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CAPITAL EEDERAL
•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EX-PEDII":". I. DO DIRETOR
GERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 131.619 - Ciba Societe Ano.
nyme.
N. 132.456 - Antonio Simon Pe.
rez,
14. 132.466 - Artur Bakcsy.
N. 132.678 - Otto Alfredo Gores.
N. 122.119 - Aperfeiçoamentos em
N. 132.785
ou relativos a caixas de moldagem para
Alfred John Piei.
N. 132.939
fundição - Sterling Foundry SpecialA 13 Staley Manufaca
turing Co.
ties Limite&

cho que deferiu o tétano 376.362 !xaile
comercial Cia. União Comercial de Cia.
União Comercial). O pedido de reconDia 31 de março de 1965
sideração não está fundamentado e por
isso é arquivado de acôrdo com o arN. 122.943 - Aperfeiçoamentos em
N. 132.941 - Casar Lavor.
São
Paulo
S.A.
(re. Ter. ... ..::nica
tigo 196, alínea b do código. Expeça- chapas de vidro ou de outro material
N. :33.045 - Societe Europeenne
correndo do despacho que deferiu o se pois o certif,cad de registro.
translucido - Miguel Elias ALla. Acle. D'Isolateurs En Verte Sediver.
termo 1203167 priv. invenção de PaN. 133.32, - Twln Disc Clutch
N. 123.807 - Z'aerfeiçoamentos em
derwerk Gebr Benteler) •- Mantenho
EXPEDIENTE DO DIRETOR
processo e aparelho para eitiragern de Co.
o despacho de deferimento publicado
N. 133.496 - Radio Corp. 01
em 6-1-65. Os pedidos de reconsidera- Republicado por ter sahlo com incorre- vidro plano proveniente ,do banho de America.
Glosa
Co.
fusão
Pit"
311
Plate
•
ção não estão devidamente fundamentaNCS
N. 116.199 a- MontecatIni Socleta
dos e é arquivado de acôrdo com o arN. 125.398 - Aperfeiçoamento em Generale • Per L'In r lustria Mineraria e
tigo 196 alínea b do Código. Expeçaou relativos a dispositivos para a dis- Chimica.
Rio, 31-3-1965
m a carta patente itificando-se o retribuição de materiais pastosos. de Unigtierente para efetuar o pagamento da
Termo: 147.956 - Privilégio de !a- lever.
EXPEDIEiTE DO SERVICO DEi
p anuidade,
vançou para 1' • i -leira Manual - N. 125.758 - Peça Bruta de Selo
1)C - MENTAçA0
Requerente:
Jesus
Sanz-Daza
de
AguilAninhavel
Signo
de
Steel
Etrapping
InciC .. Villares S.A. (recorrendo
lar.
Co.
Exigéncias
do despacho que deferiu o termo naEuro 121.345 priv. invenção de The
A onde se ia: - Sem amparo legai
Utilidade
Deferido
de
Modelo
13udd Coi - Mantenho o despacho de e com atraso em que se encontra o DeDia 31 de março de 1965
deferimento publicado em 12-1-65.
pa:t- lauto.
N. 125.291 - Uni travo entreteniido de reconsideração não .-stá deviTermos com exigências a cumprir de
Deve-se - Sem ampero de legal e mento para salão - Arnaldo Pedroso acerrdo cota' o avido publicado no dia
emente tundanientado e é arquivado,
com
o
atraso
em
que
se
encontra
o
DeCarda.
25-3-65:
r acordo com o art. 196 alínea b do
código. Expeça-se a carta patente no- partamento, além de ser profundamente
N. 61.118.- Ladislav Rys.
Ex'gjvicias
injusta
para
com
todos
•
:
demais
retificando-se o requerente para efetuar
N. 91.720 - I Àas Darvas.
querente, - etc., etc., etc.
o paagmento da I* anuidade.
N. 107.827 - Les Lab Français De
Termos com exigências a cumprir:
Industrias .Villares S.A. (recorrendo EXPEDIENTE DO DIRETOR DA N. 90.206 - Rayrnond Intrç ational Chimiotherapie.
do despacho que deferiu o termo núInc.
•
DIVISA() DE PATENTES
N. 108.993 - Anstalt Fur Die Ent•
mero 125.152 priv. invenção de OamN. 111.516 - Shel! Researzh Lirui- wickling Von Eifindunge • Und Gewer•
pagnie de at-A-Mousson) - [Vim- PriviL'gio de in-enção, deferidos
ted.
blichea Und Gewerblichen Anavenduna
tenho o despacho de deferimento publiN. 112.957 - Julian Louis Rey- gen Energa.
Cedo em 11-1-65. O pedido de reconD:. 31 de março de 1965
nolds.
N. 109.817 - Imperial Chcmical Intdderação não está devidamente fundaLimited.
Societa In.tervaaoriale
N. 120.999
mentado e é arquivado, de aceordo com
N. ''.696 - Ta,a, inviolável para Fonovisione.
h art. 196 alínea b do código. Expe- frascos - Trol S.A. Ind. e Comércio.
N. 109.890 iram Casting Co.
N. 121.414 - The West Co.
-se a carta patente notificando-se o reLimited.
•
N. 113.745 - Nova grade de arrasto
N. 123.888 - F M C Vorp.
uerente para efetuar o , agamento da -Agr. ato S.A. Ind. e Comércio.
N. 111 595
Ciba Societe Arar
anuidade.
N. 125.572 - Westinghoirise Elec- nyme.
N. 115.291 - Peneira Vibratoria •
Oddone Pierre & Cia. Ltda. (recora Wilson Marcandes Ind. e Comércio de tric Corp,
N. 112.084 - 1.0:ens
Pa.
N. 126.453 - Ditto Incorporated.
brik Ver! a Kon gsted.
"ando do despacho que Indeferiu o ter- Máquinas Ltda.
N.
126.607
Imperial
Chate
ai
Inmo 287.704 título Prigelux) - ManteN. 112.699 - Cora Products Co.
N. I 688 - Aperfeiçoamentos em
nho o despacho de indeferimento publi- ou relata as a circuitos eletrônicos de dustries Lamted.
N. 113.274
Martin Barcley CoaN.
127.497
Akaehaaget
Svenska
rad.
tad° no 'dia 20-12-62. O pedido de pre amplificai; • o cora -cionamento e ma.
sideração não está devidaente nipalaç de 'sinala c audio frequen- r
N. 113.326 --- Salomão Dorfman.
e por isso E arquivado,
m de. das paar reprodução de som de alta
Cimentado
N. 127.659 - The Upjuhn Co.
N. 114.291 - Plough Labraatoriea
ecOrdo com o art. 196 alínea b do cá- qualidade - Edmundo Vidal.•
N. 127.900 - Ameriaan Cyanamid Inc.
algo. Arquive-se também processo."
Co:
N. 115.649 - Oito Nhieller.
N. 119:193 -. Indutor para máquiN. 127.901 - Amaria:In Cyanamid
Braz Antonio Soares (recorrendo do
N. 115.853 - Soc. de Diffusion de
Normagem.
nas
elétrica.
irata
Co.
desp . , lio que indeferiu o tremo número
Brevets
Du Pr ofesseur Risier,
,
120
349
Proaesso
e
dipositivo
N. 128.563 - João Einensio Pinto.
Ni
337. ' .lo Auto r 'loto Diesel Indus- para
N. 115.884
Merck Cl Co Inc.
o
recorte
automático
de
uma
tira
N.
128.714
Asald
Kasei
Kogio
trial) - Mantenho o despacho de in- de vidro Compagnie de Saint GoN. 115.9-1 - Dniop Rubber Co r..a.
Kohus.hiki
Kaisha.
'
deferimento pbblicado em 11-12-62. O
N. 129.455- Colgara Pahnolive Co. mited,
pedido de reconsideração não está devi- bain.
N..
131.383 - 131.334 - Cihs SoN. 115.953 - - Dorme.vil Pereira Pai.
damente fundamentado e por isso é ar- N. 120.540 - Fabricação de artiSOS
raivado, de aceirdo com o art. 196 eli- gos bcos 011n Mathieson Chemical ejete Anona/me.
N. 131.448. -- Paul Adrman J an N. 116 • i)9t.i
Paulo Rotter.
dias b do código, Arquive-se também o Corp.
N. 116.131 - Pab Pintlo-ania Arte•
procegso.
N. 121.845 Solda a arco submerso Janssen.
N. 131.467 - Ed Geistlizit Soaria fatos de Arame e Ferro Ltda.
Companhia União dos Refinadores em material fundido composições e proA C.
N. 116.020
Me-ck E Co Inc.,
Acuem. e Café (recorrendo do despir cesso - Union' Carbide Corp. .
Roconsideração de Despacho

.

42)

r•

•

- As Repartições Púbticas
'deverão remeter o expediente
destinado á publicação nbs
Jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até (Is
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas, por escrito, àSeção de Redação, aas
LI às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, -que serão. sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
• Para facilitar aos assinantes
e verificação do prazo de validade de suas assina umas. na
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EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR ~At

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
DC errevieo oe ~sudações

CHEPIt

oa

SEÇÃO GE

e:coação

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL .
IIICÇÃO
**pau de pubdeld•de de caps.:11.n~ do Departamento
NI•ele•al da Proprtadado InduatrIall de Minlinarle
•• 1)n•Girtsla e Go.r.ireele

J.,presna nau oficinas do Departamento de Imprer.ae Nacional
•

ASSINATPRAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:
Semestre . . Cr$ 600,

Capital e Interior:
Semestre . . Cr$ 450

Ano

Ano

Cr$ 1,200,

Exterior:

Exterior:
Ano

Cr$ 1.300,

Cr$ 900

Ano

Cr$ 12000

parte supericr do enclerêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinande registro, o mês e o ano em les providenciar a respectiva
renovação com antecedência
que findará.
A fim. de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.

- As Repartições Públioo4
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro .de cada ano e ál
iniciadas,.em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
•
- A fim de possibilitar a re•
;nessa de valores acompanhan
dos de esclarecimentos quanta
à sua • aplicação, solicitamo4
usem os interessados prefes
reneialmente cheque ou vala
postal, emitidos a favor do,.
Tesoureiro do .Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os „suplementos às edls
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes qua
os solicitarem no ato da ars&
natura.
- O funcionário público te.
(lera!, para fazer jus ao des. •
conto indicado, deverá provar,
esta condição no ato . da assinatura.
- O custo de cada eíremplar,
atrasado dos órgãos oficiai4
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ • se do mesma
por soo)
ano, e de Cr.
decorrido.
•

N V Philips Gfoei- N. 130.194 - Alberto Demetrio Ca- N. 127.711 - Oswaldo da Cosa
N. 116.896 - J M Voith M B H.1 N. 1.31.230
Dona.
ruana.
N. 117,788 - Ind. de Peças para' larnpenfabricken.
N. 127.747 - nu, Mosler 5.4
N. * - 1.179 - The Udylite Research N. 1:0.493 - N V PhiLps
Automoveis Steola S.A.
1.7:_perifabrieken
Co,
S.A. Madu- Corp.
N. 118.781 - Sa.
N.
Mario Leite de Cae
Duvid Chinkerman. N: 131.744 - General Motors Corp.
N. 13!.195
reira Industria e Comércio. 128.301
- Leonardo Anacleto N. 132.259 - João Paulo Araujo. tro.
N. .138.,5
N. 120.092 - Ciba Soc. Anonyine. Nasc:r:ento Ramos.
N. 132.946 - Harry Oliver Simon- N, 128.586
Maria Delisea Dona
1.008 - Augusto Gardini.
N.
sen Jr.
N.
97.937
Prcigil
S
.
A
.
102.095
N. 121.495 - Sidney Hedley. Bur
N. -133.002 - Claudio Cesar Ma- N. 92.422 - Dalvaro Ferreira U,
- Canadian Industries Limited.
gham.rengo.
ma.
N. '24.108 - Marcel Kaizer.
N. 1.-.1.863 - Siemens Bactuninon N. 124.387 - Montaria S.A. En- N. 133.071 - Jose Rayrnundo de N. 112.747 - Prema Preservação a
G..:i7.11schai, Mit Beschrankter Haftung. jenharia e Comércio.
Madeiras S.A.
Olivei.a Filho.
N. 122.070 - Th; Raleigh Cycle
N. 133.399 - Instituto de Erige- N. 119.187 N.
124.941
Edith
Davis
StrinGeneral Electric Co
Co. Limited.
nharia Elétrica de Varsovia.
N. 120.365 Nicola Dunin Borkos
ger.
- Chernle GrunenthaL
N. 91
"125.115 - Jose Gonzales Lorenzo
N. 108.987 - Julius Stuart Young- W"sley e Alan Alce Duna) Borkawsky,
N. 116.563 . - Deering Milliken Re- Dr. Luiz Cuervo Y Jean Luiz Fuen- ner eHans Noll .
N. 120.773 - Edgard Leis Rapa(
search Corp.
de Magalhães.
N. • '12.241. - P-Iro Pasternak.
tes Canafe.
N. 118.879 - Dr. L Zambelettl N. 121.972 - Ki-iberly Clark Cora,
N. 127.533 - Emile Jules 7v/arie N. 125.495 - Clovis Pereira SaiaS P A.
Lombard.
N. 122.446 - Elektro Motoren A Q
paio.
N. 127.679 - Trepatent AIS.
N.
122.913
- Jose IzabeI de Souza.
N. 124.409 - Lab. Hosbon S.A.
N. 127.930 - Heberfettr 6 Co Ag. N. .1 .323 - Efstr. tios Tsalinkis.
N. 123.747. - Ary de Araujo e N. 124.577 - Shell Internatiorkik
N. 127.960 - Pont Canet Limi- N. 125.814 - Frank W Lawson. Silva.
Research Maatschappii N V.
N. 126.438, - Jo-gt Humberto Pitada.
N. 123.953
Daiwa Boseki Kabus- N. 126.623 - Novigraf Ind. e Ca
Fone 5, Canet Limi- -carro e Jose Amarante Junqueira.
N. 127.961
N..126.723 - Manufatura de Gra- hiki Kaisha.
mércio de M A:miais de Escritório Lia*
tada.
N. 124.123 - Ema° Reaeareh And tada.
vatas e Lenços Duplex S.A.
N. 128.066 - Petrocarbon DevelopEngineering Co .
•
- Farbenfabriken Bed
• N. 136.769 - (Patent,.. n' 69.798)
ments Limited.
Bentivogho
Marin/. yerN..126.781
N.
124.499
AktiengeselLschaft.
N. 128.9, • - Guenther Wagner. - Toledo Scal C,orp. •
N. 124.508 - Metalúrgica Fracalan- N. 127.653 - Jose Carlos de
Some
N. 129.774 - Potasse Et Engrais N. 126.768 - Manufatura de Gra- za S.A.
Corsini.
tatas e Lenços Duplex S.A.
Ch•raiques.
N. 124.518 - Costabile Cardieri.
N. 128.616
Knapeack Grieshalim
N. 129.964 - Universal Ou l Pr
N. 126.906 •,•-• Vinzenz Rupitsch.
N. 124.750 - GS G Temo Indus- Aktiengesellschaft.
ducts Co.
Marco Ivanov Mant- trial Ltda.
N. 126.914
N.
128.764
Montecatini
Socidd
N. 130.079 - E. I. du' Pant de Ne- chev.
125.177 - r Soudure
Generale Per L'Industria Mineraria
Metalur Ica Scavone queN.Lan-,„
N. 127.650
mours And Co.
C.himica.
N. 140.110 - The National Cash Ltda.
N. 125.660 • International Mac N. 128.981
E / Dir Pont de De*
Register Co.
Metalúrgica Scavone Gregor• Organizatio- 1M GO.
N. 127.655
• mours And Co.
Ltda,
N. 1 30.691 - S '?naatsu Takita.
N. 125.708 - Icae aria Carrasco N. 129.028 - Giovanni Zanalettl
N. 1:0.748 - Construtora de Má- N. 127.798 - S.A. de Materiais Mana.
e Francesco Toreolt.,
Elétricos Same. quinas Castor Ltda.
N. .126.019
Eaton Manufacturing'
Shellmer Embalagalt*
N. 129.279
N. 130.803 - Jose do Couto. Co.
N. 127.915 - Cassettari Arialdo.
Moderna S.A.
N.
12,3.050
COTTae
Patrignanf.
6
Cia.
N.
128.385
Barolo
N. 130.795 - r-T1 Chemie Aktien.
N. 130.738
Hunter Douglas Iam
.
N. 126.313 - Lnfgl Pata.
gesellsnhaft.,
ternat'an-: Quebec Limited.
N.
126.326
Dorr
Oliver
Tinc.orpo128.810 - The Dow Chemical
N. 130.915
E Merck Akticngerate&
N. 130.780 - Hunter Douglas kg'
Co. )
sellschaft.
4100E- ternational Quebec Limited.
N. 131.058 - Radio Corp. Of Amé- N. 129.001 -, Agenor Gonzaga N. 127A11
tefijer. Eu Ens,111. 94ebraten.
•'•
N. 130.898 - C.,ei S.A.
Casar.
rica.
•• ,

••n
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N. 131.163 — The National Oash Unidos da América do Norte, e em
favor de: Squibb — Indústria QuinaiAnote( Co.
oa 8,A. — estabelecido no Brasil —
Kanaop Monarch Co. Averbe-se o contrato de exploraeão.
tr. 131.252
Ingersoll Road Co.
N. 131.359
N. 131.443 — Admiral Corp.
N. 132.363 — August Scan,
CLORUE3RA
Peoprietíria
N. 132.434 — C-Injetam° H gtey
°LIN MáTRIESON
& Irmão Ltda.
OREMICAL CORPORATION
N. 132.484 — Tia" Netioaal
Licenciada
4Ontà . I NDUSTRIA QUIMO* S.il
Register *Co.

•

14. 132.571 — Representações Me..
/arma Ltda. e Laszlo Schultheisa.
N. 132.574,— Paulo Ribembolm.
R. 132.634 — IVIanning Maxvrell
• Metore Incorp.
Helio Nicolay.
t. 132.986
. 139.716 -- W R Grace 8 Co.
143.539
Manoel Alves.
N. 144.5+2 — Joaquim Blasco Baraio Nuevo.
N. 143.379 — Dr. Odorante Oetavío Tavano.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Ganaseg —
registrada sob n° 240.643 constante
da clichê abaixo, de propriedade de:
Olin Mathieson Chemical Corporation — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte em favor de
Squibb Indústria Química S.A. — estabelecido no Brasil — Averbe-ia o
contrato de exploração.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA. E LICENÇA
Rio, 20 de março de 1964.

Artigo 147 parágrafos 19 e 29 do
Código da Propriedade Industrial.
Por despacho do Sr. Chefe da Sag:Á) foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Vet-Jecta —
registrada:sob 30 206.595 — conaLancliché abaixo, de propriedade de
te
lin Mathieson Chemical Corporakin — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor
Cie: Squibb Indústria Química S.A.
-- estabelecido no Brasil — Averbe-se
O contrato de exploração.

tion•— estabelecido nos Estados Uni- eido no Brasil — Averbe-se o contrate
dos da América do Norte em favor de exploração.
do — Squibb Indústria Quitniça S.A.
— estabelecido no Brasil —
contrato de exploração •
ia contrato
IETAME

Prepristtria
°LIN NATRIESON

OtIN MATRIESON

amuem, CORPORATIOW

Licenciada
*Q419414-n INDUSTRIA QUIIIICA S.A.

Licenciai&
NULOS- - INDUSTRIA.QUINIOa.

Por despacho do Sr. Ckpfe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: Neottalon —
registrada sob n o 274.528 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de Olin Mathieson Chetnical Corporation -- estabelecido nos Estados
Unidos da América do Neta em favor de — Squibb Indústria Química
S.A. — estabelecido no Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

OLIN MATHIESOY
CREMICAL CORPORATION

44Conciada

•

SQUIBB - INDUSTRIA QUIMO. S.l.

•

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca L'Onglex —
registrada ao imo 246.550 constante
do clichê abaixo, de propriedade de'
L'On g lex Limited estabelecido nos
Estadó3 Unidos da América do Norte
em favor de Bozzano S.A. Comercial,
Industrial e Importadora — estabelecido em São Paulo, Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

VET-JECTA
Proprietíria
OLIN MATRIESON
CREMICAL CORPORATION
3QU1B8 - INDUSTRIA QVIMICA S.A.

Por despacho do Sr, Chefe da Seção
foi mandado 'averbar o contrato de exploração da marca Naturetia Registrada sob número 292.605 constante do
clichê abaixo, de propriedade de: Olin
Mathiesoa Chemical Corporatiou —. Estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte eia favor de Equibb Indústria Quimica S.A. — Estabelecido
no Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração,

50-1

NATURETIN

ungW

DLIN MATRINSOI
CHRMICAL CORPoRAnor

4ToprietárIA'

Licenciada

•

,

•

PIPERZOOL
Proprietiria
OLIN MATHIESON
CREMICAL CORPORATION

Licenciada
SQUISS - INDUSTRIA QUINICA S.A.

Por despacho do Sr. Chefe da Sepão foi mandado averbar o contrato
de exploração da mara Clorubra
— registrada sob n o 217.392 — constante do clichê abaixo de :propriedade de Olin Mathieson Chemical Corporation — estabelecido nos Estados

Por despacho do Sr. Chefe da Sacão foi mandado averbar o contrato
de ex ploração da mora: Strekacin —
registrado sob no 280,533 — constante
do cliché abaixo, de propriedade' de
Olin Mathieson `• Chemical Cerpora-

SU PERSTAT
Propriettria

.

OLIN MATRIESON
CRLNICAL CORPORATION
Licenciada

SQUIBB - INDUSTRI A QUINICA 8.1.
• Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de ex.
ploração da marca: Gritzner — Número
298.510 — Constante do clichê abaixa
de propriedade de: Gritzner Kayser
tiengesellschaft — Estabelecido na Alemanha e em favor de Elg:n Fábrica da
Máquinas de Costura S. A. — Esta,
belecido cm São Paulo — Brasil —
Averbe-se o contrato de explornão.

Licenciada

Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de ex1kt:1.c:cotes autorizacirrel • • ploração da marca Cologne Extradry
Por despacho' ckt Sr. Chefe da Seva° foi mandado averbar o contrato
— Registrada sob número 295.091 —
Dozzano 3. A. Coriercial;.
de exploração da marca Grasso —
Constante do cl chê abaixo, de proprieIriportudprat,W.lastrIal•
registrada sob n9 162.303 constante
dade de: Financieira de Perfumaria S.
do cliché abaixo, de pro priedade de
•
'8h
A. — Estabelecido na República do
Grasso's Machinefabriken N.V. —
Panamá e em favor de Perfumei Dane
estabelecido na Holanda — e em fado Brasil S. A. — Estabelecido em
Vor de Fábrica Nacional de Compres- Por despacho .do Sr. Chefe da Se- São Paulo — Brasil — Averbe-se o
ores Ltda. — estabelecido em São ção foi mandado averbar o contrato contrata de exploração.
Paulo, Brasil — Averbe-se o contrato de exploração da marca Piperzool —
de exploração.
registrada sob n o 257.832 — constante do clichê abaixo, de pro priedade de

'GRASSO)
PROP. R I ETA R I A'
- CRASSA KONINKLIJÚ\
MACHINEFABRIEKEN NV.
1 CENC I ADA
FABRICA NACIONAL DEJ
;COMPRESSORES LTDA2

Por despacho do Sr. Chefe da Seçã,
foi manaddo averbar o contrato de es
ploração da marca Superstat — Regia
trada sob número 301.035 — Constato
do clichê abaixo, de propriedade ti
Olmo Mathleson Chemical Corporat:o,
— Estabelecido nos Estados Unidos cit
América do Norte em favor de &ata,'
Indústria Quimica S. A. — Estabels
eido no Brasil — Averbe-se o contra*
de ---aloração.

SQUIBB - INDUSTRIA QUINICA S.A.

Ue S4.41.

•

ffiQUIBB - INDUSTRIA QUIMICA S.1.

PPeprietiria

.1.*OneleX

— 01In Mathieson Chemical Corporation — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte em favor de Sauibb Indústria Química S.A.
— estabelecido no Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração.

OLIN NATRIESON
CHEMICAL CORPORATION

Licenciada

puma coapaunis

Wepriettria

Prepriettria

Preprietíria

STREK AC (IN..

NEOTHION

GANASEG

Uso autorieado de marcas
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Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de ex.
ploração da marca; Cor-Tyzine — Registrada sob número 302.291 — Constante do clichê abaixo, de propriedade
de: Chas Pfizer 8 Co.' Inc. — Estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de Pfizer Corporatioa do Brasil — Estabelecido no
Brasil — Averbe-se o Contrato de exploração,
COR-TYZINE'

Proprletárld
CIAS. PPIZER 44 CO., ING,
•
Licenciada
• PPI7..ER CORPORATION DO BRASII,
'

Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de ex.
ploração da marca: Skants — Registrq
Panam,
sob número 304.381 constante do clich(
Fabricante autorizado \
abaixo, de propriedade de Copper's Int
parfunea Dana do Ataa ail 8.1.
corporated — Estabelecido nos Estadol
__„) Paulo
Unidos da America do Norte, e eia fei
•
voe de Eltex S. A. — Estabelecidl
Por despacho do Sr': Chefe da Seão no Brasil — Averbe-se o cor.trato
foi mandado averbar 't.) contrato de ex- exploração. •
ploração da marca: Velame — Regis• - -- - afta)
Irada sob número 2955-244 constante do' , _k_... • , .--..clichê abaixo, de propriedade de Olin ProprlittArIa é COMR , 8 INCORPORAO
MathiesOn Chemical Corporation —..gç.., ,-- WIsconslo - U.s.A.1
tabelecido nos Estados Unidos da Ame-1 rLierolioladaay 'Rh= 8. A.* .
rica do , Niirte e em .favoe de Siatkibb •—• • •
.3a9 P44.9'4,INMadeJ ''
Indústria Quimica S. A. -7.,Eistbrie- - . , .

Proprietárii
Plaanctiera da ' Per:ui:a:rata 3:£
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' Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Relca — Registrada
*oh número 293.281 — Constante do
dichô abaixo1 de propriedade de Sandoz
5. A. — estabelecido na Suo e em
favor de Sandoz Brasil S. A., Anilinas,
Produtos Químicos e Farmacêuticos —
Estabelecido em São Paulo — Brasil
Averbe-se o contrato de •aploriição.

RELCA
ÇAIIDOZ S. I.
Bile— Suisse

Por despacho do Sr. Chefe da Seção, foi mandado averbar o contrato de
e:„. loração da mares. retas .-- registro 295.54: -11.stante do clichê abaixo, de proprieoUde Sandoz S.A. —
estabc z.áto a Suíça e em favo: de —
Sandoz Brasil S.A., Andinas, Produtos
Químicos e Farmacêuticos, estabelecido
em S. Paulo — Brasil - A \ erbe-se o
contrato de exploração.

eiteretss
SANDOZ S/A.
BidgE — SUISSE

Licenciauu
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas , Produtos Químicos
e Farmacêuticos
Por despacho do Sr. Chefe da Seção
foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Befandoa Registrada sob número 294.922 — Consta_ite
do clichê abaixo, de propriedade de:
Sandoz S. A. — Estabelecido na Suiça e em favor de Sandoz Brasil S.A.,
Anilinas, Produtos Qui:n cos e Farmacêuticos — Estabelecido em São Paulo
Brasil
Averbe-se o contrato de
exloração.

43EFANDOZ
Proprietária

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi ..; ulailo averbar o ccotrato de
exploração da marca Rcicacid — registrada sob numero 301.369 — constante da cliché ab,iõo, de p.-opriedade
de Sandoz S.A., estabelecido na‘Suiça
e em favor de Sandoz Brasil S.A., Anilinas Produtos Quinucos e Farmacêuticos, estabdecido no Brasil — Averbese o contrato de csploraçãe

Por despacho do Sr. Chefe da
çâo foi mandado aveW r o contrato de
;:ão da marca: RL"
ex
—
gist -'/o sob mime, 301.371 constante
do 'clichê abaixo, de propriedade de
A.
estabeleddo na Suiça
cos estabelecido no Bsasil — Aver- Sandoz
be:-se o Lontrato de ---'oração.
e 'avo. de San •z Brasil S.A., Adilias, Produtos Químicos e Farmacêuticos estabelecido em S, Paulo — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
Proprietária
5ANDOZ S A

‘ekariEx

licenciaua

• Licenciada

ReicerinisN

SANDOZ BRASIL S e
.lwilinas, Produtos Ouimicot

e Farmacêuticos

rroprietária
SANDOZ S. A.)

ore

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da In _a — Antimucine —
registrada sob número 302.380 — constante do clichê abaixo, de propriedade
de Sandoz S.A. — ec . L,212cido na Sulça e em favor de Sandoz Brasil S.A.,
Anilims, Produtos Químicos e Farmacêuticos estabelecido em S. Paulo —
Brasil — Averbe-se o ,ontrato de expio-ação

Licenciada
dANDOZ BRASIL S. A.
Adirias, Produtos Químicos
e Farmacêuticos

tihnucine

Reicac2

SANOU S. A.
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Quimicos
e Farmacêuticos

Por s Neho cl Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exp:on.- ,ão da mareai Relcafix — registrada s..13 núme:o: 301.370 constante do
clichê aba
de propriedade de — Sandoz S
estabel
) na Suíça e em
favor de -- Sanei( Brasil S.A., Anilinas Produtos Quirn:cos e Farmacêuti-

Licenclada

Licenciada
SANDOZ BRASti.. S. A.
Anilinas, Produtos Quimicos
e Farmacêuticos

SANDOZ S. A.
Bale — Suisse

Abril de 1965

Quanto ao pedid , feito a marca nê•

Proprietária
SANDOZ S.

A.,

Licenciada
SANDOZ BRASIL S. A.
Anilinas, Produtos Quimicot I
e Farmacêuticos

SANDOZ BRASIL S. A:
Anilina, Produtos Quimicos
e Farmacêuticos

mero 179.231 —
requerente — Sandoz S.A. —
Produtos Ou;'- • -s e Farmacêuticos.

Rio 31-3-1965. — Assinei e encerrei
21 laudas cia expediente. — Nikon A-

vim Xavier, Diretor do 5. Dc lmentieção.
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A VENDA
Na Guanabara
freOia de Vendas: Avenida Rodrigues Alves n • 1
Muda 14 Ministério da Panada
Monde-os a pedidos pelo Serviço d• ReenabCda g Paiol

Em Brarilia
na cede de
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acârda com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torrem' o prazo de Cl) dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departi-mcnto
Karional da RroPrieclaile Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

p

674.128, de 30-11-1961
e Pastelaria Ira Já Ltda,
Pernambuco

¡nu a.°

Caiaria e Pastelaria,
(IRAJÁ LTDA.
Nome Comercial
Térnio n.° 674.129, de 30-11-1964
Mariano Corna) Witkowski
Guanabara

•Neeet vaga
Classes: 33 e 41
Titulo de Estabelecimento
Teimo n.o 674.130, de 30-11-1961
Imaas — Imóveis S.A.
São Paulo

Edificio Aracali

Term.) a. > 674.135, de 30-11-1964
Carlo; Alberto de Aboim Chaves
São Paulo

Seirn_Chomada

de Ar

Termos na. 674.139 e 674.1+2, de
30-11-1964
Rio grande do Sul •
Promotora de Valorização do C ilçado
Sociedade Anônima

Termo n? 674.116, de 30-11.-19b1
Minorpa S.A. Frigorifico Norte
Paranatts3

Classe 23
Frase
Termo n? 674.136, de 30-11-1964
Protética e Dentária Paraná Ltda.
Paraná

Protética e
Dentária Paraná
Classe 10
Representações de artigos dentários
Termo n.9 674.137, de 30-11-1964
Industrial de Máquinas Ramede Ltda.
Rio grande do Sul

RAM

ED

E,

Classt.- 32
Para distinguir: Almanaques, swiár:os.
álbuns impressos, boletins, catálogos.
Jornais, livros impressos, publicações
Impressas, revistas, programas radiofónicos e redio-televi.scionalos, peças tea.
trais e cinematográficas, progratr3;
cense
Classe 50
carPara distinguir: Bilhetes de
tazes impressos, literais de propaganda,
cheques, clichés, catões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas., faturas .folhinhas impressas, notas p ,-,:ru:ssórias recibos e rótulo.

Classe 33
Indústria Brasileira
Titulo
Classes: 32„ 35 e 50
— Teima n.o 674.131, de 30-11-19t34
Classe 6
Insígnia
Classes: 32, 35 e St,/
SERDO — Serviço de Recorte dos Aláquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17
Snial de Propaganda
Diários Oficiais Ltda.
Guanabara
Urino 6. 0 674.143. 'de 30-11-1)64
Têrtno n .0 674.138, de 30-11-1964
Prornot6 r a de Valorização do Calçado Promotora de Valorização do Calçado
Promotora de Valorização do Calçado
Sociedade Anônima
Rio Grande do Sul

Classe 41
Banha. bacon, carnes, caries am con.servas, salgadas, secas, defumadas e enlaadas chouriços gorduras, gorduras da
animais e vegetais para fins culinários.
línguas, linguiças, mortadelas, palos,
presuntos,
_ salsichas, salames e_ xarquea
Têrmo n. 5 674.147 à :30-11-1961
Frinorpa S.A. Frigorifico Norte
Paranaense

!Mit
Cose 50
Artigos da classe.
Térino n.° 674.132, de 30-11-1961
LM — Automóveis Ltda
São Paulo

.Nil-/Nutomõveis

Ltdú,

Nome Comercial
674.133, de
Teraos fls. 671.133
30;11-1964
de
Palhinra S.A. Indústria e .....-mércio
r"
Bebidas em Geral
São Paulo

outei
indústria Brasileira)
• Classe 41
Vinagres
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter. brandy. conhaque. cervelas . femet. genebra. gin kumel,
nectar, punch, pimpermint. rhunt.
JUCOa de frutas em álcool, vinhos, ver.
Inch. vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Classes: 32, 36 e 50
Frase de propaganda
Classe 41
Sinal
de propaganda
Classe 36
de-30-11-1964
— Termo n.° 674
Para dist:aguir: Artigos de vestuários Promotora de Valorização do Calçado
Termo n.o 674.148, de 30-11-1964
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Rio Giancie do Sul
Q. Café Ltda. Comércio e Indústria
aventals, alparcatas, anáguas. blusls,
Paraná
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes. cartolas. caraPromotora de Valortzação
puças. casação, coletes, capas. chales
caehecols, calçados, chapéus. cintos
do Calçado - Provac
cintas, combinações, . carpinhos. calças,
'indústria Brasileira
de senhoras e de crianças, calções. caIClasse 33
ças. camisas, camisolas. camisetas.
Titulo
Classe 41
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Term—o- n.o 674.145. de 30-11-1964
Café cm grão, torrado e em pó
safas, casacos, chinelos. dominós. acharFrinorpa S.A. Frigorífico Norte
pes, fantasias, fardas para militares, coTermo n.o 674.149, de 30-11-1964
Paranaense
legiais. fraldas, galochas, gra .,atas. gorIndústria de Vassouras Araucária
Paraná
ros. logos de lingeritn laqueus. iaquéa
Limitada
luvas, ligas, lenços, mantas. meias.
Paraná
maiõs, mantas, mandrião, manilhas, pelet6s, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
PettgaL ponches, polainas. pilamas. pu.
cibos, perneiras. quitnonos. regalo..
robe de chambre. roupão. sobretudos.
Indústria- Brasilotra)
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sucteres, aborta sungas, stolas ou slacks.
Classe 29
itticeN toucas, tosbantes, ternos, milVassouraa
Nome Comercial
formes e vestidos

O, CAFÉ

Frinorpo S/A;

Frigorifico Norte
Paranaense"

ARAUCÁRIA.

.141/10 OFICIAL

1374 engunda-tetra
Termo n.° 674.150, de 3041-1W
Moinho Floresta Ltda.
Paraná
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Termo a.° 674.159, de 30-11-1964
amoladores de ferramentas, alças para Unas. alumen, alvaiade, alvejantes Inancinhos, brocas, bigornas, baixelas, dustriais, alumínio em pó amoniaco, Cevo° Espirita Cantinho do Pai Onotre
Guanabara
' bandejas, bacias, mombonieres baldes anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti-

/borboletas, baterias, bases de metal bra- • oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan,.çadeiras, bules, bisagra buchas, bainha tes. azotatos, água acidulada para
Ipara tacass baterias de cosinha, colhe- acumuladores, água oxigenada para
res de pedreiros, cadeados correntes ca- fins industriais, amónia: banhos para
Classes: 33 e 41
bides, cha 'es de parafusos, eorbexõea galvanizaçao, benzina, benza betumes,
Titulo
para encauamentos caixas de metal para bicarbonatos de sódio. de potaaslot cal
Termo re" 674.151, de 30-11-1964
portões, colunas, canos, chaves de fen- virgem, carvões, carbonatos, catalizaSilamar Ltda.
da, chaves inglesas, cabeções. canecas, dores. celulose, chapas fotográficas.
Paraná
copos, :achepots centro de n-.esa ca composições extintores de incêndio, clogueteleiras, caixas para condimento de ro, corrosivos, cromatos, corantes, creoalimentos. cadeados, caldeirões, caaaika sotos: descorantes desincrustantes, dislas, chaleiras. cafeteiras coochas coa- solventes; emulsões fotográficas. enxodores. cuscuseires, cabides de meei! fre, ater, esmaltes estereatos; fenol, fil
cabos. caixas de ferro, cgruzatas cur /as Ines sanslilizados para fotografias, 'IIClasse 50
cantoneiras, chaveiros,. ean:v,-.!--:s. cha- xadores, formol, foslatos industriais, fósPara distinguir: Bilhetes de loteria, care os. ..1•,:ri, foros industriais fluoratos; aalvanizadotazes impressos, literais de propaganda, venas, cremones, cadinros cr
cheques, clichés, cartões termosplásta- tradorea, cassinetes, cabos. chaves cha- res, gelatina para fotografias e pintura
ves para porcas circulares chaves tor giz, glicerina; h:el7atos, hidrosulfitos;
cos de identidade, etiquetas impressas,
qunnétrica, correntes para chaves, col. impermeabilizantes, iodurctos: lacas;
faturas, folhinhas impressas notas piscreta', chaves para porcas. ellstintivos. maasas para pintura, magnésio, mermissórias recibos e rótulos
_
c/ela:adiças, descanço para talheres, pra- cúrio; retratos, ne'utralizadases, nitroceTermo ns° 674.152, de 30-11-1961
tos e copos, enxadas, esferas, engates. lulose: óxidos, oxidantes. óleos para
Plastic Publicidade Ltda.
enfeites de metal. estribos, espátulas p intu-a: óleo de linhaça; produtos 'quiestojos de metal para carimbos e:xo!3 micos para impresso, potassa indusGuanabara
cxpandidor para tubos, estruturas meta. trial, papéis emulsionáveis
para a foticas, escarr adeiras, espremedores, espu- tografia, papéis de turnesol. papéis liemadeiras, formões. foices, '.tri-o para liográlicoa e heliocopistas, oelirailas
cortar capim, frerolhos, lacas, tacões sensíveis, papéis para knografia a anáfechaduras. fruteiras. funis, fôrmas para lises de l aboratório. p igmentos,
potassa,
doces, bolos, empadas e pudins, Ilaages pós metalicos para a composição de
Classe 50
fivela, furadores, ferramentas cortantes tintas, p reparações para fotografias,
Farploração do comércio de propagam Ia ou perfurastes para marceneiros, Lachos p rodutos para niquelar,
pratear e arode matai, ferraduras, forminhas, fitas mar, p rodutos siara diluir tintas prossiaern geral em balsas, pastas, sacolas,
de
aço,
ganchos.
guarnições
de
metal,
maletas e cartões
to; reativos, removedores, reveladores;
garfo,», ganchos para quadros, grampos
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
Termo n.' 674.153, de 30-11-1964
para emendas de correias,. grades para silicatos,
soda caustica. soluções quiIndústria Vinícola Milioni Ltda.
brigões e geladeiras, grelhas, galheteiros
micas de uso industrial, solventes, BalSão Paulo
gonzos, grosas, ar-rafas. ilhoses, joe- ou
pastosas para madeira, ferro, parelhos, jarros, limas lâmInas licoreiros
fatos;
latas, luvas, linguatas, leiteiras, macha- des, tintas em pó. liquidas, sólidas
contruções, decorações, couro», tedinhas, molas para portas, martelos
cidos, fibras, celulose, barcos e vai.
marretas,
matrizes.
marmitas,
maçanetas
0.4,0
culos. talco industrial, thiner,
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhai,, uipes, pcas, pás, picaretas
Tenno n.° 674.158. de 3011-1964
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Ladislau Farkas e Eva Coarant
, pratos, porta-gelo, posai , as, porta-pão,
'moa?.
São Paulo
porta-jóias, paliteiro», pane/as puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, • porta-copos e
Classe 42
garrafas. passadoses de roupa, presiChampagne
in-d11 8- tr- i-a-r /3
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
1
termos as. 674.154 c 674.155, de ;rebites, reduções, recipientes de anatai,
Classe 4: 1 eirj"
rodizios, roscas de. aço inoxidável. re30-11-1964
Corbisa Industrial Agro-Peessaria Ltda, gistros de aço inoxidável registros, Para distinguir: A q uecedores, a quecedoserra,», serrotes,- sifões, saleiros, sacarrô- res automáticos, aparelhos para moer
São Paulo
lhas, torquezes, trilhos fubqs subula- carne, aspiradores de pó, aparelhos e/éções, ampões, travadeiras telas de tricos para lavar, acendedores elétrico,.
arame, trincos, taças, travessas, tesouras aparelhos picadores de carne e legumes,
trancas, tramelas, talheres talhadeiras aparelhos fotográficos amplificadores
tampas para panelas e caldeirões, ter- de som, aparelhos acüsticos, aparelhos
rinas, tachos, trans de cozinha, torra. de rádio receptores, aparelhos de rádio
,INDUSTRIA BRASILEIRA
deiras, orinóis, vasos, vasilhames ver- receptores conjugados com fonógrafos
ias . mandril cie expansão, /reza de e receptores de televisão, aparelhos re'rezar, guia de fseza de chanfrar. ceptores de televisâo, antenas, acuinu.
Classe 19
ventosas, maleta,», baus para sacos de !adores elétricos, aparelhos de IluminaArtigos da classe
viagem, para pastas, balmazas, cantos dío. batedeiras elétricas, baterias, haClasse 41
para estojos, colchetes para malas, cra- lanças, bules e cafeteiras elétricas, boAmeixa
vos, enfeites, fecho para pastas e para binas, campainhas elétricas, acumuladoTermo n. o 674.156, de 30-11-1P64
:Traias, passadores de correias, pontei- res de ar, condicionadores de ar. chuIndústrias Coimbra de Ferragens S.A. ras, prendedores de papel, suportes. veiros elétricos, diais, enxugadores elétorniquetes e tubos de expansão
São Paulo
tricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, exaustores elétricos, 'oTArma n. o) 674.157, .de 30-11-1964
gareiros elétricos e automáticos, ferros
Paulo Giovanni Etre,:aan
elétricos, de passar e engomar, frigideiSão Paula

Moinho floresta

SILAmAR

rlasttc

CENTRO

ESPIRITA

CANTINHO DO4
PAI ONOFRE,
Classe 33
Titulo
Termo n.° 674.160, de 30-11-1m
Confecções Jerry Ltda.
Guanabara

CONFECÇÕES
IERRY LTDA.
Nome Comercial
Termo n .9 674.161, de 30-11-1961
Meias Caçulinha Ltda.
Minas Gereis

MEIAS
CAÇULINHA LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 674.162, de 30-11-64

La Republicana S. A.
Uruguai

irráriao

"Nrn eixa co

Siii6

,Iridústrjj Brasileira
Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentes:
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites.
argolas, aldraves, armações de metal
a'aidorea de latas. arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, ata-

cibos para- lavatórios, arandelas. arestns, aro!, almofadrlats, amoladoras,

JIIM A

Casse 44
Para distinguir: Bolsas, caixas. cartel,.
Ima e estõios para acondicionamenta di
cachimbos. charutos, cigarros e egarri.
lhas, fósforos ou fumo, ciarateiras,
garreiras. tos ioreira se tabaqueiras Ga,
chimbos. piteiras, boquilhas e ponteiras,
filtros. Isqueiros e suas partes integram*
tes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores pata
cachimbo. charutos. cigarrilhos, crgarros,
rapé, fumo em fardos, em fes/has,
fiado e em corda
Termo n.° 674.163, de 30-1 / -64
Manufatura Sul Americana de Tabacos
S. A.
São .Paufo
TOE Y

In dAst ri a Bras i 1 el ra
.

C <1..*;e

44

Pare distinguir: Cigarros

Terno n.° 674.164, de 30-11-64
ras elétricas, fonógrafos, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e ligai- Manufatura Sul Arei s ricana de Tabacea
dificadores elétricos, leiteiras automátiS. A.
São Paulo
cas,
laatradeiras,
lanternas
elétricas.
Iam#114:'1
pada», misturadores elétricos automátia*""--assa---"--asaasmassaaa
coa, microfones., mostradores, pilhas eléC 'RITZEIki.)
tricas. refrigeradores, resistências ateeiIn
dize
tri a Brasileira
aba panelas automaticas de pressão„ reaUssse 1
Absorventes, acetona, *eidos, acetato& tores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétriagentes químicos para o tratamento
Casse 44
loraçáo de fibras, tecidos, couros e se- ca*, transformadores. tomadas elétricas,'
1
Para distinguir: Cigarros
válvulas elétrica' e ventiladores
Mose; agua tas% tdeook albtaalms, agaí-
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Classe 2
Termo n.° 674.165, de 30-11-64
Termo n.° 674.174, de 30-11-64
lmerico Pellegrini Filho e Luiz Atnérico Adubos, ácidos sanitários, água desin"Bem Bolado" "Boliche Limitada
fetantes e para fins sanitários, apanha
Pastorino
São Paulo
masca e insetos (de goma e p apel ou
São Paulo
papelão), alcali& bactericidas, baraticidas. carrapaticidas, cresol, cresotali"BEM BOLà10" e
na, creozoto, desodorantes, desintatanFITUR—FEIRA MA'
BOLICHE
LIMITADA
tes. defunadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, estereltian•
IN ICSTRIA DO
tes. embrocações para animais, enxerNome "comercial
,TURI SMO
tos, farinha de ossos, fertilizantes, tos
Termo n.° 674.175, de 30-11-64
fatos, formicida& fungicidas, hanigan•
Classe 33
"Bem Bolado" Boliche Limitada
tes. Ocose para fins veterinários, guaPara distinguir: Feira de turismo
nos, herbleidas, inselifugos, larvicidas.
São Paulo
microbicidas, medicamentos para aniTermo n.° 674.166. de 30-11-64
mais, aves e peixes, óleos desinfetante
ilasaffafrar a Sul Americana de Tabacos e veterinários. petróleos sanitários e
BEM BOLADO
S. A.
desinfetantes, papel lumegatório. põe
Sio Paulo— Capital inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
São Paulo
desinfetantes, preparações e produtos
Classe 33
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
' CIGARROS MAS
veterinários, raticidas, remédios para Para distinguir: Serviços de restauranae
fins veterinários, sabões veterinários e e bar, com jogos de boliche e jogos et
AMERICAS
desinfetantes, sais para fins agricolas,
salão
Indústria Brasileira - horticulas, sanitrios e veterinários, sulTermo n.° 674.176, de 30-11-61
fatos, superfosfatos, vacinas para aves
"BR-100" Companhia Expedidora
e animais, venenos contra insetos. aniModerna
Classe
mais e hervas daninNas
Para distinguir: Cigarros
São Paulo
Classe 3
Termo ni 674.167, de 30-11-64
Para distinguir corno marca genérica:
" BR—I00"
Kibon 8. A. (Indústrias Alienenticias) Substâncias químicas, produtos e preSão Paulo
parados para serem usados na mediCOMPANHIA EXPEcina ou na farmácia

DESFILE KIBON DE
BANDEZEAS_

Classe 32
Expressão de propaganda
Termo n. • 674.168,, de 30-11-64
Manchester Indústria Eletrônica S. A.
Silo Paulo

- MANCRESTER INIOSTRIA
ELETRONICA S.A.Nome comercial
Termos as. 674.169 a 674.171, de
30-11-64
Difaco S. A. Distribuição, Fabricação
- e Cánércio de Embalagens
Silo Paulo
• •

DIFASPRAT
Indi tria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, esse:idas, ex.
tratos. água de colônia, águia de toucador á g u a de beleza. água de quina.
água de rosas, água- de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos. fixadores.
de penteados. petróleos. óleos para 03
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios deso,
dorantes. vinagre aromático, nó de arroz
e talco perfumado ou não, lá p is para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios• e olhos. carmim para
o tosto e para os lábios. sabão e creme
rara barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizadores de perfume: escavas para dentes. cabelos, unhas,
e ditos: dum de louro. saquinho perfumado. preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
°ainda: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios , e pintas ou sinais , ardi-

DIDORA MO DERN)

Termos ns., 674.172 e 674.173, de
30-11-64
Armando Silveira Basterra
São Paula

R 1 O I E TE X

Indástria Brasileira

Nome comercial
Termo n.° 674.177, de 30-1144
Rodoviária Cinco Estrelas Lida,
São Paulo

Abril de 1965 1375
Termos as. 674.181 a 674.183, de
30-11-64
Indústria e Comércio de Tecidos e Artefatos de Malhas "Fullsweet" 8. À.
São Paulo

1 FULLSWEET

ir,ristria Brasileir a . .

Classe 37 •
Roupas brancas. para 'carris • mcaas
Acolchoados para camas, aolchas, co.
bertores estregõea (ranhas. guardarias
pos. logos bordados, jogos de toalha.,
lençóis. mantas para camas, panos paru
cosinba e panos de pratos, toalhas cit
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá •
café, toalhas para banquetas, guarnit
ções para cama e mesa, toaihinhae
(cobre pão)
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilho*
e calçados, ataduras de algodão par(
diversos fins, exceto para fins medica
,nais, bande i ras, bordados, braçadeira
'borlas, cadeados caas ara móveis
,pianos, carapuças para cavalos, e
debrans, lã, fitas forros franjar
,festão, feltro para órgão, fofos galas
dates, lamparinas, mochilas, mosquitef
ros, nesgas. ombreiras e enchimentoi
para roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis, a/H
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas rd
eles, sacas, sinhaninhas para vestidd
telas, tampos para almofadas, não Sa
zendo parte de móveis, artigos esta
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, raiou lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
Classe 22
Para distinguir: Fio para tecelseq
(lios de "revoa", "fibra sintética", di
alta tenacidne, destinada à formactil
ou tecelagem de lonas que vão embu
tidas na borracha dos pneumáticos)

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espretnacetes, extrato de
Termos as. 674.184 a 674.191, de
Classe 33
anil, fécula para tecidos, fósforos de
30-11-64
Sinal de propaganda
cera e de madira, g goma para lavan
Brasinca S. A. — Ferramentaria, Cat
Termo
ra°
674.178,
de
30-11-64
daria, limpadores de luvas, liquidos de
rocerlas, Veiculos
branquear tecidos, liquidos mata-gordu- "Audioa" — Auditora Paulista Ltda.
São Paulo
S/C ras para' roupas e mata óleos para rouSM Paul.
pas, olelna, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
"AU =PA" AU =TORA
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
PAULISTA LTDA. 5/0
para calçados
Classe 2
Nome cjvil
Adubos, ácidos sanitários, água desinTermo n.° 674.179. de 30-11-64
fetantes e para fins sanitários, apanha
'BR-l00" Companhia Expedidote
meisca e insetos (de gema e papel ou
papelão), alcalis bactericidas, baratt
Moderna
cidas. carrapaticidas, cresol, cresotaliSão Paulo
INDÚSTRIA BRASILEIRA
na, creozoto, desodorantes, desinfetantes. defur a dores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. e —are/liaisClasse 14
•
tes, embrocações animais, enxerAmpalas de vidro, bacias de vidro a
tos, farinha de ossos. fertilizantes fosde cristal, balões de vidro, bastões
Classe 33
fatos, formicida& fungicidas, funsigan•
vidro, bicos de vidro, buretas de vida
Para
distinguir:
Transportes
de
carga
tes. glicose para fins veterinários, guacainhos e viro, caixas de vidro ou
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas
er g a), cálices de vidro ou de crista
Termo a.* 674.180, de 30-1144
microbicidas, medicamentos para anicadinhos de vidro, caixas de vidro
Tramstec — Sociedade Técnica de
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
!heras de vidro ou de cristal, contana
Transportes Industriais Ltd",
e veterinários, petróleos sanitários e
São Paulo
tas de vidro, copos de vidro ou de cri
desinfetantes, papel fumegatório. pós
tal, cristalizadores de vidro, destile&
inseticidas, parasiticidas, ttuigicidas e
rei de vidro, 'esferas de vidro, espati
desinfetantes, preparações e produtos
las de vidro, frascos de vidro ou 4,
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
TRANST2
cristal, funil de vidro, garrafas de
veterinários, raticidas, remédios para
Didastria Bras114pirt. dro ou de cristal, lâminas de vidro, 11
fins veterinários, sabões veterinários e
I vadores de vidro ou de cristal. matai
desinfetantes, sais para fins agricolas.
deiras de vidro. moldes de vidro. pipa%
Classe 6
horticulas. -sanitrios,,e veterinários., sul. distinguir: Máquina, transporta- de vidro. Passeias de vidro, provetas
fatos, superfosfatos, vacinas rara (aves Para
doem e im apmentos trambortedores vidro, retortas .
de vidro, torneiras
e animais. , venenoscontra insetos,,a4ia
wge dcz—
i l-nee whietria; ' "
vidro, trompas de vidro, tubos de
mais e hervas danin
has
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Abril de 1965

dro, vidro comum, vidro com composi- transmissão de força, motores de quatro baterias, válvulas, voltímetros, velas pa- ou perfurantes para marceneiroa, Sechoa

.ra filtros
de metal, ferraduras, forminhas, fita.
ções especiais, vidro com telas de me- tempos, motores de asseada, motores a
Classe 21
de aço, ganchos, guarnições de metal,
tal, vidro cristal, vidro indualrial, vi- gás, motores oscilantes, motores a petróleo, motores térmicos, motores a va- Pará distinguir: Veículos e suas partes garfos, ganchos para quadros, grampos
dro laminado, vidro trabalhado
Classe 39
por, placas de embreagem, polias, ro- Integrantes: Aios para bicicletas, auto- para emendas de correias, grades para
Para distinguir: Artefatos de borracha, lamentos de esferas, rodas para corren- móveis, auto-caminhões, aviões, amor- fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
borracha, artefatos de borracha para tes, rodas dentadas, reguladores, velas tecedores, alavancas de câmbio, barcos, gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joebreques. braços para .velcuhas, bicicle- lhos, jarros, limas laminas licoreiros
Velculos, artefatos de borracha não lisde ignição, velas de alumagem
tas, carrinhos de mão e carre tas cami- latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaaluídos em outras classes: Arcadas, arClasse 7
nhonetes, carros ambulantes aminhões, dinhas, molas para portas, martelos
golas, amortecedores, assentos para caMáquinas e utensílios para serem usadeiras, borrachas para aros, batentes de dos exclusivamente na agricultura e carros, tratores, carros-berços, carros marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
isofre, buchas de estabilizados, buchas, horticultura a saber: arados, abridores tanques carros-irrigadores, carros, car- mossas, machetes, mantegueiras malhos
buchas para jumelo, batente de porta, de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- roças, carrocerias, chassis, chapas cir- naval has, niPes. Ocas, pás, picaretas
culares para veículos, cubos de veículos
batente de chassis, bicos para mamadei- cánimos e emplilhadores ocmbinados, carrinhos para máquinas de escrever pregoa, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
ras, braçadeiras, bocais, bases para te- arrancadores mecânimos para agricullefones, borrachas para carrinros indus- tura, batedeiras para cereais, bombas corrediços, para veículos direção, desli- porta-jóias, paliteiros, panelas puxadotriais, borracha para amortecedores, para adubar, ceifadeiras, carpideiras, gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- res, placas, pregadores, porta-eeponlas,
bainhas de borracha para rédeas, cochim ceifados para arroz, charruas para agri- vadores para passageiros e para carga penelras, pinos, plainas perfuradeiras
de motor, câmaras de ar, chupetas. cor- cultura, cultivadores, debulhadores engates para erros eixos da direção pires pinças, panelões, porta-copos e
dões massiços borracha, cabos para destocadores . desentegradores, esmaga. freios. fronteirs- para veículos, guidão. garrafas, passadores de roupa, presilocomotivas, lanchas, motociclos, molas.
ferramentas, chuveiros, calços de bor- dores para a agricultura, escarrificado- motocicletas, motocargas. moto furgões, lhas, rasteias roldanas, ralos, regadores
racha, chapas e centros de mesa, cor- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos manivelas, navios. ônibus, para-choques, rebites, reduções, recipientes de metal,
das de borracha, cápsulas de borracha res, enchovadeiras, facas para mamai- para-lamas. para-brisas, pedais. pistões. rodízios, roscas de aço inoxidável, reparac entro de mesa, calços de borra- garras para arado, grades de discos rodas para bicicletas, raios para bicicle. gistros de aço inoxidável registros.
cha para máquinas, copos de borracha ou dentes, máquinas batedeiras para tas, reboques, radiadores para veículos, serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrópara freios, dedeiras, desentupideiras, agricultura, máquinas inseticidas, ma- rodas para Veículos, selins. triciclos, -ti- lhas, torquezes, trilhos tubos' subula.
discos de mesa, descanso para pratos, quinas vaporizadoras, máquinas de rantes para veiculos, vagões, velocipe- ções, ampões. Cavadeiras telas de
encostos, embalos, esguichos, estrados, mungir, máquinas niveladoras de terra, des. varetas de contrei/e do afogador e arame, trincos, taças, travessas, tesouras
esponjas de borracha em quebrajacto máquinas perfuradoras pafa a agricul- acelerador tróleis, troleibus. várães de trancas, tramelas, talheres talhadeiraa
tampas para panelas e caldeirões, terpara orneiras, fios de borracha lisos. tara máquina: de plantar, inotochar.
carros, toletes para carros
rinas, tachos, trans de cosinha, torra.
fôrmas de borracha, guarnições para tuas. Inquinas regadeiras, máquinas de
Classe 31
•
deiras, orinóis, vasos, vasilhames verautomóveis, guarnições para veiculos, roçar, . de semear, para sulfatar. de Para distinguir os seguintes artigos: gas, mandril de expansão, freza de
lancheias para escolares, lâminas de torquir. de triturar, de esfarelar terra, Anéis de vedação para junaões, anéis (rezar, gaia de (reza de chanfrar,
. borracha para. degraus, listas de bor- para irrigaçâo. para matar - formigas e
arruelas, bujões. barbazi- ventosas, maletas, baus para sacos de
racha, manoplas. maçanetas, proteto- outros insetos, para burrifar e pulveri , .teis, barraca de campanha, buchas, be- 'viagem, para pastas. balmazes, cantos
res para para-lamas, protetores de zai desinfetantes. para adubar par.
para estojos, colchetes para malas, crapara-choques, pedal do acelerador, pe. agitar e espalhar palha. para colher tuz"e para vidraceiro, bolas para vál- vos, enfeites, fecho para pastas e para
algodão, para colher cereais, máquinas vulas, bocal do tanque, de gazolina,
da! de partida, paras para businas,
de diafragmas para vedação, massas para inalas, passadores de correias, pontei, pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- amassadoras para fins agricolas,
calafetar, círculos. círculos de borracha ras, prendedores de papel, suportes,
Cortar
árvores,
para
espalhar,
para
ca:
racha para bengalas e muletas, radas pinar.. máquins combinadas .para se- para potes, cordoalha, cordas, correias
torniquetes e tubos de expansão
niaasiças, rodizios, revestimentos de mear - e cultivar de desbanar, para en de transmissão, canaletas, coberturas de
Têrmo
na 674,192, de 30-11-64
tonas, fitilhos, discos
cie cortiça.
^ortiça,
borracha, rodas de borracha para mó- Miar máquinas e moinhos
para
forra
veis. sanfonas de vácuo, suportes de geris, máquinas toscadoras, ordenado, laxetas, lonas, lonas para freios, man- Instituto Pinheiros; Produtos Terapêu.
ticos S. A.
motor, sapatas do pedal do breque, re- -ma mecânicos, raladores mecânicas. ro- gueiras,' mangotes, molas para va.la;ão
Embalo e isolador, 'suportes, semi- los compresso..es para a agricultura. aestanas, rôlhas, tampas, tubos de jacto
São Paulo
pneumáticos, suportes de câmbio, san- sacradeiras. semeadeiras, secadeiras. para vedação,.. tiras, tampeta, tabula;ões para vadações, tendas, válvulas de
fonas de partidas, saltos, solas e saladas semeadores de terra. tosadores
vedação,de
tubos de gra.
radiador
de borracha, surdinas de borracha para ma, tratores aaricolas, válkiulas
opoRRouzio
,Para
aplicação aos Nos telegráficos e telefô• Classe 11
,
..náquinas agricolas
nicos, travadores de porta, tigelas,
Para distinguir ferragens e 5erramentas:
8
tigelas, tampas de borracha para conta- Pa7a distinguir:Classe
Acessórios.
artigos e Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
gôtas, tiras de borracha para elaboraargolas, aldraves, armaçbes de metal
materiais elétricos, instalações elétricas abridores de latas, arame, aparelros da
çao de substancias quks.;cas
para veículos e artigos
elétricos para
e café. assadeiras, açucareiros, apa• Classe 6
veicu/os. Aparelhos de alta tensão, acu- má
relhos
para
lavatórios. arandelas, -arestemanswees=e="1"1"122"
Para distinguir: Motores de qualquer es- muladOres, antenas, acumuladores elétritas, aros, almofadrises, amoladores,
pécie e suas partes a saber: acompla. cos, bobinas, chaves
INSTITUTO PINHEIROS.
elétricas,
chaves
para
amoladores de ferramentas, alças
mentos ax.ais; acomplamentos de rodas automáticas. camutadores, chaves para ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
PRODUTOS TERAPEUTICOSS
$A0 PAVLO
, livres, alavancas manobradoras de em- antenas e fios terra, chaves de alavan- bandejas, bacias, mombonieres baldes
breagem, almofadas para eixos, tnnorte- cas, chaves de tomadas, chassis, chico- borboletas, baterias, bases de metal bracedores de esferas para rolamentos, ar- tes para automóveis, ahat-jours, casti- çadeiras, bules, bisagra. buchas, bainha
Classe 3
ticulações universais amortecedora
çais, chaves de comando, cabos e coa- para facass baterias de cosinha, colhe- Para distinguir: Preparado para aer
dráulicos, aparelhos para reduzir o con- dutores elétricos, caixas de ligação e res de pedreiros, cadeados correntes ca- -usado na anedicin ae na farmácia
sumo de combustível, aparelhos de lu-. distribuição de fios elétricos, conduto- bides, chaves de parafusos, conexões
Termo n.° 674.193, de 30-11-64
brificaçâo, bielas, bobinas para macas,. res tubos e fios elétricos, contadores de para encanamentos caixas de metal para
nas, braçadeiras de embreagem bomens rotação, cOndensadores, circuitos de ilti- portões, colunas, canos, chaves de fen- Bramar S. S. Cia. Brasileira de Comércio Para Ultramar
de cornbustivel..bombas de essericia, bu- Minação, aparelhos de luz de emergên- da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
São Paulo
alas, cabeças de cilindros, cadeiras de cia, interruptores, isoladores de correueachepoti centro de mesa cotransmissão, caixas de embreagem, cat. tek, isolantes elétricos, holofotes para -"*"-queteleiras, caixas para condimento de
Ias de munhão, do e.xo, caixas de em- automóveis, faroletes, faróis, Á:seveis,
e. alimentos, cadeados, caldeirões. escas
PRORROGAÇÃO.
panque, easter de embreagem, coleta ficá' terra, geradores automáticos,
re
las. chaleiras, cafeteiras conchas cosores para motores. correntet motrizes radores estáticos, que funcionam com dormi, cuscuseiroa, cabides de metal,
cubos de placa d eembreagem, culatras válvulas, para aquecimento. por dielé- cabos, caixas de ferro, cgr-uzetas curvas
de cilindros, degraus para eixos, dína- trico e indução, im âns dinamos, lâra a- cantoneiras., chaveiros, canivetes, cisadas, lanternas, lustres, lampeões. lanter.rna,
P
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dinrw c rivatreachcba
inite—
-ss
v
i
rdnree-a
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da alumagem'nos motores de combustão
te, aparelhos luminosos,
eiulin para porcas circulares chaves torgás• vos
dispositivos de ign.ção elétrica, eixos de netas, ara-raios, pilhas,, apairlehlahsossêdceas
correntes para chaves, col.
direção, eixos de excêntricos, eixos de elétricas, painéis de carros, filtros para
aves para porcas, distintivos.
creter chaves
manivela, eixos de transmissão, engre- motores, filtros de óleos, limpadores de dobradiças,
descaneo para talheres, pranagens ensprenagens de parafus soem para-brisas, luzes trazeiras para veie tom
f
e
copos,
enxadas, esferas, engates,
. fim, f ltros para) impera do ar de refri- mios, quadros de comando, p/ugs, refle.
al da mm..1
---..pareastrea
tbos
rim,
efal
ites
geração, filtros de pressão, freios, bas- toma, relays, reatores, redutores, resta- enfe
carimbos,
es-to-l-o—
s de-mtes, magnetos de alumagem motores de tênclas elétricas reatores para luz fluo-efandidor para tubos, estruturas metá. avião, motores 'de bicicletas. motorea de rescente, reostatos, reguladores automás Ucas, eacarradeiras, espremedores, aspacorrentes, alternadas. 'inotoses de coas- ticos, réguas de aço, reguladores e vol- madeiras, formões, foices. ;erro para
bustão, motores de combustão fixos' , tncs- tagent , rádios.. soquetea, sereias de ala- cortar capim. ererous, facas, facões
Classe 41
almas de transmissão, rnecan smos de me, aparelhos para soldar, sinaleiros,
ils.udflirm.as
paeras Para distinguir: Fábrica ele condimentos),
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. 1 tores de combustão Moveis, motores teodolitos, transformadores tubos coa- doces, bolos.
especiarias e conservas de fruta!, lega, s, píessei,. motores de dols . temposs maca- iduita, tomadas. trenas, larminais para fi
velas fteeedoT" ferr.ameatas cortantes
mes e hortaliças
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venaa, eremonea, cadinros crivos, chanfradores, caasinetes, cabos, chaves ela.
ves para porcas circulares chaves tor-

Tlryao n. 9 674.194, de 3041-64
Aços Vinare. S. A.
Stio Paido

30-11-64
Têrtaos na. 674.199 e 674.200. de
Aços Vilares S.
São Paulo

quimetrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, praPRORROGAÇÃO
toa e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
V C —150
estojos de metal para carimbos, eixos
Indastria
Brasileira
expandidor para tubos, estruturas metáClasse 5
licas,
escarradeiras,
espremedores,
espu.
aço
Aço em bruto, aço preparado,
madeiras, formões, foices, Serro para
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
Classe 5
capim, frerolhos, facas, facões
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço cortar
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para Aço elll bruto, .aço preparado. ;',0
refinado, bronze, bronze em bruto ou doces, bolos, empadas e pudins, flanges doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, bronze de fivela, furadores, ferramentas cortantes parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
manganês, bronze em pá, bronze em ou perfurantes para marceneiros, ecaos refinado, bronze, bronze em bruto ou
barra, em fio, ciNumLo em bruto ou de metal, ferraduras, formiuhas, fitas parcialmente trabalhado, bronze de
parcialmente preparado. cimento me, de aço, ganchos, guarnições de metal, manganês, bronze em pó, bronze em
talico, cobalto, bruto ou parcialmente garfos, ganchos para quadros, grampos barra,' em fio, eaumbo em bruto ou
trabalhado, couraças, estanho bruto ou para emendas de correias, grades para parcialmente preparado. citrento tr cparcialmente trabalhado, ferro eni bruto, fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
em barra, ferro manganês, ferro velho, gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
gusa em bruto ou parcialmente traba- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
lhado, gusa temperado, gusa maleável, latas, uvas, linguetas, leiteiras, macha- em barra, ferro manganés, ferro velho,
láminas de metal, lata em Rilha, latão dinhas, molas para portas, martelos gusa em bruto ou parcialmente cal:aem fôlha, latão em chapas, latão em marretas, matrizes, maamitas, maçanetas lhada, gusa temperado. gusa inakável.
vergalhões, liga metálica, limalba s, morsas, machetes, mantegueiras malhos lâminas de metal, lata em fõlba, Iara°
magnésio. manganês, metais não traba- navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas em fôlha, latão era chapas, latão ein
lhados ou parcialmente trabalhados, me- pregos, ponteiros, parafusos porcas vergalhões, liga metálica, limanas,
teia em massa, metais estampados, pratos, aorta-gelo, poseiras, porta-pão, magnésio, manganês, metais não trabametais para solda, níquel, ouro, zinco porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- lhados ou parcialmente traba:hados. raccorrugado e zinco liso em Rilhas
res, placas, pregadores, porta-esponjas, tais em massa, metais estampados,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras metais para solda, níquel, ouro, zinco
Tèrm on.° 674.195, de 30-11-64
pires pinças, panelões, porta-copos e
corrugado e zinco liso em f%,hrs
Labornt6rio Neon:Q(1 Ltda .
garrafas, passadores de roupa, presiClasse 11
São Paulo
lhas, rasteio& roldanas, ralos, regadores Para distinguir ferragens e 'crranientas:
rebites,
reduções,
recipientes
de
metal,
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
oftosaosatin
rodízios, roscas de aço inoxidável, re- argolas. aldrava& armações de meta,
gistros de aço inoxidável registros, abridores de latas, arame. aparelros
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrô- chá e café, assadeiras, açucareiros. a palhas, torquezes, trilhos tubos subula- relhos para lavatórios, arandelas, aresções, ampões, travadeiras telas de tas, aros, alrnofadrises, amoladores.
arame, trincos, taças, travessas, tesouras amoladores de ferramentas, alças para
LA.BORATá 10 NEOMED LTDA.
trancas, trame/as, talheres talhadeiras ancinhos, brocas, bigornas. baarelas
• SÃO PAULO
tampas para panelas e caldeirões, ter- bandejas, • bacias, morebonieres balde,
0.044awA **Amuo
tachos, trans da cosinha. torra- borboletas, baterias, bascs de metal bra1 rinas,
deiras, orinóis, vasos. vasilhames ver- çadeiras, bules, bisagra, buchas, baiiiha
gas. mandril de expansão, freza de para cass baterias de casinha, cole
Classe 3
'rezar. guia de freza de chanfrar res de pedreiros, cadeados correntes caPara distinguir uma preparação farma- ventosas, maletas, baus para sacos de bides, chaves de parafusos, conexões
dutica, indicada nas congestões ',sapa- viagem, para pastas, balmazes, cantos para encanamentos caixas de meta/ para
ficas. eólicas hepáticas, cirroses, cole- para estojos, colchetes para malas, cra- portões, colunas, canos, chaves de tencistites e ictericis
vos, enfeites, fecho para pastas e para da, chaves inglesas, cabeções, canecas.
malas, passadores de correias, pontal- copos, cachepots centro de mesa co'aianos ns, 674.196 e 674.197, de
ras, prendedores de \
papel. suportes queteleiras, caixas para condimento rle
30-11-64
torniquetes e tubos 4.e expansão
alimentas, cadeados, caldeirões, caçaroAços Vai ares S. A.
Classe 5
las. chaleiras, cafeteiras conchas CO3São Poulo
Aço ern bruto, aço preparado. aça dores, cuacuseiros, cabides de metal,
doce, aço para tipos, aço fundido, aço cabos, caixas dc ferro, cgruzatas curvas
parcialmente trabalhado, aço pálio. aça cantoneiras. chaveiros, canivcraa. chaPRORROGAÇÃO
rabudo, bronze, bronze em bruto ou venas, cremones. cadiuros crivos, abana
VCO
parcialmente trabalhado, bronze de fradares, cassinetes. cabos, chaves cha'Indástria Brusileirs
manganês, bronze em pó. bronze em ves para porcas circulares chaves torbarra, em fio, o:menbo em bruto ou guimétrica, correntes para chaves, co/cl,s,Àp 11
parcialmente preparado, cimento me- cretes, chaves para porcas, distintivos.
Para distinguir ferragens e gerrarrenta, tá'ico, cobalto, bruto ou parcialmente dobradiças. descanço para talheres, praAlicates, alavancas, arruelas, arrebite* trabalhado, couraças, estanho bruto ou tos e copos, enxadas, esferas, engates.
argolas. aldraves, armações de :neta! parcialmente trabalhado, ferro em bruto, enfeites de metal, estribos, espátulas
abridores de latas, arame, aparelros de etn barra, ferro manganês, ferro velho, estojos de metal para carimbos, eixos
chá e café. assadeiras, açucareiros, apa. gusa em bruto ou parcialmente traba- expandidor para tubos, estruturas metárelhos para lavatórios. arandelas, • ares- lhado, gusa temperado. gusa maleável, licas, escarradeiras, espremedores, esputas, aros, aimeiadrises, amoladores. lâminas de metal, lata cru fõlha, latão madeiras, formões. foices, 'erro para
amoladores de ferramentas. alças para cm fõlha, latão ern chapas, latão em cortar capina frerolhos, facas, facões
fechaduras. fruteiras, funis, fôrmas para
atacinhos, brocas. b'gornas. baixelas.
bandejas, bacias. niorabonieres baldes vergalhões, liga ni e tálica, Emalhas. doces, bolos, empadas e pudins, fianças;
borboletas. baterias, bases de metal bra- magnésio, manganês, metais não traba- fivela, furadores, ferramentas cortante,
çadeiras. bules. bisagra, buchas, bainha lhados ou parcialmente trabalhados, me- ou perfurantes para marceneiros, çechos
para facass baterias de cosinha. colhe- tais em massa, metais estampados, de metal, ferraduras, forminhas, fitas
res de pedreiros. cadeados correntes ca. metais para solda, niquel, ouro, zinco de aço, ganchos, guarnições de metal,
corrugado e ziaco liso em fOlhas_ garfoa, ganchos para quadros, grampos
Uca, chaves de parafusos, corseada,
para emendas de correias, grades para
para encanamentos caixas de metal oarp
Téremá 'n.° 674.198, 'de 30-11-64
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
portões: colunas, canos, chaves de fen.
Polifiltri Embalagens
de
Polictileno
, „ ..
gonzos, grosas, garrafas, ilhoaes. joeda. chaves Inglesas. cab!ções, canecas.
Ltda.
lhos, jarros, limas lâminas licbreiros
copos. cachepots centro de mesa aoSão Paul,
latas, luvas, linguetas, • leiteiras, 'macha,
queteleiras. caixas para condimento 4v
dinhas, molas para ptartas. martelai
alimentos, cadeados caldeirões, caçaroPOLI:PU24 EÈÇBM,ACISRS.
marretas, matrizes, marmitas, Maçanetas
las. chaleiras, cafeteiras conchas coa
• morsas, machetes, 'mantegúdiras nialhoS
dores, cuscuseiros. cabides de metal
POLIETILENO
navalhas, nipes. pcas. pás, picaretas
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
Nome comercial
cantoneiras, chaveiros. canivetes, cha.
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yUodastria Brasileiro.
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pratos, porta-gelo, posai as, porta pão.
porta jóias, paliteiros. panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esporaaa,
peneiras,' pinos, plainas pertusadairas
pires pinças, 'panciões, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa. p .. eslhas: rastelos, roldanas, ralos, regadora*
rebites, reduções. recipientes da a..at..1,
rodízios, roscas de aço inoxidasei registros de aço inoxidável reg,S:ruS,
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarrós
lhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas le
arame, trincos, taças, traveasa S t,'
trancas, tramelas, talharea talaaaea is
tampas para panelas e caldeirões terrinas, tachos, trans de casinha torradeiras, orinóis, vasos vasilhames argris, mandril de expansão. freza de
frczar. guia de frema de ch,lif ar.
ventcsa.s, maletas, baus para Saos ie
viagem, para pastas. balmazes cantos
para estojos. colchet.'s para inalas eravos, enfeites fecho para pastas e para
ma/as. passadores de correias ponteiras, prendedores de papel, sapo.te,
taariquetas e tubos de expansão
TCiros ns. 674.201 e 674.202. :e
30-11-64
Aços Villares S. A.
São Patao

PRORROGAÇÃO
VND

Indástria Brasileira
Classe 5
Aço cai bruto, aço prepanalo ço
doce, aço para tipos. aço fundido. .a.o
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze, bronae em bruta • 'a
parcialmente trabalhado, bronze ,la
manganês, bronze em pó, bronze .ein
barra, etn fio, chumbo em bruto o.,
parcialmente preparado, cimento :He.
talico, cobalto, bruto ou parca::,.Itts
trabalhado, couraças, estanho bruta oti
parcialmente trabalhado, ferro eia
era barra, ferro manganês. ferro velha.
gusa em bruto ou parciaUnente trabalhado, gusa temperado. gusa nhileável,
lâminas de metal, lata em bailia. laaSto
em fõlha, latão em chapas, latão ala
vergalhões, liga metálica, lima. 1a
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhaJos. (natais etn massa, metais estala parloa.
metais para solda, niquel, ouro, zinca
cosrugado e zinco liso em Valias
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécia,
cutelarça em geral e outros artigos de.
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de meta', abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras. açucareiros: brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos. cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões p ara encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas. condores: distintivos, dobradiças: enxadas, enxadões, esferas
•ngetes esguichos, enfeites para arreios,

estribos- esfera,' para arreios. eanumadaitasa rsomões. foices ferro cara cortar
capim ferrolhos, facas. facões fechaduras, . ferro cuenurn a carvão, frite'ras.
funis. fórinar para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras: ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudroáo
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gonzos -para carruagens; insígnias: limas, lâminas, licoreiros, latas ele lixos
jarras; machadinhas, molas para ports,
anotas pára venezianas, martelos, martetas, matrizes; navalhas, puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-01o; potes, regadores; serviços de chã e café,
panelas roldanas, ralos para pias. rabi
Seiras porta-pão. oorta-joias, paliteiro%
-

DI:RIO

Segunda-feira 5

Termo n.9 674.203, de 30-11-61.
Mataltirgica Princeza Ltda.
São Paulo

.• PRO;tROGAÇÃO

OFICIAL (Seção

ções, ampões, • travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos: vasilhames vergas, mandril de expansão, fre'za de
trent-, guia de f reza de chanfrar
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balatazes, cantos
para estojos, colchetes para inalas, craCla.sse 6
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Para distinguir: Motor de Opa e motor malas, passadores de correias, ponteimotor de centro para barcos
ras, _prendedores de papel, suportes,
torniquetes ç tubos 'de expansão
Têm° n.° 679.208, de . 30-11.-64
Metalúrgica Lugibrás Ltda .
Tèrmo n.9 67-L209, de 30-11-64
• São Paulo
Brasinea S. A. — Paramentaria, Car•
rocerias, Veículos
São Paulo

rtz)
, -

L 1.1 GIBillS lnaIRtria Brasileira

INOuSTRIA EiRAsiLEolzi.A

Classe .8
Para distinguir máquinas de fazer café
expresos ou de coador
Termo n.9 674 . 204, de 30-11-64
Mecânica Rimar Ltda.
, São Paulo

liSCANICA RIOMAR.
LTDA.
•
Nome comercial
Termo n.° 674.205, de 30-11-64
Zambon Laboratórios Farmaciniticos
S. A.
São Paulo

Prorrogacio
SIMPAL ZEF
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farina.
céutico indicado nas síndromes estonocardicas, laquioriamias, arpamos anti:Solares
Têrcno n.9 674:206. de 30-11-64
Destilaria Ypiranga, Comércio e 104stria S. A.
São Paulo
''

PRORROGAÇÃO
Ant. OuRO VER

`dtas:se
• Para . distinguir aguardente

Classe 11
Para distinguir ferragens e gerramentas
Alicates, alavancas, arruelas. arrebites
argola s, aldra ves, armações de meta;
abridores de latas arame, aoamIros
chá e café, assadeiras açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almotackises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças pari
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiraa. bules. bisagra, buchas, bainha
para facasa baterias de cosinha, colheres de ped:eiros, cadeados correntes cabides. chaves de parafusos, conexões
para encannraentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, -cadeados,, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. • cascuseiros, cabides de metal
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivet chavenas, cremones,' tadinros crivos, :hmfradores, cassinetes, - cabos, chaves chaves para porcas circularei chaves tosquimétrica,-correntes para chaves, coltrates, chaves para porcas. distintivos.
dobradiças, descanço para talheres, pratos-e copos, enxadas, esferas, angates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandldor para tubos, estruturas metálicas, aicarradelras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela; furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, cmarnições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos." grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreizos
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, rapes, pcas. pás,. picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiraa, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, portaesponjas
peneiras, pinos, • plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos - e
garrafas, passadores de roupa. presL.
lhas. rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recIpIentes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço. inoxidável registrOs.
serras,' serrotes, sifões. saleiros, sacarrólhas, torquezas, trilhos tubos subula-
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Tèrmo n.° 674.207, de 30-11-G1
Mecânica Riomar Lida,
'São-Paulo

BRASINCA 8/A.FERRAMENTARIA
ICARROCERIAS -VEICULOS
Nane comercial
Termo n.9 674.210, de 30-11-64
Corram Oliver Garcia
São Paulo
-

de Junção, lages, lageotas, material iso . .
iante contra frio e calor, manilhas, mas- sas.para revestimentos de paredes, ma.
deitas para construções mosaicos, pro.
dutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantee as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de eia
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para rorrar casas, massas antiquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos é
saldos para uso nas construções, parvitrós
Tétano a.° 674.212, de 30-11-1964
(Prorrogação)
Zorro S.¡1. — Indústria e Comsirelo
Sáo Paulo
•

•

PRORROG AÇÃO

Z O* R E O
Indústria Brasileira.
•

OLI VIR
In dás tri a Bra i 1 eira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: 4.gasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casação, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
cla senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas. - camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós. ec.harpes, fantasias, fardas para militares.
temais. fraldas, galochas, gravatas, gorDM. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
cintas, combinações, carpinhos," calças.
luvas, ligas, lenços, maneis, meias,
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pilanms. pu.
nhos, perneiras, quisnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Têrtno 12. 9 674.211, de 3041-64
"Estai" — Empresa de Serviços Técnicos Auxiliares I,tda,
São Paulo

PROBBOOn10
ISSIPAL
Itidaptrio Braaileira
Classe 16
Para- distinguir: Materiais para' coastruções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta;go calhas, cimento, cal, art, chapas
isolaNtes, caibros. caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas clágua,
caixas para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para s etixos, edificações premoldadas. estuque. emulam de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas! para 'construções, lamelas de metal, lacIrithos, lambris, luvas

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em gerai, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: A/godão, alpaca, cânhamo cetim,
caroá. casemiras, fazendas e tecalos de
lã em peças, luta, jersey, linho. nylon,
pisco-peco, percaline, rami, rascam- seda
natural, tecidos plásticos, tecida' Mapermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidoc
Têrmos na, 674.213 a 674.215; de
30-11-1964
Polifilm Embalagens de Polietileno
Limitada
São Paulo
-

POLIFILM

IndiSztria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de aviou: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substãncias animais e vegetais: Argolas,. açucareiro*,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teie sones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico ,,ara
baterias, coadores. coca, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtus
cios. coadores para chá, descanso tara
pratos, copos e copinhos de Plikst-Eheag
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colhertnhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, toas
minhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material plástico enbatapena de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
aviou, esteiras, enfeites para autora&
veia, massas anti-ruidos, escoadores
pratos, funis, formas para doces.„ fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
teriai plástico para cten.stlios e objetos
Para bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras. guar.
DiÇõel ppra porta-blocos, Ocearnigél
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Termo n,° 674.216, de 30-11-1964
para liquidifIcadores e para batedeiras
grelhas, garfos, ganchos para qudros. ; vergalhões, liga metálica, • limataas.
de frutas e legumes, guarnições de ma. OFAL — Organização Financeira e gonzos para carruagens; iniignias; li- magnésio, manganês, metais não trabaguarnições para bolsas, garfoss galerias
•
çoinercial S.A.
mas, laminas licoreiros, latas de lixo; lhados ou pa.tialosente trabalhados. me.
para cortinas. fartos, laminados, plásJarras; machadinhas, molas para porta. tais cia massa, metais estampados.
São Paulo
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
molas para venezianas, martelos, mar- metais para solda, nique/, ouro. zinco
orinóis, pendedores de roupas, puxadoretas, matrizes; navalhas; puas, pása precorrugado e zinco liso em fólhas _...
gos, parafusos, picões, porta-gêlor pra
res para móveis; pires, pratos, palitei.
XDIFIGIO TORRE
S.
Termo n." 674.222, de 30-11-1961
seiras, porta-pão, porta-Ioias, paliteiros"
tos, pás de cosinha, pedras pomes, arti9 DE FLORENÇA
(Prorrogação) -panelas roldanas, ralos para pias, rebigos, protetoes para documentos, puSa
' io Paulo-Capital
os Villares S.A.
tes, regadores; serviços de chá e cala.
xadores. de água para uso doméstico
serras, serrotes, sachos secarrolhas: teporta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
a
São Paulo
souras, talheres, talhadeiras, torquezen,
porta-documentos, placas. rebites, rodiClasse 33
tenazes, travadeiras, telas de arame, toa.
nhas, recipientes, suportes •aportes para
rítulo de Edifício
seiras, trincos, tubos para encanamento,
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
‘rilhos pa,.1 portas de correr, taças
Termo
n.°
674.217,
de
30-11-1964
PRORROGAÇÃO
tubos para ampolas, tubos para seria.
travessas. turíbulos; vasos. vasilhames..
Bilwa
Mão
de
Obra
em
Construções
gas, travessas, tipos de material pias•
ver,
umas
V W - I
Civis Ltda.
*ao, sacolas, sacos, saquinhos, % alinhaTermos as. 674.220 e 674 . 221, de
indastria Brasileira
São Paulo
abes para acondicionamento, vasos, at30-11-1964
earas, :olas a frio e colas não inch:Idas
(Prorrogação)
em outras classes, para borracha, para
BILWA
Aços Vilares S.A.
Classe 5
cortumea para marcineiros. para sapaSão Paulo
Para distinguir: Aço em bruto, aço pre.
• ao Paulo-Capital
teiros, para vidros, pasta adesiva para
parado, aço doce, aço para tipos e para
correias, pasta e pedras para afiar
molas, aço instrumental e rápido, aço
PRORROGAÇ1O
rebolos, " adesivos para tacos, adesivos
Claaw 33
fundido, aço arcialmente trabalhado, aço
Para ladrilros e adesivos para aztlelos, Serviços de mão de obra em consiruções
V P C
polido. aço- refinado, barras de soldar,
anéis, carretéis par tecelagem e guarcivis .
bronze em bruto ou pracialmente trabaIndistria
Bresileii;aV,
rações de material plástico para !fida&
lhado, bronze, bronze em pó, bronze
Têrmos as. 674.218 e 674.219, de
Iria geral de plásticos
em barra e em fio, chapas de metal.30-11-1964
chumbo em bruto ou parcialmente traCla.ste 11
(Prorrogação)
Classe 38
balhado.
cobre em bruto ou parcialmenFerragens,
ferramentas
de
tôda
espade,
Aços Villares S.A.
Aros para guardanapos de papel
cutelaria em geral e outros artigos de te trabalhado, couraças, discos, eletroSão Paulo
aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
. metal, a saber: Alicates, alavancas, ar- dos, estanho em bruto ou parcialmente
paia retratos e autógrafos, balões (exmações de metal, abridores de latas. taahaiaado, ferro em bruto ou parcialceto para brinquedos) blocos para
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- mente trabalhado, ferro em barra e em
)PROBROGAÇA0
currespcindência blocos para cálculos
careiros; brocas, bigornas, baixelas. chapa, ferro redondo, ferro fundido, ferVETD
blocos para anotações, bobinas brochubandeias, bacias, baldes, bombonleres; ro maleável, ferro manganês, fitas de
ras talo Impressas, cadernos de escreIndustrie Brasileira bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- aço para embalagem, gusa em bruto ou
ver, capas para documentos, carteiras,
lheres para pedreiros, correntes, cabides, parcialmente trabalrados, gusa temperacalaas de papelão, cadernetas, caderchaves; armories. chaves de parafusos, da, gusa maleável, lâminas de metal.
nos. crixar de cartão,,,aixas para paClasse 5
conexões para encanamento, colunas, latão CM fiiihas, em Chapas -e em ver
pelaria, anate, de visitas, cartões co- Aço em bruto, aço 'preparado, aço caixas de metal para portões, canan de galhões. ligas para soldar, ligas metálimerciais catail ea Indiceó, confeti, car- doce, aço para tipos, aço fundido, aço metal, chaves de fenda. chaves inglesa, cas, limalhas, magnésio, manganês, mea em branco para desenho, cadernos parcialmente trabalhado, aço, pálio. aço cabeções, canecas,- copos, cachepots, tais não trabalhados ou parcialmente
tonna, cadernos de papel melimetrado refinado, bronze, bronze em bruto ou centros de mesa, •coqueteleiras. caixas trabalhados 'metais em massa, metais esescolares, cartões em branco, cartuchos parcialmente trabalhado, bronze de para acondicionamento de alimentos, tampados, metais para solda, níquel, ásde cartolina, erapas planográficas, ca- manganês, bronze em pó, bronze em calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- mio, ouro. paiaaio, papel de estanho.
jernos de lembrança,, carretéis de pa- barra, em fio, chumbo eia bruto ou ras. conchas, coadores; distintivos, do. platina, poeira de zinco, prata, sucata,
Cela°, envelopes. 'envólucros para dia. parcialmente preparado. cimento me- btatliça_s; enxadas, enxadões, esferas, soldas tungsténio, zinco corrugado e
. zinco liso em foania.s
ratos de papel, encardenação de papel tálico, cobalto, bruto ou parcialmente engates, esguichos, enfeites para arreios,
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices trabalhado, couraças, estanho bruto ou estribos, esferas para arreios, escumaTermo n.° 674.223, de 30-11-1964
folhas de celulose, guardanapos, livros parcialmente trabalhado, ferro em bruto, deiras: formões, foices, ferro 23 a cortar
não impressos, livros fiscais, livros de em barra, ferro manganês, ferro velho, capim. ferrolhos, facas, facetes, fecha- Rodoagro — Máquinas Rodoviárias e
Agrícolas Ltda,
contabilidade, mata-borrão, ornamentos gusa em bruto ou parcialmente traba- duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
São Paulo
de papel transparente, pratos papeli- lhado, gusa temperado. gusa maleável, funis, (Camas para doces, freios para
nhos, papéis de estanho e de alumínio, ãminas de metal, lata em Rilha, latão estradas de ferro, frigideiras: ganchos,
papéis sem Impressão, papéis em branco em falha, latão em chapas, latão em grelhas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insígnias; li• para impressão, papéis fantasia, menos vergalhões, liga metálica, limai:tas. mas. /aminas.'llcoreiros. latas de lixo;
para forrar paredes, papel almaço com magnésio, manganês, metais não traba- Jarras; machadinhas, molar para ports,
ou sem pauta, papel crepon, papel de lhados ou parcialmente trabalhados, me- moias para venezianas, martelo., martais em massa, metais estampados,
• seda, papel impermeável, papel em bo- metais para solda, níquel, ouro, zinco retas, matrizes; navalhas: puas, pás, pregos, parafusos, picões. porta-gelo; p0bina para impressão, papel encerado,
corrugado e zinco liso em f6lhas
seiras, porta-pão. porta-idas, paliteiros.
papel higiénico, papel Impermeável,
panelas roldanas, ralos para pias, rebipara copiar, papel para desenhos, paClasse 11
tes, regadores; serviços de chá e café,
pel para embrulho impermeabilizado Ferragens. ferramentas de t6da espécie, serras, serrotes, sachos seaarrolhás;
tepapel para encadernar, papel para es- cutelaria em geral e outros artigos de souras, talheres, faladeiras, torquezes,
Alicates, alavancas, ara
saber:
metal,
crever, papel para imprimir, papel pa- mações de metal, abridores de latas, tenazes, travaderras, telas de arame. forrafina para embrulhos, papel celofane, arame liso ou farpado, assadeiras, açu- aelras, trincot tubos para encanamenta.
papei celulose, papel de linho, papel careiros; brocas, bigornas, baladas, trilhos para portas de correr, taças,
absorvente, papel para embrulhar.ta- bandeias, bacias, • baldes, bombonieres; alvessas, tarlbulos vasos, vasilhames.
• verrumas
baco, papelão, recipientes de papel, ro- bules; cadinhos, cadeados, castiçais, cosetas de papel, rótulos de papel, rolos lheres para pedreiros, correntes, cabides,
Classe 5
Classes: 6 7 — 8 — — 21 -ele papel transparente sacos de papel chaves; crensones, chaves de parafuso8. Aço em bruto, aço preparada. • aço
32 — 33 — 39 e 50
conexões
para
encanamento,
colunas,
" serpentinas, tubos, postais de cartão
doce, aço para tipo., aço fundido, aço
Titulo de Estabelecimento
caixas
da
metal
para
portões,
canos
de
•
e tubetes de papel
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
metal, chaves de fenda, chaves inglesa, refinado, bronze, bronze em bruto
Termo n, 6)4.224, de 30-11-1964
cabeções, canecas, copos, cachepots, parcialmente traball-ado, bronze de
Classe .37
Rodoagro — Máquinas Rodoviárias
centros
de
mesa,
coqueteleiras,
caixas
Roupas brancas, para cama e• mesa:
manganês, bronze era pó, bronze' est
Agrícolas Ltda.
Acolchoados para camas. co i chas. co- para acondicionamento de alimentos, barra, em fio, chumbo em bruto ou
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiSão Paulo
. bettores, esfregões, fronhas, gasalana- ras, conchas, condores; distintivos, do parcialmente preparado. cimento mepos
bordarlas logos de toalhas,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
çasz
enxadas.
enxadões,
eslaras.
bradi
lençóis, mantas nara camas pias para engates,
esguichos, enfeites para arreios, trabalhado, couraças, estanho bruto ou
, ÉtDOAGRO- Maquinai
'colmeia e panos de pratos, toalhas de tsta'bos • esferas para arreios, asa sir.a parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
rosto e banho, toalhas de tresa, toa- deitas: formões, foices, ferro para cortar em barra, ferro manganês, ferro 'velho,
Leodoviárias e Agrícola ItIoliã
lhas para Jantar, toalhas para chá e capim, ferrolhos, facas, facões fecha- gusa em bruto ou parcialmente trabacafé. toalhas para banquetes, guarni- duras, ferro comum a carvão,' fruteiras lhado, gusa temperado. gusa maleável,
ções para cama e mesa, toalliinhas funis, 'Comas para , doces, freios para lâminas de metal, lata em halita, latão
(cobre pfio)
some Comercial
estradas de r ferro, .frigideiras; ganchos, em fõlhe, latão em chapas, : latão , em
'
•

•
•
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selar, máquinas e moinhos para forra- vadores para passageiros e rara carga, cofre, buchas de estabilizador, buchas.
gens, máquinas toscadoras, ordenada engates para carros, eixos ds direção, buchas para jurnelo, batente de porta,
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- freios, fronteiras para veicalos, gu:dão batente de chassis, bicos para mamadeilos compressores para a agricultura, locomotivas, lanchas, motociclos, molas. ras, braçadeiras, bocais, bases para tesecadeiras, motocicletas, motocargrs, moto furgões. lefones, borrachas para carrinros indussachadeiras, semeadeiras,
ma, tratores agricolas, válvulas para manivelas, navios, &Mais, para-choques. triais, borracha para amortecedores,
secadores de terra. tosadores de gra- para-lamas, para-brisas, pedais, pantões [elidias de borracha para rédeas, cochim
máquinas agrícolas
rodas para bicicletas, raios para bicicle- de motor, câmaras de ar, chupetas, corClasse 8
tas. reboques, radiadores para veicieos dões massisos de borracha, cabos para
Para iistinguir: Artigos e aparelhos rodas para veículos, selins, tr.cicles, ti- ferramentas, chuveiros, calços ale borelétricos, a saber: aparelhos de contrõ- rantes para veiculos vagõea. velocipe- racha, chapas e centros de mesa, corle de som aparelhos de intercomunica. des, varetas de controle do afogador e das de borracha, cápsulas de borracha
ção, aparelhos fotográficos e cinema. acelerador. tróleis. troleibus, varrias de parac entro de mesa, calços de borracarros, toletes para car-os
tográficon aparelhos de telefonia, altocha para máquinas, copos de borracha
Classe 28
falantes, antenas de TV, aspiradores de
para freios, dedeiras, desentupideiras,
Para
distinguir:
Artefatos
de
material
pó, balanças, batedeiras, businas, badiscos de mesa, descanso para pratos.
terias elétricas, chuveiros, bobinas, bi- plástico e de nylon: Recipientes fabri- encostos, embolos, esguichos, estrados.
nóculos, campainras, condensadores cados de material plástico, aevestimen• esponjas de borracha em quebrajacto
chaves automáticas ou nao, comutado- tos confeccionados de substâncias ani- para orneiras, fios de borracha lisos,
res, chicotes, cabos e condutores elétri- mais e vegetais: Argolas, açucareiros. fôrmas de borracha, guarnições para
cos, calibradores, discos gravados, en- armações para óculos, bulea, bandejas automóveis, guarnições para veículos.
ceradeiras, extrator de suaos, extintores bases para telemnes. baldes, bacias, boi. laucheias para escolares, lâminas de
Glasse 6
de incendi*, fogões, tornos e fogarei• sas, caixas, carteiras chapas, cabos borracha para degraus, listas de bordistinguir: Máquinas e partes de rol, ferros de engomar, ;Liáveis, filmes para ferramentas e utensilloa, cruzetas. racha, manoplas. maçanetas, proteto3
maquinas para todos os fins industriais: revelados, gramofones, geladeiras, ins- caixas para acondicionamento de ali- res para para-lamas, prseetores de
MiScal a ias de rosquear, serras mecâni- trumentos de medição, liquidificaores, mentos, caixas de material plástico para para-choques, -pedal do acelerador, pecas, motores elétricos, alternadores, fer- tampadas. lunetas, lustres, microfones. baterias, coadores, coos, canecas, codal de partida, paras para businas,
ramentas e placas para tornos, gera- pickups, pilhas secas, 'refletores, relia lheres, conchas. cestas 'para pão, cesti.
pratinhos. pneumáticos, pontas de bornha.s
capas
para
álbuns
e
para
livros
dores, plainas, máquinas de furar e cen- gios, refrigeradores. sinaleiros sereais
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni- de alarme, soquetes, secadores de cabe. cálices, cestos, castiçais para veias. racha para bengalas e muletas, rodas
caixas para guarda de objetos crtu- massiças, rodízios, revestimentos de
cas. máquinas amassadeiras, tnisturador
telescopios, telemetros e válvulas
chos, coadores para chá. descanso „sara borracha, rodas de borracha para mó'de barro, máquina com pressora. máqui
de rádio e TV
pratos, copos e copinhos de plástoco veis, sanfonas de vácuo, suportes de
-nasdt copruçãémanspara sorvetes, caixinhas de plástica motor, sapatas do pedal do breque, revaaem de estradas, mineração, corte de
Classe II
madeira movimento de terra. cairetos Ferrageas, ferramentas de toda espécie, para sorvetes, colherinhas, pasinhaa sembaio e isolador, suportes, semi.
e outros fins industriais, elevadora, má- cutelaria eia geral e outros artigos de garfinhos de plástico para sorvetes, for. pneumáticos, suportes de câmbio, sanquinas deserepalhadoras, descascadoras, metal. a saber: Alicates, alavancas, ar- minhas de plástico para sorvetes, dascos fonas de partidas, saltos, solas e solados
ensaeadoras, bruuidoras, classificadoras. mações de instai, abridores de latas, embreagens de material plástico emba- de borracha, surdinas de borracha para
ventiladoras, moinhos para cereais. arame liso ou farpado, assadeiras, açu- lagens de material plástico para sorve- aplicação aos 5ios telegráficos e telefóanaqi:n-is secadoras, trituradoras, pul- carei-ros; brocas, bigornas, baixelas. tes estojos para objetos, espumas de nicos, travadores de porta, tigelas,
verizadoras, fresas, politrizcs, manchas, b.adejas, bacias, baldes. boinboniere; nyion, esteiras, enfeites para automó- tigelas, tampas de borracha para contatesouras mecânicas, tupias. máquinas de bules; cadinhos, cadeados, castiçais, co- veis, massas anti-ruidos, escoa ores de gõtas, tiras de borracha para elaboraabrir chavetas, marteletes, ventiladores, lheres para pedreiros, correntes, cabiCs, pratos, funis, formas para doces, fitas
ção de substâncias químicas
exaustores para forjas, bombas centri- chaves: cremones, chaves de parafusos, isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Classe 50
conexões
para
encanamento,
colunas,
para bolsas, facas, guarmAes, guarnifugas, rotativas, de deslocamento e a
e contabipistão para todos os fins, atletas. cal- caixas de metal para portões, canos de ções para • chupetas e mamadeiras, gear- Impressos de correspondência
lidade. noras fiscais e impressos em
deiras e turbinas, injetores para cal- metal, chaves de fenda, chaves inglesa, aições para porta-blocos, guarnições
geral
deiras, vá:vulas e transportadores au- cabeções, canecas, copos. cachepots. para liquidificadores e paia batedeiras
tomáticas de alta e baixa pressão, centros de mesa. coqueteleiras, caixas de frutas e legumes, guarnições de maTermo n.0 674.234, de 30-1 1-196 e
prensas hidráulicas. martelos mecânicos para acondicion,,Inento de alimentos, terial Plástic o para ctensilios e objetos
Roberto Barbosa de Macedo
e máquinas limadoras, máquinas opera- calderões, caçarolas. chaleiras, cafetei- guarnições para bolsas, garfos, galerias
trizes, rotativas ou cortadoras para tut- ras, conchas, condores; distintivos, do- para cortinas, jarros, laminados, p'ásGuanabara
ear ferro, aço e bronze, máquinas para bradiças; enxadas, enxadões, esferas, ticos, lancheiras, mantegueiras. taalas,
encanatórias. espuladeiras. torcedeiras, engates, esguichos, enfeites para arreios, orásseis, pendedores de roup !- .:, puxado.
meadanas, rolos e roletas, brunkaires estribos. esferas para arreios, espuma- res para móveis, pires, pratos, paliteipara cereais, máquinas para fabricar. deiraf.: formões, foices, ferro para cortar ros, pás de cosinha, pedras pomes, artig"04
papel e máquinas de impressão, dínamos capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- gos, protetocs para documentos puIn3's-'ss de tecidos, teares, urdideiras, duras, ferro comum a carvão, fruteiras, xadores de água para wo doméstico
funis, fôrmas para doces, freios para porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
e receptáculos
estradas de ferro, frigideiras; ganchos, porta-documentos, placas, rebites, todiClasse 7
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
Classe 32
Maga:aias e utensílios para serem asa- gonzos para carruagens; insígnias; li- nhas, recipientes, suportes sup artes para
Um jornal
guardanapos,
saleiros
tubos,
tigelas,
dos exclusivamente na agricultura e mas. lâminas, licoreiros, latas de lixo;
leorticuitura a saber: arados, abridores jarras; machadinhas, molas para ports, tubos para ampolas, tubos para serinTermo n.0 674.235, de 30-11-1964
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me- molas •ara venezianas, martelos, mar- gas, travessas, tipos de material plásSebastião da Silva Pinheira
cânicos e empilhadores ~binadas. retas, matrizes; navalhas; puas. pás, pre- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
roca para acondicionamento, vasos', xiarrancaciores mecânicos para agr .culgos, parafusos, picões, porta-gêlo; potara, batedeiras para cereais. bombas
seiras, porta-pâo, porta-joias, paliteiros, caras..colas a frio e colas não incicidas
paar adubar, ceifacteiras. carptdraeas panelas roldanas, ralos para pias, rabi em outras -classes, para borracha, para
• • - ......
.
costumes, para marcineiros. para sapa- !
ceifados para arroz, charruas para acnew4tIltOana,,
-'1G0gal
cultura. cultivadores, debulhadores tes, regadores; serviços de chá e cafe, telros, para vidros, pasta ziclesiva para
serras, serrotes sachos. secarrolhas; tedestocadores, desentegradores, esmaga.
souras, talheres, talhadeiras, torquezes correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, neesivos
ilores para a agricultura, escarrificado
tenazes, travadeiras, telas de arame, torera, enehovadeiras. lacas para máquipara ladrilros e adesivos para azulejos,
neiras, trincos, tubos para encanamento
nas agrícolas, furadeiras. gadaniaes.
allhos para portas de correr, taças. anéis, carretéis par tecelagem e guarou dentes, máquinas batedeiras para travessas turIbulos:
vasos, vasilhames nições de material plástico para indúsagricultura, máquinas inseticidas, mátria geral de plásticos
verrumas
Classe 44
quinas vaporizadoras, máquinas de
Classe 21
Classe 32
Artigos da classe
caungi:, máquinas niveladoras de terra.
Para distinguir: Veículos e suas partes Para distinguir: Almanaques, anuários
mácminas perfuradoras para a agricul- integrantes: Aros para bibicletas, auto- álbuns impressos, boletins, catálogos.
Termo re° 674.236, de 30-11-1964
tura, máquinas de plantar. tnotocharmóveis, auto-caminhões, aviões, amor- edições impressas, folhetos, jornais, liCarlos José Ribeiro Braga Villa
ruas, máquinas regadeiras. máctuinaa de
tecedores, alavancas de câmbio, braços vros impressos, publicações impressas,
roçar, de semear, para sulfatar. de
Guanabara
breques, braços para veículos. bicicle- revistas, programas radiofônicos e rátorquir, de triturar, de esfaretar. terra,
dio-televisionados, peças teatrais e citas,
carrinhos
de
iaao
e
carretas,
camipara irrigação, para matar tonnigas e
outros insetos, para burrifar e pulveri- nhonetes„ carros ambufantes, caminhões nematográficas, programas circenses
Onda os Fátos São os Utorxr4
i.arros, tratores, carros-berços, carros.
Classe 39
zar desinfetantes, para adubar para
tanques,
carros-irrigadores,
carros;
carPara distinguir; Artefatos de borracha,
agitar e espalhar palha, para comer
E o Fotos São a s Primeira:
&gostá°, para colher cereais. c:kik-Inas roças, carocerias, chassis, chapas cir- borracha, artefatos de borracha para
amassadoras para fins agrícolas, de culares para veiculos, cabos de veiculos veiculos, artefatos de borracha não incortar árvores, para espalhar. para ca- carrinhos para máquinas de escrever cluídos em outras classes: .Arruelas, arClasse 32
pinar, máquinas ~binadas paca se- corrediços, para veículos, direçào. desli- golas, amortecedores, assentos para ca.
Sinal de propagais-%
lam e cultivar, de desbanar, para en- gadciras, estribos, escadas rolantes, ele- &iras, borrachas para aros, batentes do
Térinos as. 671.225 e 674.233, de
30-11-1964 ....
Rcolonto — Máquinas Rodovia al a e
Agrícolas Ltda.
São Paulo

1[

A

i'da

,

Tèono n. 9 674.237, de 30-11-1964
Noa, casacão. coletes, capas, chada&
Cooperativa de Trabalho dos Motoris- cacrecols, calçados, chapéus, entoa,
taa Condutores de Passageiros do
cintas, combinações, corpinhos calcai
Estado da Guanabaar
de senhoras e de crianças, calções, calGuanabara
ças, camisa.s, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, Santas.as, fardas para militares colegiais, faa/das, galochas, gravatas, gore
roa, jogos de !ingeria, jaquetas, laquéa,
luvas ligas, lenços, mantós, meias
Classe 33
matas, mantas, mandrião, mantilhas, pa.
Tranasortes de passageiros especiais
latos, palas, penhoar, pulover. pelerinaa
peugas, ponches, polainas, pijamas. 'puTarnio n.° 674.238. de 30-11-1961
nhos. perneiras, qutaionos, regalos,
r , , vander'a ABC LM.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Guanabaar
suspensórios, saidas de banho, sandálias
meteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks
tater. Mamas, turbantes, ternos, uniformes
'LAVANDERIA:Ag, C
e vestidos
Classe 33
Titulo

Tèrmo ta° 674.242, de 30-11-1964
Restau-ante Escandinavo Ltda,

e nriil. n.9 674.239, de 30-11-1961
Confecçxes Recortil Lida
Pernambuco

São Paulo

Contentes RECORTII
indústria brasileira
Classe 36
Para ditinguir: Artigos de vestuárioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
ventai', alpercatas, anáguas, blusas;
botas, botinas, blusões, boinas, babadlouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecal.s. calçados,. chapéus,- cintos,
cinta s, ccanbinações. corpinhos. calças
ce saa'aoras e de crianças, calções. calcamisetas,
camisolas,
camisas,
ças,
cuecaa, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiss, fraldas, galochas, gravatas, gorros, oaos de lingerie, laqueias laquês,
meias,
kivas, ligas, lenços, mantõs
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletas. palas, penhoar, pulover, neleSmas,
peugas, ponches, polainas pilarnas. puregalos.
quimonos.
nhos. perneiras,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suciaras. shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler. toucas turbantes, ternos, unifonrries e vestidos
Tt: riflo n.° 674.240, de 30-11-1964
FAIII , " i • tia jornalística "O Correio do
ABC" Ltda.
São Paulo

O GORMIO DO

a d C 45.

Classe 32
Um Jornal
Tilaro n.o 674.241. de 30-11-1964
Confecções Kiefer Ltda,
Novo Hamburgo

PRORROGAÇÃO

L;,\M 0!2
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eR4stutu55,

Class( 36
Para 3 •,t rIg ii ir: Artigos de vesittartoto
• rompas feitas em geral: Agasalhos,
aven ,alparcatas. anáguas, blusas,
botas botinas, blusões boinas baba.
dotaras, boa, capacetes, cartolas& aara-

Classes: 41, 42 e 43
Substancias alimentícias e seus preparados, ingiedientes de alimentos. 'Essências alimentícias. Bebidas alcoólicas o
fermentadas. Re çre.scos e águas
águas naturais e artificitis usados
como bebidas

Tèrtno n.° 674.243, de 30-11-1964
Indástria Vinícola Milioni Ltda .
Silo Paulo

Têrmo n.° 671.246, de 30 - 11 -64
Representações Puturama' Ltda.
Guanabara
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gãos de publicidades, programas radio.
fónicos, rádio-televisionados, peças tes.
trais e cinematográficas, programas cir.
CenSeS

Representações
Futurarna Ltda.
Noase cumersial
Têm° n.9 674.247, de 30-11,64
Rio Auto Posto Ltda.
Guanabara
Classe 47

Lubrificantes

Termo n.9 674.253. de 30-11-64
Companhia AguIlar Editora
Guanabara

'HISTO-RAM4
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, ór.
gãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças matrais e cinematográfica . , programas cies
canses
Teimo n.° 674.254, de 30-11-64
Companhia Aguilar Ed0ora
Guanabara

Termo n.° 674 .248, 3e 30-11-64
Quitanda Esporte do Livramento Ltda.
Guanabara

ESPORTE 03
IIVRAMBITO
a 41 .
Frutas sulcara is
674.219. de 30-11-64
Têrmo
Metalex Ltda. Coenércio bnportação e
Exporta,;in
Guanal...a,

TECNI-RAMA
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos. boletins, ca
tálogos, edições impressas, revistas, Or
ç'sos de publicidades, programas radio.
Nsicos. rádio-televisionados, peças tes.
trais e cinematográficas, programas circenses
Tèrmo n. 9 674 .255. de 30-11,61
Companhia Aguilar Edito,a
Guanabara

ENCICLOPÉDIA
ESTUDANTIL

Classe 11
FCChaditraS

Tênmo ri.° 674.25, de 30-11-64
J. M. Vieira Ci. Ltda.
Guanabara

Classe 42
Vinho quinado
Térmo ri..° 674.244. de 30-11-1964
Rodoagra — Máquinas Rodoviária, •
Agrícolas Ltda.
São Paulo

HOTEL
ANGRENSE
Classe 33
Titulo de eatalseleassnento

Classe 32
Para. distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins, ca.
tálogos. edições Impressas, revistas, órgãos de publisalades, programas radiofõnico g , rádio-televisionados, peças tea-tra1s e cinematográficas, programas circenses

Termo n. 9 674.257, de 30-11-64
Matmoraria Bela Vista 'Çada.
Guanabara

Têm° n.9 674.251, de 30-11-64
Companhia Aguilar Editora
Guanabara

Classe 16
Para distinguir Materiais riara constru.
cões e decorações: Argamassas argila,
areia. azuledos. batentes. balaustres. blo
'1111s3s0P0 Maaases Padassaaa e tilaiwisilata?.
Clasaa
cos de cimento, blocos para pavimentaPara distinguir: Almanaques, agendas, ção. calhas. cimento. cal. cre. chapai
anuários, álbuns itnpre.ssos, boletins, ca- iy-lantea. caibros. caixilhos, colunas,
Classes: — 7 — 8 — 11 — 21 —28
tálogos. edições impressas, revistas, ór- chaos para coberturas caixas cráfus.
32 — 33 — 39 e 50
gãos de publicidades, programas radio- caixas para coberturas, caixas d'água.
Sinal de propaganda
fónicos, rádio-televisionados, peças tea- caixas de descarga pra lixos, edificatrais e cinematográficas, programas cir- ções presnoldadas. estuque. emulsão de
Têrtno n.9 674.245, de 30-11-1964
base asfáltico, estacas, esquadrias. estrucenses
Representações Puturama Ltda.
tu ,as metálicas para construções, tansaGuanabara
Tèrmo a.9 674.252. de 30-11-64
!a,- de mie tal. ladrilhos, lambris, luvas
Classes: 33 e 50
Companhia :\ giiiiar Editora
de !liaça°. lages. lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas. mas.
ças para revestimentos de paredes. me.
:leira, para construções, mosaicos. produtos de base asfáltico, produtos para
toscar im permeabilizantes as argamaa,as de c:mento e cal, hidráulica, padre.
C,
çn t Iic procItos betuminosos:Na/per:netsAir
Para
ates. liga 'aos ou sob outras formas
ca. ' aa revastimentos e ()atros usos nas
anuários. ãll . ,m1; .c n E,r
revistai
• 14t5 *ao ias construções, parepesea,
tálogos, etaçsasS
doEst -1‘.,Icernento

HATURALIA

Representações FUTURAMA

FL111.-RAMA

lla

construções, persianas. placas para pavimentaçao. peças ornamentais de elente ou gesso para tectos e paredes, papel
para forras casas, massas anti-ruidos
portas, portões, pisos, soleiras para por'
tati, atolas, tubos de concreto, telhas. ta.
coa tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas. viramentos. varias
Tanno n.° 674.258, de 30-11-64
José Gabriel Natalizí
Guanabara

Revista 2 Rodas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos„ edições impressas, revistas, órçaios de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
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condensado, leite em pó, leaumes em
cgnserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sus alimentícias, mariscos, manteiga
maigarina, marmelada, c:sacaria°. mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhas, moluscos
Jrai:out
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis, ' ostras, ovas,
piles piaos, prlinés, pimenta, pós para
pumas. pickles, peixes, presuntos, pa.
Classe 34
Para distinguir: Cortinados, cortinas,' tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins,
capachos, encerados, estrados, linóleos, queijos, rações balanceadas para ana
afeados, passadeiras, panos paia soa- mais. requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas en.
lhos, paredes e tapetes
latadas, sorvetes, sucos de tomates a de
Têrmo n.° 674.266, de 30-11-61
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha,
Akran Wafa Dajara
ri= tremoços, tortas, tortas para aia
São Paulo
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 674.265, de. 30-11-64
1. Todesco & Cia. Ltda.
Guanabara

Classe 33
Título de estabelecimento

lasse 3t
Soutiens
Termo n.° 674.267, de 30-11-64
Adnair Martins e José Roberto Giglio
São Paulo

Tênnos na. 674.260 e 674.261, de
SERVIdAQIJ
30-11-64
emassaria Soares Transportes Ltda.
Classe 33
Guanabara
Serviços de reformas . consertos, limpeza, manutenção, compra, venda, troca
e aluguel de mquinas de escrever, somar
e calcular
•Tétano n.° 674.268, de 30-11-64
Tudalim Importação e Mercantil Ltda,
São Paul,a
Classe 33
Transportes de carga cai oral

Comissario Soares
•

Classe 33
Titulo de estabelecimento

•
.

saída de banho, andalias, sweater, chore vestidos
Tênno n.° 674.274, de 30-11-64
' Jan Lips
São Paulo

Indústria Brasileira

de Transportes

.Comissario Soares Lida,

polainas pijamas, punhos, perneiras,
quimonos, regalos, robe de chambre,
roupa°. sobretudos, salsa, suspensorios,
tes, sungas, stolas, soutiens, slacks,
tater. toucas, turbantes, ternos, alternas

Têrtno ll. 9 674.273, de 30-11-64
Jan Lips
São Paulo

Tarmo n.° 674.259, de 30-11-64
Comissario Soares Transportes Ltda.
Guanabar

r,empresa

dominas, echarpes, fantasias, tardas, para militares e colegiais, fralda* galochas, gravatas, gorros, logos de litigaria. Jaquetas, leques, luvas, ages, lenços, manhas, meias, malas, mantas, maachia°, mantilhas, palatos, palas, peraca
ar, peugas, pulover, pelaram,, ponches,

Tanino n.° 674.262, de 30-11-64
Comissário Soares Transportes Ltda.
Guanaba ry

1>e/4>
5.

NS,"

Rodoviario Soares
Transportes Ltda.

Classe 4/
Alcachofras, aletria. alho, aspargos
açúcar. alimentos naar animais. unida
arnandoas. ameixas. amendoim araruta
Classe 33
arroz atum. avela. avelãs, azeite. azei
Titulo de estabelecimento
tonas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
Termo n.° 674.263, de 35-11-64
Comissário Soares Transportes Ltda. café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó. eJ,:au. carnes. rná
Guanabara
caramelos. chocolates. confeitos, cravo,
cereais cominho, creme de leite. cremes
allmenticios croquetes, compotas, canpica coalhada, castanha, cebola. conea.
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru
tas, espinafre. essências alimentaies. em•
padas, ervilhas. enxovas. extrato de to.
mate. farinhas alimentícias. favas,. Micuim, flocos, farelo fermentos, feilao
figos frios, frutas sêcas naturais e cris
Classe 33
falizadas: gricose. goma de mascar. gor
Titu'o de estabelecimento
duras. granulas. grão de bico, gelatina
Classe 33
goiabada. geléias, herva doce. berve
Transportes de carga em geral
!l enate, hortaliças, lagostas, Baguari, kitr

Comissario Soares
\Transportes Ltda

•

Classes: 5, 6, 11, 21, 3.3. e 39
Frase de propaganda
Têrmos na.: 674.269 e 674.270, de
30-11-64
Cabana Modas Ltda
Guanabara

Classe 5
Metais parcialmente trabalhados
Termos ns.9 674.271 e 674.272, de
30-11-64
Cabana Modas Ltda.

,Gottiftim,
Claase 36
Para distinguir: Artigos de vestuérios
, roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. a'pereatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boiaas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas. cara
rauças. casacão, coletes, canas. chatas
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas. combinadas, corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cel.
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
pes, fantasias. fardas para militares colegiais, fraldas.. galochas, gravatas (101"
ros. logos de 'ingeria, laquetas laquês.
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias,
maiôs. mantas. mandriara mantilhas paletós. palas. oenhoar, oulover. oelerinas
peugas, Ponches, polainas, alternas, punhos, perneiras, quimonos, regatos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandnas
sueteres. aSorts, sungas. stolas ou slacks
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 36
Para distinguir Artigos de vestuario
e roupas feitas em geral. Agasalho.
aventais, alpercatas. anaguaa, blusa*
botas, botinas, blusões, boinas, baba
Jures. bonés, capacetes, cartolas cara
pugui, casacão, colete,, capas, chales
cachecols, calçados. chapeus, cintos, cita
tas, combinações, corpinhos, ceiam de
senhoras e de crianças calções, calças
camisolas. camisetas. cueca*, ceroulas
colarinho., cueiro*, re pesca, chinelos,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestaárias
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alparcatas anáguas. ,:i'unas,
botas. botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas. dates,
cacaecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças,
da senhoras e de crianças, calções. calças. camisas, camisolas. camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias casacos, chinelos, dominós. achar.
pes fantasias. fardas mira militares. co!ecoais, fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de lingerie. Jaquetas, laqtés,
luvas, ligas, lenços. mantós, meias,
maiôs. mantas, mandrião. mantlhas. paletós palas. penhoar. pulavas. pelaria"
palmas, ponches, polainas. Pilaram õtlnhos. perneiras. quitnonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sue teres. shorts. sungas. atolas ou slacks,
miar, toucas, turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças. casado. coletes, capas, abales,
caehecols. calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças. calções. calças
camisas, camisolas. can:lutai,
cuecas ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias casacos, chinelos. dcaninóra echar.
pes fantasias, fardas para militares, ma
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gol.
roa, foças de lingerie, laqueias, !Nula.

,

ligas, lenços. mantas, meias.
6a. mantas. mandrião, mandhas. papaias, penhoar, pulover. pelerinas,
gas, ponches, polainas. pijamas. pu.
perneiras, quimonos. regalos,
sobe de chambre, roupilo, sobretudos,
imspensórios. saldas de banho. sandálias.
pteteres, aborta, sungas. atolai, ou aduba,
balar, toucara turbantes, ternos. uniformes e vestidos

Vos,

Termo 't674.275, da 30-11-64
J. Passos
.
Guanabara

kat

eIndástria

' Classe 48
'ura distinguir: Perfumes, essências, elt.
atos água de colónia, água de toucacor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfaaema, água
para barba, loções e tónicos para os
belos e para a pele, brilhantina. bancolina. "batons", cosméticos, fixadores,
. peuteados, petróleos. óleos para os
aabelos. creme evanescente. cremes goraurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios desoOorantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
tana e sobrancelhas, preparados para
belezar cílios e olhos, carmim para
D rosto e para os lábios, sabão e creme
ta barbear, sabáo liquido perfumado
não, sabonetes. dentifrícios em p6,
pasta ou liquido; .sais perfumados para
e; escóvas para dentes, cabelos. unhas.
• cílios; dum de louro. saquinho perfisdo, preparados em pó. pasta, M
'uitijolos para o tratamento das unhas
ssolventes e vernizes, removedores da
cutícula; . glicerina perfumada para os
osbelos e preparados para descolorir
lanhas, dlios e pintas ou sinais ai-nadais. óleos para a pele

pes

•e

i
II

Vamo na. 674.276, de 30-11-64
Laboratório Neomed Ltda.
Saci Paulo

nano ao 674.278, de 30-1a1-1964
"çlaMayoa Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Guanabara

Mirgt
Ziglãstria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das infecções cansadas por germens sensíveis à
tetracilina
Uru:o a° 674.279, de 30-11-1964
Laboratório Neomed Ltda,
São Paulo .
Classe 3
Unta especialidade. farmacêutica indicada no tratamento da hipovitaminose C
Têrtno n.9 674.282, de 30-11-1961
Bruni Auto Rádio Ltda,
Guanabara

10(1"t
Classe 50
Oficina de reparos de radioreceptores
„.
em geral, ampliftricroaes •
em geral, amplificadores de som, aparelhos elétricos, 1 nstalações elétricas e
comerciais de rádios, material elétricos
e acessórios para rádios e automóveis

Classe 3
produto farmacêutico indicado nu
egestões hepaticas, cólicas hepáticas,
cirroses, colescistites e Ictericia

mei escovas para dentes, eabaaa. unhar
1:qui
ataa.a preparados em po,
e dl!" rum de louro. saquinho Perlado e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para oa
base asftiltico. estacas. esquadrias estru- cabelos e preparados para dsecolo
nuas metálicas para construções. lame- rir atalhas, cilios e pintas' ou sina . s ara
ficiais, óleos para a peie
nta de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas, material isoTêrmo
n.° 674.289, de 3J-II -1961
lante contra frio e calor, manilhas, mase Confecções Ltda.
Criações
"Appia
revestimentos
de
paredes,
masas par
deiras para construções, mosaiws. proSão Paulo
dutos de base asfalaco. produtos paia
tornar irapermeabilizantes as ergam:asas de cimento e cal, hidráulica. pedra.
billzantes, tiquidos ou sob outras Formas
'APPIA" CRIAÇÕES E
para revestimentos e outros como nas
construçõe& pers.anas. placas para paCONFECÇÕES LTDA.
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos, e paredes.
papel para Forrar rasas, massas anu. No. le Comenial
ruidos para uso nas construções, par.
quetas. portas, portões, pisos, soleiras
Termo n. , 674.290, de 30-11-1964
para portas, tijolos.. tubos de concreto
"Arria" Criações e Confecções Ltda.
telha, tacos, tubos de ventilação, tanque. de cimento. v gas. vigamentos e
S'so Paulo
vitrós
çéo. calha,' cimento, cal, cré, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas
chapas ?ara cobertura& caixas dágue,
caixa] para ccbenuas, caixas dágua,
ca.xas de dascarga para etixos, edificações remoldadas, eatugeu, emulsão de

Tèrmo n.° 674.287, de 30-11-1964
Grandes Marcas Internacionais S.A. —
Indústria e Comércio de 'Bebidas

Classes: 41 e 42
Titulo
Tèrmo a.9 '674.284, de 30-11 - 1964
Organização Cometa Ltda.
Minas Gerais

Drive

7, In

_Bati

•,0

Têm* ao

•

674.285, de 30-11-1961
Organização Cometa Ltda.
Minas Gerais

•
•big'
anização,
Cometa lidá:

Cae 42
Pare distinguir: Aguardente‘ aperiti.
vos anis. bitter, branda, conhaque. cerveias fernet, genebra, gin Inana licores, matar, punch. pinapermint. rhutn,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes. vinhos quinados, whisky
Têrmo n.9 671.288, de 30-11-1964
S.A. Frigorifico Anglo
S. Paulo

•

E Lei e k a

5411.ittga Braellèira

ítmpreiide

Classe 36
Para distinauir: Artigos de vestuário&
e raspas feitas em geral: Agasalhas,
aventais, alparcatas. anáguas blusas
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação, coletes, capas, t.halea
cachecols, calçados.' chapéus. cinto
enstas. combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
salas, casacos, chinelos, domlnós, echar.
pesa fantasias, fardas para militares, co.
legiats. fraldas, galochas, gravatas. lota
roa. logos de 'ingeria, jaquetas, lama&
Luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
maios. mantas. mandrião, manilhas.
legas. palas, penhoar. pulover. pelerinaa,
peugas. ponches, -polainas, pijamas. pis.
nhos, perneiras, guirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias
st:ateie& shorts, sungas, stolas ou alada,
tater, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Tértno n.o 674 291, de 30-11-1964
Avelar & Cia.
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, az,
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
Nome Comercial
nata barba, loções e tônicos para os
frarmo n.o 674.277, de 30-11-1964
Tèrmo n,0 674.286, de 30-114961
cabelos e para a pele, brilhantina. banLaboratórios Ostam S.A.
Bnorêsa de Alvenaria e Revestimento dolina, batons, cosméticos, fixadores
de Brasília Ltda.
de penteados, petróleos, óleos- para os
Minas Gerais
Brasília
cabenos, creme evanescente, cremes goe.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarias, desoda.
rantes, vinaare aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não. /apta para
^1)_Revestimento do Brasília pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cillos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Claus 16
Classe 3
Pau distinguir: Materiais para cpastru. para barbear, sabão liquido perfumado
ta‘PaelaBdade farmacêutica 'indica. Oen e decorações : Argamassas, argila ou não, sabonetes, dentlfricios em P6.
VS miolos baksatei. balaustres, blo. Pasta Ou Itcffidddi rate-pértimidos para
0021g jaklicação argl-keltntntlea

_15.1~1

"APPIK
Okk.STRIA BRASILEIRA

ãío

Maloca Drive=in Bar

Ciasses: 41 e 42
Titulo

-e i• SÃO POLON,
esmisrais asseguram

co. de cimento, blozos ara pavimenta- banhos, pentes, vaporizadores de perle-

Tênno n.° 674.283, de 3041-1964
Organização Cometa Ltda.
Minas Gerais

PRORROGACW

LABORATÓRIO NEOMED LTDA.

Abril de 1965 1383

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1:1)

Segünda-feira 5

PIZZANO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Calçados para homens, senhora. e
crianças
Tfixto n.o 674.292, de 30-11 -1961
Duap Indústria e Comércio S.A,
São Paulo

DUAP INDÚSTRIA
E COMÉRCIO SIA.
'Ncarie Comercial

1384 Segunda-telra 5
Termo n.° 671.293, de 30-11-1964
Duap Inilústria e Comércio S.A.
São Paulo

DUAP
INDUSTRIA DRASILEiBA
Classe 6
Elementos de injeção pare motores
Termo n.° 674.294, de 30-11-1964
Imobiliária e Administradora Carol
Sociedade Civil Limitada

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
:meteres, aborta, sungas. atolas ou gladia.
Met, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 674.298, de 30-11-1964
Meyer Cremical Company do
Brasil S.A.
São Paulo

Térmo a* 674.304, de 3041-1944
Knoll S.A. (Produtos Quftukca
Farmacêuticos)
Guanabara

TALUSIN-KNO
;Indústria BraaileircZ

etrAson

Classe 3
Umcardiotóónico
Termo n.° 674.305, de 30-11-64
J. R. Geigy S. A.
&liça

Indústria Brasileira

São Paulo
Classe 3

Abril de 1965
htios, fronteira para veiculo., gui
locomotiva", lanchas, motociclo:, m
motocicletas, motocargas, moto furg
manivelas, navios, Ônibus, para-choque4
para-lamas. para-brisas, pedais, panteas,
rodas para bicicletas, raios para biela>
tas, reboques, radiadores para valeu,"
rodas para veiculas, aelins, triciclos, dp
mates para veiculos, vagões, velocipt.
des, varetas de contréde do afogador
acelerador tróleis. troleibus, varães
carros, toletes para carros
Têrmos na. 674.309 e 674.310. d.
30-11-64
Raquel Maria liugaw
São Paulo

Um produto farmaceuteo usado como
IMOBILIÁRIA E ~STRADORA
CAROL SOCIEDADE GVIL •
• LIMTADA
Nome Civil

antibióticos

IRGANYL

Termo n.° 674)299, de 30 - 11 - 1964
Hitachi Liir.iteci
Japão

Termo n.° 674.295, de 30-11-1964
Laboratórios Lepetit S.A

Classe 1
Produtos químicos empregados nas indústrias texteis, do papel e do couro;
São Payilo
produtos químicos auxitares para a inClasse 8
Instrumentos de perti.sao, instrumentos dústri ade estampagem ou fingimento;
cienti fícos, aparelhosdc ia. o comum; ins- corantes, tintas. /azas, vernizes e resinas sintéticas
trumentos e aparelhos didaticos; moldes
. Classe 33
de Citada a espécie; aces.órios de apaOrganização cultural, divulgação e ai"
Termo n. 9 674.306, de 30-11-64
relhos elétricos (inclusive \;álvulas, lâm- lispicuru S. A. — Empreendin~tos
tribuição da biblia
INDUSTRIA BRASILEIRA
padas, tomadas, fios, soquetes. etc.,
Classe 50
Comerciais e Industriais
aparelhos fotográficos, c;ncmatográficos
Para distinguir: O timbre de todos oi
Guanabara
e de televisão, máqainas fakultes, etc.
Impressos usados pela requerente
Classe 3
discos gravados e filmes reveiados; reUm produto farmacêutico indicado como
gistradores maonéricos de fita
Termo n.9 674.311, de 30-11-64
antibiótico
Instituto Terapêutico Scil Ltda
Termo n. 9 674.300, de 30-11-1964
Guanabara
Termo n . ° 674.296, de 30-11-1964
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Hitachi L
Laboratório Lepetit S.A.
1.,, r ã o
Classe 25
São Paulo
Estampas, gravuras, croquis, p;antas,
planos e projetos

RIFOCIN A M

!TAPICURU

RIFOPEN
dliDusTRIA IIRAsILEIRA

Ei
Classe 50

Serviços aietrónicos, detritos e mecâniClasse 3

cos e assistinda técnica

Um produt °farmacêutico indicado como

Termo n.° 674.301, de 30 - 11 - 1964

antibiótico

Termo n.° 674.297, de 30-11-1964
Pamald Modas Ltda.

Hitachi Lira:ted

J.-Tão

Termo n.9 674.307; de 30-11-64
Itapicuru S. A. — Empreendimentos
Comerciais C Industriais
Guanabara

ITAPICURU —
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E

BELMISCII;
I n ` .Bres .

Classe 3
Um produto farmacêutico, para ser usado sob prescrição médica como ,.iltehelmintico
Termo n.° 674.312, de 30-11-64
Dianda 6 Cia. Ltda.
São Paulo

INDUSTRIAIS
PRORROGAÇÃO

São Paulo

Classes: 17, 25, 32, 33 e 30
Insígnia de comércio

PAMALÚ

Termo n,° 674.308, de 30 - 11 - 64
Hélvetia — Comércio de Automóveis
Ltda.
São Pulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classe 50
e roupas feitas em geral: Agasalho Serviços eletronicos. elbricos e mediaventais. alparcatas. anáguas. blusas
nicos e assistêm. :a técnica
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés. ca pacetes, cartolas, cara. Termos as. 674.302 e 674.303, de
puças. casacão, coletes, ca pas, chada::
30-11-1964
cachecols. calçados, chapéus, cintos Elevadores Schindler do Brasil S.A.
datas, combinações, carpinhos.
Guanabara
de senhoras e de crianças. calçdn:
6ea, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
antas, casacos, chinelos, dominós. achar. pes. fantasias. fardas para militares. co/caiais. fraldas, galochas, gravatas. gor;Indústria Brasileira
ro:: logos de !ingeria, jaquetas. laquê!
luvas, ligas. lenços, maiôs, meias.
Classe .6
maiôs. mantas. mandrião, manilhas paMáquinas elevadoras
letós. palas. penhoar. pulover. pelerinas.
Classe 8
peugas, ponches, polainas. pijamas. ou.
Comandos eletrônicos e elétricos
nhoe, perneiras, quimonoe, regalos,

DYNATRON

NÉLVETIA
INDÚSTRIA BRASILCIRA
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros Paia bicicletas, automóveis, auto -caminhões, aviões amortecedores alavancas de câmbio, barcos,
breques. braços para veic,..los, bicicletas, carrinhos de mão e ca-ratas cami-

PIF - PAF
Dianda 8/ Cia. Ltda.
Industria Brasileira
Classe 38
Um papel higiênico. Quaisquer t:p,,s
de papéis não impressos, brancos ou em

cores
Termo n.° 674.314, de 30 - 1 I - 64

S k. Fiação e Tecelagem Ultr:,
Moderna C:meke
Guanabara

nhonetes, carros ambnlantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerlas, chassis. chapas circulares para veículos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos. di-eção, des!i,
gadeiras, estribos, escadas rolantes ele
vadores para passageiros e para carga

Classe 22
Fios de algodão. cânhamo. juta i5,
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e , rayon, para tecelagem. :-sara
'bordar', pa-a costurar tricota gera e crofios e linhas para pesca, linhadas de

engates para crros eixos de direção

aço para pesca

Indústria Brasileira

Segunda-feira 5
Talam a.° 674.313, de 30-11-61

14rabeleeitnentos Ch. Lorileux S. Á.
(Tintas)
Guanabara

P-R-6RROGA*1)

DIÁRIO OFICIAL (Sação
des, contrações, decorações, couros, te&toa, fibras, celulose, barcos e veia
calca; talco industrial, thiner,
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de rnadira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-aarduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina., óleos para limpeza de cara
ros, ró9 de branquear roupa, salicato
de sódia, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sa
ponácsaa tijolos de polir e verniz
para calçados

Tèrwos os. 674,317 e'674.318,

iii)

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, eapremacetes, extraio de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquidas de
brauquesr tecidos, Líquidos mata-gorda....
ras para roupas e mata óleos para roupas, plaina, iSleoa para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda caustica sabão em pó,
sabão comum. sabão de esfregar e snponáceos, tijolos d.e polir e verniz
para calçador
Termos as. 674.319 e 674.320, de
30-11-64
Lica:tara S. A. Produas s Quinaaas
Gim.ria'3

30-11-64

Abril de 1S55 1335
branquear tecidos. liquidos tiviita-igJrad,
ras para roupas e inata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeaa de cor rol, pós de branquear roupa, saliaans
de sódio, soda cáustica sabão era pó,
sabão comum, sabão dt esfregar e saponáceos, tijolos de polo e v tu::
para calsadoi
Taunus ns. 674.321 e 674.322.
.
30-11-64
Incomex S. .1. Produtos Qtt.,nicrí
Guanabara

_-

Indústria Brasileira.

laca:': x S. A..Prosita.s. Químicos
Classe 1
Tintas ale impressão negras e de corai.
tanto etn pastas .cano em rotos
cores secas

lniu

Guanabara

Indústria Brasileira

ns. 674.315 e 674.316,*da:
30-11-64
S. A. Produtos Quitaicos
Guanabara

itrAbei
Indústria Brasileita
Classe 1
Absorve ates, acetona, ácidos, acataias,
agentes químicos para o tratamento e
tomos° de fibras, tecidos, couros e celulcoe; água raz. álcool, albumina, anis
linaa. alumen, alvaiade, alvejantes industraas, alumínio em pó amoniaco,
antiancrustantes, anti-oxidantes, ardioxiaantes. anti-corrosivos, anti-detonuates, azotatoS, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banho., para
gals anização, benzina.. benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potaasio; cal
vir :1 In . carvões, carbonatos. cataliz,ado . celulose, chapas fotográfica,.
carnaasições extintores de incêndio, cloro, orusivos, cromatos. corantes, arcosolos: descorantes, desincrustantes, disSul sol te S; emulsões fotográficas, enxofre é te r, esmaltes estereatos: feno!,
asnsibilizados para fotografias, aiscaaor es. formal, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos: . galvanizadores. gelatina para fotografias e pintura.
giz. glicerina; hoiratos hidrosullitoa;
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
maoa, 'para pintura magnésio, mai-0.Mo: nitratos, neutralizadores, norcece!ido sa: óxidos, oxidantas, óleos para
pinta a, óleo de linhaça; ;Jrodutos
mico, para impressão, potassa industrial papéis emulsionáveis para a fotog safm, papéis de turnesol. papéis heliow-alicos e heliocopistas. películas
sensiveis, papéis para sotografia e análise, de laboratór'o. pigmentos, patassa,
pós metálicos para a composição de
tintas preparaçães para fotografias.
prodatoa para niquelar, p-atear e croMar. produtos para diluir tirtaa prossiato; r..,,tivos, removedores, reveladores:
mbs.) neutro, sais, salicilatos, secantes.
afite:aos, soda cáustica, soluçãas guimi.:' d? liso industrial solvent2s, sal.
fatos. tintas em pó. líquidas, sólidas
ai pastosas para madeira, ferro, pare-

aasze 7
Aasois.entzs. acetona, ácidos. acetatos.
agentes quanicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e celulose; aqua raz. álcool, albumina. ataibaia, alumen, alvaiaae, alvejantes industriais, aluminio em pó amoníaco
anti-incrustantes, anti-oxidantes. anta
oxidantes, arai-corrosivos. anti-detonan.
tas, azo:atos, agua acidulada para
acumulacia-es. água oxigenada para
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai
fins industriais, amônia; banhos para
cialvan i zs cão, benzina. benzol, betumes
viracan, carvões. carlsonatos. cataliza.
dores, ceulost, chaprs fotográficas.
composições extintores de incêndio. cioro, corrosivos, crornatos, corantes, creo.
sotos; daacorantes, desincruatantes, dissolventes; emulsões fotográficas. musa
Ere. éter, esmaltes estereatos; fenol, fil.
mea sensibilizados para fotogra' %andores, formal, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, 'glicerina; hidratos. •hidrosulfitos:
impertneabilizantea. ioduretos; lacas;
massas para' pintura, magnésio, mercudo; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes. óleos para
pintura. óleo de linhaça; produtos qul.
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis helioaráficoa e heliocopistas. peliculaa
sensivals, papéis para cotografia e analises de laboratório. pigmentos. potassa
pós metallros para a composição 'de
antaa, preparações para fotografias
produtos para niquelar, pratear e cro.
mar. pa odutos para diluir tintas prossla
to: reativos, removedores. reveladores.
• alião neutro, sais, salicilatos, secantes
ailicatos, soda cáustica, soluções qul.
miras de uso industrial, solventes, sul
!atos; tintas em, pó. liquidas, sólidas
lu pastosas para madeira, ferro. pareles, contrações, decorações, couros, te:Idos. fibras, celulose, barcos* e veiculai. talco industrial, tilinte,

asiasae 1
Absorventes, acetona, amdss, acataias,
agentes guaiaco:: para o tratamento e
ce.
I:.ziçãe de fibra a tecidas, couros e
tulose: água raz, álcoo i., albumina, ani.
anas. alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumin , a em pó ai-apalaco.
antiancrestantes, ana-oxidantes. antioxidantes, ar.ti :vos, anti-detonan•
tes. azotatos, &sua acidulada psa.a
acumUladores, agua oxigenada para
fins industri:ii s, arnamia; banhos para
galvanização, benzina, aenzol, betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio; cai
virgem, S, carbonatos, catalisadores, celulosa, chapas fotográficas,
composições estintores d2 incendo. cloro, corrosivos, C:0:ar...:0S, Corantes, creosoros; deacorantes, des.ncrustantes, dis.
solventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, earnaltes estereatos: fenol, fil.
mes aensibilizados para fotografias, AV
xadores, formol, foslatos industriais, fs...
foros inibiste:1.a Eitioretos: galvanizadores, gelatina para fotegraaas e pintura.
giz, glicerina; hairatos, hidrosulfitox
impermeabilizara?, ioilu:'etos; lacas;
massas para pot-ira, magnésio, mer.
cario; nitratos. .0...aoralizadoresa nitrocelulo.ae: óxidoe oxidantea, óleos para
pintura, óleo de dali:iça; produtos quimicos pára impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papais de turneacla papéis hallográficos e heliocopistas. peliculas
sensiveis, papéis para 4otografia e aná.
lises de laboratario, pigmentos. potassa.
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, ,sals, salicilatos, secantes
silicatas, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, re.
cicios, fibras, celulose, barcos e veicubos, Mico industrial. thiner,
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
lartissia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metsaas.
detergentes. espremacetes, extras° de
anil, fértfea para tecidos, fósforos de
cêra e de madira, g goma para lava¥•
limpadoees de luats, líquidos de

Classe 1
Absorventes, acetona, ácid ." acetatos.
agentes quiraiaos para o tratamento e
lotação de fibras. tecidos, couros e aelulose; água raz. álcool, albumina, anitinas, alumen, alvaiade. alyejantes industriais, aluminio . em pó amoniaco.
auti-incrustantes, anti-oxidantea, antaoxidantes, anti-corrosivos, anti-detouantes. azotatos, água acidulada para
acumuladores. água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, aenzol. betumes.
bicarbonatos de sódio. de potássio: cai
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incandio. cloro, corrosivos, cromatos. corantes, creosotos: descorantes. desincruatantes, dissolventes; emulsões fotográficas. enxoire, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, çixadores, formo], fosfatos industriais, fósforos, industriais fluo:etos: galvanizado.
rea, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina: hidratos. hidrosulEito3;
impermeabilizantes. iod a retos; lacas;
massas para pintura. magnésio, MCIturio; nitratos, neutralizadores, nitroce.
lulose; aaaclos. oxiclantes, óleos para
pintura, óleo de linhaças produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotograf.a, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, películas
sena:vais, papéis para astografia e análises aa laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a "tomposiçao de
Unta», preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos papa diluir tintas prossiato; reativos, reinovedores, reveladores;
sabão neutro. sais, salicilatos, secantes,
ailicatos, soda ci7iustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas ran pó. liquidas, sólida,
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose. barcos e veículos, talco industrial, thiner,
Classe 16
Para distinguir; Amido, anil, azul da
Press:a, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, esprernacetes, extrato da
anil, fécula para tecidos, fósforos de
atara e de madira, g goma para lavanderia, limpadoras de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gordaras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de cara
ros, pás de branquear roupa, &alicate .
de sadio. soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e ea•
ponáceos, tijolos de polir C Verei
pare calçador
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Termo a. 674.323, de 30-1/44
Madison Publicidade Ltda,
Guanabara

~MAI
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
Anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n.° .674.324, de 30-11-64
Irmãos Miller S. A. Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul
'PRORROGAÇÃO.

MUELER
Indústria Brasileira
Classe 36
Classe 36
Termo n. o 674.325. de 30-11-1964
Editóra Brene Ltda.
Guanabara

Ga. se 33
Editôdra e impressóra. Publicações e
impressos

Têrmo a' 674.330, de 30-11.1964
Guaracy Machado IVeira
Guanabara

tonas, banha, bacartau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
Wimenticios, croquecea, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola, condi.
Classe 1
mentos para alimentos, colorantes,
Comércio e indústria de tintas
chouriços, dendê', doces, doces de truTermo n. o 674.331, de 30-11-1964
tas. espinafre, essências alimentares, emGuaracy Machado iVeira
padas, ervilhas, enxovas, extrato de toGuanabara
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
/igos, frios. frutas secas naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, heiara doce, herva
mate, horta1iças, lagostas línguas, leite
Classe 6
condensado, leite em pó, legumes em
Comércio de máquinas. motores e
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masveiculas .
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarrão, masTermo n. s 674.332, de 30-11-1964
sa de tomate, rnel e melado, mate, masGuaracy Mashado iVeira
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Guanabara
Mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras. ovas,
pães, paios, pralinés, pimenta,. pós para
pudins, pick'es, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
49 queijos, rações balanceadas para anilasses: 11 — 14 — 15 — 38
Comércio de ferragais, louças, cera- mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
mica, papelaria e brinquedos
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
Termo n.° 674.333, de 30-11-1964
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhaJoão Carvalho Damasccno
rim, tremoços, tortas, tortas para aliG.2:-,‘7a/-,ara
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Tèrmo n .9 674.336, de 30-11-1964
Adegas de Produtos Casa Grande S.A.
Santa Catarina

t74:3~r

Tétuta

Termo n. o 674.326, de 30-11-1964
Editóra Brene Ltd'
Guanabara

•
hí 45.
'Indústria Brasileira

Éditóra Brene Lida:
Nome Comercial
••••,

Termo ia° 674.327. de 30-11-1964
Importadora de Cereais Maná Ltda.
Guanabara

21asaa
Um aparelho extintor da formiga sauva
e outros insetos daninhos
Termo n. 9 674.334, de 30-11-1964

Classe 42
Whisky
Termo n. o 674,337, de 30-11-1961
Ferragens Rio — Veneza Ltda.
Guanabara

João Carvalho Damasceno

Móveis Streiff S.A.
São Paulo
PRORROGACAC

MÓVEIS STIRIFF S.A.'
Nome Comercial
Termo n.° 674.341, de 30-11-1964
Móveis Strei çf S.A.
São Paulo
"PRORROGAÇÃO

VUEGII3L4

:£3732EVF
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, et'
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
fados ou não, inclusive móveis para
escritórios: armários pare banheiros 111
para roupas usadas, almofadas, acois
choados para móveis, bancos, balciSes,
banquetas. bandejas domiciliares, bera
ços, biombcs. cadeiras, carrinhos pesa
chã e café, conjuntos para clarmitóriat,
conjuntos para salad e jantar e cala dei
balanço, caixa de rádios, colchões, co!..
chões de moias, dispensas, divisões. dis
visitas, conjuntos para terraços, jardina
e praia, conjuntos de armários e gabai..
netas para copa e cosinha, =as, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
vans, discotecas de cadeira, espregui.
çadeiras. escrivaninhas, estantes, guta"
da-roupas, mesas, mesinhas, mesinhaa
para rádio e televisão, mesuihas parti
máquinas de escrever, móveis para krd
nógratos, para rádios e para televisão,
molduras para quadros, por.:a-retratoa
poltronas-carnas. prateleiras, porta-c.ha
neus, sofás
Termo n. o 674.343, de 3C-11-1964
Da 14 -"s as Brasileiras de Lar:s Print
Johansen S.A.
São Paulo

.24-(12meza

Importadora de Cereais
rhatá tida.

Classe 11
Ferragens e ferramentas de tôda espCcie, cutelaria e outros artigos de metal

Nome Comercial

'Xancilca

Térreo a* 674.340, de 30-11-1964

PRORROGACÃo

PRORROGACÃO

Têrmo na 674.328, de 30-11-1964
Guarmy Machado iVeira
Guanabara

Abril cle 1965

\

ittb,Ort.TORIO
E...1
C0 1100511N"

r4.44k?-4117/

não incluídos em cutras classes
Têrmo n. o 674.338, de 30-11-1964

Laboratório Emer S.A.
Guanabara

Classes: 2 — 3 — 16 — 17 — 41 —
42 — 43 — 48
Titulo
Clase 3
Tenno n.° 674.335, de 30-11-1964
Lindys Lanches e Comestiveis Ltda, Substâncias e preparações quininas
das na medicina e na farmácia
Guanabara
Termo n.° 674.339, de 30-11-1964
Francisco Lima de Araújo
Minas Gerais

Metodopramide

Classe 1
Comércio e indústria de tintas
w•-nnnn•n•

Termo n.° 674.329. de 30-11-1964
Guaracy Machado iVeira
Guanabara

eofid
Classe 6
Comércio de máquinas, motores
veiculo*

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
adear, alimentos para animais. amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arr. attim, avele, avelas, adie, tal-

ealé gf2teVdUA
Chnat 41
CM mi

gato, torrado e moido

Classe 17
Artigos para escritório, c; r31 'a.cS para
carimbos, almofadas para abridores de cartas. arquiva. borracha*,
berços para rriarahorrao. boas/ has para
co l as, brochas nitra
se "os. cofres,
ranetas, cantas tinteiro. r tas para
desenho. cortadores de P. • ri'! ,carbonoe,
carimbos, caranhadores, Coa para paPeL
coladores. ~nassa,. C r S70% para cor.
respondência desenhadores. duplicado.
rea. datadores. estojos para desenhas,
estojos para canetas, estojos com min4

•
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Termo n.° 674.345, de 30-11-1964
esquadros, estojos para lápis, espetos,
. Termo n.° 674.347, de 30-11-1964
estiletes para papéis, furadores, fitas Indústrias Brasileiras de Lapis Frits
Cia. União dos Refinadorea Mear e
para máquinas de escrever, grafites
Johansen S.A.
Café
para lapiseiras, goma arábica, grampeaSão Paulo
São Paulo
dores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
A,PRORROGACÃCi
grafites, minas para penas, máquinas de
PRORROGAÇÃO
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimboa, porta-lápis, porta-canetas. portacartas, prensas, prendedores de papéis,
AQIaTIC O
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stenclls
IFIASTRtA 1314ASlaFRA
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.9 674.342, de 30-11-1964
Classe 17
Companhia Paulista de Louça
Artigos para escritório, almcnaaa, vara
Esmaltada
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
São Paulo
berços para mataborrao. borrachas para
Classe 41
colas, brochas para desenhos, cofres.
Açúcar e café
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Termo n.9 674.348, de 30-11-1964
carimbos, carimbadores, cola para papel, Cia. União dos Refinadores Açucar e
rPRORROGAÇÃO
co/adores, compassos. cestos para corCafé
respondência, desenhadores, duplicadoSão Paulo
res. datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
PRORROGAÇÃO..
estiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis, minas para
Indústria Brasileira
•
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquiClasse 11
nas de sornar, máquinas de multiplicar,
Mel, melado e melava
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos. porta-lápis, porta-canetas, portaTermo is.0 674.349, de 30-11-1964
cartas, prensas, prendedores de papéis,
José Ferraz de Camargo
percevejos para papéis. perfuradores,
São Paulo
réguas, raspadeiras de borrões, stenclls
para
mimeógrafos,
tintas
e
tinteiros
Classe 8
Aparelhos de liso comum, corno estariaPRORROGAÇÃO
Termo n. 9 674.346. de 30-11-1964
zaciores, fervedores, aquecedores. paneInaástaas Brasileiras de Lapis Fritz
las de pressão. fogareiros e
Johanaen S.A.
autoclaves
São Paulo
Claase
Têrmo na> 674.344, de 30-1/-1964
Gleba de terreno loteada cosa
andaistrias Brasileiras de Lapi's Fritz
arrendamento
Johansen S.A.
'PRORROGAÇÃO
Termo n.o 674.350, de 30-11-19434
São Paulo
Rica Flora S.A. I ndústria e Comércio

'CABOCLO -

JARDIM Etrifor

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborráo. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
caranbos, earimbaclores. cola para papel.
calado:as, compassos. cestos para correspondência. desenhadores. duplicadores dataJores. estojos para desenhos.
estojos para canetas, eitoios com minas,
eseuadros. estojos para lápis, espetos,
estilete ,: para oanéis, furadores, fitas
p ara má:vimas de escrever, grafites
r, .an:eiras. goma arábica, grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, aia
para apontar lápis. minas para
. -! ra fites 111!0:15 para penas, máquinas de
magianna de calcular, maquinasde .somar mámlinas de multiplicar.
mata-patos. porta-tinteiros. porta-carimbos, Porta lá pis. porta-canetas, portacartas, p -easas. prendedores de papéis.
percevejos para pa péis. perfuradores.
rénuas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Termo n.° 674.352, de 30-11-1964
Arbame S.A. Indústria e Comércio.
São Paulo
Classe 15
rara distingir.. Artefatos de porcelana
faiança. barro e rerracota louças vidra.,
das para uso caseiro, adornos, fias ar.
tisticos e instalações sanitárias, artefatos
de ceraniica para uso caseiro, adornoa
fina artisticos alguidares, alnaofariseas
sasadeiras, barris, bules. bidea, bacias,
bebedouros biscoiteiras, bombonierea
anheiras, copos, consolos, cals
demões, cântaros, cadinhos, cofre*,
cubas. compoteiras comedores para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa, des.
cansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, filhos, graus, globos :arras, lardineiraa,
licoreiros, leiteiras, lavatórios, manta..
guelras, moringas, m -)lheras, nicho&
rei, pratos, pilões pratos para ornatos,
buradores, carimbo de Cirno. carneiro(
pi,aa, pinos porta lotas. potes, porta"
b4,e1has, porta-papéis higiénicos aopel.
ras. saladeiras saleiros. serviços para
refrescos, serviços para trios, Chli é
jantar, travessas talhas, taças, tojelaso
vasilhames vasos sanitários xícara.
•
Terra° n.' 674.353, de 1-12-64
Amazonia Tintas Indústria e Cornéreio
S. A.
Pará

TI"

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Tintas em geral
Tarmo na 674.354. de 1-12-64
Comérchâ
Amazonia Tintas In A ilstria
S. A.
Pará

ATINCO
INDÚSTRIA BRASILEIRA'

PRORROGAÇÃO

Casse 1
Tintas em geral

miusaisitha ~Samna
Classe 17
Artigos para escritório, almaaaoas para
caimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coiadores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos 0:0M minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas ,para
grafites, minasapara 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, atendia
para mimeógrafos, tintas e entelroi

fratário para uso como isolante elétrkék
pinosp ara eletricidade, receptáculos *lés
ticos, rosetas para eletricidade, soquetes
e tomadas

São Paulo
'PRORROGAÇÃO

DIANA

Abril de 1965 1387

Termo n.° 674.355, de 1-12-64
Aaiazonia Tintas Indústria e Coméreid
S. A.
Pará

INCU
fD'lf STRIA BRASILEIRA
Classe 4
Caseag , ?filas, flores, plantas, sonegais,
ou parcialmente preparadas, eaftes
troncos

ciasse I
Tintas em geral
Tênmo n.' 674.356. de 1-1144
Mose de Picciotto
São Paulo

Termo n.• 674.351, de 30-11-1904
Arbame S.A. Indústria • Cona1rdo

A_RSS
Indústria Brasileira
Classe 36
Agasalros feitos de peles naturais oS
artificiais, boinas: anáguas, aventais,
indústriei Braba..W
batas, babadores, blusas. blusões, bols
ass, bonés, boleros, combinações: cala
Clame 8
cassas, casacos. Casacões, capotes, cal'
Chaves elétricas, castaalsed torattesa, ças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas,
tua/veio, isoladorea elétricos, Interrupto- Camisas, camisetas. calções. cartolas,:
lei pais correm elétrlea, patch:A 76" coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, eiss..À
,
,":;

(,‘
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mentos, caixas de material plástico para separar café, Aparelhos para aquecer água e outros líquidos, quando não conbaterias, coadores, ecos, canecas, co edificam, aparelhos para experimentar siderados partes de máquinas, reatores
Usares, conchas, cesta para pau, cesti drenos, aparelhos para destruir insetos. para luz Ifuorescente, registradores, reMas capas para álbuns e para livros aparelhos de ótica, aparelhos pulverisa- sistências elétricas, relays, sorveteiras,
cálices, cestos, castiçais para veias. dores, aparelhos para aquecimento de sorveteiras elétricas, caseiras, soquetes,
caixas para guarda de objetos, crtu- água, aparelhos geradores eletro-quinai- sinaleiras, sereias de alarme, soldadores
chos, coadores para chá. descanso para cos, aparelhos para recepção, reprodu- elétricos; toca-discos, tomadas e interpratos, copos e copinhas de plástoce ção de sons e sonidos, aparelhos auto- ruptores elétricos, torneiras, tubos acúspara sorvetes, cabeSeSias de plástico` máticas elétrica° de passar, aparelhos ticos, termômetros para observação me.
para sorvetes, colheenhas, pasinhas. para espremer frutas, e legumes, apara- tereológica, telescópios, tacômetros, tagarfinhos de plástico para sorvetes, for- da alta tensão, aparelhos de proteção xímetros, torradores de cereais, trenas,
minhas de plástico para sorvetes, discos contra acidentes de operários, aparelhos transformadores, telefones, tostadelras,
embreagens de material plástico caba- afiadores de ferramentas, aparelhos dis- telégrafos, tradslatores, tripés para folagens de material plástico para sorve- tribuidores de sabão e de desinfetantes tografias; válvulas para rádios, válvutes estojos para objetos, espumas de para instalações sanitárias, aparelhos las de descarga, válvulas de redução.
nylon, esteiras, anfeites para automó- esterilizadores, aparelhos gazeificadores, vacuemetros, válvulas elétricas de váveis, massas anti-ruidos, escoaciores de aparelhos para análises, parelhos ozona
cuo, ventiladores, velas elétricas
pratos, funis, formas para doces, fitas zadores, aparelhos pasteurizadores, apaTérrno n.° 674.357, de 1-12-64
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos relhos reguladores e estakilizadores
Termo n.° 674.362, de 1-12-61
Mose de Picciotto
para boltas, facas, guarnições, guarni- pressão e do fluxo de gazes e líquidos,
Anunciaste Publicidade Ltda,
São Paulo
ções para chupetas e mamadeiras. guar- aparelros para salvanaento e para sinanições para porta-blocos, guarnições lização, aparelhos para escafandristas.
São Paulo
para liquidificadores e para batedeiras aparelhos para limpar vidros, aparelhos
de
frutas
e
legumes,
guarnições
de
mapara combater formigas e outras praL A N C IA
terial plástico para ctensilios e objetos gas, aparelhos automáticos acionados
IndUntria Brasi1eir4
guarnições para bolsas, garfos, galerias introdução ele moédas, aparelhos asparpara cortinas, jarros, laminados, pias- gidores, aparelhos e instrumentos de cálticos, lancheiras, mantegueiras, ma,as, culo, aparelhos para observações sisma
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
pendedores de roupas, puxado- cas, aparelhos termostatos, aritonome• roupas feitas em geral: Agasalhos. res para móveis, pires, pratos, palitei tros, aspiradores de pó,. -aerômetros,
Classe 15
aventais, alparcatas. anáguas. blusas, ros, pás de cosinha, pedras pomes, arta acendedores elétricos, alto-la fantes, ambotas, botinas. blusões. boinas, baba- gos, protetoes para documentos, pu- plificadores, antenas, batedeiras, balan- Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- xadores de água para uso doméstico ça comuns e elétrica, barotnetros, bate- porcelana. faiança, louça, louça vidrapuças, casação, coletes, capas, chatas, porta-copos, porta-níqueis, porta-notas, rias.de acumuladores, binóculos, bitolas, da e outros para uso case.ro , aciórno,
tachecols, calçados. chapéus, cintos porta-documentos, placas, sehites, rodi- bobinas elétricas de indução (exceto pa- fins industriais e, artisticos, inclusive
cintas, combinações, carpinhos. calças, nhas, recipientes, suportes suportes para ra fins curativos), botões -de campai- instalações sanitárias, adobes, adôrnos,
de senhoras e de crianças, calções, cai guardanapos, saleiros turais, tigelas, nhas elétricas, bombas medidoras, ()u- aparêlhos de jantar. almoço, sobremesa,
Ça.9, camisas, camisolas, camisetas,
tubos para ampolas, tubos pata Serin- sinas, bussolas, baterias elétricas, bules chá e café, artigos de louça. Uma de
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, gas, travessas, tipos de material piás- elétricos, caixas de descarga, Câmaras latrina, balaustres para jardins, banestas, casacos, chinelos, dominós, achar- tico, saçolas, sacos, saquinhos, vasaha- frigorificas e fotográficas, campainhas deiras de porcelana para candteiros,
pes,-fantasias, fardas para militares, co- mes para acondicionamento, vasos, xí- elétricas chassis er raios, chaves elétri- banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorcaras, colas a frio e cola .; não incicidas cas, cinematógrafos, combustores de gás, botijas, bules, bidês, caçadas paia meros, jogos de lingerie, Jaquetas. tamis, em
outra., classes, para borracha. para cidometros, tristais de rádio,- condensa- lho, canos de barro para fogão, cololuvas, ligas, lenços, mantôs, meias,
ceatumes,
para marcineiros, para sapa- dores, comutadores, cortadeiras para nas para jardim, Cearas canecas. cocas
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas. pateiros,
para
vidros, pasta adesiva para fotografias, chaves de alavancas, cha- poteiras, confeiteiras. cubos, descansos
letós, palas. penhoar, pulover. pelerinas,
correias,
pasta
e pedras para afiar ves automáticas, capacitores de blo- para guarda-chuva, espremedores para
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
queio, capacitoses eletroliticos, calibra- cautas, funis. frigideiras de barro gloabas, perneiras, quirnonos, rega/os, rebolos,, adesivos para tacos, adesivos dores; discos para telefones, discos gra- bos,
jarros, jardineiras para fardai. Ia.
para
ladrilros
e
adesivos
para
azulejos.
robe de chambre. roupão, sobretudos.
vados, diais, despertadores¡ enceradeiras, va dedos, mantegueiras. molheira, pealções
de
material
plástico
para
indússuspensórios, saídas de banho. sandálias,
estufas, engenho e assar carnne, caro- destais de lâmpadas pires. porta-facas.
:Meras, shorts. sungas, stolas ou slacks, anéis, carretéis par tecelagem e guar- 'adores de cabelo elétricos, espelhos ótipotes, pratos. puxadores. receptáculos.
tria geral de plásticos
tuler, toucas, turbantes, ternos, unicos, esticadores de luvas, espelhos de saladeiras, saleiros, serviços de chá e
formes . e vestidos
plástico para eletricidade, esterilizado- café, taboletas. terrinas, tubos, urinóis',
Termo n.° 654.360, de 1-12-64
res, extintores de incêndio; ferros eléDe. Cibato Salomão
Termo n.9 674.358, de 1-12-64
rios e sacaras
tricos de assar e• engomar, ferro de solTribar Lanches Ltda..
São Paulo
dar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para , óleo, filmes revelados,
Termo n.° 674.364, de 1-12-64
São Paulo
faróis como acessórios de velculos, paPlanetur
— Planejamento Promoções
P RETO E BRANCO_
ra sinalização e para iluminação em geTurismo Ltda.
ral,
fôrmas
elétricas,
fervedores,
!algo-• B ÁIR
T R
titicas. fotómetros, fios elétricos, filCiasse 32
tros de interferência, fonógrafos; garraPara distinguir: Jornal e revista
fas térmicas, gazometros.geladeiras, gloClasse 41
Tarrno n.° 674.361, de 1-12-64
bos para lanternas, globos terrestres paPara distinguir lanches, refeições prontas, frituras e salgados: Bolinhos, cro- Interelec Aparelhos Elétricos Indústria, ra ensino, gravadores, holofotes, hidroquetes, churrascos, cuscus, cochinhas, Comércio, Importação e Exportação metros; incubaoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme interruptoLtda.
carnes, empadas, esfilms, kibes, omeleres, isoladores; lâmpadas de cristal, lâmtes, pastéis, pizzas, salsicems, sandiapadas incandescentes, lâmpadas comuns,
ches, saladas, tortas e doces
INTERELEC
lâmpadas alfsh, lamparinas, lactometros,
Classe 32
,
Termo n.° 674.359, de 1-12-64 Indingri4 Brasileira lentes, Ilquidificadores, lanternas mági- ,Planejamentos, promoções e turismo
Plásticos Bambini Indústria e Comércio
cas limpadores de parabrisas, luzes trazeiras para veiculos, lunetas; maçaricos
Ltda.
Termo n.9 674.265, de 1-12-64
de soldar, caldear e cortar: marcadores
São Paulo
Classe 8
Para distinguir: Abajours, acumulado- de passagens, medidores, microscópicos, Peters Hennanos, Compatila Comercial
e Industrial Sociedad Anonitna
res, actinometros, amperometros, amor- misturadeiras máquinas falantes, mostraBAMBINI
tecedores de rádio e frequência, anemô- dores para rádio, microfones, máscaras
Argentina
metros, aparelhos de televisão, aparelhos contra gazes, micrômetros: níveis; ócuIndústria Brasileira condicionado,
aparelhos ara iluminação los, objetivas fotograticas; piltas elétriinclusive de consictandas aaessórios de cas, pedometros, luvionsetros, piromeveiculos, aarelhus ara anúncios mecâni. tros, pistolas de pintar, plugs, pinos de
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material cos, aparelhos aquecedores e medidores tomada, apnelas de pressão, picicups,
plastito e de nylon: Recipientes fabri- aparelhos cronográficos, aparelhos de ptcicups, para-raios, propulsores, paineis
cados de material plástico. revestimen- barbear elétricos, aparelhos registrado- de carros; quadros dittribuidores de eleClasse 42
tos confeccionados de substâncias ani- res e medidores de distâncias, aparelhos tricidade, queimadores de óleo, qua- Para distinguir: Aguardentes. aperte
mais e vegetais: Argolas, açucareiros para purifica- águas, aparelhos de si- drantea e sextantes para observação as- vos. aras. bitter. brandis. conhaque. cer
armações para óculos, bule& bandeias nais lampejantes. aNtia2luis .eguladozes rtológica; refrigeradores, rádios, refle- vejas fernet, genebra. gin. kumel. [ice
bases para tele 4ones. baldes bacias, bol- de gás, aparelros de galvanoplastia . Cores, reostatos, relógios ed ponto, de res nectar. punch. pimpermint. chutei
sas, caixas, carteiras chapas, cabos aparelhos didáticos, aarelros cinemato- pulso, de bolso, de arada, despertadores sucos de frutas em álcool, vinhos, ver
para ferramentas e utensílios, cruzetas. gráficos, aparelhos automáticos para de graxa ,e Óleo, receptores, regadores muth, vinhos espumantes, vinhos qui
nados, whisky
essIxas para' acondicionamento de ali- acender e regular, gás, aparelhos par a automáticos, registros para vapor, gás •
-

lcrInhos, cueiros, chapéus, dolmana,
eharpes, estolas. fardamentos, gorros,
alochas, gravatas, guarda-pó, imper.
avais, jaquetas, lenços, leques, len.
aula, ligas, librés, 'ingerias, mantas, pas, paletós, pantu cas, pijamas, peigoiti, punhos, peitos e peitilhos para
Camisas, palatinas, polainas, ponches.
eurtavers, quimonos. quepis, regalos,
tobe de chambre, roupas de brim .para
cfr trabalho, roupas fe:tas ',ara crianças.
(.'oupões de banro, saias, sapatos, sandálias, solidéos, shorts, slacks, sungas.
Suéteres, suspensórios aratiens, sobretudos, trajes, ternos, toucas _tinetas turbantes, uniformes, uniformes para emgregadas. vestidos. xales
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(Seção III)

Abril de 1965 1Z39

Termo n.° 674.372, de 1-12-61
Eted — Edições Técnicas de Economia
e Direito
Guanabara

Pen Produtos Wiatentclos Nacionais

Paulo

Termo n. 674.379, de 1-12-1964
Ciba Société Anonyme (em a1trnao):
Oba Aktiengesellscha ft) (em ales:
Ciba Limited
9

Suiça

AMARELO VERDE LARANJA AZUL VERMELHO AMARELO LARANJA

TECT I L C N

do Empresário ETESS
Classe 32
Artigos da classe

—
Termo n.° 674.373, de 1-12-64
Gerira A. — Comércio, Importação
e Exportação
Guanabara
m

G

Classe 41
Drops
Têrmo n.° 674.366, dc 1-12-64
Mario Schechtmen
Guanabara
Classe 33

Termo n.' 674.369, de 1-12-64
Lasole Serviços Mecânicos Ltda.
São Paulo

Edificio
Jonathan Swik

o

5)

1)
.

• .0).'
e'5.

4?:;

O ta

—

Termo n.° 674.380, cle 1-1 2 9a4
— Indústria e Comer,:
Guanabara

LECAN

Indústria Brasi/eira
Classe 8
Artigos da classe

Cla.sse 50
P.s;aç.".to de

serviço de

ena.ailairai e

arquitetura

Termo n.° 674.374. de 1-12 64•
Termo n. 674.31, de 1-12-1964
Gerlon S. A. — Comércio. fianortaçãJ
e Exportação
Àlbcrtj, Stadler Comércio e Indilstria
Sociedade Anônima
Guanabara
Guanabara
.

,

GERLON - Comércio,
C.'6•°

Titulo de estabelecimento

Alumínio

Importação e txportação

Guanabara

Edificio
Samuel Jonson
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 674.368. de 1-12-64
Nossa Senhora da Conceição
S. A.

TEXTURE

Classe 21
Para distinguir: Veículos e auas 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, carnhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
corrediços, para veiculos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, almas de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos
manivelas, navios, Conibua, para-choques,
ara-lamas, para-brisas, pedais pantões
-calas para veiculos, selins, tricicles. tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contróle do a.rogador e
acelerador, tróleia, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
p

Indástria Brasileira

de Qualquer Maneira'

Só Marca Chaleira

r-

Tramo n.° 674.367. de 1-12-64
Mario Schechtman

Classe 36
Para distinguir: Artigos de aestuarioa
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas. anaguas, blusas
Têrmo n.° 674 . 370, de 1-12-64
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
Lnsoie Serviços Mecânicos Ltda .
doures. bonés. capacetes, cartolas. cara.
São Piuio
puças, casacão, coletes, capas, chilas
cachecols. calçados. chapeus. cinto;, cinLASOLE 'SF:RVIÇOS
ta*. combinações. corpinhos. calam de
senhoras e de crianças calções, calcas
MECÂNICOS LTDA
camisolas, camisetas cuecas, aeroulas
colarinhos, cueiros, casacos. chinelos.
Nome comercial
dominas, echarpes, fantasias, fardas, pa
ra militares e colegiais. fraldas, galoTermo a.* 674.371, de 1-12-64
chas. gravatas, gorros, logos de !inge- Eted — Edições Técnicas de Economia
ria. Jaquetas lequcs. luvas, ligas, lene Direito Ltda,
ços. imantais. meias, maiôs, mantas manGuanabara
drião mantilhas. palatos. palas peaho.
5
ar , rugas. pulover, 'pelerinas. nua -hes
polainas pijamas, punhos, peraeiraa.
quiasonos. regalos. i robe de chambre
.roupão. sobretudos, salsa. suspensorios,
salda de banho. andalias. 'sweater
• lt
4. s. sungas, stola&a soutiens, sleeks
talar toucas, turbantes, ternos, iliterato
Classe 32
e vestidoArtigos de elato

0

r "

'Indústria Brasileira

.

Classe 1

Corantes e tinias

•

r •

..;•

•

Classes: 8. 15, 11 e 16
Artigos das classes

Classe 11

Frase de propaganda

Termo n.° 674.375. de 1-12.64
Angulo Decorações Ltda.
Guanabara

Terrnas os. 674.382 a 674.422, de

1-12-1964
Friacaifico Armour do Brasil S.A.
5:5 • 1 Paulo

hdústria Brasileira
Classe 34
Artigos da classe
..,••n•nnnn

Tênno n.° 674.376, de 1-12-64
Angulo Decorações Ltd?
Guanabara

44191110 LiCC Ora ç 6.C9
Classes: 8. 34 e 40
Artigos das classes
•••••
4,),nn••••

Termo .n.° 674.377, de 1-22-64
Airton Garcia de Lima e Ernmantiel
Cavalcanti

Sãbrer Teatro
Classe 32
Artigos da chupe
Tèrmo n.° 674.378. de 1-12-64
Edifício Rio Bahia
Guanabara

EdiFicio Rio

•

Classe 31 •
Titulo

a

Classe 2
Subdancias e reparações qu ',nicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, acido!, sanitários.
águas desinfetantes e para fins santtários. apanha-moscas e insetos (de
gema e pfape) ou papelão) á'catia,
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas.
cresol. creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes. defumadores exterminadores de pragas e hervas daninhas. esterilizantes embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes. East a tos, karmicidas. furtaigantcs. fungicidas glicose para fina
veterinários. guano. herbicidas, inseticidas. iusetifugos. larvicidas, microbicidas. medicamentos para animais, aves
e peixes óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes. papel turnenatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos Instaiddaa. nermicidas desinfetantes e veterinárioa, raticidas. remédios para tina
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agricolas,
hortsculas, sanitário, e veterinários),
sulfatos, superfostat Ne, vacinas para
ave* e animais venenos contra ~toa,
Animai, e fervas tiadInhas

Classe 3
ttibStátrCias químicas, p redutos e pra• ralos para serem usados na
medida*
ou na farmácia

1393 Segunda-feira
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Classe 4
Substancias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente prepara.dos: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto. algodão em bruto, borracha eia
bruto, bauxita, benjoim breu, canfora.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
VeCICtaiS de carnaúba e aricuri. crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto. cascas vegetais, espato, ervas
illed:Ginais. extratos oleosos, estopas,
enxotas 'cilhas, fibras vegetais, flores
secas. grafites, goma em bruto, gratsito
bruto, kieselehm, limiislos de plantas. !ate): em bruto ou parcialmente
prepa ados, minérios metálicos, madssiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
laica mármores em bruto, oixi!o de
manaanes, óleos de cascas vegetai3.
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plornbagina em b:uto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas piche em bruto, pedra calcária.
plantas 'medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raízes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos,- testeis, silizio
seivas, talco em bruto, xisto, sista
betuminoso e silício

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usadas exclusivatnente na agricultura e
hoiticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubacleiras, ancinhos me.
cânimos e emplilhadores ocmbinados,
arrancaclores mecanitnos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
+ para adubar, ceifadeiras, carpaleiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, galima .
garras para arado, grades de discos
ou dentes. máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
niungir. máquinas nivmadoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agriculpura . máquinas de plantar, motocaartuas, rnquinas regadeiras máquinas de
roçar, de semeai, para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para fins agrícolas, de
cortar árvores, para espalhar, para caClasse 5
pinar. " máquins combinadas, para seAço em bruto, aço preparado. 40 mear e cultivar, de desbanar, para endoce, aço para tipos, aço fendido, aço silar máquinas e moinhos para forraparcialmente trabalhado, aço pálios aço gens, máquinas toscadoras, ordenadoparcialmente preparado, cimento me. res mecânicos, raladores mecânicos, rotático, cobalto, bruto ou parcialmente los compressores para a agricultura.
trabalhado, couraças, estanho bruto .ou sacradeiras, semeadeiras, secadeiras.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto semeadores de terra. tosadores de grabruto ou parcialmente trabalhado temo ma, tratores agrícolas. válvulas para
refinado, bronze, bronze em bruto ou
máquinas agrícolas
parcialmente trabalhado, brostae de
Classe 8
mangarias, bronze em pó. bronze em Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
barra, em fio, chumbo cal bruto ou petrechos elétricos ou usados na eleem barra, ferro manganês, ferro velho, tricidade, inclusive medidores, a saber:
gusa em bruto ou parcialmente traba- aspiradores de pó, antenas, acumu:adolhado. gusa temperado. gusa mafc-ável, res, aquecedores, alarmes, alto-falantes,
laminas de metal. lata em fõiha. Latão adaptadores, amperõmetros, batedeiras
em Rilha, latão em chapas, latão em bombas para água, condensadores, chuvergalhões, liga metálica, amalhas veiros, chaves, campainhas, cornetas
magnésio, manganés, metais não Cabe- para veículos, caixas-iusivels, diais, enando' ou parcialmente trabalhado, me- ceradeiras. esterilizadores, estufas, ebutais em massa, metais estampados. lidares, çogões, fusiveia, ferros de pasmetais para solda, niquel, ouro, zinco sar e engomar, fornos, logarMros, fios,
corrugado e zinco liso em Solhas
ferros de soldar, fonografos, geladeiras.
Classe 6
Interruptores, intercomunicadores, lâmPara distinguir: Máquinas e partes de padas. lanternas, lâmpadas fluorescenmáquinas para todos os fins industriais: tes, liquidificadores, pilhas, rádio-emisMáquinas de rosquear. serras mecâni- sores, rádio-receptores, relógios, reatoGas, motores elétricos, alternadores. ter. res para luz fluorescentes, sinalizadores
alimentas e placas para tornos, geradores, plainas. maquinas de turar e cen- lampejantes, soquetes, secadores para
trar, tornos mecânicos, prensas mecâni- os cabelos, transformadores, torneiras.
cas, máquinas amassadeiras, misturador tomadas, tornadas de correntes múltiale barro, máquina compressora, máqui- plas, tubos conduits, termostatos, telenas adatadas na copnstrução e conser- visores, tocadores de discos, válvulas,
vação de estradas. coineraçbo. corte de ventiladores, voltímetro, vibradores e
svattometros
madeira, movimento de terra, carretos
Classe 9
quinas desempalhadoras, descascadoras,
partes
'
ensacadoras, brunidoras, classificadoras. Instrumentos musicais, inaitisive
ventiladoras, moinhos para cereais, Integrantes, a saber: abafadores de
máquinas secadoras, trituradoras. pul- som, acorCeons, apoia-queixo para viovealzadoras, fresas, polarizes. tranchas. lonistas, arcos de violinos, associos,
tesouras mecânicas, tupias máquinas de bandolins, banjos. baterias baritones
berimbaus, bombardinhos. bombos, boabrir chavetas. marteletes. ventiladores, quilhas para instrumentos musicais,
exaustores para forjas. bombas centride orquestras, cordas crafugas, rotativas, de deslocamento e a campainhas
velha de instrumentos musicais. cair-1.pistão para todos OS Fins. anates, cal- 115es de orquestra, cavaquinhar, cladeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores au- rins, clarinetas, cohtraaixos. c3rnetas,
tomáticos de alta e baixa pressão. cuicas, fagotes, flautas. guitarras, lato
prensas hidráulicas: martelos mecânicos meinicas, harpas, liras, mucetas para
e máquinas amadoras. 'máquinas opera- bombos obcés. órgãos, pandeitos, piatrizes, rotativas ou cortadoras para usi- nos, pistas, pratos, rabecas rabecões,
nai. ferro, isco e bronze, máquinas para realejos. requintas, saxopemes, tamboindústrias de tecidos, ter-es, urdileiras, res, tamborins, trombones, tubi, violas,
violões, violencelos c violinos
.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
Classe 10
metadeiras. rolos e roletas, arunidorea s Para distinguir: Abaixa linguas.: abre
para cereais. máquinas para fabricar beteaa
adenótomos, 'agastadores. agrepapel e máquinas de impressão, cantamos , toa agrafos
para OSSOS, agulhas para
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injeção. algodão hidrófilo, alicates,
amalgamas, aparadores, aparadores para çins médicos e cirurgicoo, aparelho
para massagens aparelhos de pressão
arterial, aparelhos de diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
raios X, aparelhos de infra- vermelho,
aparelhos de surdos, assentos para enfermos, ataduras, balanças para clinica infantil. bisturis, cadeiras para clinica indica. calcadores, cambraia
cana:as, catout cêrts laminada,
cèra para incrustação e articulação, cintas para fins clínicos, cêra colante, ciatras umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos, coniagotas, costótomoa, curativos cirúrgicos, cureta-s, dentes artificiais, dentaduras. depressores
dilatadores, clinatnetros, drenos, duchas
vaginais, elevadores, estojos higiênicos
e espartilhos, especulos vaginais, esponjas clinicas, estojos de bolso, para instrumentos cirúrgicos, estufas, espátulas,
escalpelos escalpelos cisara-acro, ess.„41pelota escopros, esteroscópios, extratores, escavadores, feltros para cataplasma, fios de linho, para feridas, lacas,
ganchos para músculos, celatómetros.
gases, godovias, goivas gêsao, grampos para stituras. guta-parcha, histeriametro, ideal base, irrigadores, instrumentos cirurgicos para operações, Ligaduras de cânhamo, limados e pó. para
limpeza e polimento, lixa, luvas e dedeiras de borracha para hospitais. limat
para osso, lancetas massas plásticas
para fins odontológicos, máscaras para
anestesia,. mesas de operações. meias
contra varizes, mesas para curativos,
ossos, punia de gutá-percha para obturações de canais, porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatômicas, ulmão de aço, protetores.
porta amalgamas, rolos cirúrgicos de
lã de pau, ruge para desgaste dentário
retrostópio bugia. Laminas: sarladeiras.
sandaraca, sêda e crina para saturas,
sacos para gêlo e bolsas para água
quente, sondas, seringas para Ivageas
e injeções, serras; serras para raquiotomia: tampões higiênicos preservativos,
tira-leite, termómetro& tesouras, trepanas, toalhas higiénicas ventosas, .cernt:
isolante para fins odontológicos
Classe II
Para distinguir ferragens e N:sramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldeavas, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros ris
chá 'e café, assadeiras, açucareiros, a parelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mornbonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bra,;,--' "ras. bules, bisagra, buchas, bainha
?aia tacass baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encaaamentos caixas de metal para
port5es, colunas, canos, chaves de fenda, dia re. inglesas, cabeções, canecas
copos, eachepots centro de mesa coqueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas. chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros. canivetas, chacenas, cranianas, cadinros crivos, clam
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves toa
quimétrica. correntes para chaves, col.
eretas, chaves para porcas, distintivos
dobradiças. descanço para talheres, pratos e copos,. enxadas. 'esferas. engates.
enfeites de , aietal. eatribos. eapâtulas
estofos d meLal para . carimbps, eixos
expandidor 'para tábos, estruturas metti.

licas, escurradeiras, espremedores, eaplamadeiras, formões, foices, ;erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma.. para
doces, bolos, empadas e pudins, flanam;
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perturantes para marceneiros, Sechoa
de metal, terraduras, forminhaa, titaa
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, Moses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreircs
latas, luvas, linguetas. Leiteiras, juacliadinhas, -molas para portas, martelos
marretas, matrizes,- marmitas, maçanetaa
mossas, machetes, naantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradetras
pires pinças, pane/eles, porta-copos at
garrafas, passadores de roupa, presa.
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacareislisas, torquezes, trilhos tubos subidaçaes, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiraa
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, ta:hos, trans de casinha, torras
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
freima guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suporte"
torniquetes e tubos de expansão
Classe 12
Alfinetes comuns, alfineses, agulha; para
maquinas de costura, agulha< para tri.cot, agulhas para crochet, agulhas para
bordar, botões, dedais, barbatanas para
colarinhos, colchetes, fedias corrediços,
fivelas, grifas para enfeites de vestidos
e presdhaa
Classe 13
Ade, esos de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, mien..
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
ssmipieciosos. bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meai' precioso, ou semiprecioso, bules de metais precioso&
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos da
metais preciosos, dedais de metais ore
ciosos, diamantes lapidados. çio de ouro
fio de prata, fivelas de metais prado
sos, galretelras e metais preciosos, jólai
jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações palito
de ouro, pedras preciosos para jóia, pe
dras semi-preciosas para jóias, pérola
e imitações de pérolas, pratos de me
taisp reciosos, serviços de chá e de car,
de metais preciosos, serviços de lico
de metal precioso. serviços de refresca
de menti precioso, serviços de salad
de frutas de metal precioso, serviços d
sorvete de metal precioso, sopeiras d
metal precioso, taças de metais precis
sos, talheres de metais preciosos. tur
bulas de metal, turmalinas lapidadas
vasos de metais preciosos
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Classe 15
Para distingclr: Artefatos de porcelana.
faiança, barro e terraqueta, louças vidradas de uso caseiro, adornos, fins artisticos e instalações sanita: -ias, artefatos de cerfanica para u,o caseiro, adornos e tinis artisticos, alguidares, assadeiras, barris, bules, bidets, bacias, bebedouros. manjedouras, biscoiteiras, bom
bonieres, bandejas, assadeiras, copos.
caldeirões, ca linhos, . cântaros, cofres,
cubas, ucompotairas, caçarolas, canecas.
formas, filtros, jarras. jardineiras, licoreiros, leiteiras, lavatórios, manteguelras, moringas, molheiras, nichos, pires.
pratos, ilões,ra pratos ornamentados,
pias, pinos, porta-toalhas, porta-jotas
potes, porta-papeis sopeiras, saladeiras,
saleiros, vasilhames, vasos sanitários
Classe 16
Para distinguir: Materiais para cansei'.
çaes e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. gatentes, balaustres. haaco, de cimento, bloros para pavimentaçar • calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos; aolunas:
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixas para coberturas. caixas dágn,
caixas de descarga para taxas. edificaçéias premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção, [ages, lageotas, material iso
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, produtos para
tornar impertneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções. persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
Papel para forrar casas, massas antisaldos para uso nas construções, parquetas, portas. portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Calsse 18
.
Armas, munições de caça e guerra, explosivos e fogos de artificio; armas,
balas de aço, ácido picrico, azotato de
Chumbo. balas, fogos de bengalas, fogos
de bombas e buscapés, canhões, canos
de espingardas, cápsulas, chumbos. co
ranhas, cartuchos, dinamite, dualina, espo'etas e fogos de estrela, explosivos.
Fuzis, foguetes, fósforos de cena fósforos
explosivos, granadas, munições de magnésia, magnésia, morteiros, nitroglicerina, nitrocelulose e praia-tais, pistolas,
pós luminosos, pólvora. tanques de
,:erra, torpedos. fuaos n 1 . trinitofenol e trinitotonal
Cla!se 19
Animais vivos. inclusive aves, ovos em
geral, inclusive do bicho da seda
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos. Los de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurararicotagem e crochê. Fios e linhas de ta/da espécie.
aço para pesca
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medieinals, bandeiras., bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, ror
dões, debruns. lã. fitas forros franjas
festa°, feltro para órgão, fofos galar.
detes, lamparinas. mochilas, moaquitei•
eos, nesgas, Ombreira' e enchimentos

para roupas de homeas e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passainaries, pavios. rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não ',azando parte de móveis, artigos estes
feitos de algodao. cânhamo, linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Classe 25
Para distinguir: Arvores ele natal, bibe lota. bolas para enfeites de arvores
de natal, cartas geograficas. cartões
postais. cartazes, displays, estatuetas,
estampas, gravuras, frutas de vidro. figura ide ornatos. festões, fotografias
frutas de louça, figuras para enfeitai
bolos de aniversarias, batizados. casamentos e outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros. manequins. maquetas, obras artísticas, obras
de pintura, paineis e cartazes para decorações e par aexposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas e
para propagandas. suportes artísticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos, taboletas
vasilhas e vasos
Classe 26
Artefatos de madeira, ôsso ou marfim,
não incluídos em outras classes: Argolas, anéis, alguidares, armações para
balcões e Para vitrines, artefatos de
madeira para caixas, tapume, bandejas,
barris, baldes, batedores de carne caixas, caixões, caixotes, cavaletes, cunhas
cruzetas, cubas, caçamba, colheres, cestos para pães, cepos para cosinha, cabos ara ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados. esterinhas, estojos, expremedeiras, embalagens de madeira, escadas, fôrmas, gaiolas, guarnições para
p0. ta-blocos, guarnições para cortinas,
guarnições de madeiras para utensilios
domésticos, gar fos. malas de madeira.
palitos, pratos. pipas, pinos, puxadores
prendedores de roupas, pedestais, ino
nogramas, pasinhas, garfinhos e colheres para sorvetes, palitos para dentes
rodinhos, rolos, rosários, suportes de
madeiras, táboas de passar roupas, táboas de carne. tonéis, torneiras,
tambores tampas e vasos
Classe 27
Artefatos de galha ou fibra, não
incluídos era outras classes
Classe 2b
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiroa.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele çones, baldes, bacias, boisas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas
caixas. para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesta
nhas capas para álbuns e para liv-os
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos artachos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástaat
para sorvetes, caixinhas de plásrice
para sorvetes, colherinhas. 'manhas
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material p !âNtice embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autoznó
vais. massas anti-ruidos, escoadores de
Pratos. funis, formas para doces. fitas
isolanaes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas,' guarnições, guarnições para chupetas' e mamadeiras, guarnições para , pOrta-lafoeok guarnições

para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de ;rapara cortinas, jarros, laminados, pás
ticos, lancheiras. mantegueiras, malas,
orinóis, penciedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha pedras pomes, artiteria! plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, gurias, galerias
aas protetoes para documentos, pia
xadores de água para uso domészice
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notaa.
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes rara
guardanapos, saleiros tonos, tigelas,
tubos para ampolas tubos para seringas, travessas, tipos ie inaterlal plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcinciros, para sarateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos,. adesia%s
para ladraras e adesivos para azuleja,.
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos
•
Classe 29
Escovas comuns (não incluídas nas
classes 6, 11, 17 e 48) espanadores e
vassouras
Classe 30
Guarda-chuvas, bengaas e suas partes
integrantes
Classe 31
Para distinguir: Artigos de mataria,
plástico e outros materiais: fitilhos, cor.
doalhas, barbantes, rolhas, tampas, buchas, gachetas, cordas, tiras e canaletas, anais de vedação para junções
tampões, tubulações para vedação, lonas para freios, correias de transmissão.
mangueirasearruelas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns anpressos• boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes. Linóleos, oleados e
encerados, inclusive para instalações
rospitalares
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens da
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Classe 37
Roupas brancas, para cama e Mesa:
Acolchoados para camas, colchas. cobertores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, IsaThinhas
•
(cobre pão)
Classe 36
Aros para guardanapos de papel.
aulutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafo*, balões (es-.

ce:o para britai ;Jos ) b!o, os para
coraesaaadência blocos para Cillcúlos
b!ocos para anotações bob i nas bradai.
ras aão imuressas, cadernos de escrever, capas pari , documantas aaitairam,
cader•
caixas de p. , na'au
de cartão, aIxns para panos, ca,
pelaria. tararias de visitas. C.1 ;0('S ca.-liarem:a. . • can t i.ti. cartolina. caulerncs . de papel melituatrada
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartaaa em branco. ,airtuchos
de cartolina. crapas planograiiaas, cadernos de lembrança, carreteis de papelão, envelopes. envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão, etiquetas, faillia.s indicas
h:ilhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos. papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem 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, papei para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
arpei celulose, papel de linho, papel
absorven,e, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não ha•
cluidos era outas classes: Arruelas. argolas, amortecedores, assentos para Cadeiras, borrachas para aros, netentes de
cofre, buchas de eatabillzador buchas,
buchas para junielo, bateste de porta,
batente de chassis, bicos para mamadal.
ras. braçadeiras bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cochlm
de motor. câmaras de ar. chupetas cordatas massiços de borracha, cabos para
-ferramentas, chuveiros. calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha. cápsulas de borracha
'para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borracha
p ara freios, dedeiras. desenrupid( 4
discos de mesa, descanso para pretos,
encostos, êmbolos, esguichos estrado*.
esponjas de borracha em quebrajactc
para torneiras, tios de borracha Ilsoa,
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis. g uarnições para veiculos,
lancheiras para ascolares, iárninas
borracha para degraus. listas de borracha para Janelas e para porras. !cindia
de borrata. tnanoplas, maçalietata pio.
tetores para p ara-lamas, protetores de
,para-choques, pedal de acmarador, pe.
dal de partida. paras para businas,
pratinhos, p neumáticos, pontas de bora
racha para bengalas e muletas, roda.
tnassiças, rodizios. revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis. sanfonas de vácuo, suportes de
motor. sapatas do pedal de oreque, teseenbaio e isoladores, suportes, semip neumáticos. suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, sotas e solados
de borrara. surdinas de borracha
aplicação aos fios telegráficos e tefe2
nicas, travadores de porta. ilidas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboraçria
de substánclas química*
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Classe 47
Classe 41
Classe 43
refinado, com ou sem a mistura da
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, Para distinguir: Álcool ara motores de Refrescos e aguas naturais a artificia/s. óleos minera/ao ' animais ou vegetaint.
açúcar, alimentos para animais, amido, exlosão, carvão mineral, vegetal e de *
usadas como bebidas, não
para a iluminação, aquecimento Ittbdamêndoas, ameixas, amendoim, araruta turfa, combustíveis, gás, gasolina, graincluídas na claase 3
ficeçáo ou combustão, e graxas. Proarroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- xa, graxas para lubrificação lubrificadutos e óleos- combustíveis proveniTermo
n.o
671.423,
de
1-12-1964
tes,
óleos combustíveis, óleos para fretonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
entes de petróleo
Maria Antonieta Ramos Fernandes
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, ios, óleos lubrificantes, óleos para iluGuanabara
'termo n.° 874.442, de 1-12-1964
safé em pó e em grão, camarão, :aula, minação e para geração de fórça, petróleo, querosene
(Prorrogação)
R EFEIÇÕES ALÉM PARANA
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Pernambuco
Classe 48
RUA VISCONDE OURO PRETO • (71;
tareais. cominho, creme de leite,'cretues Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
allmenticios, croquetes, compotas, can- tratos, água de colônia, água de toucaR OTAI, 000 — R. DA
GUAN ABARA •
gica, coalhada, castanha. cebola, condi- dor. água de beleza, água de quina,
MORROGAÇÁO
mentos' para alimentos, cobrantes, água de rosas, água de alfazema., água
&ouriços, &lide, doces, doces de fru- para barba, loções e tônicos para os
tas, espinafre, essências alimentares, em- cabelos e para a pele, brilhantina, banClasses: 41, 42, 43 e te
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- dolina, "batons". cosméticos, fixadores, Pensão servidas nas mesas, substancias
mate, farinhas alimentícias, favas, fé- de penteados, petróleos. óleos para os alimentícias e seus preparados, bebidas
industria Brasiieirit'
olas. flocos, -farelo, fermentos, feijão, cabelos, creme evanescente, cremes gor. alcoólicas, rérescoa e águas minerais e
' Rgos, frios. frutas secas naturais e cris- durosos e pomadas para limpeza da
artigos de fumantes
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- pele e "maquillage" depilatórios. desoClasse 3
duras, grânulos, grão de bico, gelatina, docantes, vinagre aromático, pó de arroz Termos as. 671.437 e 674.438, de
Um produto farmacêutico indicado cogoiabada, geleias. herva doce, herva n talco perfumado ou não, lápis para
1-12-1964'
mo medicação tônica
Mate, horta liças, lagostas, línguas. leite pestana . e soleancelhas, preparados para
Ademar Rodrigues Braga
Condensado, leite em pó, legumes em embelezar cibos e olhos, carmim para
Termos os. 674.443 a 674.445, de
Minas GeraLs,
Coêserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- o rosto e para os lábios, sabão e creme
1-12-1964
para
barbear,
sabão
liquido
perfumado
"' aliine.nticias, mariscos,- manteiga,
ou
não,
sabonetes,
dentifrícios
eco
pó.
•União Brasileira Distribuidora de
margarina, marmelada, macarrão, masTecidos S.A.
• de tomate, mel e melado, mate, mas- pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos,
pentes,
vaporizadores'
de
pariu
sas para mingaus, molhos, molUscos, me; escôvas Para dentes, cabelos, unhas ft
Minas Gerais
mostarda, mortadela, nós moscada, no- e cílios: duns de louro, saquinho perla, .
ces, óleos comestíveis, ostras. ovas, ceado, p reparados em pó, pasta, liqui
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para cessolventes e vernizes, removedores da
Indústria Brallacka.
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- els, e tijolos para o tratamento.das unhas
tês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins; cutícula; glicerina perfumada para os
MANDA—BRAS&
Classe 44
queijos, rações balanceadas para ani- cabelos e preparados para descoloris Cigarros. charutos, fumos, isqueiros e
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, unhas, cilicis e pintas ou sinais . 'artifi• •
fluidos dara isqueiros
sanduiches, salsichas, Mames, sopas enciais: óleos para a pele
Classae 47
Classe 23
latadas, sorvetes, suco de tomates e de •
Classe 49
Combustíveis
Para distinguir: Tecidos em geral, te,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras', talha- Brinquedos, jogos, passa-tempos em gecidos para confecções em geral, para
•
treinciços, tortas, tortas para ali- ral, artigos para ens exalusivamente
Termo • n.o 674 .439, de 1-12-1964
tapeçarias e para artigos de cama •
mento de animais e aves, torrões,
,desportivos: Automóveis, aviões de
Silva Ernani Ei Cia. Ltda.
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
•
toucinho e vinagre
brinquedo, bescinhos bonecas, bosecos,
Guanabara
nylOn, esteiras, enfeites para automóbaralhos, bolas para todos os esportes,
.
Classe 42
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
para distinguir: Aguardente, aguarden- carrinhos, caminhões, carrocinhas, cholã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
N composta, anis, aperitivos, biter, ba, calhos, caneleiras para esporte, domo
paco-paco, percaline, same rayon, seda
nós,
damas,
discos
de
arremesso,
desporgaceiras, brandi, cervejas, conhaque
natural, tecidos plásticos, tecidos 1111.
essências para bebidas alcoólicas, feme- tivos, figuras de aves animais, dardos
penneabilizantes e tecidos de pano coura
tes, gin. genebra, kirsh; jumel, [idosas para lançamento, espingardas de bolae vestidos
Indústria
Brasileira
dos
e
joelheiras
para
esorte,
jogos
..1e
verpipermint, ponche, ruir, vinhos,
foot-ball
de
mesa.
jogos
de
armar,
1uClasse 4ç
mouth, vodka, uísque
Classe 35
-istmos ap sensemaa . assodsa and sea Jogos de tõda espécie. Bringiiedos e
Couros
e
peles
preparadas ou não, caClasse 43
lios domésticos, máscaras para espoate,
Para distinguia: Aguas minerais, águas nadadeiras para esporte, patins, patine- passatempos; etrechos e artigos para murças, couros, vaquetas, pelicas e arfins
exclusivamente
desportivos,
exceto
tefatos dos mesmos: Almofadas de cougazosas artificiais, bebidas espumantes tes, piões, petecas, revolvei de . brinvestuários
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
aem álcool, guaraná, gazosa, essências quedo, raquetes, redes de metal para
chicotes de couro, carneiras, capas pare
para refrigerantes, refrescos, refrigeran- pesca. ssookers, trens, tenis de mesa,
Termo n.° 674.440, de 1-12-1964 " álbuns
e para livros, embalagens de
tes, sodas, sucos de frutas, si ções e -tômbolas, tamboretes, tacos, tornozeMario Pedro ForaS
couro, estojos guarnições de couro para
xaropes
Guanabara
!eiras para esporte, tacos, bolas e me.
automóveis, guarnrções para porta-blosas para bilhares, trabalhos manuais
• Classe 44
cos, malas, maletas, porta-notas, portaPara 'distinguir: Bolsas. caixas. cartel. vagonetes, avras paar saltos, varas
chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
tas e estôjos para acondicionamento de para ,pesca, tarrafas e iscas e 'odres
de couro, rédeas, selins, sacos para via.
Classe 50
cachimbos, charutos, cigarros e cigarri.
gem, sacolas, saltos, solas e solados,
Impressos
Las, fósforos, ou fumo, charuteiras, citirantes para arreios e valises
Classe 17
garreiras, toseareira le tabaqueiras, caFitas de máquinas de escrever, soraar.
Termos
os.
674.435
e
674.436,
de
• Classe 36
chimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras,
calcular, contabilidade ou quaisquer Para distinguir: Artigos de vestuários
1-12-1964
filtros, isqueiros e suas partes tatearam
outras máquinas manuais ou elétricas e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Brasil Refrigerantes Minas S.A.
tea (inclusive pedras), instrumentos paque utilisern fitas para escrever ou ira- aventais, aipercatas, anáguas, blusas,
Minas
Gerais
ra cortar charutos e limpadores para
prirnir suas letras, número" símbolos ou botas, botinas, blusões, boinas, babacachimbo, charutos. cigarram cigarros.
sinais
douros, bonés, capacetes. cartolas, cararapé. fumo em fardos, em fôlhas, despuças, casacão, coletes, capas, chata*,
Termo n.• 674 . 441, de 1-12-1964
fiado e em corda
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Auto Insto Atlântico Ltda.
Classe 45
cintas, combinações. corpinhos, calça&
lo
Plantas, sementes e mudas para agriSão Paulo .
de senhoras e de crianças, calções, calcultura e horticultura, 41oricultura e
ças, camisas, camisolas, camisetas,
flores naturais
cuecas,
ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 46
Indústria Brasileira
pes, fantasias. fardas para mil laarea co.
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 42.
água lavadeira, água sanitária, cêra paros, jogos de brigaria, jaquetas, laquês,
ra cisalhas, detergentes, esponjas de Para distinguir: Aguardentes, aperitiODOSTRIA. 8RASMIRA
luvas, ligas, lenços, mana33 meias,
aço, fósforos, lixívia, lixas, lã de aço, vos. anis, bitter, brandys conhaque, cermaiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pavejas
fernet,
genebra,
gim
kumel,
ilesa.
pomadas para calçados, palh ' de aço,
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Classe 47
res, nectar. punch, pimpermint, rhum.
preparados para polir e limpar madei- sucos
de frutas em,álcool, vinhos, ver- Óleos de qualquer espécie para tiumi. peugas, ponches, polainas, pijamas, curas, vidros, metais e objetos, panos pa- muth, vinhos
espumantes, vinhos qui- nação, aquecimento e lubrificação. Pe. nhas, perneiras, quinamos, regalos,
ra polir e para limpeza, poos de esmenados. whisky
trela° refinado, semi-refinado e não- robe cie chambre, roupão, sobretudos
ril e materil abrasivo empregado na
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
•
/impeza de metais e -objetos, sabões em
sueteres, shorts, sungas, atolas ou aladas
geral, saponáceos, velas e velas e base
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CM MOO
de estearina
formes e vestidos
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