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DE 1.:e5

CAPITAL FEDERAL

QUIRTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 19611

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL .

rios Refundes S...A. — Esclareça se a
sua marca é genérica (contramarcal
ou se distingue especificamente uma
determinada especialidade farmacêutica como faz crer sua composição
verbal.
. .
RECONSIDERAÇAO DE DESPACRO
P.E.N., Fá-bric.a de Embalagens Nacionais S.A: — No pedidq . de recon.
sideraço de despacho dg indeferimos..,
to do termo 100.606, modelo de utilidade para: Recipiente de 'Papelão
Com Tampa, Perfurável Ou Ntio. - Do
Mesmo me terial — Mantenho Ct. despacho de indeferimente publicado no
D.O. de 21 de janeiro de 1962.0 pedido de reconsideraçuo não está dee
vidamente fundamentado e, por isso,
é arquivado, de .acôrdo eçom o artigo 196 alínea "B" do CWigo. Arquive-se o proceeso.
•
.
..."4
(Republicado por uer saldo com
incoi;reçõe) .
1.

pedido de reeonsideraçã.o de fls. 32,
mantem* o primitivo despacho de
/is. 31; registre-se, por no me pare'4D,:àãazái.mento
O Diretor Geíal
cerem interferentes os prepalados farNacional da Prop....s •...e industrial, tivo dsepacho de deferimento da soli- macereticos. Aturai, registranda e
vai, registranda os quais têm aplica• usando da atribuiefe, t me confere citaçao feita.
do Decreto
ções terapêuticas inteiramente Uiveio artigo 50, item
Produtos
Spaissi
Ltda.
—
No
peditee 1952, e
sas.
me rei. de 23 ue
do
de
desarquivamento
na
patente
considerando
es
ia...
e
da
Sea.
•
C F Boeringer & Fioehne GMBH —
do Serviço de eteeepelio, Infor- 110.395 modelo industrial — De acor- Recorrendo
do cicepacho que deferiu 43
do com o art. 63 do Decreto n.9 535
mações e acpediçao,
de 23 de janeiro de 1962 e parecer termo 414.046 marca Cortucid de BriR,esolve deter nui,.. 1-: e a a Ssceeta da Divisão de Patentes, neto atendi- tish Schering Limated. — De acordo
ria do referido Sere: o hoeario cone mento • ao pedido de reconsideraçao Comi o art. 63 do Decreto n.9 535 de
Corda/Jim com o desle, 1.-ersee.sa
de fls. 20, mantendo o primitivo des- 23 de janeiro -, de 1962 e parecer cie
r no.as; para pacho deferindo a solicitação feita. Diviso de Marcas, acolho o pedido
ou eeta*das 8,30 ite
atender aos Lirmos deo reeente porde reconsideração de fls. 16 para o
autorizada Anselmo Cueva — Recorrendo do fimd e reformar a decisão recorrieta:.e
taria fica aquela IX
deepacao
que
deferiu
o
termo
113.968
la designar o meetireo ,cet quatro (4) e privilégio ae invenção de eose Buenete, indeferir o registro do produto lar,
„.e.
e, ...
idores.
o eninimo de dois C
maceutíco Cortucid que colide co
.•.
IsIbtilicaçàn .‘
A presente portaeers. • finará em vi- ventuta Codolosa — De acordo co1n 4) ia registrado CoridEici.
art. 63 do Decreto n.9 535 .de 23 de
e
gor na data de sua per •eareao.
janeiro de 19e2 e pakecer deeDiviseu União de Bebidas Indústria e Co- ..t convidado: o. Agcte cf4 Propr.-L.da.
Patentes, nego atendimeate ao pe- mércio Ltda. — Recorrendo do de.0 de I.ádu q tr 4r . — Manoel Alves., á
eeser exitliNTE 1- DalerrrOR-e- . de
dido de reconsideração cie lis. 45, pacho que indeferiu o termo 414.599- perecer a este Departatneinci, a filAcem.
dee
•
mantendo a iniciei do dePaeleo de marca Cliper — Da acordo com o. ar- i dentro do pt'arzo linprorrogável de trata
tigo 63 do Dee...ret& n. 525: de 21 de
• ' deeeeimento da'solieltação,
r dá data de publicação do
janeiro de 1562 e Pareee,r da DiViseo diae; a-trinta
rerideração ei. despachoh
'lapon Corozia Cortiças Se.A.•,:t,a• Re- de Marcas, neeo atendtmeato to pedi- presente, prestar . esclarecimentos ars feia- '
DE
1965
DIA 29 DE' MAI'
correndo do despacho que defluiu o do de reconsideração cle'fIS. 28: • man- do que ex:ste no presente processpe 551
termo 125.852 de Metalurgica fleieny tendo p despacho de frideferiniento de 27 de junho de 1963, urdo (toe Cr .•
•
Ltda.
Indústria e Comércio *e— "De orienta/o, face ao colidencias apon- não compartcimtnto no
Marques. Antunes •.A. ./riáquinas
prazo àcitna »,acordo
com Ir art. 63 do >Decreto tadae e constantes do processo.
Agriccaas — Recorreee. do despacho
reftrido, poderá acerretdr-lhe eg i. s!Itt.
t
que deferiu o termo •1 936 privilégio n.9 535 de 23 de janeiro de- 1912
de invenção de. eic O à Latimaraas parecer da Divisão de Patenteg, tregei Merck & Co. Inc. — Recorrendo do ções mexerias previstas no-mitfeo 11,
-MoreIrri — De acare)e,-en o art. 63 deferimento ad'pedido de reconsidge despacho ,que deferiu o termo 420.104 do Decreto-UI, n. 8,933 de 26 de iiie
com o neiro de 1946, e.
.„
do Decreto 5:35 3 de jaheir0 ração feito; mantenho o primitivo marca Striatan — De acôrdo
..
de 196e e parecer d•. ie AS:141 de Pa- despacho de fei. 22, desde que a seja art. 03 do Decreto n.9 535. de 23 de
janeiro
de
1962
discordando
da
Divitentes, nego atendee e í .) ao pectido com. os pontos característicos corrigi- são de Marcas, nego atendimento ao
EXPEDIENTE DA SEÇÃO"DE
,
de reconeicieraçao eu de eacao de /e- dos conforme fls. 35 ate
PUBLICIDADE
• I pedido de reconsideração de fls. 15,
nitivo dee:pa- Café-Paulista S.A. — Recorrendo
lhas 20, mantendo e
•
de
tão de deferimento e.: ialcitação fei- do despacho que deferiu o -termo I me nt. -ido o Primitivo despacho inpor me pareceremDia 30 de março de..-1965' '•
ta por não ter o ta 2.".' • ^.:1 ^.2./ihtunp, fun- .365.321 marca Flor Paitlista de Bar "registre-se",osp
reparados farinaceoExteeneia;
datnentação ou argui.. :; eu que modifi- Lanches Flor Paulleta „Ltda.. ' confundíveis
tices Striatan reeistranda -e Pelam
nasseeppinlea ardere ..
'
refines
com
acôrda com o art. 63 -do Deereso registrada os quais têm aplicacõee -.eexigéncin
cumprir de
Piei:adro/1 S.A. P. os 10 Deriva- n.o 335 de 23 de peneiro de 1962 e-pa- rapem t icsii in teirranen t e ti i verse:: e acierdo com o aviso publicade no' boe
dos — -Recorrendo •: deepacho que recer da Divisão de Marcas, acolho o , prinçipaimente porque com o ri . .re ro 'Jean de 25 de março de 19(S54.
.
indeferiu o* termo CO.' Vir privileelo de pedido de reconsideração de fls.e1,5,1 da reconsideração já co-existe SieteN. 99.526 — Edson Anfrit :e0 DAn..
invenção -- De ac5i!ee eam o ar.' 63 para o fita de reformar a decisão reei tran o requererei!.
gelo.
do Decreto n.9 535 te: 23 de janeiro corrida determinando ,•;e-,a registradd7 N. 431.812 -- Rio Gruilee e EdiN. 111597 -- Paulo Vrei•titinsen.
preuenee !Iterc?. com os eeemPlares.
de 1962 e parecer d. P riso de Pacom o artiexcluide o artigo:- café: tora. Ltda. — De acordo
tentes, nego- atendb • ,e tio pedido de- l. 12 e
N. 109.910
Salim B idra S._
525
de
21
de
jago
63
do
Decreto
n.9
ess usa: exclusive de,
e1ein
,de reconsideraçftb, neer...indo priratMannfaturas Metalic-as,
neiro
de
1932
e
parecer
cia
Divieão
rimentio da 'gentílico 'Pai:Usou isoladatnente.
••
tiro despacho de
de Marcas, reconsiderar o despache' N. 114.907 — Cnr
eidlleezo di
150licitação feita.
*Auto Jau Diesel S.A. — Recerrenz: 40 fls. pirea aisial conceder o 'e- t Souza.
— Recor- do do despacno que indefCria Ceetar- rstro pieterciitio visto mie a marca
Luzia de Aceeedo
indeferiu o mo 377.058 Marca Jau Diesel-- *De Considerada impeditiva ao deferimen• rendo do despacho
N. 115.014 -- Bendix
Aviatioa
tênam 07.919, mociale • ..utilidatie I Meneio pope o art.:.. 63 do Decreto to .solicieede & do. próprio interes- Corp.
:
052
janeiro
de
actirdo
com
o
ais
.
:3
do
Decreto
.de'
n..9 535 de 23
De
-sedo.
N• 115.830 --- Magmis S.A. "Ma-k
n. 9 535 de 23 de jant .o ,..ie 1952 e pa- parecer da Divisão de Marcas, :nego
recer da Divisão de e'etentes,. nego deferimento ao -Pedido de reconside- EXPEDIE4TE .DO DIRLTOR GERAL »Leoas e Produtos.
•,atendimento .ao ried.:o • de reconsiliee ração de fls. 18; mantenho o , despa• N. 121.889
29 DE MARÇO Del
DA
Antônio Atiguet
• ração d elle. 51, irseresdo o PrIn117 cho exarado a fie. 1j.
4.•
•N-111 123.048 ‘-!-- Matrardo Henrique
tiro tiespecho de ind .mento da sciEXICIfee.7.C.
IA
,e
Recorrgek
Beehiinger
Soim
—
•
.
H4
-*
•
DelLearge.
e•
clp do despacho -que deferiu o. verme
Lnitpold Wek *C...r.-endscb.
•c:()e• Intlizettia 416:g 1ef attural da ,Laboratório,
Pleetar
• N.- 124071, V D Ccse Co.
.do Materiais 0 Pred .te.; Plásticer, — Roeunnees S.A. — Diç acôrdo *com o zeutische Fabrik •Neepedeio de re125.493 — (111folv.
tter.,orrenclo do despe "!e sue dere/int) art. • 63 de. riecreto n.9 6e6 de 2e cío consideração do despacho de -deferi- N.
N. 124.273- — Ford Motor Co.
mento do têteno '426.12t marea•Cotendo 109442 (i ."i '' lo de
'anelei) de- 1965, etneardenclo da Divr.i micin,
1-24.378 -- Adoll D Spatz.
do ri»-- ,seeee reee i" - t ó. • .
— De côrci0
o - art. fii do 441' de Marciee,iiaego atendimento ao
DIA 29 DE MALÇO DE 1965

Decreto 535 de 23 de janeiro de 1962
e parecer da Divisão de Patentes, nego
atendrmeneo ao pedido de reconsideração ae fls. 38, mantendo o primi-
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•

•

•
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Reparliçães Pairti'eas:everão remeter o expediente
kUstinado à publtcaçãe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRE'SA NACIONAL
jorimis, diariamente, até às
ZTOR GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO
DE
BRITO FERE1RA
quando deverão fazé-lo até às
11,30 horas.
C PS PS "AO ,t-tRviço DE PUBLICAÇÕES
cHere OA SEÇÃO oe ~AO°
- As reclamaçUs pertinen- MURILO'FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES

E: X F) 'E Dr ENTE

tes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, á Seção de Redação, cias
9 às 17,30 horas, no máximo
cie 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e luterilicados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e enenaas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
cri:mis, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer époco, por seis meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO al
publica:lado do •xpedlento da Depa,tarnamall
Naleapp aI le Prapre
aNduatrIal cia Nanl•tarla
11411 indlSweria a Camarata

caça° abe

teptesso nue oflelnat do Departamento de Imprensa

ASSINATI1RAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capitai e interior:
600,
Cr$
Semestre . •
Cd 1.200,
Ano
Exterior:
Cr$ 1.300,
Ano

parte superirtr- do enderêço vão
'impressos o número do talão
Para facilitar aos asstnantes de registro, o mês e o ano em
verifiração do aratu de vali- que findará.
A fim de evitar solução de
Cade de suas assinatv.-as. na
avi:;0 prévio.

N. 124.486 --- Rosaria Enwer Ce e
Manoel Lopes da Cruz.
N. 124.492 - The Goodyear Tire
(1 Rubber Co.
N. 124.498 - Bentivoglio Maráini.
N. 124.699 -- Cia. Taperman de
Es!.olamentos.
N. 124.969 - Continental Motors
Com,
N. 125. 045 - Société AnonyMe
cies Us'nes Chauss ou.

Nacional

FUNCIONAR/OS

Capital e Interior:
Semestre . .
Cr
450
Ano
Cr
900
Exterior:
Ano
Cr$ 1.003
continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedêlcia
triinim.a, de trinta (30) dias.

N. 113.192 - Nsu Werke Aktiengesellschaft e Wankel G M B H.
N. 114.163 - Indústrias Reunidas
Max Wolfson S.A.
N. 115.896 - Fichtel 6i Sachs A G.
N. 115.897 - Fichtel Sachs A G.
N. 116.902 •- M Voith G M B H.
N. 119.321 - Monsanto Chernical
Co.

N. 119.440 - Laboratório Paulista
de B olog'a S.A.
N. 119.687 - Lulu= Nederland
N. 125.053 - Artigos Domésticos N V.
A.-t:plex Ltda.
N. 120.217 - Universal Bearing
N. 125.095 - The Alliance
Corp.
ne Co.
N. 121.580 - Pirelli Saciem Per
N. 125.220 - Antônio Braga.
Azioni Montecatini Soc. Gen. Per
Salvador
Peluso
N. 125.226
L Industria Mineraria e ChirGica.
sue.
N. 121.858 - Regassel Uclaf.
N. 125.324 - Aclamas do Brasil
N. 122.731 - José Augusto da SilS.A. Fibras e Cartonagens.
va Caeiro.
N. 125.357 - Anatole Kagan.
N. :22 '7 32 - José Augusto da SilN. 125.516 -- Lel'a VeWni Achou.
N. 125.899 -- Jul'us Joe Heydecker ,n Caseiro.
e 3Vw:n Rath.
N. 124.640 - Baumer Qbs Cia.
N. 126.028 - Thomas Duckworth. Brasleira de Equ ipamentos.
N. 126.142 - Johann Jose! BachN. 124.749 - Aristofanes Alves de
mann e Oscar Falavigna.
Almeida.
N. 126.183 - Sha'm Pracownik.
Grs
N. 125 .380 - Sinclair Oul
N. 126.242 - Mieczyslaw Jose/
Co.
W•el czka.
N. 126.456 - Gelusema Anstalt.
N. 126.308 - Se. José Poubel.
N. 128.183 - Gebruedor Buchler.
N. 126.314 - Plinbo Giudice Lobo.
Stamicarbon N.V.
N. 128.186
N. 126.397 -- Waldir Portela SoN. 17* 482 - Miles Laboratories
brinhi.
N. 126.409 - Casa Adelino ProN. 129.655 - Leopoldo Packer.
dutos Anaconda L tda.
N. 129.941 - Aleksander Lauberg.
N. 126.410 - Manoeo Alonso e
N. 130.311 - Sylvio e Naswaty.
N. 130.964 - S.A. Andre Citroen.
P etro Casilli.
N.
130.983 -- Maquinas Gráficas
Britísh
TelecomníumN. 87.804
São Jose 1.4..4a.
tions Research Li mited.
N. 131.012 - N V Prilips GloeiN. 109.509 - Laboratório Paulista lampenfabrieken.
de Biologia S.A.

- As lieprrtn:ces
cinqir-s , -(10
ass,twfurar
anuais renovadas eti 29 de
fevereiro de cada ano e a.5'
inieiorfas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re-

!nessa de. valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação. solicitam°,
usem os interessados prefe.
rencialmente elmque 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 ato da assinatura
- O funcionário publico federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai*
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de Geo
por ene
decorrido.
•

N. 131.307 - N V Phílips Gloeilampcnfabr'eken.
N. 131.308
N V Philips Gloeilampenfabr:eken.
N. 131.346 - Flávio Pombal.
N. 131.377 - Ernesto Tucci Domingo Pascual Miceli e Francisco Carlos Grassi.
N. 131.409 - Lourival Rodrigues.
N. 131.425 - The National Cash
Register Co.
N. 112.676 - Kurt Fernando Klingenberg.
N. 126.420 - Anatole Kagan.
N. 126.656 - Isac Isac.
N. 126.989 - Lelia Vellíni .Achon.
N. 127.690 - Wamex S.A. Indústr'a Química
•
N. 127.717 - Cia. Ttpennan de
Estofamentos.

N. 132.894 - N V Philips Gloeilanmenfabrieken.
N. 132.905 - Indústrias e Comércio
Luiz XV S.A.
N. 132.935 - N V Philips Gloeilampenfabrieken.
N. 132.968 - Phlco Corp.
N. 133.006 - General Electric Co.
N. 133.041 - N V Philips Gloeilampenfabrieken.
N. 133.159 --- Douglas Calixto.
N. 133.175 - Enrique D
N. 133.184 - Cia. United Shoe
Machinery do B rasil.
Eletro Ivietalurgica
N. 133.203
Sonreal Ltda.
N. 133.229 - Rádio Corp. 01.
América.
N. 133.245 - Daniel Vega de Lr
Torre.

N. 133.279 - W Haima de Vries.
N. 127.781 .- N V Philips GloeiC°rP•
lampenfabrieken.
N. 127.842 -- American Cyanamid
N. 133.305 - José Sabo.
N V Pbilipa
Co.
N. 133.466
N. 128.024 -- Apparatefabrik A G. larnpenfabrieken.
N. 129.000 -- Kavacs Rerenc.
N. 137.532 - Rousse' IMO.
N. 140.429 - Mário Pierozzi.
N. 130.426 - Escher Wyss G M
B H.
N. 141.087 - Simone Giovanni
N. 130.961 - Telehmken Patent- Pallini.
verwertungs G M B H.
EXPEDIENTE DA SECA() DE
N. 131.451 - Comercial jakko TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Técnica e Industrial Ltda.
Transferência e alteração de nome, de
N. 131.458
Fritz Frederico Schle- titular de processos.
singer.
Hervey S.A. Cerrnica Industrial de
N. 132.081 - Polifil Plasticos Indústria e Comércio Ltda.
Osasco (na alteração de nome da marca Alvy n. 175.861 - Hervytral
N. 132.584 - Regie Natlonale des mero 196.212 - Polca o° 196.969 Us'nes Renault.
Alvy n. 208.366 - Hervy n° 214.433
N. 132.777 - The Entala Elec- - Hervy n° 214.434 - Hervytral na-

tric Co. Limited.

mero 215.319 - Hervy

215.351

Quinta-feira 1
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No 479.518 - Artegráfica Tucurind
No 459.002 - Laticinias Dera L1-1 No 475.804 - Produtos 01mila:os
D/ervy n. 243,091 - C i obe número
mitada.
Dedo de Deus.
249.823 -- Emblemell .t a• 270.331 ,- Limitada.
No 479.519 - Rádio Iporanga de
ablematica núHervy a. 252.915 N9 459.085 - Laroma ne CVAt; Y:C10 • N9 479.539 - Construtora de reitSantos
Limitada.
Mero 291.932 ):.ra. se as alteraImportação e Exportação S.A
raplanagem Luzaterrix Limitada.
ceies

No

479.520 - Editora Livro Popular

IV

459.348 - Indústria de Disco

No 479.540 - Textil Capitólio Li-

e Plásticos Eldorado e SM° de 01,-a mitada.
Delta Industrias de llebidzs Ltda. Limitada.
N9 479.523 - Com. Construtora de Limitada.
(transfere/teia para se .t P.:IIIC das mar570 479.546 - Tecela g em Caiena
N9 459.366 - Carieis Alberto Porta. Limitada.
cas Laeombe o. 231
- Noazete Grandes Empreendimentos CGE.
N9 459.367 - 459.361 -a- Ind. e Co. a . transferên- No 479.524 - Armando Miguel Gan. 283 .183) - Ar at

No 479.5550 - Indústrias Reunidas
miício de Frutas e Tussas do Brasil
briel Cury e Ronil Spilla.
Universo Tapeçaria Mecânica e MarLimitada.
cenaria Limitada.
Nlaeaal S.A. Macv • n a 's Operatrizes N9 479.527 - Intebeda Adm. de
N9 459.370 - Caldas Alber t.° Porta •
(transferência rara st a ame da mar- Bens S. Anônima.
No 479.551 -- Ind. de Linhas CenN 9 459.371 - Carlos "era ! Porta.
ca Maquinal n. 233 - Anote-se
No 479.528 - Rodiba S.A. AdminisN 9 459.376 - In cifistria e kC -terei° tauro S. Anônima.
a trairt ler:Meia .
tração e Comércio.
de Fru t as e Passas do Brasil Lana:aN9 479.657 - Industrial DistribeiCi... •:lense (na al- No 479.539 - Célio Scheiner Gonçal- tei.
dora de Borracha Paulista Limitaria,
tera.;ão de nome da a-ca Vencedor ves.
No 479.659 - Mestre D'Armas de
N 9 459.3137 - Lavandeli i. 3111:armon. 27o .25C, - Atte' • c a alteração
Imóveis S. Anónima.
N9
479.609
479.610
Representaclama
Limitada.
de 110-,
ção Ind. e Comércio Laveolar LimitaNo 479.295 - Metalúrgica Zaire
No 45ne'93 - Ciro Nogueira Lima.
Cia. Viiiiçola Rio Gr,:adense (na al- da.
Limit ada .
N9
459.528
Ind.
e
Comércio
de
teração de nome na t...rca Castelo núNo 479.611 - Galgai S.A. Indústria Frteas e Passas do Brasil Limitada
N° 479.293 - Comércio de Tinia
mero 236.287) - .t-se a altera- e Comércio.
No 459.539 - Otto Carlos Bens
Relux Limitada,
ção de nome.
N 9 459.537 - Pefrigeração Beduy
N9 479.612 - Organização Contábil S.A.
N" 479.299 - União Técnico IlidasInd. e Comercio.
Empresa Gráfica
, : .-ro Lida. (
Exceisjor Limitada.
trial Limitada.
alteração de nome na ia; ; • ca Almanaque !
459.591
A
Original
Indústria
No
No 479.613 - Industrial e Exportad
No 47(1 .390 -- Padaria e Confeitada
260.80) -- Anote-se a
da Seri a ti .
e comercio de Placas e Carimbos Iara Nova Esperança.
Naifa Linetacia.
mit ida.
:Alteração de nome.
N9 479.613 - Industrial e ExportaN° 479.204 - B:. 1, ::cap Artes OráN9 459. r25 - Moinho Vicente.
A. Inclust.
Farmacêntica dora Nova Esperança.
Lecapti S.A
ficas Limitada .
No 4 •" a l ia - Viúva Franciece
( tranaierença para st a amue das marFilhos.
N9 409.149 - Domimex do Brasil vid
No 479.305 - Ind. e Comércio Ubacas Uvina n. 265.83 . 1 -- Embicanática
Flepacn a. 177.036) - S.A. Imeortação e Exportação.
460.205 - Sotefi Soc. Técnica tuba S. Anônima.
n. 223.)10
No
4E0.63B
Topobras
Topográfica
N9
Ano tou ! . ).-t -1 9 tr,InSfel
ci F i aanciamento e de Imóveis Li- N" 479.301; --- Oraanizacao Romana
Brasileira Limitada.
mitada.
tia Segues Limitada.
N9 479.535 - Gráfica Giradelva No 419.486
sferência pata
Bar,:a Bar Ltda (
Metaluraica Alpes
Ni 479.308 - Aeancia Flórida de
Limitada.
seu mune de titulo Coq Dor núInd. e comércio Limitada.
'Amornáveis Limitaria.
mero 273 .873) - A e se a transfee
Guble
h
479.537
Texlub
Petróleo
Liwa
No
N° 479.310 - Lanches Bandeit anrência .
mitada.
No 479.488 - Dr. Willmar Seis- tes Limitada.
N9 347.0 e3 - Carlos Guiais.
IZat .••r jeep Corp (;.-; .•::ferência e tilNa 479.553 - Agro Industrial e
N^ 479.312 - Vicente Salvador RoNo 297.930 - Pedro Scab.,110.
N•ração ci.: nome na , ,te a Fazendeiro
Manente Paredão S.A.
cha.
N 9 415.332 - Pacheco & Sonia
termo 417 .688) - Aar • mi-se a transN o 479.551 - Cartonagem Valioli
N° 41 9 .527 -- I-fonr , aus S.A.. In e ulteração.
N . 479.313 - Ceraldi Participações
L'initada.
dOstri a. Brasileira de Tinias.
e Corn are i ° Limitada,
(transferência
Bastos S. A .
No 479.557 - Cireunflex Fab. e ReArtigos Infantis Len
N 9 423.371
N" 479.314 - Ceralcii Participaçõrs
para ..e+t nome da In -c m Anhcmbi têr- presentaa(3a; de Ferramen t as Limite
gim Li.nitacia.
e Comarcio Limitada.
mo 42 5- Ana'
a• transferên- da.
No 424.818 - Satélite Renresentacia
No 479.316 - cs prbac Metnlúrf.4 ira
No 473.5158 - Auto Lotação São çõ-s Ma ra- i mas e Aéreas Limitaria.
e Adm i nistração Limitada.
Carlos Limitada.
N°
431.781
Real
Transportas
RoEX
No 479.318 - D e mar Comércio e
N9 479.559 - Textil Vialsa Limita- doviários Limitada.
is tr aé7to Limitada.
Co.,ta Lido.
(Inato a marca da - (Prossig a-se como indicado peia N° 438.910 - Gantesul S. A. Agri- Ar lNmoi n479
92n - crion a mae Comércio
seçdao) .
f
.944) - Sai e, ;a ex)eiência.
cu lt ura Comércio e Indústria.
c nide/st-ria S. Anaeima.
N° 4 57.831 - Carlueia Martins da
S.A.
14.r1itra
Ia .1.
Farmacêutica
N9 479.56) - Casa Ilortência Limi- Preitos.
No 479.321 - ('no fortes Achninisj imt ri marca n.
• 54)
Satis- tada.
trarão e com. Limitada.
N"
459.712
Distribuittora
SS
de,
exigência .
N9 479.557 - Representações Ancar Materi ai s nora Conetropaa Limitado
N° 479.322 - Malharia Prefere LiMonteleone m Cia. ( junto .a marca Limitada.
No a '0.788 - Carlos latchatti
, mil :Ida.
a. 282.843) - Sat't a ex•gência.
N9 4 '7.099 - Ideal S.A. Tintas e No 479.323 -- Ouro S.A. Indústria
N9 479.569 - Bar e Lanches Dudu
Vernizes.
Osval Indústria e (1 • :lerei° de Pro- Limitada.
e Co/na rdo de Malhas.
junto a marca
<lutos Químicos Ltcic .
ar 463. 1 24 - Soc. Industrial de ! N 9 479.395 - Peter Ivan Lindhout.
479.583
Décio
Cunha
Peix0No
t é rnto 427.033) ' ar: a ex i gência .
Tintas e Fundição.
to.
I N" 479.327 - Andes Indústria C
N9 475.714 - Abelha S.A, Ferra- Comérc i o Limitada.
DIVERC/S
N9 49.570 - Casa de Bebidas São
gens Fe rramentas e Materiais para
Caetano Limitada .
579 479.330 - Qu i mibras Produtos
Corisfrueão.
Aattio Gomes de Oliveira
Ivan
("!)iiimicos limitada.
N9 479.571 - Dr. Hélio Martins
Melo Indústria e Carr: • clo Ltda. - Fontes.
No 475.767 - Agostinhos taipas Vi- , N 9 479.332 - Padaria e Confeitaana.
Moinho Sport:vo Ine l lftl: r:a e Comercio
ria Parcini Limitada.
No 479.572 - lVfaster do Brasil
Ltda . (junto ao rirmo '115.048) - Ar579 475.768 - 475.769 - Josa. Goda Câmara de Com. e Indústria
m
i
ta
N9 479.334 - Tinturaria e LavanI
quivem-se os pedido.. dc transferência
N9 479.513 - Tecelagem Flor de dov Castro.
deria Francesa Limitada,
))or1 ira de curnor*--:tn)a da exigência. Anahiet a Limitada.
N9 475.770 - Sandoval Claud ia de N9 479.338 - Rolo Ind. e ConiétN9 479.574 - Cidaço Incorporadora Oliveira.
EXPEDIENTE I alECAO
i cio de Pa rafusos Limitada.
Adm. e Construtora Limitada.
FORMAL DE idARCAS
N° 475.771 - Cia. de Sega r% MaI No 479.347 - Ramosa Einorêsa
;
,
.
proNo 479.573 - M. M. Comercial rítimos e Terrestres União do
;Jo r nal í stica e Publicitária Limitada.
Dia 29 de marça de 1965
prietários.
S. Ananima.
i N9 479.348 Café e Bar Siri LiN° 4"9. 57 - 479.577 - João de 579 475.'772 - 475.773 - Ia de mitada.
Exej:": 1
'cedo.
1VTa1 0
Seg ulos Marítimos e Terrestres União 1 No 479.350 - 479.351 - 479.354 No 479 1578 - Trans portadora Vale doe Peonrietárlos.
Tartnos Com exiaancian a cumprir: do P4 o Gra nde Transvarig Limitada.
No 75.775 - Disbol Distribuidora :Monteentini Societa Generale Per
1 1-.'Industria Mineraria e Chimica
No 479.1574 - Soc. D anasito dos de Ro t eias Limitada.
N9 479.447 eteão Quimocar Tee.i d()4 Casarinl T,imitada.
No 475.780 - Roberto Barra Ver- N9 479.353 - eras S.A. Enaenlia.
Limitada.
No 479. a00 - Nel son Marcello.
net,
1ria Comércio e Indústria.
No 457.596 - Vitivinicola Bituruna
No479.457 - Leo
No 475.781 - Agil Administradora I No 479.386 - Consórcio Sul BiaisiN9 478.463 - Traiisaortadora Vale Limitada.
Geral de Imóveis limitada.
Ileiro de Calcados S.A. Indústria el
ito R. Grande Trit a s aa -ig Ltda. •
N9 458.771 - Decasa Utilidades
N9 .175707 - .1, F. raihairo da Sil- Comarcio Consu/bras.
N9 479.499 - 47 e .4'12 - indústria S.A. Coinarclo e Indústria.
va elote a rr i o Imnortae ão Limitada.
Comércio e Represe)] t. af..ões Sande Li579 4 15.734 - Mercúrio
No 479.390 - Instituto de FisioloN9 457.785 - 458.785A - Multimmitaria.
g ia An li c a da S. An(Nnimii.
port Corna rei° Ind. Importação e Ex' 579 479.394 - Confecções GB LitntN' 479.478 - Cia. de Tecidos São portaaa n Limitada.
No 475.7(1 7 - Reataurante a Par- , tada.
Paulo.
Vizeu
Limitada.
ra
do
i
1
re
pita458.792
Indústria
e
Re
N9
75.800 - Satélite Móvaiis Li- , N9 479.401 - Almeida
Almeida
N9 479.517 - Traia air Oreanização senta-ão de Confecção de Roupas
S.A. Comércio • Indústria.
mitada.
Limitada.
ao Vendas de Veicules Limitada.
Mn'

cia .
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N 9 479.402 - Almeida & Almeida
N9 479.372 - 478.373 - 479.374 - j No 479.508 - Cândido Dias dos ! NO 479.699 - Titulo Metalúrgica
13.A. Comércio e Indústria.
Natalino Cassettari.
j Santos.
Santa Luzia - e Jayme Estavam
N9 479.408 - Georgi Stankof.
No 479.376 - Massey Ferguson do
No 479.509 - Estevam Baloch.
Benediti - Classes 5 e 21 - elkbé
N 9 479.409 - Comec Comercial Brasil S.A. Indústria e Comércio.
I N9 479.510 - Leal Freitas & Leal publicado em 18-4-61.
Mecanográfica Limitada.
N9 479.378 - 479.379 - Carivaldo 1Limitada.
No 479.411 - Artent.dmica Produtos Valido de Jesus.
! N9 479.51.3 - Fibroolas Fábrica de EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Químicos e Metalúrgicos Limitada.
N 9 479.583 - Editora e Distribui- Produtos Plásticos Limitada.
SEÇÕES REPUBLICADOS
No 479.412 - 479.413 - Chaves & dora Brisa mar Limitada.
Bernert.
N9 479.d29 - 'quinas EquipaDIVERSOS
7V7I:0 de estabelecimento deferidG
N9 479.414 - Materiais de Con x Unto; e T' Kotores S.A. Membsa.
•
e ^e Limitada.
-trui)oTs
479.fAl - Pscritorio Técnico de N 9 479.307 - Imp. Ezp, e RepreDia 29 de março de 1965
N9 479.415 - Imrortadora Vany Cobran-a, T . `mitada .
sentar:7 o de Re l ógios Nana Ltda. No 418.292 - Lojas Riaclusel0 Limitada.
N9 479. ° - Modas Armarinho. Prossiga-se como indicado pela saCia. Distribuidora de Tecidos RiaNo 479.416 - Sardema Automóveis Sa rovr o Limitada.
dio.
Lira:fade.
as Wi..1dorf S.A.
- Cla=is 12 - 22 - 23 N"
1.: 9 242.322 -Fadicião Prodresfro
N" 479.425 - Esmoo Arquitetura Cor- dr- ir) e
24 - 31 - 34 - 36 -37 (art. 117
S.A.
Prossiga-se
como
indicado
i
n9 1).
In tei:i rres .7-rdins
479.r17 - Cia. Editora Play- pele.
N9 479.49 9 - Esre-o Arquitetura pri n
11 9 475."73 - Banco Novo Mundo
Marcas deferidas
.Tardins Ti mi t e da .
1 N° 479 f 52 - Transportadora S A. - Prossiga-se como indicado
N 9 4 17 " n ' ° wa Danki r.rnstarl o T mita da .
No
4,-;`
,
".577
- Nitran - Joana
pala
Transportadora No 4 72.5 73 - nar e Lanche .; 21 Li- D'Arc Leite Ribeiro - Classe 41.
Koe!i'o
I No 4.71 . 1.Ç 'T
1n i2rd
N9 4" "-ri
Trar st ,•d o T imiteda.
m it ado - Pross i ga-se como indicado N9 232.25 - Problamdtica - Gebr
Santa Poe a Li- N9 4 '70 . !-9
Transportadora pe'a
No 4 78.833 Weversberg - Ciisse 10.
d
o
Limiteda.
"sransto
49 479 .581 - Pedro 3. Ferrer Azr9 478. 934 - 4 78.835 - Fab San- N° 47). 44 1 - Judith Leite Chaves
Exigéncias
- Prossiga-se como indito Toes - r.iroitade.
ca d o rel e sacao.
da C-ia-alTm.
, Química Alfredo Geissler S A.
N" 47 °."779 - nlro Std'isvaizer
A.,n,4"n _.470.471 - 479 47'1
N o tc-r e ne l
Ne a^i) 9'13 - Ames Crosta Mins ¡Junto a marca 210.188) - SatisfaThP1,1"?.111
rorrércio e R.epresentr-7ies rdr i na m a ntris de S-rd a m ento Ltda. ça edd:incia.
e rs
i
r"
4
• irin /No?
N° 819.0"O - Arfa Aktiensielis("1 pn,aysn do SrTrEP
Pros ei ga-se como indicado pala se&74 - 479,475
Auto Es- çí .
P chaft - Satisfaça erigóncia.
N' 47". 1 ^ R - Sarvi eo de Pretea!,o j N9 471,
/
4 e0.5"4 - Aderito Augusto
rt n
SPC.
N9 479.476 - Madeireira Gonat.áves S .ii - Prossiga-se como indicado pela
DIVERSOS
470 • 4 7 - Luiz Conzega da SilGant
Perrin
Ancienne Maison Per179 479 1 94 - Serviço de k°!.otecAo
N o 479.251 - Tnd. e Com Arcio
No 479 4a1 - Imobiliária e CensFreres & Cia. (no pedido de
'" n r""--“+0 S 1r'. - Prossli.:a-se rin
A ^ T''''^s
de Boi-re al-ia Ceo+irdmi-il tru t orn S eri Marcos TM-lit.-ide.
apostila na marca 308.638) - Faca4'7° naR
ropil Com e rcial e tc. oetd".to r e classe "5.
apostila retificando.
No 4 ''R.310 - Pditora Vera Cruz seNo
7' q - 13- e r1 er CBS Ca IrdstiT.imitrda.
475.543 - Soe. Organizada
Prossiga-se
como
indicaE-p-ddErodr-reentas
r
e
Lanches
For-,
Ba
N9 47 '
1 Construtora Trrn5.os Albuquerque
2 0 1 ._
Aro-Avie no- , raz I irdl'^rle..
do --Ie. seo.
.mite da - Arquive-se.
drio-npR
'A .! ' i - Coostruaões N2v ais
N° 479.497 - António Martins LoN° 4,7(;. 1 45 - 13 7.313 Distribuidor
yr)
(%.",rin (Ra (vc.ira. pes.
Net-re een
A. - Prossi ga-se como Heathkit,
Ltda. - Arquive-se.
N° 4" 993 - Forn ec edoea re'ribra N.' 47" 4 09 - Carneiro Adm Par- ir di aa rlo nel a see5o.
- Ind. de Malhas Reptic ie a- 7.-,
Com.r...-'o Tpimit-da.
Retificação de eiché
T, + in - Prossiga-se COMO
No 4 7) .297 - Tre nsoortes Rodoviá- ! N9 479.530 - Iran Pinbeiros Basindicado ral a seano.
rin,.
No 429.474 - Ti'ulo Conte de Comtos.
roro.fal rocio
Tpco,ehilki Torli) ,:l rin e
, N9 479.5r1
Panhia Nacional ee Transportes e
rv,
T :m44-nrin .Corn.^-c i o de Uti l id e cl as DarWsticas
^
Retificação de cliché
Impreendimentos Conte - Classe 33
• 4.'7n R , c)
• N^rinnol
- Clichê nublice rlo em 5-2-65.
•
Fi nanc ç am erto e Inveelimen1\1^ ‘1.7". 5O5 - PF'brica de Sacos de N9 479.413 - Marca One.o Clora- N ç 475.002 - Ma rca Tersal de Tertos.
;Parei Pe-'i tgal I itri'ada.
l= - de Produtos Farmaceuticos. sal Distribuidora de Perro Souto An• io7o 77n _
e71 - Giagui S.A. No A-n .59G - Tecelagem Positan) F'ires do 13rasil S.A. - Classe 3 dré T.tdo, roesse 38 - Cliché pilInducirla e Com érci o.
imitada.
clichê publicado em 15-4-61.
blicado em 5-2-65.
• ,••••••••••n••nn.,
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!Miai

Volume

VIII
X
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

I . Tomo

1
II
III

IV

III

IV
III

VI
II
III

IV

Assont•

Diversos Trabalhos
Relorma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
ciüe,,,áo militar
Relaitino do M da Fazenda
Relatório do IV! da Fazenda
Relatório do M da Fazenda
Trab buidicos - Est de Sido
Trab Iuridicos - Est de Sitio
Trabalhos Juridicos
Impostos laterestaduaia
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentarei
Discursos Parlamentares

Trabalhos Istridiam ...
A Imprensa

.••

Preço'

Volume

100.00
10.00
400.00
120.00
50.00
65.00
80.00
120,00
120.00
250,00
200.00
120.00
12000
100.00
120.00
120.00

XXVII
XXVIII

xxIx,

XXIX
XXIX
XX Z
XXXi
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI

XLVI

•
Aasonto

TOIRO

Parlamentares ......
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
•••
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará - Rio G. do N.-ire •
Limites Ceará - Rio G do Norte •
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
.
Trabalhas jurídicos
DISCUTS03

Trabalhos runaticoe ....... . •••••
Campanha , Presidencial
Ceunpanita !residencial

Preço

90,00
120,00
120.00
120,00
130,00
120.00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250.00
400.00

400,00

121)40
123.00
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
corro: cs prazo de c:1 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposiçes ao DepartarneaL
liacioaal da Propriedada Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. 673.508 . de 25-11-64
Sociedade de Incorpoi.:ções e
Participações Ltda.
Minas Gerais

Termo n.' 673.512, de 25-11-64
Empreendimentos Minas Espirito Santo
S. A.
Minas Gerais

Sociedade de Incorporações'
e Participaoes.sopipp.

itP'1/44 %
c‘2

Classe 21
Carrocerias para automóveis e suas
partes integrantes
Termo n.° 673 .518, de 25-11-64
Carteg — Cartas Técnicas Geologicas
Ltda.
Guanabara

‘1\1'
Classes- 33 e 50
Titulo
'Termo a.° 673.513, de 25-11-64
Termo n.°
Empreendimentos Minas Espirito Santo
S. A.

Praia do Sol
Classe 33
Títu'o de estabelecimento

-

,

Indústria Brasileira.
Classe 50
Envelopes, letras de câmbio, fichas.
mapas, blocos e promissórias

Ternos ns. 613.519 e 673.520, de
25-11-64
Aerovisão Indústria e Comércio de ApaTermo n.° 673 . 514. de 23-11-64
–
Termo n.° 673.510. de25-11
-64
re'hos Elétricos Ltda .
eapreendimentos Mias Espirito Santo Empreendimentos nuas Espiri as Santo
S. A.
S. A.
Guanaba.
Minas Gerais
Empreendimentos
g, 4
Nome civil

Minas Espirito Santo S/A.

amua

Indústria Brasileira,
Nome comercial
Tercuo n.' 673.515, de 25-11-54.
Malharia Delios Ltda .
Guanabara

dores, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, suportes, reguladores, rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, suportes de manivela de pedal
transmissões, turbinas locomóveis e ventiladores
Classe

$

keh

Classes: 33 e Si)
Titulo
Termo n.° 673.509. de 25-11-64
Sociedade de Incorporações e
Participações Ltda.
Minas Gerais

Tétano n.° 673.517, de 25-11-64
Carrocerias Vairão
Guanabara

a

Para d.stinguir: Aerômetros, anemómetros; aparelhos para analisar alimentos;
aparelhos aleiro-técnicos fisicos, totográficos, geodésicos, isotérmicos, micrométricos; aparelhos ozonizadores; aparelros de projeção: aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contrõle; apera:anel-os; cineinagrafos; crornatosc6p os; câmaras totográticas; coloimetros:
barômetros: binóculos; bússolas;
tragmas totográ‘lcos; estéreo-comparadores; estereoscóppios; fotómetros, lentes; lentes de contato: lucimetros; lupas,
metrônomos; medidores quilométricos;
medidores totalizadores; medidores dágua; medidores de gasolina; medidores
de essências: medidores de eletrcidade;
mcidores de fator potência; medidores
de profundidade: medidores de rotação;
mediores de tempo; medidores de watts
hora; microscópios; microspectoscópios;
monóculos: niveis, nivela de mercúr.o;
objetivas fotográficas, objetivas oculares, óculos; óculos de alcance: ocilógra!os: oftalmoscópios; oftalmômetroà; optômetros: pés para câmaras fotográficas; periscópios; piroscópios; plantinetros; planómetros: pluvômetros, potenciõmetros: polaritnetros: quadrantes astronômicos; quadrantes polares; quadrantes maritimos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractórnetros: réguas corred ças; réguas graduadas; régcas métricas: réguas de cálculo: saca•
rimetros; sextantes: teodolitos; telescópio.; telescópios de Inversão; telêmetros: termostatos: termônsetros

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas parTermo n.° 673 .521. de 25-11-54
tes integrantes, a saber: acoplamentos,
João Litiz da Veiga Neto
aasse 50
alavancas manobradoras de embreagem.
apa,elhos de elevação, aparelhos de igCartazes, impressos. literais de propaParaná
ganda, cheques. clichés cartões tennosnição, anéis de lubrificação, articulaplásticos de identidade. etiquetas irn
ções universais, aros de guia para espressas, faturas, folhinhas impressas.
feras e outros dispositivos de guia para
tuteai nrosnissórias recibos e rótulos
os corpos de rolamento, bielas, cavaletes para mancais, combinaçõer de manTermo n.° 673.511. de 25-11-64
cais
radiais, correntes, cubos, dispositiEsnoreendirnentos Minas Espirito Santo
Classe 36
vos para a fixação de mancais de roClasse 4
S. A.
Artigos de vestuário, de tõda sorte, inlamentos sobre eixos ou alojamentos Madeiras de pinho, lei e q islidados
clusive
de
esporte
e
para
crianças
(fralMinas Gers is
eixos. 21evadores, êmbolos. engrenagens. em toras, serradas, l yeneficiadas e com
das, cueiros, -etc. )
engrenagens de diferenciai, engrenapensado
gens de multiplicação e transmissão de
Termo n.,9 673 .516, de 25-11-64
Termo n. 9 673 .524, de 25-11-64
(Caça, guindastes, guinchos, arninadoCari Spiro
res, lubrificadores, máquinas para sol- Tora Arquitetura Equipamentos Lida
Guanabara
dar, maquinas para misturar. máquinas
Guanabara
para furar, máquinas para perfurar, má.
quinas larninadoras, máquinas operatrtzes, máquinas para afiar, máquinas motrizes máquinas para arar, máquinas
p ara torcer arame. mancais retos, man.
cais de teto, matrizes; mess giratórias.
mecanismos de direção. mancais, man.
cais de rolamento mancais de correia
continua, inancais radiais, mancais axi
ais, mancais de empuxo com colares
múltiplos, motores a gás, a vapor e
vento: munhbes de eixos móveis. pistões
de amortecedores e rolamentos de e&
Classe 40
feraz: polias. polias para cabos, rodas
Classe 33
Classes: 31 e 51
dentadas, rodas para correntes, regulaMóvel.
Titulo
trISIgnkt comerciai

idústria Brasileira

too

Indústria Brasileira

LONDON
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Termo n.° 673.522. de 23-11-64
Fákrica de Bebidas Esperança Ltda.

Teixo° a.o 673.528, de 25-11-1964
Ratão — Comercial Ltda.

Rio de Janeiro

São Paulo

SONO

Têrmo n.° 673.532, de 25-11-1%4
Venza — Produto5 Químicos •
Farmacêuticos Ltda.

nono n. o -673.537, 41e 2541-1964
José Antonio Neves
São Paulo

Guanabara

• PRORROGAÇÃO

INDVSTRIA BRASILEIRA
Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários

MONOOUIN

t roupas teitas em geral: Agasalhos
Classe 3
iventais, alparcatas, anaguas. blusas. Esecialidade farmacêutica indicada no
sotas botinas, blusões boinas baba.
tratamento das desmatoses e das
louros. bonés, capacetes. cartolas, cara
afecções cutâneas em geral

Puça.s. casacão coletes, capas, chaies
:acrecols. calçados, chapéus, c.ntos

n. 0 673.533, de 25-11-1964
A. Belloni
Minas Gerais

cintas combinações, corpinhos calças
as senhoras e de crianças, calções cal.
lasse 32
;as, camisas, camisolas, camisetas
jornais, revistas e publicações
suecas, ceroulas, colarinhos cueiros
inaressa
Jaula casacos, chinelos, dominós. echar.
ses. 'Jantas as. fardas para militares co
Téêrnao n.° 673.539, de 25,11-1964
egiais, fraldas. galochas, gravatas gor
DE LA~w
P. Wildman
-os, jogos de Ungem jaquetas, laques
Guanabara
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. pa.
MIMO"
:uvaa ligas, lenços, rnantós, meias
más, palas. penhoar. pulover pelermas
.g XL D.
Classe 41
seugas, potches, polainas, pijamas. puihos perttE.ras. qu.monos, regalos Queijos, 111,,nte:ga, cremes, psesuntos, indUtria brasi1011,4
sobe de c/samble, rotssào, s-sbretudos salsichas, linguiças salames e mortadelas
.uspensorios, saldas de banho sandálias
Termo n.° 673.534, de 25-11-1964
Classe 36
.
.ueteres. shorsyssungas, tolps, ou slacks Fazenda União Indústrias Alimentícias Para distinguir: Artigos de vestuários
:ater toucas, turbantes ternos. unitormes
Kinutre S.A.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Javentais, a'percatas, anáguas, blusas,
Termo n.5 673.529, de 25-11-1964
Guanabara
)botas, botinas, blusões, boinas. babaLabora tó:io Tôrres S.A.
douros, bonés, capacetes. cartolas caraSão Paulo
puças, casacão, coletes, capas. shales,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
.tritas, combinações. corpinhos, calças
de senboras e de crianças. calcôss calClasse 41
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Doses
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
Termo n." 673.535. de 25-11-1964
pes, fantasias. fardas para saistares, coLaboratório Torres S. A. Imperial Chsmical Irshistries Limited legiais, iradas, galochas, orai. atas, gor( P-orrog a
ros, logos de lingerie. Jaquetas. 1:Nue&
luvas, ligas, lenços, snantõs . meias,
São Paulo
maiôs. mantas. mandrião. mantilhas. paletós. palas. penhoar. pulover, osierinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas pulndástria Brasileira
nhos, perneiras. quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
3
sus pensórios. saídas - I( banho. sandálias,
Um anestésit_o aplicado
isseteres. shorts. sungas, atolas ou slacks
Classe 3
nitra-venosamente
tuler, toucas. turbantes ternos, unl
Um produto farmacêutico indicado coformes e vestidos
mo dssintoxicante e desfatigante
Termo n.° 673.536, de 25-11-1964
LLT — Linhas Telegráficas e TelefôTermo n.o 673.540, de 25-11-1964
Termo n.° 673.530, de 25-11-1964
nicas Lula.
"CIAC" Camará — 'Cornsrcial, Indus
Manufatura de Brinquedos Estrela
trial. Administrativa da Guanabara.,
Guano ba Ta
Sociedade Anônima
•
Limitada
São Paulo
Cs:amiba-a

,PRORRÔMCÂO

Classe 42
Vermouth

FACA

Termo ri.° 673.521 de 25-11-64
Eclilôra A-11 Ltda .
São l'aule

s1Ciev,

iiN

02M\
4‘;54

&imiti da Vete

Classe 32
Fara distinguir: Albuns, almanaques.
anuálos, boletins catálogos, jornais, livros peças teatrais, cinematográficas
programas de rádio e televisão, publicações revistas
Termos os. 671 525 e .673.526. de
25-11-64
Laboratórios Organon do Brasil Ltda.

Jfeitey,

ea.çurUrtha
Classe 3
Dm 'produto farmacentiso 1.1Rafb
suficiescia enslmática
Classe 2
Um pro-luto veterinário

indústrto Bresileirs
in-

, Tênias n ° 673.527, de 25-11-1964
Hospital Bsnefs'ente Santa
Gertrudes
São Paulo

HOSPITAL BFNEFICENTE

Classe 49
Boneca
Termo n.o 671.531, de 25-11-1964
Ouro Branco Armazéns Gerals S.A.
São Paulo

,93,4x4frw,c/

SANTA GERTRUDES
Classes: 10. 33 e 50
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Exploração de armazéns gerais, onde
são depositadas qual:Tales mercadorias

!CIAT1 CAMLRI

Indústria Brasileírã

Classe 50
Impressos em ge.a1 da rCt:ll , sente

Classe 8
Aparelhos para telegrafia e telefonia
com e sem fio, instalações telefônicas
automáticas, manuais e semi-automáticas, instalações para telegra cia de frequência musical para telefonia e alta
frequência e tele-transmissão de imagens
telég-afos rápidos, tele-impressores, telefonçs para as pessoas atacadas de
surdez, acessórios para rádio comunicação e peças separadas
Termo n. 9 673.538, de 25-11-1964
Francisco Varonil Albuque-que Cabral
São Paulo

O. BOLICHE
Classe 32

Uma publicação imp,esto,

Tesmo n .9 673.5<!, da 25,11 i0r,4
TV Clsiso Lida.
Guanabara

C f, P I T F. 3

!I i [I

[i

Ciais
ara ss,s,
sa'
;OS, cartazes. cata lutos nas-tonais e estrangeiros, publicações impres.
sas. revista. propaganda ela rádio,
-elevisãci. jornais. wograrnas radiomaj.
-os. peças teatrais e -C.AenlatooráfiCat
P

Quinta-feira 1
Têrmo ri.° 673.542. de 25-11-1964
TV Globo Ltda.
Guanabara

RAPSODU
\ CARIOCA
Cause 32
rara distinguir:: Almanaques, aquários
dbuns impressos, boletins, catálogos,
tdições impressas, folhetos, jornais. livros impressos, publicações impressas.
revistas, programas radiofónicos e rádio-televisionados, peças teatrais e ci.
nematográticas. programas circenses
—Termo n.o 673.513, de- 23-11-196,r
TV Globo Ltda .
Guanabara

ROLETA
PAULISTA

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
Termo n.9 673.547, de 23-11-1964
COmpanida Brasileira Comissária Brasileira e Expo:adora "Cibrex"
São Paulo
COMPANHIA BRASILEIRA'
.COMISSKRIA E EXPORTADORA
CIBREX

„Acima Comercial
Termos na. 673.548 e 673 .549, de
25-11-1964
Sérgio Lavogade Gonçalves Pinto
Guanabara

VITAC
Classe 1
Verniz para lustrar assoalhos
Classe 46
Cera para lustrar assoalhos

Termo n.° 673 .550, de 25-11-1964
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários. Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto
álbuns, impressos, boletins, catálogos.
edições impressas, folhetos, jornais, liExposição Comercial e Industrial
vros impressos, publicações impressas
revistas, programas radiofônicos e rádiodo Estado do Rio de Janeiro
televisionados, eças teatrais e cinematográficas, rogramas eira ises
Classes: 32, 33 e 50
TerinCi n. 9, 673.544: de- 23-11-1964Expressão de propaganda
TV Globo Ltda .
Termo mo 673 .551, de 23-11-1964
Guanabara
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto
Guanabara

tABÂOO
;VIENIUR.It

Classe 32
Almanaques, anuários. álbuns {maresaos, cartazes. catálogos jornais nac o
nahs e estranne;ros. publicações impres
nas revista. Propaganda em rád,c
televisão. Jornais, programas radiola/ti
cos. peças teatrais e c nemeográticas
e revistas impressas
Termo n.° 673.545, de 23-11-1964
Comércio, Indústria e Representações
Aidil Ltda .
Guanabara

Alga
Classe 36
Confecções para homens, senhores e
c: lanças

- Feira de Indústriase Comércio

do Estado do Rio de Janeiro
Classes: 32, 33 e 50
Expressão de propaganda
Termo n.' 673 .552, de 25-11-1964
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto
Guanabara

Abril de 1965 1335

Termo n.. 9 673 .555, de 25-11-1064
duras. grânulos. grão de bico, gelatina
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto goiabada. geléias. herva doce. hervs
Guanabara
mate. hortaliças, lagostas. linguas leita
condensado. leite em pó. legumes esi
conserva, lentilhas linguiça. touro mas.
Feira Comercial e bukishial ma alimentioas, maaiscos, manteiga,
margarina marmelada. macarrão masdo Estado do Rio de Janeiro 1 sa
de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas Para mingaus. molhos moluscos
moscarda, mortadela, nós mosca-da, uai
Classes: 32, 33 e 50
tes. óleos comestiveis. ostras. aval
Expressão de propaganda
pau comos. primes pimenta. pós para
pudins.' pickles proles presuntos. aa,
Termo n.° 673.556, de 25-11-1964
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto tes. petit-pois astilhas. pizzas park nal
quedas. rações balanceadas oara anl,
Guanabara
mias. requeijões, sai sagu. sardinhas
salduiehes. salsichas, salames. sopas eis.
, at-scias. sorveres sucos de tomates e à
Feira industrial
troas: torradas. tapioca tâmaras talha,
do Estado do Rio de Janeiro- r un tremoços. tortas tortas para ali,
cncnto de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classes: 32, 33 e 50
Termo
n. 9 673.561, de 25-11-1964
Expressão de propaganda
José Carlos Aranha Manga
Termo n.o 673 .557, de 25-11-1964
Guanabara
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto
Guanabara

Feira das Indústrias

do Estado do Rio de Janeira
Classes: 32, 33 e 50
Expressão de propaganda
Termo n, 9 673 .558, de 25-11-1964
Incluse ias Alimentícias 'catai Ltda .
Rio de Janeiro

Classe 41
Cefé em grão, torrado e moido
Têrmo n.° 673.559. de 25-11-1964
Indústrias Alimentícias 'cara'? Ltda .
Rio de Janeiro

'Indústrias Alimentícias
ICARAI
Nome Comercial

do Estado do Rio de Janeiro

Termo n .° 673 .553, de 25-11-1964
Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto
Guanabara

Classe 32
Alinnnacmes, anuarios. álbuns (mores
se,s, cartazes, catálogos. 'ornais naco
riais e est ran geiros P ublicações =Pres
mia revista. Propaganda em rádio
,e1evisão. Jornais, programas radiuttel
:os, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas
Térmo n.° 673.562, de 25-11-1964
José Carlos Aranha ManoGuanabara

Exposição de Indústrias e Comércio

Classes: 32, 33 e 50
Expressão de propaganda

A Menina de Branco

Térmo n. o 673 .560, de 25-11-1964
Indústrias Alimentícias Icaraí Ltda .
Rio de Janeiro

1

R A Ej

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos
Termo n.o 673 .546, de 23-11-1964
açúcar. alimentos paar animais. amido
' Exposição Industrial
Companhia Brasileira Comissária e
:inendoas. ameixas, amendoim. araruta
Expo..tador a Cibrex
do estado do Rio de Janeiro' arroz. atum. aveia. avelãs. azeite. azai.
São Paulo
tonas. banha, bacalhau. batatas balas
hist oitos. bombons bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
Classes: 32, 33 e 50
ICIE3REX'
al,eilos. rações balanceadas para eni.
Expressão de propaganda
em pau e em pó cacau, carnes. cf.á
:ar:anelos, chocolates. confeitos, cravo
Termo n.o 673 .554, de 25-11-1964
CI.Isse 50
Para di;:tinguir :tupi-Usos: Papéis de Antonio Pinto Nogueira Accioly Netto cereais. cominho. creme de leite. creme!
-11menticios croquetes. compotas. caru.
carta, papéis de oi icio cartões com:ir
Guanabara
ciica. coallw.da. castanha, cebola. condi
ciais e de visitas, impressos, envelopes
mentos para alimentos. colorantes
de qua !quer tipo, recibos, frturas, dia
chouriços. dendê. doces. doces de fru
Exposição de indústrias _ tas. espinafre, essências alimentares. em
plicatas, letras de câmbio. cheques, notas p am:ssórias. debêntures, apólices.
padas. ervilhas. enxovas. extrai* de tu
do Estado do Rio de Janeiro
a ções folhinhas, passagens aéreas, ler
mate. farinhas alimenticias. favas. tê
-_
roviárias rodoviárias maritimas, bem
colas, flocos, farelo. fermento& leilão
como bilhetes de sorteio, bilhetes de lo.
Classes: 32, 33 e 50
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristeria. cupons e impressos em geral
Expressão de propaganda
talizadas; (iriam goma de mascar, gor

A

Menina do Arco -

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbuns impressos, boletins. catálogos,
edições Impressas, folhetos, jornais. 1.1.*
vros imp'essos. publicações impressas,
revistas programas radiofônicos e rãdio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas. programas circenses
Termo n .o 673.563, de 25-11-1964
Comercial de Rolamrntos Bbavista
Limitada
"..hiandtmra

8OAV1STA,
Classe G
Rolamentos .
Termo n. 9 673 . 564, de 25-11-1964
nusus es Carlos
ll)Prias

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárical
e roupas feitas em geral: kgasalhos,
aventais. alparcatas. anáguas alusaa,
botas. botinas blusões, boinas, bilha.
incros. bonés. capacetes. cartolas, caranucas. casacão. coletes, capas, chalra
cachecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinacbcs. carpinhos.
1e senhoras e de crianças, calções. calpai camisas, camisolas, camisetas,

1 336 Q inta-feira 1

Dl 'RIO OF.Z.s,iA l_ 1:Eeaãa
I

cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
*aia , casacos. chinelos. dominas acharpea. fantasias. -famas para-militares, colegiais, fraldas. galochas. gravatas, gorrnantõs, meias,
luvas, ligas, lenços
eszaa9s, mantas. mandrião. irsantlhas. paroa Jogos de litigaria. jaquetas. lacp-es,
letés. palas. penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas. pu.
:lhos, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
auspensórios. saidas de banho, sandálias.
mictares, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tuJer, toucas. turbantes. ternos, uni
formes e vestidos
Tèrmo n.° 673.565, de 25-11.1964
Tarsos 6 Carlos
Minas Gerais

,

quetas, portas, pontes, pisos, soleiras. dOLIAS. D011éS, capacctest . cartoras, cara.
para Fartas, tijolos tubos de concreto, puças, casacao. coletes, capas. zhaies,
teinas. tacos, tubos de ventilação, tan- cintas, cotn innaçõ...s. corpinnos, calça›
ques de cimento, vigas, vigamentos e de senhoras e de crianças, calções. cal
ças. camisas, camisolas, ZaraiSecas
vitros
cuecas, ceroulas, colarinnos, zueiros
Têrnio n. 5 673 .567, de 25.11-1964
pes, fantasias. tardas para militares, co.
Ami:joá Deco:-açõe.s Litniaila
iegtais, tra.das, ga.ochas, gra vati-,s, gorGuaaabara
ros, jogos de lingerie, jaquetas laques,
luvas, ligas, lenços, maotõs. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoai, pulover, Merinas.
Nugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras.
quimonos,
rega-os,
robe de chatrihre, roupa°, sobretudos.
suspensórios. saidas de banho, sanda
Classe 3t,
se.vteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,'
Decorações e reformas de prédios
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni• Termo n.° 673.568, de 25-11-'164
formes e vestidos
Modas Rosette Limitada
Termo ri." 673.573, de 25-11-1964
Guanabara
Indstria e Comércio de Sofás e Colchões. Ltda. "Sofacol"
a s Gerais

srune¡oa

Rosette

Classe 50
Classe 36
Modas em geral
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roapas feiras em geral: kaasalhos
Termos ns. 673,569 e 673.570, de
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
• 25-11-1964
botas, botinas. blusões. boinas, baba
Restaurante Escandinavo Ltda,
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara,
São Paulo'
puças. casação. coletes. capas. chatas
•cachecols, calçados, chapéus. cit.tos,
cintas, combinações carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. ca ,
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
saia? casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasias, fardas para militares, coleçaais. fraldas, galochas. gravatas. gor:lasse 40
ros logos de (ingeria. Jaquetas. laques.
lus as. ligas, lenços. rnantõs, meias.
Colchões
maa5s. mantas. mandrião. mantlhas. pa.
Termo n.° 673.574, de 26-11-64
(lasse 4Á.
tetos. palas. penhoar. pulover pelerinas.
Magazine Burda Ltda.
peagas. ponches. polainas pijamas pu:
Bebidas alcoólicas e fermentadas
São Paula
nhos. perneiras, quimonos, regalos
Classe 43
robe de chambre. roupão. sobretudos Refrescos e águas naturais e artificiais,
suspensórios, saidas de banho. sandálias
usadas como bebidas, não incluídas
Dl/RDA.
susteres, shorts. sungas: stolas ou slacks,
na classe 3
Incl.. Brasileira'
tuler. toucas. turbantes, ternos, uni.
Tèrmo n.0 673.571, de 25-11-1964
formes e vestidos
Classe 36
Ditribuidor de Peixe Pescomar Ltda.
— Tèrino n.' 67a .566, de 25-11-1964Para distinguir: Artigos de vestuários
GuaanIsara
Imobiliária Carmo Ltda.
e roupas feitas em geral: Acjasaraes
aventais, alparcatas. anáguas. blusas
Gi tanabant
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casação, coletes, ca pas. chatas
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cai
cas. camisas, camisolas. camisetas.
Classe 16 cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
Para distinguir: Materiais para constria
saias, casacos, chinelos, - dominós, acharções e decorações: Argamassas, argila
nes. fantasias, fardas para militares, coare , a azulejos. gatentes. balaustses. blolegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorcos de cimento. bloros para oavimeata
ros jogos de !ingeria, jaquetas. laquês
ção. calhas. cimento, cal. cré. chapas
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
isoia ates. caibros caixilhos: colunas:
maios. mantas. mandrião. manilhas. paebatot para coberturas. caixas da.goia
Classe 41
ca;xas para coberturas, caixas dágua
Atum, bacalhau, camarão, chis, encho- letós. palas. penhoar, pulover. pelerinas.
caixas de descarga para etixos. edificavas,
lagostas mariscos, moluscos, ovas, pragas, ponches, polainas, pijamas, pus
abes premoldadas. estuque. etnulsoo de
nhos, perneiras, quinionos. regalos,
ostras,
sardinhas tatuis e peixes de'
base asfáltico, estacas. esquadrias. estiairobe de chambre. roupão, sobretudos,
toda espécie
turas metálicas para construções, lame.
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
sta teres. shorts. sungas. atolas ou alada.
Termo na, 673.572, de 25-11-1964
de junção, !ages. Iageotas. material isoModaa, Infanto-Juvenis "Sagfa" Ltda. tuter, toucas. turbantes, ternos, unilante contra frio e calor, manilhas, mas.
formes e vestidos
- Guanabara
aas para revestimentos de paredes, maTermos ns. 673.575 a 673.577, de
deiras para construções. mosaiaoS, e-ro
26-11-64
-dei:osba'áltc,prduosa
Gelo-Flocos S. A.
torrsar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal., hidráulica. pedreSão Paulo
gulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
gnatistria
021,0—FL0C0S
para revestimentos e outros coepo nas
cons-ruções, persianas. placas para puClasse 36
vimentação, aças ornamentais de ci- Para distinguir: Artigos de vestuArlos
Classe 20
mento ou gesso ara tetos e paredes e . roupas feitas em geral: Agasalhos.
p-ope . para forrar casas, massas anti- aventais, al percatas, anáguas, blusas. Para distinguir genérica:Isente petrectaos
raJo
navais, inclusive artigos de pesca
uso nas constroções, par- botas, botinas, blusões, boinas, baba.

'CARMO

19j.-5
Teono ri.' 673.578. de 26-11-64
rid.-li-tric Ltda.
S N3 Paulo

rn miam/Ir,
Casse 8
Para distinguir g enéricaomite aparelhos
elétricos e eletrônicos e suas partes
ip teg rantes. in ....lusive material elétrico
Termo n." 673,579, de 26-11-64
Pedro Abbud Jesry
S

Paulo

LO BAR TIMM
mi. *.S
Classes:

12, 1-1, 22, 23. 24, 28, 31
37. 48 e 49
Gemero de comércio: botões, alfinete
e miudezas de armarinho: vidros, ctistat
e seus artefatos; Pios em geral par,
bordar e tricotar, linhas de costura: te
eidos em geral: artefatos de algodão
linho, juta, seda. lã e outras filtras
artefatos plásticos: artigos de vestuário
de tôda a sorte, inc i usive de esportes
roupas de cama e mesa em geral: per
fumarias e artigos de toucador em gotal
brinquedos em geral
Termos na, 673.580 e 673.581, de
26-11-64
Int oo-rçor.ifica Industrial Ltda.
São Paulo

I ATERGRÁPI CA
INICSTRIA 'BRASILEIRA
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (morei( para brinquedos) blocos para
ca rrespondência blocos para cálculos
b'ocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, cap .or para documentc , carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, caderDanos, caixas da cartão saixas Da
nelaria. earteteR de visitas. cartõss coam... Lana. Cartões índices, confeti cal
tolina, cadernos de papel melLetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de paa
pela°, envelopas, envôlucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, failhas índices
fõ'has de celulose, guardanapos, livras
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos de papel transparente, pratos papella
nhos, 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
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos. 'papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escreser, papel para imprimir, papel pa-
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refina para embrulhos, papel celofane,
papel celulase, 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
perpentinas, tubos, - postais de cartáo
e tubetea de papel
Classe 50
Impressos em geral
Têrmo n. 9 673.582, de 26-11-64

Intergráfica Industrial Ltda,
Silo Paulo

Classes: 32, 33, 38 e 50
Gênero de indústria e comércio: Tornais. revistas, álbuns impressos e publicações em geral. Serviços em geral cie
tipografia e litografia: Papel, papelão
e seus artefatos; Impressos em gerai
Terrno n.° 673.583, de 26-11-64
Rakofer Importadora de Ferramentas
Ltda.
São Paulo

raa leira

madeiras, formões, 'foices, ferro para
cortar capim. ferrolhos, facas, facões
techaduas, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos. embadas e pudins. finges,
fivela, furadores, ferramentas cortantes
perfurantes para marceneiros. fechos
de metal. ferraduras, forminhas, fitas
na aço, ganchos. guanicams de metal.
garfos, ganchos para quadros. grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e gelacteiras. grelhas. galheteiros.
gonzos, grossas, garrafas, ilhote& joe.
lhos. jarros, limas. laminas llcoreiros.
latas Ivas. linuguetas. leiteiras. machadinhas, molas paar -aortas martelos.
marretas, matrizes, marenitas, maçanetas.
mossas, machetes. mantegueiras. malhos
navalhas. coles, puas, pás. picaretas.
Pregos, ponteiros. parafusos. porcas.
pratos. porta-gélo. poseiras. porta-pão.
oorta-joias. paliteiros. panelas. puxadores. placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras. pinos, plainas, perturadeiras.
pires, pinças. panelões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presi.
lhas..rastelos. roldanas, ralos. regadores
rebites, reduções. recipientes de metal.
rodizios. roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros
serras: serrotes. sifões. saleiros. sacarri5.
lhas. torquezes, trilhos, tubos. tubulações. tampões. travadeiras, telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras.
trancas, tramelas, talheres. talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, sachos, trens de casinha. torra.
deiras. orin6is. vasos. vasilhames, vermas, mandril de expansão, treza de
chanfrar. guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. -baknazes. cantos
Para estofos, colchetes para malas, cra.
vos, enfeites fecho para pastas e para
malas. p assadores de correias. ponte!.
torniouetes e tubos de extensão
---Te'r-eno n.° 673—.584, de 26-41-64—
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Termo n.° 673.589, de 26-11-64
Bar e Restaurante Estação Ltda.
São Paulo
?

•Ind!ntittle ir a
Classe 41
degruaG5ueijo,
Lanches
Lanches de queijo, salame, salsicha,
churrascos, mortadela, presunto, linguiça,
alite e pernil
Termo n.° 673.590. de 26-11-64
Serralheria Fausto'o .Ltda.
São Paulo

i ndrIgraffle ir a

Classe 5.
Aço em bruto. aço preparado, aço
doce. aço para tipos. aço huidido aço
parcialmente trabalhado, aço palio açc
refinado. bronze.. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, franze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra. em fio, chumbo em bruto ou
parcia lmente preparado, ameato metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra. ferro manganês. ferro velho
gusa em bruto JU parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal. lata em Broa. lotar
em tólha. latão em chapas, latão em
vergalhaies. Liga metálica. Innalhaa
magnésio, manganês metais não traba.
lhados ou parcialmente taabalhado. me.
tais em massa, metais eit9 %ripados.
metais para solda. niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas
Pastelaria Ferraz de Vasconcelos Ltda.
Termo n.° 673.591, de ';,-11-64
São Paulo
Bar e Restaurante Alba Lula.
São Paulo

,InNffithi#Wra

Classe 11
Classe 91
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Pastéis
Alicates. alavancas. arruelas. arrebites,
argolas. aidraves. armações de metal.
Termo n.° 673.585, de 26-11-64
abridores de latas. 'arame aparelhos de
Lanofix do Brasil S. A.
chá e café. assadeiras,,,açucareiros. lapa.
relhos para lavatórios. arandelas. ares.
São Paulo
tas. aros. a lmo'ad a risca. amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
RESTT
ancinhos, brocas. biaornas. baixelas
NE ." A
bandejas, bacias. bombonieres baldes.
fluticdj
borboletas. baterias, bases de metal braMODERN0
çadeiras. bules. bisagra. buchas bainhe
para facas. baterias de cosinha colhe
Classe 32
de pedreiros. cadeados. correntes. cabiRevistas
des. chaves de parafusos. conexões tiara
encanamentos caixas de metal para
Termo
n.°
673.586,
de 26-11-64
portões, colunas, canos chaves de fenFrelowest
Indústria
e
Comércio
Ltda.
da. chaves inglesas. cabeções canecas
produtos inseticidas. fermicidas desin
São Paulo
copos. cachepots. centro de mesa coqueteleiras. caixas vara condimento, de
FREIOWEn
alimentos. cadeados. caldeirões CaçaroInd.
Brasileira
las, chaleiras. cafeteiras. tonchas.,coa.
dores. cuscuseiros cabides de metal
Classe 21
cabos. caixas de ferro. cruzetas curvas
Freios
cantoneiras, chaveiros. canivetes, chave.
venas. cremones. cadinhos crivos. chata.
Termo n.° 673.588, de 26-11-64
fradores cassinetes. cabos, chaves chá
Pionerauto
— Automóveis Ltda.
axyes para porcas circulares, chaves
São Paulo
quimétrica correntes para chaves coi
chatas chaves para porcas distintivos
dobradiças descanso para talheres praIMPieffnir11/. •
tos e copos enxadas. esferas engem.
enfeites de metal. estribos espátulas
,
estalos de metal para carimbos eixos
Classe 50
exoandidor ciar: tubos estruturas metá..
, ras • prendçdores de papel. suportei Para distinguir impressos de uso
firma
ficas, escarradeiras, espremedores, espu-

RG

L.A.Nonx

126.1*as/161ra
Classe 50 .
Para distinguir impressos de uso da
firma
Term.° n.° 673.592, de 26-11-64
Indústria de Maraas Benetia Ltda.
São Paulo

I n d!gflail e ir a

Termo n.° 673.593, Oe 26-11-64
Indústria de Armações de Oculos Zurg
Ltda.
São Paulo
•

InEUEL£ ileira
Classe 28
Armações para óculos

Termo n.° 673.594. de 26-11-64
Brait Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

/IRAI?
Ind.
Braeileira

Classe 47
Óleos de qualquer ' espécie para Iluminação, aquecimento e lubrificação. Pe.
raólea refinado, semi.refinado e não..
refinado com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais,
para
iluminação aq uecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e 'N'os combustiveis provenia
entes de petróleo
Termo a.° 673.596, de 26-11-64
Suba Representações e Comércio de
.
Calçados Ltda.
São Pau'o

ç
B I
Ina. Brasileira
Classe SO
Para distinguir impresso de uso da
Firma
Te.rno n.° 673.597, de 26,11-64
Bakewell Rádio e Televisão Ltda.
São Paulo

Id.

rasa

leira

Classe 8

Para distinguir: A q uecedores, aquecedores automáticos, a parelhos para moer
carne, aspiradores de pó. ' aparelhos elétricos p ara lavar, acendedores elétricos,
aparelhos atenderes de carne e legumes,
aparelhos fotográficos amplificadora.
de •som, aparelhos acústicos, aparelhos
ne rádio receptores. aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafo'
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, licumula•
ores elétricos, aparelhos de iluminação,
batedeiras elétricas, baterias.. balanças,
faltes e cafeteiras elétricas, bobinas cama.
painhas elétricas, acumuladores de iTr,
condicionadores de ar chuveiros elétricos. diais, enxugadores elétricos. atice.
radeiras elétricas, estufas, evaporadores.
exaustores elétricos, fogareiros elétricos
e automáticos, ferros elétricos, de pas.
sai e engomar. frigideiras elétricas, fo..
nógra‘os geladeiras elétricas, interrup.
toras, lavadores e liouldificadores ele.tricos. leiteiras automáticas lustrada'.
sai. lanternas elétricas. lanipadas,
turadores elétricos, automáticos, micro.
fones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores. resistências elétricas. pa•
nelas automáticas de -pressão, reatores,
sorveteiras elétricas. sirenes elétricas,
torradeiras elétricas transformadores,
tomadas elétricas, válvulas elétricas •
ventiladores

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
4 roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais.. alparcatas, anáguas. blusas
br,tas, botinas, blusões. boinas. baba.
douras, bonés, ca pacetes, cartolas, cara
nucas. casacão, coletes, capas., chales
cachecol& calçados. chapas.. cintos
cintas. combiLações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções ca..
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares. coleci ,ais. fraldas, galochas, gravatas. gorra,. logos de (ingeria. laquetas. laques
Termo n.° 673.598, de 26-11-64
luvas, ligas, lenços. mantéis, meias.
Rose Marie Boutique Ltda.
vimas mantas, , mandrião. mantlhas. naSão Paulo
'setroatad •iamarrid •rnoquad •retad •roial
Peugas. ponches., polainas, pijamas. nu.
ROss MARIE'
nhos, . p erneiras. 'quimonos regalo,.
Ina...nraedleira
robe , de chambre. ' roupão. sobretudos.
susp ensórios. saidas, de- banho.- sandálias.
sueteres.,shorts, sunoas., atolas ou alacks,
•
•Clas.ge 50'
tu:ar, toucas.. turbantes, ternos, uni- Para distinguir impressos de uso da
formes e vestidos
firma

1338 Quinta-feira 1
Termo n.9 673.599, de 26-11-64
Keramalt Indústria e Comércio Cit Mdtgriais Para Construção Ltda.
,São Paulo
Lnd. israailetx0i.
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constoabes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. gatentes. balaustres. blo.
Coe de cimento. bioros para paviratraa•calhas. cimento. cal, cré: et'slisas
Isolaates, caibros, caixilhos: . ealunar,
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas Para coberturas, caixas dágua.
Caixas de descarga para etixos. edificatões premoldadas. estuque. ennilsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estai
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. levas
de j un ç ão. lages, lageotas, material iS0
!ante contra trio e calor, manilhas, massas para rewstimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas.Ias de cimento e cal, hidráulica, pedregulho; produtos betuminosos. anpermeabilizantes . liquidos ou sob outras tormai
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornamentais de ca
mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas Massas anti,
tcidos para uso nas construções. per,
quetass portas. portões, pisos. soleiras
para portas. sijolos• tubos de concreto
telhas, maus, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitries
Termo n.° 673.600, de 26-11-64
Indestria de Acumuladores Nejoan Ltda.
São Paulo

NEgOAR

mi,.
rasileirà
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damos, bonés, capacetes, cartolas, cara.
pus: casaçâo, coletes, capas. chatas
cucnecols, calçados, c.hapeus, cintos,
cintas, combinações, cassaohas. calças.
de senhoras e de çrianças, calções. ca4
çab, • camisas, camisolas, camisetas,
JATAI
saias, casacos, chinelos. doonnos. echarInd. Brasileira
pes tantasms, breus para militares. :olegiats, traldas, galochas, gravatas. Jorros, jogos de- angarie. jaquetas. laqt.es:
_ Classe .50
Para distinguir itnpress s de uso da treios, tronteiras para veliatius. guidão
ocomotivas, lanchas, Motociclos, molas.
firma
motocicletas,- motocargas, moto furgõe&.
Têrmo n.° 673 ; 605, de 26;11-64
manivelas, navios, onious, para-masques.
Clamar Organização de Propaganda
para-lamas, para-brisas, pedais, pantaes.
Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, revogues, radiadores para veiamos.
lão Paulo
rodas para veiamos, selins, tricicles, tirantes para veiemos vagóes, veiocipestes, varetas de controle do afogador e
acelerador, troteis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
, Classe 32
Tèrtno n. 9 673.613, de 26-11-64
Almanaques, anuários, sebuns impresRaaaardini, Orsl. Maselli Ltda,
sos, cartazes, catálogos, jornais nac o.
São Paulo
sas, revista. Propaganda em • rádio,
televisão, .jornais, programas radiotõm.
cos. peças teatrais e c.nematográticas
.ROCAMBOW
nais e estrangeiros, publicações impres.
MARAJÁ
e revistas impressas
Classe 4;
•
Têrmo n.° 673.606, de 26-11-64
Balas, bornboas, bornbocados, biscol.
Representações Sandra Ltda.
tos, bolachas, bolos, bolos gelados.
São Paulo
balas de mascar, caramelos, chocolates. cacau, confeitos, crocantes, drops
aNDRA.
doces de leite simples e compostos.
ind. Brasileira
doces de trutas em conservas preparadas em massa, em calda em conservas, em compotas, e em geleias
Classe 50
Para distinguir impressos de uso geral doces. doces gelados, doces de mán.
doas. de amendoim.- de nozes, de casda firma
tanha, e de frutas secas cornos comn
Termo n.9 673.607, de 26-11-64
chocolates, frutas secas. passadas e
Luiz Agapito de Carvalho
cristalizadas. geléias, goma de mascar.
pralmés. pastilhas. puxa-puxa. ,pirulitos
pudins, panetones, sorvetes, torrões
A. MLIICEUL DÁ FE
torradas
Têrmo n.° 673.604, de 26-11-64
Cereja — Cereais, Representações
Jataí Ltda.
São Paulo

•

'

• _FELIZ NITILL

Têrmo n.° 673.614, de 26-11-64
Carlos Esposito Ribeiro
São Paulo

Casse 8
Discos gravados

Termo n. 9 673.609, de 26-11-64
"Empreiteira de Obras Brasileira Ltda.Oro SscoLl
Casse 8
São Paulo
XENNEDT
Acumuladores
,
•
Terno ne 673.601, de 26-11-64
BRASILEIRA
Classes: 33 e 50 •
iothel — Sociedade Técnica de Instaland.
Brasileira
Titu'o de estabelecimento
Iões Hidráulicas e Eletricidade Ltda,
Classe' 50
Termo n.° 673.615, de 26-11-64
São Paulo
'Artigos da classe
Motonasa Comércio de Veículos e Peaas
Ltda.
nano n.9 673.610, de 26-11-64
São Paulo
"Dexportal" Despachos Aduaneiros Ltda.
Ind?°91:Iileira
Classe 21
São Paulo
Para distinguir: Veiculos C suas partes
LT,
Classe 50
integrantes: Aros para bicicletas, auto•
Para distinguir impressos de uso da
móveis auto-caminhões, aviões, amorr nor:103.131" I
firma
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
—
• Classe 50
breques, braços para veículos, bkicleArtigos da classe
nano n.° 673.602, de 26-11-64
tas, carrinhos de mão e carretas, caiaiArte-Sacra Elizabeth Ltda.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Term n.° 673.611, de 26-11-64
São Paulo
carros, • tratores, carros-berços, carros"Mecânica Calculadora Ltda.'
tanques, carros-irrigadores, carros, carSão Paulo
roças, carrocerias, chassis, chapas cirELIZIBETIL
cuco-arou
culares para veículos, cabos de veículos
Ind. braslielre.
tnd. Brasileira
corrediços, para veículos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, eleClasse 50
Classe 25
vadores para assageiros e ara carga,
Artigos da classe
Imagens religiosas
engates para carros, eixos de direção.
Termo ne 673.612, de 26-11s64
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Termo n.° 673.603, de 26.11-6(
Celia Maria Chagas Nithack
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Cereja — Cereais, Representações
São Paulo
motocicletas, motoca-gas, moto furgões,
Jatai Ltda.
rodas para bicicletas, ralos para bicicleSão Paulo
tas,reboques, radiadores para veículos
COMPENCES,DE
mani
velas, navios, ônibus, para-choques.
ROUPAS DUICELIZ
CEREJA
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
Ind... Brasileira
rodas para veículos, 9elins, tricicles, ti•
Classe 36"'
ratla* Artigo de vestultrics rantes para veículos, vagões, velocipeeaChisse 50 , •
s • •• • e .Moas' feitas em gerale •Agasalhos des,r varetaei de . contróle do -a cogador e
Para distinguir impress a de uso da asa ntais. alparcatas. anáguas. blusas acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
firma
carros e toletes para carros
botas, botinas, blusões, boinas, baba-

ri

Têm n.• 673.616, de 26-11-61
Comercial Ortiz de Auto Peças Ltda,
São Paulo

Brasileira)
Classe 21
•
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.,
móveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de. mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carfos-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
corrediços, para veículos, discai) des11gadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motoca:gas. moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, 'reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins, tricicles, ti.
santas para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do a rogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
Termo n.o 673.617, de 2641-1964
Indústria e Comércio de Carrocerlas
-Estrela'? Ltda.
São Paulo

ESTRELA
Ind. Brasileira'
•
Classe 21
Carrocerias para caminhões, essibueS
,
lotações e automóveis
—Termo ta° 673-.618, de 26:11-1964
"S.P.T.", Serviço de Proteção Técnica em Televisão Ltda.
São Paulo

.•

•
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos: . alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos aparelhos de alta-fidelidade, amplificadores
de sons, bobinas, bobins para rádios e
televisores, aparelhos para contrõle da
sou, chaves de tomadas, chaves automáticas, chaves para antenas e tios ter.,
ra, comutadores, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gra.
vados. chaves de ondas, chaves . de
alavancas, chaves elétricas, chassis paa •
ra rádios, diais, aparelhos de intercomu,,
nicação, aparelhos de frequência mo- .
dulada, fonógrafos fios para elatricida.
de e 4ios terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos • geradores
estático e elstremicos de alta frequência
que funcionam com válvulas. interru ptores, anãans permanentes para rádios,
gravadores de fitas, gravadores de liscos, aparelhos lsminosos, lâmpadas isoladores de corrente. microfones. mostradores: de rádios. maquias falantes, pilhas sêcas elétricas, plugs, pick-ups,
ra-ralos, potenciómetros, escalas de v1.*

Párd de 1i5
deo, resistenciaà elétricas, aparclros re- dúst ia de tecidas e riis.:hat;:i =ena gera.
ceptores de sons, rádios, relays. rem, máquinas para tapeçaria 'em urai•
tores, rádio tonágratos, reostatos, rá. deiras, eis:anatarias,- espuladeiras, tor
dios para automóveis., rádios recepto cedearas. mendeiras.. calciairas e turbinas
res, reatores para luz fluorescente, rá
Tearno n.9 673.621, de 26-11-19(A
aios conjugados ou não com tongratos
/tal — Centro Funilaria de Alta
aoquetes. sinc:onizadores. s:lecionadores
Classe Ltda.
.
aparelhos televisores, tomadas, transrms.
_Sã& Paulo
ores de sons, toca-discos automáticos
su - não, aparelhos para telegrafo sem
Elo. transtormadores para rádios e talevi.
saca tomadas de Corrente, aparelhos
transistores, aparelhos de transmissão e
recepção de sons, válvulas para rádios
e televisores
IND. BRASILEIRA
• Termo n.° 673.619, de 26-11-1964
"Interinaser", Inte-national Magazine
s--vice de Revista: Ltda.
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
São Paulo
integrantes: Aros para bicicletas, automóvr's autoaraminhõas, aviões, amortecedores, alavancas de câmb:o. braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. ca-ros ambulantes. caminhões.
IIND. BRASILEIRA
carros. tratores, - carros-berços, carrostanques, caros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias, chassis, chapas cireujares para veículos, cabos de veiculas
Classe 32
corrediços, para veículos, direção dast:Almanaques. anurios, albuns amoresgadeiras. est ibos, escadas rolanes, eleaos, boletins. catálagos, edições hnpres:
sas folhetos. tornais. livros impressos vadores para assageiros e ara carga,
publicações impressas, programas radio- engates para carros. eixos de direção.
fónicos e rádio-televisionados. ;se ;as freios, fronteiras para veiculos, guidão.
teatrais e cinemtográficas. programa, loconactivas, lanchas, -motociclos, molas
motocicletas, notoca gas, moto furgões,
circenses e revistas
— —
Termo n.0 673.620: de 26-11-1964
rodas para bicicletas, raios para bicicleMarkleu — Eletr.° Mecânica Ltda.
tas, reboques, radiadores para veículos
manivelas. navios. ónibus, para-choques.
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
a odas para veicules, sclins, t.icicies, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de' contrôle do a fogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
s
carros e toletes pa.a carros
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Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas par
toras e suas partes: bombas hidráuli.
tes integrantes para fins industriais. mo
cas, bombas cantriftmas, rotativas e a
pistão. bombas elétricas pára , pneumá
ticos. dittaraos. bujões. pinhões, cruze
tas blocos de motor engraxadores cmn
trifugos, silenciosos, guindastes, p:en
sas, macacos pistões. mancais. válvulas
motores elétricos, alternadores, câmbio
cabeçotes geradores para corrente con
tinua e alternada, eixos. bielas, cubos.
veias para motores. magnata.: para mo
toras. bronzinas. , anéis de segmento
mancais de roleta, compresso-es. retifi
cas, maquinas amassadeiras. misturadn.
ras e distribuidoras de concreto, má
quinas compr?ssoras. máquinas adaptadas ens construção e conservação de es
tradas. mineração, corte de madeiras
pedras e mármore. movimento de • terra
máquinas descascadoras. ensacadoras
bruniduras. catadoras, classificadoras.
ventiladoras e secadoras, trituradoras
pulverizadoras. moinho para cereais
/rasas. esmeris, polarizes, 'tesouras mecárneas., tupms máquinas de abrir . cha
vetas marteletes, plâtnas de mesa. tor
nos revailv:r, tornos mecânicos, placas
e ferramentas para tornos, máquinas de
furar e • centrar, máquinas para moa;
e serrar. maquinas afiadoras para ter
rame,ntas je. corte, fole de forjas. &apr.& da .adtadeiras. expremedei as e sal
gadriras para manteiga, iminadores
frio e quente para aço e outros me.
tais, tesouras rotativas, máquinas ope
ratraca de . 6reelsão. aparelhos para ar
queaçao de volumes, máquinas para In-

Te:mo n.° 673.622, de 26-11-1964
Bar e Restaurante 3-23 Ltda.
São Paulo

3-23
IND. BRASILEIRA
tu,

Classe 41
Pães, bolos, biscoitos, roscas, sanduiches, empadas, pastéis, pizzas, churrascos, tortas e café
Termo n.o 673.623, de 26-11-1961
Danke, Publicidade Ltda.
São Paulo
.

DAN. E
K

IND. BRASILEIRA

Classe 32
,
Para distinguir: Almanaques, anuarita.
álbuns impressos. boletins, catálogos
edicões impressas ,folhetos, jornais. livros imp-essos publicações impressas
revistas. , programas radiofônicos e rádio - televisionados. peças teatrais e cinematográficas, programas • circenses'

' Têaiuo n.° 673 . 624. de 26.-11-19U:1
Le;as •
Ltcla
• São Paulo

'Ind. grapileira'
Classe 50
Impressos de uso da requerente.
Termo n.° 673.625; de 26-11-1964
Resinbra S.A. Indústria Brasileira de
Resinas Sintéticas
São Paulo
RESINBRA S.A.
DL RESINM SR41t1,cns
espasma sansittua,

dasintetantes, 4eFumadores. esterminado.
es dt pregas e hervas d-aa.nlius, terdiaantes. toslatas lormicidas. tungicia
das tumigantes, alico.e para fins veterinários, harbicidas. inseaculaa, insentifugos, larvicales microbicidas, medicani.:ntos ara munais, aves e peixes, óleo&
desinfetantes e veterinários, petróleos
aan. trios e weakratetantes, papel Fumegatár.o, pós inseticidas, fungicidas e
desinfetantes p.eparações e • prcioutos
inseticidas, aesintetantes e veterinários,
raticidas. ramédioa para fins sanitários
e desinfetantes para fins agricolas, hora
Urutu,. sanitários e veterinários, vacina
para aves e aniuuds, venenos contra insetos, animais e hervas daninras

Classe 3
Produtos farmacêuticos: Alcolatoi, alcoNome Comercial
laturas, bioculturas, cremes, pastilhas
cápsolas, comprimidas, draw:as elixires
Termos as. 673.626 a 673.670, 42
extratos, emulsões, essências, grânulos,
26-11-1964
lin:mentos, otrilos óleos, pomadas, pasImobiliá-ia Harmoná Ltda.
tas, pós, púrulas sôros soluções injetáSão Paulo
veis, soluções em geral, solutos, vacinas
xaropes e out os preparados e substâncias para serem usadas nas farmácias e
med:cina
Classe 4
Sabstáncias e produtos de origem anima, vegetal ou mineral. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila retrataria. as áltico em
Classe,
1
•
bruto, algodão em bruto. borracha em
Absorventes, acetona, ácidos. acetatos. bruto, bauxita. benjoim. breu cânfora,
agentes quitaicoa para o tratamento e caolicn. chifres, ceras de plantas: ceras
loraçâo de fibaas, tecidos, couros e ce- Vegetais de carnaúba e aricuri, crina
lulose; água raz. álcool; albumina, ani- de cavalo, crina em gerai, cortiça em
linas. alumen, alvaiade, alvejantes in- bruto. cascas vegetais, espato, ervas
dustriais. alumínio em pó amoniaco. medicinais. extratos. oleosos. estopas
anti-incrastantes. anti-oxidantes, and- enxofre. Radi
as. fibras vegetais. flores
oxidantas. anti-corrosivos. anti-detormn- secas, grafites. gomes em bruto, granito
tes. azotatos, água • acidulada para em bruto, kieselohur. liou:dos de planacumuladores, água oxigenada para' ta. lates em bruto ou parcialmente
fins industriais. amônia; banhos para Pre p arados. minérios. metálicos, usada'.
galvan.zação. benzina, benza', betumes, ras em bruto ou parcialmente traba.
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai iliadas em toras. serradas e aplainadas,
virgem, carvões, carbonatos. cataliza- wanganés. óleos de cascas vegetais,
do-es. celulose, chapas fotográficas. finca. marmores em bruto. óxido de
gazes soliditicadores. gelatina. giz, dlcomposições extintores de incêndio, clolumrsagina em bruto. Pó de
ro. corrosivos, cromatos. corantes. cren- rachas. p
moldagem para fundições. .padras
sotos: descorantes. desincrustantes, distaras. piche em bruto pedra calcária,
solventes; emulsões fotográficas, enxocantas medicinais, pedras em bruto,
fre. éter. esmaltes estereatos; [enol. fil- qaebrachoa raizes vegetais, resinas, refimes sens:bilizados para fotografias.
smas naturais. residuos reatem. silicio,
xadores. formol, fostatos industriais. fósseivas. talco em bruto. insto, xisto
foros industriais fluo ecos; galvanizadobetuminoso e silicato
res. gelatina para fotografias e pintura
Classe 5
giz, glicerina: bidratos, hidrosultitosi Aço em . bruto. aço preparado. aço
impermeabilizantes. ioduretosi lacas; doce, aço para tipos, aço fundido, aço
massas para pintura, magnésio, mer- parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
cura(); nitratos. neutralizadores, nitroce- refinado, bronze., bronze em bruto ou
lulose: óxidos, oxidantes, óleos para parcialmente trabalhado, bronze de
pintu a. óleo de linhaça; produto, qui- manganês.. bronze em pó. bronze em
micos para impressão, potassa indus- barra. em fio, chumbo em bruto ou
trial, papeis emulsionáveis para a fo- pa.rcialmente preparado. cimento metografia. papéis de aurnesol, papéis he- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
liográticos e heliocopistas, pelicula.a parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
sensiveis. papéis para 'otografia e aná- trabalhado. couraças.' estanho buuto ou
lises de laboratório. pigmentos. potassa. em barra, ferro manganês. ferro velho,
pós metálicos para .a composição de gusa em bruto ou parcialmente traba. rado. gusa maleável.
tintas, preparações para • fotografias lhado. gusa tampe
lâminas de metal, lata em (Olha. latão
p rodutos para niquelar, pratear e cro- ecil Rilha. latão em • chapas. latão em
mar, produtos para diluir tintas prossiavergalhões. ligas metálicas, linsalhas,
to: reativos. removedores, reveladores;
magnésio, manganês, metais não trabasabão neutro, sais, salicilatos, secantes. lhados ou parcia itnente trabalhados, mesilicatos, soda cáustica, soluções quí- tais em massa. metais estampados,
micas de uso industrial,, solventes, sulmetais para solda. niquel. zinco
fatos: tintas em • pó. liquidas, sólidas •
Classe 6
ou pastosas para madeira, ferro, pare- Para distinguir: Maquinas e partes de
des. contruções, decorações, couros, te- máquinas para todos os fins Industriais:
cidos, fibras. Celulose, barcos e vel- Máquinas de rosquear. serras mesas&
cuios, talco industrial, thiner,
caa motores elétricos. &remadores. ferClasse 2
ramentas e placas cara tornos, gera.
Para distingiiii:.Adubos,. ácidos sani- dores, plainas máquinas de furar e castários. aguas desinfetantes e para fins trar. tornos mechamos. preasas mecânisanitários, apanha moscas e insetos (de cas. glitQUIT1a3 amassadeiras. misturados'
goma e papel ou , papelão). bacterici- de barro maquina compressora raiou!.
das. baraticidas. carrapaticidas, creosol- nas adatadas na copnstruçáo e constr.
creosotalina, , creosoto., dtsodorantma viação de estradas, mineração, corte MI
,
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madeira, movimento de terra, carretas chas, tambores, triângulos, arsnu lao les de
varas, violas, violão, violiáo
• outros fins industriais, elevadora, mávioloncelo
quinas desempalhadoraa, descascadoras.
Classe 7
•
assacadoras, bruniduras, classificadoras.
ventiladoras,. moinhos para cereais, Máquinas e utensilios para serem usamáquinas secadoras. trituradoras, pul- cios exclusivamente na agricultura e
verizadoras, frases. politrizes. tranchas, horticultura a saber: arados, abridores
tesouras mednicas, tupias. máquinas de de sulcos, adubadeiras, ancinhos . meabrit chavetas. usarteletes, ventiladores, cani mos e emplilliadores ocmbinados,
exaustores para forjas, bombas centri- arrancadores mecânimos para agriculfugas rotativas, de deslocamento e a tura, batedeiras para cereais, bombas
aistac para todos os fins. arietea cal- para adubai, ceifadeIras, carpideiras,
deiras e turbinas, injetores para cal- ceifados para arroz, charruas para agrideiras. válvulas e transportadores lu- cultura, cultivadores, debulhadores
tomáttcos de alta e baixa pressa°. uestocadores. desentegradores, esmagaprensas hidráulicas, martelos cuecanicoa dores para a agricultura, escarrificado• mácjuisas ilmadoras. máquinas opera- res, enchovadeiras, facas para máquitrizes: rotativas ou cortadoras para usi- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos
nar ferro, aço e bronze. máquinas para garras para arado, grades de discos
Indústrias de tecidos. teares, Urdideiras, ou dentes, máquinas batedeiras para
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras. agricultura, máquinas inseticidas. mámeade!ras. rolos e roletes brunidoree quinas vaporizadoras, máquinas de
para cereais, máquinas para tabricar mungir, máquinas niveladoras de terra,
papei e máquinas de impressão, dimano, máquinas perfuradoras para a agricu'.
tura. máquinas de plantar, motodiar• receptáculos
tuas, mquinas regadeiras, máquinas de
Classe 10
roçar, de semear, para sulfatar, de
Para dataiguir: Abaixa-linguas, abre- torguir, de triturar, de esfarelar terra,
bocas. adenótomos, atastadores, agrafos, para irrigaçãa, para matar formigas e
para ossos, agulhas para injeção, algo- outros insetos para burrifar e aulveridão hidrófilo, alicates, amalgamas. apa- zar desinfetantes para adubar para
radores. aparadores para fins médico- agitar e espalhar palha, para colher
cirúrgicos, aarclhos ara massagens. apa- algodão, pára "colher cereais, máquinas
relhos de pressão arterial, aparelhos de amassadoras para fins agrícolas, de
diatermia, aparelhos de raios ultra-vio- cortar árvores, paia espalhar, para caleta, aparelhos de Raio X, aparelhos pinar, máquins combinadas para- sede infra-vermelho, aparelhos de surdez. mear e cultivar, de desbanar, para caassentos para enfermos, ataduras, bis- sulas máquinas b moinhos para forra
pedras preciosas e suas unitaçõeS, adôr. gens, máquinas toscadoras, ordenado.
garras para arado, grades de discos res mecânicos, raladores mecânicos, roturas, cadeiras para clinica médica, ca. los , compresso-es para *a agricultura.
delias de rodas, cambraia hidrófila, ca. sacradeiras, serneadeiras, secadeiras,
.nulas, cataplasmas de feltro, cera para semeadores de terra. tosadores de gra• incrustações e articulações, cera colan- ma, tratores agrícolas, válvulas, para
te, cintas para Sns clínicos, cintas ummáquinas agrícolas
belicais. colheres cortantes, compressas,
Classe 14
compressas de tecidos, costótomos. curetas, dentes artificiais, dentaduras, de- Vidro comum, laminado, trabalhado
pressoses dilatadores. duchas, drenos, em tódas as formas e preparo, vidre
elevadores, espéculos, esponjas, estufas, cristal para todos os fins, vidro indusespátulas, escapelos, escopros, extrato- trial, com telas de metal ou composires, escavadores, fios de linho para fe- ções especiais: ampolas, aquários, asridas, facas, gachos para músculos, ce- sadeiras, almofarizes, bandejas, cubefalômerros, gazes, godivas, goivas, gês- tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
ao, grampos para solaras, guta-percha. de .mesa, cápsulas, copos, espelhos, ashisterômetros, irrigadores, instrumentos carraddras, frascos, fôrmas para do es.
cirúrgicos 'para operações, líquidos e fôrmas para Rh-nos, fios de vidro, garpós para limpeza e polimento para fins rafas, garraf&s, graus, globos, haste,
odontolingicos, lixa, luvas .e dedeiras jarros, jardineiras, licoreiros mamadeide boi mera, limas para ossos, lancetas, ras, mantegueiras, pratos, pires, portamassas plásticas para fins odontológi- jóias, paliteiros, potes. pendentes pecos, máscaras para anestesia, mesas de destais, saladeiras, serviços para reoperações, mesas" pá:a curativos, mar- frescos, saleiros, tubos, tigelas, travestelos artificiais, perfuradores, pés e bra- sas, vasos, vasilhames, vidro para viços artificiais, perfuradores ósseos, pla- draças, vidro para relógios, varetas,
cas ara obturações de canais. orcela- vidros para conta-gotas, vidro para
nas, inceis para garganta, pinças anaautomóveis e para bata-brisas e
tómicas, rolos cirúrgicos de lã de pau,
• xícaras
ruge e rodas para desgaste dentário,
Classe 13
aarjadeiras, sandaraca seda e crina pa- Adaraços de metais, preciosos, semira soturas, sacos para gelo e bolsas preciosos e suas imitações, adereços de
para água quente, sondas, seringas pa- pedras preciosas e suas imitações, adiara lavagens e injeções. serras, serras pa- nos de metais preciosos, semi-preciosos
ra raquiotemia, termômetros, tesouras, e suas imitações, alianças, anéis. artitratemos ventosas, verniz isolante para gos de fantasia de metais preciosos,
fins odontológicos _
balagandans de metais preciosos, ou
semi-preciosos 1 .etdejas de. metais 'preClasse a
Para distinguir instrumentos musa.ais e ciosos, berloque:, de metal preciosos,
suas partes integrantes: Acord-ões, ar- brincos de ateta precioso, ou seni l cos. bandolas, bandonas oombo, bonça5. precioso, bules de metais precioaos.
banjos. baterias, contrabaixos, cordas carteirae de metais preciosos, colaras
para instrumentos musicais. atacas. cai- de metais preciosos ou semi-prerpsos.
xa de rufo, clarinetes, zav' araiinhos cas- contas de metais preciosos, copos ae
tanholas. cravelhas para •astrumentos, metais preciosos, dedais de metas pias:
cardais, cornetas, clarins estola; paras ciosos. diamantes lapidados, fio rlp ouro.
instrianentos musicais. estandarte. fa- fio de prata, fivelas de metais preciogote, flautas, gaitas guitarras gonzos, sos. gall:a•teiras e metais preciosus. jias,
harpas, harmônicas, maceta, traraeas. jóias falsas. lantejolas de metais preocarina. órgãos, piano, oanda:ros. pa- ciosos medalhas de metais preciosos
lhetas, pianos, piano as, pratos is,ão, semi-preciosos e suas Imitas palitos
rabeca> realejos. surdinas, ,,axotones. de ouro. pedras preciosas para jóia, PeUnhares, tamborins, trombones. terra- dras semi-preciasas para jóias, pérolas

,e imitações ' de péro!ns, pratos cie metais preciosos, serviços de caa e de cale
de metais preciosos, serv h,os .de teor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso. serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais precii.sos, talheres de metais preciosos turbulos de metal, turmalinas lapidadas e
• vasos de metais preciosos
.
Classe 12
Para distinguir: Artigos de metal comum e miudezas de armarinhos, não incluídos em Outras classes: Alfinetes, alfinetes de segurança, agulhas, botões.
colchetes, dedais fivelas, fechos corrediços, garras grifas de metal para enfeites de vestidos ilhoses, lantejoulas.
missangas e presilhas
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos, fios de gesta natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar.tricotagem e crofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca
Classe 21
Para distinguir: VeiCulos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas. autamóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmb:o,-braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carroçerias. chassis, chapas circulares para veiculos, cabos de veículos
corrediços, para veículos, direção desligadeiras, est:ibos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios,. frow:eiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para blecletas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veiculos, salina, tricicles. tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do a cogular e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes pa aa carros
Classe 20
Ancoras, anéis para cordas de" navios.
Solas, .salva-mdss, bolas para enrolar
nauticas e cadeiras de navios, cintos
natação, cintas salva-vidas e botasciturão de natação e salva-vidas, cro
ques para barcos, fateixas hidráulicas
ara uso a bordo, ganchos para botes e
chspositiVos para arriá-los. Jaquetas oara
natação, salva-vidas. pinos Para sapa
'ar as pernas de corda dos navios. nos
tep de madeira para navios e -mapas
salva-vidas p ara uso na água
Classe 19
Aves e ovos em geral, inclusive o bicho
da seda, animais vivos, bovinos, caprinos, galináceos e suínos
• Classe 18
Armas e munições de guerra e caçaAlfanges, arpões, balas, baionetas, canhões, carabinas. chumbo -para caça,
cartuchos. dinamite espoletas, explosivos, espingardas, fusis. logos de artife
Eidos, metralhadoras, pistolas, pólvora,
punhal e revólver
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abrideres de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de pa pel. carbonos
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respondência. desenhadores, duplicadores, datadores; estojos . para desenhos,a
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. 'estojos, para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores. fitas.
para máquinas de escrever, grafites
paia lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis etn geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para nurneógratos, tintas e tinteiros
Classe 15
Pará distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chá, de café.,
de jantar, serviços de refrescos e de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-moscas. bacias de
latrina, bandejas, banhei.as , biscoiteira,
bidês botijas, bules cafeteiras, canecas,
castiçais, chavenas, centros- de mesa,
compoteiras, cubos, descansos de porcalana escarradeiras, espremedores, Mtros,
funis, garrafas, globos, jardave as, jarros, jarrões, lavadedos, laa, idos. leiteiras, maçanetas de porcelana. mantaguelras, molheiras, -moringas, paliteiros,
pedestais, pias; pires, polvilhado-as,
porta-facas, potes, puxadores, recepta-.
ditos, saleiros, serviços de chá, taças
para café, travessas, terrinas, urinóis,
vasilhas, vasos sanitários e xícaras
¡lasse 23
-a; lana tua soprau :Jjnfiunslp ed
ciclos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama . e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tec dos de
lã em peças, juta, jersey, linho nylon,
paco-paco; percaline, raiai, rayon, seda
natural,. tecidos plásticos. tecidos itnpertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilho.
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos. carapuças para cavalos cordões, debruns, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardates, lam parinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para ' roupas de homens e senhoras,
p anos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas. para vestidos
telas, tampos para almofadas, não fiazenclo parte de móveis, artigos asma
feitos de algodão, cânhamo. linho, luta,
seda, .raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras ciastes
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bibelots bolas pura enfartes de arvores
de natal, cartas geográficas cartões pos
ais, cartazes, displeys. desenhos. aftaticos, desenhos, decalcomania para tecicios. estatuas. estatizaras . estampas,
gravuras. frutas de vidro, figuras de
ornatos, 4estões. fotograt as. frutas de

louça, figuras para enfeitar bolos "de
aniversarios.. batizados casamentos e
outras quaisquer comemorações gravuras, imagens, letreiros. maneauins, maquetas, obras artist cas. obras, de pintura. ainéis e cartazes' para decorações
e para exposição prcia-tos. mostruarios
de mercadátias diversa e para propagandas suportes artísticos para %AM-

carimbos, caritnbadores, cola para papel, nea, estatuetas para • adiamos. e para
f.na artisticos, &aboletas
coladores, compassos, cestos para cor-

Q: iaata-reiro 1
Classe 26
Alforges de vane, argolas de usada ia
de marifm ou de osso, argolas de madeira de marfai) ou de osso para guardanapos, armações de marfim ou madel
ra para leques. artetatos de inacie,ra
para cosinha, cabidas de madeira, cal.
atas de madeisa, copos de cosinna, ces.
tas de salgueirja, cestos de madeira 01,
vime para pão, colheres de pau. dentes
de madeira para rodas, dormentes dr
madeira. envólocros de madeira para
garrafas, esca.- las cie madeira, estplios
de madeira, faiaras de madeira fivela,
de osso ou mar l :rb. torquilhas de madeira, forros dc nadrara. grades de
madeira, letra , de madeira, maatroa de
madeira, moldaras de madeira para quadros. monogramas de martím, pa
de . biombo. p avais de ma-leira. tábuas
de costura, talaais paia cortar carnes.
tambores de eao'elra. tampas de [nadeira, tonéis de madeira e tornairaa de
madeira
Classe 27
Para distingui artefatos de palha ou
fibra: cestas. cestos, cabos de uten
sinos, cestos pasa costura e para pães.
caixas de acos d•cionamentos e para enfeites, esteiras, vabornais. estojos. guarnições para e: 1 -11:0S. man, pecheiras.
redes, rédeas • 'aortas para filtros. sa1 s para assenta. de Cacolas. sa;os,
d ...; e hoisas
C asse 2d
Para diatingv : Arteiatos de material
pl,"aaiso e de 'elmo Rsc,pierites.
cac:o.s de mal i• ii plástico, revestimentos confeccio r. S. de substancias nal•Wik e vagal. Argoias. aaticaoe.ros,
armações par . a çules, bules. bandajas,
bases para reis lanes, bales, bacias.
saa, caixas, rteiras, chapas, cabos
para „a-sai-arr. ir e uten ílios, cruzetas,
Cais ar para :ea a l icio:a:mento de alicaixaa 1.• material p asilai para
balarias, coad s, copos, caarcas, coPiares, cenchn
aestas para pão. cassiuha.s., capas p s Sinalas e para livros,
cabes, caso • castiçais para velas.
caixas para e .; -da de °Natos, cartachos. coadore• s .ra chá. descanso para
copiaras de p!asticos
pratos, copos
para sana:tes. amainhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas pasinhas,
gai iailioa de r 1. aco para sorvetes, forma: l ias de pia ( a para sorvetes, discos,
ea:iaaaacas
• aterial plástico, ernbalag'ais• de nia. ,•ria • pIsta_o para sorvec,hjatos. esoiarsas de
tes caojos
rty: si, estair,
anteítes para automó•
fliassZ-1
a -nados. escoadores
nas para doces, fitas
1.111-1i5, •
iam . aos de ceitil:ire, fechos
para ' : s. guarnições. guarniçõe, para chi' . a e marnadroas guarniçaas para
aa-blocos. guarnições
p-,ra
aares e para batedeiras
n.!C ••••••!•,,S e
aa as, guarnisões de mater al plástico
• a uteasilias e objetos.
a a ,niçães pa • aolsas, garfos. galerias
•rros. 'aminarlos pláapa, .1 cortina:,
tico . , lanc`lei
mantegumras, malas,
prencl
01
de roupas. puxadoTe , ee
, oiresa pratos malaciaas de c< a a, pe-lraa isc:caes
•
go,. protetor( • -ar adocumeatas, pisxisloues de ai ,: para uso doméstico.
po,-t.,-copos, I •,), J -1-niqueis. porta notas,
p4 t , -,10C;:nICI • a• placas, rebites roch.
oiportes suposto= para
,larinpas,
Hros, tubos, tigelas,
para ;Ar,
as, tubos para strinWate.riai pl(lSt'aos
aquinhos. vas; lhaii
vasos, ai, C ,•)1J- a' a, e col as não incluídas
IV • tuas cias para borracha, pira
c.a) ias, para a- ao-inci sos. pa-a sapatas' .,, par,. v s-, paa,a ad va para
co • • os, Nata
a psd as aasa afiar
b., : os. adesa, o para tacos, adesivos
11
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para tadrilhoa e adesivos para azulejos, peara, cartões de visitas', cartões co- bandejas domiciliares, berços, biombo*.
anéis, carretéis, para tecelagem e cuar. marciais, s taes índices, contata Cjr.- cadelaas, carrinhos para chá e café.
010, de material plástico ara lindas- tolina, cadernos de papel melimetrado conjuatos para dormitórios, conjuntos
e em branco para desenho, cadernos para sala de jantar e sala de visitas,
tria geral de lásticos
escolares, cartões era branco, cartuchos conjuntos para terraços, jardim e praia,
Clasaa 29
Espaag ' 'das, escovas comuns, lambazes de cartolina, crapas planográficas, ca- conjuntos de armários e gabinetes para
demos de lembrança, carretéis de pa- copa e cosIn'aa, camas, cabides, cadeiras
e vassouras
palão, envelopes, envOlucros para cha- giratórias, cadeiras de balanço. caixas
Claase• 30
Gaarda-chuvas, guarda-sol. bengalas e rutos de papel, encardenação de papei de radios :olchões, colchões de molas.
ou papelão, etiquetas, fôlhas indicas dispensas, -divisões, divans, discotecas
suas partes inegrantes
fô has de celulose, guardanapos, livros de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse 31
Para diatinouir: as seguintes artig as. não impressos, livros fiscais, livros de nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
anéis de vedação para junções, arruelas. contabilidade, mata-borrão, ornamentos niesinhas, mesinhas para rádio e televibujões, barbantes, buchas, ccirdoaillas, de papel transparente, pratos papa s são, mesinhas para televisão, molduras •
cordas, .correas de transmissão, carale- nhos. papéis de estanho e de aluminio, para uadros, porta-retratos, poltronas,
tas, fitilhos, gajetas, lonas para freios Papéis sem impressão, papéis em branco poltronas-camas, prateleiras, porta-chamangueiras. rolhas, tampas. tiras. tatu- para impressão, papéis fantasia, menos péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
pas, tiras, tampões. tubulações para ve- para forrar paredes. papel almaço com
Classe 42
ou sem pauta, papel crepon. papel de
c/ações e tendas
Aguardente, afiz, aperitivos, bagaceira,
seda,
papel
impermeável,
papel
em
bo.Classe 32
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervePara distinguir: Revistas, jornais. anuá- bina para impressão, papel encerado, jas, cidra, conhaque; extrato de malta
papel
higiênico,
papel
impermeável.
rios, almanaques, livros, álbuns,' bolefermentado; 4ernet, genebra gengibirra,
tins. catálogos, peças radiofônicas, tea- para copiar, papel para desenhos, pa- gin, gingar: kirsch, kummel; licores'
e
cinernatcígráficas,
programas
de
Pel
para
embrulho
impermeabilizado
trais
papel para encadernar, papel para es- maarsquínhos; nectar; pipermitn, ponrádio e de televisão
cravar, papel para imprimir, papel pa- ches. rum; suco de trutas com álcool;
Classe 34
vinhos, vocika e whisky
Cortinados, cortinas, capachos, encera- rafina para embrulhos. papel celofane,
Classe 43
dos, linóleos, oleados passadeiras, panos papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta- raia, aguas minerais artificiais, soda, repara assoalhos e paredes e tapetes
baco, papalão. reaapIentes de papel, ro- frescos. xaropes, suco de frutas, gazosas
Classe 35 setas de papel, rótulos de papel, rolos e bebidas espumantes sem alcool, gilas
Couros e peles preparadas ou não, ca . de papel transparente sacos de paa 1
raná e água tônica de quinino
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar . serpentinas, tubos, postais de cartão
Classe 44
tef atos dos mesmos: Almofadas _de coa
e olhetes de papel
Para distinguir: Fumo era folha, em
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
Classe 39
corda e.em rolo: fumo picado, desfiado
chicotes de couro. carneiras. capas par. Para distinguir: Artefatos de borracha. e migado, acondicionado em latas, paálbuns e paia livros, embalagens de borracha, artefatos de borracha para cotes e quaisquer outros recipientes adecouro, estojos guarnições de couro para veiculoS. artefatos de. borracha não ta- quados para 4 umantes. assim como: pia.
automóveis, guarniçõ:s para porta-blo• cluidos ern ouras classes: Arruelas, ar- seitas, cachimbos, cachimbos orientais
cos, malas, maletas, porta-notas porta- golas, amortecedores. assentos para ca- (narguiler) boquilhas, carteiras, cigar
chavas, porta-níqueis, pastas. pulseirw &iras. borrachas para aros, batentes de seiras ara cigarros, bolsas para Fude couro, rédeas, selins. sacos para via- cofre. buchas de estabilizado, buchas. mo e rapé. palha para cigarros, em cargem. sacolas, saltos, solas e solados. buchas para Jamaica batente de porta. teiras ou bobinas e bem assim cigarros
batente de chassis, bicos para mamadettirantes para arre os e valises
e charutos
ras. braçadeiras, bocais bases para teClasse 36
Qasse 45
Para distinguir: Artigos de vestuários letones. borrachas para carrinhos fadas- Para distinguir: Plantas, sementes e
e roupas feitas em geral: Agasalhos tilais. borracha para amortecedores, mudas
para a agricultura, a horticulaventais, a percatas, anáguas, blusas bainhas de borracha para rédeas cochim tura e a floricultura.46
a .Flores naturais
le
motor
câmaras
de
ar
criupetas
corbotas, botinas, bit: bainas bah2,
Classe
douros, bolsas, capacetes. cartolas, cara- iões massiçoa de borracha, cabos para
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
ouças, casacão, coletea, capas, chatas. ferramentas: chuveiros. calços de borágua lavadeira, água sanitária. cèra pacachecols, calçados, chapéus, cintos, racha, chapas e centros de mesa, corra soalhos, detergentes, esponjas de aço,
cintas, cOrnbinações. corpinhos calças das de borracha. cápsulas de borracha
fósforos, lixivia, lixas lã de aço, pomade seisoras c de crianças, calcoes. cal- Para centro de mesa calços de borra-'
das pula calçados, palha de aço, prepara
máquinas,
copos
is
borracha
camisetas.
cha
camisolas,
camisas.
ças.
parado para polir e limpar madeiras,
cliecaa, ceroulas, colarinhos. cueiros Para freios dedeiras, desentupideiras.
vidros, metais e objétos, panos para pocodiscos
de
mesa.
descanso
aara
pratos.
pesa fantasias . fardas para militares,
lir e para limpeza, panos Cie esmeril
k. giais, fra'clas, galochas. gra, atas, gon encostos, êmbolos, esguichos estrados. material abrasivo empregado na
limpero.s, logos de lingerie. jaquetas, laquês. es ponjas de borracha em quebralacto
za de metais e oblétos, sabões eis ge*luvas, ligas, lenços. naaniôs meias. sara torneiras, fios de borracha lisos.
mos, mantas. mandrião. mantiaias pa. Iiirmas de borracha, guarnições para ral, sabões em pó. em liquido. em fila(
-a
letós, palas, penhoar pulover, pelerinas. móveis, guarnições de borracha para cos, saponáceos. velas e velas a base
de esterina
peugas, ponches, polainas, pijamas ou autecióveis guarnições Para veiculos.
Classe 47
nhos, perneiras. quimonos, regalos lancheiras para escolares. âminas de
robe de chambre, roupão, sobretudos. borracha para degraus, listas de borra- Para distinguir: Substâncias e produtos
suspensórios . saídas de banho, sandálias cha para lanalas e para portas. lençóis destinados a lubrificação a combustão,
suciares, shorts, sungas. stolas ou slacks de borracha, manoplas. maçanetas, pro- a iluminação e ao aquecimento a sa.
tuler, 'toucas, turbantes. ternos, uni. setores para para-lamas, p rotetores de bem: álcool-motor, graxas gasolina, quepara-choques pedal de acelerador. pe-- rosene, petróleo, óleos refinados, mann.
formes e vestidos
dal de partida pesas Para businas. 4aturados dep etróle, oleos para lubriClasse 37
Roupas brancas, para cama e masa: pratinhos, oneumádcos. pontas de bor- ficação te máquinas e motores, e gazes
Ai oichoi3(los para camas. co lchas. ao- racha para bengalas e muletas. rodas liquifeitoe destinados ao aquecimento
massiças. rodízios, revestimentos de
Classe 48
hr toras, astregões, fronhas
aos, logos bordados logos de tc,.?iisas borracha. rodas de borracha para mó- Para distinguir: Perfumes, essências. ex..
mas, pan a :, para veis. sanfonas de vácuo, suportes de tratos água de colônia, água de toucaiençóis mantas p ira
cosin lia e panos de pratos, toalhas de motor. sapatas do pedal de breque. se- dor, água de beleza, água de quina,
'rosto e banho, toalhas de mesa. toa- sembaio e isolado res, suportes, semi. água de rosas, água de alfazema, água
lhas para jantar, toalhas para chã e pneumáticos. suportes de :ambio. saci- para barba, loções e tónicos para oa
ca fé. toalhas para banquetes, auarni- fonas de partida saltos, solas e solados cabelos e para a pele, brilhantina, bati.
çõea para cama .e mesa, toalhinhas de borracha. surdina, de borracha para doIina, batons, cosméticos, fixadores
aplicação aos fios telegráficos e telefô- de penteados, petróleos, óleos para os
(cobre pão)
nicos. travadores de porta
ateias, cabelos, creme evanescente, cremes gor.
Classe 33
Aros para guardanapos de papel tubos. tampas de boraacha ,,ara conta. durosos e pomadas para limpeza da peaglutinados, álbuns (em branco). álbuns gotas. tinas de borracha para elaboração l e e "maquilage" depilarios, desodo.
de sub g tâncir p químicas
r;Intes. vinagre aromático. pó de arroz
pa • a retratos e autógrafos, balões (exClasse 40
e talco "pefumado ou não, lapis para
cata para brinquedosi blocos para
em geral, de metal, vidro, de pestana e sobra naelhas, preparados para
correspondência blocos para cálculos Móveis em
estofados ou não. incha- embelezar cílios e olhos, carmim para
b l ocos para anotações, bobinas brocha- aço' mad
e
mas não irr .acess:,-. cadernos
de escre- sive móveis, para escritórios: Armários, o rosto e para os lábios. sabão e creme
ver, amais para ,!,,,,„„,„tos. carteira , , a rmarios par,. 1).,n1,..-iro e para roupas p ara barbear, sabão liquido perfumado
acolchoados para ou não, sabonetes, dentifricios em pd,
erhxr.s fie Pa Pel ja s cadernetas azules- 118-c!‘'S•
e) : ,1 ,,:5e
noa . caixa:casaão caixas para pa- móveis. Is moa-.
basqur..as, pasta ou liquido; sais perfumados para

vdp,:irzrnicire:, de perle. ou 'tas, portag. po, iões, pisos, ar:Jeiras.
rte, es. ovas para dmtes, cabelos, tinha para portas. niolos tubos ch? cocara:a.
t• ci c ,11:11 de louro, sncnimho pellu- tel,:aa. tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.vit
virias. vigamentos e
prçparados cru pó. pasta.
e t:;olos ara o tratamento das trinas
Is5a.ilventes e vernizes, removedores da
Termo il.° 673.671. de 26-11-1964
cuticular; glicerina perfumada para os
Lola de Calçados São Roque Ltda.
cabelos e preparados para dseeoloSão Paulo
rir unhas. cílios e pintas ou sinais art,. ficiais, óleos para a pele

SÃO ROQUI;
Classe 49
:nd. Brasileira
Para distinguir: Brinquedos, jógns. pas
satempos em geral, artigos para fins exClasse 36
Clusivamente desportivos: Automóveis.
Calçados
aviões de brinquedos berciaros, bonecas bonecos, baralhos, bolas para toTermo n.o 673.675, de 26-11-1964
dos os esportes, carrinhos, caminhões.
carrocinhas, chocalhos can2leiras para Panificadora Flor de São Judas Thadeu
Limitada
esporte, dominos. damas, discos de arSão Paulo
remesso desportivos, dardos para lata
çan2ento, espingardas de brin q uedo, figuras de ves e nimais, joelheiras para
PLOR DE SÃO
esporte. jógos de foot-ball de mesa, joJUDAS TUDEU
gos de armar, luvas para esporte., miInd. Brasileira
niaturas de utensilios domésticos, más
caras para esporte. nadadeiras para es.
Classe 41
porte. patins, patinetes. piões. petécas.
Biscoitos, pães e roscas
reviver de brinquedo, raquetes, redes 3e
metal ,ara pesca. snookers, trens, teTermo n.9 673.676, de 26-11-1964
rias de mesa. tômbolas. tamboretes, taArtefatos de Palhas Rafianil Ltda.
cos, tornozeleiraps para esporte, tacos,
São Paulo
bolas e mess para bilhares, vagonetes,
varas para saltos, varas para pesca, tarra ças e jscas. ;mires
WILNID
Classe 50
Fara distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais,- tais como.
papeis de carta, memorando. envelopes,
cartões de visitas ou comerciais, fatu
ma, avisos recibos, cheques, camets de
propaganda, p-omissórias, ações, bilhetes e passagens; vendas de passagen
aéreas terrestres e maritimas
Termo n.° 673.671, de 26-11-1964
Pizzaria e Churrascaria Carbon Ltda.
São Paulo

CARLTON

Ind. Brasileira

Classe 22 Para distinguir: Fios d ealgodão. canhasio. luta. là nylon, tios plásticos. tios
de seda natural e rayon. para tecelagem e para croché; tios e linhas de toda
especie, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
Tênno n.° 673.677, de 26-11-1964
Eloi Sebastião Araújo
São Paulo

Bjag,~1

Classe 41
Refeeções e petisqueiras

Classe 8
Título de Estabelecimento

Te mo n.9 673.673, de 26-11-1964
Porcenil Pastilhas e Azulejos Ltda.
São Paulo
•

Termo n.o 673.678, de 26-11-1964
Laminadora de Fer o São Pedro Ltda.
São Paulo

I

ENI1,

Og rasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações- Argamassas. argila
areia. azulejos. gatentes. balaustres.
cos de cimento, bloros para oavirn r.ntaçác calhas cimento. cal cré. chama
isolaates. caibras. caixilhos: co;unal:
chaaai, paia coberturas. caixas daciaia.
ca'xas para coberturas. caixas dáqua
caixas de descarga para afixo& edificações premoldadas. estuque. amulsoo de
beca fáltuo. estacas, esquadrias. estru
tura, • etálicas para construções, lame5," k meai. ladrilhos lambr.s, luvas
de jun;:ão, !ages. lageotas. material is0.
latiste zontra trio e calor, manilas. massas para revestimentos de paredes, ala
deiras para construções. mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal hidráulica. pedra
gulho. produtos betuminosos. impermea
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentacão. eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anti.
rcidos para uso nas construções, par-

CÁNJala
:nd. Brasileira
Classe 5
Laminação de 4erro
Termo n. 9 673.679, de 26-11-1964
Canadá Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
São Paulo

rnd.

9rVântria

Classe 43
Refrigerantes
Termo n.° 673.680, de 26-11-1964
GMC — Louças e Ferragens Ltda.
São Paulo

GMC
Indiátria Brasileira
Classe L5
Para distinguir: Ptefatos de louça.
barros • terra cota. talhas. astringas
bebedonros farras. alguidares, vasos.
xicaras, pires, travessas, pratos, eflui,

fi:tros. cofres, .-ornc,lores para
aves. pujes. cayirolas, pratos para ornamentos cepas taaas sopein,s caldeirões canecas. bules. leiteiras. tijelas. panelas. turmas, frigideiras. assadeiras aimotorizes. cari:mins, pias, escarradeiras.
vasos sanitarios, biCbts, banheiros e iavatorios. cubas. globos. asainegueiras.
porta jóias. saladeiras, saleiros, jardineiras. serviços de chá, cate e para
jantar, centro de mesas. molheiras. suportes de cerarnica para resistencias elétricas destinaaas a fogões. togareiros e
Termo n. o 673.681, de 26-11-1964
Inchictiia de Calçados Brigitte tala.
São Paulo

MONOWITNI
Ind. Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 9 673.682, de 26-11-1964
Indústria de Calçados BrIgitte Ltda.
São Paulo

£n Braglietra
Classe 36
Artgos da classe
Termo n.° 673.683, de 26-11-1964
Indústria e Comércio Nicarpartes
Limitada

chocoJates, coniejJ,

diiu.enti....os croquetes, compotas, cancoa!bada, castanha, cebo:a, cood,..
likiitos para &Luremos. colorantes,
zhotiriços, jendê. doces, doces ele frutilo. espinafre. essencias alimentares. enipaaas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticras. favas, fé.
cujas, flocos, farelo. fermentos, leilão,
figos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras. grânulos. grão de bico. gelatina.
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguais. leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massa:, para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, ao
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas.
pacs, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
guanos, rações balanceadas para anta
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salames, sopas eu.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e da
frt ias: torradas, tapioca, tâmaras. talha,
iam tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo mo 673.684, de 26-11-1964
S.A. "Agua Santa" Agro Pecuária
São Paulo

São Paulo
"

°NICARPARTES°
1§10. BRASILEIRA
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, caia os-irrigadores, carros, carroças, aarrocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cabos de veículos
corrediços, para veículos, direção desligadeiras, estribos, escati as rolasses, elevadores para assageiro, e ara carga,
engates para carros. eixos de direção.
freios, 'fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, .motociclos, molas
motocicletas, =toca; gas, moto furgões,
rodas ç ara bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins, tricicks, tirantes para veículos. vagões, velocipedes, varetas de contrôle do a cogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Termos na. 673.685 e 673.686, de
26-11-1964
Acolast Inclaist ia e Comércio Ltda.
São Paulo

.40PLÁST
Ind. Brasileira
Classe 41
Al cachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido
amêndoas. ameixas, amendoim arariam.
arroz, atuem aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,

era-o,

C.;:td15. COE'll;1110.

AGUA SANTA
ND. BRASILEIRA

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de meta', abridores de latas,
arame liso ou /arpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, baldes. bombonieres;
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal. chaves de fenda, chaves inglesa,
cabeções. canecas, copos, cachepots,
centros le, masa. coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. condores; distintivos dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates esguichos. enfeites para arreios,
-V Nas esferas para arreios. espema(faina: formões. Foices. ferro para cortar
ferrolhos. facas, tacões fechaauras, ferro comum a carvão. fruteiras.
funis, fôrmas para doces. freios para
estradas de ferro. teigaleiras: ganchos,
gre'has, garfos, ganchos para anidros,
gonzos para carruagens: insignias:
lâminas, licoreiios. latas 1e lixo;
iarras; machadinhas, molas para Doras,
a_olas para venezianas, martelos. marretas. rnatriaes. naaa ‘ bas, puas. pás, pregos, oararisos picões. porta-gélo; poSC,P DOrtd-00. aorta Paljtelros,
pane , s o n danas. raio: para mas. rebites. 7:andores serviços de chá e ca,
serras. ser ,otes ..aehos socarrollms: teskaaraa. ta.lieres talia,feiras torauezzs,
.enazes, travadetaaa telas de arame. tor •
ueiras. iria-os tubo: !sara encanariam°.
.rj' hos aa-a portas de correr. ta„ns
isos, vasi.lhatnes,
"'avessas tuaib,aos
a.a.-amas
(7 asse 2e
Para distinguir 'krret iros cIo m:Jterial
Plástico e ck nv:on: Recipientes fabricados de material -plástico. revestimentos confeccionados de substâncias ani-

41

mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
prnsações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias- bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores. copos, canecas. colheras, conchas, cestas para pão. • cestinhas, capas para álbuns e para livros,
atices, cestos, castiçais para velas.,
'caixas para guarda de objetos, cartuchos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas. pâsínhas.
garfinhos de plástico ' para sorvetes. forminhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de material plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
inflou, esteiras- enfeites para automóveis, massas anteruides, escoadores de
pratos, bania, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas. guarnições, guarnições para chupetas mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições de material plástico para utensilios e objetos.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
para cortinas. tarsos'. 'ensinados, plásticos, lancheiras, mantegueiras. malas,
orinóls. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires. pratos, palitei:
ros, pás de cosinha, pedras porres, arte
gos, protetores par adocumeatos. puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas
porta-documentoe placas, rebites rede
nhas, recipientes, suportes. suportes para
guardanapos, saleiros. • tubos, tigems
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piás
tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilha.
mes para acondicionamento, vasos. xlcaras, colas a frio e colas não incluidas
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Termo n.9 673.693, de 26-11-1964
Ung ido Santo Amaro' S.A.
São Paulo

LANIPIOIO SANTO

AMARO s/A.
Nome ComerciaS
Termos as. 673.690 a 673.692, de
26-11-1964
Instalações Hidráulicas e Elétricas —
Comercia ale Materiais — Hidrel Ltda.
Guanabara

material para telhado, manilhas, pilastras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacaaas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
aasairos, telhas, tubos condutoresTermo n.° 673.694. de 26-11-1964
Companhia Industrial de Conservas
Alimentícias "Caca"
" São Paulo

VERMELHO MARROM VERDE

falcões de tnatedal plástico ara

tria geral de lásticos
Termo n.9 67.3.687, de 26-11-1964
Comercial Sansi Ltda.
•São Paulo
COMERCILL
SOU

Ind. Brasileir a•'

Classe 36
• Calçados em geral
Termo a.° 673.688, de 26-11-1964
CITEC — Comérc.° e Indústria de
Aparelhos Cisatifícos e Técnicos
Limitada
São Paulo
CITEC a

Ind. arasileirs'
Classe 8
Artigos da classe
Termo n.° 673.689, de 26-11-1964
Beruadete Costa Ferreira de Meio
Paaiba

auto regulogefir
-•

Dom remando Ma.

Classe 21
Peças para veiculo.

673.699, de 26-11.194

(Prorrogação)
•
Mestrias de Chosoia te LULtd S .A.
São

PRORROO4X0

L-AKA
Industria Bramileira

AM

Classs 41
Alcachofras, aletria alho. asparan
açúcar. alimentos paar animeis amue
amêndoas. ameixas.. amendoim aramai
arrua atum, aveia avelãs. szette aze,
minas. banha. bacalhau batatas bahu
biscoitos bombons bolachas baunilha

(Nutria

Brasileka

. Classe 8
Instrumentos de precisão e científicos,
aparelhos de uso comum, instrumentos e
aparelhos didáticos, moldes de hada a
espécie,, acessórios de aparelhos elétricos (inclusive válvulas lâmpadas, tomadas, fios, soquetes .etcs, aparelhos
fotográficos e máquinas falantes
-Classe 11
Ferragens, ferramentas de tecla espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeias, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados. castiçais. colheres para pedreiros, correntes. cabides,
chaves; cranianas, chaves de parafusos.
conexões para encanament o, colunas,
caixas de metal para portões. canos de

café em pó e em grão. camarão. caneta
• Classe 41
:In pau e seni ob. Cacau. carnes chi
Néctar de marmelo
caramelos. cecsolates confeitos. crava
cereais. cominho. creme de leite creme
Termo n.° 673.695, de 26-11-1964
siimenticios croquetes, compotas." can
Companhia Industrial de Conservas
asco coalhada. castanha cebola. cone,
e limenticias 'Oca"
ai'entos para alimentos, colorantes
São Paulo
chouriços, dendê, doces. doces de Ira
tas. espinafre. essências alimentares em-panas, ervilhas. enxovas, extrato de to
VERMELHO MARRON AL
mate, farinhas alimenticias. lavas. fé.
sulas. flocos farelo fermentos, feilâo
figas. trios., frutas sècas naturais e mastai:zadas: psicose gama de mascar gol..
duras. grânulos. grão de bico. gelatina
goiabada. geléias, herva doce heras
mate, hortaliças, lagostas; liageas. leito
condensado, leite em pó, legumes cai
conserva.
lentilhas, linguiça, ;ouro, mas.
Classe 41
/g ris alimenticias, mariscos, manteiga,
Néctar de goiaba
margarina, marmelada. macarrão. mas.
as de tomate, mel e melado, mate, masTermo n.9 673.696, de 26-11-1964
Sb/ para mingaus, molhos. moluscos,
Multival S.A. — Sociedade Financeirs mostarda, mortsdela. nós
30+
ida, óleos comestiveis, ostras. • ovas,
São Paulo

em outras classes, para borracha. para ratai. chaves de fenda, chaves inglêsa.
cortumes, para marcineiros.- para sapa cabeções, canecas, copos, cachepots.

teiros, clara vidros, pasta aletiva para
correias, pastas e ped-as o pa afiar
rabolos adesivos para tacos, adesivos
para ladrehos e adesivos pa ra azulelos.
anéis, carretéis. para teceiaqem e gu,s.

-.eérniu

centros de mesa, coqueteleiras. csexas
MULT/VA
Para acondicionamento ele alimeetos
S;o
Paylo-Caoital
calderões, caçarolas. chateiras, cataias.
raie conchas, condores: dist:atenra aobraeicas: enxadas, enxadões. esferas
Classe 33
eu-lates, esguichos. enfeites para arreios.
Financiamentos
estribos. esferas para arreios, espuma
deixas- formões. foices. ferro para corta,
Têrino n.° 673.697, de 26-11-1964
capim ferrolhos. facas. facões, Ice:ha
duras, ferro acamo a carvão. truteiras Multival S.A. — Sociedade Financeira
funis, fôrmas para doces, freios para
São Paulo
estradas de ferro, frigideiras: ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para qudros.
gonzos para 'carruagens: insignias; Saias, lâminas. licoreiros, latas de lixo:
• AZ una
jarras; machadinhas, molas para Porte
vAL Sas,.
molas para venezianas, martelos. marSOCIEDADE FINANC=RA
tetas. matrizes; navalhas: puas. Pás. are
gos. parafusos picões porta-gelo: caa
seiras, porta-p ão, porta-joias, paliteiros
. Nome Comercial
panelas roldanas. -mios para pias. sebe
ces, regados es; serviços de chã e cala
Termo a.° 673.698. de .26-11-1964
serras, serrotes, saches, secarrolhas; te
(Prorrogação)
suaras, talheres, ealhadeiras torquezes Indústrias de Chocolate Lacta S.A.
enazes, travadeiras. telas de arame. tor.
São Paulo
neiras. trincos tubos para encanamento
trehos para • portas de correr taças
travessas. atributos vasos, vasilhames
verrumas
PRORROGAÇÃ‘
Classe 16
Azulejos, água de cal para construção,
A DR leDitt A.
areia, asfalto para revestimentos, argiIndústria Braallgra
:as, caixas de cimento, combinações de
blocos de pedra para calçamentos; cornes de concreto, cimento, chapas de
bei.uma para cobertura de casas e usos
Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerakanálogos. cal . para decoração.
cantoneiras, canos, dormente calhas, tes. guaraná, gasosa. água tônica, aguas
m ntos, estacas.. gesso. para decoração.e artificiais. aropes para refrescos. bexbigesso impermeablesaate para, constru- das espumantes sucos e sumos de frutas
ções, ladrilhos, macadan para granito pare. bebidas não alcoólicas, Aderes e
/oda limonada
alcatroado' de barro, mármore imitação,

pAes. plana. primes, pimenta. pós . para

pedias. pickles. peixes, presuntos, rasa
tês. petit-pois, astilhas, pizzas. pudias;
queijos, rações balanceadas para ant.
max. requeijões, sai. sagu, sardinhas,

sauduiches. salsichas, salames. sopas en,;
laactas. sorVetes, sucos de tomates e da
fi.nas: torradas, tapioca. tâmaras. talha,

rase tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Termo n.° 673.700, de 26-11-1961
.Companhia Imporatdora de Produtos
Americanos "Cipra"
São Paulo

PRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe II
Chaves de boca, chaves de cano, chaves
de grifo, chaves inglesa, chaves de fenda, martelos, talhadeiras, alicates cortentes, antiderrapantes para autos, e

molas para automóveis

1344 Quinta-feira 1
Termo n.o 673.701 de 26-11-1964
(Prorrogação)
/importadora Pelegrino S.A.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termos as. 673.704 a 673.708,
(Prorrogação)
Argos Inudustrial S.A.
São Paulo

de

Abril de 1965

Termo n.• 673.710, de 26-11-1964
C. T. Construtora Trabulse Ltda.

São Paulo

PRORROGACÃO

, PliORROGAÇÃO

8
11 14
7
6
classes: 1
- 21 - 31 - 39 -.46 - 47
Insígnia de Comércio

Termo n.9 673.702, de 26-11-1964
(Psorrogação)
São Paulo
Iniportadorá" Palsgrino S.A.
PRG

Res nio

11 14
8
7
6
Classes: 1
- 21 - 31 - 39 - 46 - 47
Insignia de Comércio

Termo n.°673.703, de 26-11-1964
(Prorrogação)
•
Argos Inudustrial S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Classe 37
Rcupas brancas. para cama e mesa:
Scr,lchoados para camas. saichas.
'setores esfregões • fronhas. ouardana.
;os sle toalhas.
pos. aso.: borda('
.,enço s Loantas p.r. (almas, aa . pai,
cosinha e panos d. -- • os, toa".as de
rosto e banho, toalhas de assa. toa.
lhas para jantar, toalhas :sara chã e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalh.nbas•
(cobre pão)
Classe 34
Tapetes, cortinas, passadeiras, capachos, linóleos, oleados, encerados e panos para assoalhos e paredes
Classe 31
revestimento,
Materiais para vedação
p ar& fins técnicos e ind.is*riais a saber:
anéis, arruelas, buchas. cirer.lo.s rolhas.
cor doa lha, diafragmas. forros gac het3s,
Juntas, moias, tubulações. antón._ vá!.
mas, artigos êste fabricados de asbestos borracha. cortiça, fibra vulcanizada, or.: de metal, não incluidos etn outras
classes
Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados. ataduras de algodão para
diversos Fins,' exceto para fins medici
nais, bandeiras. bordados. braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos. cos.
dões, dabruns, lã, fitas forros franjas
festão. feltro para órgão, fofos galardetes. lamparinas, mochilas. mosquiteiros. nesgas. ombreiras e enchimentos
para 'roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites dé móveis, não
fazendo parte dos mesmes, palmilhas
passarnaries, pavios, rédeas, rendas reaes. sacas, einhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não SI
zendo parte de , móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta.
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas. anáguas. ,.usas
e rotinas Feitas em gral: Agasalhos
botas botinas. blusões boinas baba
douros. bonés. capacetes. cartolas, caraTermo n.o 673.709, de 26-11-1964
puças. casacão coletes, capas. chales
(Prorrogação)
caeresols. calçados. chapéus, c ntos Manufatura Sul Americana de Tabacos
cintas combinações. curpinh4s :alças
Sociedade Anônima
de senhoras e de crianças, calções. cal
São Paulo
cas. camisas. camisolas. camisetas
nomotacit
cuecas. ceroulas, colarinho. cueiros
Ou0.0
FINDO cPFME
Saias casacos. chinelos, dominós., echar
s
co
a
pes. "antas as. fardas para mílifsi
lel:fiais. /saldas. galochas, aravataa gor.
ros. jogos de lingerie. jaquetas. laguês.
luvas ligas, lenços. mantõs. meias
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, pa.
letós. palas. penhoar. pulover palermas
patinas. ponches. polainas pijamas punhos. perneiras, quimonos eegalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
VOUS TRU) SRA SIL CAI)
auspensórios saldas de banho sandálias
sueteré - shorts. sungas. tolas, ou sla'cks
Classe 44
tater, toucas, turbantes ternos, uniformes
Cigarres

• veetidoe

Classe 33
Obras dis arquitetura, construção de edifícios, imóveis, administração, arquitetura, terraplanagem engenharia mão de
obras especializadas em construção
civil
Termo n.° 673.711, de 26-11-1964
Indstria de Refrigeração Consul S.A.
Santa Catarina
• ..P.Etkelt CIIRCULA11712?

Classe 8
Instrumsntos de precisão, instrumentos
científicos, aparelhos de uso comum,
aparelhos elétricos
Térmo n.o 673.712, de 26-11-1964
Severino Pereira Costa
Guanabara

IndZostria Brasileira
Classe 8
Válvula se dispositivos neutralizados de
fluxo de treios • em veículos e outros
fins, conjugados a eletricidade ssi não
Têrrnos as. 673.713 a 673.758, de
26-11-1964
Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S.A.

BI
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 2,
33„ 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8. 11, 14, 21, 28,
33 39 e 47
Insignia
Minas Guals
Classes: 6, 8. 11, 14. 21. .01.
•
33 39 e 41
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8 11, 14, 21: 28,
33, 39. e 17 .
Insígnia
Minas ,Gerais

•aassea: 6, 8, 11, 11, 21, 28,

33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Casses: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insígnia
, Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14,
33, 39 e 47
- Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais

21, 28,

21, 28,

21, 2a,

21, 24

Classes: 6, '8, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47

•

Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 24
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,

33/ns3i9g a47
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
• 33, 39 e 47
niearais
Minills
asi9G
Classes: 6, 8, 11, 14,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14,
33 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
.
Classes: 6, 8, 11, 14,
33. 39 e 47
Insígnia .
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14,
33. 39 e 47
Insígnia
0.?“as Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14,
33 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6. 8. 11, 14,
33 39 e 47
In.signia
Minas Gerais
1l,
Classes: 36.31n8 s3. 199neia.1174,

21. 28,

21; 28,

2/, 28,

21. 28.

21, 28,

21, 28,

21, 28,

21, 28.

21, 28,

21, 28,

2'. 28.

21, 28.

21. 28,

: Minas Gerais
Classes: 6. 8 I I. H, 21.
33 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
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Q:-.inta-leira
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 23,
33 39 e 47
Insigma
Minas Gcrais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Instgma
Minas G;rals
Classes: 6, 8, 11, 11. 21, 28,
33, 39 e 47
Insignm
Minas Gerais
Classes: 6, 8, I I, 14, 21, 28,
33, 39 e 47
Insign,a
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
•
33. 39 e 47
InS1 g nia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11. 14, -21, 28.
33. 39 e 47
InsigiLa
, Minas Gerais
Cla:.;ses: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
. 33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Cla,ses: 6, 3, 11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
'ampla
Minas Gerais
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28,
33 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6. 8, I I. 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insigma
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11; 14, .21, 28,..
33. 39 e 47
Insígnia
Atiras Gerais
Classes: 6, 8, 11. '14, 21, 28,
33. 39 e 47
• Insígnia
• Minas Gerais
Classes: 6. 8, 1 I, 11, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, - 28,
• 33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,,
33, 39 e 47
Insignia
Minas Gerais
Classes: 6, 8,- 11, 14, 21, 28,
33: 39 e 47
Insignia
Minas Gerais

.

Clas;es: 6, 8 11, 14, 21, 28,
33. 39 e.47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28.
33. 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
33 39 e 47
Insígnia
Minas Gerais
Classes: 6, 8. •11, 14, 21, 28,
33. 39 e 47
Insígnia,

1
.
Termo n.° 673.759, de 2641,64
Cia, Ltda.
;. Leite e2
Bahia

Termo
673.766, de 2G-11r1,964
Ribeiro Ltda.
Valença
Bahia •
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Ino n.°' 673.773, de 2641-1964
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio , de Janeiro

ouk"

43

4

)(

RA2
Indústria Brasileira

Classe 8
Titulo de estabelecimento

Classe 36
Artigos da das ie

Termo n.° 673.760, de 26-11.1964
J. Leite e Cia. Ltda.
Bahia

Termo m.° 673.767, de 26-11-1964
Oliveira E Andrade
Bahia
•

.141 ã:y::2A2 o Camiseiro
Classes: 33 e 36 .
Titulo de Estabelecimento
Classe 8
Artigos da classw.

Termo 11.° 673 .768, de 26-11-1961
Lanchonete Carioca Ltda.
Rio de janeiro

Termo n. o 673.761, de 26-11-1964
Mouitus Indústria Eletrônica Ltda.
Bahia

Lanchonete

MONITUS» Indústria

Carioca itcla;

Eletrônica Ltda.Nome Comercial

Nome Corriercial

Termo n.° 673.762, de 26-11-1964
Monitus Indstria Eletrônica Ltda.
Bahia

Terra on.° 673.769, de 26-11-1964
Comércio e Indústria Talplastic Ltda.
Guanabara

onitus

-

Reve D'Arnour

Classe 10
Artigos da clas.s_
Termo n.9 673.774, de 26-11-1964
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro

eanctfune,
Indústria Brasileira
Classe 10
Artigos da classe
Termo n.° 673.775, de 26-11-1961
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro

INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
•
Classe 8
'Artigos da classe
Termo ia.° 673.763, de 26-11-1964
Fábrica' Ferraro PÁ,
Bahia

Classe 48
Artigos da classe

Termo Ia.° 673.70, de 26,11-1964
Comércio e Indústria Talplastic Ltda.
Guanabara

REVE D'OR
Indústria Brasileira
Indústria .Brasileira
Classe 16
Àrtigo.s da classe
Termo n.° 673.764, de 26-11-1964
Manuel Oliveira Filho
Bahia

Classe 10
Artigos da classe

Termo 0.° 673.771, de 26-11-1964
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 673.776, d e2-6-11-1964
Gottwagen Peças é Acessórios pari
Automóveis Ltda
Guanabara

Indústria Brasasirs
Classe 10
Artigos da classe
Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 673.765, de 26-11-1964
Leão Rozembero
Bahia

•

Classe 48
Artigos da classe

Termo n.° 673.772, de 26-11-1964
Produtos Dentários Alcântara Ltda..
Rio de Janeiro

tiraild.e404>k

Indústria Brasileira
Classe '21
.
Artigos da classe
Teêrmo n.° 673,777, de 26-11-1964
Promoções e Vendas Ltda.
Guanabara

Stu'tkston-è ,Paotwilue
razeup„ Indústria Brasileira.
Cád~
•
Titulo de Estabelecinietm,s

Claise 10
Artigos da classi
I

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
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lir.' matérias par perfurar metais, maté- prussiato de potássio, pindina e derivarias para tornar o vidro e o esmalte dos, picoacético. pirolenhoso, piroforosi
opacos. matérias primas químicas, mar. rádio-reativos quimicos — redutores,
terias decapantes. matérias para despo. reveladores totográticos rollfilmea; sais,
São Paulo
cúria, metilato de geranila. mediano, salicilato de litina. saliecilíco, Babado,
mentiras, minto, misturas quhnicas ex- sensibilizadores para prova de ácidos,
tintoras, misturas quimieas frigirificas, silicatos, soda, soda calcinada, solda
TECNCIPLÁST
misturas quimicas refrigerantes, mona- caustica, sádicos. solução antirefrigea
Indústria Brasileira $ zite, mordentes muriato de estanhe mates, soluções para tornar incombusamoniacal, nafténicos, negro animal, ne- tíveis, soluções hidrótugas, soluções
gro de turno, negro de berlim, negro impermeabilizantes scauções para evide
eberlim , para sapateiro, negro
tar a formação de espuma . nos acumula- Classe 1
Absorventes, aceleradores de vulcaniza- brtinswick, neutralizadores quimicos pa. dores, soluções para cópias pela ciaClasse 33
çáo. acetatos. acéticos. acetificadores. ra liquidas fermentados, nitrada, nitra- notipia. soluções de sais de prata para
Título de Estabelecimento
acetona acetileno, ácidos, absorventes. tos. nitrico/ulose. deico óleo para , coa pratear. soluções tituladas, soiações voagentes quimicos. água-acidularia para servação de ovos, oxalatos, oxálico. lumétricas. solventes, substâncias (qui-,
Têrmo n.° 673.779, de 26-11-1964
acumuladores. água raz. albumina ioda. oxidantes, óxido de antaaônio. doridos nucas para uso de indústria, nas fotoPaulo Albano
da. albumina de malte, albuminas. albu- metálicos, oxigênio na indústria, oxigê- grafias), substâncias rádio-ativas, suGuanabara
minas vegetis. !hum inoides, alcalinos, nio liquefeito. paládio. palmitico. pape) cedâneos de cânfora para a 'noricação
alcalino- terrosos, álcalis, alcaloides albuminado, papel haritado papel tur de celulóide. sucinico. sulttos. sulfatos,
álcool, alcoolatos. aldei rlos, alizarina. nasal pape) de platina (sépia), papei sulfo-ácidos. sultanados. sulfânicos, sulalumens. alvaiade. minas, amoniacais. gáli. o, papel beliocopista, papel helio- furoso, sulfúrico, talco, tanato de cá'.
grá'ico. papei para ensaios quimicos dto, tanato de mercúrio. tânicos, taniimoniacal. amoniaco amua.
luz, terpe(álcool), auilinas. autraceno. anti-cor papel para revelação automática, papel nos. tártrico, tela sensivel à ,
tetracloretos, terebentina, tória,
rosi, nas. ann-detonantes. anti-incrustan. fosforescente, papel fotográfico (senst. nos,
Industrio Brasileira
tes. antimônio, anti-oxidãntes, antitár- vai), papel contra a ferrugem, pape; tintas, tatuem toluol; urânio, urânio
). urânio (sais de
taro, arsénico, azalina azótico, azotos. totométrio, papel transterotipo, papel (compostos de
), vanilina, verde de bramem. verde
• taro, arsénico. azalina azótico, azotos. pedra lipes. pedra pomes, películas d.
de cromo, verdegris verdete, verniz.
Classe 2
azul da prússia. azul ultramar, azul nematográficas (sensiveis), películas
corretor, vernizes. viscosa, vitriclos.
Inseticidas, vermicidas, fungicidas, rnufotográficas
(sensiveis),
percarbonato.
ultramarino: bnhos para fixação e re•
ricidas, bactericidas e carrapaticidas
xará°, za/itos e zircônio
velação totográfica, banhos galvânicos. perclorattálico, pigmentos ou cores para
Classe 28
zinco, potassa. potássios. preparação
banhos
de
galvanização.,
bário,
barita.
Termo a.' 673.780, de 26-11-1964
Para distinguir: Artefatos de material
de
aluminio;
pó
de
a
indústria.
pó
bentina. benzóico, benzei betume, bt•
Paulo Albano
plástico e de nylon: Recipientes falara
cloretos. biox °latos. bismutos, bismuta- zinco, potassa, ' potássios, preparaçãc cados de material plástico. revestiram.
Guanabara
tos, branco de chumbo, branco de mu- para economia do ,:arvão. preparações
de substâncias -na
doo, branco de troyes, hrometos, bro- hidróhigas .preaarações quimicas para tos confeccionados
vegetais: Argolas, açucareiroa
mais
e
mo, cálcio cantora. caparosa. carbona a indústria, preparações diastasicas de armações para óculos, bules, bandejas,
tos, carboreto de cálcio, carvões, car- maltes, preparações para diluir tintas, bases para telearnes, baldes. bacias, boi.
vões ' ativos absorventes, catalisadores *preparações ansidetonantes. prepara. sas, caixas, carteiras chapas, cabos
celulose (acetato de —. ) . chapas emul- çees para motores. preparações foto para ferramentas e utensilios. cruzetas
sionadas. chapas fotográficas, chapas gráficas, preparações para bronzear. caixas para acondicionamento de alisensiv eis á luz, cloratos. cloretos clo- preparaçoes contendo tnatériaa rádio mentos, caixas de material plástico para
dra to de amónia. cloridrico, cloro, cro- ativas. tffa-arações para eliminar a du- bateria. coadores. coas. canecas, co
maras. citrato de magnésio. citrico de reza da agua, preparações para decom- ames, :anchas. cestas para pão, case
magnésio. citrico. clarificadores, colas por ou dissolver gorduras e óleos. pre , abas capai para álbuns e para livra
para vinhos, coloides para totografia prações para impedir a corrosão de cálices, cestos, castiçais para velas
com posição com base de Icieselgur, co- metais, preparações po r. im aermeabill- caixas para guarda de objetos, crtu
Classe 2
pal. corrosivos (anti ). cópias (so- zação do cimento, preparações para chos, coadores para chá, descanso pari
Inseticidas, verm:cidas, fungicidas, mu- luções para —). corantes,
• cores a magnésio preparações para magnésio. pratos, copos e copinhos de plasme(
4
ricidas, bactericidas e carrapatIcidas
álcool. cremai: de tártaro. creosoto, cris- de crosta nas caldeiras, preparações de para sorvetes, caixinhas de Wastics
tais d asada. cianeto. cimol decalami- litina, preparações par impedir r oui para sorvetes, colhe rinhas. pasinhas
Têrmo n.° 673 .781, de .26-11-1964
antes. decapantes quimicos, descorantes. dação da superfície metálica, prepara. garfinhos de plástico para soraetaa for
Joaquim Toledo da Cunha
desincrustante para caldeiras. detersi- ções para lavai chapéus de palha. pra- minhas de plástico para sorvetes. disco
Minas Gerais
prações para niquelar. preparações para embreagens de material plattico embavos quimicos. detonantes ( antà
dissolventes: emulsões fotográficos, as- produzir espumas preparações para re- lagens de material o:ástico para sorve
ma leia. etilenos. extintores, .extintores novar roupas e Lrapéus de palha. pra- tes estrios para oojetos, espumas dl
com posições quimicas ) fermentos. paraçõe^ para o aperfeiçoamento de nylon, esteiras, enfeites . para automó
r(ProrrOgaÇãO)\
tilmes sensibilizados, fixadores ( sais ) • terra. preparações para renovar os dis- vais, massas ant.-ruidos. escoado,- es
&MOROSA
Cuidas para • endurecer metais, %or. cos de fonógrafos, preparações para pratos, funis, formas para doces. fita
iluoreto de sódio. Huoridico. fixos para purificaçáo do gaz. preparações preser- Isolantes, filmes, tios de celulose, temo
ind.Bras
soldas, formiatos, tormica, fuligem para vativos .de pedra, de, madeira, dos tijo- para bolsas, facas, guarnições. guarnt
tina industriais, fultninato, fundentes los dos metais e das paredes, prepara ções para chupetas e mamadeiras, guar
gaiatos, gálico. galvânicos (banhos ções para despolir o vidro. pres-ivati- nições para porta-blocos. guarniçaei
Classe 42
—),. galvanização ( banhos para ) . ga- vos contra a congelação presarvativos para liquidificadores e para batedeira
Aguardente de cana
zes, gelatina para emulsões I protegr.
contra a ferrugem, preservativos con- de frutas e legumes, guarni..ões aa
gema (sal geramila (acetato) • tra a umidade das paredes, produtos terral plástico para ctensilios e atleta.
Termo n.° 673.782, de 26-11-1964
geraniol (acetato de —).- gerador (me- desincrustantes, produtos fixadores para guarnições para bolsas. garto .>. galeria
Imiaars Reis
diato de — ). 'giz glicol, glicose (subs. per'umaria, produtos fixadores para para cortinas. urros. laminados,
Rio Grande do Sul
táncias para descorar — ) glicosides. permaria,_ produtos isoia ntes (quina ticos, lancheiras. mantegueiras, malas
gornelina, graxas preventivas contra a cos). produtos . para conservação de orinóls: pendedores de roupas puxado
oxidação. graxas (ácidos —); haloge. ovos, produtos para absorver _a uni- res para móveis, pires, pratos palitei.
PRORROGAÇÃO
nicas (produtos), hidrato de aluminio. dade produtos para a tempera de teta ros. pás de casinha. pedras pomes, ara.
hidratas de carbono. hidrotugas, (solu- ro, • produtos para a encolagern e corre- gos, protetoes para documentos, pia
ções — ), tddrocento liquefeito ou com- ção *dos mortos; produtos para clarifi- xadores de aglia para uso donkéstice
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas
primido. hidrosulfito. hipoclorito de só- car e purificar águas, produtos para
dio, hiposultitos, 'gni fugas (matérias tempera, de terro, produtos para a en- porta-documentos, placas rebites, roda
nha.s. recipientes, suportes sunortes
ignição de cerveja, indico, iode- celagem e correção dos mostos, produguardanapos. sa!eiros zulaos, tigelas
tos. lódico. iodo ( sais de ) iridio tos para clarificar o açúcar, produtos
tubos para ampolas tubos para serin•(cloreto de —); laga, latico, lanolina. para conservar alimentos (químicos). gas. travessas, tipos de material pias.
linoleico, liquidas quirnicos, liquidas de produtos para conservar a madeira tico, sacolas, sacos, saquinhos ,aalha
têmpera. litargirio, litina, litio magoe. produtos para evitar ia vapor dãgua mes para acondicionamento vasos, sa.
sio. malânicos. malatos, mállco. manga saibre o vidro, as vidraças,' e...2., prado, caras, colas a frio e colas não incicidai
natos, manganico, massas eletroliticas tos para a indústria texto, produtos em outras ciasses p i
her,
r,tn
matéria filtrante, matéria à prova de para melhorar conserVar, clarificar e cortutnes. para marCineirOS. para sapa
fogo, matéria igni fuga. matérias para tratar bebidas, produtos para reavivar teiros, para vidros. pasta adesiva pari
enriquecer e purificar o gaz. matérias e refrescar pinturas, produtos fotog.-á. correias, pasta e pedras para afia
Termo na) 673.778, de 26-11-19&I
Condomínio do Edifício Magalhaes
Couto
Guanabara

Termas ns. 673.783 a 873.785, de
26-11-1964
Temol Indústrias Químicas Ltda.

Magalhães CiuTo

ALBAN-TOX

Classe 35
Artigos da clasae

corantes animais, matérias corntes mi- ficas, produtos refratários, propilico. rebolos, adesivos para tacos, adesivo
nerais. matérias corantes, vegetais, ma. protóxido de azoto, , prussiato. amarelo, para ladraras e adesivos para azulejo.
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Qunta-fera 1
anéis, carretéis par tecelagem e aluaranões de material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 16
Paru distinguir: Amido, anil, azul da
Prassia alvaiade de zinco, abrasivos
algadao preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidas. fósforas de
cara e de madira. g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidas mata-gordta
ras para roupas e mata óleos para rou.
pas, °lema, óleos para limpeza de caia
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó.
sabá° comu:n, sabLic de esfregar e saponáceos, taalos de polir e va.niz
para calçador
Tétano n.° 673.786, de 26-11-1964
Olgape S.A. Comércio e Indsútria de
Máquinas
São laa

ramo n.° 673.790. de 26-11-1964
Maximiano Enesto da Silveira
Bagdócimo
Guanabara

Termos na. 673.802 a 673.806, de

1

feira Indu-strial
do Brasil
Classe 33
Titulo

_Feira do Rio de Janeiro-

Nome Comercial

Têrmos ns. 673.792 a 673.796, de
26-11-1964
alaximiano Enasto da Silveira
Bagdócimo
linas Gerais

Termo n.°'673.787, d 26-11-1964
Jaraguá Country Club
Minas Geram

Festacio Chopp
'de Belo Horizonte
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.o 673.788 de 26-11-1964
Super Shopping Centers Populares
Sociedade Anónima
Guanabara

Ci. ase
Insígnia Comercial
Vamo n. 9 673.789. de 26-11-1964
Maximiano E anasto da Silveira
•
Baralacimo
Guanah,ra

Exposição
da Habitação

Classes: 2 — 3 — 8 — 10 — 15 —•
16 — 33 e 41
Título
Rio Grande do Sul
Classes: 2 — 3 — 8 — 10 — 15
16 — 33 e 41
Titulo
São Paulo
Clames: 2 — 3 — — 10 — 15 -aa
16 — 33 e 41
Titulo
Termo o.9 673.817, de 26-11-1964
Importadora e Exportadora Awai do
"i.asil Ltda.
ivanabara

Térmo na, 673.791. de 26-11-1964
Maxiniiano Ernesto da Silveira
Bagdóciruo
Guanabara

:alasse 33
Titulo
OLGAPE S . A . COMERCIO 4
E INDUS:RIA DE MAQUINAS

26-11-1964
Maximiano Ernesto da Savana'
Bagdócimo
Minas Gerais

Classes: 8 — 33 — 34 — 36 -- 37 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 e /8
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
4O— 41 —42-43-44-46 e 48
Titulo de Estabelecimento
Pernambuco
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 e 48
Titulo de Estabelecimento
Rio G.ande do Sul
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — d4e48
Titulo de Estabelecimento
Guanaaara
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 e 48
Titulo de Estabelecimento

Termos ns 673.807 a 673.81i, de
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
26-11-1964
40 — 41 —42-43-44-46 e 48
Maximiano E:nesto da Silveira
Titulo de Estabelecimento
Bagdócimo
Pernambuco
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
São Paulo
40 — 41 — 42 — 43 ---- 44 — 46 e 48
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
44 46 e 43
43
42
41
40
Classes: 8
33
34
36
37
Titulo de Estabelecimento
40 — 41 —42-43-44-46 e 48
Rio Grande do Sul
Titulo de Estabelecimento
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
Minas Gerais
40 — 41 — 42 — 43 — 44 -- 46 e 48
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37
Titulo d a Estabelecimento
40 — 41 — 42 — 43 -- 44 — 46 e 48
Guanabara
Titulo de Estabelecimento
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
Guanabara
40 — 41 — .42 -- 43 — 44 — .46 e 48
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — a,7
Titulo de Estabelecimento
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 4e 48
Titulo de Estabelecimento
Termo s ns. 673.797 a 673.801, de
Pernambuco
26-11-1964
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
Maainaano Ernesto da Silveira
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 e 48
Bagdócimo
Titulo de Estabelecimento
imnabara
Rio Grande do Sul
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37
43
44 46 e 48
g.e.D.,a da Jea~ 40 41Titulo 42
de Estabelecimento

&LU da

4114~

Termos as. 673.812 a 673 . 816, de
26-11-1964
40 — 41 — 42 — 43 — 44 -- 46 e 48
Maximiano Enesto da Silveira
Titulo le Estraeiecimento
Bagdócimo
Minas Gerais
tinas Gerais
Classes- 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —
40.— 41 — 42 — 43 — 44 — 46 e 48
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 — g
46 e 48
40 — 41 — 4? — 43 --- 44
Titulo (1r• Estrbelecimento
Classes: 2 — 3 — 8 — 10 — 15
Pernambuco
16 — 33 e 41
34 — 36 — 37 —
Classes: 8 — 33
Título
40 — 41 — 42 — 43 -- 44 — 46 e 48
Pernambuco
Titulo de Estabelecimento
Classes: 2 — 3 — 8 — 10 — 15
Rio Grande do Sul
16 — 33 e 41
Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 -40 — 41 —42-43-44-46 e 48
Guanabara
Titulo de Estabelecimento

Vil
indústria Brasileira,
Classe 6
nano n." 673.818, de 26-11-64
Elatro-Mecânica Palmares Limitada
Guanabara

Eletro - Mecânico
Palmares LimitadO
Nome cctnercial
673.820, de
Térmos as. 671.819
26-11-64
lalead Johnson ti Company
Estados Unidos da América

NATALINS COM_Flá0e
alasse 3
Lkn preparai° farmacêutico a base dig
vitaminas e minarais, para uso pré-natal
Canse 41
Preparados a base de vitaminas e enle
nerais para uso pré-natal
Termos na 671.821 e 673 .822, de
2-11-64
Laboratorni Pristroa, Národn1 Podaii
• Tchecoslovaquia

Classes: 8 — 33 — 34 — 36 — 37 —

Ncza

C:4'9
ke"

aaNases: 33 e 42
Tíbia,

alão: da gadde

Casse 6 Bombas de vácuo rr.ri rl,ria a 650, dè
están : 0 s tmraes tiara drçlocrrrento;
¡Ias de vácuo rotati,in a "leo. je dois
estho!os: coniuntns da bombas de alta
vácuo: bambas de alto vario: moinhoa
de bolas; aomha, a vacu° para dirima°
de 1,1N,
Caçse 8
Apareanos para laboratórios industriais.
aparelhos para Mhoratórios de 'usina*
termo-elétricas e ladro-elétricas, a as.
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ber: aparelhos para testar o carvào, las de química industrial, aparelhos para
'Classe 32
óleos, os lubrificantes, a água, apa- laboratórios quicnicos de instituições teó- Ps, a distinguir: Almanaques, agendas,
ricas, das faculdades de mediaina
relhos para laboratórios de usinas tis
anu, ios, álbuns impressos. boletins, cagás, a saber: aparelhos para analisar
tálog,, s, edições impressas, revistas, órTermo
n.°
673.830,
de26-11-1964
o carvão, os produtos do carvão e os
gãos
publicidades, programas radio.
ECIL
—
Editõra
de
Catálogos
gases, aparelhos para inspeção de serfónicos rádio-televisionados, peças teatisclustriais
Ltda.
viços, aparelhos para laboratórios paca
trais e cinematográficas, programas cirGuaanbara
a produção do óleo cru e dos produtos
censes
do ó'eo cru, a saber: aparelhos para
Classes: 32 33, 41, 42, 43, 44 e 50
análise da matéria prima, dos °rodaHotel, bar e restaurante
tos e dos sub-produtos. apareloNs para
Termo n.o 673.831, de 26-11-1964
laboratórios de fundições e areia para
ECIL — Editóra de Catálogos
CATALOGO DA INDÚSTRIA
fundições, a saber: aparelhos tecnoló"odustrials Ltda.
BRASILEIRA DE AUTOWVEI
gicos, aparelhos de inspeção, aparelhos
físicos e químicos para testar materiais
CAMINHOES, TRATORES E
Guaanbara
de moldagem, aparelhos para análises
VEÍCULOS SINILARES
químicas do ferro fundido cinzento e das
ligas de ferro, aparelhos para laboratórios para a indústria do vidro, a saber:
aparelhos físicos e químicos para testar
Claase 32
CATÁI.On0 DA INDÚSTRIA
a matéria prima, as sucatas do vidro, Para distinguir: Almanaques, agendas
31/ASILEIRA- DE VErCUI,03
os produtos acabados e para a inspeção anuários, álbuns impressos. boletins, caãUTO -MOTORES,
química dos materiais auxiliares. apare- tálogos, edições impressas, revistas, órlhos par alaboratórios de fiações textels. gãos de publicidades, programas radio>
a saber: aparelhos p aratestes químicos fônicos, rádio-televisionados, peças teafísico-químicos e mecânicos da maté- trais e cinematográficas, programas circenses
ria prima, dos materiais auxiliares e dos
Classe 32
produtos acabados. aparelhos para laPara distinguir: Almanaques, agenda:,
Termos
ns.
673.823
a
673.829.
de
boratórios das indústrias da madeira,
anuários, álbuns impressos. boletins, ca26-11-1964
a saber: aparel:sos para análises quítálogos, edições impressas, revistas. órmicas da madeira e da celulose, ansre- Orbitar S . A. — Organização Brasileira gãos de publicidades, programas radioda
Indústria
Hoteis
e
Turismo
lhos para laboratórios de análises da
fônicos, rádio-televisionados, peças teaágua de alimentação e d a despelo, apareGuarsabara
trais e cinecnatográ ficas, programas cirlhos para laboratórios de produtos a'icenses
inenticios. a saber: apare'hos para a
Termo n. 9 673.832, de 26-11-1964
análise da matéria prima, dos semiECIL
Editõra de Catálogos
produtos. dos produtos acabados e dos
Tralustriais Ltda.
materiais auxiliares, a parelhos para l aboratórios de usinas de açúcar, apareCuaanbara
lhos para laboratórios de exame microbiológico e microscópico dos almentos, aparelhos para laboratórios para
destilarias, aparelhos para laboratórios
a
CATALOGO DA
para cervejarias, aparelhos para laboraINDUSTRIA
tórios de inspeção de c idra e de °abo
AtrromoszLimic
das, apare'faos para laboratórios de
BRASILEIRA
C:arao
50
inspeção química e micrcbiológiaa c'rriÀ
carnes, das gorduras e dos produtos da Para disonguirs Impressos em geral,
carne, aparelhos para laboratórios da anúncios impressos. ações, apólices. bilaticínios, aparelhos para laborat;olos lhetes, bilretes de sorteco, cheques, cao
de agricultura, a saber: para ansiareS. iões comerciais e de visitas, duplicatas
do solo, cos fertilizantes, das forra gans. debentures, envelopes, faturas. folrinhas.
letras de câmbio notas fiscais, notas
Classe 32
da inspeção das sementes e do +soe. promissórias, paeis de correspondência
aparelhos para laboratórios das indus- passagens, publicidade e propaganda Paro distinguir: Almanaques, agandls,
anuários, álbuns impressos. boletins catrias de construção, a saber: apare'hos
em grou?. recibos
tálogos, edições impressas, revistas. 'Srpara análises e testes guMicos, fisiaca
Classe 44
químicos e tecnológicos da matéria ori- Tabaco manufaturado ou não. Artigos nãos de publicidades, programas radioFónicos, rádio-televisionados, peças teama, ('!os materiais auxi l 'ares e et) proara fumantes, exceto papel
trais e cinematográficas, programas cirdutos acabados. aparelhos para l abocenses
Classe 43
ratórios das indústirias do conento. aparelhos para laboratórios das indústrias Refrescos. águas naturais e artificiais,
Teorto n° 673.833, de 26-11-1964
usadas como bebidas não incluídas
cerâmicas, aparenos para laboratórios
Casa Vico Ltda.
na classe 3
de manufatura de matçriais refratásios
Paraná
aparelhos para laboratórios da praduçSo
Classe 42
da argamassa para construções, apar. Bebidas alcoólicas e fermentadas. não
lhos para laboratórios da produção da
incluídas na classe 3
cal lOdrãulica, aparelhos para laborató41
rios da produção da cal apagada ao Açúcat, arroz,Classe
café, chá, ameixas, asar, aparelhos para laboratórios de fá- pargos, aveia, azeitonas, atum, salame,
bricas de tijolos. aparelhos para laborasalsichas, doces de tôdas as espécies,
Classes: 8 e 11.
tórios de 'nstituições de saúde, a saber: farinha, mel, melado, leite, licores, noTitulo
aparelhos para laboratórios clínicos, zes, presuntos, carnes de tbdas as esaparelhos para laboratórios bioquímico, pécies, frescas, resfriadas, congeladas,
Termo n.o 673.834, de 26-11-1964
aparelhos para laboratórios çaistológisalgadas, defumadas, em conserva, ou Comercial Importadora Movie Ltda.
cos, aparelhos para laboratórios micro- de qualquer modo preparada, amidos.
Paraná
biológicos, aparelhos
aparelhos para laboratorios bomboss, bolos balas, biscoitos, bolafisiológicos. aparelhos para laboratórios cha. caramelos, croquetes, creme, martoxicológicos, aparelhos Para laborató- melada, macarrão, massas alimentícias
rios de anatomia patologica, aparelhos molhos, frutas cristalizadas, secas ou
• para laboratórios de testes bacterioló- naturais, manteiga, margarina, gelatina,
gicos da atemosfera, aparelhos para la- geléia, patés e etit-pois, queijo, requeiboratórios de testes Sacteriológicos
jão, pickles, pães. peixes em conservas
água, aparelhos para laboratórios da
frescos. refeições prontas, sal, tortas.
Inspeção de drogarias, l apareraos para Vinagre. massa de tomate, ce-eais em
laboratórios escolares, a saber: toare- geral, batatas, banha, chocolate, creme
Classes: 1. 8 e 11
lhos para laboratórios químicos de escode leite, empadas e ervilhas
Titulo
os

CASK:.!VICCY,

Irripo-itado—ra MoC,
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Têm) n.• 673.835, de 26-11-1964
Relojoaria Maringá Ltda.
Paraná

maring6.4
_

Classes: 8, 13 e 33
Título

Termo n.° 673.836, de 26-11-1961
João Rossilhos
Paraná

Posto de Baterias
Granada'
Classe 8
Titulo
Termo n.o 673.837, de 26-11-1964
Braulio Mendonça Ramos
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira

Classes: 5, 28 e 5 O
Nome de fantasia
—
Termos ns. 673.838 a 673 842. de
26-11-1964
Comanhia América Fabril S.A,
Guanabara

IMUTABILE
1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 27
Cestos, capachos de fibra, esteirinhas
ilara e palha para mesa e peneiras
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e suas partes integrantes, a saber: arranhes de
guarda-chuvas e de guarda-sóis barbatanas para guarda-chuvas cabos. capas. castões de madre-pérola para bens
galas e guarda-chuvas. castões de osso.
metal comum e tartaruga. garfos para
guarda-chuvas e guarda-sóts guarida
çõea para bengalas. ponteiras. Donte(ra.'
vara bengalas e guarda-chuvas. sombrinhas, varetas e virolas de guardachuvas
Classe 31
Tendas, lonas, correias de tôda espécie,
cordoalha e barbante. Material de
vedaçã oe mangueira
Classe 34
Cortinas. ca pachos, encerados, inclusive
para instalações hospitalares, estrados.
linóleos, tapetes em geral tiara assoalhai
e paredes e artigos de Dele para Cla
mesmos fins. passadeiras
Classe 49
Barracas de praia. lonas e tendas para
praia, guarda-sol para praia, logos
brinquedos para passatempos; petrechos
e artigos para fins exclusivamente
desportivo.
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Têrmo De° 673.843, de 26-11-1964
Locarbem Revisão e Renovação de
Aluguéis Imóveis Comerciais e
Industriais Ltda.
Guaanbara

DIÁRIO OFICIAL
673.849, de 26-11-1964
Termo
Empreendimentos N. Fernandes S.A.

Termo na 673.853. de 26-11-1964
Jaaaao Romagosa Grau

São Paulo

São Paulo

Classe 21
Titulo de Estabelecimento
Tèrmo n.° 673.851, de 2a-11-1964
Frigorifico Suiço Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 33
Insígnia comercial
Termo ri.° 673.844, de 26-11-1964
Locarbem Revisão e Renovação de
Aluguéis Imóveis Comerciais e
Industriais Ltda.
Guaanbara

LOCARBEM

'FRIGOOFICQ SUIÇO

Classe 41
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 673.852, de 26-11-1964
Irmãos Neves de Almeida Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 50
Artigos da classe
Tarmo n.o 673.845, de 26-11-1964
Locarbern Revisão e Renovação de
Alia:méis Imóveis Comerciais e
Industriais Ltda.
Guaanbara

LOCARDEM REVISÃO
E RENOVAÇÃO DE
ALUGUÉIS 'MOVEIS
COMERCIAIS E

INDUSTRIAIS LTDA.
Nome Comercial
Termo 12. , 673.846. de 26-11-1964
Bras — SAlt Propaganda Ltda.
Guanabara

BUS-S11.1
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 673.847. de 26-11-1964
Café e Bar Valdevez Ltda.
Guanabara

CAFÉ E BAR
VAIDEVEZ LTDA.
Nome Comercial
Tênno n.o 673.848. de 26-11-1964
Classe 41
Café e Bar Valdevez Ltda.
Guanabara

VAIDEVEZ
Classe 41
Artigos da classe

e.

Termo na 673.856, de 26-11-1964
Joaquaa. Raymundo da Costa Menezeit
Guanabara

MEC 00 MEM
'INDUSTRIA BRASILEIRA DE
AUTOMO-VEIS PRESIDENT E
-sito few - •

10CARBEM
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'lasse 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. alimentos 'para animais, amido
amêndios. ameixas amendoim, araruta.
arroz, atum. aveia. avelãs, azeite. azei.
tonas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons. bolachas baunilha,
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas, caisgica coalhadas castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê, doces, doces de frutas. espinafre. esseucia.s alimentares. empadas, ervilhas, armavas, extrato de to.

mate, arinhas alimentitlas, favas. féculas flocos, farelo._ termentos. telho

OHM IFIL

EfiSILEIRCi

ND. BRASILEIRA

Classe 32
Sinal de propaganda

Classe 8
Termo n.° 73.857, de 26-11-64
Para distinguir, Acessórios, artigos e
Carlos José Ribeiro Braga Filho
materiais elétricos, instalações •latricas
Guanabara
wal Veinlióã e artigos elétricos para
veiculos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antenas, acumuladores elétra
cos. bobinas, chaves elétricas, chaves
MUNA ODUSILEIRA
automáticas, comutadores, chaves liara
DAS VEDETES
antenas e fios terra, chaves de alavancas, chaves de tomadas, chassis, abica
Classe 32
tas para automóveis abat-jours, castiSinal de propaganda
çais, chaves de comando, cabos e con
dutores elétricos, caixas de ligação e
Térmo n.° 673.858, de 26-11-64
distribuição de tios elétricos, conauto
Carlos José Ribeiro Braga Filho
res tubos e tios elétricos, contadores de
Guanabara
rotação. condensadores circuitos de ilu
mutação, aparelhos de luz de emergência. interruptores, isoladores de correta
UNIU INTERNACIONAl:
tes. Isolantes elétricos, holofotes para
automóveis. taroletes, faróis, taisiveis,
DO ILAIRD MUSICADO
fios terra, geradores automáticos, geradores estáticos.. que funcionam com
Classe 32
'Jaulas. rara aquecimento. -por diele,
Sinal de propaganc.la
trico e indução. imans dinainos. tampa,
das, lanternas, lustres. lampeões. lanterTétano n' 673.859. da 26-11-64
nas e luzes aparelhos de luz tluorescen
Carlos José Ribeiro Braga Filho
te, aparelhos luminosos. aarelhos de gáz
Guanabara
ncon ara-raios, pilhas, pilhas sècas e
elétricas, painéis de carros, filtras para
motores, filtros de óleos, limpadores de
para-brisas, luzes trazeiras para vai CAINHíg INIEfigacifin,L
calos, quadros de comando. plugs, refle
toras, relays, reatores. redutores, resisOMS VEDETES
tências elétricas reatores para luz fluo.
rascante, reostatos, reguladores automa
taaas, réguas de aço, reguladores e volClasse 32
tagem. rádios, soquetes, sereias de alaSinal de propaganda
me. aparelhos para soldar, sinaleiros
teodolitos, transformadores tubos coa • Termo n.° 673.860, de 26-11-64
duits, tomadas, trenas. terminais para
Carlos José Ribeiro Braga Filho
baterias, válvulas, voltimetros, velas pa
Guanabara
ra filtros
Termo ta° 673.854, de 26-11-1964
Comércio e Indústria Tuffy Habim
Sociedade Anônima
Guanabara

RAINHA DO TEATRO
Classe 32
Sinal de propaganda
Termo n.° 673.861, de 26-11-64
Carlos José Ribeiro Braga Filho

PRORROGACÃO
-

Guanabara

InchUtria

Brasileira
figos, frios, trutas sècas, naturais e cria.
RAINHA DA RIBALTA
talizadas: glicose, goma de mascai. gor.
duras, granulos, grão de bica. geiatiaa.
goiabada geléias, herva doce. herva
Classe 32
Classe 12
ru', aortaliças, lagostas, línguas. leite.
Sinal de propaganda
Alfinetes, agulhas. argolas, botes, colcunaeasado, leite em pó. legumes em chetes, dedais, fivelas, fechos corredirartaaat ns. 673.862 e 673.863. de
conserva, lentilhas, linguiça, louro. mas. ços, gri tas de metal para enfeites de
26-11-64
sai alimenticias mariscos manteiga.
vestidos e presilhas
Fornecedora de Compensados Sup..mo
mr.:Jarina marmeatda. macarrao. masLtaa.
Termo n.o 673.855, de 26-11-1964
sa de tomate, mel e meNdo, mate. mas.
ias para mingaus. molhos. moluscos,
Guanabara
Carlos Joça Ribeiro Braga Filho
mostarda, mortadela, nós moscada. no
(Braga Filho Promoções) e
ovas,
ema óleos cornestiveis, ostraL
joaqui inRaymundo da Costa
pudins. pickles. peixes. presuntos, pn(PRORROGACÃO1
Menezes
eus paios pralinés. pimenta, pós oara
Guanabara
Lés petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
queilos. raçtlies balanceadas para animais. requeijões. sal. sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas salames, sopas en.
MadeCas em bruto ou parciaimente
latadas, sorveres. sucos de tomates e de
(1E1 00 Meava
preparadas
temaras, talha
frutas; torradas, -'
rim, tremoços, tortas,' tortas para aliClasse 16
Classe 32
mento de animais e aves, tonere',
Madeiras para construção. portas, )sa.
Sinal de propaganda
toucinho e vinagre
nelas e esquadrias

'SUPRE110
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Teimo n.° 673,864, de
Mario Novis
Guanabara

17» . I?:3

26 - 11 - 64

n.° 673.:J70, da 26-11-64
He.'l-lidro Eletfo It 1 ictinica de
Eugenhar,a Ltja.
São

PRORROGAÇÃO

PIRAJA'
Classe 33
Cinema e teatro
Taro n." 673.865, de 26-11-64
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇb
Impressos coi uoral

PRESIDENTE
Classe 42
Vinhos
Teirmo n.° 673.86. de 26-11-64
S. dade Concreto Armado C, ti:
gai l ri do Brasil S/A -- S.C.A.C.
Classe 8
,

rir via n.' 673 c. 1
e 26-1 -64
-1.'ecelagei:i P. rali -1 ia S. A .
•
São

P

ignA
IND. BRAzi!LsirtF,

!i;)
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espremer frutas e legumes, exaustores,
estolas pa:A filtros com torneiras, estolas. fogões, fol rnos e fogareiros elétricos, ç aroletes, fuzivd, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões, 'anu'ins de (117/0 C Internas poaáteis. lustres, panelas de pi essão, microfones.
pick-ups. aparelhos de refrigeraçãO, rádios, rádio: conjugados ou não cora
tonógial,..is, fonóg: aios. rádios receptores rologios, reostatos, relays, reatores, rCtliI:,3reS, pilhas siicas e dem
cas,
réfleio es, registradores, regalada: es de voltagem fios para
e1etr i et. i»-:ü e fio, torra, secadores para
cabeios ,etoiras, aptirelros de televisào. te rraaorcs de cereais, torneiras
com dispositives pura ;itieCirnento de
água, telefones termômet r os, toca-discos automáticos ou não, ventiiladores,
transformadores- para rádio e televiso
res válvukis pare rádio e televisores,
isoladores, interruptores, resistncias ele.
tricas, to:mal:is, soquetes, trnsmissores.
sinclicniza loras torneiras de compressão
torneiras de altap ressão, registros para
vapor, para água, para bidé, para banheiros, para aparelhos bebedouroi pa_
na lavatórios para pias, trenas e eubc
comittites

Tèrrno n.° 673 . 379, de 26-11-64
1. G. Queiroz
Guanabara

SEVAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Artigos ca classe
Termo n. 673.880, de 26-11-64
J. G. Queiroz
Guanabara

INDÚSTREA BIj.jILEIRA
Classe 17
Artigos da dass.
Termo n.° 673.881, de 26-11-64

Móveis R iatax Lula.
Gimmai,ara

São Paulo
C.a:

anil, azul da
PRORROGAÇÃO
Prúss„a alvaiade de zinco abrasivos
algodão preparado para limpai metais.
5 . 0 A.C.
detergentes. espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
Classe 8
cêra e de medira, g goma para lavanTrepadores ou estribos, isto é, apare deria, limpadores de luvas, liotudos
Nis Japtáveis às pernas para facilitar branquear tecidos ligi.idos mura -gordua stibida em postes. cclunas e serra- MS para roupas e mata óleos para roulhantes
pas, oleira. 61ces rsava limiieza de carros, pós de branquear roupa, salicats,
Térrno n.° 673.867, de 26-11-64
de sódio. seda caut:ca sabão em pó.
Associação Brasileira cio Cien—iiao
sabão comi a sa :ião do esfregai e saPortland
po:lá:seios, ti;ohr, do polir e verniz
Gua nahmia
para calçc,,lor

PRORROGAÇÃO

Térinio ri.° 673.873, de 26-11-64
Prescritos Ltda.
Sai
C.iica is

Loteai,fNDÚSIT.TA BR A.SILE/RA
Classe 40
Artigos da classe
Tesirmo n." 673.882. cie 26-11-64
Casa Vera Cruz Importado , a Udi .

'4041

o Itl;')
;À‘'

Teime n.' 673.872, de 26-11-64
Sais Pres..-'ire. Ltd 1.

Gusimibara

CASA .
VERA CRUZ
ea;Ses: dl. 42 e 4:3
Titulo de estabekei ,,erao

/.///C/L/
-67
Casse 32
Uni periódico de informações
rara on.° 673.863, de 26-11-64
Perfumaria Mascotte Ltda.
Guanabara

•
• PRORROCAÇÂO

Classe 48
Sabonetes
rirmo ri.' 673 369, de 26-11-64
1. Rivera
Guai-

Casa %seu
Guanabara
Classes: 34 e 40
Indústria e comércio de ta p etes, ciorti
móveis e colácsel

$.4,1—

5 ‘i

Indústrk Brasileira
Ciasse 8
Para distingui' : Artigos e aarelhos dêtiroc e eletrtincos, artigos e aardhos
de utilidade domésticas: acendedores,
acendedcires chiitrkos. aquecedores de
ambiento. Espiradores de pó. abat-jours.
assadeiras elétricas. antenas . agulhas
para fonógrafos aparelhos para banhos
de ar quente, aparelhos de cortar pão.
aparelros de comunicações interna, aparelhos de ar refrigerado e ar condicionado, aarelhos de alta tensão. aparelhos
para 'moer e picar carne aparelhos para solc:a elécica, balanças, baterias elé
tricas. batedeiras. batedeiras para refrescos, batedeirars para líquidos e massas.
benlamins, binóculos, bules elétricos.
balcões 4rigorif l cos. aparelhos para bordar, aparelhes de alta fidelidade. chuveiros elétricos, coqueteleiras, campainhas elêtricas, cafeteiras elétricas cã.
matas frigorificas, cil'imaras fotográficas
castiçais. aparelhos para cortar frios.
de rotação, churras q uel-as elétricas, comutadores. chaves automáticas, chaves
de alavancas, castiçáins chaves elétricas:, cronoiretros, chassis, carrilhões
bobinas para rádio e , televisores, discos
gravados, clespertado-es, enceradeiras
extintores de incêndio, esterilizadores
expremedores elétricos, aparelhos para

Termo ri." 673.874, de 26-11-64
Fulminante S. A, — 1nd e Comércio
de NIáquinas Agrícolas
Guri
iara

FÁBRICA DE
FERRAGENS
VANADIUM
Classes: 11 e 33
Titulo de estabelecimento

Termos os. 67 2..875 a 673 878, de
26-11-64
Fu T ininante S. A. —
e
Comércio de Máquinas Agrtcolas
Guanabara

Tènm on.' 73,883. de 26 11-64
Marrnoraria Caneca Ltda.
Guanabarci

biARMORARlik
CARIOCA
Classes: 16 e 33
Título de estabelecimento
Termo n. 9 673. 884, de 26-11-64

Companhia de Expansão rer,.torial
Guanaira

COMPANI-I 1 A
DE EXPANSÃO
TERRITORIAL

VANADIUM
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 5..
Artigos da classe

Nome comercial
Termo n.° 674 . 885, de 26 -11 -64
José Lopes de Oliveira Buffer
Guanahrifa

Classe
Artigos ela classe

CHURRASCARIA
LOPES

Classe 21
Artigos da classe

Classes: 41. 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Classe 6
Artigos da classe

frit a ira

Termo ni° 673.1;80, de 26-11-1964
loas Lapas de Oliveira Büffet
Guanabara

.692, da 25-11-15'04
Tê.n.o n.°
José 'Celest.no cie Barros
Guanabara

CROQUETARIA
LOPES
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento
Tèrmo n. 0 673.887. de 26-11-1964
José Lopes de Oliveira Buffet
Guanabara

Abril de 1965 13 51

sil" RIO 0:1C/AL (Se^:o

1

tt.rAtATz
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo sn .° 673.393. de 26-11-1964
Alfa Delta Cinematcgráfica S.A.
Guanabara

\! 3. tj

,ata ou liquido; sais perfumados para
azinhos pentes vaporizadores de pene.
me; . escovas para dentes, cabelos unhas
e cil.us rum de louro. saquinho perto
:nado. preparados em pó. pasta liqui
(L, e tijolos ara o tratamento das urinas
dissolventes e vernizes remove:fores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para ciaecolo
ar unhas. caios e pintas ou sinais arta
ficiais óleos para a pele

NET LOPES

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

INDOSTRIA BRASILETR1C

Termo n. 9 673.894 de 26-11-1964
Cia. Ltda.
Simões Coelho Pinto
Guanabara

Classe 41
Artigos da classe

unAPB:ON 011. 1. 11111.1]

Ter po ri.' 673.888, de 26-11-1964
Irmãos Trisciuzzi Ltda.
Guaanbara

JOALHERIA
'ARPOADOR

Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Térmo n.° 673.895, de 26-11-1964
Empresa Brasileira de Administracão
Limitada
Guanabara
•

Termo n.° 673.889, de 26 - 11 - 1964
Rádio Imprensa S.A.
Guaaabara

Ciasses: 8 e 33
Titulo de Estabelecimento
Tèrrno n.o 673.890 de 26-11-1964
J. S. de Oliveira Bazar

Termo n 673. R91 d.' 26 - 11 - 1964
Toalreria Glória Ltda.
Guanabara

JOALHERIA •
CIARIA
Classes: 13 e 33
Titulo de Estabelecimento

Têrmo n. 9 673.901. de 26-11-64
Biscoitos Aymoré Limitada
Guanabara

BISCOITOS ATMORÉ LIMITADA

Nome comercia;

lor ãqua de be'eza água de quina.
Agua de rosas . água de alfazema água

Classe 33
titulo de Estabelecimento
• Termos as. 673.896 a 673.898, de
26-11-64
E. Atkinson Lirnited
J.
Inglaterra

Guanabara

Classes: 1. 8, 11. 14 e 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 22
Termo n.9 673.905, de 26-11-64
Fibras sintéticas corta7las ou "staple" Osvaldo Gomes e Giuseppe Oswaldo
e fios hintéticos incluídos nesta classe
Pitei
e nao incluídos na classe 28.
São Paulo
Classe 28
Fibras sintéticas cortadas ou "staple' e
fios sintéticos incluídas nesta c assa. e
não incluídos na classe 22
Use hoje os produtos !Mimai

Classe 48
Para distinguir . Perfumes, essências, ex
tratos água de colónia a g ua de touca

SPRITE

•

BAZAR
AVENIDA'

Nome comercial

CARIBE

RÁDIO
IMPRENSA

Classe 48 .
Lenço de papel perfurnaan para limpar
e refrercar o rosto g as, ta›.os
Casse 42
Bebidas alcoóliaas e fermentada% não
incluitaas na classe 3
Classe 48
Para distinguir Palau/nes essências. ex.
tratos água de colónia água de touca
agua de rosas acua de alfazema água
oara barba bcões e tónicos para tw
cabelos e para a orle ariantina ban
aolina batons cosméticos fixadores
de penteados petróleos óleos para os
-abalos creme evaaescente. cremes gor
-limosos e pomadas pa ra limpeza da pe
le e "maquilage" depilarias desodo
-antes

aromátiro DA de arro2

clmonstraçaa., equipamento para
identificação e seleção e produtos, em
combinação ou cctno ccoponentes de
tais aparelhos

Untas Publicidade Internacional Limitada.

Termo n. 9 673.902, de 26-11-64
(Prorrogação)
J.
E. Atkinson Lánited
Inglaterra

Classes: 13 e 33
Titulo de Estabelecimento

libarores ou aferidores para me Lr dlmenrões fis:cas, equipamento para coo.
versão e amplificação de sinais . dispo.
sitivos transdutores, equipamento para
registro ou gravação e para expaação

Termos ns. 673.899 e 673.900, de
26-11-64
Térmo • e.° 673.904, de 26-11-64
(Prorrogação)
Lintaa Puldicidade Internacional Ltda.
Kodak Brasileira Comércio e Indústria
São Paulo
Ltda.
São Paulo

p

'

físicos, Inclusive tinid..des para percepção t!a direção da origem de ondas radiueletricas, sb ',ta is e dspositivor ca-

aara barba, loções e tónicos pai. os
cabaleis e para a pe'e brilhantina ban
aolina batons. cosméticos fixadores
Ir penteados, petróleos óleos para os
:abetos creme evanescente. cremes cs)r
aurosos e p omadas pa r a limpeza ca pe
!e e "maguilage" depilarios desodo
"antes. vine. nr.- a row.ltien oh de arma
e talco pefumada ou não lapis para
pestana e sob.aacelhas. preparados para
•rnbelezat cilios• e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear sabão li q uido perfumadc
ali não sabonetes. dentifrietos em C:6
"asta ou liquido; sais pertumados para
aaahos pentes va porizadores de perta..
me: escovas para Dentes cabelos, unha:
• dlios rum de .ouro saquinho perto
mado. preparados em pó. pasta liqui.
lo e tijolos ara o tratamento das unhas
cabelos e preparados para dsecolotr unhas. cílios e pintas ou sinais arti
cuticulara glicerina perfumada para oa
dissolventes e vernizes removedores da
'ciais óleos nara a pele
Termo n.9 673.903. de 26-11-64
The Sheffield Corporation
Estados Unidos da América

e seja mais bela amanha,
Classes: 3 e 4ã
Preparados farmacêuticos, produtos de
toucacYor e perfumaria em gera!
Termo n.9 74.90, de 26 - 11 - 64
Carlos Eauarda 'Corte Imperial
Guanabara

RENATO,
Es Blue Capi
Cle •-e 32
I lunto musical
Termo n/ 673. 917 , de 26-11-64
,Prorrogação)
Luitpold Wark - Ch arntach - Pharmazeutische Fabrik
Alemanha
PRORROGAÇÃO

onotreãn,
Classe 3
Medicamentos, prodatos andmicos para
a medicina, drogas e p reparados fama.
ceati ros, enin'astros
Termo n." 673. .908, de 26- 11 -64
( Prorronação)
Luitpold a Werk - Ca-rniach Phannia
zeutisch Fabrik
• ''.manha
PRORROGAÇÃO

Claudemor

e talco Defumado ou não lapis para
ACCUTRON
',catana e sobrancelhas preparados clara
Classe 3
embeleaat cians e olhos carmim para
Classe 8
Medicamentos, produtos químicos para
o rosto é para 'os lábios. sabáo e c,enn.
para barbear sabão liquido perfumade Apbrelhos para uso na medição de a medicina, drogas e p reparados farmacêuticos, emplastros
Ou DO. sabonetes. dentibtlos em pb, predsão das características de pradutas

1352
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namo n.° 673.909, de 26-11-61
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
Termo o.' 673.915, ale 26-11-64
• (Prorrogação)
póe metálicos para a composição de Lucilo Braga — Comércio e Indústria
Lultpold • Werk - Chemisch - Narina, tintas, preparações para fotografias,
Ltda.
ieutische Fabrik
produtos para niquelar, p:atear e 'croGaanabara
Alemanha
mar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativo., removedores, reveladores;
PRORROGAÇÃO
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáustica, soluções guimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidaa, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, 'paredes, contruções, decorações, couros. tecidos, fibras, celulose, barcos e veiculas. talco industrial. thiner,

Abril de 1965
Termo n.' 673.919, de 26-11-64
Apolea Armarinho Ltda,
Guanabara

Termo n.° 673.912, de 26-11-64
Gráfica Joseph Demaistre Ltda.
São Paulo
Classes: 12, 13, 22. 24, 25, 36. 37 e 48
Titulo de estabelecimento

JOSEPH DE MAISTRE
Classe 3
Medicamentos, produtos químicos para
a medicina, drogas e preparados farmacêuticos, emplastros
0•••

Termo n.° 673.910, de 26-11-64
Laboratórios Biosintética S. A.
São Paulo

~ene
Indústria Braskira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 673.913, de 26-11-64
Construtora Metrópole Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

M ET ROPOL E
Classe 33
Insígnia de comércio

Classe 3
Um produt% farmacêutico indicado no
Termo n:° 673.914, de 26-11-64
tratamento das bronqu i tes crónicas, asma Geltec Comércio e Indústria de Refrie suas manifestações -geração Ltda.
Tétano n.° 673.911, da 26-11-64
Guanabara
Comércio e Representações de Bebidas
Tapuia Ltda.
São Paulo

TAPUIA

PRORROGAÇÃO

Elegé
Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos. acetatos.
agentes qui:nicas para o tratamento e
loraçao de fibras, tecidos couros e celulose: água raz. álcool, albumina, rim!Inas. alumcn. alvaiade, alvejantes industriais. aiuminio em pó atuoniaco
anti-incrustantes. cati-oxidantes, antioxidantes, anti-coraasivos. anti-detonafl.
tes, azotatc,a, água acidulada Par"
acumuladores. água oxigenada para
fins industriais. amônia: • banhos para
galvanização. benzina. benzoi. betumes
bicarbonatos de sódio. de potássio; ca'
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de Incêndio, cloro, corrosivos cromatos. corantes. erao.
tatos; descorantes. desincrustantes.
solventes: emulsões 1otográficu4. eniro.
fre, éter, esmaltes estereatoa, fenol. fil
unes lensibilizados para fotografias, 41endores. formal, 4w:fatos Industriais. fósforos industriais fluo-etos: galvanizadores. gelatina ¡p ara fotografias e Pintura
giz. glicerina: hidratas hidroaal'atosimpermeabilizantes. lochiretos: lacas4
massas para pintura, magnésio, mer.
curio: nitratos. neutralizadorea nitrocelulose; óxidos. oxidantes óleos para
-pintura, óleo de linhaça: . produtos auimicos para impressão. potassa imito,Ciai, papéis emtils'onáveis para a fo
tografia papéis de turnesol .papéis hellográficos e halioconistás. películas,
sensiveis, papéis para r.otografis e aná

Classe 8
Para distinguir: Amiecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moei
carne, aspiradores de pó, aparelhos elétricos para lavar, acendedo-es elétricos
aparelhos picadores de carne e legumes
aparelhos fotográficos amplificadores
de' som, aparelhos acústicos. aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de radio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de ilumina.
cão, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas eletricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar chuveiros elétricos. diais. enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, astutas,
evaporadores, exaustores elétricos, rsagarel:os elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar. frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras elétricas. interru ptores, lavadores e liquidificadares elétricos leiteiras automáticas, lustradelras, lanternas elétricas. Iampadas. misturadares elétricos automático*. microfones. mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas. panelas automáticas de pressão, reatores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétricas transformadores, tomadas elétricas,
válvulas elétricas e ventiladores

Classe 46
Amido ou gema para lavanderia
Termo n.° 673,916, de 26-11-64
Predial Novo .Mundo S. A.
São Paulo

Termo n.° 673 921, de 26-11-61
(Prorrogação)
Levar Brothers. Port Sunlight, Limited
Inglaterra

PRORROGAÇÃO

Hospitai São Domingos
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 673.917, de 26-11-64
Société Des Usines Clarifiques RhonePoulenc
França

SULT01
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica autispasmódica, hepato-digestiva ë 1icada
nas dores de cabeça, enxaquecas e
colites
• Têrmo n.° 673.918, de 26-11-64
Apolex Armarinho Ltda.
Guanabara

Classe 12
Agulhas, agulha de tricotar, al‘inetes
fallinetes de segurança, alfinetes para
chapéus, botões de tôda espécie e seus
acessórios, botões de pressão. botões
para calças, botões de colarinros, botõea
para unhos. botões de fantasia, botões
de fios, botões de retrós. botões de tecido. tolchetes, dedais, fechos de correr. fechos para roupas e calçados fixadores de botõzs, fixadores para blusas, fivelas.. fivelas para ligas e jarreteiras, grampos para chapéus e
ilhoss para roupeas
nano n.° 673.920. de 26-11-64
(Prorrogação)
Minnesota Mining And Manufacturing
Company
Estados Unidas da América

Classe 48
Para distinguir: Perimes. essências. eia
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas. água de alfazema água
para barba, loções e, tônicos para ai
cabeias e para a pele, brilhantina bandolina, batons. cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos. óleos para os
cabelos. creme- evanascente, cremes gordurosos e pomadas, pa-a limpeza da pe.
Te e "maquilage" &Pilados. desod).
-antes, vire. gre aromático pó de arr
e talco pefumado ou não lapis Para
p estana e sobrancelhas. preparados Para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentitricios em pó.
Pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos pentes, vaporizadores de perto.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e alhos, rum de louro, saqtlinho perfumado, preparados em pó. pasta Doiu1.
dissolventes e vernizes removedores da
cuticular; glicerina parfumaca para os
cabelos e preparados para dsecoia.
rir unhas. cílios e pintas ou sinais ore- ficlais. óleos para a pele

TÉRMO ANTERIOR
Termo n.o 659 . 160, de 31-8-1964
The — Giliette Company
Estados Unidos da América

8001"2£
Classe 28
Fitas sensiveis e pressão espezialmente
Classe 43
• fita feita. de ceitdose
Perfumaria, cosiaélfros, denti 4ricios, sabonetes e preparados para o cabelo,
artigos de toucador e escovas para os
dentes, unhas, cabelo e roupa

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

