ranque, diferencial, dispositivos de igniInsígnias
giz, glicol, glicose (substâncias para por da água sólare o vidro, as vidraças, ção elétrica para motores. dínamos, draprodutos
para
a
indústria
textil,
produClasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33. 39 e 47 descorar), glicosides, gomelína glicose
gas. desnatadeiras para manteiga. des.
Insígnias'
(substâncias para descorar), glicosides, tos para melhorar, conservar, clarificar Oradores de cana e forragem. máquinas
e
tratar
bebida%
produtos
para
reavivar
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 goinelina, graxas preventivas contra a
desempalhadoras, máquinas debulhadoInsígnias
oxidação, graxos, halogênicos, hidrato e refrescar pinturas, produtos fotograi ras-descascadoras, desintegradoras. máficos,
produtos
erflatários,
%propalam
Classes: 6. 8, 11. 14, 21, 28, 33. 39 e 47 de alumínio, hidratos de carbono, hiquinas distribuidoras de concreto e bardrofugas, hidrocento liquefeito ou com- protóxido de azoto, prussiato amerelo, ro, espu'adeiras, eixos de direção, eixos
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47 primido, hidrosulfito, hipolorito de só- prssuiato de potássio, piridina e deriva- de transmissão. embreagens, engraxadodio, hiposulfitos, ignifugas, ignição de dos, pocoacéticos, pirolenhoso, periforos, res centrifugos para forjas, engenhos
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 cervejas Indico, iodetos, iódico, iodo rádio-reativos químicos,, redutores, re- de cana, exprecnedeiras para manteiga,
laga, lático, lanolina linoleico, liquidas veladores fotográficos':. rolifilmes; sais, engrenagens para mancais, engrenagens
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33: 39 e 47 químicos, líquidos de removia. litrargi- saliciiato de. litina, saliecilico. sebácio, de cremalheiras. engrenagens para eixos
rio, %tina, litio magnésio, maiatos, ma- sensibilizadores ara prova de ãcdos, ae cie manivelas, engrenagens de parafusos
Insígnias
licos manganatos. znanganico, • massas !mios sócia, soda calcnada, solda cáus- seca fim. engrenagens de distribuição,
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 eletroliticas,
matéria çiltrante. matéria à tica, sódios„ solução anti-refrigerantes. engrenagens multiplicadoras, esteira
Insígnias
de fogo, matéria ingnifuga, maté- spluções hidrófugas, soluções impermea- transportadoras. elevadores hidráulicos,
Classes: 6. 8, 11, 14, 21. 28, 33. 39 e 47- prova
rias para enriquecer a purificar o gaz, bilizantes, soluções para evitar a for' exaustores de forjas, -esmeris. espumas.
Insígnias
matérias corantes, vegetais, matérias de- inação de , espumas nos acumuladores.Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 capantes, matérias para despolir. ma- soluções ;-ara evitar a formação de es- máquinas encanatóriass máquinas ansacadoras, elevadoras, máquitias ensacaInsígnias
térias para perfurar metais, matérias pa- pumas nos acumuladores, soluções para noras, elevadoras, máquinas de esculpir,
ra tornar o vidro e o esmalte opacos. cópias pela cianotipia, soluções de sais diafrágraas, engrenagens de comando
Termos ns. 672.640 a 672.483, de
Matérias primas químicas, mercúrio me- de prata para pratear, soluções titula. das válvulas. maquinas empilhadeiras.
20-11-64
L V S.. A. Consultores le Empreendi- tilai°, ed geranila, metilenoa metilicos. das, soluções volumétricas, solventes, máquinas para esta t.:lios, eixos de Mmunio, misturas químicas extintoras, substâncias químicas para uso de in- irando, engrenagens para eixos de aomentos
misturas quindcas frigorificas, misturas dústrias, nas kitografias).. ,substâncias mando -ha %a lvulas e para eixo de ma• São Paulo
químicas refrarrantes, monas1te, mor- rádio-ativas, sucedâneos de cânfora, pa-- nivelas, máquinas de estampar, máquidentes muriato de estanho amoniacal, ra a fabricação e celulóides, sucinico, nas de esticar, máquinas para escavação
nalanicos, negro animal, negro de- fu- sulfatos, sulfatos, sulto-ácidos, sulfona- de terra, máquinas para extração de
mo, negro de herlin, negro de abulia; dos, sulfõnios, sulfuroso, sulfKrico, tal- óleos. filtros para limpeza do motor,
para' sapateiro, negro de ,brunswick. co tanato de Maio, tanato de mercúrio, filtros para óleos, foles de forjas, freneutralizadores químicos para lb:lindos tánicos taninos tártrico, tela sensível à tas, fusos, fornalhas para fundição, furafermentados, nitrada, nitrato, nitricolu- luz, terpenos, tetracloretos, terebentina deiras, forjas. máquinas para furar e
luses, oleico, óleo para conservação de tbrio, tintas, toltieno toluol; urânio, ve- centrar fornalhas para tratamentos térovos, oxalatos, oxálico, oxidantes, óxi- nilina verde de bramem, verde de ata micos, máquinas de fabricar papel. mádos de antimónio, óxidos metálicos, oxi- • verdegrls, verdete, verniz, corretor. quinas para o fabrico de fumo, máquigénio da indKstria, oxigêncio liquefei- vernizes, viscosa, vitriclos, xarrão, za- nas para fabricar • gélo, máquinas para
to. paládio, palmitico, papel albumina!fios e zlroanio
fabricar telas de aramo guilhotinas,
do, Opa' baritado, papel turnesda paClasse 6
.•
guindastes, geradores de eletricidade,
Ind,Istria
pel de platina, (sépia), .papel sgálico. Para distinguir máquinas para indúatrlas guindastes, geradores para corrente cota.
i papel hellocopista, papel reliográfico. imiteis em geral, máquinas e suas partes tisua e alternada, geradores de e letricipa pe l para ensaios químicos, papel pa- integrantes rara fins industriais; má- dade. máquinas para galvanoplastia. gaClave 1
ra revelação automática,- papel fosfore- go:nas de precisão; máquina operatrizes, zeificadores de líquidos • combustíveis.
•
cara ai:languir: Absorventes, acelera- cante, papel fotográfico (sensível), pa- motores e suas partes; peças pari. vai- paindios. 'injetores para carburadores,
dores de vulcanizaçáo, acetato.% acéti- pel contra a ferrugem, papel fotométri- culos:alavaacas. alternadores, acelera- máquinas de impressão, falrnos induscos. acetificadores, acetaona, acetileno. co, papel transierotipo, papel pedra ti- dores, anéis de latão, anéis de esferas triais (fornalhas), máquinas insultadoácidos absorventes, agentes ,químicos. lam!, pedras pomes, peliculas cinemato- para rolamentos, anéis de &leo, anéis ras, máquinas litriadoras, máquinas para
água acilulada ara acumuladores, água gráficas (sensíveis), películas fotográ• para facilitar o arranque dos motores, lavar vasilhames em geral,' máquinas,
raz. albumina iodada, albumina de mal- ficas, (sensíveis), percarbonato, archa- anéis de segmento, autolubrificadores, para fabricação de bebidas refrigerantes.
ta, albuminas, albuniinas vegetais, albu- raftálico, pegmentos ou cores para a arietes. aparelhos para mistura de a;orn- de água gazeificadat maquinas de atmincares. alcalinos, alcalino ferrosos, ál- indústria, pó de alumiai°, pó de zinco. bustíveis, de motores a explosão., má- alhar e tampar garrafas. máquina para
calis, alcaloales, álcool, alcoolatos, ai. potassa, potassa. potassios, preparações quinas de abrir chavetas, máquinas afia- engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
deidos alizartna, alumens, alvaiade. anil para economia do carvão, preparação doras para ferramentas de cortes, má- para colagem dos rótulos em vasilhanas. amoniacais, atnoniacal. ainoniaco diastásicas de maltes., preparações 'qui quinas para arqueação ale embalagens e enes, máquinas para fermentar e tnNtti•
emula, arailico, anilinas. antracem ara micas paia a Indústria, preparações_pa- volumes, máquinas para afiar. máquinas rui' bebidas, juntas universais para coa.
ti-corrosivos, anti-detonantes, anti-in. ra diluir tinta% prenaracões intideto- vara alustar, máquinas de atarrachar, dutos d'água de motores e máquinas,
•
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:aminadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras. lubrificadorei centrífugos, máquinas de lavar prama e roupas, máquinas fixadoras, macacoa, mancais. motores elétricos, trica!eiras, martelos mecânicos. moiairns
- iara cereais, maçarocas, atarteletes maacates: motores, mancais para brocas;
licitares de combustão, Interna, motores
:Pese]; macacos para brocas macacos de
l'Oscas, de parafusos e hidráulicos. maiscais de roletas, molas, eno'as de válvulas, mandris, magnetos para motores;
"-aagnstas
de ignição, mecanismo imaulsionaclor do diferencial, mineração,
arultiplicadores. máquinas misturadoras
barro e concreto, máquinas para cubaria, máquinasa para movimento de
arra, máquinas para moldagem, picados
•"e forragens, pinhões, pistões de motor;
aalitrizes. motores a explosão, a' cemnustão interna e elétricos, prepsas, pun. 15:s. plainas de mesa, c'ainas lima lasils
lacas para termos, prensas hidalulicas,
máquinas para panificação e máquinas
ara fabricação de massas alimentícias,
Siáquinas para fabricação de papel, poaias gigantes, platinados para veículos,
aios, pedais de alavancas, de embrea.iens, planetárias ge . parafusos sem um
de rodas. polias, máquinas para olaria,
A'iáquinas pulverizadoras, máquinas de
doli?, receptáculos, rolos, ro'etes, ressaltos repulsionadores de rolamentos e
rolos, folanseptos. aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores silenciosos, snauinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferra, aço
e bronze, máquinas para rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
Pistões, engrenagens e parafusos sem
alm. silenciosos, .saté'ites, saparadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas • secalotas. máquinas para serrar, máquinas
salgadeiras para manteiga, teares. turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, tesouras mecânicas. tórnos revolver, aisnos mecânicos, trilhos, tupias. tranchas.
tirantes, transportadores automáticos
p ara alta-e baixa pressão, máquinas la,E.aeiras, máquinas para terraplanaaam
máquinas de soldai, tachas de válvulas,
máquinas para itultistrias de tecidos. ma•
'quinas para tecidos de tapeçarias, má:quinas trituradoras, máquinas térmicas,
máquinas de trançar, máquinas de ir:cotar,. máquinas urrlideiras., valvulas para
motores, valyu'ap de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
para motores, virabrequins. ventoinhas e
'máquinas ventiladoras

tura, batedeiras para cereais, banhas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debalhadores
destocadoress desentegradores, eamagadores para Co agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas,' furadeiras. gadanhos.
garras para arado, grades sla Aiaros
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas Inseticidas, má:minas vapozizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mal:nanas de plantar. motoc.mrtuas. inquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear. para sulfatar. de
*arguir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigai e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, paia adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrícolas. de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, magnins combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar máquinas e inciashos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadore,s mecânicos, raladores mecânicos, ro.
los compressores para a agricultura,
sacradeiras, •semeadeiras, secadeiras
semeadores de terra, tosaclores de grama, • tratores • agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletramicos em geral. artigos do.
mésticos. aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização in.
dustriai; ipstalações elétricas e artigos
elétricos' e eletrônicos para automóveis:
apa'relhos' e acessórios de rádios; apa.
relhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos clentNcos: acen.
dadores. acencledgres elétricos, acumuladores elétricos,' apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, ahat-joura alto-falan
tes, antenas, acumuladores, amplificado.
res. 'anemómetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros.
cópias, agulhas para fonógrafos, aques
cedores de ambiente, aparelhos de controle e medida, apa-alhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas. mictórios e outras locais, aparelhos de libações para banheiros: apa.
relhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta teu
são. aparelhos autbmáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central. apaClasse 5
Ato em bruto, aço preparado. aço relhos de a proximação, aparelhos 'para
doce, aço pára tipos. aço fundido, aço arqueação de volumes, balanças. BateParcialmente trabalhado. aso pálio. aço deiras, batedeiras para refrescos, baterefinado. 'bronzes' bronze em bruto ou deiras para liquidas e- massa, bules eléparcialmente trabalhado. bronie de tricos. bobinas para rádios e televisões.
manganés. bronze em pó. bronze em businas, baterias, baterias elétricas, babarra. .esn fio. chumbo em bruto ou rómetros, bússola bobinas, balcões frigoríficos. aparelhos para bordar, apaparcialmente preparado. cimento
tático. • cobalto, bruto ou parcialmente relhos para banho de ar quente, chutrabalhado. s couraças, estanho butua ou veiros elétricos, coqueteleiras; churrasparcialmente -trabalhado. ferro Sr orutn. 'aueiras .elétricas, ca,npainras elétricas,
em barra, ferro manganés. ferro velho chaves elétricas, chaves automáticas,
ousa em bruto ou parcialmente traba- chaves para antenas e fios Mara, conlhado. gusa temperado. gusa . makável tactos elétricos, candelabros, chaves de
lâminas de metal, lata em 461ba. latão alasrancas, chaves de tomadas,' comutaem fõlha. latão em chapas. latão em dores; cafeteiras elétricas,' compassos,
veraalhõeS . ligas metálicas. litrallms. câmaras frigorificas, caixas de descarga
magnésio. manganês. metais não traba. para vasos sanitários_ aparelhos
lhados ou -parcialmente -trabalhados. me- cortar, pães, cafeteiras automáticas,
tais em' massa, metais estampados. chassis! condensadores, condensadores
metais para solda. níquel, Zil3C0
paravapor, colimadores, aparelhos cortadores de 4rios,aabos e condutores elés Classe 7
Máquinas e utensílios para serert usa- Micos', "contadores rotação compressosesi"amáquinas tinematográficas, inslos 'exclusivamente na agricultura.ctuaimos e semplilhadores oc.mbinados. aranientos de Caleurai, ' chicotes' :-parn
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- autonsávels, cronómelroi, aparelhos ca
horticultura a saber: arados, abridores1 libradores, aparelhos cinematográficos.
arrancadores mecánisnos para agricul-1 aparethos de contrade de sons, aparelhos

de comunicação interna, discai grava• Classe 9
dos, diala duchas, despertadores, ence- Para distinguir: lastrumentoe musicais 4,
radeiras, expremedores elétricos, estu- suas partes integrantest Acordelio, amole
fas, exterilizadores, esquadros de 'aço, bandolas, bandolins, bombo, bonli6R
esquadros de agrimensor extintores de baci los, baterias. contrabaixo& corda*
Incêndios, aparelhos para expremer fru- para instrumentos musicais, cuicas, caio
tas e legumes, escalas indicadoras de ata de rufo, clarinetes, eavaquinhos, casmaré, eletrôrnetros de quadrantes exaus- tanholas. cravilhaa para instrumentos,
tarez estojos para filtros com torneiras, cardais; cometas, clarins, cordas e eu.
faróis, faroletes, fogões, fornos e foga- airdoamentos para instrumentos , musid
reiros elétricos, fios para eletricidades, :ais, estolas para instrumentos musicais,
fios terra, ferros elétricos de engomar e estardarte, tagote, flautas, gaitas. guia
passar, ferros comuns a carvão, ferros ramas, gonzos. harpas, harmônicas. ma ..
elétricos para soldar, cevadores. fusí- cem. maramaa. ocarina, órgaas. plano,
veis, filmes avelados, fôrmas elétricas, pandeiros, palheta, pianos, pianolas,
filtros e óleos para motores ., aparelhos pratos, pistão. raecào, realejos. surdinas, .;
de frequência madulada, fonógrafos, fi- saxotones, timbares. tamborins trontbotas métricas, focalizadores para câma- nes. tarrafas, tambores. triângulos, trama
bones de varas violas, violino e
ras fotográficas, faladeiras. garrafas térvioloncelo
.
micas, geradores automáticos, geradores
estáticos e , elet rônicos de alta (requeria
Classe W
eia que funcionam cora válvulas para
aquecimento, por dielétrico e indução, Para distinguir: Abaixa tintas; abre
fitas magnéticas, aparelhos para gás aro bôcas, adenotomos, a gastadoree, agragarra çado e aparelhos de inversão, re- fos, agrafos para ossas, agulhas para
liógrafos, hidrómetros, holofotes para injeção, algodão hidrófilo, alicates,
a paradores. aparadores' paautomóveis, interruptores, isoladores im- amalgamas,
ra gins médicos e cirurgicos, aparelho
pressores. aparelhos, de intercomunicação, indicadores de níveis imãns perma- para massagens aparelhos de pressão
nentes para rádios, aparelhos de gás arterial, aparelhos de diatermia, apare. •
neon. gravadores de fitas, gravadores lhos de raios ultra-violeta. aparelhas de
de discos, isolantes elétricos, isoladores raios- X. aparelhos de infra- vermelho,
de corrente. intermediários para filmes. aparelhos de surdos, assentos para eulâmpadas, !tinetas, liquidificadores, lu- termas, - ataduras. balanças para clinipas, lampeõess lustres lentes aparelhos ca infantil, bisturi*. cadeiras paraluminosos, aparelhos de luz fluorescen- nica médica. calçadores.' cambraia
canu:as, catout cêra laminada,
tes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão. luzes tra- cera para incrustação e articulação, dazeiras para veicules. microscópios. mo- ta. para fins clínicos, cera colante, ciocrómetros, Manômetros, , mostradores. trais umbelicais, colheres cortantes,
de tecidos. Contagotas. castos°.
de rádios, .niamfones, medidores de pressas de
:ciscas. medidores de intervalos, miras moa. 'curativos cirúrgicos, curetas, dende qualquer graduação, aparelhos de tes artificiais, dentaduras. depressores.
medição, massaricos. níveis de ferro, Silatatiores. -dinámetros. drenas, duchas
níveis de água para caldeiras, apare- vaginais, elevadores, estopas higiênicos
lhos de ondulação permanente, objetiva e espartilhas, .especulos vaginais, esponpara ampliadores, nnsturadores para ba- tas clinicas, estolas de bolso, para insnheiros painéis de carros, para-raios trumentos cirúrgicos, estufas, espatulaa,•
plaga parômetros, panelas elétricas. pa- escalpelos • escalpelos cirúrgicos. esvai,.
pelos. escopros, esteroscopioa extratonelas de pressão pistolas de pintura. res, escavadores, feltros para estanhapick-ups: pilhas secas elétricas, prumos, m. -fios de linho, para . feridas, tacas,
pantógrafos, pantômetros, pirômetros
periscópios, potenciómetros, quadros de ganchos para \ músculos, celatemetros,
comando, inatrumentos para medida a gaaes, godovias. goivas . gesso. gramcontróle para mecânicos, relógios de pos para suturas, guta-parcha. hister6água, revólver para pinturas, projetores metro, ideal base. inagadores. ;astrocinematográficos, pince-nez, aparelhos mantos cirurgicos para operações, ligade refrigeração, refrigeradores, réguas duras de cânhamo, liquidas e pós para
de aço, rádios, refletores, reatores re limpeza e polimento. lixa,' luvas' e delaia, receptores, regadores automáticos deiras de borracha para hospitais ninas
relógios. relógios de ponto 'e de vigia, para osso.' lancetas massas plásticas
reduto-es, resistências elétricas, regiStros para fins odontológicos. máscaras para
para água, registros para canais-e com- anestesia. mesas de . Operações, . meias
portas, receptores de sons, reatores, rea- contra 'varizes.. ine,sas 'para curativos,
tores para luz fluorescentes, reostatos. ossos. Ponta de guta-percha para obtu.
canais, porcelana, protetores
registros para vapor, registros para rações de
garganta, pinças
bidê. para banheiros, para aparelhos be- para seios. pincéis pari
de aço, protetores,
bedouros, para lavatórios e para pias. anatõmicas alma°
secadores para cabelos, quebra-limas porta amálgamas, rolos cirúrgicos de
sorveteiras. sincronizadores, sextantes. lã de pau, ruge para desgaste dentário
selecionaclorés, sifões. sereias de alarme 7airoscópici bugia mornas; sarladeiras,
aparelhos para soldar, aoquetes, sinalei- sandaraea. seda -e arma para saturas,
ros, reguladores automáticos ou não, sacos para gelo ;e bolsas para água
strinoas para lvageas
aparelhos televisores. telelupas. telõme- quente, sondas.
infeções, serras. seras para ramnotoe
tros, tomadas, telescópios, teodolitos iria: tampões 'hicilén.cos. preservativos.
termômetros, tomadas de corrente, apa- tira-leite. sermoinetros. tesouras, treparelhos de elégrafo sem fio, _transforma- nos. toalhas higiéricas 'ventosas, cerni:
dores. trenas, torneiras de alta pressão.
Isolante para fins odoinoiógicos
torneiras com dispositivos para aqueciClasse 11
mentia ale água, telsfones; telescópios. Paia distinguir ferraoens e çertaawuta.•
tranaratissores, toca-discos,- autotnáticpa Alicates, alavancas. 'Arruelas, arreb,ras.
ou tão.. tubos conduits, terminais para
argolas. 'aldraves. armações . ' de metal
babarias, voltimetroa ventiladores, vál- abridores de' latas, 'arame. -aparelrasa le
aulas, • válvulas e red U
' ção, válvulas, chá e café. assadeiras. açucareiros apapara rádios, Válvulas Para'águas valVu-z. relhos para lavatórios :arandelas ,ArasMi
desearga a ..pressacr; 'válvulas ,de. tas, aros.' iaitnatadrises, amolai:ates.
compbftas. 'velas 'pára "fiWos, apa-elhon amo la doresf de • f c rr smen ta alçaa . asara
transistores, aparelhos de transmissão e ancinhos, brocas, b ; gornas, hs saias,
recepção de zona e tripés
bandejds, bacias, osorebonleres baldes
•
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Classe 22
borboletas, baterias, bases de metal bra- ouro, argolas de metais preciosos, semi. bos, jarros, jardineiras para jardim, lava
çadeiras, bules; bisagra, buchas, bainha Preciosos e imitaçõ es , assentos para dedos, manteigueira, molheira, pedestais Fios de ;aigodao., cânhanlo, bita, ia
para facass baterias . de cosinha, colhe- prata ed metal precioso, semi-precioso de lâmpada, pires, 1,...n-tawfacas, fama stylon. fios plásticos. fios *de seda natural e rayon, para tecelaatm, par,.
res de pedreiros, cadeados correntes ca- e imitações, baixelas de metais precio- pratos, puxadores, receptáculos, saladeibides, chaves de parafusos, conexões sos, semi-reclosos e imitações, balangan- ras, saleiros, serviços de chã e de café. bordar, para costurar,tricotagem e cropara encanamentos caixas de matai para dans, bandeas de metais preciosos e imi- taboletas, terrinas, tubo^ urinóis, Vasi- chê. Pios e linhas de toda espécie.
aço para pesca
lhas e vasos
portões, colunas, canos, chaves de ten- taçaes, berloques, bijouterias, borlas de
Classe 23
ouropel,
borlas
de
prata
para
espadas,
•
Classe
17
. da, chovei inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa tu- botões de metais preciosos, brincos de Artigos para escritósio, almofadas para Para distinguir: Tecidos em geral, te
queteleiras, caixas para condimento de orelhas brilhantes, broches, bules de carimbos, almofadas para tintas, abri- ciclos para confecções em geral, para
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- metals preciosos, semi-preciosos e imi- dores de cartas, arquivos, borrachas. tapeçarias e para artigos de cama e
las, chaleiras,. cafeteiras conchas coa- tações, cabos de metais preciosos, &Erni- beiços para mataborrao, borrachas para mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
dores, cuscuseiros, cabides de metal. preciosos e imitações para guarda-sol. colas, brochas para desenhos cofres; caroá, casemiras, fazendas e tec.dos ri;
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas cachepos de metais preciosos, caLeinhas canetas, canetas tinteiro, canetas para lã em peças, -juta, jersey, linho, nylon.
cantoneiras, chaveiros. canivetes, cila- de jóias, ditemetais preciosos,--cartairer desenho, cortadores de papel, carbonos, paco-paco, percaline, ratai, rayon, seda
venas, cremones, cadinros crivos, chan- de metais preciosos, semi-preciosos e carimbos, carimbadores, cola para papel, natural,. tecidos plásticos, tecidos anfradores, cassinetes, cabos, chaves cha- Imitações, castiçais para bengalas de coladores, compassos, cestos para cor- permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
ves para porcas circulares chaves tor.' metais preciosos, semi-preciosos e imi- respondência, desenhadores, duplicada
Classe 24
qui:métrica, correntes para chaves, coi. tações, castões para guarda-chuva de res. datadores, estojos para desenhos,
' ares. atacadores para espartilhos
creta, chaves para porcas, distintivos. metais preciosos, semi-preciosos e imi- estojos para canetas, estojos com minas, Alam
dobradiças, descanço para talheres, pra- tações, cinzeiros, colares, colheres de esquadros, estojos pari lápis, espetos, e calçados, ataduras de algodão pari
tos e Copos, enxadas, esferas, engates. metais prviceos, dedais de metais pre- estiletes para papéis, furadores, fitas diversos fins, exceto para fins medici enfeites de metal, estribos, afia/alas ciosos, emblemas de alfinetes para so- para máquinas de escrever, grafites nais, bandeiras, bordados, braçadeiras
estojos de metal para carimbos, eixos -ciedade, engates de jóias, esmeraldas la- para lapiseiras, goma arábica, grampea- borlas, cadeados caas ara móveis
expindidor para tubos, estruturas met pidadas, espevitadeiras de metais pra: dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- pianos, carapuças para cavalos cor
ficas, escarradeiras, espremedores, aspa ciosos, esporas de metais preciosos, es- quinas para apontar lápis, minas para does, debrua, lã, fitas forros franjo
madeiras, , formões. toices, Serio para poras de metal., preciosos, estatuetas grafites, minas para penas, máquinas de festão, feltro para órgão, fofos galar
cortar capim, frerolhos, facas, tacões de metais preciosos, estribos de cas- escrever, máquinas de calcular, maqui- dates, lamparinas, mochilas, mosquitei
fechaduras; fruteiras, funis, fôrmas para quinha, filigrama, fio de metais mie- nas de somar, máq,anas de multiplicar, ros, nesgas, ombreiras e enchimento
doces, bolos, empadas e pudins, flanges ciosos, gala° -cle ouro, guarnições de mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carkn- para roupas de homens e senhora
fivela, furadores, ferramentas cortantes metais preciosos, imitações de metal bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- panos para enfeites de móveis, na
ou perfurantes para marceneiros, 4ecitOt precioso, incensário de metais preciosos, cartas, prensas, prendedores de papéis, fazendo parte dos mesmos, palmilhai
de metal, ferraduras, forminhas, atas jarro de metais preciosos, jóias Salsas de percevejos para papéis, perfuradores, passamaries, pavios, rédeas, rendas ri
de aço, janchos, guarnições de metal, borracha dura de guta percha, jóias de réguas, raspadeiras de borrões, stencils des, .sacas, sinhaninhas para vestido
garfos, ganchos para quadros, grampos insígnia de lapis lazule, de luto, de para mimeógrafos, tintas e tinteiros telas, tampos para almofadas, não re
Calsse 18
nado parte de 'móveis, artigos 'este
para emendas de correias, grades para marcacite, de marfim, de moedas, pérofogões e geladeiras, grelhas, galheteiros las de plaquê e de parta, lantejolas de Armas, munições de caça e guerra, ex- feitos de algodão, cânhamo, lir.ho, /uh
seda, taloa lã pelo e fibras não
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- metais preciosos, semi-preciosos, orlas plosivos e fogos de artificio; armas,
incluidos em outras classes
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros de prata, pás de metais preciosos, pa- balas de aço, ácido picrico, azotato de
chumbos. balas, fogos de bengalas, fogos
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaClasse .26
dinhas, ' doias para porta, martelos litos de ouros, parafusos de prata, pe- de bambas e . buscapés, canhões, canos Artefatos de madeira, osso ou marfim
marretas. matrizes. maemitas, maçanetas nas de ouro, pinças de metais preciosos, de espingardas, capsulas, chumbo& co não incluídos em outra, classes: Arga
mortas, machetes, mantegueiras malha ponteiros de relogios, porta-frios, porta- ronhas,' cartuchos, -dinamite, dtialina, es- las, anéis, alguidares; armações pan
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas lapis, pratos, puseiras, puxadores qua- poletas e fogos de estréia, explosivos, balcaei e para vitrines, artefatos de mapregos, ponteiros, para lusos portar dros religiosos dç metais prceiosos, fuzis, foguetes. fósforos de clir, fósforos deira para caixas, tapume, bandejas
pratos, aorta-gelo, poseiras, porta-pão, rapé, serviçs de chã, café de metal explosivos, granadas, muniçõe.s de magbaldes, batedores de carne, cai.
• porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- preciosos, siberitas lapiaddas, sopeiras nésia, magnésia, morteiros, nitroglice- barris,
sai, caixões, caixotes, cavaletes cunhai
de
metal
preciosos,
talheres
de
metais
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
rina, nitrocelulose e projeteis, pistolas, cruzetas, cubos, caçamba, colheres, can
peneiras, 'Pinos, plainas perfuradeiras preciosos, tenazes de metais redosos, pós luminosos, pólvora, tanques de tos
para pies, cepos ' para cosinha, ca
torniquetes
para
bolsas,
turibulos,
turpirai pinças, panelões, porta-copos e
guerra, torpedos. fogos de tragues, Ciai- bos par ferramentas cantoneiras, angra
malinas
e
vsaso
de
metais.
preciosos,
tofenol e trinitotonal
rizatas. passadores de roupa, presidados, estrados, esterinhas, estojosc, ea
semi-preciosos e imitações
•
rastelos, roldanas, ratos, regadores
•
Classe 19
premedeias, embalagens de madeiras, a
Classe 14
rebites, reduções, recipientes de metal,
Aves e oyos em geral, inclusive do cadas fOrmak gaiolas, guarnições paa
rodízios, roscas de aço inoxidável, re- Ampólis de Vidro, bacias de vidro ou, bicho da seda. Animais vivos, bovino& porta-b1pcos, guarnições para cortinai
gistros de aço inoxidável registros, de cristal, balões de vidro, bascas de
cavalar, caprinos, ovinos e sumos guarnições de madeiras . para utensílio
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacana,- vidro, bicos de vidro, bureta de vidro.
Classe 20
garfos, malas de madeira
lhas, torquezes, trilhos tubos &abula- cainhos e viro, caixas- de vidro ou de Para distinguir: Petrechos navais e ae- domésticos,
palito., pratos, pipas, inos puxadores
çtks, ampões, travadeiras telas ' de crstal, cálices de vidro ou de «letal. ronáuticos; ancoras, bolas, cinta de prendedores
de roupas, pedestais, mo
arame.,trincos, taças, travessas, tesouras cadinhos de vidro, caixas de vidro ou natação, colete salva-vidas, dturões de
• trancas, tratadas, talheres talhadeiras lheres de vidro ou de cristal, conta-go- natação, cinta de natacao, fateixas, flu- angra:nas, pasinhas, garfinros e • calhe.
tampas para panelas e caldeirões. ter- tas de vidro, copos de vidro ou de cais- tuadores paar hidrometria, para-quedas tez para sorvetes, palitos para dentes
rodinhaa rolos, rosários suportes de ma
rinas, • tachos, trans 4e cozinha, torra- tal..cristalizadores de vidro, destilado.
• e salva-vidas, nadadeiras
tiniras iam de sanar roupas, táboat
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- res de vidro, aferas de vidro, espátu'Classe 21
gas, mandril de expando, freza de las de vidro, frascos de vidro ou de Para distinguir: Veiculos e suas partes - de. carne, tõnéls, torneiras, tambores,
•
tampas e vasos
frear, guia de freza de chanfrar. cristal, funil de vidro, garrafas de vi- integrantes: Aros para bicicletas, auto.
Classe '27
ventosas, maletas, baus para sacos de dro ou de cristal, lâminas de vidro, la- móveis, auto-caminhões ,' av .lias amorviagem, para pastas, balmazes. cantos vadores de vidro ou de cristal, mama- tecedores, alavancas de cambio. barcos. cestos, cabos para utensil.os, cesta
para estojos, colchetes para malas, cra- deiras de vidna, moldes de vidro, pipetas breques. braços para veiculo& bicicle- Artefato& de palha ou fibra: Cesta
vo., enfeites, fecho para pastas e para de vidro, pesadas de vidro, provetas de tas. carrinhos de mio e carretas cami- para costura e para pão, caixas de acon
malas. passadores de correias, pontei- %aro, retorta de vidro, torneiras de nhonetes, carros ambulantes caminhões, (Acionamentos e • para enfeites, ambos
ras, prendedores de papel, suportes Vidro, trompas de vidro, tubos de vi- carros, tratores, carros-berços, carros- Liais, estojos. guarnições 'para utensilio‘
torniquetes e tubos de apa.astc.!
dro, vidro comum, vidro com composi- tanques carros-inigadores, carros, car- malas. peneiras, redes, rédeas, suporte4
ções especiais, iadro com telas de me- roças, carrocerias, chassis, chapas cir. para Nitros, sacolas, sacos, telas para
Classe 12
assentos de madeiras tal; vidro cristal, vidro industrial, vi- calares para veículos, cubos de veículos
Alfinetes, agulhas, argolai, botões, colClasse 28
dro laminado, vidro trabalhado
carrinhos
para
máquinas
de
escrever.
chetes, dedais, fivelas, fechos corrediPara distinguir: Artefatos de material
corrediços,
para'
velculos.
direção,
daliClasse
15
ça, gri su de metal para enfeites de
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- plástko e de aviou: Recipientes ¡abei.
Arte‘atbs de cerâmica porcelana, faian- vadores para passageiros e para carga cadoz Oe material plástico, revestiam*
vestidos a presilhas
ça, louça, louça vidrada e outros para engates para erros eixos de direção tos confeccionados de substâncias sob
Classe 13
uso caseiro; adórno, fins industriais e freios, fronteira para veiculo*. guidão. mais e vegetais: Argolas, açucareiros
Abotoadores. de sapatos de metais pre- artiaticos,
inclusive instalações sanitá. locomotivas, lanchas, motociclos, molas. armações para óculos, butes, bandeias
ciosos, semi-preciosos e imitações, abraçadeiras de metais preciosos, semi-pre. rias: aparélhos, de jantar, almaço, so- motocicletas, motocargas. moto furgees, basca para teleones, baldes, bacias, boi
ciosos e sua imitação para calças. Ade- bremesa:chã e café, bacia de latrina, manivelas, navios. -ônibus. para-choques. tas, caixas, carteiras chapas, cabol
reços de metais preciosos, adereços de bandeiras de porcelana para candeeiros. para-lamas. para-briaas, pedais, patões. para ferramentas e utensílios, cruzetal
diamantes, adõrnos de metais preciosos, banheiras, bilhas para vinhos, botelhas, rodas para bicicletas, raios para bicicle- caixas para acondidonamento de alk
alfinetes de adereços de platinas • ala- botijas, bules, bidês, caçoila para m6- tas. reboques, radiadores para veículos. mento', caixas de material plástico pare
vanca de alfinetes de metais preciosos. lho. canos de barro para fogào. .colu- rodas para veiculas, selins. triciclos. ti- baterias. coadores, coas, canecas, mi
alfinetes de adereços, de casquinha, de nas para jardim, xícaras, canecas, 'com. rantes para veículos. vagões, velodPe- ibera, conchas, cesta. para pio, cepas
plaquê de ouropel, aliança, aparelhos poteiras, confeiteira, cubos, descansos dez, varetas de contible do afogador e abas capas para álbuns e para livro"
para • lavatórios de metais preciosos, para guarda-chuva, espremedores para acelerador tróleis, troleibus, varies de cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas .para guarda de objetos, 0111111•
carros, toletes pr4 sarros
maut-preciosos e imitações, • arame de frutas, fusta, frigideira* , de barro, gla
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thos, coadores para chá. descanso para linóleos, tapetes em geral para assoalhas papel celulose, papel de linho. papel caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
pratos. copos e copinhos de plastocc e paredes e artigos de pele para os absorvente, papel para embrulhar ta- cereais, cominho. creme de leite, cremei
baco; papelão, recipientes de papei, ro- alanenticios croquetes, compotas, cana
mesmos fias. passadeiras
para sorvetes, caixinhas de ~ima
setas' de papel, rótulos de papel, rolos saca coalhada, castanha, cebola. condi.
Classe 35 .
para sorvetes, colherinhas, pasiahas
garfinhos de plástico para sorveres, for. Couros e peles preparadas ou não, ca- de papel transparente sacos de papel 'mentos para alimentos, ecdoraotra
chouriços, dendê. doces, doces de frua • .
cunhas de plástico para sorvetes. piscas murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- serpentinas, tubos, postais. de cartão tas,
espinafre. essências' alimentares. ema
e tubetes de papel
embreagens de material pLaAico emba- tefatos dos mesmos: Almofadas de coupadas, ervilhas.. ensovaa. extrato de to. •
Classe 39
lagens de material plástiço para sarve- ros. arreia', bolsas, carteiras, caixas
mate. farinhas alimenticiam faval. fétes. estojos para •objetos, espumas de caicotes de couro, carneiras, capas para Para distinguir: Artefatos de borracha, culas. flocos. tardo.
fermentas.
aylon, esteiras. enfeites para auto-nd- álbuns e para livros, embalagens de borracha, artefatos de borracha para amas. frios, trutas sacai naturais eleilão.
aia*
veículos.
artefatos
de
borracha
não
incouro,
estojos
guarnições
de
couro
para
aeis, massas anal-rui/Jos, eazoadores de
ta nadas: gncose. gana de mascar. gata
pratos. funis, formas para doces. fitas automóveis, guarnições para porta-blo- cluídos eia outas ciasses: Arruelas, ar- ciaras, grânulos. grão de bico. gelatina,
isolantes, filmes, lios de cemose. fechos cos, matas, maletas, porta-notas, porta- golas, amortecedores, assentos para ca- goiabada. geléias, herva doce. berma
para bolsas, facas, guarnições, guarni- chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras deiras. borrachas para aros, batentes de mate, hortaliças. lagostas, ligguas,
leira
ções para chupetas e mamadeiras. guar- de couro, rédeas, selins, sacos para via- cofre, buchas de estabilizador, buchas. condensado. leite 'etu pó. legumes . em
buchas
-para
torneio,
batente
de
porta,
gem.
sacolas,
saltos,
solas
e
solados.
nições para parta-blocos, guarnições
batente de chassis, bicos para mamadei- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mau ••
tirantes para arreios e valises
para liquidificadores e para batedeiras
alimentidam mariscos, manteiga.
ras, braçadeiras, bocais. bases para te- SuS
de frutas e legumes. guarnições de mamargarina, marmelada, macarrão, aram.
Casse 36
lefones,
borrachas
-para
carrinhos
industeria) plástico para ctensilios e objetos Para distinguir': Artigos de vestuários
ia de mimara, mal e caelado..mate. maio ,
duarnições para bolsas, gartus, galeriaa e roupas feitas em geral: Agasalhos triais. borracha • para amortecedores. kiis para mingaus, molhos, moluscos,
bainhas
de
borracha
para
réciaas.
codsim
para cortinas, jarros, laminados. alam aventais, a'percatas. anáguas, blusas.
motor. câmaras de ar, chupetas cor- amsrarda, mortadela, nós moscada, ao.
ticos, lancheiras, mantegueiras, mama botas. botinas. blusões, boinas, baba- de
comestíveis. ostras, ovas,
dões massiços de borracha, cabos para caics, óleos
arinóis. pendedores de roupas. puxado- douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- lerramentam
piaos, adirias. pimenta, pós 'para
de
bar"
chuveiros,
calços
res para laveis, pires, pratos, palitei puças,' casacão, coletes, capas, chatas. racha, chapas e centros de mesa, cor- pudins. picklem peixes, presuntos, pa.
ros. pás de casinha, pedras pomes, arti- cachecals, calçados, chapéus, cintos, das de borracha, cápsulas de borracha tas. petit-pois. pstilhas, pizzas. muitas;
gos, protetoes para documentos, pu- cintas, 'ccaabiaações. corpinhos. calças para centro de mesa, calços de borra ararias, rações balanceadas 'para aula xadores de água para uso doméstico de senhoras e de crianças, caiçaca, cal- cha
arras. requeijões., sal. sagra sardinhas.
máquinas. cepas de borracha sancuiches,
paata-copos, porta-niqueis, porta-notas, ças,. camisas, camisolas,- camisetas. oarapara
salsichas, salames, sopas em.
freios,
dedeiras,
desentupidears.s.
porta-documentos, placas. rehiras. roda cuecas, ceraulas, colarinhos, cueiros, discos de mesa, descanso para pi vos. !atacas. sorvetes. sacos de tomates e de
nhas. retipientem suportes suportes para pes, faatasiam fardas para militari, co- eucostos. êmbolos, esguichos, estrados. trutas: torradas, tapioca. tâmaras. talha.
guardanapos.. saleiros turma tiaelas, legiais, fra'das, galochas, gravatas, gor- esponjas de borracha em quebrajactr dm, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torrões,
tubos para ampolas. tubas para serin- ros, logos da angarie. jaquetas laquês. para torneiras, fios de barracha lisos
toucinho e vinagre
gas. travessas, tipos de material plás- luvas. ligas, leriam manroa meias. fôrmas ,. de borracha. guarnições para
Classe 42
tico, n sacolas, sacar, saquinhos. vasilha- maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pa- móveis, guarnições de borracha para
mes para acondicionamenio, vasos, xl- letós. palas, penhoar, pulover, palermas. automóveis. quarpições para veículos. Para distinguir: Aguardentes, aperra.
caras colas a frio e CO:3'3 não incicidas peugas, ponches, polainas, pijamas. pu- lancheiras para escolares, laminas de vos anis, bater, branda', conhaque, cer•
em Jarras classes. para borracha. para nhos, perneiras. quimonos, regalos borracha para degraus. -listas de borra- vetas fernet. genebra, gin. kumel,
cortumes, para marcineiros, para sapa- robe de chambre, roupão. sobretudos. cha para janelas e para porras. lençóis res. • acatar. punch, pimpermint, rhum, .
•teiros, para vidros, pasta adesiva para saeteres, shorts, sungas, atolas ou slacks de borracha. manoplaa, maçanetas. pro- sucos de trutas em álcool, vinhos, vercorreias, pasta e pedras para afiar tuler, toucas. • turbantes, ternos, uni- tetores para para-lamas, protetores de muar, vinhas espumantes, vinhos qui.
nadais. whiory
reaolos, adesivos- para tacos, adesivos
formes e vestidos
para-choques. pedal de acelerador, pe- •
para ladraras e -adesivos para azulejoa
Classe 37
dal de partida, paras para bu.sinas,
Classe 43
aktres de material plástico para. laias- Roupas brancas, para cama e mesa: pratinhos, pneumáticos. pontas de bor- Para distinguir: Bebidas não alcoólicas,
anéis, carretéis par tecelapem e guar- Acolchoados para camas. cochas co- racha para bengalas . e muletas, rodas refrigerantes, refrescos gaseificadas ou
am:a:as, esfregões fronhas. g riarda na- massiças, rodízios. revestimentos de não, águas gaseificadas, sucos de fruta ,•
tria geral de Plásticos
pos, logo: bort alai logos de toalhas. borracha, rodas de borracha para mó- integrais, consentrados ou gaseiLicados,
Classe 29
Para distinguir escovas comuns, espa- amaxas, mantas para. camas, par, para veis, sanfonas de vácuo, auportes de xaropes para bebidas refrigerantes,
nadores e vassouras, basculhos, escavas cosinaa e panos de pratos, toalhas de motor, sapatas do pedal de breque, segelo
para bilhares, para banho, e de banho, rosto e banho, toalhas ae mesa, toa- sembaio e' isoladores, suportes, semiCasse 44
para chaminés, para escadas, de esaarto lhas para jantar, toalhas para chá e pneumáticos, suportes de câmbio; san- Para distinguir: Bolsas: caixas. carteia
café.
toalhas
para
banquetes,
guaraifonas
de
partida,
saltos,
solas
. e solados ras e cataias para acondicionamento de I
para roupas, para espingarda, para hme mesa, toalhinhas de boaracha. surdinas de borracha para cachimbos, charutos, cigarros e rema.
dação (de aço), ara garrafas. para ja- -ções para cama
(cobre pão)
aplicação aos fios telegráficos e telefô- lhas, fósforos ou fumo, chartteiraa,
nelas, para limpr frascos, para limpar •
dnicos. trovadores de porta. tijelas. garreiras, toevreira se tabacuerras esCaiasse 38
roupas, para tetos, esfregões, vassouras
tubos,
tampas
de
borracha
contapara
de fibras e espanadores, vassouras de Aros para guardanapos de papel gotas, tinas de borracha para elaboração chinabos piteiras,.boquilhas e ponteiam,
crianças de vidoeiro, de esfregar assoa- aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
Ulmos, isqueiros e suas partes integrande substâncias químicas
lhas, de rua, de casa, de estribaria e traía retratos e autógrafos, balões (ex.
tes (inclusive pedras), instrumentos pra
cato
para
brinquedos)
blocos
para
Classe 40
vassourinhas
ra cortar charutos e limpadores para
correspondência blocos para cálculos Móveis em geral de metal, vidro, de cachimbo, charutos, dgarrilhos, cigarro.,
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e soas par- blocos para anotações, bobinas brochu- aço, madeira, estafados ou não. inclu- rapé, fumo em fardos, em faiaras, de,-.
tes integrantes, a saber: armações de ras não impressas, cadernos de escr.e- sive móveis ara escritórios: Armários.
fiadoe em corda
guarda-chuvas e de guarda-sóis. bar- ver, capas para documentos. carteiras. armários para banheiro e para roupas
Classe 45,
raivas
papelão,
cadernetas,
caderusadas, almo fadas, acolchoados para Plantam sementes
batanas para guarda-chuvas, cabos. cae mudas' para agra
nos,
caixa,
de
cartão,
aaixas
para
pamóveis, banzos, balcões, • banquetas cultura' e horticultura, aloricuitura
pas. castões de madre-pérola para ben•
p
galas e guarda-chuvas. castões de osso. elaria, cartõe a de visitas, cartões co- bandejas, domiciliares, berços, biombos.
flores naturais .
metal comum e tartaruga, garfos para merciais . c.a. ea Indicas cordeai, car- cadeiras, caminhos para chá e café . •
Classe 46
guarda-chuvas e guarda-sóis. guarni. a em branco para desenho, cadernos conjuntos para dormitórios, conjuntos deirm água sanitária, cera para soalhas
çõeds para bengalas, ponteiras. ponteira tolina, cadernos de papel melanetrado para sala de jantar e sala de visitas. detergentes, esponja de aço. fóstoroa
para bengalas , e guarda-chuvas, som- escolares, cartões em branco, cartuchos conjuntos para terraços, jardim e praia çadoa, palha de aço. Pre
parados Pare
banhas, varetas e virolas de guarda- de cartolina, cra pas planográficas. ca- conjuntos de armários e gabinetes apara polir e limpar madeiras vidros,
metais
chuvas
dernos de lembrança, carretéis de pa- copa e casinha. camas cabides, cadeiras e objetos, panos para polir e para lira.
giratórias,
cadeiras
de
balanço,
caixa
pelão,
envelopes,
envlaucros
para
chapanos de esmeril e material abra..
n Classe 31
divisões, divans. discotecas. peza.
Para distinguir os seguintes arraias. rca:o de papel, encardenação de papel dispensas,
sabões em pé. as flocos, espontas de
de
rádios,
colchões,
colchões
de
molas
ou
',apelam
etiquetas,
falhas
índices
Anéis de vedação para amaça", andas
avo empregado na limpeza de metais
obturadores, arrnalas, bujões. barban- faahas de celulose, guardanapos. livros de madeira, espreguiçadeiras. escrivani objetos, sabões em geral e saporiaceos
nhas,
estantes,
guarda-roupas.
mesas.
não
impressos,
livros
fiscais,
livros
de
tes, barracas de campanha. buchas, bedescoraares. disso'
tume para vidraceiro, bolas para vál- contabilidade, mata-borrão, ornamentos mesinhas. mesinhas para rádio e televi. rantes, detraoantes.
limpeza
papeli- são, mesinhas para televisão, molduras
vulas. bocal do tanque de gasolina. dia- de papel transparente, pratosalumínio,
Classe 47
para quadros, porta-retratos, poltronas,
papéis de estanho e de
fragmas para calafetar, círculos de bor- nhos,
Para distinguir: Akool para motora
racha para potes, cordoalha. , cordas- papais sem Impressão. papéis, em branco poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- de
carvão mineral. vegetal 4
correias de transnassão, canaletas, • ca para Impressão, papéis fantasia, menos péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e de explosão,
turfa,
combustiveis,
fluidos para is
para
forrar
paredes.
-papel
almaço
cora
vitrines
berturas de lonas. lonas, -lonas para
queixos, gás, aasolina, graxa, graxa*
- Classe 41 •
freios. afilhas, gazetas, mangueiras. ou sem pauta, papel crepon. papel de
para lubrificação, lubrificantes, óleos 1
mangotes, molas para vedação. peva seda, papel impermeável, papel em bo- Alcachofras, aletria, alho, aspargos. combpstivels,
óleos
freios, dilem,
nas, rõlhas, tampas. tuboè de jacto para bina Para impressão, papel encerado açúcar, alimentos parar animais, anilo lubrificantes, alceispara
para ilumino
vedaçao, taras, tampões. tubulações para papel .higiênico, papel impermeável. amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
vadações, tendas, válvulas de veda" para copiar, papel para desenhos, pa- arroz, atum, aveia, avelas, azeite. azei para gera" de força, petróleo.
rosene
pel para embrulho impermeabilizado tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
tabas do radiador
Classe
papel para encadernar. papel para es- batemos, bombons, bolachas, baunilha.
'
- Classe- 34
Cortinas, capachos, encerados. fadadas crever, papel para imprimir, papel pa- tala ema pó e em gelo. camarão, canela Paria distinguir: Perfumes, eelbeiaa. ean .
para Instalações hospitalares. 'estradai. rafine para embrulhar papel Mofam, ele pau • em pó, cacau, carnes, chá, tratos água ;. ds colônia; -água de tariota a
+.1
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dor, água de beleza. água de quina.
agua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme tvanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pee "maquilage", depilados, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
a talco pefurnado ou não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar alhos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perhunadc
• ou nata sabonetes. denatriclos em pó
pasta on liquido: Sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perto
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e eilior rum de louro, saquinho pedia
' modo, preparados em pó. pasta, aqui
do e taolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas. calos e pintas ou sinais arta
ficiais, aipos para a pele
Classe 49
Brinquedos. fogos, passa-tempos em geral, artigos para Lins exalusivamente
desportivos: Automóveis, aviões de
brinquedo, ladainhas bonecas, bosecos,
baralhos, bolas para todos os esportes,
carrinhos, caminhões, carrocinhas, chocalhos, caneleiras para esporte, 4omi-

Taram n.° 672.686, de 20-11-1964
'Ramo n.° 672.691, de 20-11-1961
Vias e Viaturas S.A.
Mercearia Cascatinha
São Paulo
Paraná
Classe 17
Para distinguir: Artigos de material
IMercearid.
plástico e de outros materiais para escritórios em geral, réguas, calesdários.
abridores de cartas, cestos para correspondência, berços para mata borrão,
canetas para desenho, cortadores de Classes: 41 — 42 — 43 — 44 — 46
papel, carimbadores, tinta para escrever,
Titulo
borracha, molhadores, bomadores, coladores, cestos para papéis, esquadros,
Urino a.° 672.692, de 20-11-19ó4
desenhadores, dataores, furadores, máCriações Helbeth Ltda.
quinas e apetrechos para apontar lá' Minas Gerais
pis, lápis, canetas, lapiseiras. porta tinteiros, porta lápis, porta canetas, descanso para lápis e canetas, instrumenPRORROGACÃO
tos de escrever e de desenhos, porta
cartas, porta blocos, prensas, prendedocRixties
ri uh:
res de apeis, gaschos, percevejos, cana
passos, máquinas para escrever, calcular
Nome comercial
•
e somar, máquinas para grampear,
grampeadores, grampos e ganchos para Térmos as. 672.693 a 672.695, de
escritórios, papel carbono, arquivos pa20-11-1964
ra correspondência, pastas para escritóIndústrias Teodoro Heldar S.A.
rios com fecho de metal, almofadas paSant. Catarina
ra carimbos e para tinta

Têrmo na 672 .699, de 20-1i-1964
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

adita

!Cascatinha

z
(Ou = 0-Yo'l

Classes: 1 a 50
Expressa° de propaganda

Tarma n.° 672.700, de 20-11.1961
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

Preços

dos Bont

Tempos

Riu

Classes: 1 a 50
Expressam de propaganda
Termo n.° 672.701, de 20-11-1961
Farmácia Nacional de Honiaapatia
• Limitada
Paraná

'farm° n.° 672.687, de 20-11-1964
Nome Comercial
Sana Jorge Haddad Abdulmacir e
• Samir Haddad
Guanabaar

nós. damas, discos de arremesso, desportivos, figuras de aves $ animais, dardos
para lançamento, espingardas de bran-

Oasis Club

dos e joelheiras' para esorte, jogos de
foot-ball de mesa. jogos de armar, lu-puna ap Salmelugu •aaiodsa and sua
hos domésticos, máscaras para esporte,
nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petecas, revolvei de brita'
quedo, raquetes, redes de metal para
pesca. asookers, trens, teias de mesa.
tômbolas, tamboretes, tacos, tornoze'Jeiras para esporte, tacus, bolas e mesas para bilhares, trabalhos manuais
vagonetes, avras pa-r saltos, varas
para pesca, tarrafas e Iscas e rataras

Classe 33
Um clube
Taram n.° 672.688, de 20-11-1964
Be/an — Modas Confecções Ltda.
',Guanabara

•

Tarmo na 672.684, de 20-11-1964
Magakli — Maia (Publicidade) Ltda.
Indústria Brasileira
São Paulo
Classes: 8 e 33
Classe 36
Serviços de consertos, reformas, aluguel Artigos de vestuário
de tõda sorte, iaa terceiros, de aparehos recetores de
alusiva de esporte e para crianças
televisão
•
(fraldas, cueiros, etc.)
.
Térmo n.a 672.685, de 20-11-1964
Tann° na. 672 .689, de 20-11-1964
Indústria e Comércio de Confecçõeo
•, Viação Imigrante Ltda.
.
A Barbada Ltda.
Rio Grande do. Sul
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de veshiários
e roupas feitas em geral: agasalhos
aventais, alparcatas. ar:aguas. blusas.
batas, botinas, blusões, boinas, babaClasse 50
douros. bonés. capacetes, cartolas. cara Para distinguir: Papéis de carta, papéis
puças. casação. coletes, capas, chalet de oficio, cartões comerciais e de visicachecols, calçados. chapéus, cintos. tas impressos, envelopes de qualquer tide senhoras e de crianças, calções. cal po, recibos, faturas, duplicatas, letras
via, camisas, camisolas, camisetas. de cambio, cheques, notas promissóriascuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros, debentures, apólices, ações, folhinhas
saias, casacos, chinelos. dominós, talar- pasiageas aéreas, ferroviárias. rodoviápes. fantasias, fardas para militares. -ci- rias mar/Urnas, bem como bilhetes de
la/liais, fraldas, galochas, gravatas, gor- sorteios, bilhetes de loterias, cupons e
ros. logos de /ingeria. taquetas,
impressos 'em geral
cintas, combinações. carpinhos. calças
luvas. ,
lenços, mantéis. meias,
Virmo na 672.690, de 20-11-1964
maiôs. mantas. mandrião. manilhas. pa• Copiadora Andi Lida
letós. palas. penhoar, pulover, peleriraas,
Paraná
peugas. ponches, polainas. panelas. puw
ay.
•
`P
nhos, perneiras, quis:nono& regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
opi
¡mapa:vários. saldas de banho, sandálias:
saciei-es, abatis, sungas, sio/as ou /glacia.
Classes: 17 e
tuim toaras, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

ÍMIGRAITE,

•C aciorojékhdi
,
-

Classe 5
produto fumai:ativai homeopatia*
Ta mo na 672.702, de 20-l1-1961
Farmácia Nacional de Hreopatia
Limitada
Paraná

URI

Indústria Brasileira
Classe 4
Óleos vegetais em bruto ou parcialmente preparados, madeiras em bruto
ou parcialmente preparadas
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos eca geral.
inclusive do bicho da seda, animais
vivos, bovinos, cavalar. caprino& gaa.
náceos. ovinos e sumos
Classe 41
Cereais, farinhas e féculas

LU

Classe
produto farmacatamo homeopatia°

Terino n.° 672.703. de 20-11-1961
Farmácia Nacional de Homeopatia
Limitada
Paraná

Termo n.° 672.696, de 20-11.1964
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

Carta Branca
No Seu Crédifõ
Classes: 1 a 50
Expressao . de propaganda
Termo n.° 672 697, de 20-11-1964
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

Chave Du - Cliente'
Classes: I a 50
Expzessno ae propaganda
672.698. de 20-11.1964
Termo
Companhia Brasileira de Roupas
Guanabara

aectlict

Classe 3
Um produto farmacêutico bomeopatica
Taram na 672 . 704, de 20-11-1961
Farmácia Nacional de Homeopatia
Limitada
Paraná

Uru

Classe 3
produto farmacêutico ind:cado
tratamento da asma ë suas
manifestações

aí

Term ona 672.705, de 20-11-1964
Farmácia Nacional de Homeapatial
Limitada
Paraná

- emt

faaases: 1 a 50
Faipreaato de propaganúa

Classe 3
Um produto farmacêutico laezoopotlei
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Tênno ra.° 672.712, de 20-11-1964
Sfxrèria Santa Rita Limitada
Paraná

•yrrAloR

Ita
C3?°

SIDnSTRIA ERASILEM1
Classe 41
•
Alimento vitaminado para pas....os

ÇÓ•
• Sg"
tt'r%54i
• Classe 41
Café
•
Tênno a.° 672.707, de 20-11-1964
Vxoeesso Relâmpago Ltda.
Santa Catarina

Expresso

Relirnpago Ltda.
Nome Comercial
Têrmo n.° 672.708„,,de 20-11-1964
Construtora ' Civil Ltda. -"A Controcil"
Saata Catarina

tinstrutora L;Mi Ltda.
A eontrocii»

a

Nome Comercial

Têrmo a.° 67p2.716, de 20-11-1961
Lido Altenburg
Guanabara

Termo n,0 672.718, de 20-11-1964

Classes: 4 e 33
Serraria, bene çlciamento de madeiras
Termo n.° 672.713, de 20-11-1964
Panificadora Urussanga Ltda.
Santa Catarina •

Panificadora
Urussanga
.Classe 41
Panificação e confeitaria
Termo n.° 672.714, de 20-11-1964
Armações de Aço Frobel S

São Paulo

2orelmttsea

"Dalpa" — Decorações e Presentes
,
Limitada
São Paulo

CA LUNGA

virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográfica
composições extintores de incêndio, do.
ro, corrosivos, cromatos, corantes, crer).
sok* descorantes, desincrastantcs, dissolventes: emulsões fotográficas. enxofre, éter, esmaltes estereatbs; fenol, filmes sensibilizados para fotograr'-g.
xadores, formo!, fosfatos industriais,
foros industriais fluoretos; galvanizadores. gelatina para fotografias • pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos:
impermeabilizantes, loduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, met.
curto: nitratos, neutralizadores, nirroce.
Mose; -óxidos, oxidaates. óleos Para
pintura, óleo de linhaça; produtor; qui.
micos para impressão,- potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis haliográficoa e heliocopistas, peliculas
sensiveis, papéis para knografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e cromar. produtos para diluir tintas prossla-

Classe 33
Titulo
Termo n.° 672.719, de 2041-1)64- • to; reativos, removedores, reveladores;
• sablio neutro, sais, salicilatbs, secantes.
Garage Transpúblico Ltda.
*Mentos', soda cáustica, soluções quiSão Paulo
:nicas de uso industrial. solventes, salfatos; tintas em pó, liquidas. sólidas
au pastosas para madeira, ferro. pareJes, contruções, decorações, couros, te:idos. fibras, celulose, barcos e veicuio!! talco industrial. thiner.
•
Têrmo n.° 672722, de 20.: 1 1964
Indústria de Tintas e Vernizes
Ribeirão Preto Ltda.
São Paulo
Nome Comerciai

• GARAÇE
TRANSPÚBLICO

Termo n.° 672.720, de 20-11-1964'
Carne Transpúblico
São Paulo

24"-g

Marco de 1965

•RIBEIRÃO PRÈTO
9RASILiIR A

Classe 11

Armações de arame para estõfos, braçadeiras de metal. dobradiças, ganchos,

Tèrmo a.° 672.709. de 20-11-1961
molinhas , molas molas de araSTAMP — Estampados Metalároicos gramPnn,
me para estõfos molas e molejos de
do Paraná Ltda.
qualquer espécie e. pregos
Paraná

TR ANSPCJBLICO

t.lasse
Abs.orveátes, acetona, ácidos, actti.oi

agentes quiri:14:os para o tratamento à
loração de fibras, tecidos. couros e celulose: água raz. álcool, albumina, aniedurnen, alvaiade, alvejantes industriais. aluatiniO em pó •amoniaco.
antl-incriistantes, anti-oxidantes, antiLfá.
oxidantes. anti-corrosivos, anti-detpnantes, atotatos. água acidulada 'para
Nome Comercial
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais. amónia: banhos para
Tanso n.9 672.710. de 20-11-1964
•
galvanização, benzina benzol, betumes.
r oia Conforto do Lar Ltda.
bicarbonatos de sódio. de potássios cai
Santa Catarina
•
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose. chapas foteigratica.s.
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos. corantes. creosoto.; descorantes. desincrustantea, dissolventes: emulsões totográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos:•fenol.
sensibilizados para fotografias. °dClasses: 8 e 40
itadores, formol, fosfatos industriais, fós• Aparelhos aleiro domésticos e móveis
em gera
DUSTRIA BRASILEIRA foros industriais fluoretos: galvanizadoClasse 38
-es, gelatina para fotografias e pintura
Álbuns em branco, álbuns par.
giz, gliCerina: hidratos hidrosulfitoy:
.Tênrio a,..) 672.711, de 20-11-1964
/-;.-4-04 4ria 'Nova ,Florida Ltda.
cartões, livros não impressos, papel, caimpermeabilizantes, ioduretos: lacas;
pas, contra-capas rótulos e envelopes de
'Classe 1
*massas para pintura, magnésio, ruceGuanabara •
papel ou pdpelâo ara discos
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos. curto: nitratos. neutralizadores nitroceagentes quimicos para o tratamento -e lu/ose: óxidos. oxidantes, óleos' para
Térrno n.° 672.717, de 20-11-1964
loração de libras, tecidos, couros e ce- pintura, óleo de linhaça: produtos qutMecânica Martini Ltda.
lulose; água luz. álcool, albumina, ani- micos para impressão. potassa indusSão Paulo
lina,, alumen, alvaiade, alvejantes in- trial, papéis emulsionáveis para e fodustriais; alumiai° em pó amoniaco. tografia, papéis de turnesbl pa péis heautl-Incrustantes, anti-otidantes, anu- liográficos e - heliocopistas, seliesina
PRORRuGAÇA0
oxidantes.. anti-corrosivos, anti-detonan- sensiveis, papéis para %togralia • ana-

:STAMP - Estampados
iNetalur ic do Paraná

g os

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral.
Termo n.° 672.715, de 20-11-19h4
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilretes de sorteoi, cheques, CarOdeon S.A.
tões comerciais e de visitas. duplicatas,
Guanabara
debentures, envelopes. faturas, folrinhas,
letras de câmbio notas fiscais. notas
promissórias. paeis de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda
em geral, recibos
Termo n.° 672 .721, de 20-11-1964
Indústria de Tintas e Vernizes RiSeirão
Preto Ltda.
São Paulo

•

Nia Conforto do Lar

Indstria BraNgleira

IN

LEISTER

Votai"

%uca .7~1

Clames: 16 e 33
Operações • imobiliárias, compreendendo
facorporaçáo, construo°. venda, finanaanteato de cdartruções, materiais de
constrar.,s-

MECÂNICA MARTIN*
Classes: 6. 16 e 33
Titulo de Estabelecimento : • . !J.)
; .

tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada : para
bicarbonatos de• sódio: de potássio; cai
fins industriais, amónia; banhas para
galvanização, benz usa. benzol. betumes.

lises de laboratório, piamrnrov-Potaua.
Pós metálicos para a composição de

,tintas. preparações para fotografiasPecg4144)s ' Para niquelar, p-atear e cromar, prNjutot para diluir tintas cantina-

,

"

;
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to; reativos, removedores, .reveladores;
sabão neutro, saia, salicilatos, secantes,
ailicatas, soda cáustica, soluções guindam de uso industrial, solventes, miou pastosas para madeira, • ferro, parelatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
das,' contruções, decorações, couros, techios, libras; celulose, barcos e veicula, talco industrial, thiner, •
Termos ns. 672.723 e 672.721, de
20-11-1964
Cia. Imperial Comércio e Indústria
' Guanabara.

Termo 0. 0 672 . 731, de 20-11-1964
Carlos Jorge de Mello
Rio de Janeiro

eSe gegadza

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda.
anuários, álbuns imressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ora
;Aos' de publicidades, programas radiofênicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas cir-

Indústria Brasileira
Classe 41
Azeite de oliveira
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, ao
•.
incluidas na classe 3
Termos os. 672.725 e 672.726, de
20-11-1964
Cia. Imperial Comércio e_ Indústria
Guanabara

tt
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,

Termo n.° 672.736, de 20-4-64
Representações Tupiassu Indústria e
- Comércio Ltda.

,

*

, - • t,

an

•
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Termo n.° 672./10, de 20-11-64
Jaaquina Partira :Atai CiCia. Lula.
Guanabara

Bahia

As Guanabarinm
•
Classes: 33 e 40
Indústria e comércio de móveis, mudara
ças em geral, transportes e guarda
•
móveis
Termo n.° 672.741. de' 20-11--64
Antonio Marinho Silva /

censes

Termo n.° 672.732, de 20-11-1964
Sociedade Brasileira de
SBEL
Empreitadas Ltda.
. Guanabara

Minas Gerais

Café Ubirajm

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n. 9 672.737, de 20-11-64
Representações Tupiassu Inalústala e
Comércio Ltda.
Bahia

Casse 41
Café em grão. torrado e modo
Tenn on. 9 672.742, de 20-11-61
Indústria Imperador Ltda.
Minas Gerais

teafé 94npetadom
-

Indústria Brasileira'.
-Classe 16 •
Azulejos, água de tal para construção.
-areia, asfalto para revestimentos, argiINDUSTRIA BRASILEIRA
_
las. caixas de cimento, combinações de
blocos de pedra para calçamentos. cor.
alia de concreto, cimento, chapas de
Classe 42
betuma para cobertura de casas e usos
Bebida salcoólicas e fermentadas, não análogos. cal para decoração, calhas.
incluídas na classe 3
gesso impermeabilizante para construcantoneiras, canos, dormentes. estaqueaClasse 43
Refrescos e águas naturais e artificUiis, çOes, ladrilhos, macadan para granito
mentos, estacas, gesso para decoração
usadas como bebidas . .não izainiidas
alcatroado de barro, mármore imitação
na classe 3 •
material para telhado, manilhas, pilasTermos na. 672.727 e 672.729, de tras de concreto, portas, pedregulhos,
20-11-1964
portões, ripas, rodapés soleiras para
Cia. Imperial Comércio e Indústria concreto, soleiras para porta-sacadas
•
Guanabara
tijolos. tubos de concreto, tacos. para
assalros, telhas, tubos condutores
Termo n. 9 672.733, de 20-11-64
e representações .
.
s nialma Ribeiro Filhote
Guanabara

Indústria Brasileia

Classe 41 •
Titulo
• Term °n.' 677.738, de 20-11 64
Representações Tuplassu Indústria e
• - Comércio 'Ltda.,
Bahia

, INDÚSTRIA BRASILEIRA'
Classe 43
Artigos da classe
• Termo n. 9 672 . 745, de 20-11-64
Nebraska — Organização e Represei.
(ações Ltda.
•
Guanabara

• :

•

!Termo n. 9 672.739, de 20-11-M
José Azevedo Botelho
Minas Gerais

Nome . comercial
Termo o.' 672.746, de 20;) 1-64
Nebraska
Organização 'e Represerit
tações Ltda. ••
'
Guanabara

NEBRASICA -,
ORGANIZAÇÃO
REPRE2ENTAÇÕES,.,
„,)!

I

s
)
.• Classe , 50 ' '
•-•
b •. E
;
Para ser- asado em todos 'os' impresso.s
1.
da . .firma • inclusive 'edino seu' encteres;o -•50.0.".1. • Ciasse 41
telegráfico •
Rações balanceadas par aanienals e aves
r

!.•

1

.
1;a1

:

REPRESENTAÇÕES LTDA
•

;

•

,NE'BRASKA
-OR GANIZAÇÃO E

Casse 41 '•
Fubá

taasse aa
Titulo de estabelecimento
Termo n. 9 672.735, de 20-11-64
•Representações Tupiassú Indústria e
Comércio- Ltda. •
.1
Bá'hia •
•
3 • •

Termo n.° 672.744, de 20-11-64
Xeque Mate Refrescos Ltda.
•
C:uanabara

XEQUE MATE

ifflate Vafpé

glatt

Classe 11

Café em grão, torrado e mócro

. •
A. 4"""."'
=.92r

g

Classes: 33 e 36
Classe 41
Calçados, artigos de vestuário em geral
Pratas secas. frescas e em calda
•
• Classe 42 •
Termo n. 9. 672.734. de 20-11-64 .
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
Sitio Carioca Ltda.
incluidas na classe 3
'• .
Guanabara
• Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas corno bebidas, não inchadas
na classe 3
• Terme 0. 0 672.730, .de 20-11-1964
Teircomunicações Minas Gerais S.A.
"Te/erninas"
Minas Gerais

Classe 41
Café em grão, torrado e modo
Termo n. 9 672.743, de 20;11-64
José Alves Costa
Minas Gerais

Classe 41
Caf éern grão, torrado

e moldo

„

Classe 33
Ttulo de estabelecimento
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•rermos na. 672.747 e 672.748, de
205.1-64
Nebraska — Organização e Representações Ltda.
Guanabara

Março de 1960
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'nulo' a.° 672.751, de 20-11-64
jj. Mendes Alves Lustres
Guanabara

Termo n.° 672.759, de 2041-61
Laboratórios Fruratost S. A. Inddatriaa
Farmacêuticas
São Paulo

• Urino O. 672.763, de

20-11-1961 j

(Prorrogação)

Lever Brothers, Port Sunlight, Lingte4-

Taglaterra

NEBRASKA,
Classe 50
Artigos da clasr
Classe 40
Artigos da classe
Termo a.° 672.749, de 20-11-64
Tetex — Indústria e •Cocnérciss de
Produtos Químicos Ltda.,
- Bahia - • -

DETEX INMSTRIA
E COMÉRCIO'
DE PRODUTOS
Q -U1MICOS LTDA1.

Classe 8 Título de estabelecimento _
• Termo n.9 672.755, de 20-11-64
Conservadora Bani Ltda. Guanabara

•Conservadora
•
Bem Ltda.
• • Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 672.756, •de 20-11-64
Marilene Modas Ltda.
Guanabara
-

Nome comercial
Terant's n.° 672 .750, . de 20-11-64 ••
Tasca — Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda.
Bahia

.ALVEX
NDOSIMIA BRASILEIRA
• Classe 46
Artigos da c'asse
Termo n.° 672 . 751, de 20-11-64
'retez — Inchástria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda.
Bahia

DETEX
INIMOTSTRIA BRASILEIRA
• Classe 46 Artigos da classe
Tênmo tho 672.752. de 20-11-61
Irmã.. Ltda.
W. Rodrigues
Guanabara • •

SU.VEXCELENC1A.;
.,MOD

•

S

.".Clas á. e 36
Título de estabelecimento
. Tertma'n.°7 672.753, de 20-11-64
Stangentsaus .Resarestastações Ltda.
Guanabara

STANGENHAUS

)INDUSTRI' A BRASILEIRA
Classe 28 •
Artigos da ciaste

Classe 3
Preparado farmacêutico
Termo n.o 672.70, de' 20-11-64
Laboratórios Frumtost S. A. indústrias
qarmaceuticas • `ão Paulo

ILTRA:-(3DTIÇ

• Classe 40
Velas ,sabões comuns edetergentes, anal
do, anil e outros preparados para lava
Têrmo n.0 672.765, de 20-11-1961
(Prorrogação)'
,
Corgate — Palmolive Company
Estados Unidos da América
:tffentutie -e .Ti,ar UI
Co admite Pelogive

Classe 4 8
Frase de propaganda .•

'Classe 3
Preparado farmacêutico
,

-

Classe 36
•
Para distinguir: Artigos de vestuários
p roupas feitas em geral: Agasalhas.
aventais, alparcatas. .anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões. boinas. baba,
doutos. bonés, capacetes. cartolas. cará.onças. casação. coletes, capas. chada:,
cachecols, calçadas, chapéus, cintos
i cintas, combinações, caminhos- . calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal.

Têrmo n.9 672.761, de 20-11-61
--' Representações Brasiluzo Ltda.'
• Guanabara
•

Termo n.°. 672 . 766, de 20-11-1964
Merck & Co. Inc.
Estados Unidos da América

MAR1NCATE,

OS. camisas, .camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

• Classe 1
Substâncias e preparações químicas usa
das nas indústrias, na fotografia e no
análises químicas. Substâncias e prepi
- rações químicas anti-corrosivas e •
•
'anti -oxidantes

ros fogos de lingerie. !aqueças, taquês.
luvas, ligas. lenços. .mantõs. melas.

•Têrmo n.o 672.767, de 20-11-1964
Merck
Co., Inc.
Estados Unidos da América

saias. casacos.-chlneIos, -dominós. acharpes. fantasias. fardas para militares, colegiais; fraldas, galUctsas. gra .iatas. gol'.

maiôs, mantas, mandrião. - manilhas. paletós. palas. , penhoar. puiover. pelednas. •
Classe 41
peugas, ponches, polainas. pilam" pu.
nhos, perneiras, gultnonos, regalos. Arroz, canjiquinha, creme de milho, farobe de chainbre, roupão, ',sobretudos rinha de mandioca, feijão, fubá de milho
•
Classe' 1
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Substâncias e preparações químicas ta
Urino n.° 672.762, de 20-11-64
sucteres, aborta, sungas. stolas ou slacks,
das nas indústrias, na fotografia e a
taleis, toucas, turbantes, ternos, uni, ' Representações Brasiluzo Ltda.
análises químicas. Substâncias e prep
Guanabara . •
• - formes e- vestidosrações químicas' anti-corrosivas e ' Wermo n.9 672.757, de 20-11-64
• anti-oxidantes
Casa Vilas. Calçados Ltda.
-Têrmo n.° 672.768, de 20 - 11 - 1964
Guanabara
•
Merck 6 . Co., Inc.
• Estados Unidos da América
.'
..
.4,-.

HYDRO -MAGMA

Casa_Vilat
tal4dàs indà,

Indústria Brasileira
_.

IVIAGCARB

Classe 41
Classe 1
Arroz, canjiquinha, creme de milho, farinha de mandioca, feijão, fubá de milho Substâncias e preparações químicas ui
Classe 33
das nas indústrias, na fotografia e a
Termo n.9 672 . 764, de .20-11-1964
Titulo de estabelecimento
análises químicas. Substâncias e prep
Merck & Co., Inc..
rações químicas 'anti-corrosivas e
•Termo 'ii.° 672.758, de 20-11-64
• Estados Unidos da América
antl-oxidantes
•
Laboratórios Frutntost S. A. Indústrias
. Termo n' 672.769, de 20-11-1964
" Farmacêuticas
Olivier Paul Gaudin
São, Paulo
.
França

TETR -1310TIC
Classe .3
Preparado fanntacêntices

,MAOLITE.
Classe 1

Substâncias epreparações químicas usa-

das nas indústrias,' na fotogra 4ia enas
análises químicás. Stibstâncias e--preparações químicas anti -corrosivas aanti-oxidantes

•

,

ALVITYL
' , . - i,•
, Classe 3
Produt os farmacêutico,
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era-

n.' 67'2.770, de 20-11-194
Co., Inc.
Merck
Estados Unidos da América

Tênio

iMARINCO

'Termo n.9 672.776, de 20-11-1944
Thomaz Garcia
Rio Grande do Sul

Termo n." 672.781, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchte,,
São Paulo

nazirri

1K

•
Classe 1
Substancias e preparações químicas usa42r
esbç
das nas indústrias, na fotografia e nas
Indústria
Brasileira
análises químicas. Substâncias e preparações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes
Classe 3
Termo n.° 672.771, de 20-11-1964
Um produto farmacêutico, indicado nas
Merck 6 Co., Inc.
-- doenças infecciosas
Estados Unidos da América
Termo n.o 672.777, de 20-11-1964
Ison 'S.A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
Classe 1
Substâncias e preparações quiraicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas. Substâncias e preparações químicas anti-corrosivas e
anti-oxidantes
•Termo n.° 672.772, de 20-11-1964
Indústria Brasileira
Rertall Drug And Chemical Company
Estados Unidos da América
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no'
tratamento das afecções dolorosas
•
osteo-articulares especialmente de origem traumática ou reumáica, associadas
Classe 3
a esasmos musculares
Prepraado medicinal usado como agente
relaxante da musculatura do esqueleto
Termo n.° 672.778, de 20-11-1964
Dr. A. Wander S.A.
Termo n.o 672.773, de 20-11-1964
(Prorrogação)
Lever Brothers, Port Stmlight,
'Llmited
Inoiaterra

iMAXAD

Rilacoden

NORFIEX

.

Indústria Brasileira -

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das :ngecções
Termo n." 672.782, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A.
São Paulo

Zimoscor
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das inr.ecções
Termo n,0 672.783, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A.
São Paulo

Ianase
Indústria Brasfietra
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das in4ecçõei.
Termo n.° 672.784, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A.
São Paulo

•

•

*

•

trla Brasileiro
•

Indús .
-Classe 41
Mel de abelhas
Classe 46
Classe 3
Termo n.o 672.779, 'de 20-11-1964
Anil, detergentes, fósforos, goma, sabão
Uqi produto farmacêutico, inkicado nas
comum, sabão comuna em pó e velas Ormcnioterapla Rchter do Brasil S.A.
urinárias
São , Paulo
Termo n.o 672.785, de 20-11-1964
Termo n.° 672.774, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A.
Ormpnoterapia Richter do Brasil S.A.
São Paulo
São Paulo

Tetrazim

Indústria Brasileira

Têm ou)," o72.78,& /O-h-1964
• Cirlo Rrba
Itália

Classe 5,
Um produto weterinário indicado
colagenoses
Termo n." 672.788, de 20-11-1964
Ormonoterapia Richter do B-asil S.;
São Paulo

Tetrazinnd
Indústria Brasileira)
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das infecções
Termo n.o 672.789, de 20-11-1964
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.

Nefrozirn
•Indústria Brasileira'
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado 191
tratamento das infecções
Termo n.° 672.790, de 20-11-1964
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A,
São Paulo

E3rornaçlor

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
Classe 3
Classe 3
Classe 3
, tratamento das inrecções
Um produto farmacêutico, indicado no Uni produto farmacêutico, indicado
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento
das
Infecções
tratamento das infecções
tratamento das infecções
Termo n.° 672.780, de 20-11-1964
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A.
Têrrro n.° 672.786, de 20-11-1964
Termo a° 672.7=;"2, de 20-11-1964
Termo n." 672.775, de 20-11-1964
São Paulo
Ormonoterapia Rchter do Brasil S.A. Ormonoterapia Richter do Brasil
Ormonoterapia Riéhter do Brasil S.A.
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Biobrorrta Cloranase
indústrir, Brasileira

Indústria Brasileira

Zirnanase

Clorazirn
indástrk Brasileira:

'3
Classe 3
Cla.-.se 3
. Classe3
;
11.1.m produto farmacêutico, indicado no Um produto farmaceetico, indicado no Ura • produto farmacêutico. indicado 90 Um produto farmacêutico. indicado ir
das
tratamento
inecções
tratamento das Infecções
tratamento das infecções
w - Aratamento de ,itéeeçOee
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• Térinlo it.9 672.791, de 20-11-1964
°
Ormonoterapla Richter do
São Pa'

•

0

***4

44 •

9

irr

`i"

Glasse 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento das infecções
• Têrmo a.' .672 .793, 'de 20-11-1964
Ormonoterapia Richter do Brasil S:A.
São Paulo

672.795. de 20-11-1964
Tinuo
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
São Panl,.

Ambouro
Indústria Brasileirr

-'

Março de 1965

Tèrmo n.° 672.801, de 20-11-1964
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
São Paulo

Têrtuo n.9 672.808, de 20-11-64
Fundação Coimbra Bueno
Goiás

Vesozim

Loncurso de Beleza

daí Raças

• Indústria Brasileira

•
Classes: 32, 33 e 50
Classe 3
•
Um produto farmacêutico indicado no Promoção publicitária; concursos; etc..i
tratamento das infecções Classe 3
Têm° n.9 672.809, de 20-11-64
Um produto farmacêutico indicado no
•
Fundação Coimbra Bueno Têrmo n.° 672.802, de 2041-1964
tratamento das infecções
Goiás .
Ormonoterapia Richter do Bra m ' Q. A.
Térino n.° 672.797, de 20-11-1964
São Paulo
Ormonoterapia Ricrter do Brasil S . A.
. São i'aulc

Carchozim
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções
Tèrma n.° 672..798-, de 20-11-1964
Laborató-io Orbisflora Ltda.
São'-

PRORRosÀO& I.

MEXAFRUCTOSE
indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento da insiNciência hepato-renal
Classe 3
Térmo n.° 672.799. de 20-11-1964
Um produto farmacêutico, indicado no Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
tratamento das infecções
São
Tèrmo n.0 672.794, de 20-11-1964
Ortnonoterapia Richter do Brasil S .A.
São Paulo

c‘à
C
"•
€;`'

røft atrex
Indústria Brasileira.

44447d

Parada de Beleza
das Raças

Bromazim
Indústria Brabileira

Classes: 32, 33 e 50
Promoção publicitária; concursos; etc...
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
Têrmo n.° 672.810, de 20-11..64
tratamento das infecções .
Fundação Coimbra Bueno
Goiás
'T%rmo n.9 672.803, de 20-11-64
Efecê Editóra S. A.
Guanabara

Festival de Beleza
FOTOGRAFIAS
das Raça

Classe 32
Classes: 32, 33 e 50
Revistas, livros e publicações em geral
Promoção publicitária; concursos; etc...
Têrm on. 9672.804. de 20-11-64
Térmo n.° 672.811. de 20-11-64.
Elevadores Sur S. A. -- Indústria e
Sapataria Helio Ltda.
0-xnerclo
Guanabara
Rio Grande do Sul

Lio

Elevadores Seu. S. A.
Indústria e 'Comércio
Nome comercial
Têrcno n.9 672.805, de 20-11-64
Fundação Coimbra Bueno

.

Festival de Integraclo
Racial

Classe 32
Calçados em geral
Termo 0.9 672.812, de 20-11-64
José Ricieri Freire
Guanabara,

•

CENTENÁRIO,

Classe 33
Classes: 32, 33 e 50
Serviço de pinturas em geral, etc...
Promoção publicitária; concursos; etc...
Têrabas na. 672.813 e 672.814, de
Têrmo n.° 672.806, de 20-11-64
20-11-64
Fundação Coimbra • Buena
IVIariazinha Confecções , Ltda. •
Goiás
Guanabara

Classe 3
Um produto farmacêutico, inaicacm no
tratamento das infecOes
Termo n.° 672.796, de 20-11-1964
Parnilatra do Brasil S.A. — Produtos
Classe -3
Químicos, Farmacêuticos e Biol6bgicos
Um produto 'farmacêutico indicado no
São Paulo
tratamento das infecções
Classe 33
— .
Classes: 32. 33 e 50
Confecções .para artigos de vestuário
Têm° n.9 672.800, de 20-11-1964
Promoção publicitária; concursos; etc...
em geral
PRORROGAÇÃO
Ormonoterapia Richter do Br...11 q.A.
•
Termo n.° 672.807, de 20-11-64
Classe 36
São Paulo
Fundação Coimbra Buena
Vestidos, salas, blusas, etc...
Goiás
Timo a.° .672.815, de 20-1144
DRESODA
Mariaziném Confecções Ltda.
Guanabara
Fortsuarra do Brasil S. A.

é;•>"

Par ada das Raças

Produtos Quuntroo,
Farmacêutico, • ts Busloycol
Sá*. Paulo
Industriai .Brastleirss

Classe 3
Um aroduto farmacêutico indicado. no
_ tratamento das hemorr6idas e suas •
manifestactio,

Anafert

Indústria Brasileira

Féstivai
das Raças

Classe 3
Um produto farmacêutico Indicado nas
Claswes: 32, 33 e 50
alterações • do ciclo menstrual
Promoção publicitária: concursos; etc...

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

MARIAZINHk

Mariazinha
Confecções Ltda..
Nome comercial

