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SEÇÃO.111
' ANO XX1U - N.° 61
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPR Ir DADE IfirUSTRIAt
EXPEDIENTE DO DIR,ETOR
GERAL
Diversos
Dia 28 de Março de 1965
Antonio Valero Ojeda - no pedido de restauração na patente modélo
Industrial n.9 2.953 - Nada há que
deferir quanto à solicitação contida
na petição de fls. 7, visto que a patente se extingue de acordo com o
art. 42 combinado com o art. 78 número 3 do Código.
Romeo Vitali - no pedido de restauração na patente, rir. Invenção
n.9 59.140 - Concedo 'a restauração
da patente de acetrdo com o art. 205
do Códieo e ra fo-tna sugerida mo
parecer da D. Jurídica.
Exigências

Parbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - recorrehdo do despacho que
deferiu o tárrra 288.331 marca vitasperina de Enrique Francisco Grinaldi
- Anre3ente o recorrendo prova de
que possui registrada com exclusividade a marra Asnirina não lhe valendo para tal efeito o registro retro
citado.
Reconsideração de despacho:
. Bian Farmac..lutica Ltda. - no pedieo de reconsiderarão de despacho
d. caducidade na Marca Nevralaan
- kn.9 177.088 de Babwerke Horchst A
tiengesel iecbatt - De acardo com o
art. 83 do Decnto 535 de 23-1-82 e
parecer da Div. jurídica, nego atendimento ao nedido de reconsideraeão
de fls. 28 mantendo o despacho eme
denegou caducidade ao registro da
marca Nevralean tendo em vista a
fraralidade das provas apresentadas
quanto ao desuso da marca em questão, diante das nrovas em contrário.
Aviquino do Brasil Aviação Equipamento e Eanortarão S. A. - no
pedido de reconsiderarão do despacho de indeferido na marca Emblernatica termo 355.194 - De acórdo
com o art. 83 do Decreto 535 de 23-1
de 1962 e remoer da Divisão de Marcas neao deferimento ao pedido de
reconelderaeão de fls. 11 tendo em
vista o art. 91 do Código e o que
consta na registrando em língua es'mane:ara.
EXPO:VENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE MARCAS
nui -intento de Privilégio
de Invençdo

•

Dia 28 de Março de 1965
N.9 108.833 - Nóvo cadeado
Giovanni Giutstamacchia - Concedo
o deearquivamento

CAPITAL FEDERAL
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Ri:VISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
•
e

ceco em face da informa Çao tia
S.E.F.P. e proceda-se como ora
posto.
N • 0 130. 342 - ClaudioUta Cor.

130.1h5,és. - Mantenho o arquivo.
e 1)&9,a-fiação-baseado no uso de fé- mento.
Mas plásticas canaletatias capilariArquivamento de Processo:
N.Ç 1ck8.092 Sintese de esteroides nadas tubulauas re.oreauas ou nito
- Oiin Mathieson Clieznicai Corp. impregnadas com.. agcnte-s quimicos
N.9 18.831 - Processo de tratar ou não - Wiadyslaw Diamond.
(Ficam .13 processos de patenunia empola - Vidros Corning Brates abaixo mencionados arquivasil S. A.
Exiçdr.aios
doo) .
N. o 117.259 - Joiio 0o2ert0
N. 91.9-J9 - Processo de preparaTêrmos com exigências a aum- Resch.
ção de derivados de ácido d, d' butirico an.'.:ogamente auivos - -prir:
N.° 119.915 - Luis Jos.,ph ElN. o 1114830 .- Dym0 Indus- lis.
N. V. lçederlandsche Combinatie Voor
•
Cheinisehe4Industrie e Laboratoria trios Inc.
N. o 127.421 - Iiielbras Ind.
Plearanceutica Dr. C. Janssen N.V. ' N. o 115.039 - Laboratetirt) Cli- E1etr3nica Brosileira Ltda.
N.9. 200.377 - Um comutador elé- m:x S.A.
N.° 129.064 - Raul Frias Ay.
trico - Time National Cash Register I•N. o 119.632 - E I Du Pont de erza.
•
Co. '
•
'NemOursã And Co.
N.°129. 067 - Raul erias /k3./.
N. 101.046 - Aparelho horizontal N. o 119.633 - E I Du• Pont de em.
peru u. odor de calor - Fuller Co.
Nernoursã And Co.
N. o 130.5 22 - Organiza.çáo Ot•
N.9 111.816 - Camadas copiadoras
to
P
Ltda.
para a obtenção de imagens pela N. o 121.970 - Irineo Maus- , N. oncêgo
231.149 - ManOel F amanação do calor - Kalle & Co. Aktien- berger.
França
gesePschaft.
1 N. o 121.950 - Ahbott Labora- doN.de
o 129..141 - Antônio Nunes
tories.
N. 1 .!?.239 - Procettso para a preAbreu. - Arquivem-se oN oroN.° 122.839 - Adolfo Chartivs- de
para* J.o de, uma U
ces:os.
do AriCo 0,0 dimetil dito fosforil acé- ky.
tico - Bontecatini Societa Generale N. o 125 676 - Minnesata MiF.X.PEDIENTE DA DIVISA° DE
Per L'Indystria Mineraria e Chimica. nlng And Mn nofotcturing Cu.
PATENTES
N.9. 112.32 - Processo de conteso 126.851 - Bohme PettcheN.
Lurar fios - Monsanto Co.
i mie a MB H.
.
Exigências
N.o 113.507 - Processo .de produ-. I N. o 30.021 - Dynamit Nobel
zir mu:postes similares a resterpina
Têrmos com exigências a
até ar ora dos-em/tecidos -:.- Sondas Aktiengerelichaft
, N. o 130.173 - Betelligungs Und cumprir:
S. A.
N9 113.671 - Processo de fabri- Patentverwaltungsselichaft Mi t
caCto de corantes básicos e suas apli- Beschrankter Haftun g.
Dia 26 de março de 1965
. N.° 133 521 - John . Hows,rd
Sandoz S. A.
carti:ss
N.° 113.703 - Ct as Pfivr &
N. 113.981 - Aperfeiçoamentos em Wells.
aspiraCores rabria-t Nacional oe N. o 138.518 - Duracour S.A. CO Inc.
N.° 116.287 - Rchm & Roas
Artr 'atos de Metais S. A.
'Ind. e Comércio.
.
Co.
• N.° 140.489
Duracour
N. o 121 108 - Ina S.A ind.
Modéfo de Utilidade Deferido
Ind. e Comércio.
Nacional de Armas.
N.
o
1411.139
Ind.
e
Comércio.
I
N.9 124.315 - Aparelho para eleN. o 124 671 - Ludlow Corp.
trotc3te de veículos ,motorizados - Cinco Ltda. •
N. o 125.685 - PhiIlips Petro.
N. o 151.602 - Fiagem Produtos leum Co.
Sabino Caricola.
N.9 124.774 - Circulador de ar du- Qu!micos Ltda.
N. 126.251 - Ah Electrolux
plo e giratório para ambientes - N. o 127.784 - Inventa Ag Fur
N.° 126 161
Ezio de toetice.
Moodyr Carvalho Louro e Tercio Be- Forschung Und Patent Und PaN. o 127.724 - Cleseirchaft Der
cker Solem.
tentverwertung.
Ludw Von Roll'schen Eisenwerke
NP 128.381 - Um nóvo tnodélo de I N.° 128.717 - Imperial Chemi- A
G.
carpideira .- Otto de Souza Meirel- i cal Indurtries Limited.
N. o
les.
I N.0 131.429-- The lirrstone tainski.128.070 - Franciszek GrzyN9 128.534 - Nõvo tipo de secador Vre & Rub:)er Co
N.° 228.254
Chlormetais Inautomático para chá - Buichi To- N.° 131.613 - Fábrica • de Ma- carp.
mlyrona e Sinzo Kunioshi.
nômetros Record Ltda.
N. o 128.484 - Owens IllinoiS
Giaos Co.
Privilégio de Invenção .Indeferidos
Diversos:
N. o 129 194 - Societe RhoeirtN.9 126.832 - Método de proteger
reta.
planas contra geadas, granizo, chu- N. o 127 032 - Asriel
vas excessivas, infecções trazidas com - Conc e do o desarouivmaent,y.
N.° 129.622 .. Wilhenn Mo:/er.
ventos ou insetos, método de facilitar
N. o 129 "65 - Kopper:.: Ca Inc.
N. o 123 672 - Th Norwich
o combate de parasitas ou doenras Pharmocal CO. - Torna sem N.° 129. 77() - Fotocópias
Sititar
dep lentas ou de inflnir - efeito o arquivamento de. ora. •Lt da
viu:tento da vegetação, florescimento
Privilégio de Invenção Deferidos

.
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Repartifóes Públicos

Ire perác remeter o expediente

klestinacto à publicação nos
1;0411018; diáriamenie, até às
.5 horas, enteio aos sábados,
gneindas dever& jazé-Io até às

•

DIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
ALBERTO"IDKTE°. PB;170"PeREIRA.

11,30 horas.

o eanveço

os pueudevSza

.ce-carz oe siaçAo oz azoeçÃo

- As reviamaçbas pertinen- MURILO FaRREIRA ALVES '
tes à maietria retribuída, nos
Casos de erros Ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- 4s originais deverão ser
dactilografados a autenticados,
ressalvadas, por -quem de direito, rasuras e emendas. .
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou uni Ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
1111.£0 #4,
itgaçie dm publicidade do expediente do °apartamento
eleclional em PropOadad• laduatMal do Minietãcio
44. end40
.4. Coratratei

timpresse nie otIcinae do Departamento de Imprenaa Naclonal
•

ASSINATVRAS ,
BEPAanções E : PAR ncutána .

Capital e Interior:
C$-600,
Semestre ..
Ano

UNGIONÁRIOS •

Capital

Semestre

Exterior:.
Ano . . .

e Interior:
Cr$ 450
Cr$ 900

- Cr$ 1.200, • Ano •
• Cr$ 1.300,

parte superier do eriderêço vão
impressos o número do talão
Pára facilitar aos assinantes de registro, o Ws e o ano em
a verificação do prazo de vali- que findará. "
A fim de evitar solucei(' de
dade de imas assinalaras. na
aviso prévio.

Março de 1965

Exterior:
Ano

Cr$

1.000

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com, antecedéncia
mínima. de trinta 04) dias.
•

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas alé 29 de
fevereiro de cada ano e à4
iniciadas, em qualquer época.
pelos ,órgãos competentes.
- A fim de possibilitar.a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
Usem -os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional. .
- Os suplementos às edições -dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da asainotara.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provai
esta condição no afii da asstnotara.
- O custo de cada exemplas
atrasado dos órgãos oficiah
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$
se do mesma(
por ars
aná. e de Gr4
decorrido.

•
N. o 111.964 - Victor Manufac- : N. o 132.888 - José dos Santos N. 0 119.952 - Thomas Alexan.
der Jacob.
turing & Gasket Co.
Torres.
N 0 120:511 - Engelhard Indus.
N.° 130.914 - Edgard de OliN. o 132.895 - Plaseo
veira Meirelles.
tries Inc.
Dunlop
Rubber
N..°
133.040
I N.° 132.419 - Semibaldo.
14. 0 120 582 - Josef Riepl Fritz
Co Limited. •
Companhia Ltda.
Scherer
e Erich O Riedel.
N. o 140.070 - Frei José dos
N.° 114.131 - Anglo Paper Pro- • Reis.
N. o 120 571 - •iris Angulo Nas- •
•
ducts Liqiited.
• cimento.
•
N.O 116.'i55.- Shell Internati- EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE i N.o 122.613 - - Ind. Brasileira
•
PATENTES
onale Refemeh Maatschappij N.V.
•Eletrometalurgicas S.A.
N. o .117.869 - Produtos .Quimi-'
N.o 122.735 - José Augusto da
cos Guarany S.A.
Silva Caseiro.
Exigências
• N.° 120.738 - Ary &
I N.° 122.838 - Stillite Products
Têrinos com exigências a Limited.
. N.° 121.612 - N. V. Inderzoecumprir:
kinsinstituut Research.•
.
IN. o 122.025 - Leon Orba.n.
N.o 122.392 - Mercy & Co nc.
• N. o 124.073 - C P Produções
N. o 69.754
Luis
Sorrentino
N.° 123.606 - Metalúrgica Clis- Guardascione.
Ciências e Propaganda Ltda.
tofoli Ltda. .
N. o 124.226 - Osório Vieira
• L° 123.8E9 - Behrinewerke CoN.° 105.162 - The Standard Oil R odrigues.
Aktiengesellschaft. .0 108.547
- Henrique Verpa
14
N. o 124.714 - Patrick •joseph
N. o 124.270 - Donato D'Apol- e Carlos
Pereira de Castro
Amodeo.
lito.
N. o 109.156 - Farbwerke HoeN. o 125.030 - Hidehiko Ando.
• N. o 124.963 - Izac Dorff.
chst
Aktiengesellsehaft Vorm
N. 0 -125.231 - Ricieri Squass oN. o 125.283- General Eloctric
"t
'
N. ° 131 975 - Worthington Co.
N. o 109.818 - Imperial chemiN. o 125.723• - Luiz Matheus
Corp.
• N. 0 125.427 - Baurner Pbs
cal Industries Limited.
, Todeschini.
N. o 131.973 -_La Soudure Elec- • Brasileira de Equipamentos.
trique Lang,uepin.
N. o 111.297 - Celanese Corp
N. o 125.887 - Hoover Lirnited.
N. o 125.983.- Nilo Fabri.
N. o 132.007 - General Ciectric
N. o 87.391 - Leo Rudchenko.
N.° 127.571 - José Maria Eche_ Of América.
Co.
Júlio Serrai.
varria'Nunez e Vicente Ais Saez.
N. o 112.243' - 'Ytuamar Diesel -L° 102.058
N. o 104.121 - Augusto Gardin1.
N.° 128.590-» A/exander Kara- Engine Co Ltd . .
N. 0 132:858 - Farbenfabriken
N. 0 109.383 - José Joaquim da
man.
Bayér Aktiengesellschaft.
N. o 113.416 - Diamond UardMotta.
N. o 128.821 - Estado de: Israel ' nu Corp.
Udo Alt,mburg.
N. o 82.652
Id.° 100.451 - Glaxo T,eb, LI- e Dr. Menachem Lewin.
N. o 113.811 - Rita da Silva
N.° 111.131 - Montecatini So.
. 0 - Broyers Gon- Kern..
Trated.
ceia Generale Per L'Induarlõ
dará.
Mineraria e Chimica.
N. o 106.865 - N V 'de Bata.afsck- &
Co Inc.
N.° 130.109- Hunter Douglas • N.° 114.302 - Mei
N. o 112.924 - Alvaro Coelho da
che Petroleum Maatschappij.
N. o 114.840 - Farbenfabriken Silva.
International Quebec Limited.
The Pyramid N.° 130.594 - Persianas Indús- Bayer Aktiengesellschaft.
N. o 111.301
Rubber Co. .
N°113.414
Dasher Rubber
tria e Comércio S.A.
N. o 16.355
Uriel Brabo Pos- Chemical
N. o 113.833 •-r- Ralph Lusby AtCo.
N. 0 131:155
Luigi Papa.
•lana.
kinsOn.
, N. o 113.523 -- Ciba Sociebe
N. o '131.462 - Diamond Natw- i N . o 16.565
Zavody. V I Leni- ,Anonyme.
N. o 114.002 - Francesco Scerca. nal Corp.
•na Plzen Naradni Podnik.
N.o 131.508' . -Amália Reber- , N. o 118 775 - Ludwig Reuter. I N. o 113.812
Bata Shoe Co.
N. o 106.889
Rita da *' Silva
nisek.
•
Of. Ganadá Limited.
N.° 119.5E6 - Verwaitungsge Kern.
Massey Fergu- sellschaft Der Werkzeugroaschi108.276 L. Pittsburgh Cor- N• o 132.769
N.°116.238 - Caio GracettO
soa Limited.
nin Corp.
Inenfabrik
I Fernandea de Barros.
• Oerlikesi.

N. 0 130.466 - The Natianal
Cash Register Co.
N.° 130.u66 - N. V. Philips
Gloeilampenfabrieken.
N. o 130.676 - Man Sew Corp.
N. o 130.883 - Universal 011
Products Co.
N. o 130.888 - Sperry Ran,d
Corp.
N. o 130.774 - The National
Cash Register Co.
N. o 131.742 - Inranor S.A.
- N. o 131.783 - Rui Buchhaltug Aktiengese/Isehaft.
•
N.° 131.637 -- Vidros Corning
Brasil S.A.
N. o 131.881 - Stieletrônica Soe.
Técnica de Iluminação e Eletrónica Ltda.
N. o 131.927
General Motors
Corp.
N. o 131.959 - Institut Français
Du Petrole Des Carburante Et
Lubrifiants.

•
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liD 015

- Ind.

gire.; Alve.
Etna r I.ao
N.° 121.750
Limit. d.
N. o 122 .449• - Roberto 1112,;flio
Nievas.
N.° 123.687 - Jorge >1:1.,:ara.
N,° [25.G34 - Ayrton Magalhães Santc/.
11 o 125 .88
3 - T M M Rase,; reli
United.
N. o 126.U67 - Carlos Olav Guri_
nar Sostedt.
N' 126 .1,88 - Esto R.s?arch
And Engineerig Co.
N. o 128.435 - Jorge Humberto
e Jt • lé Pizzaro e José •Amarante
Junque:ra.
N. o 127 105 - OLavaldo CoL° 123.023 - Karl Mixila Oree tschel •
N. o 128.047 - Servi° Gama de
Almeida.
IZ. 0 128.734 - General Electric
Co.
N. o 129.126 - Miag Muhlenbau
Ind. Industrie G M B H.
N. o 129.590 - Kaiser Alumlnum & Chemical Corp.
N. o 130.137 - Eaton Marfufacturing Co.
N.° 130.425 - Bopp & Reuther
O M B H.
N.° 130.641 - United Engineering And Foundry Co.
N.° 130.850 - Celso Paciello.
N. o 130,652 - E I Du Pont de
Nemours And Co.
N. o 131. i99 - F M C Corp.
N. o 131.161 - Jules.Louls Jean..
neret.
N. o 132.569 - Paulo Ferr.a.
N. o 132..864 - Nelvale Lirreted.
N. o 133 314 - Kimiko
N. o 133.412 - Imperial Ohenn:
eu/ Inklirtr!es Liznited.
EXPEDIENTE: DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Mascas Deferidas

Dia 26 le março de 1969
.

- Eiuiba -- CoN. o 430.861
N.°
Pmule
ej Arpin Anerade.
t..a .:c O C i:el:tté
cl. 42.
ar°taxar' N.° 472.511
EXipEDIENT'E DA SEÇÃO IX:
ii S.A. Ind. (.3 Comércio, clasae TRANSFERÊNCIA E L:-..:ENÇAS

EXPEDIENTF 1)A

RANSFElli:NCIAE LICEN('.1.3
Transfe.raela e allertukin de

nome de titular mie processos

n. o 2..
ilveri;:ição de Contrato de Exploração
de Patente
Expres,s.à,,d. Propaganda DeLendo:
Dia 26 de març.a de 1965
N. o 417.454 - Tranquitometros
Goodrich
do
Brasil
8
A.
BF
Triplex do Brasil Ltda. (na ave:barrociumms de Borracha, claaze 39 çào de contrato de exploração das pam art. 121).
; t:ntes priv. invenção n' 49.879 1- 52.683 - 52.689 -- 52.999 -• 54.184
Titula de Estabelecimento Dr- - 56.494 - 59.031) - Averbem - se
os contratos . de exploração.

Mecânica Ltrio
N. o 218.817
Quimasa S.A. Química Industrial
- Mecânica Lido Ltda., classes " S:.nto 'moro (na avarbaçãa de contrato
12 33 (art. 117 n.o 1).
na patente priv. invenção n' 57.279)
N.° 270.134 - Canadá Bazar - Anote-se a trarKferê.ncia p,ra 13 is- Estabelecimento de -Modas ca- tol Myers Co. - 2) Averbe.-se o coanada, S.A., el. 13 36 (art. 117 nú- uato de exploração favor de Labo:temero 1).
rapica S.A. Ind. Química e Farmacèu
N. o 285.461 - Casa Vala.] - tica - 3) . a alteraçãa de nome
Caaa Veneza Ce Rendas Ltda • cl. da licenciada pa a LaborteOplca Bristol S.A. Ind. Química e Farmacéut:ça.
37 (art. 117 n.o 1).
N. () 405.680 - Rodovia3 ao- 4) Anote-se a •caàsfellência • nos direi. lar - Redoviarlo.Solar Ltda , el. tos do contrato de exploração para Qttimasa S.A. Quirni á Industrial Santo
33 (art. 117 no 1) .
N.° 416.337 Marvin - Luiz Amaro. 5) Averbe-se o contrato supleMartins Viana, cl. 33- (art. 117 mentar de exploração a favor de Quimasa S.À. Química Industrial Santo
n.o 1).
N.° 417.497 - Exprewo Euro- r Amaro.
peu - Expresso Europeu Transe alteração tle nume de tiportes Ltda., ci. 33 (art. 117 nu- Tcnn.sferén.ia
tular de processos.
mero 1).
Marcas Indeferidas:
N. o 178.917 - Cevitamico
Instituto Cientifico Medicator Limitada, ti. 3.
N. o 292.990
Café Cacique
F. Gonçalves, cl. 41
N.° 410.024 - Itaipava - Eletro Um:cá Itaipava. el. 8.
N. o 416 104 - carpi - Ceramica Carpi S.A., el. 15.
N. o 429 109 - Caravela - Comercial e Construtora Caravela
Ltda., el. 16.
N. o 430.418
Simão - Chafl
Simão. el. 48.
exigências

Têrmos tom exigência a
N. o 259.151 - Cidic Processo - cumprir
Flávio Marinho de Paula, -classe
n.° 38.
N. o 268.410 - Emanuel Merdc
N. 4.) 285.463 - Casa Veneza Handelsgesellschaft.
Offene
Casa Veneza de Rendas Ltda., el.
N. o 270.531 - Henrique Somn , o 37.
N. o 292:737 - Hellar - Satur- riter
N. o 270.532 - Henrique Somnia S.A. AJumuladores Elétricos,
mcr.
el. 28.
N. o 293.260 - Cinteco Cia. InN. o 292.942 - Vinho Moscatel
Terrenoã e CoastruDiadema - J. F. Oliveira & Cia. terestadual de
ções.
Ltda., el. 42.
N. o 294'217 - Alemar Diversos
e Comere!cm Alemar Ltda., el. 16.
Viae Contente - •rumos aguardando anterioriN.° 377.580
viage com h.isso Sinnble 311 & dader-:
•
Refining Co., cl. 4 (tendo em vista o parecer de fls. 8).
N. o 228.113 - Irmãos Brude-.
N.° 34.614 - Bgncário . - Lei.. rer S.A. Fab. de Tecidos Semper
teria Bancário Ltda • el. 41.
. Idem,
• N.° 404.981 - Financial - Soc.
N. o 258.178 - Socar Comércio
Financial de Pavimentação e Engenharia e Representações Limitada.
Obras Ltda el. 16.
N. o •109 210 - Planalto - Ca- , N. o 377.579.Humble 011 8i
-Refining*Co.
feefra Planalto Ltda.. L. 41.
N. o 418.352 - Maria Lavadeira
N. o 415.916 - Fábrica de Sabões e Sabonetes Espuma de Ouro
- IInn.s Lorenz, ci. 6.
N 0. 420 835 - Keystohe - Ste- Ltda.
phen Sniith & Co. Limited, atasse
N. o 415.942 - Jean Manzon Fa.
.0.0 42.
zias S.A.
N.° 420.340 - Aquat4e -MarN. o 415.948 - Mac Inter cia.
tin Boiton Leathers LiMited, el. Internacional dè` taqid,htNi tiddús..
n.° 35.
(Wats.

Stallworth Pine Products Co Incorporated (transferência para seu nome
da marca Pine Trez., n 285.365) Anote-se a transferència:
Nova Éra S.A. Indástria e C.omérclo de Vinag-es e Bebidas (na transferência e alteração de. nome da marca
Agradavel n° 302.385) - Anotem-se
a transferência e à alteração.
Laboratório e Perfiz. ia Monarca Limitada (trair'''. para seu nome dal
marca Mona-ca n" 303.909) - Anotese a transferência.
Al3 C Rad:o e Televisão .S.A. (na
alteração de nome ue marca ABC.

LW 26 de nnuto de 11105

Edson Menezes dos Anjos Trimsferência para seu nome do
título Cine Real n. o 167.072
Anote . se a transferência.
Patricia Dennis Brassieres Inc. Trawferência para seu nome da
marca ilin .eycomb tèrnio 400.721
-

ntransferltne tt.
Ftederjeo Menke & Cia. Ltda.
- Na allerayrio de nnme da marca

Firmelev 170.299 - Anote-se
e. alteraç,ão.
Labnratórjos Trvjfarma S. O. .TransfertI nria para seu nome das
inarcrs . Sanics n. o 215.488 .111enstrul 7,. 0 215.750 - Ravogal
n. o 266.107 - (leram n.o 282.533

-- Cendal im o 287.516 - Anotemse as transferAncias,
Le Maia Inal4ria e Comerei.) de
Tecidos S. A-. Na a!teração .(!e
nome da marca De Mj a número
2 , 11.718 - Anote-se a alteração de

•

Exletn iteing:

Socie!c AT onyme Bomirjois Junlo an reg istro 'fflernacional m1inero 85.431 - Satisfaça. exigên.
Proc. no 21.181-57).
Soc¡ele Anonime Boudnis
- unto an ro1 = Irn internacional
82.880 - Satisfaça exigência
(Pree. n.o 23.05;-53).
Snr;ef Annnime TInudols -nnt f)ai p eel zdro Inirrna.innal
n. 0 81.161 (Proc. 24.201-53).

RI ne¡eir Ationime nourjols -unto ao redslro internacional
11.0 85.117. Pror 2 .1.202 - 53- alisram , exigheia.
,„
Sor¡rfe . Art'ulinin Bourjol êrtno:
-uni n mo ro n,istro internacional
87.199 ,'Pene. 16.393-58) N. 366.810) - Anote-se a . alteração snz ato: ,f:
. ea ex gèneia.
de nome.
SoeMe Anonlme Bonriois -•••
Misael Aguilar Silva (transferência
--tinto ao re .21 ,,tro internacional
para seu nome da marca Irar'.
n.o 77.821 (Proc. 21.182 .-57) N. 461.6161 - Anote-se a transfe- Satisfaça exigência.
rência.
Christian Sten Sture Cederroth
Microplaa Ind. e Comé.cio (na - Junto a marca n. o 127 .872 alteração de nome das patentes privilé- Sal :gani: exighcia.
gio invenção a' 64,725 ti° 65.927 - Irdústriag Dentárias Dentsply
68.07.0) - Anotem-se as alterações.
S. A. - Junto a marca número
Exigências •

229.909 - Satisfaça exigência.
Eutectic Soldas e Soldagens S. A.
- Junto a marca n.o 192.818 Satisfaça exigéne a.
,
Parfurns Corda)? S. A. - Junto
a marca n.o 230.440 - Satisfaça
exigênCia. • .

Triplex do Brasil Ltda. (junto a patente 53.307) - Satisfaça exigência.
Industria de Bebidas Bragada Busquetti Ltda. (jt:..J a marca iêrmo nú mero 397.305 - Sat:sfaça exigência.
João Evangelista Veras Farias (junto Ex p lanENTE DO. SERMO DE
RECEPÇÃO, INFORIWÇXO
a marca termo 4156.099) - Satisfaça
E EXPEDIÇÃO
exigência.
DIVERSOS

. Exigétieias

Industrias Dentár ias Dentsply S. A.
Térnies com exigências a cum(junto a patente a' 51.872) - Argui- prir:
ve-seo pedido de averbação por falta
de cumprimento da exigência.
De 26 de março do .1965
Fábrica de Bicilcetas Monark S. A.
•
(junto a marta tê • 432.024). Ar- N.o 89.018
'Johannes Maris
quive-se o . pedido de anotação de ,trans- Reljérman.
• ,*
fezéncia por falta de cumprimento da N.o 1.13376 -CarieS Voisellest
.exigência.

1e Federia° Baitato.

1308.Quarta-Mire

31

N.° 114.316 -, Cihit SoCiete Ana
me.
N..° 115.934
Magda 111ai-la Chá.
'yes da Cruz. •
N.° 115.936 - Hans .01.10mar
Etipsch.
N.° 116.006 - Romulus !John.
N. 0 110.956 - Interplan Dec0rações Ltda.
N.0 1 17.204 - C1eenral Mith Inc
N.° 118.359
'Sebastião Pereira
de Souza.
N. 0 118.0(19 - Quimira TodosIria] Intinia Ltda.
N. O

119.336 - A/fio Afarone.
N.° 11 o .136 - A n •lo Marone.
N. o 119.337 - Nelson de Me•

JIP/PS .

DIÁRIO OFICIAL (Seção ili)

de 1966

OMS do Brasil Sociedade Anon:ma
Ceragua - Termo a° (i57.405 - • Chocolates Dizioll S.A. - OposiçãO
Engenharia Sanitária - (Oposição ao Classe 16). •
ao termo 654.302 marca Dizibleo.
•
termo número 121.464 - Privilégio de
Renato 'Antonn BregOlo (Oro-. • Chocolates Dizioli S.A. - Oposição
invenção de Clarimundo Chapado o). anaa, ao térnio • número 652.072 - ao termo 654.301 marca Dizióleo.
Chocolates Dizioli S.A. - Oposição
Aços Vilares Sociedade Anônima - Marca G . B ) .
ttrmo 654.300 marca Dizioleo.
(Oposição no termo número 125.938 Ake.eboiaget ri,ectreitix - (Opus:, aoChocolates
Dizioli S.A. - Oposição
çac, ao térrao número 656.674* -- Mar- ao termo 654.293 marca Dizióleo.
Privilégio 4e invenção de Yawata
.
G Steel Co Ltd).
ta Cinehoi).
Càiocolatcw
Oposiçãa
Diziol.
Novik Sociedade A110111a Indústr
Polymer Co.-p Ln-at.,1 - (Oposição ao t(rmo 6 4Diziolimarca
S.A. --- Oposição
e Comércio - (Opos.ção iO te..ino nu- ao nome c.oene: Lial Pc par Empreendi- aoChocoutes
ttermo 654.296 marca Dizioli.
mero 126.22 - Privilégio de ,.nvenç.ao rat ntos e Adminis:r; o S. C. Limi. - Chocolates Diiioli S.A. - Oposição
de Walter Rcringes).
•laca - Te..m 3 nume a., 656.056) .
ao termo 654.295 marca Dizioli.
Safco Sociedade Anônima Indúúbaia
Chocolatas Dizioll S.A. - Oposição
Pai),
mer
Cee.p
Liinitcd
(Opcisiçãc,
Comercio
(Opcfsição
ao
ao té:ririo 6,L54.294 marca
e
t:.
a
ii.a.ca
1-elipar
Teimo
si
).
mero 126.419 de
S;cmens t,1-1alskc '
Chocolates Dizioli S.A. - OP0sicflè
.,any Co r p - (Opcsição ao 'Urino
Aktengesenscaaft). .
ao t:.`oluo 654.294 marca Dizioli.
!fienicro bi„ .312 -- IsLra Sony).
Rosa S.A. Indústria e Comércio de
Emano Rothschild Socitdade Anoni- ;s he S açor Lo - (Oposição ao terProdutos Agrícolas - Oposição ao
aia indústria e Coiné:-c o
'rr.o número õ5r.76 -- Marca S:ger). térzno
654.177 titulo Distribuidora de
ao te.rao número 127.537 - aloot A
Lojas A Regional So:::cdade Anâni- Bebidas e Aguas Minerais Rosa.
:de ia-idade de Arthur Lchtner).
(Oposição ao trmo numero°
Minora' Ishibashi - Oposição ao
Laboratórios An:.:rornai. 0 Soc.ctii.d.
ca • R e gMa ) .
tkrmo 653.868 marca Estrela.
Anõmma - (Opos.ço o te.mo
• Com pan a Ind ustr
e Comercial ..,Indústria de Artefatos de. Tendes
I mero 127.734 -- Privilegoi de iintr.ç;_o
Eracrile - (OptisÁão ao ter- Artop Ltda. - Oposição ao termo
Ide Al.hott Labora,ories) .
' lac número 656.369 --- Titulo Casa 653.971 marca Artoll.
; eir-c,as e Liam Watson Wi.liams c:c
Luz i .
Bacietiade Anonyme Monescasque
B-asi C:untada - (Oposiçi:io ao e.wo
Perfuras rônaco -.0posiaão ap ter/-*•
•
igorifico
Wdsca
d
13.
asil
Socienumero 12d . /4 7 - P.iv
mo 647.353 marca MOnadO.
l ção de N. yo:Lro 1 suk:) . legio de im...enAnC.::1;1117.1 - (Opção ao termo
Sociedade Anonyme Moneacaaque
655.-158 - M; ,União Pre- Perfunis Ménaco - Oposição ao tcer.És
Qu
má-as
Rena:ladã-Ár .
sa: t) 11:11..kr)
mo 647.384 nome comercial: 1\leriaco
- (Grh.s•
)
dol;raisil S.A.
1
Produtos de Cabelerciros Ltda.
o
ao tuna) Lj . 457 marca;
nú:ne. o
Exposiçi'so Iodas S.A. - Oposi•o
ção ao tarro° £54.527 marca Prima:de itivea .,:io de Varo Loip O'
•- •
I
ci(' Gás Acuam- vera.
"1)
1r2:1110 655.4(.2

N 0 119.504 - Marcel Cutrona e
Ja yr( eFreiden sol.'.
N.° 120.331 - Ci b e gor j eie ktionyme.
N. o 1 21 . 514 - William Raymond
ry I )ay.
N.° 121.835 - Cível Confrueiío
din. ViaGo
Engenharia S. A.
N.° 12:1. 9:18 Eds-zon
N.° 125.117 N. •V. Philips
!ainpor.rnb rlek e».
N.° 1.25.0.95 Slanglo,r1;n.
N. 0 125.73(1 - Fábrica de Gramurge:ima lsuiXra Quim
po,: e Máquinas Onça Ltda. .
4111u11.111d
tt.4.0À.5;..0
.
N. 0 125.738 - Fábrica de (1ram- SGC
nia•ro
‘.kg,o
pos e Máqui. nhs Onça Lida. •
N.° 157.103 - Adaga S. A. Co- invença) de Varo Co.p Ot AttaLicil
Electric Co c XV...1.ta 1ibc.,e,n1M ,• io e Importação.

d,-.rie Fim:anima

E3(PEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES REPUBLICADAS

Matço

;(:)

.o
w
nume: o, 12.J.

• -

•-

Nilo Santos Pinto - Oposição ao

térrno 655.309 marca Os 'Velhinhos.
S.A. ao li-rroo 648.21 1. marca: Dy- Transvie Coa.

Café Serra da Eatrela Ltda. Oposição ao termo 657.221 marca Caboratiaio
S.A. - Opo- fé atrela.
z-icao ao
•trio 6.17.',80 marca:
Ilime Comércio e Indústria S.A.
- Oposição ao termo 654.733 marca

Lt.boral.ório Sani,as S.A. - Opo- Estrela D'Alva.
sição ao tunio €55.142 marca: LeuFrigoríficos Nacionc.is Sul BrasileiKagan).
ros S.A.
Oposição ao têrmo
Industrias. Reundas V.drob:as Lati:Prít , ile.n.fio de Invenção Deferido
Orquima Indústrias Químicas Reu- 654.486 titulo Granja Aliança.
nidas S.A. -4. Oposição ao trino .... Dianda Lopez & Cia. Ltda. - Oporata, e Si.nta Lu,. a Criata s
sição 'ao termo 649.698 marca Topa- (Upos.ção ao termo número 128.650 645.1109 marca Deterail.
Dia 26 de . març ode 1965
- Piviiegio de invenção ao Vitroplex 01 química Indúrtriao Químicas Reit- tio.
Opocrro
Condoroll Tintas S. A.
N" 123.075 - Sistema de Navega- Sociedade Anonima Ind.útr.a e Co- ri,drs S.A. - Oposição ao termo ...
655.540 marca: Solubra.
ao 'termo 882.718 marca Kriolack.
mércio),
çad Doppler - -The Bendix Corp.
têrmo 653.863 marca "Faz".
N9 123.7700 - Aperfeiçoamentos em Walita Sociedade Anônima Eictro Produtos de Beleza Real Chia Ltda. ao
ao termo 653.863 marca "Faz;;.
ou relativos a corpos anulares formado- Indústria - (Opos . ção ao te.rno nu- - Oposição ao termo 557. -207 marca
Esporte Universal Ltda. - Opores de escoria para . usar na soldagem mero 129.134 - Modelo industrial ae õleo Suave Real-e Shampoo Real.
sição ao termo 653.870 marca Uni,
llovelar
S.A.
iadústria
de
Artefatos
de fernos -- N. V. Philips Gloeilam- The Hoover Co).
verso.
de Madeira - Oposição ao térmo
peoLbrieken,
Indústrias Apollo Reunidas Antono
Munck do Brasil Sociedade Anonnia 654.186 marca: Moveiar.
Equipamentos Industrias - (Oposição Paranoá Engenharia Indústria e Co- Narvaez S.A. - Oposição ao termo
EXIGENCIAS
mércio
S.A.
Oposição
ao
termo
654.066 nome comercial: Cia. Apollo
ao termo número 129.533 - Privilégio
de Metais Comércio e Indústria.
662.644 marca Paranoá.
de invenção de Ignacio Halpern).
Cia.
de
Cigarros
Souza
Cruz
Opo
Termos com Exigéncias a Cumprir:
Cbafic Jereilates - Oposição ao
Fritsch - (Oposição ao ter- sição ao termo 657.455 titulo Bar e
Indústrias Reun:das Itagraf Limitada moGerard
termo 654.108 marca Formosa.
número 129.952 - Privilégio de Restaurante. Bleti Star.
- (Junto ao termo número 144.727 - invenção de The Weatherhead Co) .
M. Dediel S.A. Metalúrgica - Modelo de utilidade):
Cia. de Cigarros Souza Cruz De millus Comércio e Indústria de Oposição ao termo 858.706 titulo Bar Oposição ao Immo 684.197 marca
N9 119.891 - Rousse] lidai.
Roupas Sociedade Anón'ina (Opo- e Quitanda Elite.
Is1 9 129.819 - Rousse] Uclaf.
Cia. Calçado Clark - Oposição ao Semp Radio e Televisão S.A. sição ao térm6 número 130.367 N° 125.665 - Amp Incorporated.
Oposição ao termo 055.135 mareei
N° 129.270 - Wh:tin Machine Modelo de utilidade de Soutiens Mo- termo 654.620 marca: A Oriental.
Cita. Cervejaria Brahma - Oposi- Sempre.
risco Sociedade Anônima).
Works.
ao União 661.691 marca 0.S.
-Indústrias Elétricas e Musicais Fá- ção
N. wunam 44 Irmão - oposição
Ming Indústria e comércio 8. A. brica Odeon Sociedade Anónima - Oposição
ao termo 060.100 marca Willy.
ao termo 54.8602.
•(Oposição ao termo número 130.73-5
Kitog Indústria e Comércio 13.A. - Pils Et, Petit Mis de Paul Schwart
NOTICIARIO
Ettlenne Suc. de Paul Schwarz Etie- Modelo industrial de -Nilo Santos Oposição, ao têrmo 654.800.
Ciger S.A. Comércio Administração nne Et Cie. - Oposição ao térin0
Pinto).
OPOSIÇOES
ladústr - as Elétricas e Musicais Fá- e Agricultura - Oposicão ao tétano 655.029 titulo Relojossula Venus.
Indústrias Co/In S.A. - Oposição
Vernag Sociedade *Anônima Veículos brica Odeon Sociedade Anónima - 654.706 marca: Siger.
Alassandro Giulio Dell'Aringa - ao termo - 555.001 Chulo Casa Leão dó
e Máquinas Agrico1ts.1 . (Oposição ao (Oposição ao termo número 130.756
termo privilégio de itivenção termo nú- - Modelo industrial de Nilo Santos Oposição ao térrrio 553.561 marca Flo- Norte,
Produtos Quindc'os Ciba S.A. rença.
Nato).
mero 112.393) . Oposição ao.tftwio 654.431 marca Ma- •
Chocolates Dizioli S.A. - Oposi
Cerâmica Mogi . Guaçu SoCeidade
xidex.
.113 marca lixim
De Millus Comércio ' e Indústria de Anônima - (Oposição. ao temo nú- ao termo 654
Gunther Wagner - Oposição tko
Roupas Sociedade Anônima - (Oposi- mero 657.399 - Marca' Taguaçu). Din.
termo 654.905 marca Interivagner Liliociedade
Técnica
de
Fundição
Geção ao termo privilégio de invençoã terCerâmica Mogi Guaçu .Sociedade ral 8.-A. Sofunge -.Oposição ao ter- mitada.
•
?no número 116.653 de •Sarong Inc). Anônima - Oposição as marcas:Toyo Rayon Co. Ltd. - Oposição
mo
054.923
marca:
Mawo.
Valisere Sociedade Anônima Fábrica
Cerantugua
Termo número 657.400 Sociedade Técnica de Pundiçbes Ge- ao térzno 656.473 marca Tempo:
Oposição ao
de Artefatos de Tecidos Indesmalhávtis
Classe 16
rais S.A. Sofunge - Oposição ao ter- Tisne Incorporated
térrao 056.473 marca Tempo.
- - (Oposição ao ténno privilégio de inJosé Guaçu - Termo n° 657.401 - mo 054.907 marca Mowo.
Sociedade Técnica de Fundições Ge- Time Incorporated - Oposição ao
venção termo número 11.6.653 de Sa- Classe 16' rong Inc).
Ceoiritica Taguaçu - Tèrmo • número rais S.A.- tofunge -Oposição ao ter- termo 656.474 marca Tempo.
•
mo 854.909 marca Mawo.
•
Time Incorporated - Oposição ao
•
Classe .16 (titúlo):,
lodilstria e Comércio de Calçados 657.402
Sociedadeaécnica de Fundições Ge- ao • termo 658.475 marca Tempo.
Térizió
;'aúnieio
.
..
Calaça
São
José
s
Arco Pies Sociedade Anemimã-- (Oporais S.At 93o/unge - Oposição ao ter- Time. Incorporated - Oposição mo 654.913 marca Mawo. •
sição ao têrmo- número 1113.969 Mo- 657.903 - Classe
ao termo 856.476 1Neapo Produ
delo de utilidade de- Produtos Dr. Scholl Eanblennitica - Termo n9 657.404 Chocolates Dizioli S.A. JériOreiello de 111.dto • TV 'Ltda. nome mona-.
ao termo 654.299 marca
- Classe 16 (Sinal propaganda)..
MU.
para os Pés Sociedade Aneminra).
IViocli io de at.fldad. de Ariate;r

)

• , .
Time Incorporated - Oposição sio ' Humble Oil & Refining Co. - Opoao termo 656.477 titulo Tempo Pro- sição ao termo 657.815 marca Specialube.
duções.
Htunble 011 & Refining Co. - Opo,Antônio Martins 'Torres e\ Guilherme Aloysio Telles Ribeiro - Oposi- sição ao termo 657:816 nome comerção ao. termo 656.269 marca -.Briga-, cial.
•
deiro.
• Ilumble Oil & Refining Co. - OpoCupinicida Ltda. - ()Posição ao sição-ao termo 657.846 nome comer•
termo 654.231 marca Cupinicida.
cial.
Glaxo Laboratories Limited - OpoCooperativa
Viti Vinfeola Aliança'
•
Ltda. - Oposição ao termo 654.486 sição ao termo 655.400 marca Conex.
•Glano_Laboratorles Limited Opotitulo; Granja Aliança.
'r
655.399 marca Conex.
Opo- sição ao termo
São Paulo Alpargatas-S.A.
•
•
.
Glaxo •Laboratories Limited Oposição ao temo 656.991 marca "MG".
• São Paulo Alpargatas S.A. - Opo- sição ao termo 655.444 titulo Conex.,
Syndicat Nationa1 de La Parfumesição ao tfrmo • 6513.568 marca . Liete.
Hélio Nicolay - Oposição ao ter-' rie Française • - Oposição- ao' • termo
•••••• 654.808. ,
mo 657.172 marca Bonanza.
Comércio e Indústria 'de Cera "3 • Plarki -Roupas S.A. - Oposição ao
Poderes" Ltda. - Oposição ao ter- termo 56.843 marca Barki Roupas. •
mo 658.089 marca "7 Poderes". Organização Irmãos Campos de São
Manufacture Des Montre3 Rolex Paulo - Oposição ao termo 656237.
•
Oposição ao :termo
S.A. Bienne
Organização Irmãos Campos de São
•
654.829.
Oposição sio ,têrmo
Paulo .S.A.
Comércio e Indústria Matos Rocha 656:238.
S.A. - Oposição ao termo 656.578
Sagreii S.A. Mercantil' Administra••
titulo: Comercial Cruzeiro. dora 'e Industrial - _Oposição „ ao
Ancora Industrial e Comércio -Ltd a. termo 656.627 marca Sagres. .
- Oposição ao termo 661.009.
Tecidos Pluma S.A. - Oposição
Textil Paulista S.A. - Oposição
ao termo 654.620 titulo Bar do Luar. ao termo . 656.570 marca Pervinc Pluma.'.
.
De Maio 'Collo S.A. Indústria e
Tecidos
Pluma
S.A.
Oposição
io
Comércio de Peças Para Automóveis
.
657.154 marca Pluma.
- Opcsição ao• tcermo 655.225 Marca tce-ino
Produtos de Beleza Real Chie Ltda.
EMEG.
Oposição - Oposição ao termo 654.808 marca
• Chocolate. Dizioll S.A.
Henne Newfrance.
ao termo 654.639 marca Sissi.
Oposi- • Produtos de líeleza Real chie Ltda.
Móveis de Aço Fiel S.A.
ção ao termo 651.560 marca Fiel.- Oposição ao termo 654'.807 marca
Cia. Mineira • de Tecidos - Oposi- Henne de 'Exportação.
ção • ao têrmo 654.235 nome comerSupermercados Peg-Pag .S.A.•
cial: Cia. Mineira de Negócios S.A.
Centrais Elétricas de Vrubupunga Oposioão ao termo 655.169 marca PeS.A. Celtda - Oposição ,ao termo gue e Pague.
653.820 marca Oclusa.
Farbwerke Hoechst AktiengesellsIbesa Indústria Brasileira de Em- chaft Vorm Meister Lucius & Brubalagens S.A. - Oposição ao termo ning - Oposição ao tcermo 654.990
marca Invirin 01.
•,
654.116 marca Siganimatic.
Ibesa Indústria Brasileira de •FmGM Pfaff AG - Oposição ao terbalagens S.A. - Oposição ao termo mo 655.206 marca Faf. .
• 654.119 marca Vainematic.
Farbwerke Hoechst AktiengesellsBruchaft Vorm Meister Lucius
M. Dedini S.A. Metalúrgica - Opos10.0 AO termo 655.:197
00.3ição" ao termo 651.199 marca
marca Granicor.
'M.D.".
Volkswagen do Brasil Indústria e
• Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. - Oposição o tcermo Comércio de Automóveis S.A. - Oposição
ao termo 661.128 marca Marton
654.451 marca Sinalmatic.• • Giroflex S.A. Cadeiras e Poltronas Volks. •
- Oposire.o ao termo 654.660 . marca Volkswagen do Brasil Indústria e
Ccmércio de Automóveis S.A'. - Opo•Compacto. • .
sição ao -termo 661.602 marca VolksTavares de Souza & Cia. „Ltda.
landia.
.
Oposição ao termo 655.382 insígnia:
. T. s ,
Volkswagen do • Brasil • Indústria e
Comércio de Automóveis S.A. - OpoFundações e Estruturas P.E. sição ao termo 661.044 titulo yolks
- -Oposieão ao termo 661.955 'marca Hobby. •
•
P.E.
Zarnbon Bernardini & Cia. 'Ltda.
Laboratório Lomba.. Ltda. - Oposição ao tcermO 659.741 marta Lanol- - OnSsição ao termo 658.324 marca
, •
•
.
•
Zambon.
cream.
São Paulo Alpargatas S.A'. - Opo
• Viúva Schmidt & • Cia. Oposição ao termo 650.014 marca A sieão ao termo 656.574.
-C F R Confecções Francesas ReuNacional.
Oposi- nidas S.A. Indústria e Comércio • Confecções Sparta
• ção ao termo 651.722 Marca Sparta- opccição ao tcermo 659.597.COS.
• Aktiebolaget Casco -- Oposição' ao
. Cia. Brasileira de Roupas - Opo- termo 655.534 marca Sintecol.
Fábrica Santa Rosa Ltda, Oposição ao têrmo 655.695 marca Durai.
Trans Lux Corp.- Oposição ao ter- sição ao termo 661.054 marca Suapiração.
, mo 656.470 marca Translux. •
Trans Llex Corp. - OposiçZo ao terPerfumaria Lopes Indústria e como 656.171 marca Translux.
S.A. - Oposição ao termo
Trans Lex Corp. - Oposição ao ter- mércio
659.715.
mo €56.472 marca Translux.
Afifi Lotfl Bichara St Filho Ltda.
'Humble 011 & Refining Co. - OpoOposição ao termo 654.891 titulo
sição ao termo 657.841, marca Spe- -"A Pranceza Magazine".
cialgrease.
Afifi Lotti Bichara & Filho Ltda.
Humble Oil & Refining Co. - OpoOposição ao termo .651.894 titulo
sição no termo 657.812 marca Spe- -"Casa
Fransesa".
cialgrease.
S.A. Mineração, e Comér•Brancal
• Humb/e 011 & Refining Co.. - Opo- cio - Oposição
• eição ao termo 657.843 marca Spe- marca -"Branca".ao termo 655.094Humble 011 & Refining Co. - ()poUtil S:A. Indfistrias . .Mectinicas e
ção ao termo 657.844 ,marca, Spe- Metalúrgicos - Oposição ao termo
cialoil.
654.966.
•
•
. .t
,
•
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•-•
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Cia. Paranaenne de Lajes - OP00
sição ao termo 654.523 mar...vt Ladrilhos Paraná.
•
Icae Indústria e Comércio .Áe Artigos Elétricos Ltda. - Oposiçao ao
terno 662.385 marca Icael.
lua Indústria e Comércio de Artigos Elétricas Ltda. - Oposjção ao
termo 662.386' marca Icael.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
- Oposição ao' termo 655.2:';.
VoLkswagenwerk Aktiengesellschaft
- Oposição ao tcermo 655.298 marca
Santo .Amaro 'Volks.
Ipiranga S.A. Cia. Brasileira de
Petróleos - Oposição ao' termo 654.560
marca Fiel.
• ,SãO Paulo Alpargatas S.A. - Oposição ao termo 656.599 marca Confecções Irar Jon.
'Helio Nicolay - Oposição ao ter658.414 marca Bonanza.
The Coca Cola 'Co. - Oposição ao
termo 655.247 marca Hi Café.
Petrac Engenharia, Comércio e Indústria S.A. - Oposição ao termo
662.339. •
Standard Electrica S.A. - Oposição ao termo _657.735 marca New Visiou:
Standard plectrica S.A. - Oposição ao termo 657.734 marca High
•
Vision.
Laboratoires Et Marques Bouty
S A R L- - Oposição ao termo ....
657.927 marca Bouty.
Dibra S.A. Indústria e CoInérció Oposição ao térmo 656.203.
Armações - de Aço Probel S.A. Oposição ao termo 656.393 marca Belflex.
Labóratoires de LI S H - Oposição ao termo .657.927 marca Bouty.
Química Solubras Indústria e Comércio S.A. - Oposição ao termo
•
432.628 marca Solbras.
..
Salvador Cutelo Gaetano - Oposição ao termo 657.840 titulo Clinica
Santa Maria.1Drogaria da Lapa Ltda. - Oposição ao termo 656.408 titulo Droga•

lar.

Casa Genln de Lãs e Linhas Ltda.
- Oposição ao termo 657.504 marca
Gemini.
Imobiliária _Menu Ltda. - Oposição ao tcermo 651.475 marca Athenas. '
Cia. Eletromecânica Calma - Oposição ao termo 651.230 marca Calina.
Cia. Eletromecânica Calma - Oposição ao termo 651.232 titulo Calma.
'Cia. Eletromecânica Calma - Oposição ao termo 651.231 marca Calma.
Semp, Radio e Televisão- S.A. 'Oposição • ao termo 655.131 marca
"Sempre".
• Sen-.p, Radio e Televisão S-A. Oposição ao termo 655.132 marca
"Sempre'!.
Semp, Radio e Televisão S.A. Oposição ao termo 655.133 marca
"Sempre".'
Semp, Radio e Televisão S.A. Oposição ao termo •655;534 marca
•
"Sempre".
-.
Ernesto Rothschll S.A. ndústria e
Comércio - Oposição ao tcerroo
658.106 marca Hauschild.
Ernesto Rothschil S.A. Indústria e
Comércio - Oposição ao termo
658.108 marca, Hainchild.
Ernesto Rothschil S.A. Indústria e
Comércio - Oposição ao termo
658.860 marca Pombinha.
Emento Rothschil S.A. ndústria. e
Comércio - Oposição ao,..tei•mo
s61.748 Marca. Poinl.2o.
Cia. de Cigarros Souza Cruz Oposição ao terrno 653.413 marca'
'
•
Particulares.
• Roande Louise Maria Gabrielle Tlts
Oposição ao termo. 657.675 marca
•

Morai.

•

•.

r •
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•
Mario Rebelo de Oliveira . Filho Oposição ao termo 655.691 marca
Produtos Globo.
• Casa São Nicolau S.A. Indústria e
Comércio - Oposição ao termo ....
655,536 marca Confecções Nicolau.
Indústria e Comércio Vitronac S.A..
- Oposição ao termo 655.472 marca
Vidronal.
•Luiz Charnovitz - Oposição ao termo 651.601, marca "Original".
Luiz Chamovitz - Oposição ao termo 651.602 nome comercial "Original Indústria e Comércio de Roupas"
S.A.
Kaiser Jeep 'Corp. - Oposição ao
termo 658.422 marca Voljipe.
Raphael Lopez - Oposição ao termo 657.559.
Lojas Americanas S.A. - Oposição ao tcermo 6543.784 marca "Americana".
Braspla .A. Indústria e Comércio
de Matéria Plástica - Oposição ao
termo 662.165 marca Braspar.
Curitex Ltda. - Oposição ao termo 651.862 marca Cutex.
Instituto Terapêutico Actfvus LtGa.
- Oposição ao termo 660.855 marca
Enzitrin.
Laboratório Climax S.A. - Oposição ao termo 657.803 marca Acedina.
Novaquirnica Laboratórios S.A. Oposição ao termo 658.657.
Bial Farmacêutica Ltda. - Oposição ao termo 655.671 marca Branovalgil.
•
Retificações

Tèrmos:
N.9 128.860 - privilégio de invenção - Peneira de estrado - requerente: Hewitt Rabina International S. A. - pontos publicados . era
dois de fevereiro do 1935 - e retificados cm quinze de fevereiro com incorreções.
N.9 150.670 modelo industrial Nova e original conliguração ornamental aplicada a canecas - roque.
rente: Piastkung Indústria e Comércio Ltda. - pontos publicados era •
dois de-fevereiro de 1965 e retificados
com incorreções em 18-3-65. Para o
local estabelecido Estado de S. Paulo
e para modelo industrial. •
- Picam os pontos publicados em
três de fevereiro de -1965e retificados .
em. dezoito de março, retif
icados' novamente

•

Têrmos:
N.9 102.914 - Processo para obtenção de vitamina - B-12 - e sub\stâncias semelhantes' a vitamina B-12 - 'requerente: Chase Chemical
Company.
N.9 111.996 para privilégio de
invenção - Assentador de pregos,
destinado a apontar pregos de linha
pre-colocados e parcialmente eretos requerente: *American Brake Shoe
Compans, - O início do ponto iica
retificado: 1 - Assentador de pregos, destinado a apontar pregos de
linha pre-colocados e parcialmente
eretos etc. etc.
•
N.9 117.412 - privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em burrinho mestre simples e burrinho mestre duplo - requerente para: Manoel da Silva Carvalheiro.
N.9 118.953 - modelo de utilidade: '
Nemo modelo de bucha para antenas
intérnas de televisores. - 'requerente: •
DiaJe antina dos Santos - local para
S. Pauls.
N. 123.882 -- privilégio de inVenção - Vedação contra intempéries
elástica para langue de teto flutuante ,- requerente: Chicago Bridge &
Iron Company. ,
b
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146.740 — modelo de Utilidade' um corpo de borrarem on Meteria'
idade depoeltada na Repartição de — Ciba,Aktiengeollsclealt — Local:
Bancada para eacanadoets arti- complacente, iterneltitaite, de largura reenies Americana em 11 de agõsto para a Suíça.
correlatos — requerereteet .0M- substancialmente constante e de es- de /e59 sob número . 852.978.
terrzei
127.85-4 —
pessura decrescente no sentido dos
M DetottO.
..,
invençâo:"EqUipamentoé de tran
8.° 122.953 — privilégio
'
e apresentando uma
Xe 1ee.912 — peiveléglo de 'elven- extremidades
invenção: — Processo e aparelhagem audível - :— ., requerente: Jacinto Medraii
superfície
externa,
de
preferência
- Trata,mento de metal — re- abaulada ou convexa, e uma super- para purificar gordura — pare o no- Lamerced
Data depositada para:
ee: Kaieer Aluennum & Che- fiele externa da garra do paracho- me do requerente: Aktiebolaget Pellerins de inarço'cle 1961. — Fica também 4
icei Coeporateen — Total para eine que. Total de três pontos reivin- Margarinfabrik.
tificade no , interior do ponto o seguitle
te • ten pontos.
dicados. Pontos pued eselos em 15 de
Tenmo n.° 123.159 ,— privilégio de te: Assim como meios condbitorite
,leVereiro -de 1955 - e . retificado com
7;4.9 le8.405 —'prevelémio de envase incorreções em 25 de -março de 19,35. invenção: Processo para ligar -filmes de de. enlace para • a fcmnação do cirna°
polietileao tereftalato`linear bfaxialenen- fundmial — .caracterizado pelo kno- *-•o _ Coenposição e processo peva
.•
apear platina c- requerente: Sei 149 124.609 — Modelo de utilidade te orientatka. -cobertos de . material em etr: etc. etc.
Nôvó modelo dc 'bico queimador partiCu!aa- - Requerente: 'MMnesOta
•
tex Oorpoartion.
para loções a gás. Requerente, —
Térrnos:
Xe 1.218.546 — privilégio de inven- Reitor' Geriari. — Ine ponto Mluing And Manufacturing çotnpany.
ão — Aperfeiçoamento era rentila- fica retificado — 1) N6V3 modelo
TérrnO - n.° 123239 privilégio de'
N .128.235
.Privilégio de invenores para tetos — requerente: Cietu- bico queimador para fogões a gás,
Étaapador para desmanchar
Conjunto de componentes eão'
10 Lino -da Silva --e Total para dois caracterizado esselicieemente por invenção:
neguei-eine: ivia,schinende pequena tolerância — eeecios.
pontos.
.
uma peça metálica substancialmen- e,anti-fricção
-fabrik Rieter A.t.e.
Local estaG
e
men
e
r
Manufacturing
lecquerente:
.
te cilindrica, — etc ,etc. Pontos pu- .
.
belecido para —
N. 128.608 — privilégio de inven- blicados em lá de fevere lre ede 1965 C.ornpany, Division Of Ross Geard Abd
N.' 12e.266
Prevelégio de invenção — tem nôvo processo'-para im- e retificado em 25 ee março de 1 9e5.- :Tool -Company, Inc. Fica retificado ção Progresso, ce Purificação do
Pedir a passagem de certos tipos de
o número :da prioridade depogitada na l'ormaldeiro — Requerente: Combolhas gasosas ao vidro em estimN9 131.007 — privilégio de "inven- Repartição de Patentes dos Estados Uni-, pagnie de Sant-Gobain. — Data deem ._._ requerente: James Andei". ção: Fungicida ,à base de. ditiocar- dos da América do Norte em 5 de ou- positada para 11 de abril de 1961.
Ne eae.118 _ privilégio de inven- bamato de alquileno e processo' para
N. 128..e5e, Privilégio de invende 1959, sob nianáo 844,419.
ção — Dispositivo e processo para ob- a sue preparação. Requerente — tubro
ção
— Aperfeiçoamentos era ou relaTen-no
n.°
125.836
—
Privilégio
de
.
.
ter unidades múltiplas de envidraça- monteeatini, Società Generale per
Invenção: Processo para aluminiar me- cionados . com métodos e meios para
enento — requerente:. Ltbbey Owens L'Industria Mineraria e Chimica
eeee. -tal ferroso — Requerente: Yamata Iron produzir furos em elementos de
Fone Class Company.
ontos publicados em 15
— Requerentes: Cornelius
,
de -196'i P. nitific g dos Cul 25 de iS Steel Co. Ltd. — Fica' retificado o Johan etruger and . South African
Ne 129. 837 — privilégio de inven- março de 1965: •
',final do ponto para: Submete-to em se- Run and Steel Industrial .Corporation
ção — Aperfeiçoamentos 'introduziN9 129.508 — privilégio de inven'- i guida a tratamento térmico em attnosfe- Limieed. Fica retificado o número
dos em brtees —' requerente: Muitoni liermanos S. A. — Início do ção: Aperfeiçoamentos em. ou relati- r e ,redutora, para tornar sua superfície dg prioridade depotitada na Reparponto fica retificado: 1 -.- Aperfei- nados a, amplificadores 'ele transes- apta a receber a per r cula de alumínio tição de patente na. cidade de Preçoai/lentos introduzidos em brete do tor de - realimentação negetica. Ree derretido, de maneira a evitar todo o tória, Africa do Sul no dia 10 . de
tipo que compreende uma porta tope qtterente — N. V. Philins'jloetlaii- Iconteto. com o Total vinte e março de 1960 sob numero 1.014.
N. 128.983 — Privilégio de invencorrediça,p ortas laterais 'provillas de penfebriken. — Fica retificado
dois pontos. o núe-ção — APerfelçaamento a fabricação
•
temeu, vinculadas a uma' alavanca mero da prioridade para Depositedo na repartição de • eate.ntes de I . Terino n.° 127.460' e-, -ptevUgib
de Cochina ou Mantos de lebres, node coimando etc etc etc.
Alemanha, em 30 de maio de 1960,
— Conjunto coletor para . má- eademente de fibras de vidro — para
Ne 132.669 — modelo de utilidade sob número: 18.422 VIII- A /21,-A-2. _invenção
o nonie, do requerente: Compagnie
•--.. Um neivo tipo de luva para pro- Ponto eublicadq em 15 de fevereiro quinas ã concretarem — para o -nane." de eSaint-Gobain
teção de junçbes em cabos telefônicos de 1965 e retificado ene' 25 de /mino do requerente: Guntert 6' Zirnmerman
Const. Div. Inc.
N. 129.-737 — Privilégio de inveal— requerente: Armando Bonometto. de .19.55.
Termo a.° 127.588
— Os pontos acima mencionados,
privilégio de çâo — Aperfeiçoamentos em procesRetilicações
foram publicados com incorreções em
invenção: — Nóvo tipo de apare l ho- pa- so de fabricar circuitos impressos
três de fevereiro de 1965 e retificados
ra tomada de perfis- — para o nome Requerente: Rogais Corporatlon.
N. 129.703-- Privilégio de invenem 18 de março de 1965.
. Ficarti os pontosji nh
.—licados cen , do requerente — Aurelio Luiz Campo çfto
Dispositivo de medida era fase
N9 128.796 .-- privilégio de inven- ZeSP4IS de fevereiro de 1965 retifi é- ado .ronries
de gasosa de produtos de "fleme°,
ção: Recipientes para material flui- por terem saldo com ineorreet5es:
Térato n.° 129.119 — privilégio 4: principalmente para o controle de
do. Requerente — William N. Jar- Tèrnio 11. 9 86.271 — Privilégio
ou revestimentos de eledine. .— Postos publicados . em 5 de invenção — Aparelho a jato de '9de invenção: — Processo para aperfeiçoa- invólucros
L'i,tnertto de 'material contendo celulose — mentos de matéria físsil — Requefevereiro de 1965 e retificado. em
- Ctemmissariat a L'Energie
23 de março de 1965 com incorre- ptdsativo para a projeção de substâ0-.1 requee,te, — Cibá Societe AnOttYme rente:
Atornique: Data depositada para 2
cias — Requere'nte: Societe Natioteale
çees.
de maio
de 1961. A. requerente reiN9 121.325 — Privilégio de inven- DEtude- et de Constructioh de - Moeurs
vindica. ( de- aeôrdo com a Convenção
ção: Aperfeieoamentos em, ou refe- DAviation — Fica retificado o número
Interimeional e o artigo 21 do Derentes e amortecedores da vibração da prioridade depoitada na Repartição
creto-lei n9 7, de 703 de 27 de avespor torta"): Requerente — Dana Cor- de Patentes da França em 2 de meio
to de 1545, á prioridade do corresponCOLEÇÃO
L
k :LJ LEIS
poration — Total para 16 porras rei- de 1955.- sob n.° 690.827.
dente pedido depositado ria Reparti. vindicados. Postos publicedes em 8
ção de patentes da Teença, em 2 de
de 'fevereiro. de 1965 —. retificado em Termo n.° 112.931 Privilégiu de,
junho de 1960, sob número 826.929.
1964
invenção — Aperfeiçoamentos em . ou
23 de março de 1965.
N. 120.869 — Privilégio de invenrelativos
a
hélices
de
roda
de
palheta
ção — Processo de produzir uni peN9 113.871 -- peivileelo de inven—
para
o
requerente:
J.
M.
Voitha
—
lisaeaxido complexo — Requer-ene-e:
ção — Instalação pare o comando
VOLUME VII
Bristoreelyers Company — Data ele.
de marcha de reiculos que se .movi- G.M.B.H.
.
ATOS
DO
PODER
mentem as ' passos, especialmente
palitada para 8 de junho do 1964.
Tèrmo
n.
9
114:.141
—
Privilégio
de
máquinas para socar vies permanenPica reivindicado todo o ponto. 1 —
LEGISLATIVO
invenção:
Aperfeiçoarnento
em
engrenates. Requerente — Franz Plasser e
Processo de produzir um polissacarkie
Leis
de
outubro
a
dez:miero
Josof Theurer, - Pontes 1r...:1?,t,-tryins PUS gem earoladora com correia re-ansponacomplexo, antas identificado como
'
Divulgeção n.° 931
'15 de , feveiro de 1965 eeererificado jora requerente: Howa — Kogyo —
C-1.292,. e agora chamado Actinogan
— caracterizado pelo fato de se cultiKabushikl: ICaisha conhecida como:
em 23 de março de . 1965. .
Preço: Cr$ 3.800
var o microrganismo — ATCC
NO 110.177 — privilégio de lavem- Howa 14Iaihinery. Ltd. — rica retinca.13.74rautantes mi variantes,
ção: Dispositivos para controlar o da aparte final do onto jeira: — Entre
VOLUME V111
são cendi
ções aerobias de submersão
freio de máquinas autmnoteizes. Re- um ponto clie'etamente abaixo do dito
em unia solução aquosa de carboidraATOS" DO PODER
querente --, Eaton -- IVIanueacturing par de rolos de calantra e um ponto
to contendo um nutriente nitrogenaCurnpany. -- Pontos publicados rio acima do furo tle "descarga - de, fita do
EXECUTIVO
do, até produzir-se no dito meio ati.
15 de fee e. ---eo de 1965 e 'retificado Conjunto de engrenagem enrolador. —
Decretos de outubro a dezandled
vidade substancial contra sarcoma
em 25 de ?nareo de 1985. '
Total: três pontos.
180 Total, de três, pontos reivinDivulgaçeo n.° 932
NO 118.323 — privilegio de invendicados.
Preço: Cr$ 2:801à
ção — Processo nara recuperação Têrmo ta.9 1 18.602— Privilégio de
N. 120.925 Privilégio de invende griseofulvina Requerente — Ga- invenção para — Mãqnina de costura
A VE/4DA
çao — Aperfeiçoamentos em, 6.0
- Lobcrratories njmited. — Pon- aperfeiçoada permitindo passar simulta'relaciona
dos caiu, dispositivos sabre,
Na Guanabara
tos publicados em 15 de fevereiro de neaniente, e segundo o mesmo desenho,
ou num aparelho registrador .e cel
Se:ção 'de Vendr.s:
1e65 e retificado em ,25 de março de linhas com laços em dois tecidos sd,re.reprodutor, de- preferencia um repete.
1965. .
Avenida Rodrigues Alves lb° 1
dutor magnético com câmara.•
postos, e processo ele_execpção — ReRequerente: N. V. Philips' Gim..
Agindo 1:
Ne 122.985 — prieelégio de inven- querentes: Pedro — liernan Espinos::
lampenfabrieken. — Pica retificaefe
ção — Aperfeiçoamentes em pera- e Francisco Diaz Frias. •
Ministério da Paeenda
o número da prioridade deposit
choques para 'automóveis. RequerenAtende-ee
a
pedidos
pelo
na Re.p, ar
tição de Patentes da Auet
nono n.°. 121.6F3 —y privilégio de,
-te — Lemos & Breniar Limitada: —
— Em 11 de junho de 1960, sob
Serviço eik Rearliõlso PM"'
Fica retificado todo o ponto 1 pulei- invedcão — Aperfeiçoamentos em elecmoro "A" — 4.4/4. calo -foi o antigo apreeenearIce.
[rodos para bateria t— requerente: The
Brasttle
Os pontos aelnatt mencionados
os tete
Electric Storage Batery Co. — depo1 — Aperfeiçoamentos em
Na Sede do D. 1. W. *
,,„
slacri
publicados o= Incorreções r.0
choques para
para automóveis, ceracteri- sitado ern - primeiro de açpfesto de 1960
G? Ca )8 de reveretre de
=Re
redes pelo fato da eteripreenderem —. fica também retfficado .o zséraiea de
„
)49
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MACAS DEPOSITADAS
Í T

• Publicação Seita do andado com o art. 130 da 06digo da Propriedade lectiteerial. Da data da publicava* corr.eçarll a
aramar prazo de CO dtae para o defertosento do pedido. Durante 8etre prazo poderio apresentar MINI OÇOsiglei ao Dopartsannuto
~dona. da liteopdadade industrial agudas que as julgarem prejudicados com a conoessão do registro stequeride

Tértno no 693.192, de 24-11-1964

Indústrias York S. A. — Produtos
Cirúrgicos
São Paulo

RORRO6AÇÃO'

'110WEROUGE
Indústria Brasileira

cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas pára limpeza da peie e "maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim. para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados pare
banhos, pentes, vaporizadores de partam; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílio', rum de louro, saquinho perfumado, preparado. em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das asnas,
dissolventes e veraises, removedores de
macular; glicerina perfumada para os
cabelos • preparados para dsecolorir tinhas, cílios e pintas ou sinais *ftlidais, óleos para a pele

•
46
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
Agua de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bati'
tlina. "batom". cosméticos. fixadores,
t penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gor•
urozos e pomadas para limpeza da
tle e "maquillage", depilatórloa, dana
elorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não. lápis para
penaria e sobrancelhas, preparados pare
embelezar cilios. e olhos, carmim para
Termo a° 673.195, de 24-11-1964
Id rostos Para os lábios, sabão e arame Gia. Comércio de Algodão Algobres
para barbear, sabão liquido perfumado
São Paulo
ou nao, sabonetes, deatiErIcios em pó,
Prorrogação
os: liquido: saia perfumados pare
rnhos,m ato, vaporizadores de perle.
t escavas para dantes, cabelos, unhas,
PROD200400
• cubos; dum de louro, saquinho pariu.
ALGO 13. # 11 a 8
:nado, preparados em p6, paina. "Nide tijolo§ para o tratamento dm Mus Tzdaiatria Draailatra
tiseoWeatee e vernizes, removedorea da
r,Istitrale; glicerina perfumada para os
obeloe e preparados para descolorir
Classe 4
gabas, Mitos e pintas ou sinais artili• Para distiaguir: Algodão em bruto ou
ateie, óleos pare a pele
parcialmente trabalhado
.......,
• Tient° ao 673.194, de 24-11444
Têrmo ao 673.197, cie 24-11-1964
'Qintribuidore Carlos Leite Limitada Pelieen Indústria Comércio Impo/Meada
e Exportação Limitada
São Paulo
•
São Paulo
Casse

•Cirúrgicos
São Paulo

• PRORROGACÂO

.

gto

A

J.

IndiSetria Braeil eira

Classe 31
Para diatizaguir: Anéis da medindo peso
junções, anéis obturadores, arruam, ba.
Ries barbantes, barracas de campanha,
.0.
buchas; betume para vidraceiro, bolas
Classe 48
distinguir: Perfumes, Q6.444163, CL para válvulas, bocal do tanque de ganoagua de colônia, Agua -4e touca- No, diafragmas para vedação, memas
g0 de Web, 8986 itjt . gia,m,
tfrintftalia.

673.203, de 24-11-1964
T4rato
Confecções Edy Limitada
São Paulo
.

• PALACIO DO STION
!ao Paulo -Capital
Classe 36
Titulo
• .•

Timo n.° 673.204, de 24-11-64
Rádio Progresso de 'NI Ltda.
Rio Grande do Sol

ANJINli

O

* To chlat ria Brasil-10.ra
Classe 31
Para distinguir: Anéis de veciaaeo para
junções, anéis obturadores, arruelas, bujões barbantes, barracas de campanha,
buchas, betume para vidraceiro, bolas
para válvulas, bocal do tanque de gerotina, diafragmas para vedação, massas
para calafetar, circulos de borrauha para potes, cordoalha, cordas, correias de
transmissão, canaletaa, coberturea de lonas fitilhos, gazetas, lotas, lonas 'para
freios mangueiras mangotes, molas para
vedação, pestanas, valhas, tampas, tubos de jacto para vedação, tiras tampões tubulações para vadações, tenda*,
válvulas de vedação, tubos do radiador
Termo re, 673.201, de 24-11-1984
T *riikcio Kurashiki do Brasil S. A.

1

• Classe 33
Sinal de propaganda

Ttbrmo no 673.205. de 24-11-196*
Firiedeich Weinhold
São Paulo

sztorxx
Erialleira

Rio Grande do Sul

Clerbe 26
Para otsfinguir: Tubo plástico t otata
atente furado para desnaidização de pas
redee, muros e afina

T , O /C 10

rirmo a°. 673.206, de 24-11-1964
Polimatic
Eletrometalúrgica

Indústria Brasileira

Clame 31
Para distinguir: ArA:e de vtdayão para
junções, anéis obturadores, arruelas, bujões barbantes, barracas de campanha,
lauchaa, betume para vidraceiro, bolas
para válvula., bocal do tanque de gaioClame 24
Para distinguir; Bordados em peta
lute, diafragmas para vedação, massas
para calafetar, circulos de borracha paTermo n9 673.198, de 24-11-1964
ra potes, cordoalha, cordas, correias de
Peitem Indústria Comércio Impos~ transmissão, canaletas, coberturas de loe exportação Limitada
.
nas fitilhos, gaxetas, lonas, lona, para
São Paula
freios mangueiras maugotas, molas para
Classe;33
vedação, pestanas, rõlhas, tampas, tuPasta distinguir; Veludo da nylon
bos de jaGto para vedação, tiras tampões tubulações para vadações, tendas,
Termo n° 673.199, de 24-11-1964
válvulas, de vedação, tubos do radiador
Lr:adiei° Kuraahild do Bras% .S. A.
Mio Grande do SM
Térmo n° 673.202, de 24-11-1964
Klions Produtos Químicos Limitada
São Paulo
O
I;

tELICAX
InMatria Brasileira

Casae 42.
Para distinguir; Aguardente
irs,----Têrmo n , 673.195, de 24-11-1964
indústalaa York S. A., Produtos

ra potes, cordoalha' , cordas, corroias de
transmissão, canaletas, coberturas de
nas fitilhos, gaxetas, lonas, lona, para
freios mangueiras marigotes, molas para
vedação, pestanas, rôlhas, tampas, tubos de jacto para vedação, tiras tarapões tubulações para, vadações, tendas,
válvulas de vedação, tubos do radiador
Tèrmo n- o 673.200. de 24-11-1964
LanifiLio Ktu •ashiki do Brasil S. A,
Rio Grande do Sul

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos 4. para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadoras
de penteados, petroleos,• óleos pari os

Limitada
São Paulo

TOMBA
'Is &latria Bras il *ira'

Clame 49
brinquedoa, artigos desportivos
0
passatempos, e saber: álbuns para mi
cortar e armar a.vilides, autosn.Svelse
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bota
cos, baralhos de cartas, bolas para
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
todos os aportas, brinquedos em torma
de mimais, baldes de brinquedo, bilharee, brinquedos mera:ticos, brinquedos
em forma de Instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar. brins
quedos de borracha com ou sem assacadas . de. logar, chocalhos, caneleiras
pare et...sorte. cartões para 16to, rads
abas de brinquedo, casinhas de armaa
cadeiras de brinquedo, carteiras e et•
velopes com folhas para recortar e
wazotTreaa a;z1uppui
armar, calçados para bonecas. cordaa
KROUX
engenhos de guerra de brinquedo, krt.
diabos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animai'.
Numes para lago de xadrez, fogem
Classe 1
Pare caetiaguir: Produtos e prepareatises fogãoetnros de brinquedos, fogos 4*
cralmicas pa, aro nu indústrias de cal- futebol de mesa, loslises para espoo
para poma, guiam para aio&
ofdib
eilEilb &me/
1 9"

.
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ips, halteres. anzóis, _ Iscas

para pesca. jogoa de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete. linhas Ara •
pesca. luvas para boa, para esgrima.
para pular: clavinas para tiro ar. alvo.
Copos de dados. caixinhas de música.
dados. tardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas. para jogar, enigmt.s.
para jogador de soco, máscaras cama.
',Mascas, meias de bilhar, de campista.
de roleta. da xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domes tias. patins, patinsteii calei. petecas.
plariuetas para ginástica, peças de
jogos de darias, dominó e xadrez, pelo.
cais de brinquedo, pistolas' de atirar
tas, pianos e outros instrumentos MUS!'
fluas, papagaios de papel, panelinhas.
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de . pesca, redes para
jogos, rodas inc roletas, revólver de
brinquedo. .soidadinhos de chumbo. ta.
bleiros para logos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes. tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos varas para
pesca, Vagonetes, e zepelins
Têrmo no 673.207, de 24-114964
Polimatic — Eletrometalúrgica
Limitada
São Paulo

CIITA
Indástkia Braelleirá

DIÁRIO OFICIAL (Seção Vi)
para jogai, tacos de bilhar.
tambores para crianças, tamburtua,
tamboretes, senis de mesa, trens e ~tosem para brinquedos, varas para
pesA.a, vagonetes e zepenas

bicam

Têrmo -n° 673.208, de 24-11-1964
Empreendimentos
"Phenix"
•
Imobiliários Limitada
- São Paulo

PRENIX— EMPREBNII-d •
MESTOS IYOBILIARIOS

.IMOVEIS DE CATEOORIkClasse 33
Expressão de Propaganda
Térmo n° 673.209, d24-1 1-1964
"Phenix" — Emprandimentns
laziobiliários Limitada
São Paul.

David Binsztok
Estado da Guanabara

• 'armo n° 673.21k, de' 24-11-19644
Ancora — lachistria e Comércio
Limitada
São Paulo

'é RC UP.,94
. Classe 6
Para distingui:: Máquinas operatrizes
para fins industriais, torrais, fresadoras,
plainas, furadeiras, serras retificas, mandrilhadoras, tesou.as, prensas, viradeiraia, punções,.. calandras, laminadoras,
máquinas de trabalhar arame, marteletes
para forjaria

Têrmo n° 673.214, de 24-11-1961
David Binsztok
Estado da Guanabara
Classe 11
Para distinguir: fierramentai de diste
PHENIX—EMPEM:XII.
e de medição; apetrechos é acessórios
mENTOS nminriztos
para construção, aferição e verificação
• CATBOORIA UI IMÓVEIS—
mecânicas
.
Têrmo no 673.215, de 24-11-1964
Classe 33
Ancora — Indústria e Comércio
Expressão de Propaganda
Limitada
- São Paulo
Tê:mo no 673.210, de 24-11-1964
Plenacór Impressora Limitada
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Térmo ri, 673.219, de 24-11-1964
Isoterma — Comércio, Indústria
. Representacões Limitada
São Paulo

Classe •Án
Para distinguir: decalcomannre

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos. gatentes, balaustres, bla.
cosida cimento. bloros para pavimenta.
çã4.b. calhas, cimento cal, a*. chnpai
.sotantes. caibros. caixilhos: colunas;
chapas para coberturas. caixas dágua,
caixas para coberturas, éaixas &flua,
caixaà de descarga para etixos; edifica..
ções. premoidadas. estuque, emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção; lages, lageotas, material isolmite contra trio e calor, manilhas, masseis para revestimentos de paredes, ala.
deka& para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, imPermeaoillzantes líquidos ou sob outras formas
para reLestimentos e outros como nas •
construções, persianas, placas para pa.
•rimeinação, sças ornamentais de cio
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos para uso nas construções. , par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreta
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan*
ques• de cimento, vigas, vigamentos
varas

Têrmo n° 673.212. de 24-11-1964
Fibção e Tecelagem Tognato S. A.
São Paulo

Termo n° 673.220, de 24-11-1964
Companhia America Fabril S. A.
Estado da Guanabara

Classe 19:

Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automá‘eis
aros, argolas. bercinhos. bonecas, bonecos. baralhos de cartas bolas para
todos os eaportes brinqnedns em tonna
de animais, balões de brinquedo, bilha
res. brinquedos mecânicos, brinquedos
tia torga de instrumentos musicais
brinquedõs em torna de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovis). carrinhos. carrocinhas, caminhões
cartas de legar. chocalhos, canel-eiras
para esporte. cartões , para lato, asai.
nhas de brinquedo, casinhas de armar
cadeiras de brinquedo, carteiras e euvelopeS com tõlhas .para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
copos de dados, caixinhas de música
dados, dardos, discos, dominós. espingardas de brpinquedo. 'espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar. , ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para litigo de xadrez, fogões e
fogsozinros de brisquedos. "jogos
futebol de mesa joelheiras para esporte
ganchos para pesca, guisas para crianças. halteres, anzois, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas. 'jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca. luvas para bot, para esgrima.
de roleta. de xadrez, mobílias de brinquedo. miniaturas de utensílios domesbua jogador de soco. máscaras carnavalescas, mesas de .bilhar. de campista.
ticos. patins, patinetes piões. petecas,
abr.:metas para ginástica, peças de
logos de damas, dominó e xadrez: pelotas, pianos e outros instrumentos musi..
cais de brinquedo, pistolas de atirar
Banis. papagaios de . papel. panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
logos, rodas de roletas. revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo. ta-

Tinaci no 673.213, de 24-11-1964
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PLENACÔR I
IND

BRASILEIRA

Classe 32
Pata distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns, impressos, boletins, catálogos, edições . impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, re-vistas, ósãos de publicidade
Têrmo n° 673.211, de 24-114964
Fábrica Fontana S. A.
Paraná

Classe 36 .
Para distinguir: CalçaGos em gerai
Termo n° 673.216, de 24-11-1964
Ancora
Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

VISO COR
•

N.4cx kana.siuleit

Classe 36

Para distinguir: Calçados em geral
Tèrmo n° 673.217, de. 24-11-1964
Indústria, e Comércio
Ancora
Limitada
.
.
Paulo

1-1WInD1

Classe 37
Pata distinguir: Colchas de

Industria
Classe 36
Para dieeloondr: Calcada sei coral

IMUTABILE
wacesTRIA BRASILIIRA,
' Classe 22
•
Para distinguir: Fios de algodão, fios
de linho, -cânhamo e juta, fios de seda
natural, rayon .e fios de lã para tecelagem, 'para bordar,. para costurar, trico.
tagem e para crochet, fios plásticos
fios de celulose
Têrmo no 673.221, de 24-11-1964
Comjmnhia America Fabril S. A.
Estado da Guanabara
Classe 23
Paca distinguir: Peças de tecidos em'
geral

RIRMO OriCIAL (Se00 IN)
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Xrçosestiefill.322, t 14-114994
America Pabr4 A.
Sitiado da Orreambeira

"Uno IP 673.Ldativ2J-11-1964
Mas
limado de Guanabara
•

Urino Ia 673.232, de 14-11-1964
Beto — Artigos Para Presentes
Limitada
Estado da Guanabara

itítaCEs
ttentut wstuziiit

BECO

Casa* /4
[' Obra diatingair: Aimaras bordados, braraa. borias, oordões, debrua*, Mo,
Imos, franja& festão, galardetee.
Iiquata1ias. nesgas, ombreiras e enchi•
Classe 48
para rompas de Imana e sealits. Para distinguir; Todos os 'magoe somPalmam, Patimillatee, nadai,
–•
tantas dos eaemplarea anexo
• Øes. siehenialias para maitidos, telas, aisgoe cates leitoa de algodão, ~amo.
tirarão no 673.218, de 24-11-1964
o, Juta, seda, rayon, Is, P êlo *librai
Santa Rita Viagens e
ganchar
aio laaluidas ma outra. clames
Tutano Limitada
•
Estado da Guanabara
irmo n° 673.121, de 24-11-1964
S.
A.
&napastliie America Fabril
-5,M4 R 1 T V-R
Emado de Guanabara

Março de 1965 1313
Tèrmo a° 673.236, de 24-11-1964 Cifra DIstribuidoia de Valores
Limitada
Grando "In S.,1

e Len%

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuártoa
e toupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba
C.:14..se. 50
dourai, bonés, capacetes, cartolas, carapaças, casação, coletes, capas, c.halea Para distinguir: Cobogram.is, cartazes
cachecolt, calçados, chapéus, cintos, impressos, literais de propabanda, checintas, combinações, carpinhos, calças, ques, etiquetas impressas, escapulares;
de senhoras e de crianças, caiçaca, cal- folhinhas impressos, notas romissórias
ças, camisas, camisolas, anatiaetas,
Termo no 673.237, de 24-11-1964
casem, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Carlos Eduardo Corte Imerial
saiaa, casacos. chinelas. &canoa, achar.
Estado da Guanabara
3.104YA RIU .
peit fantasiai: fardas para militares, coisgiais, fraldas, galochas, gravatas, gor*MIM tRÉs=rtAt
ro., pogoa de angarie, Jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lesços. mantas. , meias,
Maiôs, mantas, mandrião, manilhas, Pa
Classe 50
palas, penhoar, pulover, pelerinas,-letas,
INDUSÈRIA BRASTLEIRti
Para distinguir: Impressos em geral, peugao ponches, polainas. pilecas, pu_
anunclos, bilhetes, cheques, cartões co- nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
merciais e de visitas, duplicatas, 'enve- robe de chambre, roupão, sobretudos.
Classe 32
lopes, faturas, tolinhas, let r as de cam- suspensórios, saldas de banho, sandálias, Para distinguir: Programas de rádio e
meteres,
shorts,
sungas.
atolas
ou
slacks,
bio notas fiscais, notas promissOrias, cor.,
relev:sto

I,,

. Casse 36
'e
Para distinguir: Artigos de ~Nemo
roupas feitas em geral: Agasalhos.
catais, alparcatas, anáguas, blusas,
botinas, blusões, boinas, babaoa, bonés. c,apacetaa. cartolas; carapaças, casacão, coletas, capas, chalas,
eachmols, calçados, chapéus, cintos,
Vistas, combinaçOrin corpinhos. calças
Ilk minhores e de ovinaça., calções, calcamisolas, camisetas,
ecraniaaii,
gas,
oaroulaa, colarinhos, cueiros, respondências, passagens, publicidades tater, toucas. turbantes, ternos, unifOrines e vestidos
pai, fantaaísia fardas para na:itares, coe propaganda'em recibós
Termo n , 673.28. de 24-11-1964
ros, jogos de Unger*, latmesas. legai&
Carlos Edu.' do Corte
Termo
n"
673.233.
de
24-11-1964
Wiak, fraldai, galochas, gravata', gar.
Termo :V 673.229, de 24-11-1964
Alabama
Country
Club
•
E...t,do 1. GuarnA ara
Manoel Pacheco dos Santos
koree, kgm, lençol, mantem. meia&
ganida, manta", mandrião, mantilbas. paEstado
da
Guanabara
•
Estado da •Gtianabar.a
Mids. palas, pialsoar, pailover, pliarinas;
Ougas. Natalia, polainas, Magnas, *as, perneira., quimano., regalos,
Sobe de chambre, ?impilo, aobreaudos,
isioalut6rioa. nadas de banho, aandélias,
gias, atoles ou slaeka,
,a
magias,
Indústria Brasileira
, toucas. turbantes, ternos, uniIL""s
lormes e vestidos
rareio no 673.224, de 24-11-1944
Claares : 33 — 50
Classe 32
Classe 32
Compentia America Fabril S. A.
Pare distinguir: Socieade Cultural, Es. Para distinguir: Programas de rádio
Para distinguir: jornais e revistas
portiva e Recreativa
Estado de Gjanabare
televisão
Termo J 67.3.230. de 24-11-1964
Termo
n
o
673.234,
de
24-11-1964
Tarmo n° 673.239, de 24-11-1961
Poli-Já Renovadora de j6159 Limitado
Clame 37 •
Cássio Muniz S. A., Importação e
Carlos Edaardo Corte Imerial
OUptia brancas, para cama" e lassa:
Comércio
Estado da Giameibarr,
lchoados para camas. co!chaa, co.
Estado da Guanabara
São Paulo
rires, esfregões, fronhas, guariane
Prorrogação
N
Nos bordadas, Jogos de toalhas.
Sis mantas 0.-rr camas. pau.), para
aosiabe, e panos de pratos, toalhas de
PRORROGAÇÃO
tosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para Jantar, toalhas para chá e
1501.I - JA'-.
Geo. toalhas para banquetes, guarni.
oss para' cama e mesa, toa/lanhes
(cobre pão)
Clame A3
%ano n9 673.226, de 24-11-194
Clame 32
Peat dimingair: Um sistema de venda à
- .
Para distinguir: Programas de rádio e
Cot:11)&13de Fábrica de Tmido,
Classe 1d
domicilio
televisão
Covilhã
Paru asseanguir: joalheria e arava de
Tétano ra4 673.235, de 24-11-1964
metais
preciosos,
serni-predosos
e
suas
•
Estado da Camada,"
'Nemo no 673.240, de 24-11-1964
ttifra Distribuidora de Valora*
lasitaç5es, usados domo adornos e não
Costa et Cia. Limitada
Limitada
tachadas em outras aliaras; pedras pre' Rio Grande tilo Sul
Rio Grande do Sul
ciosas trabalhadas e suei imitações

Cu dos Botos

iNVESITZENTOS
POPULARE3 •

RAMA 1c3 itz5 tt:";1
1
COUNTRY CIO

•

Lco

tZ

Brotos, no. 13

VEND Cik.R

Ala

, 01 1 tt;It
A 8;

C

Térmo no 673.231, -de 24-11-1964
Poli-Já 'Renovadora de Jóias Limteada
Ratado da Guanabant

OVILENE

RuA GARCALD1,18mo DE ,J4t49110
MASTRIA ~Si LekR4 •

!POLI -

Casses: 33 — 50
Paris, distinguir: Distribuidora de valo-

res, administração, compra e venda de
bons, piau/ ricaça°, Incorporação fomenClasse 23
to de bens m6vels, org endra ç õse e PartiPara distinguir: Tecidos de algodão em .
cipações em sociedades comerciais ou
Classe 33
peças, tecidos de linho, canhamo. Juta,
industriais e representação de outras
tecidos de rami, tec:dos plásticos imper. Para rnsungulr: Polimento, dompução. sociedades, nacionais ou estrangeiras.
cravação
e
platiação
de
Ktias
e
~Mios
miáveis tecidos de seda natural e raion.
por Gosta práprie n de maceiros
das ine.ma.
•
tec,;(los de lê °ou pelo em peças

•

•

Classe 48
Soa distinguir; Talco

()PAIO OFICIAL (Seass :10)
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",Têrmo n 673.241 de 24-114964
• Costa t.3*Cia..-Limitada-' Rio Grande do -Sul • :'

Cruzewci: Lconornico

• Termo n' 673.247, de 24-11-1964
?carnaças — Distribuidora de Auto
Peças -Limitada
Brasília —• D.F.

FORPECAS - Distribuidor
de ‘ Auto Peças Ltda.
Classe 48
Para distinguir: Agua de- colônia

•

Nome Comercial
Termo n°•673.248, de 24-11-1964 -Presentes Mitzi Limitada
E,stado'r.da Guanabara

Termo n° 673.242, Be 24-11-1964 Costa 6 Cia. Limitada'
Rio Grande- do Sul

PRESENTS mtrzt,
Classes:' 8

14— 24 — 25 — 36
45 e 49
• 'Titulo

•

'Termo no 673.249, de 24-11-1964
Presentes Mitzi Limitada
'‘ • ' Estado" da Guanabara

‘ux,

Çlas.se 48
Para distinguir: Talco e pluma
Termo ri° 673.243, de 24-11-1964
Mirabel Produtos Alimentícios S. A.
São Paulo
n

et:Mentos musicais, briqnuedos em . for..
-ma de armas, brinquedos em tocaia de . •
máquinas, brinquedos de • cortar, -brins
quedos de borracra com ou sem assoa
via, .carrinhos, carrocinhas, carros, bera • •
ços, caminhões, cartas ,de jogar, chocas,
lhos, caneleiras para- esporteS, cartões de loto, casinhas de, brinquedos, cara'
tesa, casinhas de • ansiar, Cadeiras de
brinquedo, carteiras e envelopes cora
tôlhas ara recortar e armar, Calçados
para oonecas, cordas para pular, clavia
nas para tiro ao alvo, copos de dados,
• -Termo n° 673.231, de 2441-1964 • caixinhas de inasiCaa, addos, dardos,
discos, dominós. espingardas de trinque.
, Presentes Mitii Limitada
do,' espingardas de vento, estaquinuaa
Estado da Guanabara
ara Jogar, enatas, engenhos de guerClasse 24
- Para distinguir: Almoces bordados, bra- ra de brinquedó, ferrinhos de engomar,
çadeiras, borlas, cordões, debrunsa lãs, ferramentas - . para crianças, figuras de
fitas forros, franjas, festão, galardetes, aves, e animais, Nguras para jogos .cle
mosqueteiros, nesgas, ombreiras' e enchi-, Xadrez, fogões e togãozinhos• de 'brinMentos para roupas de homens e senho- quedo, jogos_ de fctebol de Mesa, joeras, palmilhas, passamares, rendas, re- lheiras para esporte, .gançhbs para pesa
des. sínhaninhas Pará vestidos, telas; ar- ca, guisas para 'crianças,halteres, to.
• a. jogos de
tigos cates feitos de algodão, canhamo, íeis, iscas artificiais para esc
linho, juta, seda, rayon, lã, pêlo e fibras damas, jogos de domin6, jogos de raquetes, linhas para_ pesca, luvas --para
não incluídas em outras classes
box, para esgrima, ara jogador de péla,
para jogador de sexos, máscaras cama»
• Ternai n o .673 .252, de 24-11-1964
valescas, mesas de bilhar, -de campista,
Presentes Mitzi Limitada
de ., rolêta, de xadrez,' mobilias de brins.
- Estado da Guanabara •
quedOs, :miniaturas de atem- lhos- domés.
Classe 25
mésticoi, Pautas, patinetes, piões, pele.
Para distinguir- estatuas, es- cas, planquétas para ginástica, peças de
bibelôs,
-manequins,•
tatuetas, estampas,
jogos de dama, dominó e . xadrez, pelo.
bonequinhas de papel artísticas, casti- tas, pianos e outros instrumentos musa '
çais artísticos, figuras de ornatos,- flo- cais de brinquedo, Molas de atiçar fieres re papel, gravuras, decalcomania pa- cras, . apagaios de . papel, panelinhas,
ra tecidos, decorações festivas e de- * quadrados de papel, quebra-cabeças en
mesa
forma de armar, raquetes, redes de pes.'
ca, redes para Jogos, rodas de roleta,
Termo n, 673.253, ale 24-11-1964.
revólver ale brinquedo, soldadinhos de -..
. Presentes Mitzi Limitada
chumbo, tabóleiros para jogos, -tacos 'de
Estado da Guanabara
bilhar, tambores para crianças,' tambu.
reis, -tamboretes tênis de -mesa, tico-tico,
Classe; .36
trens e 'vias térreas para brinquedos,
Artigos
de
vestuários
Para distinguir: .
.e toepas feitas- em 'gama Agasalhos varaa parap ma, varas de saltar, ve. 1ocipédes, vagonetes e zepajins
aventais, alparçatas, anáguas, oiusas,
bonts, botinas, blusões, boinas, - baba
Terme, n, 673.256, de 24-11-1964 .
douros. bonés, capacetes, • cartolas. caraEmprêza Gerin de Bebidaa S. •1.k,
puças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, aalçados,chapéus. cinto"
Estado da Guanabara
• rpinhos, calças
cintas, combinações,. ea
de senhoras e de crianças, calções. calças, Cair i sa.. Catniso“.s, camisetas,
cuecas, ceroulas- colarinhOs, cueiros.
salas, casacos, chinelos, adominós. achar.
pia, fantasias. farda. - para militares, co'.
TRIA BRASILEIRA
legiais. fraldas, _galochas, gravatas. gorMa. jogos de litigaria, , jaquetas, lacpaês.
Classe 42 •
Luvas, ligas, .lenços, mantds, meias,
maiôs. mantas. mandrião, manilhas. pa . Para distinguir: Aguardente de cana,
latas. palas, parti:0as, pulóver, pelerinas,
anizete, bagaceira, biter, brandy,
peugas, ponchea.-polainas. pijamas; pus conhaque, fernet, genefira, .gin, licores, ,
nhos, perneiras, • quimonos. regalos, néctar, ',linche, rum,' vermutes, vinho
robe' de • chambre, roupão, 'sobretudos,
espumante e vinho quinado •
sia teres. shorts. sungas. stolas ou siadas.
tuier, toucas.: tarbantes. ternos, uni- , Tèrmo n° 673.258, de 24-11-1964
formes . e Vestidos
.• - • O.S.E. —= Organização de Serviçon
'Especializados Limitada
,
Termo
673.254, de 24-11-1964
•
Presentes Mitzi Limitada
Estado da Guanabara •
• Estado dg.Guanabara
, Classes 45
Para distinguir: Bouquê de flOres, capins, cestoi de rlores, cordas de flores,(
. ramalhetes de 'Rores

jas, bibelôs, cadinhos, caixas de vidro
Teimo no 673.246, de 24-11-1964
oão Sanches, Elio Martins .e Carlos •' ou de cristal, cálices, cântaros, centros
,de mesa, cinzeiros, copos, copos de cris:Eduardo Midosi Maar
•
tal; cOmpoteiras, espátulas de vidro, es.
Minas Gerais •
pêlhos de vid-o ou de cristal, fôrma
para dôces, frascos, 'garrafas, garrafões
globos hastes, jarros, jardineiras, Laoreiros, mamadeiras, mantegueiras, paliteiros, porta-jóias, porta-reaatos, pratos, Saleiros, saladeiras, serviços para
refreiCos, taOs de vidro ou de cristal,
• Clase 33
tijelas, tinteiros., t. avessas e , vasOs'
Para distinguir: Publicidade em, geral

_ imr_iffsettiliet láMtLERA

.

•
• -• Classe. 8Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas .elétricos, alto-talantes, ampe•
rímetros,- amplificadores para rádios
aparcahos -de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação pare
—
edificios. aparelhos elétricos para' banho. aparelhos aleiro-dinâmicos. apa•
Indústria Brasileira
relhos para barbear, aparelhos para aia.
talaçõ.es telefônicas, aparelhos para onClasse 41
'
Para distinguir: lialas, bolachas, waffle, dula: ou secar 'cabelos, 'aparelhos para
pasteurização de. leite, aparelhos , para
bombons e.chocolatea
torrar pão, aquecedores eleasicbs. aspi•
.radores de pó, benlanuns, bobinas :dé.
Termo ri, 673.244, de.24-11-1964
trizas, caixas de derjVaçâo, campainhas
,Donnabèlla &• Moraes Limitada
elétricas, comutadores, condensadores
Minas Gerais
elétricos. conectores, enceradeiras. es•tufas de aquecimento. estufas para cin-•
servas alimentos. esquias . para secar rou•
pas, ferros 'elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água. fogareiros elétricos. . 4ogões.. fórnoS, galvanômetros,
hidremietros, tudicadores automáticos de
niv.el de água. instrumentos medidores
Nome Coinercial
de energia' elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores. irradiadores. lhe•
Termo n° 673.245, de 24-114964 padas. liquidificadores.• manômetros. nii•
. A. M. "Leal Limitada
crofones. picktups, pilhas elétricas; re,
Termo na 673.255, de 24-11-1964'
ceptores de rádio, refrigeradores, reais,
— Rio Grande dd
Presentes Mitzi Limitada
relógios, renstatos, telefones. termosta•
Estado da Guanabara
tos tomadas.' transformaslores, válvulas
• Classe 49
•
para rádio, válvclas para apare ihni de Para distinguir: jogos, brinquedos, artelevisão, Ventiladores -e sroltimatros tigos desportivos e assatemos; a saber:
álbuns ara recortara-e armar, aviões, auTemo ri, 673.250, de 24-11-1964tomóveis. andadores, aros, argolas, berPresentes Mitzi Limitada
.
• Class-ars: 2 — 4 a•-• 19 — 33
cinhos, boaeaas; • bonecos,' baralhos - de
:Estado
da
Guanabara-3
aves: pássaras.
Paia distinsmir: Vnda
cartas, bolai •'para_ todos o, esportes.
'
•e animais vivos, peixes,- e 'p• rodtitoS veClasse' 14
brinquedos em forma' de animais. baterinários ,em gral. Sementes, adubos Para distinguir: Aquários, bacias, ba- lões de' brinquedo, bilhares, brinquedos .
lões de vidros. bastões 'de vidro, bande- mecânicos, brinquedos em forma da
•e artigos . para caça e pesca
-•

apolotana

Donnabelia

& Moraes Ltda.

DID HUNTER

vipec

Classe 33
Insignla
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cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para ‘loarutórios, consuntus
fokala sala de jantar e saia de V-Iáltas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas. cabides, caueiras
giratóRias; cadeiras de balanço, caixa
ORGANizAW
dispensas, divisões. • divans. discotecas,
ln
de rádios, colchões, colchões de molas
DE SERVIÇOS
• 1de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, - mesas,
• ESI;ECIALIZADOS LTOX.
mesinha*, inesinhas para rádio e televiNome Comercial
são, mesinhaa para televisão, molduras
ZYstisraii DaAsn.mas
para quadros, porta-retratos. poltronas,
Termo
n°
673.263,
de
24-11-1964
.
Têrmo n° 673.259, de 24-11-1964
ponronas-camas, prateleiras, porta-cha0£iaina Mecânica Volkinho Limitada
Lanches Hassim Oriental Limitada
peia, sofás, soiãs-camas, travesseiros e.
Classe
31'
Eirado da Guanabara
vitrines
Ratado de Guanabara
Para distinguir: Anéis de veunaeo para
•
junções, arruelas, bujões, barracas, buTermo n° 673.270, de 24-11-1961
chas, bóias para válvulas, massas para Ouro Branco ArMazens Gerais S. A.
• •HASSIM
calafetar, circulos de borracha para
São Paulo
VOUdnI10 partes, mangotes, rolhas, aglomerados
• ORIENTAL
de cortiças tubos de jato p ara vedação,
CIDCWRIA BrasuIRA
tiras, tampões, tubulações para vedatrii•tr ; Brítddri ção a válvulas de vedação, betume para
vidraceiro
_ ''IN' DÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
•
Classe 6
Pesa distinguir: Substancias abinentlelas
Termo as° 673.267, de 24-11-1964
Para distinguir: Motora& e suas partes
e seus preparados
Classe. 50
Rómulo de Almeida Mercuri
integrantes, peças para automóveis não.
Para distinguir: Cartões impressos, cheTkamo n°,673.260, de 24-11-1964.
incluída. em outras classes: Alavancas,
São Paulo
ques, duplicatas, faturas, formulários,
Luzia Ana de Almeida .
alternadores, anéis de esferas para rolaimpressos em geral, notas fiscais, papel
Estado" da Guanabara
mentos, anéis de óleos, adéis para faciimpresso parac ontabilidade e correslitar o arranco dos motores, autolubrifiondearia
cadores, anéis obturadores, bombas luTe'rmo n° 673.271, de 24-11-1964
brifcantea, engrenagens, cilindros, diraMelicio Machado & Cia.
•
bios, cabeçotes, engrenagens de comanSergipe
dai das válvulas, direção, guindastes panfiTSTRIA BRASILEIRA
• Classe 41
ra caminhão, mancais para brocas, noPara distinguir: Leite de dia°, .farinha
torea elétricos, molas para válvulas, made casco e eixo ralado
cacos hidráulicos, olaia, rolamentos, se•
Classe 16
dutores,
máquinas
para
soldar
e
rolo.
-:
Preparações
quantoaa
;
rafe diatingu
, Claaae 11
Termo 119 673.272, de 24-11-1964
para estradas
etnpregadas em material para construPara distinguir: Aparelhos de barbear
Waali-Chemie Alctiengesellschaft.
ção
Alemanha
Termo n o 673.261, de 24-11-1964
Termo no 673.268, de 24-11-1964
G. K. Gubna 4."
Terna° n° 673.261, de 24-11'4964
Companhia Nacional de Papel
Gallo ã Cia. Limitada
Estado da Guanabara
•
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
•
Prorrogação •
673.257, de 24-11-1964
Organizaçãó de Serviços
Especializados Limitada
Estado de Guanabara

Tenho

freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, 'motociclos, molas,
motocicletas, motacargas, anoto furgões,
manivelas, navios, ônibua, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea,
rodas para bicicletas, raios para bicialik,
tas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculoi, selins, triciclos, tirantes pesa veículos vagões, velocípedes, varetas de controle 'do afogador e
acelerador, tróleis, troleibue, verem de
carros, tolete para carros

Têm° n° 673.266, de 24-11-1961
Giusepe Dioniaio
•
Itália

\gago 2hanat!

i

thI

MERCAI.

NEWMAN

-71*.

Indústria Braadeira

Classe 36
Título
%mo na 673.262, de 24-11-1964
'Ffignder, Importadora de Equipamentos
- Automobilísticos Limitada
•
Estado da Guanabara

r

Classe 36
Pare distinguir: Artigos de veatuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, bluspes. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçao, coletes, capas, chales•
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinaçaes,-carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calcas. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó., acharpeta fantasias, fardas para 'militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de lingerie, laqueias, laquês,
luyas, ligas,, lenços, mantds, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas: paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quknonos, • regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudoa,
saspensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres, shorts, sungas. 'atolas ou glacies,
tuler. toucas, turbantes, tornos, uniformes e vestidos
.

-•
Classe 21
Pa a distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, 'automóveis, auto-caminhões, aviaee amortecedores, alavancas de canilaio. 'braços.
Termo a° 673.265, ale 24-11-11)44
breques. braços para veículos, bicicleM. F. Adegas
ta., carrinhos de nilo e carretas, camiEstado da Guanabara
nhonetes., carros ambulantes, caminhões,
carros. a-atores, carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigadores, carros, Carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. ccbos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrevei
corrediços. para veículos, direção, &ali24
guieiras, estribos, escadas rolantes, ele- Classes: 8 — — 11
39 e 47
vedores para passageiros e para carga,
engates, para carros, eixos de direção,

,raoe_nocibç,ao

Classe 1

Para distinguir: Substâncias e prepara-

ções químicas usadas nas indústrias, na
fotografia e nas análises químicas; substancias e preparações Químicas anti-co'
• rosivas e anti-oxidantes

11

80VSTRiA BRA34tiR4

Classe 38
•
Para- distinguir: Papel em reunam e
bobinas

Térmo n° 673.269, de 21-11-1984
Armações de Aço Probel A.
São Paulo

raciebel
indústria Brasileira'
Classe. 40

Termo n° 673.273, de 24-11-1964
Kali-Chemie Aktiengesellschaft,
Alemanha
•
Classe 2
Acetanilide, acetato de amónia, ácido ar,
cênico, bórico, cristalizado, fênico para fins veterinários, pkrico, sandice,
e sulfuroso, adubos, álcalis para fins
sanitários, fina herticulas, alcaçus em
p6, alúman calcinado, amónio, azul de
metfienopóti contra baratas e insetos,
bromatos, bromato de cambra e de potássio, cânfora era p6, carrapaticidas,
banhos para animais, produtos para destruir hervas daninhas, ceras para enxerto*, bailamo para fins veterinários, sabão desinfetante, desinfetantes, defumadores, inseticidas em pó. liquido, aólidc
e cal pasta.' preparados para destrui*
larvas, linhaça em pó, visgos contra
lagartas e moscas, remédios conta
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
para fins horticulas, sanitários e vetar!.
nários, raiz de arribá. adubos naturais,
artificiais para a agricultura, cola em
papel para apanhar moscas

Têrmo no 673.274. de 24-11-1964
Kali-Charola Aktiengesellschaft.
aço, madeira, estofados ou não. IncluAlemanha
sive móveis ara escritórios: Armários.
Classe 3
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo fadas, 'acolchoados para Pare distinguir: Substãncias químicas,
móvel., banco., balizes, banquetas, produtos e preparados para serem usabendsjsa, domiciliara% banca, biombos, . dos na medicana ou na farmácia

Móveis em geral de metal, vidro, de
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Termo 'n° 673.275, de.24-11-1964
Kali-Chemie. Aktiengesellschaft.
Alemanha

Termo a° 673.279, de 24-11-1964
Deutsche Gold — ' Und Silber —
deanstalt Vormais Roessler
Alemanha

•• Classe 46
deira, água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais
•e objetos, parais para polir e para limpeza, panos de esmeril e material
sabões em pe. m flocos, esponms de
• alvo empregado na limpeza de metais e •
objetos, sabões em geral e saponaceost.
untes, decaoantes, descoraa-es.
limpeza
.
•
. Termo n° 673.276,ide 24-11-1964'
Kali-Chemie Aktiengesellschaft.

Termo n° 673.286, de 24-114964
.Ahnir de Olivei.a Braga
Estado da Guanabara
•

INDOSTRIÀ BRASILEIRA

Termo n9 673.278, de 24-11-1964
Ciba Sodété Anonyrue
Suíça

Cl

•

Termo n° 673.287, de 24-11-1964
José Orlando Loponte
Estado 'da Guanabara .

"WALL STREET"
(DÀNÇA DOS MILHÕES)
'
•

Classe 32
Artigos da classe

Termo n° - 673.288, de 24-11-1964
Risel Produtos de Petróleo Limitada
Estado da Guanabara

.RISEL

POP
Termo n° 673.282, de 24-11-1964
Gerai
Cia. Limitada
Estado da Guanabara
•

6

ORtns
•

Clais.e 33
Titulo

retino n° 673.283. de 24-11-1964
Gemi 'õ Cia. Limitada
Estado -da Guanabara

BARÃO,
• Classe 21
Artigos da classe
Termo no 673.284, de 24-11-1964
Gemi el 'Cia. Limitada
Estado da Guanabara
• Classe 47
Artigos da classe

Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos usados no bene 4iciamento de artigos texreis. de couro, de papel e d lásticos;
corantes, tintas, lacas e vaitazes

PRODUTOS

DE P ETROLE0 LTDA
Termo no 673.289, de 24-11-1964
Risel Produtos de Petróleo Limitada
Estado da Guanabara

RrsEi

INDÜSTRIA nRASILETRA
Classe 47
Artigos da classe
Termo n5'673,.290,te 24-11-1964
Jato -Auto Peças Limitada
Estado da Guanabara

JATO AUTO
,PEÇAS LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 613.291, de 24-11-1964
Jato Auto Peças Limitada .
Estado da Guanabara .

JATO
AUTO PEÇAS

(»vaza

'

•

Classe 2
Artigos da classe

Termo n° 673.294, de 24-11-1964
Jacob Milieme
•
- Estado' da Guanabara

KON-TIKt
•ND1,STRIA BRASILEIRA
Classe 47
Artigos da classe
• Termo no 673.295, de 24-11-1964
Kennel Boutique Cabeleireiro Limitada
•
Estado da Guanabara

antaijeira-,
Classe 50
Para distinguir: Envelopes, letras de
câmbio, fichas, mapas, blócos e promis.
sorias
Termo Ir 673.296. de 24-11-1964
Kennel Boutique Cabeleireiro Limitada
Estado da Guairabara

KENNEL Boutique

Cabeleireiro
Classe 33
Titulo

Termo n° 673.297, de 24-11-1964
Primateria Importadora e Distribuidor*
Peres S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO,

Classes: 6 — 8 — 11 — 21
Titulo" .
Tértno no 673.292, de 24=11-1964
Jato Auto Peças Limitada
' -Estado da Guanabara

Termo n0 . 673.280, de 24-11-1964POP A-te e Publicidade Limitada
Estado da Guanabara

In4usua Orosikwo

POP ARTE E

Nome Coinercal

MOA

Nome Comercial .
' Classe 50
. Artigos da classe

Termo n° 673.285, de 24-11-1964
Ahnir de Oliveira Braga
Estado da Guanabara

PUBLICIDADE LTDA.

Termo no 673.293. de 24-11-1964
Milk Savon
Indústria de 'Inseticida
, e Derivados •Limitada
Estado do Rio de alneiro

EilkSilEgth

Classe 36
Artigos da classe

Alemanha

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, epencias. ex.
tratos, água de colônia, água .de toucador. água -de beleza, ágt.a de quina.
áci va de rosas. água de alfazema água
para .barba,- loções e tônicos para os
cabelps-e para a peie, brilhantina. ban•
dolina. "batons": cosméticos, fixadores.
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. treines gordurosos e pomadas para limpeza da
peic e "maquillage — depilatórtai. desçadorantes. vinagre aromático. pó de arroz.
e talco pertainado Ou 'não, Lápis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar aios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbeai.. sabão- liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentai-16 9a em pó.
pasta ou liquido; sais , Perfumados para
banhos. Pentes. Vaporizadores de perfuma; escõvas para dentes. cabelos, unhas
e cílios: dum de louro. saquinho perfw
/nado, preparados em pó. pasta. liqui
do e tijolos 'para o tratamento ' 04' unhas
dissolventes e vernizes. remowdores
caticula; glicerina perfumada para os
cabelos e . preparados para descolorir
unhas, cibos e pintas •ou sinais artificiais. óleos para a pele

Março ne

465 t41§ a

. Classe 4
Para distinguir: Alcool para motores'
Classe 1
de explosão, carvão mineral, vegetal e Para distinguir: Anidrido silicico altade turfa, cotabustiveis, ' fluidos para is. mente d:sperso ultizidado como material
queiros, gás, gazolina. graxa, graxas. de enchimentO Para borracha e sucedapara lubrificação. lubfificantes, óleos, •
neos de borracha
combustiveis, óleos para freios, oleof
Termo no 673.281, de 24-11-1964
lubrificantes, óleos pai a iluminação e
POP Arte e Publicidade Limitada
para geração de força, petróleo, queEstado da Guanabara
'
rosene
Termo n° 673.277, de 24-11-1961 .
Kall-Chemie Aktiengesellschaft.
Alemanha

.

• IND17STRTA BRASILEIRA.
Cla s se 36
thsignia Comercial

, Classe 21
Artigos da classe

Classe 3
Para distinguir: Premiados fartnaceutticos para serem usados' na medicina e
na farnácia; vacinas e bioculturas para serem usados .na medicina e na far
- mácia
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Termo no 673.298, de 2-1-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrão

673.310, de 24-11-1964
Termo
Imperial Chi:liça] (Pharmaceuticals)
Limited.
Inglaterra
Prorrogação

nhos, • perneiras, quimonos, regalos,
suspensórios. saldai de banho, sandálias.
suciares, shorts, sungas. stolas ou slacks.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni•
formes e vestidos

MINE!

Termo o 673.316, de 24-11-1964
Roux Laboratories,
,
Estados Unidos da América .

n°

n

40#

Classe 2
Para distinguir: Substâncias e prepara, dos quimicos Para a veterinária
- Termo n° 673.311, de 24-11-1964
Plant Protection Limited.
. InglaterraProrrogação
Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos
Termo no 673.299, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrão
Classe 49
rara distinguir; Boneca e aviamentos
Termo n° 673.300, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
•
Maranrão
Classe 49 •
Para distinguir; Boneca e aviamentos
Termo no 673.301, de 24-11-1964 .
Hilda Pereira Moreira
Maranrão
•
Classe 49
Para distinguir: uoneca.e aviamentos
Termo no 673:302, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrão .
Classe 49
Para distinguir: Bonecr • aviamentos
Termo no 673.303, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrão
Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos
673.304, de 24-11-1964
Termo
Hilda Pereira Moreira
Maranrão •
n°

Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos
Termo no 673.305, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrào.
Classe * 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos

PERE
Classe 2
Para distinguir: laseticidas e fungicidas
para fins de agricultura e de horticultura

n

NOvw tA110,14 , 0 ,1 111

.1.1.

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos água de colônia, água de toucaTermo n° 671.312, de 24-11-1964
dor, água de beleza, água de calina,
Imperial Chernical (Pharmaceuticals)
água de rosas, água de al-fazema, água
Limited.,
para barba, loçóes e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. ban•
de penteados, petróleos, óleos para ,os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpezr da peProrrogação
le e "maquilage -. depilarios, aesodo• Classe 3'
ranteS, Vinagre aromático, pó de arroz
Para distinguir: Uni unguento antissético e talco peFumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
, Termo n° 673.313, de 24-11-1964
embelezar cílios e olhos, carmim pata
Minriesota Mining And Manufacturing o rosto e para os lábios, sabão e creme
Company
para -barbear, sabão liquido perfumado
Estados Unidos da América
ou não, sabonetes. dentifrícios .em Pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
Prorrogação
banhos. pentes, Vaporizadores de perf.:
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho periu
mado, preparados em pó, pasta, liquido e ti;olos ara o tratamento das unhas.
disso/ventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para .os
Classe 1
Para distinguir: Adesivos para uso na callelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti
Indústria
ficiais, óleos para-a pele
Termo no 673.314, de 24-11-1964
Termo
n° 673.317. de 24-11-1964
Minnesota IVIining And Manufacturing
Hastings Manufatcturing Company
Company •
Estados Unidos da América
E:liados . Unidos da América
Prorrogação

-CETAVLEX

horticultura. a saber: arados, abridores
•arrancadores mecânitnos para agricultura, batedeiras' para cereais, 'bombas
para adubar, ceifadeiras, . carpideiras,
ceifados para arroz, charruai para agricultura, cultivadores, debulhadores
d4stocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificado•
res, enchovadeiras, .lacas para . magui.
.r,as agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
z.gricultUra, máquinas -inseticidas. •máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricul.
tura. maquinas .de piantai, rnutoc
tuas. tnquinas regacieiras, máquinas de
coçar, de semear, para sulfatar. de
...irquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formiaas e
oatros insetos, para burrifar e pulverizai desinfetantes, Paia adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais. maquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para, capinar, maquias combinadas Para se,;
mear e cultivar, de desbanar, pa.a ensujar máquinas e moinhos para torragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos. raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sacradeiras, • semeacleiras, secadeiras,
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas.
Termo n0 673.39, de 24.11-1964'
Martini
Rossi
A., Indústria e
• .Cornércio ,le Bebidas
São Paulo
Porregaçã'o

Se E

Mai PUA o ruaktut ......
tws

rua mem,

Classe 3
Frase' 'de Propaganda

Classe 17
Para distinguir: Adesivo para uso de
escritório
•

Termo n" . 673.32 de 24-1 1-1964
Mercearia Prado Jun.or Limitada
Estado da Gaanabar.

Termo n° 673.315, de 24-11-1964
Maidenform, Inc. •
Estados Unidos da América

111K

Termo no 673.306. de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
, Maranrão
Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos

titC;LA =PM
r

classe 36
rara distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
s . tntais. .alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas. cara
puas. casação. coletes, capas. chateg
enchecols. calçados, chapéus. cintos
Terna° ri' 673.308, de 24 - 11 - 1961
" . Calças
cintas. combinações. carpinhos
-Hilda Pereira Moreira
de senhoras e de crianças ' calções cal
Maranrão
ças. camisas, camisolas. camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros.
Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos. saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares, coTermo n° 673.309, de 24-11-1964
!-.r.,taais. fraldas. galochas. gravatas. gorHilda Fereira Moreira
ros logos de lingerle. laqueias. laciúês.
Maranrão
luvas, ligas, lenços. • mantõs- meias.maiôs. mantas. mandrião, mantlhas. PaClasse 49
letós. palas. penhoar, puloVer pelerinas.
Para distinguir: Boneca e aviamentos penas, ponches, polainas, pijamas, puTermo n0 673.307, de 24-11-1964
Hilda Pereira Moreira
Maranrào
Classe 49
Para distinguir: Boneca e aviamentos

Classe 6
Para distinguir: Partes de porcelana para velas de ignição. velas de ignição
Termo n° 673.318. de 24-11-1961
Time Bendiz Corporation
Estados Unidos da América
Prorrogação

BENDIX
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados axclusivameare na agricultura e
cánimos e emplilhadores octahinados.
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me-

• Classe .41
A'xachofras, aletria, alho, aspargos,
acacaT alimentos paar animais. amido,
a"rer!doas. ameixas, amendoim araruta,
a-roz, atum, aveia. avelãs, azeite azeitonas. banha. bacalhau. batatas balas.
hittroltos, bombons, bolachas baunilha.
a ço em Dó e em grão. camarão. canela,
Cal pau e em p6. cacau, cardes, 'chá.

.418 Quarta-feira
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mela, chocolates.' confeitos, cravca, mostarda, mortadela, nós moscada, no- mesinhas, niesiabas paza rádio e televiais, caminho, creme- de leite, eieniei: ives.' álea comestiveis, ostras, Ovas, sao, mesinbaa para televisão, molduras
.enticios croquetes, compotas, traria pães, placa, prlinés, pimenta, pós para para quadros, porta-retratosa poltronas,
coaNda, castanha, cebola, condi- pudins,. pickles, peixes, presuntos, pa- poltronas-amas, prateleiras, porta-chatos para alimentos, calorentas. tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias; peus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
atiços, dendê, doces, doces de fru-' qukijoa, rações balanceadas para anivitrines
espinafre, essências alimentares, em- mais, requeijões, tal, sagra sarshabas,
Têrmo n° 673.326, de 24-11-1964
as, ervilhas, enxovas, extrato de to-I sanctuiches, salsichas, salames, sopas ena, fariehas alimentícias, lavas, fé- latadas,, torvetes, sucos de tomates e de Movese — Móveis Escolares Indústria
e Comércio Limitada
s, flocos, farelo,. fermentos, fat,tão, frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
s. frios, frutas secas naturais e cris rins, tremoços, tortas, tortas para aliMinas Gerais •
•adas: gricose. goma de masçar, gor- mento de animais e aves, torrões,
.m, grânulos, grão de bico, gelatina,
toucinho e vinagre
•
ibada, geléias, herva doce, herva
*OUSO d 1101213 ESOOLA133
a, 'hortaliças, lagostas, línguas, leite.
Termo no 673.323, de 24-11-1964
upfretzu Z "Sio !o 1320
'dentado, leite em ,pó, legurras em
Credi-Móveis Pracasa Limitada
será, lentilhas, linguiça, touro, ruas
.
Minas Gerais
alimentícias, mariscos, manteiga,
• Nome Comercial
varina, marmelada, macarrão, . mas.
ie tomate, mel • a melado, mate, masTermo n° 673.327, de 24-11-1964
• para mingaus, molhos. moluscos
Aracu Coelho de-Oliveira
tarda, mortadela, nós moscada, nodleos Comestiveis, ostras, casas,
Minas Gerais
s. pfaos, ,prlinés, pimenta, pós para
das, piokles, peides, presuntos, pai
. petit-pois, pailhas, pizzas, patinara
Classe 40
,es, rações 'nalanceadas para ani- Móveis em aesal de metal, vidro. de'
s, requeijões, sal. mau, sardinhas. aço. madeira, estofados ou não. inclucuiches, salsichas, salames, sopa an- sive móveis ara escritórios: Armários.
das, sorvetes, sucos de ti:mates e de armários para benbeiro e para roupas'
as; torradas, tapioca, ta- me/sai, talha. arsadas,,d almo tedas. acolchoados para'
tremoços, tortas, tortas para ali- aldeais, bancos. 'balares, banquetas.
mento de animais e aves, Limões,
;bandejas. domiciliares, berços, biombos,
toucinho e vinagre
cadeiras, cardanhos para chá e café
amaduram ,para dormitórios., conjuntos
Termo n9 673.320, de 24~114962
para salp de jantar e sala de visita,.
Açougue Maxwel Limitada
conjuntos para terraços, jardim e praia.'
Estad oda Guanabara
conjuntos de armários e gabinetes para
Classe 41
copa e aosioha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa Parir distinguir: Café ern grão, tomado
de . ajelioN colchões, colchões de molas,
e moído
dispensas, -divisões, slivans, discotecas,
Termo no 673.328, da 24-11-1964
de madeira, espreguiçadeiras. escrivana
Dias Cs Z,erbini Limitada
nhas, nestante, guarda-roupas, mesas
Indústria Brasiteiv n
mesinhas, mesinha .; para rádio e aelevi.
Minas Gerais
são, atuir/11as para televisão, molduras
Classe 41 •,
para asuadroz, porta-retratos, poltronas,
•ra asaanguir: Carnes retalhadas e polironadeamaç prateleiras, porta-chatidos; salsicha, linguiça, mocotó, sa- pérts, sofás. sofás-camas. travesseiros e
lame e mortadela
vitrines
Termo no 673.322, de 24-11-1964
Termo n° 673.324, de 24-11-1964
Classe 4j
Mercearia o Rei das Frutas Limitada
Credi aMóveis Pracasa Limitada
Pare distinguir: Massas aniaaarraias
-Estado da Guanabara .
Minas Gerais
Urna° a' 673-329, de 24-11-1964
Dias 6 Zerbini Limitada
Minas Gerais
CREMI4I0V215
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, INDUSTRIA BRASILEIRA j
Classe 41
. lana/loiras, aletria, alho. aspaagos
tIcar, alimentos •paar animais amido
nêndoas, ameixas, amendoim; araruta
-roz, atum, aveia; avelas, azeite. azei.
•nas, banha, bacalhau, batatas, bolas
:seoltos. bombons, bolachas, baunilha,
de em p6 e em grão, camarão, canela
ar pau e em pó. cacau, carnes, chá,
3rameloa, chocolatea, confeitos, cravo,
-reais, cominho, creme de lelte, cremes
anaentIcio,s croquetes, compotas, can•de coalhada, 'castanha, cebola, condi.
!lentos para a/imanta.. odorantes
ouriços, -dendê, doces, doca de leuis, espinafre, essências alimentares, em
ardas, ervilhas, enatovas,--extrato de to
Late, farinhas allinentides, favas, fétilas, flocos, farelo, fermenta, feijão
gas, frios, frutas sacas naturais e ais.
•airadas; gricose, goma de mascar, goradas, grânulos, grão de bico, gelatina
miabada, geléias, freava doce, herva
,'ate, hortaliças, lagostas, lingual, leite
-ondendado. leite em pó, legara co'
..caaserva, lentilhas, linguiça, 'louro, mal1/4as alimentícias, mariscos, manteiga.
laargerina. erarradada, macarrão, masa de omate. esel e melado. mate, MO*
Me more

+amoite, molhos, nhohweoe,

• ,rtigoRRopAÇAi
àthillekra dePadklpg41
Nome Comercial
Tèrmo n° 673.333, de 24-11-1964 •
Canco Novo Mundo S. A..
Estado da Guanabara

ÍJÁcti/R6040''
Hospitaliiii-Mondo
Classe 33
Titulo
•
Termo no 673.334, de 24-11-1964Rupturista S. A. — 'Explosivas
Editado da Guanabara

1PR0RROGACkt

• 21140MITÀ.
Classe 1S
Pare distinguir: Dinamite, gelatina
(blasting dinamite) e explosivos
Termo a , 673.335, de 24-11-1964
Concreto Redimix clo Rio de :Jair°
Estado da Guanabara

PRORROSACÃO

RID114IX

Classe 41
Para distinguir: Massas .ainnenticias

Termo n°473.336, de 24-11-1964
Companhia de Cigarros Sinimbú
Rio Grande .clo Sul

Térmo n° 673.330, de 24-11-1964
Dias & Zerbini Linsitad Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

Nome Comercial.
'Termo no 673.325, de 24-11-1964
Móveis Escolares Indústria
e Comércio Limitada
Minas Gerais

Têrmo n9 673.332, de 24-11-1964
Bracopar Companhia Brasileira de
Participações
Estado dá Guanabara

Clame -33
•
Para diatiaguir: Administração de ix.nt
•
e áraóveis

• PRACA$A
LTDA.
•

MOVÇSC •n—•

Março de 1965

la OVESC
Classe 40
Móveis çza , geral de metei, vidro, de
aço, 'madeira, estofados ou não. inclusive móveis ira escritórios: Armários.
Classe 41
armários para banheiro e para roupas Para distinguir: Massas alimentícias
usadas, almokidatt, acolchetados para
Termo nv 673.331, de 24-11-1964
móveis, bancos, balcões, • banquetas,
Braeopar Companhia Brasileira ck
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Participações
cadeiras, carrrinhos para chá e café
Estado da
nabars
coajuntos para dormitórios, conjuntos
para rala de Jantar e sala de visitas
PRORROGAÇÃO
eonjusstos para terraços, jardim e praia,'
conjentos de armários e gabinetes para
copa e cosinba, camas, cabides, cadeiras
giratdrias, cadeiras de balanço', caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
~amas, divisões, divaas. discoteca
•
.Classe 33
de madeira, .espareguiçadeirae, escrivani- Para dist:agrar: Administração de bens
nha*, afeastes, guarda-rompes, ousa
radméveia

BRA\COPItk

Classe 44
Para distinguir: Tabaco não manufaturado, a saber: fumo em folha, picado,
migado e desfiado, fumo em corda. Sano
em rolo; Tabaco manufaturado a salaer:
cigarros, cigarrilha, charutos e rapé;
artigos para fumantel, a saber: piteise., cacrimbos. cigarreiras, palha para
cigarros e bolsas para fumo

.‘"

Terino no , 673.337, de 24-11:- (964
Sebastião Saldanha Marinho
Estado da . Guanabara

Termo a° 673.343, de 24-11-1964.
Doces -Confiança S. 'A. Indústria e
Comércio
São r atilo •

49S4ç)C.
$(/
,
Classe 32 .
rara distinguir: Revistas, livros, etc.
• Termo n° 673.338, de 24-11-1964
-"Floresta S. A. — Agro Mercantil.'
Rio Grande do Sul

Classe 41
.
-- Para distinguir: Balas
Termo n.°,- 673 .344, de, 25-11-64
Chanuna de Carlós
Guanabara ••

teher

?rorrogação .

PRORROOAÇÂO

Braaileira

Santo Ardil°
I

-

ndústria Brasiteirã'

Classe 41
•
Para distinguir: Farinha de mamoca
Termo no 67.3.339, de 24-111964
Umbelinb de traujo Correia 6 Cia.
'Limitada
- Bahia

Indústria .111r;aaikar••

•

Claase 4
?ara distinguir:, Cola usada na industrie'

•
Classe 32
—
, Artigos da classe
Termo n..° 673.345, cie 25-11-64
• C(sna.e•-•!nio do Edil Ido Cindi-amar"
Guanabara
,•

Edifício Onciamar
Classe 33
Títu'o
Termo n.° 673.346, de 25-11-64
Conpaim — Consórcio Paulista de Adrninitteação e Imóveis S-C
•
São Paulo

JuNPATM—CONSÓRCI
PAULISTA DE_ 1

Uriná n° 673.340, de 24-11-1964
'MÓVEIS Sje.
Ilmbelino de 'Araujo Correia
Cia.
•
Limitada
. Bahia
Nome civil
' Classe. 17
'Têrzno n,, ° 673.347., de 25-1164 'ient distinguir: Cola para uso em ' es- Conpaim
Consórci Posiluat
critórios
Consórcio Paulista de
Conpaim
Administração. e Imóveis S/C
Termo n? 673.341, de 24-11-1964- São Paulo
•
Umbellno de ,Araujo Correia & Cia. •
Limitada
• Bahia
Classe 39
Para distinguir: Cola de borracha e cola

' para borracha
Termo a°, 673.342. de 24-11-1964
Sociedade Mereantil João Desci
Limitada

ferasilia
•Rumo as Aulas

.
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_
Classe SO
Impressos-em _geral 6 requerente,_ papéis de cartas. envelopei, cartões, pasClasse 36 ‘."
sagens. bilhetes, recibos, notas, fatulPwa distinguir: Fabricação e venda de
ras, duplicatas. cheques, notas se•
calçados em geral
dentecin4
•.

•

D

•ad

'3

119

toras, bielas. bronzinas, burrinhos. com ;-.
Termos ns. 673.348 a 673.350, de
pressores, cilindros, cruzetas, cambio;
25-11-64
, cabeçotes, cubos. cald2iras;
ACapulco 'Piscinas Ltda.
dragas, engrenagens. eixos, • esmeris. •
'exaustores engenho de cana esareme.
cleirás, espuladeiras. eixos de di Não
A» A PAI L_C 0:
frezas,' fornos, guindastes. geradores: ,
T tiai' ria Brasil Ai sva
guijhotinas, lançadeiras, • maguina *- furadora, máquinas - de costura, máquinas
Classe -16 •. ' • para passa: roupas, - másjulnas para la, .
Pára s.ss
' stinguir: Materiais oar'a .coriatra- var roupas, moto:-es, macacos, máncals.
;ões e decorações: Argamassas. argila, máquinas amasciadeiras, máquinas mis.
areia,- azulejas. batentes. balaustres bio. turadora. máquina- distribuidora; máqui:os de cimento; blocos para' pavimenta- na -compressora, máquina para Cortar
ção. calhas. cimento. cal. cre. c-apas madeira, máquina enzasado: a, maquina
tsolantesf-• caibros. caixilhos. co'ittr.v„ brunidora, mágaina, classificadora, , ,
chapas para coberturas emitas d'agua, 'Moinhos para cereais, máquina de abrir
'caixas para coberturas. caixas„ d'água chavetas. marteletesmmáquina para sercaixas de 'descarga pra fasc.& edifica. rar, maquina a fiadora para ferramentas
ções prentoldadas. estuque. emulsão de de corte, máquinas operatrizes de pre-•
'base aifáltico. estacai. escidadrías, estru- ciSão, * máquina para *indústriatecidos
turas metálicas, para construções. lame- e • malharia, máquina para tapeçarias, •
las d metal. ladrilhos. lambr,s. luvas meadeiras, máquinas urdideiras, máquile Junção. lages, .lageotas. material iso- nai de rosquear, polias, pinhões, penlantes contra trio - e calor. manilhas mat- sas, politrizes, plainas da mesa, roletes.
am: para revestimentos de paredes. ma- retentores, retificas, transmissões. turdeiras para construções. mosaicos, pro binas, tesouras mecânicas, torno . revolautos de. base astáltico, produtos para ver, torno mectinico, tesoura rotativa,:ornar •iarpermeabilizantes :_its • argamas- torcedeiras, volantes para -náquinas
saa de cimento e cal.' hidráulica. pecirc-' costura, valvulas; velas para motores, .
galho. produtos -betuminosos. unpermea. ventiladores, virabrequins; ventoinhas,
oilizinteS. imitidos ou sob outras formas
, valvulas para_ motores
construções. persianas. placas para , pa„tmentaçâo. peças ornaMentais de Minem;
Termo n.° 673 .351. de 25-11264
to ou'tessu"para tectos e paredes, pape. Eldarth Publicináqua Circulante Ltda.
para torrai casas, massas
São PaUlo
para ' usc nas ronátruções, parqueies.
••
portas. -portdès. -pisos. soletras .para portai, tijolos, tubos de concreto, teihas., ta.
ZLDARON
roa tubos de ventilaçâo. ranques de ei,;••
IricKletria
Braeileira
mento. -vigas.
Vigamentos.
vitréts
•
. .•
.
• 'Classe
Classe 8
Para, distinguir: Intercomunicadores,
Para distinguir: Projeção de filmestas magnéticas,' aparelhos magnéticos
troles revelados)
. •
de sons, instrumentos eléttrélrónicos de
medição - e suas partes: alto-falantes,
Termo n.° 673.352, de 25-11-64
antenas, bobinas; aparelhos de ccmuni.,
cação interna, campainhas elétricas, coa. Eli/anal Publicináqua Circulante Ltda.
São Paulo
densadores, chaves elétricas, com.i.cedores; aparelos cinematrigráficoa„ apa•
relhos de contrôle de sons, chaves de
tomada, gravados, •dials, apareIkLDARON it BLIlhos' foográficos, fusíveis. Mimes reveCINÃOA
CIRCULANTE
lados, aparelhos det requncia modulaLTDI .
•
da fonógrafos, interrupto:es,, isoladores,
a.”
1.ampadas, lunetas, máquinas ..fotográficas, t microons, pick-ups, pilras elétris
• Nome comercial
-resisteriéias elétricas. plugá; • apaTêrino n.° 673.353, de 25-11-64,
relhos de (refrigeração, rádios, apareCalma adas 'Pratas Ltda.
lhos' de televisão, aparélhbs receptores .
•
Sa;„ Paulo
de 'sons, - . refletores • automáticos. selemonadores, sereias -e camainhas de, alarCALERI-A
me, '.aarelhos de telegrafia, de telefonia
PRATAS
sem, -fio, toca-discos, ventiladores, váll inda 8 r a Bra8ilai.."9
vulas,. cainaras de . televisão, , objetivas.
espelhos óticos,.- aparelros de registro
e reprodução de imagens é de sons, apa.-- Classe II
relhos eletrônica de medição, de- exa- Para distin.suir artefatos de prata para
me,' de- supervisão. • de regulação,adornos::Bernbonleres, baldes para q.:/o.
relhos- Para tnedição de radiações. má- baixelas. bandejas, cachepots, •cafetel.
quinas falantes, portadores-de registros, ras, faqueiros facas, fruteiras jarros,
com e •seni gravação. baterias ..e acumu- fruteiras, jarros, pratos. para ornatos.
ladores elétricos, ' transistores, válvulas paliteiro-a, porta-frios, porta-espelhos,
de .recepção para televisão, dispositivos porta-Jolas, porta-guardanapos, porta,
eletrônicos de comando e de comanda pão, taças, travessas, serviços para chã
r' emoto, dispositivos para a transmissão
cáfé, salvas e vasos
em; televisão' de originais escritos, peTerno
n.°
673.354, de 25-11-64
lículas cinomatográficas, dispositivos e
1/apuando A. de Terry S. A.
para a inversão de negativos, dsiopsiti. '
Espanha
voi de cornando remoto para oscilação,
aparelhos elétricos para. barbear, dispositivos de comando remoto para o acionamento -de 'objetivas, cabeças - de comando _remoto para oscilação O •unicli9" nação
. Classe 6
Classe 42
Alavancas ,de cambio, alternadores,
anela • de segmento. amassadetras, arie- Para-distinguir: Aguardente, aniz; apè.
bagace1ra, 'batidas.- brandy- bit.'
tes; bombas• hidra-talcos, bombas 'centrifugas,- bombas rotativas, 'bombas a • oiS- ter: cachaça, cervejas, cidra, conhaques
%ó, bombas de COMbLIStlYala para mo- extrato de malte fermentado, fernet; rs., •
•

r

.

tas

OCALTATION
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leias para escolares, kl/ninas de classes: Dedais, alfinetes, agulhas, Pre - va, aparelhos de medição, fogões, Ioe
borratha para degraus, listas de bor- silhas. Irseõesi argolas, five1as; fechas reiros e fornos elétricos, estufa., pwk
racha, nunaplas, maçanetas, proteto- corrediços, colchetes c grifas de metal' las e bules elétricos, cantaras faigorl%
res para para-lamas, protetores de
para enfeites de vestidos•
aos e aparelhos de "refrigeragão, ge
para-choques, pedal . do acelerador, pedeiras, sorveteiras atalaiem, chave'
Termo
na
.
673.366,
de
25-11-64
.
dal de partida, pesas para . husinas,
ispiradores, enceradeiras, ferias chita
Tênno na' 673.355, de 25-11-64
Waiita
S.
A:
Eletro-Industria
pratinhos, pneumáticos., pontas de borcoa de engomar e passar, batedsbak
Casa Falc:ai S. A. Indústrias e
São
Paulo
•
racha . pára .bengalas e muletas, rodas
liquidificdaores, máquinas 'para rao0
Comércio
niasaiças, rodízios, revestimentos de
legumes e carne, refletores, torrador
São Pauis
borracha, rodas de borracha para . móbatanç.s, rádios, aparelhos de t
\
. PRORROGAÇIO
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
são, alto-Mantes, -discos gravados
motor, sapatas dó 'pedal do . breque, reVÁLITA
emapaisshas elétricas
PRORROGAÇÁG
sembaio e isolador, suportes, semi.. • Indliatria Brasileira
Termo
n.° 673.368, de 25-11-64 ....1
pneumáticos, suportes de câmbio, san' Fabriaa de Malhas Campilio Ltda.
fonas de partidas, saltos, solas e solados
Sito Paulo
de borracha, surdinas de bortcha para
Classe 21
aplicação aos Sios telegráficos e telefô- Pa,a dieunguir: Veículos e asma partes
••
nicos, travadores de porta, tigelas: integrante*: Aros para bIbicletass auto0 ., ATI
L O'
tigelas, tampas de borracha para conta. móveis. auto-caminhões, aviões, amorgotas, tiras de borracha para elabo,a- tecedores, alavam:as •de cambio, braços,
IndaetrÇa
ção de substâncias químicas
breques, braços para veículos,
carrinhos de mão •e carretas. namiClasse 49 •
Classe 36
Para distinguir: Brinquedos, jógos, pas- nhosietes„ -carros ambulantes; caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros- Para distinguir: Artigos de venciam!.
satempos em geral, Ortigõs para fins tanques, carros-irrigadores, carros, car- e roupas feitas em geral: Aga
exclusivovamerne 'desportivos, automó- roças. carocerias, chassis, chapas ele- aventais, alparcatas, anáguas, biusa
- Classe 41
Para distinguir: Confeitas, pastarias, veis, aviões de brinquedos, bercinhos, vadores para passageiros e para cr.rga, botas, botinas, blusões, boinas, baby
chocolates, -torrões, balas, caramelos, bonecas, bonecos baralhos, bolas para colares para veículos, ccboa de veículos douras, bonés, capacetes, cartolas, cama
bombons ca doem de açúcar e -cacau todos os esportes, carrinhos, caminhões, corrediços, para veículos, direçáo, deali- ouças, castnélo, coletes, capas, chale4
carrocinhas. chocalhos,' caneleiras para gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- cac.hecols, calçados, chapéus, cinto&
Termo n'.° 673 . 356, de 25-11-64
esportes, dominós, damas, discos de ar- engates para carros,, eixos de direção, cintas, combinações,- carpinhos, calça&
Fernando A. de Terry S. A.
remesso desporticoa dardo para lança- freios, fronteiras para velculos, gtádáo de senhoras e de crianças, calções, e4
Espanha
.mentos, esingardas . de brinquedos, fi- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, ças, camisas, camisolas, camisetala
guras de aves e animais, joelheiras 'pa- motocicletas, motocargas, moto furgões, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ra espCirtes, jógos de foot-ball, de me- rodas para bicicletas, raias para bicicle- saias, casacos, chinelos, dotninós, celsa*,
sse. iógos cie armar, luvas para esporte, tas, reboques, radiadores para veículos, pes, fantasias, fardas para militares, mis
miniaturas I de utensilios ddmésticoa na- manivelas, navios, ónibus, para-choques,' legiab, fraldas, galochas, gravatas, g*
dadeiras para esporte, patins, patinetes,. para-lamna para-brisas, pedala, pontões. ros, jogos de 'ingeria . jaquetas, Ia
petecas, piaões. revolver de brinquedos, rodas para veículos, selins, tricicles, ti- luvas, ligas, lenços, mintõs, meia
%N.o
17,01.00.
Na
an,m0s4...
raquetes, redes- de metal para pesca, rantes para veículos vagões, velocípe- males, mantas, mandrião, mantlhas,
snookers, trens, tênis de mesa, tômbo- des, varetas de controle do afogador e lerda, palas, pcnhoar, pulover, pel
las, tamboretes,- tacos, tornozeleiras pa- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de pragas, ponches, polainas, pijamas,
FE liN,NNO O A. UTE R RY
nhos, perneiras, qulmonos, reg
ra espottes, tacos, bolas e mesas para
carros, toletes para catens
yeil7
robe cle chambre, roupão; sobretu
bilhares, vagonetes, varas arei saltos,
PuERTO DE STA MARIA
texano a.° 673.367, de 25-11-64
suspensórios, saldas de banho, aandáli
LSPA &A I
varas para pesca. tarrefas 'e iscas,
Util S. A: Indústrias Meeánicas e meteres, shorts, sungas, stolas ou sia
xadrês
tuler, toucas, turbantes, ternos,
Metalúrgicas
Classe 44 •
forines e vestidos
•
•
São Pau/o •
• Classe 4Y
Para distinguir' : Acendedores de cisaTèrmo
n.°
673.369,
de
23-11-64
Vinhos
ratos ou cigarros, bolsas para tabaco,
aderem Publicináqua Circulante Ltda,
cachimbos, •chaiutos, cigarreiras, cigarSão Paulo
Termos as. 673.357 a 673.365. de
rilhas cigarros, corta-pontes de charu•
25-11-64
•
tos, estojos paia cachimbes, filtros para
Indústrias Pararnount S. A.
piteiras, fumo, jogos de artigos para
• PUBLICIRAQUA
fumantes, palra para cigaesos, pieeíraa,
São Paulo
-' Indústria Brasileira
rapé, tabaco
•Classe 34
PRUEROGA0.0
Tapetes, cortinas e .panos par 'assoaClame 8
.
lhos e paredes, linóleos, oleados e en,ÁR"ItMOUN 2'
Pesa distinguir: Projeção os rume
incluiive
para
Instaleetfee
hoscerados,
Indústria' 'Brasileira
filmes revelados)
-sinalares ,
Classe 22
firmo n.° 673 .370, de 2511-64
•Fios de algodão, -cânhamo, jata, lã,
Qsalivio • Tinoeo Soera
csasee
Classe 39
, nylon, fios plásticos, fios de seda naSão Pateio
Para
dáikkaguie:
Apoia:ílios
esmoer"
Dorracha,
ins] tural e rayon, para tecelagem, para
Para distinguir: Artefatos de
trumentos
científicos,
instrumentos eborracha, -artefatos de borracha para bordar, para coaturararieotagem e -crochê. Fios e linhas de toda eapécie, aparelhos pare fins tela: Craves, toque
- veículos, artefatos de borracha náo
te., tomadas., Boa, disjuntores, painéis.
•
aso para pesca
aluídos sai outras classes: Arruelas, arstvem, seguranças, retificadores de ema
•
•
• Ciasse
golas. amortecedores. Lamentos para cadeiras. bormahas para aros, batentes de 'Para clistitIguir: Bicho de seda (ceado) do de cobre, retificadores de Meio,'
válvulas retificadores, válvulas eletro
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
• Clame 48
toza nicas, eletrodutos, aparelhos d iluminabuchas para lamela. batente de porta, 'Para distinguir: Sementes e raudas
çélo reside/leiais industrial, externa e de
e horticultura e a
a
batente de rhassia, bicos para saamadel- ;* gaimiltura
aeroportos, aparelhos de aquecimento,
4stri. 'Flores •naturais .
ras, braçadeiras, -bocais, bases para teaparelhos de contaole s eletronico, rolas,
lefones, borrachas para carrinhos baliuClaus 34
reguladores de tempo, aparelhos de
asais, borracha - para amortecedores, Lonas de freios, gacheta, aotis de'
aquecimento, aparelhos de controle elebainhas de borracha para rédeas, -cochim
bujões, carburador, 'bujões de
de motor, câmaras de ar, chupetas,. cor- cabeçoae, 'bujões de cárter, bujões de trdnico, ralés, reguladores de tempo,
- 'dões massiços de borracha, .cabas para diferencial, canaletas, correias de trena- aparelhos de aquecimento por alta freINDUSTRIA áRASILEIRÁ,
ferramentas, chuveiros, calços de bar roi qe.tio, mangueiras, tampões, tubtdações quência, vibrometros, yibrografos, aprt.
relhos
de
fadiga,
equipamento
de
ba-- racha, chapas e centros de mesa, cor- para vedação. -vedadores, arruelas, budas de borracha, capsulas de borracha chas, canaletas, correias de filtro, cor- lanceamento, acessórios para ,linha de
parac entro de mesa, calços ale borra- dões de porta-malas e das partes dos ra linha de transmissão, isoladores, -rei
Clamei ti
de voltagem, -aguiamento* techa -para 'máquinas. copos de borracha automóveis, correias de ventilador, fel- guiadores
Para distinguir: Veículos e suem pastas
lefonia°
de
alta
frequencia,
voltómepara freios, — dedeiras, desentupideiras, tro dos vidros -e das portas, das rodas
troe, amerometros; wattámetros, Sre- integrantes: Aros para bicicletas, autodiscos de Mesa. descanso para, p?ates, lonas os patins, dos freios, mangueiras, quentiometras, medidores de
fator de móveis auto-caminhões, aviões, amorencosto • emholos, esguichas, estradas, mangueiras dos !raios, do eixo _traseiro,
°tenda, medidores de watt-hdra, qua- tecedores, alavancas de câmbio, braç
esponjai- .de 'borracha '-em iguebiajacto ao easter, do radiador 4i do /atro - de ar dros de controle, chaves secas, chaves breques, braços para veiculos, btcLe7.
paia orneirás, fies' de boriaela
Clame
a óleo, ara-ralos, /usivels, chaves dez- tas, carrinhos de mão e carretas, c
Jaernas de borracha, guarnições pira Para distinguir os seguintes artigos 3e Bgadoras, condensadores, transformado- ahonetes, carros ambulantes, camir;
ct
automóveis, ouarnições aara veicula& metal eomam. afio inelvfdos t ~et. 110‘
atirto.benos,
Pato"
CIWPai
zeashistte, egelP

nebraa gengibirra; gin,gingai; kirseh.t
hummel; licores; marasquinhos; metara
piperrrient, ;apaches; rum, sucos de frutas Una alcool; vinhos, vodka:
•
. whisky
•

PIPPER

MOCO'

emegtoé

de

•

•
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tanques, carros-Julgadores, carros, carroças, cartocerias, chassis, chapas circulares para velculos, cabos de veículos
corrediços, para veículos, direção dulia
gadeltas, estribos, escadas rolanes, ele, vadores para assageiros e ara carga,
engates 'para carros, eixos de direção,
-freios, fronteiras para veículos,- guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, Anotou:19as, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios, Ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos. selins, tricicles. tirantes para velculos; vagões, velocípedes, varetas de contróle do a'ogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
'reúno
, n. 9 673.373, de 25-11s64
•
Refinados° de 'óleos Brasil S. A.
-São Paulo
•

_
Classe 4 '
Para distinguir: Óleos vegetais em bruto,
parcialmente preparados, destinados a
fins industriais
Termos ns. 673.371, e 673.372, de
- 25-11-64
Bauducco 6 Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGnik. •
3AU

DUCCOIndástria Brasileira:"
Classe 42
Pa ra distinguir; Aguardentes, apetitivos, aniz, bitter, brandy, conh'aque, cervejas, fernet, genebra, gin, kurnel. licores, acatar, punth, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos ' , espumantes, vinhos
quinados e whisky
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açãcar, alimentos paar , animais. amido.
arnên g oas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz. atum, aveia, avelas. azeite. azeitonas banha. bacalhau. batatas. balas
bles.oitos. bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em grão. calmara°. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caransàos, chocolates. 'confeitos. crava.
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimenticios croquetes, compotas. can
pica. coalhada. castanha. cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces. doces de frit
tas. espinafre, essências alimentares. em,
padas. ervilhas. enxosças, extrato de to-,
mate, farinhas alimentícias. favas. fé
eu:as, flocos, farelo, fermentos, teiláa
fios, frios, trutas sêcas naturaii' e cristalizadas: psicose. goma 'de mascar gots
duras. granulas, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias. herva doce. herva
anate, hortalicas. lagostas. linqws leite
conaensado. leite em pó, legumes eia
Conserva, lentilhas. linguiea, louro: mas
asa • alitnenticias, mariscos. manteiga.
reasegarina, marmelada, macarrão, mas
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sa de tomate. mel e melado, mate, mas•
sas para mingaus, molhos, moluscos.
maatarda, mortadela, nós moscada, cozes: óleos comestíveis, ostras, ovas.
paes. piaos, prlinésa pimenta, pós para
punias, •pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animas, requeijões, sal, saga, sardinhas.
saaouiches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, 'torrões,
toucinho, e vinagre
'
Termo n.9 673.374, de 25-11-64
Materquimica S. A. — Produtos' Químicos Farmacêuticos
••

..
. .
i .
Term on.° 673.379, de, 25-11-64,
Conasiitn — Consórcio Paulista 'de
Administração e Imóveis S/C
ata Paulo

t

1

è

Tianiossas., 673.3M a 73.385,. sie —
25-11-64
Braspla S. A. Indústria e Comércio de •
Matéria Plástica
São Paulo

Nu.

SÃO PÁllt0

-CAPITAI

Insígnia de comércio
Termo n.9 673.380, de 25-11-64
Classe 21
Fruticola Ritiz Im a—taça° e Exportação
, , Veículos e suas partas . Integrantes. a
Ltda.
THERMO -CILIN miTARQUIMIC4 -PRODMI'OJ
saber: aros, actoitávels. autu-cami•
QUIIISOS F.4.1014CILITICOS
Guanabara
ihaes, aviões, amortecedores, alavancas
Sie 'Uru°
:roçara r •
" As: ta
,le :arab o. barcos. arequ'es.' bisa-leras, •
carrinhw de mão e carretas camas°.
neles. carros ambulantes. ca•atelsões,
carros. -carros-tanques, carros iragainClasse 3
res, carroças, cirrocerias, chassis .11;,.
Pára distinguir um antibiótico no ama
pas circulares para •veiculosa.cubok.de
tamento••das infecções
Indústria Brasileira
veículos,. direção, estribos, engates para
carros, eixos, , freios, guidão. locomoti- •
Termo n.° 673.375. de 25-11-64
Domingos Retondaro S. R. L.
vas. lanchas, motociclos, motoc.argas,
Classe 41
.
moto furgões, manivelas. navios. Gol-'
Argentina
Alcachofras, aletria, alho.
bus, para-choques; para-lamas, paraaçúcar. .alimentos paar animais. amido brisas, pedais, rodas, raios para bicicleamêpdoas:' ameixas, amendoim. araruta.- tas. reboques, radiadores para veiculos.
liETONI/A1{0
arroz, atum, aveia. avelas. azeite.- azei- g elins,, triciclos, tirantes para veículos,
tonas, banha. ; bacalhau. batatas. balas vagões', velocipedes, varetas de controIsisciiitos.. bombons. bolachas._ baunilha
*Classe 6 •
café-em pó e em grão. camarão. canela le do afogador e acelerador, tróleis. troPara distinguir máquinas para -panifica- Vtlii pau e em pó. cacau. carnes, chá leibus, , varais 'de carroà, toletes para'
•
ção e pastificlos: Alimentadores automá- caramelos, chocolates.' confeitos. cravo.
carros •
ticos, semi-automáticos e pneumáticos cereais, cominho. creme de leite. cremes
Classe 31
.
para máquinas das indústrias alimentí- ali:mentidos croquetes, compotas, can- Anéia de vedação: ara junções, anéis
cias, máquinas amassadeíras. sacadoras, qica. coalhada, castanha. 'cebola. conda obturodo:es, arruelas, bujões. barban.
batedeiras, raladoras, cortadoras. des- mentos para alimentos.' colorantes tes, barracas de campanha', buchas, be"
cascadoras, moedoras, misturadoras e çhouriços, dendé. doces, doces de fru tume para vidraceiro, bolas para vala
expretnedoras, fornalhas para padarias tas, espinafre, essências alimenrares, em- valas, boical do tanque de gazolina, —
padas, ervilhas. amuavas, extrato de to, diafragmas pára vedação, massas para
Termo n.° 673.376, de 25-11 64 . mate,'
farinhas alimenticias., favas. R
Indústrias Paratnount S: A.
aulas. flocos.• farelo. fermentos. feijão, caafetar círcalos de borracra para pofigos. frios, trutas Secas naturais e cris• tes, cordoalha, cordas. corre:as de transSão Paulo
talizadas: gricose. -gama de mascar. gor. missão, canaletas, coberturas de lonais
duras, grânulos, grão dé- bico._ gelatina. para freios, mangueiras, manga:tas mo'
t PRORROGAÇIO
aoiabada. geléias, herva doce. herva las para vedação, pestanas, sôlhas, tammate. hortaliças, -lagostas. linquas. leite pas, tubos de lato 'ara vedação, tisas,
' 1) AR AMOUNT
condensado, leite em p6. legumes eu' tampões, tubulações para vadações,
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas tendas, válvulas de vedação, tubos de
radiadores
Sas alimentícias. mariscos. manteiga
Classe, 33 .
Classe 32
"Margarina, marmelada, macarrão, mas•
Tituo de •, estabelecimento
sa de tomate, mel e melado, mate. mas- Para d.stinguir: ,Almanaques, agendas,
Termo n.9 673.377, de 25-11-64
sas para mingaus. molhos, moluscos' anuários, albuns impressos, boletins caFábrica de Cigarros Flórida S. A. mostarda, mortadela, nós moscada, —ao- tálogos. edições impressas, folhetos ior•
'zes; óleos comestiveis.. ostras, ovas, nals. livros, ublicações, revistas, orgAos
São Paulo
oães.. piaos, prlinés. • pimenta, pós para de publicidade' em geral, programas raa
planas, plckles, peixes, presuntos, pa- d.ofonicos
rádio-televisionados. aças
t¼ petit-pois. astilhas, pizzas. pudins; teatrais e cinematográficas,. programas •
queijos, rações balanceadas para atacircenses
,PRORROG,AÇÂO
mais, requeijões, sal. sagu, ,sardinhas. •
. _Classe 50
-iandulches, salsichas, salames. sopas cn- Para distinguir: Impressos para uso em
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de cheques, duplicatas, envelópes, faturas, •
., u,..gtuç.
5 . ,A,4t
tratas;' torradas, tapioca. tâmaras. talha • nótas promissórias. papel de corresponrnge, tremoços, tortas, tortas para alidência e recibos, impressos em cartazes,
mento de animais e aves, tarrões,
placas, tabuletas e veiculos, bilhetes .
• toucinho e vinagre
impressos .
Classe 44
Classe 39'
Tema) n.9 673.386, de 25-11-64
J
Cigarros
Braspla S. A. Indústria e Comércio de Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
.
Matéria Plástica
Teimo n.° 673.378. de 25-11-64
veículos, artefatos de borracha não ináo Paulo
Ga'eria das Pratas Ltda,
1
cluídos em outras classes: Arruelas, ar
São Paulo
golas., amortecedores, assentos para ca-'
&iras, borrachas para aros, batentes de •
cofre, , buchas de estabilizados. buchas, .
GALERIA DAS PRAT"'
buchas , para ¡asneio, batente de porta, •
s
batente de chassis, bicos para. mamadeiLTDA.
ras, braçadeiras, bocais, bases para teClasses: 1 a 50
lefones, borrachas para carrhus inclusa
Insígnia
, ' Nome- comerolal

LES

E3raspla
a

•

2 • '
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triais, borracha para amortecedores,' produtos para niquelar.' pratear • 0"0bainhas de borracha pare sédeas, eochini Ingli, produtos paru diluir tintas proasiade motor, câmaras' de ar4 chupetas, cor.' to; reativos, removedores* , reveladores;
dões massiços de borracha, cabos para sabão neutro, sala, salicilatos, secantes,
ferramentas, chuveiros, calços de bota silicatos, soda cáustica, soluções quíracha, chapas e • centros de mesa, cor- micas de uso industrial, solventes, suldas de borracha, cápsulas de borracha fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
parac entro de mesa, calços de borra- ou pastosas para madeira, ferro, pare..
dia para máquinas; copos de borracha des, contruçbas, decorações. couros, a.a
para freios, • dedeiras, desentupideiras, cldos, fibras, celulose, bareOs e vra
discos de mesa, descanso para Pratos, • cuias, talco industrial, danar,
Classe 17
encostos, _einbolos, esguichos, estrados,
esponjas Tde borracha em quebrajacto Artigos para escritório, almofadas para
para orneiras, fios de borracha lisos, carimbos, almofadas para, tintas, abriiõrmas de borracha, guarnições para dores de cartas, arquivos, borrachas,
"automóveis, guarnições para veículos, berços para mataborrâo, borrachas Para
iarichelas para escolares, •,lâminas
colas, brochas' para 'desenhos, cofres,
borracha para degraus, listas de bor- canetas, canetas tinteiro, canetas 'para
racha,' manoplas, maçanetas, ' proteto- desenho, cortadores de papel. carbonos,
res para para-lamas, protetores de carimbos, caricnbadores, cola para papel,
para-choques, pedal do acelerador, pe• co-ladores, compassos, cestos para corpratinhos, pneumáticos, pontas de bor- respondência, desenhadores, duplicadodal de partida, paras para businas, res, datadores, estojos para .desenhos.
racha para bengalas e muletas, rodas estojos para canetas, estojos com minas,
massiças, rodizios, revestim entos de esquadros. estojos para ltipis, espetos.
corracha, rodas - de borracha para mó- 'estiletes para papéis, furadores, fitas
veis, sanfonas de vácuo, suportes. de para máquinas de escrever, grafites
motor, sapatas do pedal do breque, re- para lapiseiras, goma arábica, grampeasembaio e isolador, suportes, semi. dores, lápis em geral, lapiseiras, mapneumáticos, suportes de câmbio, san- quinas para apontar lápis, minas para
fonas de partidas, saltos, solas e aolados grafites, minas para penas, máquinas de
máquinas de calcular, maquide borracha,. surdinas de borracha para escrever,
nas de somar. máquinas de multiplicar,
aplicação aos fios telegráficos e 'telefó- asasta-gatos, porta-tinteiros, porta-Carimnicos, travadores de • porta, 'tigelas, bos, porta-lápis. porta-canetas. Porta:tigelas, tampas de borracha para conta- cartas, prensas, prendedores de papéis,
gaitas, tiras de borracha para, elabora- percevejos para papéis, perfuradores.
ção de substâncias químicas
réguas, faspadeiraa de borrões, stencils
Termos as. 673.387 e 673.388, de
para mimeógrafos, tintas e 'tinteiros
25-11-64
Virmo& ns. 673,389 e 675.390, de
Suptar — Cia. Industrial de Tintas,:
25-11-64
"
•
Vernizes e Resinas
Sup er — Cia. Industrial de Tintas,
Vernizes e Resinas
São* Pálio •
São Paulo

,
-
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indústria
Brasileira
,

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, autatos
agentes ,quirnicos para o tratamento
braço de libras, tecidos, couros e celulose: ágiia raz. alcool. albumina, anitinas. abanem alvaiade. alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco,
antiaincrustantes, anti-oxidantee, andoxidantes, anti-corrosivora anti-detonantea, azotatos, água acidulada Para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina. aenzol, betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
virgem, carvões. carbonatos, „catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
eureeParaições extintores de incêndio. cloro, corrosivo& cromatoa, corantes, creoa
sobas _ descorantes. desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes- estereatos; fanal, filmes aenaibilizadoi para fotografias, Sixadores. formol, fosfatoa industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografem e pintura,
giz, glicerina; hidrato& hidrosulfitaa,
imperrneabilizantes, todureton •. lacas;
massas para pintura, magnésio, mercaria; nitratos, neutralizadores, nitrou,lutou: óxidos, oxidantes, óleos para
pintura. óleo de. linhaça; produtos quimicos para impresso. potassa industrial, papeis omulaionávois paea a fotografias-papéis de ~atol, papéis heliosirdiaoe e hallocoplataa, • 'películas
sensível& papéis para fotogaafta • AMli*es de Dafaaestaário, pigamisepa, Mame
pera a • 4,40 • .4 go de
R6s
• • .5aatataa.
tíate.l ne rktra,Oes paus

Col i

tea, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fina industriais, amónia; 'banhos para
galvanização, benzina, banzol, betumes.
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem. carvões. carbonatos, catalizadores, rallilose; •chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, doro, Corrosivas, cromatos, corantes, creosotos; . descorantes, desincrustantes, dissolventes; ernalsões fotográficas, • enxofre, ama esmaltes estereatos; fenol, filmes asnaihilizados para fotografias, 8aadores, -formo]. fosfatos industria1à, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, aelatina para fotcrgrafiss e pintura,.
giz, glicerina; hidratoa, hidrosulfitos;*
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercario; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, ' óleos para
pintu-a, óleo de linhaça; produtos quiMicos para impressão, potassa industrial, papéis enailsionarveis para a fotografia, papéis de turnesol, parpais heilográficos e . heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia, e análises de laboratório, pigmentos, pot•assa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratear e ,cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes
silicatos, soda -cáustica, soluções .químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas pára Madeira,. ferro, paredes, contrações, decorações, couros, ta.
cidras, fibras, celulose, 'barcos e veículos, talco industrial, thiner, . •
* Termo
673.391, de 25-11-64
leia. Brasileira Givaudan
São Paulo

ntik

Indústria BrasUeira
Classe 17
Artigos- para escritório, almofadas para
-carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, -brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro; canetas para
desenho. cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carenbadores;cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondenda, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
esaajos para canetas. estojos com minas,
esquadros, estolas para lápis, espetos,
estiletes para riapéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampea. dores, lápis em geral, lapiseiras. maqs-inas para apontar lápis, minas para
grafites. minas para penas., máquinas de
escrever. máquinas , de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos. porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 1
Abiorvente.s, acetona, ácidos, acetatos.
agentes químicos para o tratamento e
loraçãa de fibras, tecidos,' couros e celulose; água raz, álcool, albumina, anilina& alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó zunoniaco,
nagaineruitantes,. anti-oxidantes, az:ti-100.2~ Otlesitifflik
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Classe. 18 Para distinguir artigos de toucador e.
perfumarias' em geral: ALlaiscar, água
de beleza, água faciai, água de lavanda,
água de colônia, arminho*, água de
quina. água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada liquida. em pó,
efll pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cascnéticos para o
cabelo, pestanas, ditos e bigodes,
erayoas, cremes para a pele, -carmins,
cheiros em- pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear. cremes dental,
depilatórios. desodorantet dissolventes,
essências. - extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para untais
amimas para dentes. cabelo, roupas,
dilua e unhas, fixadores- para o cabelo.
pestanas. cilios e bigodes, fivelas' para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o -cabeia
para maquilagem. lança-perfumes. loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
geléia de ,petróleo perfumada. lápis,
gabão em creme, em elixir e em pó,
)1,004o, para vodu/ação, pesmeneate,

lixas para linhas, lagué, óleos para o
tabela pasta -e pós para dentes, perfumes. petróleo para uso de -toucados,
pastas e pó para as unhas, pon-ptini
para pó de arroz, papéis perfumado,.
pomadas perfumadas para o eitabelra.mento da ' cutis. pon-pana. pá de
Ural

Um° la° .673.392, de 2541-64
Sociedade Central de Cervejas SAIU.
Portugal

t ermo n° 67.3.393, de 25.1l-64
Extrato de Branco Indústria e Comereio
S. A. •
•
São Paulo

gicsierri
'Indústria laralsileirs
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, miau-Ias, ei
tratos, água de colónia, água de touct,
dor, Agua de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para
rabelos e para a pele, brilhantina, bati.
dollna, "batons", cosméticos, fizado!e*
de penteados, petróleos, óleos para ,ce
cal.etos, creme evanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza 4'
pele e "moquillage", depilatórios, des4.
dorantes. vinagre aromático, pó de ar ,M
a talco perfumado -ou Mo, lápis par('
pestana e sobrancelhas, preparados pa4
embelezar cflios e olhos, carmim pa4
o rosto e para os lábios, sabão e cremepara barbear, sabão liquido, perfumadij»
ou não, Sabonetes, dentifrinlos em pd,
pasta ou liquido; sais perfumados pará
banhos, pentes, vaporizadores ele perfil:á
me; escóvas para dentes, cabelos, unhiá
e cílios; dum de louro. saquinho pede. a
irado, preparados eia pó. pasta, Demi.
do e tijolos para o tratamento das unhae
dissolventes e ..-vernizes, removedores dá
cuticura; glicerina perfumada para oh
cabelos e preparados para descolorir
unhas, alio, e pintas ou sinais ande,'
ciais, óleos para a pele
•
- Têrcuo n.' 673.394, -de 25-11-64Indústrias Reunidas Irmãos Spinel S. Á.
São ‘PaulO
.

PRORROGAÇÃO .

BIENUMUR
>Tm .DRASMEIR4

Classe 38.•
Arai para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns • (eco branco). tdbut4
para • retratos e autógrafos, balões (aiée
caso para brinquedos), blocos pesio
eenaaapondencia bloaos 'pata dilok*
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locas para anotações, bobinas brochuimpressas, cadernos de asaser, eapas para documentos, carteiras,
Otsixas Ga papelão, cadernetas, eaderMe, calam de cartão, caixas para paarla, cartõas de visitas, cartões cordeia. car aes' 1/adices, conferi, eterna, cadernos ,de papel atelimstrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crepes planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão; envelopes, eavalucros para cheMos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices
falhas de celulose, guardanapos, livros
nao impressos, livros fiscais, livros de.
contaleilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
siara impressão, papéis fantasia, menos
pare forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
papel higiénico, papel impermeável,
para copiai, papel para desenhos, papel para embrulho linpermeabilizado
Papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane
papel celulose,- papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas-de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubeaes despapai
as

E

w

Termo n.° 673.395. de 25-11-64
Indústrias Reunidas,Irmãos Spina S. A.
São Paulo
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Classe 38 •
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
paia retratos e autógrafos, balões (ex-.
cato 'para brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras afio impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, aarteiras,
caixas de papelão, cadernetas, ..aadeipoa, saixas d. cartão,. caixas para papelaria. cartaas de visitas, cartões comercals, cartas ind'ces. contei], -cartolina, cadernos de papel melimetrado
• -rien branco para desenho, cadernos
/escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas p/anográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão," envelopes, envalucros para charutos de papel, encardenação de' papel
as papelão. etiquetas. félhas índice:
folhas de celulose, guardanapos, livros
no impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papeliuhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon. papel de
mala, papel impermeável, papel cai bobam para impressão, papel encerado.
papel higiênico, papel impermeável,
pata copiar, papel para desenhos. papel para embrulho inepermeabikzado
para eaeadernar, papel para ea, papel pane imprimis, papel os;

ae

'afina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes 'de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentina., labora postais de cartão
e tubetes de papel
térMo a.° 673.396, de 25-11-64
er
Spina S. A.
Indústrias Reiwaid as Irlios
Sito Paula
' • •
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ver, calou para documentos, carteiras,
caixas da papelão, cadernetas, cadeianos, mina dt. cartão, caixas para saa
pelaria, ettatées de visitas,. cartões comerciais.. cartõn indicas, conieti, car"afina, eackraos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. cartuchos'
de alertara, crapas planográficas, oro.
dermos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encanlenação de papel
ou papelão. etiquetas, What indicas
fõlhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem impressão, papéis em branco
Pa a impressão, papeis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou 'sem pauta, papel crepon,• papel de
seda; papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
pari copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel pare encaderpar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linha. 'PaPel
absorvente, papel para embrulhar tabaco; papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, 'rótulos de papel; rolos
de papel transparente sacos de 'papei
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tabeles de papel
Taram n,' 673.398, de 25-11-61
IndaStrias Reunidas Irmãos Spina S. A.
São Paulo

-

r

CA ETEI
IND. BRASTLIEIRA

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aalutinados, álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto paraí brinquedos) blocos para
watapondência blocos para cálculos
blocca para anotações, bobinas brocharas não impressas, cadernos de" escrever, ecoam para doaumentoS, carteiras.
caixas ae papelão, cadernetas,' cadernos, cilia s da cartão, caixas para papelaria, cartaes ,de visitas, cartões comerciais ' caaós indicas confsti, cartolina, cadernos de papel melimetrado.
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas- planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para cilafatos de papel, encardenação de papel
oti papelão. etiquetas, folhas índices
Whas de celulose, guardanapos, livros
aso impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para Impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar,' papel tara desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, aapel para' imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel -celulose, aapel de linho, papel
absorvente, papel para embrailhar tabaco. pape:áo, rectsaientes de papel, rosetas de. papel, ,rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de. cartão
e tubetes de papel •
Vania n.° 673.397, de 25-11-64
Indústrias Reunidas Irrnãos Spina S. A,
São Paulo

.

,

.

,

PRORROGAÇÃO

• s

ARACY

$141D- DRASILETRA

Classe -38
Aros 'para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retiatos e autógrafos, balões (exzek para brinquedos) blocos para
coriespondência blocos para cálculos
blocas para anorações, bobinas brochua
tais tão impressas, cadernos de escrever, capam para documentos,. carteiras,
agras de cadernetas, cadernos, caixas de carta°, caixas para papeletas. carteaa de visitas, cartões coacta:ai a zaeteses indicas, confeta cartolina, cadernos de papel melimetrada
e era branco' para desenho, cadernos
escolares, eartaes arn branco, cartuchos
de' 'cartolina, crapa.s planográficas, cadernos' de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de. papel, encardenação de .papel
ou papelão , etiquetas, falhas índices
falhas de celulose, guardanapos, livros
não inim'assos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de' papel transparente, pra os papela
os, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis. sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
sede, papel impermeável, papel em bobina para Impressão, papel -encerado.
papel ' higiealeo, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, Paa
pel para embrulho impermeabilizado
papel paia encadernar, papel para escrever, papel paia imprimir, papel parafina para embndhos, papel celofane.
ealak4a, papel de linho,' pape)
P
s!ai! cteuemafr, p Npal para embnalose

.

.

t

•

PRORROGAÇÃO

'NATIVIDADE
INDUSTRIA IMAMItsea

Classe 38
Aros para guardanapos de Papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns.
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
coraepondencla blocos para cálculos
&ma para anotações, bobinas brochuras não itinpae.ma, cagarmo 4e

'

apel
i

i

bago, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, 'rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubeSes de papel
Telnmo n. 673.399, de 25-11-64
Indastrias Reunidas Irmãos Spina S. A.
São Paulo

•

',éRoRRociiciio

Nf'•.,

BRASII EMA
• Classe 38
Aros para guardanapos , de papel
aglatinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos, .e autógrafos, balões (exato para 'brinquedos) blocos para
correspondência blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuras não Impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caixas de papelao cadernetas, cadernos, caires de 1.artno, caixas para papelaria, cartaas de visitas. tartões comerciais. eartaes ndices confeti, cata
tolhia, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envóIncros para charutos, de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas
Nau de celulose, guardanapos, livros
não impressas, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata•borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem Impressão, papéis em branca
para impressão; papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel cri
sede, papel impermeável, papel em bobina pare impressão, papel encerado,
Papel hiaiénico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papal para eecre ver papel para imprimir, papel parafina liara embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel..
serpentinas, tubos, postais' de cartão
e tubetes de papel
Termo a.° 673.400, de 25-11-64
Germano Confecções Ltda,
Guanabara

,

'

dermane
onfeccoes Efda,1
Classe 3,3
Titulo de estabelecimento •
Termo n.° 673.401, de 25-11-64
Natal — Promoções- e Negócios
Imobiliários Ltda.
Guanabara

(PSON11:Promoções
u.t) hidóékis
Clame 33
titulo h estabelsoirnenh,
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• " Termo n. 9 673.402, de 25-1144
Indústri ae Comércio Artes Gráficas
Belacap Ltda.
Guanabara

• t
Têm.°

n.° 673.408. de 25-11-64

• Irmãos Pagani Ltda.
"

Paraná

•

Ir
:7-'7".•=dr
.:4

VZ,iCIPIINOTR.TE.'?,-N.W•--t
47
z- 1...

• Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 9 673.403, de 25-11-64
Organização de Repres4;ntaçaes Comerdals e Industriais Ltda. (Orcil)
Pernambuco
.

Março de 1965 Y.
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Classe 43
Gasosa de abacaxi
Termo n. 9 673.409, de. 25-11-64
Irmãos Pagani Ltda..
Paraná

Classe 33
Sãd Paulo
Classe 33
Guanabara
Classe 33
Minas Gerais
Classe .33 ' -•
São Paulor
Classe 33 .:
- Bahia -C asse 33
Brasília
Classe 33
Paraná
Classe' 33 .
Pernamblica
.
Classe 33
Rio Grande do Sul
•
Títulos
Termos ns. 673.422 e 673.423, de
25-11-64
.
Oriente Filmes do Brasil S. A.
Guanabara •
. Nome cocnercial'

Termo n.° 673.427, de 25-11-64 •
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
•
u ari a ba ra
-

`L.OMARIN
Ind. Brasileira

1

1

Classe 3
•
Um produto- farmacêutico Antistaminico
• Termo n.° 673.428, de 25-11-64
A.
Laboratório de Biologia Clinica
Guanabara

M.AGRIZ
.

Ind. Brasileira

I
Classe 3

Um produto farmacêutico para ema •

Nome comercial
.Termo n.° 673.404, de 25-11-64
Nordestina de Artigos do Lar Ltda.
Noralar •
Pernambuco
•

grecer
Termo n. 9 673.429, de 25-11-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
Guanabara
Classe 43
Refrigerante de guaraná
Ternio n. 9 673.410, de 25-11-64
Irmãos Pagani Ltda .
Paraná •
Classe 8
Filmagens curta e longa metragens
Termo n.° 673.424, de 25-11-64
Laboratório de Biologia Clínica S. A
Guanabara

„Indústria Brasileira
Classe 8
Termo n. 9 673.405, de 25-11-64
Nordestina de Artigos do Lar Ltda .
- Noralar
Pernambuco

raDySt/ala ‘ItlfatIK.t4,a

srJts 1.'48
4rat111, ara
ql•$. 47.313AN1 1.1114
44.41.44101

r Nordestina

Nome comercial
Termo n.° 673.406, de 25-11-64
Atlas Engenharia Indústria e Comércio
Ltda .
Pernambuco

144#14.4
•

Classe 43
Refrigerantes à. base de laranja
Termo n. 9 673.4711, de 25-11-64
Irmãos Pagani Ltda.
Paraná

'Atlas Engenharia'
¡Indústria e Comércio Ltda.
Nome comercial

Classe 3
Um produto farmacêutico. Antitiroide
Termo n.' 673.430. de 25-11-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A,
Guanabara

4,4'34 4 3 /ri "ter

t-

cie Artigo3
• 'do Lar Ltda. NORALAff

NOTI Rto. Brasileira

A—

à ,A L

Ind. Brasileira
Classe 3
Classe 3
•
Um produto ',farmacêutico anticólico
Um produto farmacêutico. AntiparassiTermo n.° 673.425, de 25-11-64
'iário
Laboratório de Biologia Clinica S. A
Termo
n.°
673.431;
de 25-11-64
Guanabard
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
Guanabara

LYTER

•PANAK1N

Ind . Brasile ira

Ind. Brasileira

.

Termo ti.° 673.407, de 25-11-64
Atne!io Schincariol. Ei Filhos Ltda..'
São Paulo

4

Classe 43'
Soda limonada (refrigerante)
Termos na. 675.412 a 673.421, de
25-11-64
Wilmar Nunes da Silva, John Edward
Hunnicutt
_
São Paulo

Classe 3
Jim produto farmacêutico. Antiulcera
-Termo n. 9 -673.426, de 25-11-64
Laboratório de Biologia Clinica S. • A
Guanabara

:
Classe 3
Um produto ; farmacêutico. Antigripal
Termo n.° 673.432, de 25-11-64
Laboratório de Biologia Clinica S. A.
Guanabara

PARMINAL
Ind. Brasileira

CLUBE DAS DONAS
DE CASA"
• Classe 41
- Vinagre

g

P

Ind. Brasileira

(asse 33
Titulo
•

Classe 3
Um . produto farmacêutico. Sedativo• sedativo-hipnótico

Classe 3

Um produto farmacêutico. Vaginal

•

t•
f1 •

f
-rf .,4.•. n 3 • •

'

t

•
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Timo n.° 673.433. de 25-11-64
Laboratório de Biologia ai nica S. A.
Guanabara
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DIÁRIO OFICIAL
Termo n.° 673.437, de 25-11-64
Wilson Gil Castinheiras
Rio de Janeiro

EL? 0
ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 33
Exposições, feiras ou salões das atividades estruturais do Estado da Guanabara focalizando a indústria, comérciti,
bancos, atividades obreiras, educação,
saúde. transportes e administrações
Classe 3
Uni produto farmacêutico. NeurosedaTermo n.° 673.439, de 25-11-64
tivo-hipnótico
Wilson G4 Castinheiras
Rio de Janeiro
Termo n.• 673.434, de 25-11-61
Wilson Gil Castintleir-Rio de Janeiro

Feira dos Municípios

Classe 33
rCeltames, aspa:Ações, salões, congresIsos, conferências, seminários, simpósios
Termo n.° 673.440, de 25-11-64
!tabrics de Calçados Marilandia Ltda.
Guanabara
RORROGAÇÃO

Classe 33
Titulo
Termo n.• 673.435. de 25-11-64
Rubens Rolla
Rio Grande cio Sul

itith STRIA BRASILEIRA,

Classes: 33. 41, 42 e 43
Título

Classe 50
Para d gingais: Apólices, etiquetas,
proapétos, publicações em revista selacionalas com operaçáo bancarias, impressos em geral, talões de cheques e
talões de recibos
Termo n.9 673.445, de 25-11-64
Itrel — ltamarati Representações Ltda.
Pernambuco

ITREL ITAMARATI
RCPRESENTIÇOES'LTDA.
• Nane comercial
Teimo" n." 673.446. de 25-11-64
1. Marconi .
Pernambuco

Cat4 SIO CAITAATO
indástria brasileira

'café INGAZEIRA
indástria brasileira
Classe 41
Café torrado e amido
Termo n.° 673.448. de 25-11-64
Aurelio Mariano de Carvalho

inatatria braalloira

.1RDÚSVIA BRANUIRA,
Classe 36
Calçados para homens. senhoras e .
crianças
Termo n.• 671.442, de 25-1144
Sylvio Americo Trines
Rio de Janeiro

Classe 33
Certames, exposições, salões. congroeus, cosderinciaa, main/Mos, etsopésios

'

PAULO

Cad AWÁLIO

têm on.° 673.436, de 25-11-64
Wilson Gil Castinheiras
Rio de Janeiro

E xpook ão - Feira
;do IV Centenário.
dó' Estado . da Guanabara

5110

Jartuborã
Classe 48
Loção de. composição vegetai
Termo n.° 673.443. de 25-11-64
Plôr do Encantado Móveis e Aparelhos
Domésticos Ltda.
• Clianabara

Flar, dó Ema ntedo.'

Classe 41
Café torrado e 'moído
'Termo n.° 673.449, de 25-1144
Antonio Pereira Alves
Pernambuco

NORDESTINO
indástria bra511811'i£
Classe 41
Óleo comestível
Term on.° 673.453, de .25-11-64
Joaquim Sampaio de Melo
Pernambuco

ALGODOEIRA NORDESTINA
Classes: 4 e 41
Algodão e substancias alimentícias, inclusive óleo cornestivel de algodão e
tortas de algodão
Termo n.° 673.454, de 25-11-64
Semblantes — Confecções Ltdx
Rio de Janeiro

Scaubbten
Indústria Brasileira
Classe 36
Paia distinguir: Artigos de vestuaros
e rowas feitas em geral: Agasal
aventais. -.:parcatas, anáguas blusas,
cotas, botinas. blusões, boinas, babadeuros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casação. coletes, capas. chales,
carhecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calões. calças, camisas, camisolas, camisetas,
per, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- •
ror, logos de lingerie. laqueias. laques,
luvas, ligas, lenços. manhas. meias.
maiôs, mantas, mandrio. inantlhas. paet6s, palas, penhoar, pulover, pelerinaz,
Nuga& ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, *bons. sungas, *tolas ou alacka,
tule& toucas, turbantes, ternos, uniformes e vesudo.
Têrmo n.° 673.455. de 25-11-64
Eletro-Rõtor Santos Carvatio Ltda.
Rio de Janeiro
.

Classe 42
Vinho de jurubeba
%elo n.• 673.450, de 25-11-64
Elisio Marcos da Silva
•
Pernambuco
rígacoapAçao

os élo

ndástria-brasileita
Classe 42
Aguardente de cana
Termo ri.' 673.451. de 25-11-64
Emidio Tenório Pilho
Pernambuco

Classe 8
Motores elétricos
tkeno n.° 673.456, de 25-11-64
Soiotnon Titelbattá
Guanabara
w.

cAsABudia:
indástria

Classe 40
móveis

1325

Termo n.° 673.452, de 25-11-64
Joaquim Sampaio de Meto
Pernambuco

Termo n.° 673.444, de 25-11-64
São Paulo Viação e Turismo Ltda.
São Paulo

Classe 41
Café torrado e moído
Termo a.' 673.447, de 25-H -64
J. Veras
Pernambuco

Classe .36
Galçadus para homens, senhoras e
crianças
Termo n.9 673.441, de 25-11-64
Fábrica de Calçados Marilem diu, Ltda.
•
Guanabara

Classe 33
Bailes carnavalescos, festas e ationteelmentos- .sociais
Termo n.° 673.438, de 25-11-64
Wilson Gil Castinheiras
Rio de Janeiro •.

Março de 1965

(Seção III)

Classe 42
Aguardente de 4491%

Classe 48
Pare dlelieguir: %Emes, mandas. es.
I tratos, digna de eadeonia. água de touca.
dor, kern de beleza, água de Trine,
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p

r.rr. o ;:1

aqueceValia n.° 673.170, de 25 11-61
ptn,io.(Prorregação)
res. amperometros, bated..;ras, bombas
dabriken
pára água, „capacito • :s, condesandores
Relyáblica
.
c'auveiros. chaves, ..iwapainha s. cernediais.
tas para veiculo,
PF:ernOGACÃO
eftirilidiscos cavados.
zadores. estufas, ebuldnres. 1,)0e5.
siveis. ferroa
ria s`
en”z'in;.i
LEVEG..&L'
nos. fonareiros.
k•rros de. so:ilar.
tonogriSioç, aelait?iras- :nterrup..nres- in•C1,,s.sc 1
• lanternas,
tercornuniwilwes:
lâmpada fl porescerif Inuldificac,ores, Produto qtiimico p:ira cmulsiorwr e igualar intgMentos de cuba
pilhas. rádio-ernissores., rádio-receptores,
relóoios. reatores' para luz fluorescente,
Termo n.° 673.471. de 25-11-64sinalizadores lampalaiiies, soca:ates, se(Prorogação)
cadores para os cabo'os. transiarrirt u- Farbeitfabriken Bayer Aktiengeserrchaft
ses, telefones. tortrira. tomadas. toRepública Fencia1 Alemã
madas de correntes múltiplas', tubos
macias de correntes múltiplas, tubos
conduits. termostatas, televisores, tocadores de discos, transitores: valou'as
ventiladores, voltitnetros. vibradores e
.
• nrattomatros
TIILK ASIL
Termo ri.° 673.43. de 25-11-64
(lProrrogação)
• Classe 1 .
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellsáaft
Produto químico usado como enchitnenAleiranha
to ou carga de refórço na fahai,açãa

água de sosas, água de alfazema. água autes. antl-incrustantes e desincrusran• de pó, antenas, actnu1ac1)tes.
para barba, loções, e tónicos para o* tes para caldeiras, arsénico, • acetona. dores. alarmes, • a' to- t a I qnte. ad

cabelos e para a pele. brilhantina. ban- acetato de chumbo. acetato de cobre
dolina. "batons". cosméticos, fixadores. acetato de, amônia. acetato de potássio,
de penteados. petróleos. óleos para os acetato de zinco. ácido bórico. ácida
cabelos, creme evanescente, cremes gor- acético. ácido axálico. ácido nítrico
durosos e pomadas para limpeza da ácido fénico, ácido cítrico, ácido sa;i.'pele e - maquillage - depilatórios dessa. cilico. ácido" benzóico. acto', água oxse
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz, nada, alb4Ina. alburninato de ferro,
e talco perfumado ou não, lápis para argirol, arseniato de Ferro. arsaniate de
pestana e sobrancelhas. preparados para potássio, arsen:ato de sódio. antinténte
embelezar cujos e olhos. carmim para metálico amoniacc a.cnal. ar3o rosto e para os lábios. sabão e creme foi e cetalilida. bálsamo de perurn bi
para barbear sabão liquido pertumado cloreto. de merrino, bi-tosiato de cálOu não. sabonetes. dentiErteios em pó cio. .bicar'onriato de sódio, bolus alba
posta ou liquido: sais perfumados para boricina. borato de sódio, benzonafto,
Lanhos. pentes. vapo rizadores sie partti- benzoato de mercúrio, bisturnose, bicarme, escõvas para dentes. catraios unhas, bonato de potáss:o. breu FP, cola sint
dual de louro. saq uinho Pe rtu- tética. composições químicas utilizadas
mado, preparados em pó. pasta. liqui• Delas 'Industrias. texteis e pelas costu6, e violas para o tratamento aas unhas mes. corantes minerais para uso na
dissolventes e vernizes, removedores da indústria, creosoto para usos nas. indús
cuticula; • glicerina perfumada para os irias. calema. cai virgem, carbonato de
cabelos e preparados • para descotorit magnésio. carbonato de sódio, carvão
unhas, dhos e palias ou sinais artifi- vegetal• em pó. carvão ativo. caseinato
ciais. áltos para a pele
de sódio, carvão animal, clanureto de
mercúrio. citrato . de cafeína. citrato de
• Termo n.° 673.457, de 25-11-64
ferro. citrato de prata. citrato de Pra• Solomon Titelbautn
tássio. cloreto de amônio, cloreto de
Guanabara
cal. cloreto de cálcio. cloreto de megnesio. cloreto de sódio, cloreto de otássio. colargol. colódio elástico. cremos
de tartaro, cuprol. citrato de ferro. ét.
trato de quinina citrato de ferro verde
•
Classe 10
carbonato de amônia., -cloreto de zinco,
Algodão hidrófi o, ataduras, adesivos caroonato de potássio, carbonato de
curativos, =pressas. esparadrapos e mangarTês, dermatel. desengraxantes para
niquelação. desoxidantes par,a metais.
gaze antisséptica
.pó. estearato de aluminio. esséacias
Têrmos na. 673.458 a 673.460, de em
desincrustantes para máquinas, enxófre
25-11-64
de gomencd, essência de eucalipto. emo •
(Prorrogação)
lientes para remoção de tintas ap!,ca.
* Auto Union G.M.8.1-1;
das, emutsionante para produtos astálAlemanha
ticos, esmaltes. eter, fenosalii, torvo:,
Fosfato de ferro, fosfato de tricálcio. fosfato de potássio. - fosfato de sódio. fos.
fato de amônio, iluidos para freios,
glicerina. glicerotostato de potássio,
glicerofostato cie magnésio
Classe 46
Sabões comuns
Casse 46
Classe 6
Massas para enzerar, areparados para
Máquinas de combustão interna, raça /impar e polir (menos arra coiro)
quinas para embarcaçõcs, mi tinas para
Classe 47
construções, guindastes, máquinas trr.'Óleos minerais
toras, bombas. máquinas venciladoras e
Classe 4
compressores
Materiais de enchimento (vegetais e
minerais)
Classe 8
Aparelhos e utensilios de dm:nação.
Termo n.° 673 466. de 2i-11-64
autômatos
(Prorrogação)
Classe 21
Zeiss lkon A. G.
Automóveis, bicicletas, veículos terresAlemanha
tres, aéreos e marítimos ebn fluviais
• Termo& na. 673.461 a 673.465, de
25-11-64
•
(Prorrogação)
Titangesellschaft ci. b. H.
•
PRORROGAÇÃO
Classe 8
Aparelhos estereoseípicos
Termo n.° 673,467, de 25-11-64
(Prorrogação)

p

PRORROGAÇÃO
AME

.

PRORROGAÇÃO.`
POlyiétoiS
Cari Zeiss
Alemanha

PRORROGAÇÃO'

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

N1TROX
Classe 2.
Adubos, ácidos sanitários, água deslnfetantes e para fins sanitários, apanha
inõsca e insetos (deagorna e papel ou
pa p elão). alcalis b•actericidas. baraticidas. carrapaticidas, cresol, acouta/Lm, creozoto, desodorantes, de‘infeantes. defunadores. exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterelitantes, embrocações para animais, enxertos, farioha de ossos, fertilizantes tos.
fatos, formicidas. fungicidas. ?uma:mates. g'icose para fins veterinários guanos. herbicidas, insetifugoa„ larvicidas.
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório * pós
inseticidas. parasiticidas. funaicidaa e
desinfetantes, preparações e produtos
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários
desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas. sanitrios , e veterinários. sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hei-sias daninilas
Termo n.• 673.469. de 25-11-61
(Prorrogação)
Parbenfabriken Bayer Aktiengesedschaft
•
República Federal Alemã

PRORROGAÇÃO
L .E . 0 L. A -T

de artefatos de boracha ou de matéria
plástica Termo n.° 673.472, de 25-11-64
(Prorrogação)
Farbentabriken Bayer Aktiengesellschaft
, República Fecir rai Alemã
PRORROGAC.A.0

L V A. Z E is
Classe 1
Matérias „corantes
Termo a.° 673 1 3. de 25-11-64
(Prorrogação)
Farbenfabilken /layer Aktiengesellschaft
República FPrier.1 Alemã
PRORROGAÇÃO

AOBAPON

C'asse 1
Produto; químicos auxiliares para tingir
• e estampar tecidos
673.474, de 25 - 11 -64
(Prorrogação)
Parbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Fedé . ai Alemã
• Têrrno n.°

PRORROGACÃO

SUSTINOL
Classe 1
Produtos 'químicos auxiliares
estampar tecidos

para tingir

Têrmo n.° .673.475, de 25-11-64
(Prorrogação)
Parbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alen,5

PRORROGAÇÃO

Classe 1
Produtos quicnicos usados na .inCilstria
taxei para a fervura de fios e tecidos
de algodão. lã, rayon e de outras fibras
sintéticas. agentes guimicos humegtanClasse /
tes usados em fingimentos na indústria
Para (MstInguir. tintas, lacas7 vernizes
Classe 8 •
textil. produtos quinficos . usados Como
•
Ciam 1
esmaltes. sulastáncias /tilinta:as , usadas
em geral nas Indústrias, anilinal. absor- Aparelhos, acessórios ou apetrechos matéra prima • para a, 'preparação. .de Resinas: ,sintéticas. matésias plásticas
ventes alcatrão. água raz, álcool. alu. elétricos ou usados na eletricidade, in- detergentes . ou saponáceos usados na contendo resinas sintéticas, produtos qui.
.
•lavanderia
micos para Impregnação de tecidos
minto em pó, alválade amua, antideta clusive medidores, a taberi aspiradores

nn

LEGUVA,D.
e • .

Termo a.° 673.476, de 25-11-64
Banco Pagano S. A.
São Paulo

• PRGEIROGKAO
BANCO PAG ANO 19, A.
Noane comercial

Tértno n.° /573.484, de 25-11-64
sa de tomate, mel e melado, mate, masias para mingaus, molhos, moluscos, Imiti:riria de Correntes e Gearas Farktr
S. A,
mostarda, mortadela, nós moscada, noElio Paulo
pudins. picIdes. peixes, presuntos, patia petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins;i
queitos. rações balanceadas pare ant-!
PRORROGÁTX0
asais. requeijões. sal sagm sardinhas.
sanduiches. salsichas, balames, soam enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e da
frutas; torradas, tapioca. amaras, talha-,
rim tremoços, tortas, tortas para ah.'
-meato de animais e aves, torrões. •

Tênno a.° 673.477, de 25-1144
Banco Pagano S. A.
São Paulo

áORROGÀÇÃO
n nr c o PAGANO

LSTE É Ku BANCO'
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Têtmo n.° 673.481, de 25-11-64
Confecções Santa Maria S. A.
Paraná

SINATRANYL

Classe 11
palites

Classe 24

Frase de Propaganda
Têrmo n.° 673.478. de 25-11-64
Banco Pagano S.
São Paulo
.

ranataougn

MEU TESOURO 11
Classe 33
Expressão de propaganda
Têrmo n.° 673.479. de 25-11-64
Comercial F. jabur 8 Cia, Ltda.
São Paulo

douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças. remição. coletes, capas, cindes
cadsecols, calçados. chapéus, cintos

cintas. combinações. ~pinho& calças
de senhoras e de crianças, calções. calça& camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos: cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar-,
pes. fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravata& gorros, jogos de %geria laqueiam lumês,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
maios, mantas. mandrião, manilhas pateies. palma penhoar, puiover, pelariam,.
pingas, ponches, polainas. pijamas, ,pa
altos, perneiras, quitamos. regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios saldas de banho. sandálias.
metam
*horta. sungas. atolas ou dada
tule& touca& turbante s, -ternos. uni.
formes e vestidos

HOTEL 'SOESTE .
Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n.° 673.480. de 25-11-64
Comercial F. jabur & Cia. Ltda.
São Paulo

DeOESTE
Clame 41
Alcachofras. aletria, alho. aspargos.
açúcar, ahmentoa para /animais, amido,
améndlos, ameixa", amendoim, araruta
arroz. atuas, aveia. avelãs, amam mel.
tonai, banha, bacalhau, batatas, balas

Tisatiartria 13;:seileirn

,lasse
blecoltos, bombons, bolachas. baunilha;
café em pó e em grão. camarão, canela Para casungair. carnes sa ires
am pau e em pó, cacau, carne& chá. cas, sècas e em conservas, sa'ames,
caramelos, chocolates, confeito', cravo. salsichas, ba.alhaus, mortadelas, lincereais, cominho crem ide leite, cremes guas, presuntos, linguiças, paios, baalimentícios, croquetes, compotas. can• nhas, conservas alimentícias, ro.icinhos,
gim coalhadas castanha, cebola, condi- aves abatidas, peixes, mariscos, molusmentos para alimentos, °obrante& cos, extrato de ,carnes, gorduras, lomchouriços, dend& doces, doces de fru- bos, cerebelo, sangue. ps, patês, bacon,
tas, espinafre, essências alimentares, em. copa, touchilos defumados, gelatinas

padas. ervilhas, amovas, extrato de to.
*Me. %rinha" aliraenticias. favas. Iapelas flocos. farelo, fermentos. fedida
goa, frios, frutas dou, naturais 4 cristalizadas; Oleosa, goma de mascar, gordores,, ciplinalos. grão de bico, gelatina
a, geklia& herva doce, harva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, Lite.
condenando, leite am pó. legume* •19
imesserva. lentilhas. linguiça, louro, mar
ma alimantleMa. marlema, manesiga,
innnondon, 1111111111Wilál, anamaillo, Now

Termo n.° 673.485, de 25-11-64
Laranjal Automóveis Lida
São Paulo

Termo n! 673.483, de 25-11-64
Eduardo Silveira Tr6plco
. São Paulo'

PLAVENDAS
Classe 35 .

"Maks de aetabelees.......:

Classe 8
Acezsórios ds aparelhos elétrico. e Lar.
'adores de toada os tipos •
Têrmo " 673.494, de 25-11-64*
Gen.trai Electric 8, A.
Guanabara

111
LARANJAL. 6 1110 fil fiGIC
AUTOMÓVEIS
LTDA.
Nonie comercial
Têrmo n.° 673.486, de 25-11-64'
Laranjal Automóvel" Ltda,
São Paulo

LARANJAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 673.482, de 25-11-64
Cooperativa Bagense de Carnes •Ltda.
Clame 50
Rio Grande do Sul
Para distinguir: Impressos para uso em;
cheques, duplicatas, envelópes, faturas.
PRORROGAÇÃO
notas promissórias. papes de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas. tabuletas e veiculo& bilhetes impressos

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 6/3 . 493. de 25-11-64
General Electric Cormia is/
'•uanabare •

LOCKE

INDUSTRIA BRASILEIRA I Para 'distingu 1r. Correntes and-derraClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuário'
e roupas feitas. em geral: Agasalhos
aventais, alparcata& anáguas. blmas
botas, botinas, blusões. boinas, babm

Clame 16
Material plásti:o laminado mal : deitinadn a ser aplicaJc com, revesti.
mento decorativ, em porta:. e pairéia,
de wrecie
•
CIZSSe 28
Coberturas pa.e mesa e artigo. !milina
dos rigidos semelhantes forrcedo, d
material laminado sintét ...o rigido

Classe 8
Sintonizador de televisão
Têrrno n.° 673.495, de 25-11-64
Madeireira Scala
Paraná

Madeireira Scaki
Chnses: 4 e 35
Titulo
Térmo a.* 673 .496, de 25-11-64
Indústria Frema par Ltda.
• Paraná

`FREMApAR
lndústria rasfieira.

Clame 11
Para distinguir ferragens e ferras/1e~
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldravas, armações de metal

abridores de latas arame aparelhos de
chã e café, assadeiras, açucareiros. apa.
Tirmo n.° 673.489, de 2.5-11-64 . relhos para lavatórios. arandelas, arem
las. aros, almofadarises, amoladores,
General Electric S. A.
amoladores de ferramentas, alças para
G:.i.nabara
ancinhos, brocas, bigornas. baixela'.
bandeias. bacias, bombonieres. baldeai
horboletas, bateria& bases de metal, bati.
eadeiras, bales, bisagra, buchas, bainha
para facas, baterias de coalha,
de pedreiros, cadeados, correntes, cabi•
des, chaves de parafuso& conexões para
encanamentos, caixas de metal para
portões. colunas. canos, chaves de fiada. chaves inglêsas, cabeções, canecas,
copos. cachepots, centro de mesa. sios
queteleiras. caixas para condimento ai
alimentos, cadeados, acidai:15es. caçar°.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas. coas
dores, cuscuseiros. cabides de eneWl
Classe 8
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvam
Geladeiras
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave.
venas. cremone& cadinhos crivos, cima.
rirmos a.. elfIs490 a 67'l 02 ire
fradorea, cassinetas, cabos, chaves, ehmi
2511-64
ves para porcas circulares, chaves toé
General Electric Company
quimétrica. correntes para chaves, a&
Guanabara
distes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiça& descarta- para talheres, pra,
PRORROGAÇÃO
toe e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeite. de metal, estribos, espátulas,

TEXTOUTE
(1..sst 8
Iodados.' de eletricidade

estojos de meta) para carimbos, eixos,
expandidor para tubos, estruturas neg.
Uca& eacarradeirm, espremedor*s, seP11.
madeira& formões. foices, feno pane
matar. nom, ferrolhos, Iam kW"

ÀARio OFICIAL (Uçao III) •

te Quarta-feira 31
kchaduas. fruteiros. funil. fedam Para
doca. boba, sabidas e pudins, lianges.
Wein. furarem ferramentas oort.otea
perfurantea para marceneiros. kchos
à Metal. ferraduras. forininhas. fitas
guanições de metal
* aço,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de corretas. grades para
fogões • geladeiras. grelhaa, galheteiros.
gonzos. grosa-s. garrafas. llhoaes, joe.
lhos, jarros. limas. 'lâminas licoreiros.
latas Iva. linuguetas, leiteiras machamoias paar oortas. martelos.
dinhas,.

marretas. matrizes. marmitas. maçanetas
Mortas. machetes, mantegueiras. malhos
navalhas, males, puas. pás, pt 'retas
pregos.' ponteiros... parafusos. porcas.
pratos, porta-gêlo.- posetras, porta-pão.
porta - joias. paliteiros. panelas. puxado
.res. phicas. pregadores, porta-esponjas
peneirai'. .oinos, plainas. perfuradeiras
pires. paneiões. porta-copos e
garrafa. pussadores de ioups. presi
itias..rahtelos. roldanas ral t..s. regadores
rebites.' reduções, reciptentes de metal
rodizios, roscas de aço inoxidável. registros de aço inoxidável, registros
serras. serrotes, sfões. saleiros. sacam&
lhas. - 'torquezes t rilhes tubos tubula
ções. - tampões. ti avadeiras, telas de
arame. trincos. ta ;as, travessas tesouras.
trancas, tramelas. talheres talhadeiras
tampas' para panelas e caldeirões. ter
tinas, tachos trens de cosiaha. torra.
deiras. !orinóis. vasos. vt.sdhalues. vermas. altandrii de expanAo. treze de
chanfrar. guia de freta, de chanfrar.
ventosas, maletas, baus pára sacos de
viagem. para • pítatari. ba!mazes. cantos
para estojos, colchetes clara 1.alas. era. • vos. enfe.tes téeno para p astse
e para
malas. passadores de corretas. pontei
p-endenores -te papel. suportes

aparelhos de iluminação, aparelho. de
televisão, aparelhos de ventilação para
edifidos, aparelhos , elétricos para banho, aparelhos eletradinamicoa aparelhos para barbear, aparelhos para lostalações telefônicas, aparelhos para oudula: ou secar cabeloa, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspirado. . et de pó. benjamins, bobinas et*'
tricas, caixas de derivação. campainha*
elétricas, comutadores, ,tondensalores
elétricos. cónectores, enceradeiras. estufas de aquecimento, estafas para con-

servar alimentos. estufas para secar rota
pas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de agua, fogareiros elétricos, fogões, haornos. iiffivanômetros.

hidrômetroe, indicadores automáticos de
nivel, de água, instrumentos medidoras
de energiã elétrica, instrumentos telefd

nicos, .interruptores. irradiadores, atmpadas, liquiditicadores, manõmetroa,
crotones, piek-ups, pilhas - elétricas. re:
ceptores de rádio, retrigeradores,
relógios, reostatos, telefones, teraioatatos tomadas,— transformadores. válvulas
para rádio, válvclas para aparelhos de.
televhâo, ventiladores e voltimeros
Termo n.° 673.499, de 25-11-64
Ferragem G. Pedro II ada.
Ra:, Grande do Sul
•

D. PELRO I
ndústrtl a

!.3.7a511eira

. Classe 11
Para distinguir, ferragens e 4erramentai

Marçc 66 1965

•:

Grandeoaarca Confecções Lt4.
Pernambuco-

Grandemorco.
Confecções Ltdci.
Nome comercial
TèrMo n.° 673.505, de 22-1144
rlinica São José e Maternidade
D." Flavio Ltda.
Paraná

Clinica São' José e
Maternidade Da. Flavia
Titulo
Termo n.° 673.506, de 25-11-64
Rapsódia Indústria e Comércio de
Roupas Ltda.
São Paulo

deiras, orinóia, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão. (reza de
'rezar, gula de (reza de ; chanfrar,
ventosas.,tfialetas. haus 'para sacos de

viagem. 'para pastas, balmazes cantos
para estof6s. colchetes para malas, cra.
vos, enfeites, fecho para p astas e para
malas. passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão

4
(55)).

Térenq n.° 673.500, de 25-11-64
Industrial Tecnoplast Ltda
Rio Grande do Sul

-SP •
4c>

TECNOPLÁST

Alicates, alavancas. arruelas, arrebites
•
dea, metal
argoles. eldeavea,, armaçõesa.•
.
Termo n. 5 6 -4.497, de 25--11-6À
Classe 50
abridor et de latas, mame, aparélros de, Impresá gN para.
Lojas Decantai Ltda.
cheques,„
.aa
chã e cate. aszedeiras, açucareiro;, ap
Rio Grande do Sul
envelopes,
fatuw,
notas :prol
licata?.
i
relhos para lavatórios, arandelas arestas, aros, almofadrises. 'amoladora, tniss6r.as.. papel. de correspondência' e
amoladores de terramentas, alças para 'recibos Impressos em cartazes, placas.
••• ••••
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, tabuletas e veiculos, bilhetes impressos
--••.• ..rio
•.Indust
'P-psileira
bandejas, bacias mombonieres baldes
Termo n.° 673.501, de 25-11-64
borboletas, batarias, bases de metal bra
Classe 8
Consórcio Mercantil de Estivas Lanitala
Para daainguir: Reguladores de tensão ..adeiras bules bisagra. buchas, bainha
"Gotnesa )
reguladores de voltagem aquecedores para tacass baterias de coSinha, colhe
Perimir htico
e chuve:roN c.,t.r:..os e ina:s: amperíme- rem de pedreiros. cadeados correntes co.
tros. aparelhos de ar condicionado, apa- bides. c, -es de parafusos. conexõe.
relhos da rádio, receptores e transmis• para encanamentos caixas de metal para
Consorcio Mercantil de
sores. aparelos de v ,:ntilação. aparelhos portões. :dunas. canos chaves de fende svafflas, arai:ardores de pratos, aspi- da chaves ,lesas, cabeções. canecas.
'Estivas Limitada
radores de pó. batedeiras elétricas. bor- com. cachepots centro de mesa -o
querelaras, caix :is para condimento de
nes. botes para comando elétrico
(Comesa)
distância cabas elat icos. cafeteiras elé- litmentora andeadas caldeirões. caçarotricas blindadas manuais e automáti- las, chaleiras, cafeteiras conchas run-cas. chaves magnéccas automáticas. cir. aores. cuscasairos • cabides de main.,
culaclores de ar, d:shintores disositivos cabos. caixas de ferro. cgruzetas Clli',P$
Nome cor:lerdo! .
cantoneiras. chaveiros. ,canive: s, dmde artida, enceradri-as rouir.amentos
luz fluorescente.- equipamentos tele4Sni• venas. cremones cadinros crivos, channitri on.° 673.50 / k 25-11-64
cos. esterilizilen..cs ferroa de engomar, truclores, cassinetcs cabos, chaves cha
titicas Brasilt-iras
tios eléricr.21, gladeiras grelhas elétricas ves para no-cas circulares chaves tor
Pernambuco
:•
Interruptores automáticos de circuito. quirra, traal correntes p ara .ahaves. collâmpadas elétricas incand?scentes e fluo creres •'-rw . s para Porcas, distintivos
rascantes, lampadários, lieuid,ficadores dobrai . • s. rb. scanco para talheres pra
°ficas brasileiras
lustres, riu:ui:os de r ilst-il-mb;ão. -atores tos e aerlos enxadas esferas, engates
recepte' • laa pa -a lâmpadas reles, reto enfeites de metal, estribos, espátulas
fiadores de corrente elétrica, soque- estojos de metal para carimbos, eixos
tes, telefones, torradairas, ventiladores expandiJor para tubos. estruturas netaNonas co". rr,a!
!Iras. eacarradeiras. espiemedKés, aspae voltimetros
--amadeiras. formões, foices cerro para
Térm on.° 673.5Q3, de 2-11.“
caetar capim f-erolhos. facas, facões
- Construtora Coe LtdT. ao ri.° 673.498. de 25-'1-64
:. echaduras fruteiras.. funis fôrmas para
Eletro-T ,eaniac e Renresanta ,,õaa faletax drates,.bolos empadas -e pudins. flamas
Pernambuco
Ltda.
fivela, furadores. ferramentas cortantes
Rio Urna& do
-a nerfufantas para marceneiros 'echos
Coristrinora Cac
de matai, fe araduras; forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal
'garfos ganchos para' quadros, grampos
indústria Brasileira
- nata emandas de coitadas, grades para
fogões e aaladeiras.• grelhas,• galheteiros
Name cota aa:al
Classe 8
Para da tiannir: Acanclartores elétricoa
alannha el,ffricos, alto-falantes; ampetorninletes e tubos de extensâo

Termo si.' 673.504, de 25-11-64

gonzos, grosas, garrafas, filhoses, joe.
lhos, jarros— limas laminas licoreiros
latas.. uvaaflinguetas, janeiras, macha.
;linhas, moias para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, ratintegueiras malhoe
nava'has, nipes, ocas. pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, parta-gelo, poseiras, porta-pão.
porta-jóias. paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de 'roupa, presilhas, rastejas, roldanas, talos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodizios. "roscas de aço inoxidável, registros de , aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros. sacarra-lhas, torqqezes. trilhos tubos subula
arame, trincos, taças. travessas./esouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
ções, ampões, travadeiras' telas de
tampas posa pane/as e caldeirões, terrinas, tachts, trans de cosinha, torra-
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thnetros. amplificadores oari, radias.

Ltda. .

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: C
' R$ 10,00
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Classe 36
,
Para aiistinguir: '..Art:04 . ,de vestuarços
e roupas feitas em . geral: Agasalha"
aventais. alparcatas. •anáquas. blusas,
botas, botinas, bluaões. boinas. ba n adouros. bonés, capacetes. cartolas. cara.
nucas. casação. caletes. canas. chales,
catbecols, calçados, chapéus. cint0S,
cintas, combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de Crianças, calções calças. camisas, camisolas. -camisetas.
aaecas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos. dosamos. acharpes. fantasias. fardas para militares. aolegais. fraldas, galochas. gravatas, gorros jogos de !ingeria, jaquetas, lactaks,
luvas, ligas, lenços. inantõs. 'meias,
!maiôs. mantas. mandrião, mantihas pa.
;latem. palas. penhoar. puiover, pelerinas,
Negas, ponches, polainas, pijamas. ou,
nhqs, perneiras; quinlonos, regalos,
robe , de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas cie banho, sandálias,
sneteres. shorts. sungas, stolas.ou slacks.

1

tu!er, toucas, turbantes, iernos. uniformes e vestaias

Termo n.° 673.507, de 2---1-1--€.:1---, Soder de Incorpo r ações 0
articiliat,tks Ltda.
Minas Gerais

Ltdo.
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Inressas rara as
cal , alara- ta:

'•

it.'L,L1CS

pç anis-

-saandenJa e reoarei d.••
-arta: alaras.
:rnprps..e.,
tabuletas e veiculos, bilhe es impressos,

t

