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SECÂ O
ANO XXIII - N. 65

DEPARTAMENTO NACIONAL
tirA

Rio, I de bril de 1965
Decisijes do Sr. Ministro
Gniseppc Micheloni - No pedido de
cancelamento da patente de numero
66.917 - Privilegio de invenção para:
Moo ore, para isola: condensadores do requerente: Indústria Eletrônica Cherry Ltda. - O Sr. Ministro
exarou o segiunte despacho.
Dou provimento à denuncia de fls.
20-23, para .:er cancelada a patente
Em 29 de roarç . de 1955.
As. Drmiel Mouco. Mi n istro da Indústia c Comércio.
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
Da'. INDUSTRIA
Rio, 1 de abril de 1965
jcsseph Dudler - Recorrendo do despacho que indeferi uo termo 70.749
priv,iegio de invençào: Aperfeiçoeiinentoa cie ou relativos a concreto e
misturas de concreto.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho: -- Conheço do recurso e
nego-lhe p ovimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1955.
- As. Edu sidoPortella Netto, Secretário da Indústria.
Irmãos Dal Colletto Ltda. - Recorrendo do despacho que deferiu o termo 134.814: privilegio de invenção
para Nova e original configuração externa aplicada a máquina de Eivar de Irmãos Yadoya S.A. Fundição e
Mecânica.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
De acordo com o artigo 50 da lei
4.048 de 1961, e da Portaria Ministerial de 27-9-1963, conheço do recurso
e lhe nego o-ovim- .to para manter 3
despacho recorrido de fls, concedendo
a patente de acordo com os pontos característicos de lis. 45-51 - publicados
em 18 de junho de 1964.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1965.
As. Eduardo Portella Nelfo, Secretárto da Indústaa.
DEPARTAMENTO NAC/ONAE. DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dá 1 de abril de 1965
Exigências
N. 51.095 - Kessler & Cia. Ltda.
s.-. Compareça o requerente a este Departamento no prazo estabelecido velo
kst., 192 do código.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Diversos
Viu Francesco (no pedido de prorrogação na patente mod. ut. 3.577-59/
- Nada há que deferir quanto ao pedido de fls. 27 eis que a presente
patente se extinguiu de acordo com o
art. 41 combinado com o art. 76 item
2 do código.

N. 125.649 ea- Sofá Cama Beliche
- Requerentes - Antonio Silvio Valveson e João Palmezani Filho.
odeio Industiál - Deferido
Termo:
N. 124.603 - Original modelo de
dispositivo antl-ofuscante para veículos
Serdica Importações
- Requerente
inações Ltda.
er
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
Indeferido
Modelo de Utilidade
PATENTES
N.
102.016
Uma
vassouia-rodo,
Rio 1 de abril de 1965
desmontavel - Requerenta - Norival
Deferidos
Privilégio de Inuenoo
da Silva Santos - Indeferido,
Termos:
Aperfei;oameutos em
N. 118:911
tanques de combustível - Requerente
E x itg ene' as
- Tankauto do 13 essil Ind. e ComérTermos com exigéncias a cumprir
cio de Auto Peças Ltda.
Termos:
N. 119.893 - Jogo de Futebol de
N.
116.171 - Alberto Pendas AlMesa - Requerente - Georg Pflugvarez.
mann.
William Jacques 1-ler
N. 125.258
N. 119.522 Um novo aparelho
para desbastar calos utilizando laimnas ter.
N. 126.690 - Tay-Pak e- Corpode barbear coaluno - Requerente Paldo Priarni.
ration.
N. 122.519 - Novo e o:dignai proN. 128.232 - Tubocap - Andacesso de imagens fotográficas trans- los
de Metal S.A.
parentes ou não -Requerente MaryN. 128.418 - Ronald E. Weger.
Iene Fitifrafias Ltda.
N. 92.220 - Jose Augusto Bordallo.
N. 123.72a - Processo para a preElias Bilesld.
N. 106.636
paração de derivados de isoquinolina
ai-e age-- desconhecidos - Requerente
N. 107.368 - Cmcolates Dizioli
S.A.
Sandoz S.A.
N. 109.344 - Adolpho Herschel.
Deferidos
Modelo de utddade
N. 109.402 - Adolpho Herscheh
N. 96.931 - Forma de fundo movei para bolos; doces e similares N. 109.674 - Georg Kotelevz,ev e
Requerente - Panex S.A. Inch:latria e Ahti-Kalervo Tik kanen.
Comércio.
N. 110.473 - Romulo de Almeida
N. 96.341 Elementos de Escrita Mercurl.
dotados de escalas métricas - RequeN. 112.559 - "itarsis Octavick
rente - Furukawa D.-essatsId.
Costa.
N. 113.405 - Novo taco para hlPaulo Petrucci.
lhar de brinquedo - Requerente N. 112.732
Vlktors Geists.
N. 11.237 - Marcelo Marttnes &
N. 118.959 - Novo modelo de ca- Cia. Ltda.
bide dobravel - Requerente - Paulo
N. .144.122 -_ ..alfredo Colombo.
Roberto Campos,
N. 115.248 -- Indústria e Comércio,
N. 123.447 - Um novo suporte
•
para blocos de p- iel - Requerente: Importação e Exportação.
N. 116.C94 - Max Schimicit.
Arquimedes Material Técnico S.A.
N. 116.345 - Pla:-eicoa Idalea 7.
N. 125.602 - Um .novo tipo de
suporte com válvula para abrir e tra- miada..
bsvasar latas de ' .cos Requerente
N. 116.348 - PlIstic,x; Ude,. f.
- Francisco Ferolla Filho.
lattada.
N. 125.636 - Novo modelo de carN. 117.516 -teira escolar - Requerente - Irmãos
Wolf
Co- .
de Franco.

N. 117.687 - Sebastião Arruda.
Prado.
N. 119.912 - Bernardini 5 Curai.
N. 120.698 - Luiz Henrique Fer
retro Horta.
N. 120.699 - Luiz Henrique .Ferreira Florta.
N. 121.719 - Epel S.A. Indústria
e Comércio de Apa:c s Elétricos,
N.
2.293 - Passos E, Pas,.os
N. 122.739 - Jun Sato.
N. 122.
- Halime Ota.
N. 123.148 - Vorwerk 5 Co.
N. 123.509 - Indústiras Inclianópolis S.A. Artefatos
Metais.
N. 123.350
Mario Castelo GIN. 123.722 - Luis Antonio
taldi.

G:13'.

N. 125.036 - Oswaldo Duarte.
N. 125.187 - Adamas do Brasil S.A.
Fibras e Cartonagem.
N. 125.612 -- Indil-“ra e CAmn,,,
de Móveis Madebei Ltda.
N. 125.615 -- Indús:-Ia e CoinC:rclo
de Móveis Madcbel lada.
N. 126.365 -- Lapis Johann Faber
l
Ltda.
N
126.750 - Usinac Colombina
S.A.
N. 126.905 - Distilaria Vencedora
Ltda.
N. 127.590 -1 Arany.
N. 127.591 - Luis Jose de Souza.
N. 127.852 - Akam Wafa Da.
N. 128.300
Indústrias e Comercio Luiz XV S A.
N. 129.229 - Benet Spinola Couto
Fernande N. 129.234 - D'Agostino 5 Cia,
N. 130.589 - Hermann Golden,
N9 130.790 - Euleutério Guilherme
Greme e José Morroni,
Nr! 131.360 Cia. de Indústria e Comércio.
N9 131.4.50
Julian Alberto Gol-

IV 131.555 - Nurnéa Moeda.
N^ 131.70 - Perfumaria Surcal
nit
7‘," IS/. 1i52 - Reiner Hennes.
N'

u/2.353 - Cláudio Brito.
132.3c( - Marcos Expedita
" rudiclo
Cy ornes
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- As Repartições Públicas
'deverão remeter o eipediente
destinado à publicação nos
jornais, diária:Junte, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas..
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída 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, cm qualquer época, por seis meses ou uni ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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ASSINATURAS
REPARTIOIS E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
600
Semestre . . •
Cr$ 1.200
Ano
Exterior:
Cr$ 1.300.
Ano

Capital, e Interior:
Semestre .
Cr$ 450
Ano
Cr$ 900
Exterior:
Ano . . . . Cr$ 1.000

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

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

' N9 133.468 - Abaconda Aluminum ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE PATENTES
Company.
No 133 504 - Klabin Irmãos & Cia Ficam os processos abaixo mencioNO 133 640 - Cano Merli.
nados arquivados/
N9 133.673 - Heliq Cintra NogueiN9 60.213 - Alberto Duarte Barra.
os.
N9 119 445 - António de Oliveira
N9 66.281 - Edouard Hegedus.
Neves.
No 83.151 - José Mendes Costa
No 121.708 - Daniel Dotningues Lima.
Alves.
•
N9 86.493 - André' François ConNo 128,809 - Associated Electrical chon,
Industries Limitec/.
N 89.051 - Dr. Octávio Bicudo
Expediente da Divisão de Patentes
Republicado
No 94.515 - Polione S.A. Indústria
e Comércio.
Rio, 1 de -abril de 1965
No 95.084 - Lucas de Andrade.
Prfanéolo de inrençdo deferido
No 95.715 - Francisco &Inani e
Vemos:
No 133.486 - American Flange
Francesco Corti.
- o-ing Co. Inc.
Dá n
NO 123.770 - Anerfelcoamentos em
N9 inn.s34
susumu Uchlda.
ou relativos a cornos ano/ares for- No 96.202 - Adalberto Zakrewski e
maaneng rro mira li gar na sol- Antônia Sinopoli Bombach.
N9 133.696 - Massanori
dagem de fornos - Requerente N.
N9 98.049 - Carmalio Duarte.
V. Philips'Gloeilamoenfabrieken .
N o 133.247 - Gennaro de 'Vita.
N9 107.270 - Vittorio Terracini.
N* 1-vt 7n3 - Oswaldo Colombo.
Exigências
NO - Metalúrgica Joter
mi
N9 133.777 - Indústria MetalúrgiTênnos com exidncias a cumprir
ca Pano/ Ltda.
N9 111.830 - Dvmn 'Industries, Inc
No 111.465 - Luciano Selim Dei.
No 133.906 - Walter Gerdau S.A. NO 116.36s - rolei Prado Postana
N9 113.852 - Mar illacker. •
N9 116.805 - 7avndv V. I. LeniCen-• - t^ t e Industrial.
ria.
Narodni
Porinik.
Georg W. Anseth.
No 115.928
N 0 -125.975 - Bernard Taillan IinN9 117.364 - General Mais Inc.
per nriora S.A. •
N* 116.064 - Nelson Wright e
N9 123.925 - Leon Orban.
Luiz Matheus Cajado de Oliveira.
N 9 129 112 - Ernesto Hauner &
No 128.834 - Robershaw Fulton
Cio Limitada.
N9 117.890 - Ornar Claro de Olifirmtrols Cotnpany.
veira.
No 120.973 - Walter Fritsche.
N9 129.765 - Koppers Company
N., 118.616 -.Clark Equipment Co.
anh o de Faria.
Inc.
Antonio AugustoJ
No 131.229 - American Can Com- No 131.241 - Gesini S. A. Indús- 1\1' 118.827
N° 111.154 - Octávio Carlos Cou- tria . e Comércio de Calçados.
_
-lilobert
Bioem:
.
N°
118.900
L
parra.
, Alteração de nome de titular de
Limited.
General Electric Co..
N° 119.186
patente •
No 131.318 - I.R.C.
.
; ;
Nol 120.179 - Mecânica. e Fundição
NO 131.665 - Habald Oskar Lundq- Mieroplás S.A. Indústria e ComérVist.
cio '--.e Pede para ser anotada na pa- Globe L`mitada.
tente de no • 68.030 • - Privilégio de
N9 132.266 - Francisco
lInvenção a alteração de nome da ti- N° 120.180 - Mecânica e .Fu ` ição
N* 133.029 - Jorge Augusto Palra. tular.' Anote-se a alteração de nome. Globe Limitada.

N9 132.697 - Dalmácio Sierra Perez.
N9 132.754 - Chikara Tajima.
N9 133.224 -- Riker Laboratories,
Inc.
N9 132.933 - Diniitri Petrow.
N9 132.987 - Olamit Indústria e
Comércio ' S.A.
N9 133.156 '- Enrico Frisoni.
N9 133.176 - Romero Anunciato.
No 133.262 - Sames Société Anonyme de Machines Electrostatiques.
N9 133.287 - Ajax Corretores de
Seel ros S.A.
No 133.479 - Indústria de Móveis
Minis S.A.

Abril de 1965
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinatura,
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãoè competentes.
- A fim de possibilitar a ,re:nessa de valores acompanhados de esekirecimentos quanto
à 'sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
o3 solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público (edera!, para fazer jus ao desconto indicado, deverd• provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiaiit
será, na venda avulsa, acrescise do mesmo
do de Cr$
por ano
ano, e de
decorrido.

No 12).181 P Mecânica e Fundiçãa
Globe Limitada.
N' 120.229 - Armando Braghini.
N 9 121.428 - Pedro Corres Porto o
Daniel Ferreira Pestana.
N9 122.280 - Rayonier Incorp.
N° 123.176 . - Regie Nationale Dei
Usines Renault.
N° 123.177 - Regie Nationale Dea
Usines Renauth
N° 123.1/8 - 'Regie Nationale Dei
Us.nes Renault.
Ns. 123.181 - 123.182 - 123.183
-e Regle Nationale 1Yes Usines Rei:Latiu.
N9 123.366 - Carlos Alberto Moretti
e João Bettiol.
N9 123.836 Jose Gimenez Sanciaes.
N° 121.620 - Milton de Oliveira.
N° 124.691 - Seisa Exportação Importação Sociedade Anônima.
N° 125.317 - Albino Carlos da
va .Gusnsão e Daniel Correa da Silva.,
N9 12s.420 - João Paulo Araujo.
N° 125.789 - Nicola Passaro e Eduardo Zappi.
N° 126.168 - 'João Solavam).
N° 126.175 - Werner Simon.
N9 126.547 - Ryasaku Matasurrtura.
N• 126.591 - Lluandadece Braga.
N° 126.621 - C Ida Micceli .
N° 126.866 - Carlos Alberto de OUveira Rigat. •
N9 126.955 - Robert; S. Eueno.
N° 127.33 - Paulo de Reyne Si!..

1\19 i 127.949

Sonnenreicii 5 Szbeir

LMS.,
fil° 128.142 -- Decor Vitro Limited.
N9 128,566 - Orlando António No.
guelra , e 'Helio do Prado Nogueira e
Adilson Ouarantà.
••
Antonio Dauden Inico
14 9! 129.011
e Giovani Cavalli.
N° 129..477- Ivan 'R bêtro Beraldl.
‘N° 1129.478 - Albino Bezerra do
Oliveira.
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N° 129.548 - Fabio Veloso doo An.
ios•
N° 129.575 - Tacito Sampaio Alves.
N° 129.646 - Apartei° de Andrade.
N° 1h9.9J) -- ..textil j. Serarno Sociedade lanumma .
N" 129.on - Demourier Baptista
Santos.
N v 129.646 - Antonio Nordi.
N° 129.e94 -- Aurelio Martinez Fiorea.
N" 130.068 - Armando Fragettt.
N° 130.19O - Alberto perneai° Caruana.
IV" 130.245 - Nicolaso Guimarãea
Moreira.
IN iá0.299 -- Gilberto Ribeiro de
Souza.
IN' 130.312 -- Damiano Quinsan.
N° 1.a.1.345 - Alvaro Aioerighl e
Walther t...as-ios Almeiaa.
N 1.30.a02 - Ansiar Postwedier.
Maquinas 13rasiaa LáN° 1at).4a)
N" 130.751 - Luiz Malheiros.
N° 13i.13 - Oswaido 1:010most.
N° 131..aaa - Reiner emanes.
N' 131.340 - Adoaaho Droghetti
Nato.
Ni' 131.522 - Rozsais R guclredo b
Matos Lanhada.
N° 131.tita - Douglas Calixto.
liaroicio Rocha Vian• 131.6b3
NI/ .

PC 131.686 -- Bernard Sanders.
NP 131./3/ - Douglas Calmo.
IN° 13iA5 -- Erica riermes e Cleide Hm-mies.
N' sai.507 - Ernesto- Paulorzt.
N .' 131.941 -- Douglas Calixto.
t' 132.093 .- Alcinuo de Souza Magalhaes.
N° 132.242 - Luiz Otto SchmuttZief

132.261 -- Oswaldo Gamba.
132.269 - Gypriano Guariglia
c Nornertó Cervantes.
132.2"s0 - Isionssio Denadai.
132.277 - Ernani IVIurath Lo-

132.283 - Nikolii Mane.
N" 132.284 - Amilton Di Giorgio,
N" 13s.410 - Auro G;orgi.
N" 132.670 - Virgiso Ca.doso Pina.
N' 132.695 - Paul Kosar,
N v 132.696 - joao Fereira Gomes.
N° 132.706 - Arnaldo Bergano.
N° 132./27 - Metalúrgica Norte Sul
Sociedade Anônima - Arquivem-se os
proceSSOS.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA() DE MARCAS
Dia I de abril de 1965
Marcas Deferidas
iN"

N. 254.548 - AManague de Cati ta-ela - Rio Gráfica e Editôra Ltrla.
cl. 32.
N.° 255.382 - Bugre - Cia. Bugre de Produtos Alimentícios - cl.
41.
N.° 260.790 - Flor de Pêssego Valery Perfutnes do Brasil S. A.
cl 48.
N. 9 266.891 - Perspecta - Perspacta A. Soand Inc. - ci. 8.
N.° 423.687 - Farmácia e Odontologia - Durval de Almeida Batista
Pereira e Migue/ Vale dos Santos cl. 32.
N.° 423.696 - Cubanos Tumor Cia. Lopes Sá Industrial de Fumos el. 44.
N.° 426.334 - .ACB - Automóvel Oub do Brasil - ci. 32.
N.° 428.484 - Texanol X8 - Quitratar Produtos Químicos Ltda., el. 46.
N.° 430.285 - DiversanIsol - DIversey Química Ltda. - cl. 46. . .

N. 416.512 - Santa Monica ConsN. 429.335 - Petro AI - PeProton
N.* 425.329 - Protoa
terco Comércio e Indústria de Ele..
Comércio Técnica e Importação S. A. trutora e 'm0611141-á Ltda.
N. 590.835 - S.A. Diário do Pa- tricidade Ltda. - Classe 5.
- cl. 1, 5, 6, 16, 47.(insIgnial.
N.° 429.800 - Lisokin - ProTitulo de Estabelecimento Deferido mana.
N. 597.146 - Clinica Médico Ci- quinta Produtos Químicos 'rajá
N.° 196.234 - Industrial de Bebidas - José Fernandes dos Santos - rúrgica Botafogo S.A.
S. A. - Classe 46.
N. 654.739 - Lab Loubet de Proci. 42, 43 (art. 117).
Sinal de propaganda deferido
dutos Farmacêuticos Ltda.
N.
284.736 - Existe Multa IteMarcas Indeferidas
N. 661.725 - Helio Fontolan.
lação Entre o Preço e a Qualidade
N.
665.064
Studart
S.A.
I„itd.
e
N.* 126.116 - Actiplicss - Roger Comércio.
- Reis Cardoso Botelho S. A.. InBelon - cl. 3.
N. 671.129 - Emprèsa Jornal do dústria Gráfica - Classes 17, 32,
N. 172.464 - Brasília - Frederico Comércio S. A.
38 e 50 - Art. 121.
Menke 6 Cia. - cl. 1.
N. 671.418 - Clovis Bistnara 5
Nome comercial deferido:
N.° 178.961 - João Carlos de Ma- Cia. Ltda.
rinha Mury - cl. 46 - Sabão Bola,
N.° 261.084 - Distribuidora
Ns. 671.963 - 671.964 - 671.965
N.° 213.114 - Qultandinha - José
671.966 - 671.967 - 671.969 - Geral de Materiais de Construção
C. Gutiarães - cl. 41.
A Sugs,:ão Utd:dades S.A.
Digetna Ltda.. - Distribuidora
N.° 232.657 - Flor de Seriei& N. 671.977 - Emprêsa de Pesca Geral de Materiais de Construção
Cotonificio da Torre S. A. - cl. 23. Oceania Ltda.
Digema Ltda. - Art. 109.
N. 234.743 - lltlatalesma Carasol
N. 672.130 - Emprêza Metalúrgica
N.° 290.270 - Indústria Santo
Sedul - Seguiria Barcellos 5 Cia. Pagani Pinheiro S.A.
Amaro S. A. Peças para AnuloN. 672.135 - Metalúrgica .Asberg móveis - Ind. Santo Amaro S. A.
Ltda. - cl. 2.
N. 243.240 - Durai - Durai tad. Ltda.
Poeç1a0s9.para Automóveis - Arti a
N. 672.396 - Cia. Heanner Ind. e g
E'ectro Mecânicas Ltda. - cl. 5.
252.631 - Princesa - Manaria Comércio.
N.° 291.280 - Papelaria Acaela
N. 672.397 - 672.398 - Interpress
Princesa Ltda. - cl. 36.
Ltda.
- Papelaria Acacia Ltda.
S.A.
Agência
Brasileira
de
Noticias.
N.° 258.282 - Rapid - Mesbla S.
N. 672.816 - George da Silva Fer- - Art. 109.
A. - cl. 17.
N. 295,194 - Eterna do Brasil
N. 262.439 - NitranoI - Bruno nandes.
Cimento
S. A. - Eterna do BraN.
676.106
Cia.
Cigarros
SiMessina - cl. 3.
nimbu - Arquivem-se os processos. sil Cimento Amianto S. A. - ArN. 266.689 - Sinalco - União
tigo 109..
de Bebidas Indústria e Comércio Ltda.
Titulo de estabelecimento deEXPEDIENTE DE SEXO
- cl. 42.
ferido:
DE INTERFF.RÊNCIA
N. 267.783 - 1VIernonin 3 12 Pravar Laboratórios S. A. - cl. 3.
N.° 254.371 - Edifício Alastra
De 1 de abril de 1961i.
- Morco Zaborovski - Classe 33
N.° 273.371 - Do Lar - A SenMarcas deferidas:
sação Modas S. A. - cl. 8.
- Art. 117.
N. 273.394 - Forma - Fornis
N. 284.11 2 - Panelarla
N. 178.591 - Alpa - Gráfica
Sociedade Ltda. - d. 15.
- Papelaria Tmpex Ltda. - CiasAlpha S. A.. - Classe 38.
N.° 350.383 - Clomar - Herm3 - Art. 117.
N.° 198.015 - Liberdade - Arque Clodoaldo Tschiendel - cl. 15.
N. 295.983 - Edifício Nova
N. 9 413.952 - Speed King - In- mazém Liberdade . Ltda. Classe Olinda - Previnal Com. e Ind.
ternational Basic Econorny Corp - n.° 41 - Com exclusão de mate S. A. - Classe 33 - Art. 117..
e café.
d. 6.
N." 454.181 - Alcione's Modas
N.° 415.934 - Hene da /adia N. 268..281 - Vera Cruz - - M. Glecia Pereira - Classe 36
José dos Santos Oliveira - cl. 48:
Carpintaria Vera Crus rada. - - Art. 117.
N. 416.217 -- Pe Sano -- Georg Classe 16.
Marcas indeferidas:
Marx
cl. 36.
N.°
280.752
Fulgura
Soe.
N." 268..308 _ Imasa - 'masa
N.° 416.224 - Itabira - Pedreira
Elétrica Fulgura Ltda. - Classe Industrial e Mercantil Assimipção
Everest Ltda. - cl. 16.
S. A. .-- Classe 11.
N. 416.339 - Clorivitan - Mi- n.° 8.
N.° 284.043 - Nye - Produtos
hail Ltda. Produtos Farmacêuticos N.' 233.117 - Joln
Mario
Melodia Ltda. - Classe 13.
cl. 3.
Catta
Preta - Classe 6.
N. 285.304 - Unic - Vinhos
N.° 418.401 - Mccânlcr Alfredo
N." 281.375 - West iNfount Único • S. A. -. Classe 43. .
Lippi S. A. - d. 11.
Organização Tecno Comercial Lia
N.°
291.859
Goldstar
MaN.° 418.402 - L - Mecânica Lippl
nufatura de Brinquedos Estrela tnitada - Classe 8.•
S. A. - cl. 49.
N.' 286.112 - Universal - InS.. A. - Classe 28.
- Sinal de Propaganda Indeferido
N.° 295.795 - Santa Rita Mó- dústria de Palitos Universal Ltda.
- Classe 40.
N.° 261.135 - 5mblemática - Auto veis Sake Santa Rita Ltda. -N." 287.242 - Marcoplas
Americano Importadora S. A. - els. Classe 40..
Mas-copias Cia.. Industrial de Plás.
N.°
296.089
Invicta
Proa1 -j 2 - 4 - 6 - 8 - 18 - 21 - ço Produtos de Aço Ltda. - Clas• ticos - Classe 1.
23 - 28 --- 24 - 31 - 34 - 35
N.° 287.596 - Iracema - Ind.
se 11.
39 - 47 - 46 - 49.
Reunidas batem-naifa - Classe 38.
N.° 342.070 - Bucal Grila N.° 291.144 - Cavalo Branco
Nome Comercial Indeferido
Laboratórios Hosbon S. A. - Química Industrial Barra do
N. 271.785 - Usina Capuava S. Classe 3.
Pirai S. A. - Classe I.
N.°
4
09.832
Mc
Graw
Edison
A. - Usina Capuava S. A.
N." 321.219 - Illutin Negrita
- Mcgraw Edison Co. - Classe
- cl. 1, 5, 6.
S.. A. Les Fils de P. Bardinet
n.° 8.
Classe 42.
N.° 420.613 - Coruja - CoruN. 387.014 - Atlas - Expor.
Exigência
ja Representações da Lavoura Li- tadora e Im p
ortadora Atlas S. A.
N. 269.429 - Un'filmes Ltda. - mitada - Classe 41.
- Classe 24.
N.°
422138
Zico
ATe.o/ea
Satisfaça exigência. Quanto ao têrmo
N.° 404.911 - Le g rantl - Lab.
269.431 - Prossiga-se corno indicação & Cia. Ltda. - Classe 41.
Fartnaquion Ltda. - Classe 3..
N.° 422.448 - Emblemática pela seção.
N.° 4 09.3 90 - Oro - Fáb.
Karlovarske Sklo Narocird Podnik Relógios Oro Ltda. - Classe 8. de
N. 410.112 - Mc Neli Laboratories - Classe 14.
N.° 416.401 - Xingu - Silva
Inc - Satisfaça exigência..
'N.° 423.758 - Chips - Adindo
Arquivamento de Plocessos de Mar.
Nascimento Cia. -- Classe 41.
Franco
de
Medeiros
&
Cia.,
Ltda.
eas
N.° 417.122 - Viseola - A. .L.
- Classe 41.
lienner S. A. Ind. do Vesluário
Ficam os processos abaixo mencioN. 426.551 - Atílio Abílio San- - Classe 22.
nados arquivados:
tos Costa - Café Santos Dumont
N.° 417.379 - Quina Lydia
N. 268.500 - Lourenço Mas! SI - Classe 41.
Lauro Rangel Retalio.
N. 426.558 - Cruzeiro do Sul
Cia. Ltda.
.N." 41 7..770 - Tuim AntôN. 405.544 - Inst. de - Idiomas - Gillette Safety Bazar Co, of
nio D'Ambrosio Fazenda Santa
'
I
Brazil
,-Classe
11.
.
Yarigi Ltda..
1 I
Rosa --s. Classe 42.
'
.
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N. 421.874 - Kentinho - Rafe
Xentinho Ltda. - Classe 41.
N.° 422.256 - Tartaruga Violland Comércio e Ind. S. A.
- Classe 22..'
N. 422.548 - Maraha - Isaac
Hauffman.
N. 422.664 - Ior - Confecções Balco Ltda. - Classe 36.
N. 425.376 - Comp. - Compur Werk Gesellschaft Mit -Beschankter liaftung Co.
N. 428.851 - Rayo - Luiz
Faccelli - Classe 17.
N. 448..715 - José Carlos da
Silva Machado - Emblemática
Classe 31.
N.^ 449.147 - Trematoclase
Laboratórios Biosintctica S. A.
Classe 3.
Titulo indeferido:
N.° 438.515 - A Triunfante
Raul Alves Pereira - Classes 30
e 36.
N. 42/.979 - Pôsto de Amortecedores Rogerio - Olinen & Rogerio - Classes 21, 33 e 47.
N. 422..599 L- Farmácia Vem
- Farmácia Vera Ltda. - Ciasses 3 e 48.
Exigências:
Termos COM exigências a cumprir:
N.° 294.734 Maktub Distribuidora de Anúncios Cintilantes
Ltda.
N.° 428.115 - E. Almeida Comércio e Indústria S. A.
Diversos

Térnins aguardando anterioridades:
N. 226.474 - Georges Kaissar
Maalouf..
N. 248.569 - Comércio e Ind.
de Aparelhos Médicos Sanitas Europeia Brasileira Ltda.
N. 417.292 - Fortonus Fraco
- Lab. Cybapis S. A.
N. 421.015 - British Nylon
Spinners United.
N.° 421..020 - Emaga Emprèsa
de Const Glauco de Magalhães Limitada.
N.° 421.286 - Magnesita S. A.
N. 421.760 - Confecções Siamoça Ltda.
N.° 422.125 - Lab. Santa.
N. 422..129 - Lab. Santa.
N. 422.130 - Laboratoires
Santa.
N. 422.143 - Farid Nicola
Xhoury.
N. 422.607 - Plac Lite Comércio de Plásticos Ltda.
N. 425.875 - Neofarm Ltda..
N.° 429.271 - Comércio de Ferro Zeni Tram Ltda.
N. 432.377 - Paulo Marcelo
Bezerra de 'Menezes.
N.° 432.378 - Paulo Marcelo
Bezerra de Menezes.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Dia Ide abril de /965
Marcas Deferidas

257.253 - BVG - Guastablwerk
Bodiumer Veremn A. G. - Classe 5.
N° 257.254 - BVG Grasstabfwerk
Sochumer Verein A. G. -- Classe 6.
14° 288.073 - C.odam - Matbias
Simões Ferreira - Classe 25,
No

N9 za.0.991 - Ferjaro - Ferro
S. ta. moustria e Comercio - Classe
[t.
246.tri6 - Coaafaina - Indústria
Inaja Át:tuates taapua Embalag,us ue
rak,e1,boc...uat.e -44.1..un.ma -7- Lai,sse
•
"bu.t)uU - Revecar - t(evecar
Rea.ga.
V CIlLaiiS,Cíu e CiltiZuC.OlidMULO i.e c-ur Lillaita48 - l..1358e
1)9.'lub - riarrinel- Loniecse 3u.
çoes laa..raiel Limitam - Lais
- alaria da
Giorm Late Campos - Classe ai.
aa2.uat - i.odninaa - Bar e
Galé Naumann L.m taua - Classe II.
Mo/ - Exciazauo - inoutia
ra'
e Come.a.o de Vidros Eadorado
- ciasse 14.
orz•
40J.l1OU - Utuiber neaaanageseusclialt ivle,t Beschrank Ter'
riaàtuna.
isi v a.a./. 533 - B. uiias - Cai los tirano - Laasse 5.
tou.aal - Roz.1 - Rozil e Comercio e indústria Materiais Limitada 1.lasse
ab0.ask5 - Ama - l'Aásticcs Aclamar Lan.caua - eidáSe 39.
- ruw ano - Fiação
- Cla,se ‘2,
de iuta rd'auano
Jtall
aa).aiu - aula
pagam a Lanaada - La.Isse 32:
- thanctorub -- D.
Brandia, b L_a. - Classe 3.
a,6.802 - Facanc.o Marechal
•
Tnumpowssy - Irrioomaaa Vão de
¡açula,: Lanaada - Classe 3.
ai5.820 - Canon - Moasanto
Cm:micra 1-0.
lar 4,/ .ti - It.pu - Ved..cira ltai.
P u S occuLu e Andnana - Classe .1.

•tr

..)J3 -

uualcuras -

cio de Carne Çuu .urus Limitada CILISMe 41.
9 4/9.355 - Strega - Sociela Per
Azioni trega Albert' tienevento
- t...msse 41.
.514 - Ce^ ,eb.o hlecan co Anton.o rogaça jr.
Ciasse 32.
• 4/9:z9 - pire - jose jurado
Fernanaes - Classe 38.
1N . e/9.533 - remasuiar •- 0.1ca
Foto l'eninsu,ar Limitada - Ciasse 8.
• 479.36 - ..turiscor - 'turiscor
turismo Lurutada - Classe 21.
• 4/9.54Zi - José Vauano
Lancaes José ratdino Lixa tada
Classe
• 479.549 - Monismo - Claudio
l'scarlo - Classe 32.
N 9 479.5» - Ingepai - Indústrias
lacrais de Parafusos ingepal Lanitada
- C.dasse 11.
N v 4/9.556 - Circunflex - Circuntlex Fab. e Representações de Ferramentas Limitada - Jasse Il.
N I 479.561 - Globetroter
Eletrõuica Papo Limitada - Classe 8.

Abril de 1955

N I 479.688 - Cubaaita - Chocolate Paink Sediedade rimõnana - Classe 41.
DO 479 693 - União 1-'1uminense nus Estudantes - Classe 32.
N.' 4/0./20 - Caanel - Soc. Anonyme
- Classe 41.
La.cdoliteno - Lasttuto Quini.co Campmas Sociedade Anônima - - Ciasse 3.
• N' 480.83 - Rosa dos Ventos Eciaora Rosa dos s mitos Limitada
LIJS.SC 32.
• 480.938 - A Voz de Vila Lira
Osier de Aline da Barros - Classe 32.
N' 48G.960 - Recreio Infantil Releny rad-Ma : da Cunha - Classe 32.
INSiGNIA DEFERIDA
N 9 491.343 - Embiemaica Moliy
StielIon do; Santos Carvalho - Classe
33 -- (Art.go 114),
FRASE DE rROPAGANDA

Neisler Laboratories Inc.' - transa
ferência . para seu nome da patente
priv. invenção termo 114.698 - Anote-se a transferência.
Monsanto Co. -- na alteração da
nome na patente priv. invenção ter.
mo 115.084 - Anote-se sn alteração.
Roussel Gelai - transferência para o seu nome* das patentes priv.
venção termo 126.777 - 126.778
- Anotem-se as transferências.
Weyerhaeuser Company ferenea para seu nome da patente
priv. invenção termo /57.091 - Anote-se a tranderencia.
P1-;iIco Corporation - transfPreneia para seu nome da patente priv.
Invenção terilao 127.357 - Anote-se
transferência.
Rtcem Metalúrgica Ltda. - na alteração de nome da petente mod. ut.
terrno 129.782 - Anote-se a alteração.
Roussel Dela' - transferência paDEFEKIDA
•
ra seu nome da patente priv. inven.
1`;1 455.959 - O Homem de Verde ção termo 133.678 - Anote-se a al- Sy.o da S:Iva - Classe 33 teração de nome.
•
tlgo 121) .
Brasling Fundição Brasileira de
EXIGÊNCIAS
Metais S. A. - tranderência para
Ni. 82.379 - 83.381 - Robert seu nome da patente priv. invenção
Berc.h G. M. B. H. - Satisfaça exi- termo 134.481 - Anote-se a transgência.
ferência.
N' 381.348 - Incometal Sociedade
Monsanto Co. - na alteração de
AnOn,ma Indústria e Come:cio - Sa- nome da patente priv. invenção tertisfaça exigencia.
mo 146.569 - Anote-se a ahararão
N 9 430.5.'4 - Dewrance G Co. Li- de ncme.
tnited - Satisfaça exigênc a.
Beerham Group Limited - trans.
N. 430.793 - asam Organizações
Reunálas de antabilalacie e Imobiiia- ftrênc:a par aseu nome da patente
priv. invenção termo 149.997 ria Ltda. - Satisfaç- exigêacia.
N. 446.84 - - Porce:ana Gruías Li- Anote-se a transferência.
Monsanto. Co. - na alteração de
mitada - Satisfaça exigência.
N. 455.604 - Jacinta Ferreira de nome na patente priv invenção termo 154.450 - Anote-se a alteiação.
Carvalho - Satisfaça exigência.
Wilhelm Stablecker G. M. B. H.
N. 459.992 - Fleissner GMBFI
- transferência para seu nome da
Co - Satisfiaia ex'
ia.
N. 463.921 - Ind. Cerâmica Ra- patente priv. invencão termo númepikorte Ltda. - Satisfaça exigência. ro 155.722 - Anote-se a transferênN. 464.7C J
Unividro S.A. In- cia.
dústria e C-mércio
Satisfaça exigênFred Fowler Limited - transfecia.
rência para seu nome da patente priN. 455.333 - Ind. e Comércio de vilegio de invenção termo 156.283
Ferro Incofer S. A. - Satisfaça exi- - Anote-se a transferência.
gência.
Exigências
N. '471.459 - Matilde Es Vieira
Ltda. - Satisfaç: exigência.
Kaiser Jeep Corp - junto à patenN. 475.267 - Tecora Produtos de te n.° 70.926 - Satisfaça aldeaiOrigem Pecuária Ltda. - Satisfaça aia.'
exigência.
Ale:ander Serge Marten - junto
N. 479.503 - Cia. Terra Roxa à patente termo 97.648 - Sati:faça
Participações e Empreendimentos - exigência.
Satisfaça exigência.
Ortho Pharmaceutical Corp - junN. 479.658 - Mestre D'Armas de to ,ao termo 107.092 - Satisfaça
f' A. - Satisfaça exigência._
N: 480.779 - Casa Editora Vecehi exigência.
George Octairio de Alencar Cabral
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 480.9: - Imobiliária Coqueiral - junto à patente termo 136.262 Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
Dr. Eno de Miranda Cardoso N. 1 11.226 - Ernesto da Silva Ca-.r
junto ao termo 140.748 - Satisfaneiro - Satisfaaç exigência.
N. 481.227 - Ernesto da Silva ça exigencia.
Ricardo Cristobal Emmy - junCarneiro - Satisfaça exigência.
to ao termo llf .273 - Sedisfaça
Diversos
gemia.
N. 432.897 - Irmãos jabur Vet. Eletro Bei Representações Ltda. culos e Pertences S.A. - Aguarde-se. junto ao termo 141.434, - Satisfaça
N. 453.953 - Indarbras Industrial migando.
Exp. e Imp. Ltda. - Aguarde -ae.
Dr. Christian° Germano gaberland
N. 14.326 - Produtos Alimenticios e Atilo Gelio Borges - junto è paExcelsa. Ltda. - Aguarde -st.
. tente termo 155.420 - Satisfaça exiEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE gência.
TRANSFERÊNCIA E 'LICENÇAS • Melai Mortece Indústria e l* Comárelo Ltda. - junto ao termo número
' '1 do Abril
1965
146.584 - , Satisfaça exigência,
Tratuferilncia • Afteraçiicr de Nozrt4 .Tranderênciti e Alteração' de Nonie
'de Titular de , Prooseãoe '
Tlar de Procesko
Lá;t
1
,
szfer SInna; Syssi Co4 •.L
"piraras "estie Corp ,-Nltratufs-

N' 479.565 - Godoy
Produtos
Clasà Mandioca Godoy Limitada
se 41.
N° 479.579 - Valência - Tepaçat la - Valência Limitada - Classe 34.
N9 479.583 Chalita - José Dias
Clu..1sta -- Classe 41.
N9 479.58á - Presidente Venceslau
- Frigorifico Presidente Venceslau Sotiech.de Anônima - Classe 41.
N° 479.593 - Emblematica
Carlos Gomes da Silveira - Classe 32.
NI 479.594 - Ednezer - Ednezer
Soriectao Anotaras Comercial e Agrícola . - Classe . 41.
-N.° 479.628 - Manda - .Aruanda
Filzaes Liniltaua - Classe 8.
Stomax - Francisco
N9 479.637
Renault. de Castro - Classe, 1Q,
lyan
ldolatrla,
..N°, 4.667
Lo4c, .-texeibi'a de Barro
Classe 48Avonel .-.-,Avon Prpdnet4;Inc.r- 7 Oasse :40 .
.
Perft)Mtk, Pim* &tilai 9P41,
perna :de
te: pri'BrancaPiialia á 'Baleia tente priv. invengio
N°
tilramo 135.855 tgio de invenção termo Paten
114.215 Feha - Avo Products Inc..
- Anota-mo a irando-anda.
Anote.** a transferIneia.
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MARCAS DEPOSITADAS:
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Publleasalo feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo dc CO dias para o delarimento do pedido. Durante esse prazo podereso apresentar suas oposições ao Departamento
Aluc:onal da riooriedade ãndustria1 aquelas que se julgarem. prejudicatals com a conces.são do registro requerido

sifsf as. 674.424 a 674.434, de

1-12-1964
Márcio lijreh ralaia
Rio de Janeiro

PONALA
indústá ia Brasileira.
Classe 12
BaaSss, alfinetes comuns, fadais correarrarinho.
dia . : e &tinas mitalazaa
ns;,) ataluidos nas classas 13, 22, 24 e 48
Classe 15
Aaaaitos de cerninica porÉelaria, faiança. louça, louça vidraria e outros para
uso caseiro, adórnc. fins industriais e
artasicos, inclusive instalações sanitá
rias: aparelhos, de jantar, almeiço.
hl erIS 1, chá e cale, bacias de latrina,
bfin.L i ra.s dr pnrcelana para candeeiros
banheiras. billiss para vinhos, botelhas.
botijas. buies. bidês, casoilss para mó
lho, canos de barro Pa ra fogão , coita
nas oftra jardim, sacaras. canecas, com
maé . ras, confeiteiras, cubos, descansos
p.-a guarda-chuva. espremedores para
frutas, tunts. trigiciciras de barro, globos, ¡anos, jardineiras para jardim, lava
dedos, manas iqueira, molheira, pedestais
de lâmpadas pires. porta-facas, potes.
pratos, puxado res. receptáculos, saladei
ras. saleiros, serviços de chá e de cate
talsas, terrinas, tubos, urisó is, vasilhas e vasos
Classe 22
Pw. .1 (hstinguit: Fios em geral para tecelaocal, fios dc lã em novelos Iara traballiiis manuais fios de seda em meadas.
fios de seda em novelos, fios de seda em
carretéis., fios para uso comum ,tios de
algodão, fios de linho, tios de cânhamo
fios de juta, fios de raml fios de seda
nataral, fios de raion, fios de celulose.
!tios plásticos , lmhas para coser em carretéis. linhas em meadas, linhas para
costura, linhas para bordar, linhas para
croché, linhas para tricotagern

telas. tampos para almofadas, não klzendo parte de móveis, a:tigos éstes
feitos de algodão, cânhamo. bebo, juta
seda, raion lã pelo e fibras não
inclulds,s em outras classes
Classe 28
.
Para distinguir: Anclatoa de mataria*
plástico e de nylon: Recipientes tabn
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos. bules. bandeias
bases para telesones, baldes, bacias, boi
sas, caixas, carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensillos, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico oura
batc rias, coadores. coas. canecas, euflieres, conchas. cestas oara pão. casei
tinas capas para álbuns e pára livros
cálices, cestos, castiçais para ve'as
caixas para guarda de objetos .rzia.
cimos, coadores para chá, descanso pa-a
pratos, copos e copinhns de pls.:sszo
para sorvetes, caixinhas de plástica
'ara sorvetes, colherinhas, oas.tmas
garlinhos de plástico para sorvetes ror.
minhas de plástico para sorvetes. dtsc is
embreagens de material pl'istico embalagens de material plástico para soivetes estojos para objetos, "pumas de
veis, massas anti-ruidos. ssaoadores de
pratos. funis. formas para doces. fitas
isolantes. filmes, tios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições. quarta
ções para chupetas e mamadeiras. guara
rações para porta-blocos. guarnições
para liquiditicadores e para batedeiras
de trutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e o actos
g uarnições para bolsas. gastos. galerias
Pa ra cortinas, jarros, laaniaa 'os, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
ortnéas, pendedores de roupas puxadores para móveis, pires. Natos t
pas de costnha. pedras pomes. artigos. protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, potta-niqueisa porta-lotas,
porta-documentos, placas rebites, rodi.
abas. recipientes, suportes asporces para
guardanapos, saleiros cubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento vasos, xi.
caras, zolas a frio e colas não incicidas
cai outras classes pai ri aorracha. para
costumes. para marcineiros. para sai,eteiros. para vidros, pasta adesiva para
correias. pasta .e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anela, carretéis par tecelagem e guar
[lições de material plástico para indos•
fria geral de plásticos
Classe 31
Tendas, lonas, correias d etransmissão
de Mala espécie, cordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira

de senhoras e de crianças. calções, calcamisetas,
camisas, camisolas,
ça?,
cuecas. aeroulas, colarinhos, cueiaos.
saras, casacos, chinelos, doirarás, ecuarpu. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros,. logos de !ingeria, raquetas, laciees.
luvas, ligas. lenç,Js, mantbs, meias.
maiôs. mantas. mandrião, manilhas. palei6s palas. penhoar. oulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quanonos, regalos,
roce de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios saldas de banho, sandálias,
sut teres. shorts, sungas. stolas ou slacka,
numa toucas, turbantes, ternos, una
formes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e atem:
Acolchoadas para camas, colchas, sobertores, estregões. fronhas, guardanapos, logos bordados, iogas de toalhas.
lençois. mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos toalhas de
rosto, e banho. toalhas de mesa, icalhas para jantar, toalhas para chá e
tate, toalhas para banquetas, quarto'
çbes para cama e mesa toai:linha.

esportes, bilhares, carrinhos caminsões,
carroças e chocalhos de brinquedo. canaleiras para esportes, dominós, damas,
discos de aremesso desportivo, dados
para lançamentos. capina das de brinlheiras para esportes. jogos de foot-bali,
de mesa, luvas para esportes, miniaturas de utensilios domésticos, máscaras
para esportes. nadadeiras para espçhstes,
patins, patinetes, piões, petecas, revólver de brinquedos, raquetes, snookers,
trens de orinquedos, tenis de mesa, toma
bolas, bamboretes tacos, tornozeleiras
para esportes. vagonetes, varas de sal
tos de xadres boliche
-—
Téoao n.9 674.446, de 1-12-196-1
Theeeza Lesy S.A. — Comércio e
Indústria
Minas Gerais

DENVER
Ciasse 37

Para distinguir: Toalhas para banho.
mãos e rosto em qcaisquer tecidos ou
cõres, lisas ou estampadas; roupas brim.
cas para casa, como: lençóis, fronhas
colchas (cretone, linho, algodão ou sé',
da), em abres, lisas ou estampadas,
bordadas, pintados, rendados e em tara,
tasia: roupas b:ancas para mesa como;
toalhas e guardanapos (cretone, linho,
algodão, seda, filó, cambraia e lã), eia
con.s, lisas, estampadas bordadas, pintadas, rendados e cio fantasia

Classe 38
Aros 'para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branca I• álbans
para retratos . e auté aaatos, balbes (asceta para brinquedos) blocos para
cai . espondència blocos para cálculos
o'ooss para ar.otações, bobinas brochuras tão impressas cadernos de escrevar ca,.as oara documentos. carteiras,
-Termo n .0 674.447, de 1-12-1964
caixas iie pspeiãa calernetas caderJosé Faria da Silva
aas, calos d aartão, caixas para paGuanabara
pelaria, carões de visitas, cartões comerciais cai taes ,ndices contata cartolina, cadernos de papel rnelimetrado
e era branco para desenho, caderuaa
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, cano:duma para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas
fo'has de celulose, guardanapos, livros
nãa impressos, 'livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papeliClasse. 23
nhos,
papéis de estanho e de alurninio,
lisis3 CUd soppoi
and
papéis sem impressão. papéis em branco
ciclos para confecções em geral. Para
'11111
k* , !
para impreasão, papéis fantasia, menos
tapeçarias e para artigos de cama e
ssaa",,,:jahas
para forrar paredes, papel almaço com
mesa: Algodão. al paca. cânhamo cetim,
ou sem pauta, papel crepom papel de
Classe 48.
caro,, casemlras, fazendas e tec dos de
seda, papel impermeável, papel em
Talco perfumado para toucador
lã em peças, juta, {asseai. linho nvlon.
bina para
para impressão, papel encerado
paco paca, percaline, raiai, rayon, seda
papel higiénico, papel impermeável.
Tann° n.° 674.948, de 1-12-64
natural, tecidos p!ásticos. tecidos impara copiar, copal pa sa. desenhos, pa•
Stratosferic — Indústria Eletrônica
nenneabilizantes e teeWfos de pano couro
pel para embrulho impermeabilizado
Ltda.
e vestidos
papel para encadernar, papel para esSão Pauto
Classe 24
crevera papel para imprimir, papel paAlamares, atacadores para espartilhos
rafina para embrulhos, papel celofane.
• calçados, ataduras de algodão para
papel celulose, papel de linho, papel
diversos fins, exceto para fins mediciabsorvente, papel para embrulhar ta- !
nais, bandPiras, bordados braçadeiras.
baco, papelão. recipientes de papel, roborlas, cadeados caas ara móveis e
setas de papel, rótulos de papel, rolo
planos, carapuças para cavalos cor•
de papel transparente sacos de papei
IND. BRASILEIRA
Classe 315
dbes, dehruns, lã fitas forros franjas
serpentinas, tubos, postais dt Cartão
Para
distinguir:
Artigo&
de
vestuários
festão. feltro para órgão, fofos galare tubetes de papel
dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- e rOupas feitas em geral: Agasalhos.
Classe• 49
ros, nesgas. ombreiras e enchimentos aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
Classe 8
para roupas de homens e senhoras. horas, botinas, blusbes, boinas, batia Para distinguir: Brinquedos, jogos, pa, Para distinguir: Rádios em geral, tocas
panos para enfeites de móveis, não douros. bonés, capacetes. cartolas. cara- satempos em geral, artios para fins ex- discos, rádio de cabeceira, rádios para
fazendo parte dos mesmos, palmilhas: puças. casação. coletes, canas. chain clusivos desgportivos. automóveis' avi- autos, televisão, aparelhos receptores e
pa.ssamaries, pavios, réaeaa, rendas ra- cechecols, calçados, chapéus. c.lnens. ões, bercInhos de brinquedos, bonecas, t ransmissores de sons, aparelhos de teleleai sacai, sinhani,ahaa para vestidoic Int" combinneks. carplukes, Cakeli bonecos, baralhos, bolai para todos Ga
visão
11
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vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina era geral, cortiça em
bruto, cascas 'vegetais, espato, ervas
I medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de planI tas, lates em bruto ou parcialmente
prepa:ados, minérios metálicos, madeiIND. BRASILEIRA
ras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em bruto, Oixdo da
Classe 10
mangenes, óleos de cascas vegetais,
Para distinguir produto para a limpeza óleos em bruto ou parcialnicnte prepae l'aigiene de dentaduras
rados, plombagina em bano, pó de
moldagem para fundições, pedras briTermo n.9 674.450, de 1-12-64
tadas, piche em bruto, pedra calcária,
Delca Contabil S/C
plantas medicinais, pedras em bruto.
São Paulo
quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos, texteis, silício
seivas, talco em b uto, xisto, xisto
betuminoso e silício
Termo n. 9 674.449, de 1-12-64

Mario de Assis
São Paulo

Abril de 1965

Termo n.9 674.457, de 1-12-64
Termo n.9 674.460, de 1-12-64
Autovale S. A. — Veículos e Ma- Cruzado 8. A. Crédito, Financiarnente4
quinas
Investimentos
Rio Grande do Sol
Pará

KLARY-DENT

DELGA
CONTABIL. S/C

Termo n.° 674.455, de 1-12-64
Óleos Vegetais Tagazoussu Ltda.
Rio Grande do Sul

e.-

Nome cemercial
A 1 to

Termo n.° 674.451. de 1-12-64
Hotel Marazul Ltda.
Guanabara

u , c ipe
t3 i

Classe 41
Alcachofras, aletria alho, aspargaa
açúcar, alimentos paar animais. ammo
arroz, atum. aveia, avelãs. azeite. azei
tonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em mão. camarão. canela.
mi pau e em pó. cacau. carnes. chá
caramelos. chocolates. confeitos. crave.
cereais. cominho. creme de leite. cremes
aamenticios croquetes, compotas. cangica coalhada, castanha. cebola. condi
tnentos para alimentos. coiorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de fru
tas. espinafre. essências alimentares. emp arias. ervilhas, enxovas. extrato de to
mate, farinhas aiimenticias. favas. ti.
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figas. frios, frutas secas naturais e criatatizadas: gricose gania de mascar. gor
dwas grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias, harva doce hena.

.1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 674.452, de 1-12-64
Alcides de Oliveira Mello
Guanabara

At

r

Indústria Brasileira

MARAZUL

SAVO

r.,.

tAll.

.cleteino.Iselle_,
PARIS

INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
Artigos da classe

Cruzado S. A. Crédito,

Financiamento. investimentot
I ndústria Brasileira

Nome comercial

Clas,i 21

Tétanos ns. 674.461 a 674.463, de
1-12-64
L. Nicolas ô Cia, Ltda,
Guanabara

Para distinguir . Veiculas e ,suas partes
aateg rantes. A-os ,,,ara b .ic'cletas, automóveis, auto-caniamões, aviões,
tecedores. alavancas de câmbio barcos,
breques braços pi ra veículos, bicicletas, carrinhos de mãe e carretas caminhonetes, carros ambulantaa cmainhões
carros, tratores, carros-berços, varres;
tanques carros-irrigadores, carros, carroças, car-ocerias, chassis. chapas circulares para veiculas. cubos de. veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos. direção, desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele, evna gd ao tress para pca rsrsoag e ie. ioxso se id)ea rad icrea çr 20a
para
freios, fronteirs para veículos. guidão,
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. tnotocargas. moto furgões,
manivelas navios ônibus, para-choques,
para-lamas. pana-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques. radiadores para veicules.
rodas para veículos, selins. triciclos, tirantes para veículos. vagões, velocípedes. va:etas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis. troleibus, varães de
carros, toletes Para carros
arma'.

:Teano n. 9 674.458, de 1-12-64
Torrefação Capixaba Lida
Guanabara

sas alimentícias, mariscos, mantem&
ala r garam. marmelada macarrão mas
sa de tomate. mel e melado. mate, massas para mingaus. molhos moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras. ovas.
Diaos prlinés. pimenta, oós para
pudins. pickles. peixes, presuntos. pa
cês p etit-pois. astilhas, pizzas pudins;
queijos. rações batanceadas -para anttna's. requeijões, sal. sagu. sardinhas.
sar.duiches. salsichas, salames. sopas -ma
laradas, sorvetes, socos de tomates e de
tratas: torradas, tapioca, tâmaras. talha.

PRORROGACÃO

'-"A PANIFICADORA"
Classe 32
Revista impressa
Termo n. 9 674.454, de 1-12-64
Óleos Vegetais Taquarussu Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 41
Café ern grão. torrado e moldo
Termo n.° 674.459, 2.e 1-12-64
S. B. Silva
Rio de Janeiro

—
Termo n.• 674.156, de 1-12-64
Sobral — Sociedade Brasileira de
Lançamentos
São Paulo

"SOBRAL - Sociedade
Brasileira de Lancarnentns
Clas.se 33
I

Corretagam, constitu'ção de empresas
sociais ou desportivas, promoção e venda de titu/os de clubes e outras 3ociedada e pesquisas econômico industriais

(cobre pão)
Classe 19
Para daaaiguir. Binquedos, jugus pasViõe9

Indústria Brasileira
Classe 4
Substâncias e prodfitos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em j
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodac em bruto borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras

bertores, esfregões fronhas. guard
pos. jogos bordados. iogas. de toalhas,
lançais. mantas para aamas, panos rara
cosinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho toa'has de mesa, toalhas para Jantar toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, mi irnições para caiiia e mesa toalhinaae

satempos em ger.-..1 artigos para txclusivamente desportivos: Autoni'ivets,
a
de bonquedos. bercinhos, banecas. bonecos, baralhos. bolas 'a 'a todos os esportes, carrinhos, cominliões,
carrocinhas. chocalhos, cawleiras para
esporte, dominós, damas, discos de ar.

"ia tremoços, tortas, tortas para -ili
mento de animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre

uerussú

ptlÇaS.

S.

mate, hortaliças. lagostas. linaLas leite
zotulensado. leite em pó. legumes etc
cpcserva. lentilhas. anguiça, louro, mas-

Termo n.9 674.453, de 1-12-64
Associação dos Proprietários de Padaria,
do Rio de Janeiro
Guanabara

Classe 36
Para distnquir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasanios,
aventais. a l percatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, biusdrs. boinas. baba.
douras, bonés. capacetes. cartolas. caracasacão, coletes, capas,
cachecols. calçados, chapéua,
cintas. combinações. corpinhos. calças
seriloras e de crianças, calções :. calças. camisas. camisolas carpi etas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
pes. Fantasias. fardas para militares, colegiais. fra l -las. galochas. gravatas, nor.
nos, logos de lin g erie. iaguetas, lagaes,
lovas. ligas, lenços. manais naaas,
malõa. mantas mandrião, mantilhas. paiatós. palas penhoai palover. pelerians,
migas. ponch?s. p olainas, p ijair.as. eun"-os. perneia,
guino-mos. ser, ias,
robe de chambre. rounão, sobretudos
suspensórios. saídas de banho. san,1:1..iils,
meteres: shorts. sungas. stolas ou
touco . oirbantes ternos,
fomes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, p ara cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, co-

Classe 22
Fios de algodão cânhamo, juta, là
nvlon, fios plásticos fios de seda na tarai e ravon. para tecelaarem, para
bordar para costurar tricotaciem e crochè. Fios e linhas de tdda espécie,
aço para pesco

remesso despo-tivos, dardos para Jan.
pai/lento, esingardas de brinquedo. figuras de aves e animais, joelheiras, para esporte, jónos de foot-ball dc mesa,
logos de armar, luvas para esporte,
miniaturas de utensílios domésticoS, máscaras para esporte. nadackiras para esporte. patina. patinetes, piões, petécas,
revolver de brinquedo. raquetes, refles
de metal para p:sca snookers, treno,
tênis de mesa, tômbolas, tamboretes,
tacos. tornozeltoras pa-a esporte, tacos,
bolas e mess oara bilhares, vagonetes.
varas para saltos, varas para pesca.
'
torreias, • iscas, xadre's

Têrça-feira 6
Têrmos as. 674.464 a 674.466. de
142-64
Nicolas 6 Cia. Ltda.
Guanabara
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Termo n.° 674.468, de 1-12-64
Lzdústria de Produtos Quicalcoa "Alça"
Ltda.'
São Paulo

Termo n.° 674.473, de 1-12-61
Hazaros Bardizbanian
São Paulo

PROTECSOL

Abril de 1965 1399
Termo n." 04.477, de 1-12-64
Rediscon — Representações. Distribui.
ção, Consig.,ações, Importação e Ex,
portação Ltda.
Guanabara

INDOSTRIA BR/sSILEIRA
Classe 1
Para distinguir: Um preparado químico
plastificante, aplicável sôbre vidros em
geral para proteção contra os raios
solares

Classe 50
Classe 36
Impressos
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n.° 674.478, de 1-12-64
e munas feitas em geral: Agasalhos.
Termo n.° 674.474. de 1-12-64
Administradora °alega S. A.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
Hazaros Bardizbanian
botas. botinas. blusões, boinas, bana.
Guanabara
São Paulo
&mios. bonés. capacetes, cartolas. carapuças. casação. coletes, capas. chalra
cachecols, calçados. chapéus. cintas,
cintas. combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções calELL7R0
Classe 50
ças. camisas. camisolas, camisetas.
Impressos em geral
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
Classe 1
Têrmo n.° 674.479, de 1-12-64
saias. casacos. chinelos. dominós. :char• Um dissolvente e plastificante, para uso
Administra-lora Kappa S. A.
•NodSTRIA
04'4314E/RA
nas indústrias
pes. fantasias, fardas para militares, co.
Guanabara
legiais. fraldes. galochas, gravatas. gorTermo n.° 674 . 469, de 1-12-64
ros logos de !ingeria. jaquetas. lagLes.
Classe 8
Regina Schneirder
lavas. ligas. !cacos. mantõs. meias.
Churrasqueiras
elétricas
Guanabara
maiós. mantas, mandrião. mantlh.s.s.
letéis. palas. penhoar. pulover. pelerinas
TC-cno n.° 674.475, de 1-12-64
peugas. ponches. polainas. Ominas. pu.
Classe 50
Revenco — Repersentac4es Venda e
nhos. p erneiras. quitnonoa. r natos.
Impressos em geral
Compra de Materiais de Construção e
robe de chambre. roupão, sobretudos
Ferragens Ltda.
Termo n.° 674.480, de 1-12-64
sueteres. shorts. sungas, stolas ou slacks
Classe
33
Administradora Gama S. 1,
tuier, toucas. turbantes, ternos, uniGuanabara
Titulo de estabelecimento
formes e vestidos
Guanabara
Termo n.° 674.470. à 1-12-64
Classe 37
de Sousa Dantas, Manuel Dantas
Roupas brancas, para cama e mesa: David
de Sousa e João Martinho Pereira Reis
Acolchoados para camas, colchas. coGuanabara
bertores esfregões fronhas, guardanapos, logos bordados, jogos de toalhas,
C'asse 50
Classe 16
lençóis, mantas para camas. panos Para
Impressos em geral
Para distinguir: Materiais para cong rocostnha e panos de pratos, toalhas de
ções e decorações, Argamassas. argila.
Tê mo n.° 674 . 481, de 1- I 2-64
azulelos. garantes balaustres. tolorosto e banho, toalhas de mesa, toaCarreras Limited
:os de cimento bloros para oasimentalhas para imitar, toalhas para chã e
Inglaterra
café, soalhai' para banquetas, Quarta.
çâo calhas cimento. cal. cré chapas
isolastes caibros, caixilhos: coluna:.:
ções para cama e mesa, toalhinhas
chapas para coberturas, caixas dágua.
Classe 41
(cobre pão)
Para distinguir padarias e confeitarias caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos. edifica.
Classe 49
Termo n.° 674.471, de 1-12-64
ções premuidadas estuque. emuisoo de
Para distinguir: Brinquedos, jógos, pasManuel Joar,uint Alves de Carvalho
base asfáltico. estacas, esquadrias. estrusatempos em geral, artigos para fins exturas metálicas para construções, larne.
clusivamente d:sportivos: automóvesa,
Guanabara
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
aviões de brinquedos, bercinhos, bonede junção. !ages, lageotas, material iso
cas. bonecos, baralhos, bolas para tonante contra trio e calor, manilhas, mas,
dos os esportes, carrinhos, caminhões,
aas para revestimentos de paredes, ma.
carrocinhas, choçalhos, caneleiras para
deiras cara construções, mosaicos, pro
esporte, domineis, damas. discos de ar•
dutos de base as'áltico, produtos para
remesso d:sportivos, dardos ara lança.
tornar impermeabilizantes as argamasmento, espinga-das de brinquedos, fisas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 21
guras de ves e animais, joelheiras pagulho. produtos betuminosos, impermeaPara
distinguir
as
oficinas
mecânicas
Classe 44
ra esporte, lógos de football de mesa
baizantes liquados ou sob outras formas Tabaco inamiaturado ou não. Alt!goa
Jógos de armar. luva para esportes. mi.
Termo n.° 674.472, de 1-12-64
para revestimentos e outros como nas
niaturas de utensiilios doi:Fest—os, másExceler — Engenharia. Indústria e
construções, persianas. Macas para pa. N Térmo n.o 674.482, de 1-12-1964
caras para esporte, nadadeiras para esvimentação, aças ornamentais de ciComercio S. A.
FAbrica de Alveja Roupa
porte, patins, patinetes. piões, petecas.
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Minas Gerais
Guanabara
reviver de-brinquedo. raquetes. redes de
papel para forrar casas, massas una
metal para pesca, snookers, trens. têrcidos para uso nas construções. parnia de mesa, tõmbolas, tambores, tacos.
queta.s, portas. palões. pisos, soleiras.
tornozelmras para esporte, tacos, bolas
para portas, tijolos tubos de ccsscreto.
e mesas ara bilhares, vagonetes, varas
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanpara saltos, varas para pesca, tarraques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Teimo n.° 674 . 467, de, 1-12-64
Classe 33
Imobiliária São Braz Ltda.
Comércio e indústria com distribuições,
Termo n.° 674.476, à 1-12-64
representações e consignações de ferro,
Guanabara
Gcimasa
Importação - Exportação Lula.
aços, metais e materiais de construção;
Guanabara
fabricação de maquinárias e peças para
a indústria e lavoura, mecânica era gera i, beneficiamento, laminação. Importação e exportação, objetos acima mencioClasse 46
nados; compra e venda de imóveis e ic
Para distinguir: Am ,clo, anil, azul dai
IMPORTAÇÃO
Prússla alvaiade de zinco. abrasivos
materiais acima mencionados, incorpoEXPORTAÇÃO LTDA.'
algodão preparado para limpar metais,
rações, projetos, construções, consignadetergentes, espremacetes, extrato de
Classe 50'
ções, corertagens em geral e administraanil, fécula para tecidos, fósforos 44
Nome comercial
Impressos e cartazes em girai
ção de bens

°MEGA'

KAPPA

BABY SITTER

Romeno:),

São. Jorge

de Bento Ribeiro

EXCELER

SÃO BRAZ

GEIMASA

401) 11 -

cêra e de madira,- g goma para lavanderia, limpadores de luvas. liquicms 'de
branquear tecidos, líquidos mata- gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, 'óleos para limpeza de carsias, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó.
gabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo n.° 674:483, de 1-12-1964
Warner — Lainbert Pharmaceutical
Company
Estados Unidos da América

LACTO NA)

Termo r. • 674 . 488, de 1-12-1964
Douglas Representações Ltda.
Guar-abara
•

Terrah n.9 674.484, de 1-12 1964
J. 8 E. Atkinson LimIted
Inglaterra
PRETO-•

Termo fl.° 674.491, de 1-12-1964
Caniobrás Indústria e Comércio de
Cadeiras e Móveis Ltda.
São Paulo

Classe 36
tamisas, blusões -cuecas, calças, dai- maus, ulovers, saias e soutiens
Termo n.° 674.489. de 1-12-1964
Casa Inulista de Raios X 'Ltda.
São Paulo

'Casa Paulista
de Raios X Ltda.
Nome Comercial
Termo n.'674.490, de 1-12-1964
Assistência Técnica Probrasil Ltda
Guanabara

Classe 40
•
Móveis em ger. • de metal, vidro, de
aço.,'- madeira, estofados ou não. Inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo'adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visita&.
conjuntos pára terraços, Jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, _prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseitos e
vitrines

Nome Comercial

Termo n.9 674.492, de 1-12-1964
Calçados Juanito Ltda. \
Rio Grande do Sul

Classe 48
Sabonetes

JUANITO
indUstria brasileira'

Termo n.° 674.485, de 1-12-1964
Pollard Bearings LimIted
Inglaterra
-

Classe 36
Calçados em geral
• Termo n.o 674.493, de 1-12-1964
Calçados Casa Grande Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 6
Classe a
Condutores elétricos, acendedores elétricos, alarmes, auto-falantes, amperi.
metros, amplificadores para rádio. aparelhos de iluminação. aparelhos de televisão, apareiros de ventilação para edifícios. aparelhos - elétricos para banho,
aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos
para barbear, aparelhos para Instalações
telefônicas, aparelhos para ondular ou
secar cabelos, aparelhos para pasteurização de leite, aparelhos para torrar
pão, aquecedores 'elétricos, aspiradores
de pó. benjamim bobinas eletricas. caixas de der vação, campanha: elétricas,
chaves elétricas, cigarras elétricas, co• matadores. condensadores .onetores. enceradeiras estufas de aquecimento, estuClasse 48
fas para conservar alimentos, 'estufas
Perfumes, Ingredientes e base para
para secar roupas, ferros eltricos. •de
engomar e de soldar, filtros de água,
Termo n.° 674.487. de 1-12-1964 — fogareiros elétricos, fogões fornos ., galConfecções Londres S.A.
vanômetros, hidrõmetros, indicadores automáticos de uivei agua. instrumentos
Pernambuco
medidores de energia elétr.ca,- instrumentos telefónicos, interruptores irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pic-ups pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores. relógtss, reoitatos tele/ sues termos'
tatos tomadas, transformadores: válvulas de rád.o, válvulas para aparelhos
Classe 36
! de televisão, ventiladores e voitimetros
Confecções em geral.
.e relés

Termo n.9 .674.486, de' 1-12-19É4
Imerial Chemical Industries Limited

Confecções

Londres 5TA,,,

,

t f

te

1

-São Paulo

•

CALÇADOS FILLIS S.A;
Ind6stria e Comérci

ERDÇI

POLLARD

Termo n.° 674.495, de 1-12-1964
Calçados Fillis S.A. — Indústria
Comércio

CAMOBRÁS.
iiidàstria brasileira
Indústria Brasileira

n•n•n•{n•

Classe 48
Dentifricios, artigos de toucador e es(Ovas para os dentes, 'unhas, cabelo e
roupa

&BRANCO

Abril de 1965
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*industria brasileiíi
Classe 36
Calçados em geral
• Termo n.o 674.494, de 1-12-1964
Nazira Martins Mourão •
São Paulo

NAZIRÀ,
indàstria bráitleira
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 de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-niquela pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
• -tirantes para arreios e valises

Termo n.° 674.496. de 1-12-1961
Excelsior Proaganda Ltda,
Rio Grande cio Sul

EXCJILSIOR
Classe 32
Para -distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais IIvros, peças teatrais e cinematográficai,
programas de rádio e televisão, publicações, revistas
Termo n.9 674.497, de 1-12-64
Quimindústria S. A.
Ceará

/Q1TI11INDUSTR/A,
indástria " brasilèlrizO
Clas.v. 1
Absorventes, acetona. ácidos, acetatos,
agentes químicos para o trats,mento e
!oração de fibras, tecidos. couros e celulose: água raz. Ecoa albumina. anis
Unas, alumen, alvaiade, alvelantes industriais. alumínio em pó amoniaco,
anti;. incrustantes, anti-oxidantes, antioxIdante-. anti-corrosivos. anti-cletonaa.
tes. azotatos, água acidulada para
acumuladores. água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos Para
galvanização, benzina, benzo!. betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio: cal
virgem, carvões, carbcnatos, cataliza-

dores, celulose, chapas fotográfica.%
composições extintores de incendio. cios
ris— corrosivos, croniatos. corantes. are°.
sstom descorantes, desincrustantes,
solventes: emulsões fotográficas. enxofra -éter. esmaltes estereatos: fenol, filmes sensibilizados para fotografias. ISzadores, formol. fosfatos industriais, fásforos industriais fluoretos: galvanizados
res. gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina: hidratos, hidrosulfitost
impermeabilizantes. ioduretos: lacas:
massas para pintura, magnésio, sercurto: nitratos, neutralizadores. nitroce.
lulose; óxidos. midantes. óleos para
olntura. óleo de linhaça; produtos quis
micos para impressão, potassa Induz.
trial. papéis emulsionáveis para a to»
tografia. papéis de turnesol. papéis he.
liográficos e heliocopistas. peliculas
sensíveis. papéis para Natografia e anãs
Usei de laboratório. pigmentos. potassa,
Pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
orodutos para niquelar, pratear e cros
mar, produtos para diluir tintas prossia.
to: reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais. salicilatos. secantes.
*Beatos, soda cáustica, soluções quis
!nicas de uso industrial, solventes, suis
fatos; tintas em põ. liquidas, sólida
ou pastosas para madeira, ferro, pare.
de& contruções, decorações, comns, tecidos, fibras., celulose barcos e vais
'
culos, talco industrial, thiner.
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Têniao n.9 674.198, de 1-12-64
&OCO Nacional de Desenvolvimento

674.503, de 1-12-64
. Belo Horizonte de Crédito, Flnandamento e Investimento
Minas Gerais

Vamo

Económico
Guanabara

.0._ tiori n
ue,
zo te

'Financiamento

de Crédifi;

e nvestimento

Classes: 33 e 50
Titta'-o

S.

Classe 32
Lkna publicaçáo
Termo n.° 674.999, de 1-12-64
8. A. Alterosa de Crédito, Financiamento e Investimento
Minas Gerais

(Seção 1:1)

Abril de 1965 1401

ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perlas
me; escovas para dentes, cabelos, unhar
e alhos, rum de louro, mquinho pariu
mado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para °a
cabelos e preparados para dsetolo
rir unhas, dias e pintas ou sinais artificiais. óleos Para a nele

Termo n.° 674.509, de 1-12-64
Tèrrao n.° 674.504, de 1-12-64
Orca — Organização de Representações
A. Belo Horizonte de Crédito, Fie de Administração Ltda,
nanciamento e Investimento
Minas Gerais
Guanabara

Belo Horizonte de Créditii,
\.Financiamento e Investimento

Quo

Nome comercial

Indústria Brasileira

Investimento

Nome comercial
Termo n. 9 674.502. de 1-12-64
S. A. Belo Horizonte de Crédito, Financiamento e Investimento
kl ; na.s Gerais

Belo Horizonte
Indústria Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios imp-essos. ações, apólices, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais, e de visitas, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, Tetrás de câmbio, notas fiscais, notas pro.
intssórias, papéis de correspondência,
'passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos agua de colônia. água de toucador. água de beleza. água de quina.
água de rosas, água de altazema, agua
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos. Óleos para os
:abalos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maguilage". depilados. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não lapis para
restaria e sobrancelhas, preparados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado,

Shopping Centet
de Realengo
Classe 33
Titulo
Termos na. 674.513, 674.516. 674.528
e674.529, de 2-12-1964
Echapora Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

Man 041 et ra

I nd

r

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nyion: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substánclas animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas,
bases para teleames, baldes, bacias, bolsas. caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilioa. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, coa
¡heras, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livrai
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos. artachos, coadores para chá. descanso via
pratos. copos e capinhas de pláltaao
para, sorvetes, caixinhas de plástico
para 'sorvetes, tolherinhas, pas'ashaa,
garfinhos de plástico para sonatas. for.
minhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para serve.
tes estojos para obletos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites pari automóveis, massas antaruidos, eszoadorea de
isolantes, filmes, fios de ce;ulose, fecho*
para bolsas, facas, auarniaões. guarnições para chuaetas e inamadeiraa, guarnições para aorta-blocos, guarnições
Para tiquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensIllos e objetoa
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. jarroa, laminados, piásticos. lancheiras. mantegueiras. -natas,
orinóis, pendadores de roupas, puxado.
res para móveis, pires, pratos, paliteiros. pás de casinha, pedras pomes, arta.
gos. protetoes para documentos, po.
de água para uso demésCco
Seta Empreendimento s Sociais :adores
porta-copos. porta-fl ./c:lieis, aorta-notai,
porta-documentos, placas, rebites, rodi.
Titil ins e Administrado Ltda.
nhas. recipientes suportes suportes para
guardanapos. saleiros Mons, tigela*,
Nome comercial
tubos para ampolas, tubos para seria..
(ias. travessas, tipos le material pias.
Termo n. a 674.511, de 1-12-61
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos fico sacolas, sacos. saquinhos, vasilhames para acond:cionamento, vasos, zlã
e Perfumaria Imperador Ltd..
caras, colas a fro e colas não iracicIdas
Guanabara
em outras classes, para borracha. Para
comunas. para marcineiros. para sapa.
teiros, para vidros, pasta adesiva pari
tá.4°
correias pasta e pedras para afiar
e \no 0\2,N%
rebolo.s, adesivos para tacos, aaesivos
para ladrilros e adesivos para azuleioa,
. 105-2#
.
carretéis per tecelagem e gvard
\é42' ,anéis.
• \sw
glições de material plástico para Indaga
)
trio geral de plásticos
ÇSO'° r.sb\O° te*
Classe 39
"20'
sat
'Para distinguir: Artefatos de borracha,
‘‘‘\ o'Zke.
borracha, artefatos de borracha parIt
veiculps, artefatos de borracha não
clu'idoá iro outras clames: Arrue/as, az'
Classes: 3 e 48
golas. amortecedores, assentos para ene;
Título de estabelecimento
delras, borrachas para aros, batentes 114

Classe /6
Tétano n.' 674.505. de 1-12-64
Para distinguir: Materiais de amstruAristides Muccillo
çaes e decorações: Argamassas. argila.
Guanabara
areia, azulejos. gatentes. balaustres, blocos de cimento. b/oros para pavimentaCa°. calhas. cimento, cal, cré, chaoas
isolantes caibros. caixilhos: calimaa:
cha pas para coberturas, caixas dagea.
casas para coberturas. caixas (Nua,
Indústria Brasileira
chilras de descarga para eixos, edifica
Indústria Brasileiza
ções prernoldadas. estugue. amnistio de
Classe 5C
base asfáltico. estacas, esquadras. estru
Impressos para uso em: chegues, duplituras metálicas para construções,. lame
catas. envelópes. çaturas, 'fitas promis
Classe 48
kl, de metal, ladrilhos. lambris. luvas
sórias. papel de correspondência e reci Tabletes de cõr para tingir cabelos, de juncãO, lagos, lageotas, material isoboa. Impressos em cartazes, placas, ta hene, laque
lante contra trio e calor, manilhas, masbuletas e veiculos. bilhetes impressos
sas para revestimentos de paredes, maClasse 48
deiras para construções, mosaicos, proP6 de arroz, rouge, baton. cosméticos,
Termo 11. 0 674.500. de 1-12-64
dutos de base as 4áltico, produtos para
5, A. Alterosa de Crédito, Financia- loções ,talcos, laqué, chamfus, saaona- tornar impermeabilizantes as argamastes. água de colônia
mento e Investimento
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impertneaMinas Gerais
Têroso n! 674.507, de 1-12-64
bilizantes iiguidos ou sob outras formas
Tinturaria Chineza Ltda.
para revestimentos e outros como nas
Alterosa de Credito,
Guanabara
construções, persianas, placas para pavimentação. aças ornamentais de ci.
,Financiamento e Investimento
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções. parClasses: 33 e 50
quetas. portas, portões, pisos. soleiras.
Titulo
para portas. tijolos tubos de concreto.
Termo o.° 679 .501, de 1-12-69
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 33
S. A. Alterosa de Crédito. Financiavitrôs
mento e Investimento
Titulo
Minas Gerais
Terra° n.° 674.510. de 1-12-64
Termo na 674.508, de 1-12-64
Sibely Artigos Para Cabeleireiro, Cos- eSta Empreendimentos Sociais T:tu3,,s
e Administração Ltda.
trincos e Perfumaria Ltda.
S. A. Alterou de Crédito,
Guanabara
Guanabara
Financiamento e

Tinturaria
Chineza Ltda,

Têrmo n.a 674.512, de 1-12-6t
Antonio Soares Ferreira Junior
Guanabara

•

(

cofre, buchas de estabilizados, buchas,
buchas para jurnelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, b r açadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para Amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar. chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios,. dedeiraa desentupideiras.
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, embolos. esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para. asneiras, fios de borracha lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha. manoplas, maçanetas, p-otetores para para-lamas, protetores -de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, pesas para businas,
pratinhos, pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
anassiças, rodiz:os, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal .do breque, se'
sembalo 'e isolador, 'suportes, semi.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partidas, saltes, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos 4ios telegráficos e telefónicos, travadores de po ta, tigelas.
tigelas, tampas de borracha para contasibtas, tiras de borracha para elabaração de substâncias quimicas

Seg::o
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vadores para passageiros e para carga.
engates para carros.. eixos de direção.
freios, fronteiras para amuais. citada°
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, raotocargas. moto turgões
Manivelas. navios, ónibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veículos. selins. triciclo. 1;
santas para veiculas vagões. velocípedes, varetas de acrisole do atogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros. toletes para carros

• Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos.
alarmas elétricos, alto-talantes, amperimetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificlos, aparelhos elétricos para ba.
abo, aparelhos eletro-dinâmicos, rapa.
relhos para barbear, aparelhos para ins
talações telefônicas, aparelhos para on.
• UMr ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos. a.spi/adores de pó, benjamim. bobinas e:é.
tricas, caixas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores. condensa Sores
elétricos. .conectores. enceradeiras, es.
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos, fogões. to5rnos. galvanómetros
bidrômetros. indicadores automáticos de
silvei de água, instrumentos medidoras
de 'energia elétrica, Instrumentos tele14
talcos, interruPtores, irradiadores.
liquidificadores. manômetros.
colonas, pick-up& pilhas elétricas. re.
&piores de rádio, refrigeradores, relata,
relógios, reostraos, telefones, termoatatos tomadas, transformadores, válvulas
para rádio, válvcias para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

mais e vegetas 1 Argolas, açucareiros,

"Termo n.° 674.521, de 2-12-1964

armações para óculos, bules, bandeias,
bases para telefon.s, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, "cabos

Praça dos Móveis Comércio e
Indústria Ltda.

?ermo n.° 674.514; de 2-12-1964
CRIA — Comércio e Repre,sentções de
Implementos Agrícolas Ltda..
São Paulo

para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
b..terias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para DãO, cestinhas, capas para álbuns e para livros.
Cálices, cestos, . castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinbos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas. Minhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos.

embreagens" de material plástico, embalagens de material olstico para sorvetes. estojos para objetos. espumas de
nylon. esteiras. enfeites para a'utorde
vais. massas anti-ruldos. escoadores de
pratos, funis. forma:, p ara doces, fitas

IndC. grIsf.1 eira
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na . agricultura e
canimos e emplilhadores ocmbinados,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mehorticultura a saber: arados, abridores
arrancadores mecânimos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
destocadores. desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificado.
res, enchovadeiras, facas para mágui.
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhes
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
sgricultura, máquinas inseticidas, má.
quinas vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas. perfuradoras para a agricuitura máquinas de p lantar, motocaar.
tuas. mquinas regadeiras, máquinas de
,oçar, de semear, para sulfatar, . de
'arguir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizai desinfetantes, paia adubar para
agitar e espalhar palha, para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquina combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos. role compressores para a -agricultura,
sacradetras, semeadeiras. se ca deiras
semeadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
. máquinas agrícolas

Classe 2/
Para distinguir: Veiculos e suas partes

isolantes. filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas. facas, guarnições, guarni-

ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensilios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, lantinados, plásticos, Janclieiras, mantegueiras, molas,

orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires. pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentos. puxadores de água para 'uso doméstico.
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites rodinhas, recipientes, suportes, suportes pPra
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de Material p lástico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos, xí-

caras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
certames, para a:meloeiros, para sa pateiros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e pedras pa •a afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
sara ladrilhos e adesivos para azulejos.
anéis. carretéis, para tecelagem e gane.
nições de material plástico ara indústria geral de lásticos

Termo n. 9 674.515, de 2-12-1964
"Vidrofix" Ccoárcio e Fixação de
Vidros Ltda.
São Paulo

natorrx

Brasileira"'
Classe 14
Vidros

Termo n .0 674.518, de 2-12-1964
Raio Ban indústria e omércio de

Abril de 1965

Integrantes: Aros para bihicletas, autoMateriais Plásticos Ltda,
is:da/eis, auto - caminhões, aviões, amorSão Paulo
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veicuios. bictcle.
RAIO—BAN
tas, carrinhos. de mão e carretas. camtInd. Brasileira
carros. tratores. carros-berços. 'carros;
tanques, carros-irrigadofes, carros, cai%
Classe 28
roças: , caroceriaa chassis, chapas . cteOlares para veiculo& cabos de valcuius Para distinguir: Anel a s a de material
rarrinhos 'para máquinas de escrever plástico e de nylon: Recipientes fabriOrrediços; para veiculas. direção. desta cados de material plástico, revestimentos c;onfeccioaadoi
de substancias antOadeh-aa. estribos, .escadas Folantfia
,

Tèrmo n.° 674.517, de 2-12-1964
3 Nações Moto Peças TIA.
São Paulo

São Paulo

PRA A DOS
M S
Ilnd. rasileira
Classe 40
Móveis eix geral de metal, vidro, de

sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadaa, acolchoados para
móvais, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e prata,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guaacla-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televia
são, mesinha, para televisão. molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros a
vitrines

Termo n.• 674.522, de 2-12-1964
Empório Salmo Ltda.
São Paulo

SALERNO
, ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.o 674.523, de 2-12-1964
Bar e Lanches Mara Ltda.
Impressos para uso da firma
São Paulo

MARA -

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos pa ra uso da firma
Termo n.o 674.524, de 2-12-1964
Panificadora Três Poderes Limitac4
São Paulo

-

Ind. gelei;á

'

.TR2S PODE
,,Xnd. Bras/

Classe 50
Impressospa ra uso da firma

Termo ta° 674.519, de 2-12-1964
Comércio e Representações ()decana
Limitada
São" Paulo

-CMacim .111/4,
" Ind.

BrasileinC,--

S

Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 674.525, de 2-12-1961
Loja Luiza de Confecções Ltda.
São Paulo

7.•
I" Z ã
-Indo Brasileira'.
Classe 50
Impressos para uso da firma

Classe 50
Impressos para uso da firma
n•••••n••

Termo n.• 674.520, de 2-12-1964
Nascimento & Guidolin Ltda.
São Paulo

TxndGE
, IrSja`sileirefi
Classe 36
Calçados

Termo n, 674.526, de 2-12-1964
Roparts Importação e Comércio Lida..'
São Paulo, -

ROLPAR'TS
Braoileiren
Classe 50
Para IMO da firma,

Impressos

Têrça-ieira 6
Termo n.° 674.527, de 2-12-1964
Ceres Agro Industria e Comercial Ltda.
São Paulo

C E...R E 5

Ind.. lirasileira
Classe 50
Impressos para uso da firmte

1' ermo n•9 674.530, de 2-12-1964
Embalagens Vevi/e Ltda.
São Paulo

Termo ri.° 674.535. de 2-12-1964
Organização Lago Azul Ltda,
São Paulo

ORGANIZAÇÃO
uno Anne IRDA

Termo n.0 674.531. de 2-12-1964
Corafor Comércio e Representções de
Aços e Forjados Ltda.
São Paulo

Termo u. eó74.544, de 2-12-1964
Varmacia Popular Ltda.

POPULAR
Inástria Brasileira

Nome Comercial
Termo n.9 674 .536, de 2-12-1961
Mercearia Kissucesso Ltda.
São Paulo

KISSUCESSO
Indxfstria Brasileiras

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
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Classe 41
Produtos alimentícios
Termo n.° 674.537, de 2-12-1964
Hospital e Maternuidade Santa Clara
Limitada
São Paulo

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termo a.° 674.545, de 2-12-1964
Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda.
São Paulo

TRANS-BUS
Indilstria Brasileira
Classe 21
Veictdos automóveis
Termo n.° 674.546, de 2-12-1964
Tora — Empreendimentos Ltda.
São Paulo

QORAFOR

E ma.

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, Cuanbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganes, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
Inminas de metal, lata em !Olha, latão
em fedha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limarias,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em What
Termo rs.0 674.532, de 2-12-1964
Entregadora Sam — Sol Ltda.
São Paulo

SAL—SOL
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 674.533. de 2-12-1964
Berc Representações Ltda.
São Paulo

BERC
!Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos par uso da firma
Termo n. 9 674.534, de 2-12-1964
Irmãos Favaro
São Paulo

SAL GARÇA
Ind. Brasil eira
Classe 41
Sal

TORA
....1

I
Nome Comercial
—
Termo 11. 0 674.540, de 2-12-1964
Polimpres
Indústrias Gráficas Ltda.
São Paulo

P OLIMgRES

N D. EIÉt AS. ILEIRA

Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 674.517, de 2-12-1964
"Estoril" Indústria e Comércio de
Embalagens Ltda.
São

Paulo

Industrie Brasileira
Casse 32
'Ind.E.SPI)theira
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns, impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, }orClasse 38
nais, livros impressos, publicações im- Papéis e seus artefatos, papelão, notapressas, revistas, 45-gaos de publicidade
damente caixas de papelão
Termo n.° 674.541, de 2-12-1964
Materiais para Construção "Caiaú"
Limitada
São Paulo

CJITA

Té:.mo n.° 674.549, de 2-12-19(.4
Alisa -- Cia. Importadora de Proiiazos
Alimentic:os
São Piii!ci

PRORROGAÇXO
ALI SA
.Ind. brasileira
Ciasse 41
Alcachofras. aletria, alho. asparoJs,
açúcar alimentos paar animais anua°,
arnenzioas. ameixas, amendoim araruta,
arroz atum. aveia avelãs, azeite, aze:terias. banha. bacalhau, batatas balas,
bis( oitos, bombons. bolachas baunilha,
cafè em pó e em grão. camarão canel%
em pau e em pó. cacau. carnes. chà,
caranelos, chocolates confeitos, cravo,
cereais. cominho creme de leite, cremes
alimenticios croquetes. com potas can.,
cie.. coalhada, castanha. cebola. condi..
mentos para alimentos. -olorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de fru.
tas. espinafre esséncips alimentares empadas. ervilhas enzovas, extrato de tomate. farinhas alimentícias. favas, féculas. flocos tareio fermentos feijão,
figos frios, frutas secas naturais e Wsta izadas; micose. gama de mascar gorduras, granulos. grãc de bico. gelatina,
goiabada. geléias herva doce herva
mate hortaliças, lagostas leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas linguiça, touro, mas.
sua alimenticiaa mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão massa de tomate, mel e melado, mate mas.
,ais para mingaus. molhos moluscos,
mostarda, mortadela, nós. moscada, nozes óleos comestivels, ostras. ovas,
pães. piaos p rimes, pimenta, pós para
padins. pickles. p eixes, presuntos, patez petit-pois astilhas. pizzas. pudim;
gregos, rações balanceadas para ant..
requeilões, sal, sagu. tardinhas.
sesmuiches, salsichas, salames, sopas cri,
lataoas. sorvetes sucos de tomates e de
trutas: torradas, ta pioca támaras. talha.
rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinhe e vinagre
Termos na. 674.550 a 674.556, de
2-12-1964
S.nco Administração de Bens S.A.

Terno n.99 674.548, de 2-12-1961
Indatria e Comércio de Móveis Brapa
Limitada
Sac. Paulo

MA.

D
I nd. Brasileira ,-•

Classe 4
Casse 40
Argila refratária, areia e granito em Móveis em gera, de metal, vidro, de
bruto, pedras e pedregulhos em bruto e aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis ara escritórios: Armários
mármores em bruto
armários para banheiro e para roupas
Termo a.9 674.542, de 2-12-1964
usadas, almo tradas, acolchoados para
Lanches Leitão Ltda.
móveis, bancos, balcões, banquetas.
São Paulo
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
LEITIO
para sala de Jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços: jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
Classe 41
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Lanares em geral
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
Termo n.° 674 .543, de 2-12-1964
dispensas, divisões. divans. discotecas.
Fabril Progresso Ltda
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani.
São Paulo
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
PROGUSSO.,
são, mesinha, para televisão, ciolauras
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas prateleiras porta-cha
Classe 37
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Cokbas
vitrines

Ind,Brasiletra
Classe 1
Para distinguir tiritas, lacas. vernizes.
esmaltes, substancias quicntens usadas
em geral nas industrias, anilinas.
ventes alcatrão água raz, Alcool. aluminio em pó, alvaiade. arnila antideto.
nantes. anti-incrustantes e desincrustan.
tes para caldeiras. arsénico, acetona,
acetato de chumbo. acetato de cobre,
acetato de amemio. acetato de potássio,
acetato de zinco. ácido bórico, ácido
acético, ácido azálico ácido nitrico,
ácido fênico ácido citrico. ácido !ali-.
cílico. ácido benzóico. acto!. água oxigenada, albagina. albuminato de ferro,
argirol. arseniato de ferro. arseniato de
potássio. arsen'ato de sódio, antimónio
metálico nmoniacc liquido. a..enal. aris.
tol e cetalihda. bálsamo de perum.
cloreto de merrirto, bi-fosfato de cál.
cio. bicarbonato de sódio, bolus alba.
boricina. borato de sódio. benzonaftol,
benzolita de mercúrio bistumose. bicarbonato de potássio, breu FP, cola ma-
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tura, batedeiras para cereais, boaabas
paar adubar. ceitadeires. carpideira.,
ceifados para arroz, charruas para agricultura. cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores. esmaga
dores para a agricultura. escarrlfaaalca
res, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas. ferradeiras, gadaahos,
garras para arado, grades de disco..
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. motox:hara
coas máquinas regadeiras. maquinas de
roçar, de semear, para sulfatar de
rorquir, de triturar, de esfareat terra,
Para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para comer
aloodão, para coiher cereais. máquinas
amassadoras para fins agriarmis de
cortar árvores, para espalhar rara capinar, máquinas ccenbinadas para semear e cultivar. de desaanar para eufiens. máquinas toscadoras, ordenadotes mecânicos raladores mecamco.s rolos compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadelras, aacadeiras.
secadores de terra. tosadores de graClasse 2
ma. tratores agricolas. válvalas para
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitáClasse 8
rios, águas desinfetantes e para fins Instrumentos e aparelhos da p7easão:
sanitários, apanha moscas e insetos (de Aparelhos de alta tensão, aparelho.; de
goma e papel ou papelão), álcalis, bac- alarme, anemómetros, amperômetres
carrapaticidas. aparelhos ara controle e medida. apatericidas,
baraticidas,
creosol, creosotalina creosoto, desodo- relhos de expurgo, barômetros, bússolas
cantes, deailifatantes de çumadores. ex- condensadores, compassos, instrumentos
terminadores de pragas e hervas dam- de calcular, cronómetro, amalhas casitias, esterilizantes, embrocações para librauores, esquadros de aço. esaaaiiros
animais, enxertos, banhas de ossos de agr menssor, escalas indicaloras de
fertilizantes, fosfatos, glicose para fina maré, eletrômetros de quad antes, equiVeterinários guano. herbicidas. insetici- amardes e magnéticos, espactroscápios.
das, preparações e rodutos insaticidaa, Instrumentos físicos, aparelhos de inpreparações e produtos inseticidas, no- versão. helióg eafos, hidrônictros,
tadaraente fungicidas
(maus . permanentes, indicadores da
níveis, :nstrumentos matematicos e ilidaLlasae 6
Para distinguia: Máquinas e partes de ticos, instrumentos de calcular, insommáquinas para toaos os tins industriais. mentos náuticos, instrumentos para mefugas, rotativas, de deslocamento e a dida e controle para mecânicos, manôMaquinas de rosquear: serra mediai- metros, medidores de roscas. medi-lares
tas, motores elétricos. alternadores. ter. de intervalos, aparelhos para medição
eamentas e placas para toraos, gera- massar.cos miras de qualquer gr:xinaOores. plainas. máquinas de furar e cen. ção, normógrafos, níveis dágua para
arar, tornos mecânicos prensa:, mecáni- caldeiras, níveis de ferro. potanci
tas, máquinas amassadeiraa mistura-ia tros. pistolas de pinturas, rumos, quaras adaptados . na construção e corisca dros de comando, reguladores automáti
yação de estradas. mineração, corte de cos, redutores, reostatos. registros para
madeira, movimento de terra. carrews canais e comportas, registres para vae outros fins Industriais. elevadora. ma pores, registros para água relõe:os de
ventiladoras. moinhos para cereais. ponto e de v.gia, sextantes, aparelho
quinas desernpalhadoras. descascadoras, para soldar, transformadores, aparelhos
máquinas secadoras, trituradoras pul- para telégra ços sem fio, trenas. transverizadoras. fresas. polortzes tranchas. formadores, telelitpas, telêmetros, termôtesouras mecânicas. rumas. maquinas de metros. teanigrafos, teodolitos torneiabrir chavetas. niarte/etes. ventiladores ras de compressão, torneiras ds alta
exaustores para 'orlas. bombas centra. pressão. voltímetros, válvulas de redupistão para todos os fins. anates cal- ção, válvulas de comportas reguladores de voltagem e voltírnetsos
deiras e turbinas injetor s para cai.
Classe 11
deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e odiaa pressão Para distinguir tsrageas e çarramentas
prensas hidráulicas. martelos aluarmos Alicates, alavancas,. arruelas, arrebites.
argolas, aldravea, arniaçars de metal
• máquinas limadoras, máquinas opera'
trizes. rotativas ou cortadoras para usi- abridores de latas, arame. aparelros de
nar ferro, aço e lironze, máquinas para chá e café, assadeiras, açucareiros. apa
-alhos Para lavatórios. arandelas. ares
indústrias de tecidos: teares. urdideiras.
tas, aros, almotadrises. amoladores
encanatórias. espuladeiras, torcedairas
eaeadeiras, rolos e roletas. brunicloras amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. Iacias
para cereais. máquinas para fabrica
bandeias, bacias, mo:nborlieres 1.-Ides
pel
e
a
briam
pa
papel e mãquinas para ' ,
borboletas, baterias, bases de metal :a-amáquinas de impressão dínamos e
cadeira-, bulea. bisagra. buchas. 1. aha
receptáculos
para Eacass baterias da cosinim
Classt • 7
res de pedreiros. cadeaclas corrona • - ca
Máquinas e utensilios para serem usa- aike,, chava:s de paaaiusos. conesdos exclusivamente na agricultura e •
para encanamentos caixas d.: metra aara
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras ancinhos me. Portões. colunas. canos, abavas de fenda, chaves inglesas. cab_•,aes. cms'cas
Onicos e empilhadores combinados.
copos. cacheoots cena a dt, mra CO
isrrancadores mecânicos para *gritai-

Mica, composições auleicaz utilizadas
pelas. indústrias, texteis e pelos cortunrea, corantes minerais para uso na
Indústria, creosoto para usos nas indústrias, Cafeina, cal virgem, carbonato de
magnésio, carbonato de sódio. carvão
"regetal em pó. carvão ativo. caseinato
'ala sódio, carvão aramai, cianureto de
Mercúrio, citrato de cateina. citrato de
ferro, citrato de prata. citrato de Potássio, cloreto de aniOnio. cloreto de
jcal, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, colargol. • colódio elástico. cremor
de tártaro. cuprol. citrato de tarro. citrato de quinino. citrato de tarro verde
carbonato de amaino, cloreto de zinco.
Carbonato de potássio, carbonato de
manganês, dermatel. desengraxantes para
niquelação, desoxidantes para metais.
era pó, estearato de aluminlo, essê;,cias
desincrustantes para máquinas, enio5fre.
de gomenoi, essência de eucalipto, emo
Lentes para remoção de tintas apca•
das, etnulsionante para produtos V.fálticas, esmaltes, ater. tenosalii. formoi,
fosfato de ferro, fosfato de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de amónia :lindos para freios.
'aficaram, glicerotostato de potássio,
glicerofosfato de magnésio

queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuselros. cabides de metal.
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curaria
cantoneiras, chaveiros. caniverao, caiavenas, cremones, cadinros Crivos, chantradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, cottrates, chaves para porcas, distintivos
dobradiças descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal. estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas. escarradeiras, 'espremedores, espu.
madeiras, formões, foices, 'erro para
cortar capim, frerolhos. facas, tacões
fogões e geladeiras, .grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
Jatas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, ma:telos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nines. pcas, pás. picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, pose!: as, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros,. panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradalras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de. roupa, presilhas, rast,:los, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões saleiros, sacarrô,
lhas, torquezes. trilhos tubos subulações, ampões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talleadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha. torradeiras. °móis. vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão. freza
/rezar, guia de freza de chanfrai
ventosas, maleta:a haus para sacos de
viagem, para pastes, balmazes. cantos
para estojos. colcheas para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e Para
inalas, passadores de correias, pontal
ras, prendedores de papel, stiaartes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalh•ido
em todas as formas e preparo3 vidro
cristal para todos os fins, vidro Industrial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários. assadeiras, almofarizes, bandejas. cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do as,
fôrmas para fornos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, lico:airos mamadeiras, mantegueiras, pratos, pires. aortagama, paliteiros, potes. pendente' pedestais, saladeirss. serviços para reescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
uldros• para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brlsas e
xícaras
Classe 15
Para distinguir: Artefatos . de poraelana,
cerâmica, faiança, barro e terraco ra loa
ças vidradas para uso crosiro, aiótans
fins artisticos c instalações saldarias
artefatos de ceramica para uso caseiraadôrnos e fins artisticos: alguidares almofarizes, assadeiras, barris, bules bidés, bacias, bebedouros, biscoiteiras
bomboniéres. bandejas, banheiras copos
copos consolos. caldei-ões -cântaros co.
clinhos, cofres. cubas: comoteiras. comedores ara aves, caçarolas, canecas.
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centro de mesa, descansa-talheres, escarradeiras, %Imas, frascos, filtros. gra.
us globos, jarras, fcnil. jardineiras 11.
coreiros, leiteiras, lavatórios, manteguela
moringas, molheiras, nichos Iras,
pratos, pilões, potes, porta-toalhas por.
ta-papeis higiênicos, sopeiras, saladeta
ras. saleiros, serviços para refrescos,
serviços para frios, chã e jantar, travessas, talhas, taças tigélas. vasilhames,
vasos sanitários. xicaras
Classe 16
Para distinguir: Materiais para coabitações e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento. cal. are, capas
isolantes. caibros. caixilhos, colunata
chapas para coberturas caixas cragua,
caixas para coberturas. caixas d'água,.
caixas de descarga pra fixos. editica;ares oremoldadas. estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos. lambi-as, luvas
de função, lages. lageotas. material Isolantes contra frio e calor. manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. proa
duos de base astáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argarnasa
sim de cimento e cal. hidráulica. padremalho. produtos betuminosos. unpermeaa
bilizantes. liquidos ou sob outras fornias
construções. persianas. placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, pape/
oara forrar casas, massas anti-ruidos
para usa nas construçõea, parquetes,
Donas. portões. pisos. soleiras para portas. tijolos tubos de concreto. telhas. ta,
coe tubos de ventilação. rançam, de cameato, vigas vigamentos. vitrós
Classe 25
Arvores de natal, bibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
geográficas, cartões postais, cartazes,
displays, desenhos artísticos, desenhos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas. estampas, gravuras. frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, çotogr. fias, frutas de louças, figuras para e,t- aar Jolos de aniversia
hatizados,
casamentos e outras qua,s.am: camenore adas, gaavuras, anage a s letreiros marecuais maquetas. abras artisticas, otsais
riatura, painéis a cartaze , aa.-a
corações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diver:Ja e
para propagandas, suportas arosrscos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e tabolatas
Ciasse 2a
Para distinguir: Artefatos de mataria:
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias mimais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas,
bases para tele‘ones. balde s , batias, bola
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alia
alentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos. canecas
Iheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para veias,
caixas para guarda de objetos ciauchos, coadores para chá: descanso ara
pratos, copos e copmhos de plásroco
jarfinhos de plástico para sorvetes "ar.
minhas de plástico para sorvetes discos
embreagens de material platoico
lagens de material plastico para se . vea
tes estojos para objetos. espu.nas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes tilmes. tios de ce:ulose. fechos
Para bolsas, facas, guarniçama guarnições para chupetas e mamadeiras, guara
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em pau e eat pó. cacau, carnes, chá,
caramelos. chocolates, confeitos. cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
allmenticios croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, cond,
mentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, erap adas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas. féculas, flocos, farelo. fermentos. leilão,
Figos, frios, frutas secas naturais e cria
srs alimenticias, mariscos, manteiga
taiizadas; gricose, goma de mascar. gormate, hortaliças, lagostas. linguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
margarina, marmelada, macarrão. aias
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce. hena
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
sas para mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. nozes, óleos cozaestiveis. ostras, ovas.
(Asa piam' prlinés. pimenta. pós para
Dedais. plckles, peixes, presuntos, patês. petit-pu,s, pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para antena e, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, supas en
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
fratas; torradas, tapioca, tâmaras. talha.
Classe 38
raio. tremoços, tortas, tortas para aliAro.; para guardanapos de papel
mento de animais e aves, torrões,
DO:aia-idos, álbuns (em branco). álbuns
toucinho e vinagre
puas retratos e autógrafos, balões (exceto para brinque.dos) blocos para
Classe 42
acare , pondência blocos para cálculos
Para distinguir: Aguardentes, aperitib'oaas para anotações, bobinas brochuvos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cereas Lno impressas, cadernos de escrever, caps para documentos, .arteiras. vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licocaixas de papaaaa cadernetas. cader- res, ;lactar, punch, pimpermint, rhum,
nos, as ixas 4 rartao, caixas para pa- sucos dd frutas sem álcool, vinhos vertia:tia vinhos espumantes, vinhos
pclaria, cartas da visitas, cartões co
quinados e whisky
merc.ass. cata aaa inchce. conreti cartolhia, cadernos de papel melimetrado
Classe 46
e eco branco para desenho, cadernos
esco l ares, carrões eia branco, cartuchos Para distinguir: Amrdo, and, azul da
de carteliaa, crapas planográficas. ca- Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
dernos de lembrança, carretéis de pa- algodão preparado para limpar metais.
pelão. envelopes, envólucros para cha- detergentes, espremacetes, extrato de
rutos de papel, encardenação de papel anil, fécula para tecidos, fósforos de
papelao. etiquetas, feilhas índices cera e de madira, g goma para lavan•
Wh:is de celulosa, guardanapos. livros deria, limpadores de luvas, liquiaos de
não impressos, livros fiscais, livros de branquear tecidos, liquidos mata-aorduconadalaSade, mata-borrão, ornamentos ras para roupas e mata óleos para ruude papal transparente, pratos papeli- pas, oleina, óleos para limpeza de carnhos, papéis de estanho e de alumínio. ros, pós de branquear roupa, salicato
papaia saiu imprassão. papais em branco de sódio, soda cávstica sabão em pó,
par,: impressão, papéis fantasia, menos sabão comum, sabão de esfregar e sapara forrar paredes, papel almaço com ponáceos, tijolos de polir e verniz
OU .ssin pauta, papel crepon. papel de
para calçador
seda, papel impermeável. papel cm bobina para itupreasào, papel encerado.
Classe 48
papei higiênico. papel Impermeável, Para distinguir: Perfumes. essêneas. ex.
para copiar, papal para desenhos. pa- tratos água de colónia, água de toucapel para embrulho impermeabilizado dor, água de beleza, água de guina
Pa rd para encadernar, papel para es- água de rosas, água de alfazema. água
crever, papel para imprimir, papel pa- para barba, loções e tônicos para os
rafiaa para embrulhos, papel celofane. :abalos e para a pele, brilhantina. banpapal celulose, papel de linho papel dolina. batons, cosméticos. fixadores
absorvente, papel para embrulhar ta- de penteados, petróleos, óleos para ca
baco, paoalão. recipientes de panei ro- cabelos, creme evanescente. cremes gor
setas de papel, rótulos de papel, rolos durosos e pomadas para limpeza da pe
de papel transaarente sazos de papel le e "maguilape" depilados. desodo
serpantinas, tubos, postais de cartão rantes, vinagre aromático. pó de arroz
e tubetes de papel
e talco [adumado ou não, lapas para
Classe 43
pestana e sobrancelhas, preparados para
Para distinguir: Bebidas não alcoólicas. embelezar aios e olhos, carmim para
refrigerantes, refrescos gaseificados ou o rosto e para os lábios, sabão e creme
não, águas gaseificadas. sucos de frutas para barbear. sacão líquido pertumadc
integrais, consentrados ou gaseificados. ou não, sabonetes, dentifrícios em pá.
Insopea para bebidas refrigerantes, vasta ou liquido: sais pertumados para
banhos. pentes, vaporizadores de pert.
gelo
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Ci,,se 41
Alcachofras, aletria. alho. aspargos e cílios. rum de louro. saquinho -riu
açúcar. alimentos parir animais. anulo tilado, preparados em pó. pasta, liam
amêndoas. ameixas. amendoim araruta do e tijolos ara o tratamento das unhas
siores da
arroz atum. aveia. avelãs azeite azei dissolventes e vernizes. remove
tonas banha, bacalhau. batatas. balas cabelos e preparados para dsecolo
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha rir unhas, cílios e pintas ou sinais arti
Retais. Rle.oi para a pele
g em grata camarilo, canela.
laições para porta-blocos, guarnições
para liguidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas; garfos, galerias
para cortinas, larvas. laminados. plásticos, lancheiras. ~agueiras. malas,
orinóis, pendedores de roupas, puxada
res para móveis, pires. pratos. paliteiros. pás de cosinha. pedras somes. artigos. protetoes Para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos. saleiros . utios, tigelas.
tubos para ampolas, tubos para seria
gaz. travessas, tipos de material plástico , sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, sacaras. colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, sara vidres, pasta adasiva para
com ias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos adesivos
para ladrilros c adesivos para azalelos,
anais, carretais par teceisaen e quais.
taçõa s de material plástico oara indústria gera: de plásticos
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.9 674.569, de 2-12-64
Marvl — Comissária e Importadora
Ltda.
São Paulo

bo de ralo, esilidlecis, tubos detetores
termiónicos. Oba ampliadores, tubos
oscdadores, tdses ralftcadores, tubos de
descarga lastradas% unidades afinado..
l'aa

"ArCkAIDWn
Indústria Brasileia

Termo ta° 674.570. de 2-12-64
Ad.uporanga Produtos Agrícolas Ltda.
São Paulo
ADUPORANaA

Ude brasileira,
Classe 2
Classe 36
Adubos e inseticidas
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gerai: Agasalhos
Têrmo n.° 674.571, de 2-12-64
si amais, alparcatas, anáguas. blusas.
Juraci Nogueira Masão
batas, botinas, blusões, boinas, babaoasi Pa,:a
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casação, coletes, capas, chalea
ORRAC..
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
JIIGAIUZAÇXO
cintas, combinações; carpinhos, calças.
BRASILEIRA DE'
de senhoras e de crianças, calções. cai
ças. camisas, camisolas, camisetas,
CONTABILIDADE
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 33
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes. fantasias. fardas para militares, co- Escritório destinado a prestação de sera
'ecoais. fraldas, galochas, gravatas, gorviços de contabilidade
ros, fogos de (ingeria, jaquetas, laqueia
•
Tétano n.9 674.572, de 2-12-64
luvas, ligas, lenços, manhãs, metas,
J.
H.
'Nicodemos
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
São Paulo
peugas, ponches, polainas, pilarias, punhos, perneiras. quimonos. regalos,
UNSERInd, brasileira
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks.
Ciasse
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniProdutos alimentícios agrícolas
formes e vestidos
Termo n. 9 674,573, de 2-12-64
Termo n.° 674 . 568, de 2.12-64
Indutee Indústria Técnica de Artefatos
Parodi — Indústria Eletrônica r tda.
Metalúrgicos Ltda.
São Paulo
São Paulo

•

'FOTOMAZIC"
Indjrasilefra

INDUTEC
Ind. brasileira
Classe 11
Parafusos

Termo n.° 674.574. de 2-12-64
Classe 8
Gonçalves E, Sesinando
Para distinguir: Aparelhos receptores e
transmissores de rádio, aparelhos decepSão Paulo
receptores de rádio, apetrechos para
rnunicações, apetrechos para aparelhos
REPRESENTAÇPES
lhos receptores e transmissores de coJOLVESTRE
toses e trosmissores de televisão, apare.
aparelhos receptores de televisão, apaClasses: 29, 41 e 4r.5
relhos rádio-transmissores, aparelros de
rádio-receptores adaptados a combina- Comércio e representação de vassoução com máquinas falantes acionadas ras, produtos a'imenticlos e produtos
para limpesa
elétricarnente, aparelhos rádio-rece ptores e ,naquinas falantes acionadas elétra
Termo n. 9 674.575, de 2-12-64
camente combinados, sistemas distribuidores centralizados em rádio. máquina Ikepen Comércio de Máquinas Agrícolas
Ltda.
falante e audio. máquinas falantes acioSão Paulo
nadas elétricamente, máquinas falantes
acionadas eletricamente adaptadas -a
IKEPEN
combinação com aparelhos rádio-recep.
.Ind. Brasileira
tores e acessórios e artes cinsistindo
Classe
em antenas, eliminadores de bateria bo..
Máquinas agricolas e tratores
binas de reação, indutores, capacitores,
fugas de grade. uto falantes. painéis,
Termo n.° 674.576, de 2-12-64
otenciennetros, boquilhas, inversores
rlistribuldora N. Almeida Ltda.
convsrtedores, Interruptores de correiaParaná
te. chaves inversoras, chaves inversoras de corrente elétrica, ezspasttivos de
ALMEIDA
mudança de potencial e de modi 4icaind.
ção de corrente elétrica, estantes para
Brasileira
ampliadores, retificadores, vibradores.
quadros terminais, mostradores, maçaneClasse .3
tas. dispositivos de governo de volume.
Produtos farmacêuticos cru gera/
dispositivos de governo a distância, dias
Trino n. 9 674.577, de 2-12-64
positivos de governo do torra trnsforrnadores, chaves, diafragmas, para auto
J. H. Nicodemo,
falantes, tomadas, apanhado-es elétricos
Sao Paulo
estiletes especialmente adaptados a microfones, microfones, jogos de filtros.
SAN
conjuntos relevadores, reostatos. 'maca.
;CONISS RIA E
nismos de parada eléttscos aneladas :ta
yincANTIL
dio-ampliadoras unidades amoliadoras
.AANTIsu
de televisão, 'unidades audio-ampliadoras, protetores, tubos eletrônicos, indiClasses: 17, 36 e 41
cadores de ressonância do tipo de tu.
Titulo de estabelecitsaiatas
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Termo n.° 674.578, de 2-12-64
Benedito Justino Boretti
São Paulo

sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asSlItico, produtos para
tornar impermeabilizantes ai argamas•
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e parede&
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tilo/os tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanCiasses: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 15, 28, 39 e 47 ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Título

1406

(FORMICIDA. ÂGRO„,
,Ind. Brasi1e1ra
Classe 2
Formicida
Termo n. 9 674.579, de 2-12-64
Ind. e Com. de Sabão Wipi Ltda.
São Paulo

wIPI
Ind. Brasileira',
classe 46
Sabão comum

Termo n.° 674.586. de 2-12-64
Eduardo Secco S. A. Comercial e
Industrial
Rio Grande do Sul

Temia n. 9 674.587, d e2-I2-64
Tenno n. 9 674.580. de 2-12-64
Eduardo Secco S. A. Comercial e
-.otnercial, Importadora, Transportes,
Industrial
tepresentações Acessórios Citram Ltda.
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

í

CITRAL

'Ind. Brasileirà"
Classe 21 •
Acessórios para veículos

COSEC

Termo n. 9 '674.581, de 2-12-64
upermãns Luvas Indústria e Comércio Classes: 1. 2, 5, 6. 8, II, 15, 28, 39 e 47
Artigos das classes
Ltda.
São Paulo
Termo n. 9 674.588, de 2-12-64
Perfumaria Dopes Indústria e Comércio
S. A.
l BraeiReireg
Guanabara

tInE

Classe 11
Luvas de proteção industrial
Termo n.° 674.582, de 2-12-64
Casa Esperança Ltda.
São Paulo

RSIWANÇk.
arme Draeitetrgõ
.
_
Classe 16
Materiais de construção em geral
3

Termo n. 9 674.583, de 2-12-64
romotec Trading — Empreendimentos,
Promoções e Serviços Ltda.
São Paulo

k'PROMUTEC TRADING
Classe 50
Impressos para uso em: cheques. duilIcatas, envelopes, faturas, notas promissóras, papel de correspondência e
recibos. Impressos em cartazes, placas.
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Tênno n.' 674.584, de 2-12-64
Ocian Filmes Ltda.
São Paulo

OCIAN
INDUaTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Aparelhos cinematográficos, filmes revelados e virgens
!Farm° n. • 674.585. de 2-12-64
Tosé Godoy Castro
Minas Gerais
'mama az soma as sztoaratstab
•
Classe 32
Festival, feira, exposição e promoção de
bebidas em Belo Horizonte
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Termo n. 9 674.591, de 2-12-64
Bazar Bijou Ferragem Ltda.
Guanabara

Bazar:Bijou

café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáros
e roupas teitas em geral: Agasaitios.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
douro*. bonés, capacetes, cartolas. caopacas, casacão, coletes, capas, chales.
eactiecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações. c-arpinbos. calças,
de senhoras e de crianças, calçaes, calças, camisas, camisolas. -sausetas,
cuecas, ceroulas, . colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dominós. echarpes. fantasias fardas para militares, colegiais.. fraldas, galochas, gravatas, gorros. fogos de lingerie. jaquetas, laqtés,
luvas, ligas, le tços, manhas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, palaica& palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pilmnas, pu.„
abes, perneira& quimanos, regalos,
sobe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
sueteres, shorts, sunga& stolas ou :Jack&
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 50
Tétanos ns, 674.957 a 674.601, de
• Artigos da classe
2-12-64
Lanifício Kuraáiki do Brasil S. A.
Termos ns. 674.592 a 674.596, de
Rio Grande do Sul
2-12-64
Lanifício Kuraáikl do Brasil S. A.
Rio Grande do Sul
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PRORROGAÇÃO
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos par assoalhas e paredes, linÓleos, oleados e encerados, inclusive para instalações hospitalares
Classe 23
Classe 3
Para distinguir: Tecidos em geral, teArtigos da classe
cidos para confecções em geral. Para
tapeçarias e para artigos de cama e
Têrmo n. 9 674.589, de 2-12-64
mesa: Algodão, alpaca. cãnhamo cetim
Galeria de Arte Everom Ltda.
caroâ. casemiras, fazendas e tec.dos de
São Paulo
.1.1 em peças. luta. )irsey, linho nylon
paco-paco. percaline. rani!. rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos imanmenticios croquetes, compotas. can
13111an 'anal ap amaza '011111III03 'sigam
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 33
Classe 24
Título
Mamares, atacadores para espartilhas
e calçados. ataduras de algodão para
Tênno n.° 674.590, de 2-12-64
Construtora Planície Ltda.
diversos fins, exceto para fins medicinais. bandeiras, bordados. braçadeiras,
• Guanabara
borlas, cadeados caas ara móveis e
piano& carapuças para cavalos, cordões. debruns. Is fitas forros franjas
festão feltro para órgão, fofos galari detes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
pare roupas de homens e penhora&
'Indústria,Braailgira
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas reClasse 16 des. sacas, sinhaninhas para vestidos
Para distinguir: Materiais para tonsilasçaes e decorações: Argamassas. argila telas, tampos para almofadas, não Cozendo parte de móveis, artigos estes
areia, gualdo& gatente& balaustres. blo- feitos de algodão. cânhamo. linho, luta,
cai de cimento. bloros para Pavimenat
seda, raion lã pelo e fibras não
cão. calhas. cimento. cal. cr& chato,'
indullos em outras classes
Isolantes, caibras, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas dár,ua
Classe 37
caixas para coberturas, caixas dáqua. Roupas brancas, para cama e mesa:
caixas de descarga para afixo* edifica- Accãchoados para camas, colchas, co.
caies premo/dadas. estuque. einulsoo de bertores esfregões, fronhas. guardanabase asfáltico, estacas, esquadrias. adiu. pos, tom borda .los, fastos de toalhas.
turas metálicas para construções. hune lençóis mantas para crinas. panos para
Ias de meta/. ladrilhos. lambril. luvas cosinfla
panos de , Tatos, towhae de
de funslio, lege& lageotas, mataria/ leo. rosto e banho, toalhas de mesa, toalente contra frio e calos, manilhas, mas- !h pz para Jantar, toalhas para chá a

Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lá, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes. sacas, ainhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não &azando parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda., rabo lã pelo e fibras na•
incluidos em outras classes
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhas e paredes. 'Linóleos, oleados
encerados, inclusive
para instalações
hospitalares
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouras, bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casacão, coletes, capas, c.hales,
cachecol', calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, ~inatas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
[yes, fantasias. fardas para irritares, coros, fogos de [ingeria. jaquetas. laquês,
leglais, fraldas, galochas, grava' ta.s. gorluvas, ligas, lenços. mantbs. meias.
tnalé& mantas, mandrião, mantilha' paletós. palas. penhoar pulovei. rlerinas,
peugas, ponches, polainas. pilarna" punhos, 'perneiras. quimonos. • régalos,
robe de chambre, roupão, 'sobretudos.
sueoeriários. saldas de banho. sandátias,
meteres, shorts, sungas stolas ou slacks,
etilen taclIC3S. turbantes terno,,. uniformes, e' vestidos

TèrÇa-feira 6

Ca-Lea. o lin

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tetidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
linesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim,
rama, casemiras, razendas e tec dos de
lã em peças. juta, leisey, linho nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados pa.a camas, colchas, cobertores estrecaes fronhas. guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
iençóis, mantas para camas. panos para
casinha e panos de pratos. toalhas de
rosto e banho. toalhas de mesa. toaNi g para jantar, toalhas para chá e
f.aft, toalhas para banquetas. tinarna
çasea para cama e mesa. toalhinhas
- (cobre pão)
Termo n.9 674.602, de 2-12-64
"Sabinia" Produtos Especiais em
Plásticos Ltda.
São Paulo
bAB1N
•
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bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, cairo de descarga. câmaras
frigorificas e fotográficas. chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves. catnpainhas, cInematógratos, cronômetros.
cronógratas. combustores• de gás. mala
metros', cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para foto.
grafias, chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitores de bloqueio,
capacitores eletroliticos, calibradores
conservadeiras para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas, escalai para rádios. estufas, engenho de assar . carnes.
enccaalodes de cabelo elétrico.' empet
(Metros, esticadores de luvas. espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, fenos elétricos de passar e engoma:, terso de
soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleos, filmes talados, fogões. fogareiros elétricos. fusivela. filmes reveladas, faróis como acessórios de veiculas para sinalização e
para iluminação-em geral, fôrmas elétricas, fervedores. frigorificus, fotômetros, fios elétricos, filtros de interferen•
c,a. fonógrafos, garrafas té.rmicas. gasómetros. geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, .gravadores de
sons. .holofotes, hidrômetros, incubadoras, indicadores de vácuo. instrumeatos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas flsh, lamparinas. lactômetros. lentes liquidificaaores, lanternas mágicas.
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas,' luzes trezeiras para veículos
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnetos, marcadores de passagens. medidores. • medidores elétricos.
microscópios, misturadeiras. máquinas
fi!antes, mostradores para rádios, mi.
cro'sn es, máscaras contra gases; talariametros, nivela. óculos, °bicavas tuas
gráticas. pilhas elétricas, pode/ene:aos
pluviômetros, pinos e tomaras, pane'a
de pressão, pillsas secas. elézricas para
comisso:as, -pistolas de pint • i sa, sas.9S'
painéis de carros, quadros distribuam.res pick-ups, para-raios, propulsores
quere:actores de óleo. quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados
refletores raastatos, relógios d'e ponto
de pulso, de bolso, de parede, despertadores. contadores e medidores de quantidade e volume, radiadores, rádios. retentores de graxa e óleo, receptores
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros líquidos quando não considerados partes de máquiaas.
reatores para luz fluorescentes. refrigeração doméstica e industrial, registradores. resistências elétricas, reles.. sorveleiras, Sorveteiras elétricas caseiras
aos:metes, sinaleiros, sereias de alarme,
soldadores elétricos, toca-discos. tomadas e interruptores elétricos, torneiras
tubos acústicos' termômetros para observação meteorológica, telescóMos, sacô.
metros, televisão, taximetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones. • tostadeiraSa telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios.
vá:salas de descarga, válvulas de redução, .vacueitnetros, válvulas elétricas
de . vácuo, ventiladores

Classe 8
Para distinguir: Abai:sua acumuladores.
acetine:metros, amortecedores de rádio
e freqüência. anemômetros, aparelhos
de televisão. apsrelhos de ar condicionado. aparelhos para iliiminaçáo. inclusive os considerados acessórios de 'veículos, aparelhos para anúncios Mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, 'aparelhos cromográficos. aparelhos de barbear elétricos. a parelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas. aparelhos de sinais lampelantes. aparelhos
reguIadores de nas. aparelhos- de gnivanoplastia. aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos. aparelhos automáticos para acender :e regular aáS.
aparelho para separar café. aparelhos
para aquecer edifícios., aparelhos para
experimentar drenos. aparelhos para
destruir insetos, aparelhos de ótica
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quimicos. aparelhos para
recepção e reprodução de sons' e soaidos, aparelhos 'automáticos elétriaos de
passar, aparelhos para. espremer li-atas
e legumes, aparelhos de alta tensao.
aparelhos de proteção contra acidentes
de operários. aparelhos abadares de
fersamentas, aparelhos distribuidores de
sabão e de desintetantes para instalaaparelhos pasteujizadores. aparelhos seçees sanitárias aparelhos esterilizado
tas aparelhos gazeilicadores. a -arelhos
piem análises, aparelhos ozonizadores
puladores é estabilisadores• da pressas,
e do fluxo de gasta e liquisPos apare,lioa para salvamento e para sinaliza
ção. aparelhos para esaampristas apa
relhos para • Ihn par vidros aparelhos
para combater formigas e outras ara
Termo n.9 674.603, de 2-12-64
gas aparelhos automáticos acionados
pia introdução de moedas, aparelhos &soledade Civil Fazenda Taubaié Ltda.
espargidorea. aparelhos e instrumentos
. São Paulo
.
de cálculo., aparelhos para observações
.sismicas. :parelhos' termostatos, aritoPRORROGAÇÃO
~atroa.' aSpiradoe; 'de, pó, aCT&Ile"J ARDIM DO LAGO'•
tios. acendedores , eié•tricos. alto' talantes' apliCiadcires elétricos. antenas. 'ba. .,-Campina.,,,
terias de acumuladdrea. baterias balais
ças' comuns e elétricas. barômetros.
. :Est . ' de S. padio
:lóculos, bitolas, bobinas. bobinas .elétricas (exceto para fins curativos,. 1'
,
Classe 33 " :
trotbes de campainhas elétricas. bainhai ! • ' , '' •
' "Titila 'dat'iagtabeleti4nstitRi
medid ras,' bússolas,' baterias elétricas,
o

Termo n.° 674.604, de 2-12-44
Adonis Pagettl Cicuto
São Paulo

Abril de 1965 1407
Têrmo n.9 674.609, de 2-12-64
• Molhos Dalt,' Ltc/a.
Rio Grande do Norte

"TUPI"
• ata eRASILEIRA
Classe ao
Meias e malhas
Teimo n.9 674.605. de 2-12-64
Salvador Rubert Trilles e Shigel
Kagimoto
São Paulo
Nome comercial

"MESAMAR"
D. RRASILEIRA
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
a a madeira, estofados ou não, inclu
sive taóveis ara sscritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, • almo 4adas, acolchoados para
móveis. -bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços. biombos
cadeiras, caminhos para chá e café
conluntos para dormitórios, conluntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,'
coniuntos de armários e gabinete piara
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas.- divisões,, divans. discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivania
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas pari rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
oara quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Termo n.9 674.610, de 2-12-64 Molhos Daki Ltda.
.
Rio Grande do Norte

Ki
Indústria Brasileiro
Classe 41
Artigos da 'classe
Termo n.9 674.611, de 2-12-61'
Molhos Daki Ltda.
Rio Grande do Norte

Têrcno n.9 674.606, de 2-12-64
Sociedade Civil Fazenda Taubaté Ltda.
São Paulo
•

PRORROGAÇÃO
* JARDIM DO TREVO"
—Campinas-.Est. de 5. Paulo

Classe '41
Artigos da classe
Termos os. 674.612 e-674.613, de
2-12-64
Promoções Modernas Turismo Ltda.
São Paulo

Classe 33
Título de estabelecimento
s Termo n.9 674.607, de 2-12-64
Indústria Ma'oper de Elevadores Sul
. América Ltda.
Guanabara

inaustria Braaileird

taasse 33
Insígnia comercial
Clalse 50
Artigos ,da classe

Classe' 6
Artigos da classe
Térmo n.° 674.608. de 2-12-64
Indústria Ma toper de Elevadores Sul
América Ltda.
Guanabara

4•
Termo n.° 674.616, de 2-12-64
Produtos Dentários Alcântara Ltda.;
•
Rio de Janeiro

ue didft~

g

'Indústria brasileira
•
'Casai: 6
•
' Artigba da :',attialie' - •

Indústria Brasileira):.#
•

Classe 5 '
Artigos da classe -

•

1408 Têrça-feira 6
Termo n.° 674.614, de 2-12-64
Promoções Modernas Turismo fOda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção
Termo n.° 674.619, de 2-12-64
Produtos Dentários Alcântara Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 5
Artigos da casse .
Teimo na° 674.620, de 2-12-64
Produtos Dentários Alcântara -Ltera.
Rio de

Abril de 1965

sanitários, fins herticulas, alcaçus em bricar escóvas, fabricar ferramentas, Isse,
pó, alúmen calcinado, amônio, azul de bricar geos, fabricar móveis, fabricai,
metilenopós contra baratas e insetos. roupas, 4undir, imprimir, insuflar, abri,
bromatos, bromato de cânfora e de po- rar, picotar, prender, rebitar, roscar, Mb
tássio, cánfora em pó. carrapaticidas. lecionar separar, serrar, tecer, timbrak
banhos para, animais, produtos para des- brinquetadores, cardadelras, condensm
truir hervas daninhas, ceras para salter- dores, cravadeiras, dínamos, escavadeta
tos, baLsamo para fins veterinários. sa.
bão desinfetante. desinfetantes, defuma,
dores, inseticidas em pó. liquido, sólido
e em pasta, preparados para destruir
larvas, linhaça em pó. visgoa contra
lagartas e moscas, remédios contra
aftosa dos gados, sabão veterinário, .sais
para fins horticulas, sanitários e veterinários, raiz de timbó, adubos naturais,
artificiais para a agricultura, cola em
papel para apanhar moscas
Classe 3
Substâncias químicas, produtos e preparadas para serem usados na ratai:cana
ou farmácia

ra, misturadores, motores, prensas, rim
bitadores, teares, máquinas insufladoras,
mootras, motrizes. operatrizes, perfura,*
trizes, rotoras e peças integrantes de
máquinas
Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usai
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos mes
cánicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecánicos para agricul,
tura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideira%
zelados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores. debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagará
dures para a agricultura. escarriticadores, enchovadeiras, facas para máqui.
nas agricolas, ferradeiras, gadanho%
garras para arado, grades de discos

Classe 4
Substancias e produtos de origem aniClasse 33
mai, vegetal ou mineral, em bruto ou
Claoe 4
Título de estabelecimento
parcialmente preparados: Abrasivos em
Artigos da classe
bruto, argila refratária. astáltico em
Termo n.° 674.615, de 2-12-64
bruto, algodão em bruto. borracha em ou *ates. máquinas batedeiras para
Termos nsã 674.621 a 674.670, de
brutO. bauxita. benjoim, breu. zánfora, agricultura, máquinas inseticidas, máPromoções Modernas Turismo Ltda.
2-12-64
caolun,
chilres, ceras de plantas; ceras quinas vaporizadoras, máquinas de
Empresa
Gráfica
"0
Caoci
,o
- S. A.
São Paula,
vegetais de carnaúba e aricuri, crina mungir. máquinas /iniciadoras de terra,
de aavalo. crina em geral, cortiça em .-náquinas perturadoras para a agricul.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas tura. máquinas de plantar. motochara
.rq.:
medicinais, extratos. oleosos, estopas reas, máquinas regadeiras. maquinas de
enxofre. fõlhas. fibras vegetais, flores roçar, de semear. para sulfatar. de
"..)
secas, grafites, gomes em bruto, granito conluio de triturar, de esfarelar, terra,
em bruto. kieseighur. liquidais de plan- para irrigação. nora matar torinaaas e
tas latex em bruto ou parcialmente Nitros insetos para burrifar pulveriateparados. minérios. metálicos. madei- zar desinfetantes. para aziwar para
ras em bruto ou parcialmente Caba, agitar e espalhai palha, pai z. comer
aladas em toras. serradas e aplainadas. 4 i godâo, para colber cereais. maquinas
.nanganês. óleos de cascas vegetais. amassadoras rara fins ag rica las. de
mica, mármores em bruto, óxido de :orlar árvores, para espalhar. cara cagazes solidificadores. gelatina, giz. di- pinar, niaqu:nas combinadas oara seradas, plunibagin. em bruto, pó de arar e cultivar. de cicsoanar, erra endi 1
moldagem para fundições, pedras bri- atar. máquinas e moinhos pa ra forra4
tarias. piche em bruto, pedra calcária. gens. máquinas toscadoras„nalenadoa
O AM:00 CA ONU
plantas medicinais. pedras em bruto. rea mecanicos, raladores mecanicos. roquebracho. raizes vegetais, resinas, no los compressores oara a Rir:cultura,
Cl
1
serneadeiras,
seadeirae,
sinas naturais. residuos textels. silicio sachadeiras.
Para distinguir: Produtos quimicos orsecadores de terra tosadores de graseivas, talco em bruto, xisto. xisto
gânicos e inorgaulcos, inclusive roduma, tratores agricolas válvala: tlaTft
betuminoso e silicato
kis químicos ailfátcos e derivados,
máctiurm . agrícolas
oaisse 5
compostos, alicioclicos, produtos químiClasse 8
cos aromáticos e derivas, e cmpoostos Aço em bruto, aço preparado. açe
Classe 33
Aparelhos,
acessórios
ou aporechos
doce,
aço
para
tipos.
aço
fundido,
aço
heterociclicos. e incluindo mais especiSinal de propaganda
ficadamente de:Jos tanto orgânicos co- parcia l mente trabalhado, aço Pálio , aço elétricos ou uaades na eletricidade, inclusive medidores, a saber: aspiradores
mo inorgânicos, álcalis, sais minerais e refinado, btonze, bronze em bruto ou
Termo n.'674.617, de 2-12-64
de pá. antenas, acumuladores, aqueceorgânicos inclusive acetatos, cloretos parcialmente trabalhado, bronze
dores . alarmes. alto-talantes, adaptadoProdutos Dentários Alcântara Ltda.
sulfatos, fosfatos, ploafosfatos, benzoa- manganês, bronze em pó, bronze cm
res. ampemmetros. batedeiras. bombas
tos. silicatos. sal:cilatos, sulfonatos, te- barra, em fio, c:nicribo em bruto ou
Rio de Janeiro.
para água, capacitores„ condesandores,
natos, nitratos, alumlnatos fosfitos, ri- parcialmente preparado, cimento me- c:-niveiros, chaves, campainhas, tornepodoritos. cianétos, isocianatos, sulfi- tá lico, cobalto, bruto ou parcialmenta tas para veiculos. caixas-fusiveis, dials,
tos, ditiocarbomatos, aminos, éteres. trabalhado, couraças, estanho bruto ou discos gravados, encerackiras. estirai.
amino-eteres hidrocarbonetos aromáti- parcialmente trabalhado, ferro era bruto. :adores, estufas, ebulidores, fogões, fucos, hidrocarbonetos clorados, clorami- em barra, ferro manganês, ferro velho. síveis, ferros de pas ,ai e engomar, fornas, nitrocioro. hidrocarhonetos aromá- gusa em bruto ou parcialmente traba- nos, fogareiros, fios, ferros de soldar,
ticos, alcoois. fenôis, clorofendis, nitro- lhado. gusa temperado. gusa maleável,
geladeiras. interruptares,
4endis, éteres, sulfones, di-cloretos de lâminas de metal, lata em fõlha, lano fonográios.
tercomunicaàores. ârapadas. Maternais,
sullona, sulfatos orgânicos, aldeidos. em faia, latáo em chapas, latão em lâmpadas fluorescentes. iquidifkadores,
amidos, guanidinas. biguanidas, tiazóis. vergalhões, liga metálica,
palias, rárlio-emissores a rádio-reaaptores,
derivados de tiazóis, fósforos, cloretos magnésio, manganês, metais não traba- relógios, reatores para luz fluorescente,
Classe 5
de fósforos, cloretaa ácidos, vanilina. lhados ou parcialmente trabalhados me- sinalizadores lampejantes, soo:leres, se=
Artigos da classe
cumarina, negro de fumo, enxôfre, ca- tais em massa, metais estampados, cadores para os cabelos. o-anstermaloa
talisador de vanadio, cloro, amônia, an-i metais para solda, 'níquel, ouro, zinco res, telefones, torneiras. tomadas, toTermo n.° 674.618, de 2-12-64
drido carbônico, aerogel de sílica, anicorrugado eC
zinco
nacsoliso
b em fôlhas
madas de correntes múltiplas. tubos
Produtos Dentários Alcântara Lttb.
drido sulfuroso. aceleradores para vulmadas de correntes múltiplas. tubc_a
Rio de Janeiro
aaniçação de borracha, antioxidantes Máquinas para: acabamento . achatar conclu l ts. termostatos. televisores, topara borracha, antioxidantes para ma arame, acondicionamento, adelgaçar. cador es de discos, transitores.
bão, aditivos para óleos, emulsificadolimentr água, alisar, amassar, ventiladores, voltimetros, valra.lores
res e agentes capilarativos ou tensio- aplainar, arrolhar, beneficiar, burlar,
watt:ora:atros
tivos tais ocrno agentes humectantes e brinquetra, brunir. caradar, coletar, comClasse 9
penetrantes, e resinas naturais e sinté- por, comprimir. consenvar, cortar; co- ,Paira distinguir: In.strummItos .M:tSleaS
ticas e matérias plásticas de toda
ser. .costurar clarificar., classificar. Cra- a saber: Acordem-is. acordecas de sd
espécie
var, debruar, debulhar; deshargar, das- pro. bando:Vos.
h
bastar. descarnar, descaroçar, desembre- bandurras, banias bombrodinas cavaqui
Indústria Brasileira
Classe 2
Acetanillde, acetato de amônia, ácido ar. ar, snatar, depo:par, 1 stribuir, do. nhos, citaras clarins clarinetas., claro
cênico. bórico, cristalizado, fênico pa- brar, dreaar, elevar, empacotar, etaieara. nes. concertinas, contra-baixas. ..amora
ra fins veterinários, picrico. Salici/ico dernar, estampar fabricar arame, fabri; fagotes. cometas cai-gatões, .roanetins
Classe 5
car artigos de metal, fabricar bebidas.
e sulfuroso, adubos, álcalis para fins
4 g otes, flautas, flautins,: guitarras. gai
Artigos da classe
fabricar calçados, fabricar craapeus; fa- ma. harmônicas. hamônicas de bdca, ind
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peneiras, pinos, plainas perfuradeir%
Classe 15
Classe 19
pires pinças, panelões, porta-copos e Para distinguir: artefatos de porcelana, Para distinguir, Aves e ocos eni gerll
garrafas, passadores de roupa, presi- barro e terra cota, louças vidradas para inclusive do bicho da seda, amassa
lhas, rastelos, roldanas, raios, regadores 1130 caseiro, adornos, fins artisticos e vivos, bovinos, cavaiar, caprinos, p.a
náceos, avinos e sumos
rebites, reduções, recipientes de metal, instalações sanitárias: Artefatos de c.aClasse 20
rodízios, roscas de aço inoxidável, re- ranuca para uso caseiro. adornos e fins
gistros de aço inoxidável registros, artisticos: Alguidares, almotarizes. as- Petrechos navais e aeronáuticos: Anca
serraa, serrotes, sitases. saleiros. sacarró- Cleros, copos, caldeirões, caltuaros, ca- ras, bóias cinta le natação, fateixa, flulhas. torquezes. trilhos tubos subula sadeiras. bombonieres. bules, barris. ba- tuadores para hidrometrizi, para-quedas
arame, trincos, taças, travessas, tesouras diabos, cofres cubas. cot:taça:eiras. dese salvevvidas
trancas, tramelas, talheres talhadeiras cansa-talheres, escarradeiras. filtros. ForClasse 21
Classe 10
mas. graus, globos, farras ticoreiros, la- Para distinguir: Veiculos e suas partes
Para distingias: Algodão. agulhas para ções, ampões, travadeiras telas de
vatórios manteguetras, moringas. nicho.
injeções, aparelhos dep sessão arterial, tampas para panelas e caldeirões, ter- pires, pratos. piles. pratos para orna- integrantes: Aros para bialcletas, auto
aparelhos par massagens, atastadorcs. rinas, tachos, trans de casinha. torra- deiras, serviços para frios, chá e jantar, asáveis, auto-caminhões, av sS as amorabre-bocas, abaixa-linguas. aparelhos deiras, ()móis, vasos, vasilhames ver- travessas, talhas, tljelas. vasos, vasos tecedores, alavancas de cLinbio, barcas,
breques. braços para valsados. biciclepara surdez, abaixa-linguaa, aparelhos gas, mandril de expansão. treza
sanitários c xicaras
tas, carrinhos de mão e carretas camipara surdez, afastar lábios, gengivas, frezar, guia de frieza de chanfrar.
nhonetes, carros amaulantes caminhões,
agulhas ara seringas. aarelhos aléns> ventosas, maletas, baus para sacas de
carros, tratores, canos-berços. carrosClasse 16
dentários, cirúrgicos e eletro-chagnóstl. viagem, para pastas. balmazes cantos
cos, bolsas ara água quente, bugiasi b.s- para estojos, colchetes para inalas, era. Para distinguir: Materiais para constru- tanques carros-irrigadores, carros, carturis, bombas de borracha ara fins ci- vos, enfeites, fecho para pastas e para oai., e decorações: Argamassas. argila roças, carroceri-F, chassis, chapas cirrúrgicos e rotéticos. bandejas rospitala• malas, passadores de correias, pontei- as ma, azulelos. gsaentes, balaustres. blo- culares para veículos, cubos de veiculo*
res, cânulos, conta gotas celaleanetros ras, prendedores de papel, suportes, cos de cimento. bloros para oavanenta- carrinhos para máquinas de escrever,
çaia calhas. cimento cal, era. chapas corrediços, para veiculas. direção, &alitorniquetes a tubos de expansão
curetas, colheres cortantes, cintas abdo
.çoi antes. caibros, caixilhos; coluna*: gadeiras, estribos, escadas rolantes elecirurgicos para operações, termômetros
Classe 12
as para coberturas, caixas dágua. vadores para passageiros e para carga
minais. estiletes. espátulas, instrumentos Alfinetes, agulhas para máquinas de sha p
zaixas para coberturas, caixas (Nua. engates para erros eixos de direção
seios, pinças anatóm:cas, pincéis para costura, agulhas para tiacot. agulhas
:dotas de descarga para etixos, edifico, freios, fronteirs para veiculos. guidão,
macas, meias elásticas protetores para para crochet, agulhas para bordar. boçôes premoicladas. estuque, einuisoo de locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
garganta, armários pa-a fins hospitala- iões, colchetes, dedais, fecbos corrediaase asfáltico, estacas, esquadrias, estrumotocicletas, motocargas. moto furgões,
res, camas, carrinhos para transportes ços, fivelas, grifas para enteites de
d,s doentes, meris para clinica médica e vestidos. ilboses, lantejoulas, missangas turas metálicas para construções, lame. manivelas, navios. ônibus. para-choques,
ias de metal, ladrilhos, tamaris. lusas para-lamas, para-brisas. pedais, pantões.
hoapitalar e serra para maquiotomia
e presilhas
de junção. Lages, Iageotas, material iso- rodas para bicicletas, raios para biciclelante contra trio e calor, manilhas, mas. tas. reboques. raaiadores para veículos,
Classe 11
Classe 13
Para distinguir ferragens e `.errainentas
Adereços de metais, preciosos, semi- sas para revesti-lentos de paredes, ma- rodas para veiculos, selins. triciclos. tia
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites. preci..»os e suas imitações, adereços de deiras para construções, mosaicos, pro- santas para veículos. vagões, valocipeargolas, aldraves, armações de metal pedras preciosrs e suas imitações. ador- dutos de base as 4álticc, produtos para des, vascas de contrôla do afogador e
abridores de latas, arame. aparelros de nos de metais preciosos. semi preciosos tornar impermeabilizante mis argamas- acelerador tróleis, troleibus. varães de
carros, toletes para carros
chá e caté, assadeiras, açucareiros, apa- e suas imitações, alianças, anéis arti- sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 22
relhos para lavatórios. arandsaas ares- gos de fantasia de metais preciosos. gulho, produtos betuminosos. impermeatas, aros, ahnoiadrises. amoladores balagandans ae metais preciosos, os oilizantes liquidos ou sob outras formas Para distinguir: Fios de algodão, de liamoladores de ferramentas, alças para mini-preciosas , baLclejas de metais pre• para revestimentos e outros corno nas aba, de cânramo de_ juta. de rama de
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, ciosos, berlog ias de; metal preciosos, construções, persianas, placas para pa, caro& de paco-paco, de lã, e fios plásbandejas, bacias, mombonieres baldes b . incos de (nets precioso. ou semi- vimentação, ezis ornamentais de ci- ticos, para tecelagem e para usocomum
borbolstas, baterias, bases de matai bra precioso, bules de metais prac,osos. mento ou gesso ara tetos e paredes.
Clasae 23
çadeiras. bules, bisagra buchas, bainha carteiras de 'metais preciosos, colarea papel para forrar casas, massas anti- Para distinguir: Tecidos em geral, tepara tacass baterias de cosinha. colhe• de metais preciosos ou semi-oreciosos, rcidos para uso nas construções, par- cidos para confecções em geral, para
res de pedreiros. cadeados correntes ca. contas de metais preciosos copos de quetas, portas, portões, pisos. soleiras. tapeçarias e para artigos de cama e,
,es de parafusos conextse• metais preciosos, 'dedais de metas pre- p ara portas. tiiolos tubos de concreto, mesa: Algodão, alp aca. cânhamo, cetim,
para encanamentos caixas de metal para ciosos, diamantes lapidados, tio da ouro, telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- caroã. casemiras, fazendas e tec dos de
• portões, colunas, canos chaves de fen- fio de prata, fivelas de metais precio- ques de cimento, vigas, vigamentos e lã eia peças, juta, jersey, rinha nylon,
vitros
da. chaves ,lesas. cabeções. canecas, sos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
paco-paco, percaline, rama rayon. seda
copos, cachepots centro de mesa :o. jóias falsas, Iantejolas de ai-tais prenatural, tecidos plásticos, tecidos ima
Classe 17
queteleiras. caixas para condimento de ciosos medalhas de metais preciosos
pertneabilizantes e tecidos de pano couro
Artigos
para
escritório,
almofadas
para
alimentos, cadeados . caldeirões, caçaro- senil-preciosos e suas imitasães palitos
e vestidos
las. chaleiras, cafeteiras conchas C072- de ouro, pedras preciosas para jóia, pe- carimbos, almofadas para tintas, abriClasse 2-1
dores, cuscuseiros cabides de meta., dras .5e:rd-preciosas para jóim parolas dores de cartas, arquivos, borrachas. Artefatos de etaados em geral: Co•dõe.,
cabos, caixas de ferro, cgruzeras curvas e, imitações de parolas, pratos de me- braços para matabarrão, borrachas para fitas, Mamares, debruns, cadarços gacantoneiras, chaveiros, canis'.': s, cha. tais preciosos, •serviços de Chã e de café colas, brochas para desenhos, cofres, lões, tiras, enfeites, laços. adaptaras envenas. cremones, cadinros crivos chan- de metais preciosos, serviços de icor canetas, canetas tinteiro, canetas para tremeios, rendas, bicos, bordados. asassas
fradores, cassinetes. cabos. chaves cha de metal precioso, serviços de retrescos desenho, cortadores cie papel, carbonos, manarias, alamare,s, franjas, xe-gas,
ves para porcas circulares chaves tor de metal precioso, serviços éte salada carimbos, carimbadores, cola para papel, palmilhas, nesgas, atacadores, ornbrei.
quirnétrica, correntes para chaves col de frutas de metal precioso, serviços de criadores, compassos, cestos pira cor- ras. avios, mochilas. máscaras, montas,
eretas. chaves para porcas. distintivos sorvete de metal precioso, sopeiras de
filtros de café, passamanes. coadores de
dobradiças, descanço para talheres, pra. metal precioso, taças de metais precio- respondencia. desenhadores, duplicado- café, borlas, sacos. sacas, telas para
res
datadores,
estojos
para
desenhos,
tos e copos, enxadas' esferas, engates. sos, talheres de metais preciosos. turibordas, rédeas, cobertas para raquetas.
enfeites de metal, estribos, espátulas butos de metal, turmalinas la pidadas c estojos para canetas, estojos com rninas. coberturas para, cavalos, bandeira! e
esouadros,
estojos
para
lápis,
espetos,
estojos de metal para carimbos, eixos
vasos de metais preciosos
esfregões
estiletes para papéis, furadores, fitas
expandidos para tubos estruturas metá•Clasac
para máquinas de escrever, grafites
Classe 25
licas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices. 4erro para Video comum, laminado. trabalhado para lapiseiras, goma arábica, grampea- .Arvores de natal, bibelots, bolas para
cortar capim., trerolhos. facas, tacões em tôdas as formas e preparos vidro dores, lápis em geral, lapiseiras, ma- enfentes de árvores de natal, cartas
techathiras Fruteiras, funis. fôrmas para cristal para todos • os fins, vidro indus- quinas para apontar lápis, minas para geoará ficas, cartões postais, cartazes,
doces, bolos, empadas e pudins flanaes trial, com telas de metal ou composi- grafites, minas para penas, máquinas de displays, desenho attisticos, desenhos
fivela, furadores, ferramentas cortantes ções especiais: ampolas, aquários, as- escrever, máquinas de calplar, maqui- de calcomania para tecidos, estátuas,
Cd perturantes para marceneiros -achas sadeiras. almofarizes, bandejas, cube- nas de somar, máquinas de multiplicar, estatuetas, estam p as, gravuras, frutas de
de maal, ferraduras. forminhas. fitas tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carini- vidro, figuras de ornatos. festões, fotode aço. ganchos. guarnições de metal de acesa, cápsulas, copos, espelhos, as- bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- gra fias, frutas de louças, figuras oara engarfos, ganchos para quadros, grampos carradeiras, frascos, fôrmas para do es, cartas, prensas, prendedores de papéis, feitar bo.os de aniverOuia a 1 atizados,
para emendas de corrias. grades para fôrmas para fornos, fios de vidro, gar- percevejos para papéis, perfuradores, cassac antas e outras quais:m ar ao:lis:aofogões e geladeiras grelhas. galheteiros rafas, garrafões, graus, globos, haste, réguas, raspadeiras de borrões, stencils rações, gravuras, imagens !atraíras rna•
gonzos, grosas. garrafas, ilhoscs joe- jarros, jardineiras, licoseiros mamadei- para mimeógrafos, tintas e tinteiros naquitis. maquetas. otoas artisticas. obras
de p rala painéis e cartazes pa, s cielhos, jarros limas lám mar li corei ros ras, mantegueiras, pratos, pires, portacorações e para exposição, projetos,
Classe 18
latas, luvas. linguetas leiteiras. macha- jóias, paliteiros, potes, pendentes pedinhas. molas para portas, martelos destais, saladeiras, serviços para re- Para distinguir: Armas e munições .; ar- mostruários de mercadorias diversas e
marretas. matrizes. marmitas, maçanetas frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- mas de fogo, carabinas, canhões, car- p ara propagandas, suportes artistiaoa
mossas, machetes, mantegueiras malhos sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- tuchos. explosivos e 4ogos de artificio. para vitrines,- estatuetas pa ra adornos
e para fins artisticós e taboletas
navalhas, nipes. pcas pás picaretas draças, vidro para relógios, varetas, espingardas, espoletas, fuzil, munições
Classe 26
pregas, pontairos, parafusos porcas stdros para conta-gotas. vidro para de guerra e caça, mosquetões, metralra.
dosas. munições de cobre, munições de Artefatos de madeira, osso ou marfim,
pratos, porta-gelo possi•as. porta-pâo
automóveis e para bara-brisas e
aço, punhas. polvoraa, revólveres, Um- não incluídos em outras classes: Argaporta-jóias, paliteiros panela a puxadoxizasas
ques de guerra
Ias, anéis, alguidares, armações para ,
res, placas, pregadores, porta-cuia...las,
mônios, harpas, liras, oboés, órgãos. pifaros, pistões, rabecas, realejos, saxofones, tambores, tamborins, tímpanos, tombanes. torampas. trompetas de harraônia, violas, violoncelos. violinos. vlo.
Iões. Partes de instrumentos musicais,
a saber: arcos, boquilhas, tubos e canudos para argaos, cordas, foles, pedais.
palhetas e teclas

1410 11Na-feira §

11111=1~=~

balcCes e para vitrines, artefatos de ma- &Ira para caixas, tapume, bandejas,
barris, baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes, cavaletes cunhas
cruzetas, .cubos, caçamba, colheres, cestos para pães, cepos para casinha, cabos par ferramentas cantoneiras, engradados. estrados, esterinhas, • estojosc, expremedelas, embalagens de madeiras, escadas fôrmas, gaiolas, guarnições para
porta-blocos, guarnições para cortinas.
guarniçõea de madeiras para utensílios
domésticos, garfos, malas de madeira.
palitos, pratos.. pipas, inos puxadores.
prendedores de roupas, pedestais, monogramas. pasinhas, garfinros e colheres, para sorvetes. palitos para dentes,
todinhas, rolos, rosários suportes de ma
deiras táboa de sassar roupas, tábaas
de carne, tonéis, torneiras, tambores,
tampas e vasos
Classe 27
cestos, cabos para utensil.os, cestos
Artefatos de palha ou fibra: — Cestas.
para costura e para pão, caixas de acondicionamentos e para, enfeites. embor- s, estojos, guarnições para utensílios
nal
malas, peneiras, redes, rédeas, suportes
para Nitros. sacolas, sacos, telas para
assentos de madeiras

- DIÁRIO OFICIAL (Seção HO

Abril de 1965

pata bilhares, para banho, e de banias,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borClasse. 37
pai* taminés, para escadas, de esparto Roupas brancas, para cama e mesa: racha para bengalas e muletas, roda
para roupas, para espingarda, para fun- Osolchoados para camas. colchas co- massiças, rodízios, revestimentos -de
dição (de aço), ara garrafas. para ja- berto:os esfregões, fronhas, guardana- borracha, rodas de borracha para mónelas, para limpr frascos, para limpar 1,os, jogo: bordaluS gigos de toa.has, veio, sanfonas de váciigt *suportes de
roupas, para tetos, esfregões, vassouras lenço s, n.antas ciar.à asnas, D sna3 para motor, sapatas do pedal do breque, ris
de fibras e espanadores, vassouras de cosin_tm e panos 1- ,aros, tollhas de sembaio e isolador, suportes, semi.
criar-as de vidoeiro, de esfregar assoa- rosto e banho, toalhas de mera, toa- pneumáticos, suportes de câmbio, sanlos, de rua, de casa. de estribaria e lhas para jantar, toalhas para chá e fonas de partidas, saltos, solas e solados
café. toalhas para banquetes. guarni- de borracha, surdinas de borracha para
• yassourinhas
ções para cama e , mesa, toalhinhas aplicação aos tios telegráficos e telefõs
Cla ;se 30
:Ocos, travadores de porta, tigelas,
Armações de guará -chuva e guaoleClasse 38
sois, barbatanas ira os mesmos, canos Aros para guard-napos .de papel tigelas, tampas ãe borracha para conta.
e ponteiras para u-aga las, guuda-cim- aglutinados. álbuns (em branco) . álbuns gõtas,. tiras de borracha para elaboraeas e guarda-sois capas de algodão para retratos e autógrafos, balões (exção de substâncias químicas
pra os mesmos, canas de seda. guardm ceto para brinquedos) blocos para
. Classe 40
chuvas, guarda-sois benga las sortibri-- Lts , ,spondência blocos para cálculos
nhas e suas tiafes integrantes
bloco: para anotações, bobinas brochu- Para distinguir móveis em geral de meClasse 31
ras uãe impressas, cadernos de escre- tais, vidro ou madeira, estofados ou não,
Anéis de vedação ara junções, anéis ver, caras para dosumentos, carteiras armários, almofadas, acolchoados, para
obturodores, arruelas: bufões, barban- caixas Je raoc.ão cadernetas, cader- móveis, bancos balcões, banquetas, bertes. barracas de campanha, buchas, be nos. clix: s de cartão, caixas para pa-- ços, biombos, cadeiras, conjuntos para
tume para vidraceiro, bolas para vál- pelaria. car t'K..s de visitas, cartões co: sala de jantar e de visitas, conjuntos
e praia, camas,
vulas, boleai do tanque de gazolina merciais- C . ,-/ics ind ces conttti car- para terraços, jardim
cabides,
caixas
de
radlos,
colchões, distolina,
cadernos
de
papel
melinietrado
diafragmas para vedação, massas para
conjuntos de armários e gabicaafetar círculos de borracra pa-a po- e em branco para desenho, cadernos pensas.
netes para copa e cozinha, divisões, dltes, cordoalha, cordas. correias de trans- escolares, cartões em branco, cartuchiss
vans, discotecas de madeira, espreguide
cartolina.
crapas
planográficas,
camissão, canaletas. coberturas de lonas
çadeiras, escrivaninhas estantes, guardernos
de
lembrança,
carretéis
de
papara freios, mangueiras,:rnangotes mo
da-roupas, mesas. mesinhas para má- '
las para vedação, pestanas, abas, tam • pelão, envelopes. envolucros pari cha- quinas de escrever, mesinhas. móveis
pas, tubos de jato ara vedação, tiras. rutos de papel, encardenação de papel para fonógrafos molduras para quaClasse 28
tampões, tubulações para vedações, ou papelão, etiquetas. feilhas 'adices
Para distinguir: Artefatos de material tendas. válvulas de vedação, tubos de to has de celulose. guardanapos, livros dros, porta retratos, poltronas, prateie'.
não impressos, livros fiscais, livros de ras, porta chapéus. vitrines e travesplástico e de nyion: Recipientes falsoradiadores
seiros
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
, Cados de material plástico, revestimen
Classe 32
•
tos confeccionados de- substâncias ani Para distinguir: Almanaques, agenda. dè papel transparente, pratos papeliClasse 41
mais e vegetais: Argolas, açucareiros anuários, álbuns imressos, boletins, ca- nhos, papéis de estanho e de alianinio, Ncachofras. aletria alho, aspargos,
armações para óculos, bu/es, bandejas tálogos. edições impressas, revistas, Ór- papéis sem unpressão papéis em branco açúcar. alimentos oaat animais, amido,
bases para teletones, baldes, bacias, bol- gãos de publicidades, programas radio- para impressão, papéis fantasia, menos amêndoas. ameixas, amendoim araruta,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos fônicos, rádio-televisionados, peças tea- rara forrar paredes, papel almaço tom arroz. atum. aveia. avelãs, azeite, azeipara- ferramentas e utensilios, cruzetas trais e cinrmatográficas, programas cir- ou sem pauta papel crepon. papel de tonas. banha. basaihau batatas, balas,
-seda, papel impermeável, pape) em bo- biscoitos. bombons oolachas, baunilha,
caixas para acondicionamento de alicenses
bina para impressão, papel encerado. safe em pó e em grão camarão, canela,
mentos. caixas de material plástico para
papel higiénico. papel . impermeável. em pau e em oe, cacau, carnes. chá,
Casse 33
baterias, coadores, coos. canecas, copara copiar, papel para desenhos, pa-- caramelos, chocolates conteitos. Cravo,
Titulo de estabelecimento
lheres, conchas, cestas para pão. (esti
pel para embrulho impermeabilizado cereais, cominho. creme de leite. cremes
ClaKe 34
abas capas para álbuns e para hvcos
cálices, cestos, castiçais para velas Tapetes, cortinas e panos para assoa- papel para encadernar, papel para es- aJireenticios croquetes, compotas. canCaixas para guarda de- objetos crus lhos e paredes, linóleos, oleados e en- crevei, 3a ,P 1 para imprimir, papel pa- g:ca coalhada. castanha. cebola, condirafina para embrulhos, papel celofane, erectos para alimento& colora ntes.
cerados, alcatifas capachos cortinas,
'chos. coadores para chá, descanso '?ara
papel celulose, apel de linho, papel chouriços, dendê. doces. doces de Eraestores e sanefas
pratos, copos e copinhos de alastre:c
absorvente, papel para embrulhar ta- ta". espinatre, essências aliMentares, em-'
Classe 35
para sorvetes. caixinhas de nlá.stico
para .sorvetes. colherinhas, pasinhas, Couros e peles preparadas ou não, ca- baco, pape.ão. recipientes de papel, ro- padas. ervilhas. enxovas, extrato de togartinhos de plástico para sorvetes, for. murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- setas de papel, rótulos de papel, rolos mate. tennhas alimenticias. tavas, féminhas de plástico para sorvetes. diçtos tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- de papel transparente sacos de papel culas, flocos, tareio iennentos, feijão,
embreagens de material plástico emba- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas aerpentinas, tubos postais de cartão figos. frios. trutas secas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar, gore tubetes de papel
lagens de material plástico para sorve. chicotes de couro, carneiras, capas para
duras grânulos, g rão de bico, gelatina,
tes estojos para objetos, espumas de álbuns e para livros, embalagens de
Classe 39
nylon, esteiras, enfeites para automó- couro, estojos guarnições de couro para Para distinguir: Artefatos de borracha, goiabada. geléias. herva doce. herva
veis, massas anti.ruidos, escoadores de automóveis, guarnições para porta-blo- borracha, artefatos de borracha para mate, hortaliças. agostas. linotas, leite
pratos. funis, formas para doces. fitas cos, malas, maletas, porta-notas, porta- veiculos, artefatos de borracha não in- condensado leite em pó, legumes em
Isolantes, filmes, fios de celulose. fechos chaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras cluídos em outras classes: Arruelas. ar- conserva. lentilhas 1inguiça, louro, mas.
ses alime mictas, mariscos, manteiga,
para bolsas, facas, guarnições. guarni. de couro, rédeas. selins, sacos para viagolas, amortecedores, assentos para cações para chupetas e mamadeiras, guar- gem, sacolas, saltos, solas e solados, deiras, borrachas para aros, batentes de margarina. marmelada macarrão, massa de tomate. mel „ melado, mate, masnições para porta-blocos, g uarnições
tirantes para arreios e valises
cofre, buchas de estabilizador, buchas, 4a para mingaus. moiabs moluscos,
para liquidificadores e para batedeiras
Classe 36
buchas para jtune/o, batente de porta. nu.r.tarda, mortadela, nós moscada, no'de frutas e legumes. guarnlsões de ira' Para distinguir: Artigos de vestuários batente de chassis, bicos para mamadei- zes, óleos comestiveis ostras, ovas,
teriai plástico para ctensilios e objetos
e roupas !anis em geral: Agasalhos ras, braçadeiras, bocais, bases para te- pães. pinos. priinés Pimenta, pós para
guarnições para bolsas; gados, galerias iventaia. alparcatas, anáguas, blusas.
lefones, borrachas para carrinhos indus- pudins. pickles. peixes presuntos, papara cortinas, 'jarros, laminados, piás- botas. botinas. blusões boinas baba.
triais, 'borracha para amortecedores, tês. petit-pois. astilhas. p izzas. pudins:
tisos. lancheiras, mantegueiras. malas,
douro&
bonés.
capacetes,
cartolas,
cara.
bainhas
de borracha para rédeas, cochim queijos. rações oaianceadas para aniorittóis, pendedores de -roupas. puxadoatiças, casacão coletes, capas. chales de motor, câmaras de . ar, chupetas, cor- mais. requeijões. sal, sagu, sardinhas,
res para móveis, pires. pratos paliteisanduiches. salsichas, ollames, sopas en1-eis, pás de cosinha. pedras nomes, arti- :nuas combinações, corpinhos calças dões massiços de borracha, cabos para latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
zacrecols.
calçados.
chapéus,
entoa
ferramentas,
chuveiros,
calços
de
borgos, protetoeri para documentos, pn.
Frutas: .torradas, tapioca. 'tâmaras. 'talhas
zadores de *rua para uso doméstico de senhoras e de crianças, calções. sal- racha, chapas e centros de mesa, cor- rim. tremoços. tortas tortas rara alisas.
camisas:
camisolas,
camisetas
das de borracha, cápsulas de borracha
gas, travessas, tipos le material plásmento de animais e aves, torrões,
tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha suecas. ceroulas, colarinhos cueiros parac entro de mesa, calços de borratoucinho e vinagre
Ines para acondicionamento, vasos, xt- mias casacos, chinelos, dominós. achar cha para máquinas, copos de borracha
Classe 42
caras, colas a frio e colas .não incicidas xe, "antas as, fardas para militares co- para freios, dedeiras, desentupideiras, Para distinguir: Aguardentes, aperitielo outras classes. Para borre ha ca ra :egiOls. fraldas. galochas, gravatas gor discos de mesa, descanso para pratos, vos, anis, birras, l'irandy..conhague. cercostumes, par?, marcinelros. para sapa- rOtt, jogos de 'ingeria, jaquetas, laques encostos, embolos, esguichos, estrados, velas ternet. genebra gin. kumel,
teiros, para s-ildros, pasta adesiva para luvas. ligas, lenços. mantéis,meias esponjas de borracha em quebrajacto
nectar. punch. atmpermint rhuos
Correias, pasta e pedras "para afiar maiôs. mantas, mandrião, mantilha- s. ' pa. para orneiras, fios de borracha lisos, sacos de trutas em álcool, vinhos, verrebolos. adesivos Para tacos adesivos etós,_palas. penhoar. pulover pelerinas fõnnas de borracha, guarnições para mut)), vinhos espumantes, vinhos quinados whisky .
para ladrilros e adesivos *para azuleloa %algas, pouches. polainas, pijamas, pu. automóveis, guarnicões para veículos,
Classe 43
anéis, carretéis, paz tecelagem e girar. 'lhos. perneiras, guimonos regalos lancheias para escolares, lâminas de
Inições de material plástico para indds. sobe de chambre, roupão. sobrctudos borracha para degraus. listas de bor- Para distinguir: ,Refrescos e águas naIria geral de plásticos
cuspensórios. saldas de banho sandálias racha, manariam. maçanetas, proteto. turais é artificiais: 'refrescos de frutas. •
Classe 29
meteste, shorts, sungas, tolas, ou slacks res para para-lamas, protetores de águas naturais, Minerais e artificiais,
Para distinguir escovas comuns, espa- :aios toucas, turbantes ternos, uniformes para-choques, pedal do acelerador, pe- águas gasosas. caldo . de cana, laranja ..
da,' limonadas, sodas e •soclas-water
nadora e vassouras, basculbos,, escavas
e vestidos
dal de partida, peru, para businass
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Classe 44
engenhos de guerra de brinquedo, ler- pós metálicos para a composição de -lhados ou parcialmente trabalhaeos. ma.
,
Fumo em folha. em corda e esu ralo, nabo, de engomar. tenamentas para tintas, preparações para fotografias, tais em massa, metais estaenpados,
fumo picado. desfiado e migado. acon crianças, figuras de aves e animais, produtos para niquelar, pratear e cro- metais para solda, níquel, ouro, zinco
dicionado çm latas, pacotes e quaisquer figuras para jôgo 'de xadrez, fogões e mar. produtos para diluir tintas prosaiscorrugado e zinco liso em fólbas
outros recipientes adequados: charutos togáozinros de brinquedos, fogos de to; reativos, removedores. reveladores;
Classe /
cigarros. cigarrilhos e cigarro. de pa. tatebol de mesa, joelheiras para esporte, sabão neutro,. sais, salicliatoa, secantes. Máquinas e utensihos para serem usa/ha; artigos paar fumantes. a saber: ganchos para pesca, guisos para crian- silicatos, soda cáustica, soluções qui- dos exclusivamente na agricultura e
piteiras. cachimbos, cachimaus orientais ças, halteres, anzóis. iscas artificiais micas de uso industrial, solventes, sul- horticultura a saber: arados, abridores
(narquileh). boquilhas. carteiras. cigar- para pesca. jogos de damas, jogos de fatos, tintas em pó. liquidas, sólidas de sulcos, adubadeiras ancinhos me.
reiras para cigarros e bolsas para fumo., dominó, jogos de raquete. linhas para ou pastosas para madeira, ferro, pare- crinicoa e ernpilhadorea combinado*,
palha para cigarros
pesca, luvas para boa. para esgrima, des, contruções, decorações, couros, te- arrancadores mecan,cos para agrai!.
Classe 45
para pular, clavinas para tiro ar alvo, cidos, fibras, celulose, barcos e vai- tora, batedeiras para cereais, bombas .
paar, adubar. ceitadetras, carnideiras,
Para distinguir: Sementes e mudas para copos de dados. caixinhas de música. '
culos, talco industrial, thiner,
ceitados para arroz, charruas para avia
a agricultura e horticultura e a floricul- dados, fardos. discos, dominós, espinClasse 2
tura. Flores naturais
gardas de brpinquedo. espingardas de Adubos, ácidos sanitários, água desin- cultura. cultivadores, debulhadores,
destocadores. desentegradores, esmaga.
Classe 46
vento, estaqutnhas para togar, enigmas. fetantes e para fins sanitários, apanho
Para distinguir: Amido, anil, azul da para jogador de soco, máscaras cama maisca e insetos Ide goma e papel ou deres para a agricultura. escarrificado.
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos vaiescas, Mesas de bilhar, de campista, papelão), alcalis bactericidas, barab- res, enchovadeiras. facas para máquial gociào Preparado para limpar metais, de roleta, de xadrez, mobilias de brin- cidas. carrapaticidas, cresol, cresotall- nas -agrícolas. terradeiras. • gadanhos,
garras para arado, grades de disco'
detergentes, espremacetes, extrato de
quedo. miniaturas de utensillos domés- na, creozoto, desodorantes, desipfetan- ou dentes. maquinas batedeiras para
anil, fécula para tecidos, fósforos de
tes. dehmadores. exterminadores, de
cera e de madira, g goma para lavan• ticos, patina, patinetes piões. petecas, pragas, e hervas daninhas, esterellian. agricultura, máquinas inseticidas, «ádana, limpadores de luvas, liquidas de piar pretas para ginástica, peças de tes. embrocações para animais, enxer- quinas vaporizadoras. máquinas da
branquear tecidos, liquldos mata-gordu- logos de damas, dominó e xadrez, pelo- tos, farinha de ossos, fertilizantes tos- mungir. máquinas nivela toras de terra. •
ras para roupas e mata óleos para rou- cais de brinquedo, pistolas de atirar fatos. formicidas. fungicida& rumasan- ailiquinaa perturadoras para a agiimila
pas. oleina, óleos para limpeza de car- tas, pianos e outros instrumentos mus,- te‘ g'icose para fins veterinários. gua- cura, máquinas de plantar. enotochara
ros, pós de branquear roupa, &alicate) Ilesas papagaios de papel, panelinhas. nos. herbicidas. insetifugoa. larvicidas, -nas máquinas regadeiras, máquinas da
de sódio, soda cáustica sabão em pó, quebra-cabeças eia turma de armar microbicidas, medicamentos para ani- roçar, de semeai. para sai:atar, da
arguir, de tntural, de esfarelar terra,
sabão comum. sabáo de esfregar e asa raquetes, redes de pesca, redes para mais. aves e peixes, óleos desinfetantes para
para- matar tonnigas e
ponáceos, tijolos de polir e verniz jogos. rodas de roletas, revólver de e veterinários. petróleos -sanitários e outrosirrigação
insetos, para burriFar e pulveria
brinquedo. soldadinhos de chumbo, ta- desinfetantes, papel lumegatório pós
para calçador
tat desinfetantes, para adubar para
b/eiros para logos, tacos de bilhar, inseticidas, parasiticidas, fungicidas e egitar e espalha, palha, para colear
Classe 47
tamburéus desinfetantes, preparações e produtos algodão, para colher cereais, máquinas
Óleos de qualquer espécie para Hum'. tambores para crianças. trens
e vias- inseticidas, germicidas. desinfetantes e amassadoras para fins agricoias,
de
naçâo. a quecimento e lubrificação. Pe. tamboretes. tênis de mesa.
veterinários, raticidas. remédios para
tróleo refinado, semi-retinadu • na°. férreas para brinquedos varas para fins veterinários, sabões veterinários e amar árvores. para espalhar para capesca, vagonetes, e zepelins
pinar, máquinas combinadas oare ge•
refinado, com ou sem a mistura de
desinfetantes, sais para fins agricolas, meai e cultivar. dc leabanar para atm
óleos minerais., animais ou vegetais.
•
Classe 50
horticulas, sanados e veterinários, sulm.14uinas e moinhos cora forrapara a duminaçâo aquecimento. !abri- Artigos não incluídos eus quaisquer da fatos, superfostatos, vacinas para aves
gens,
maquinbs toscadoras. ardenador •
ficaçâo ou combustão, e graxas. Proclasses anteriores
e animais, venenos contra insetos, ani- res mecânicos, raladores mecânicos, ro•
dutos e ,,óleos combustíveis provenimais e hervas daninhas
los compressores tiara a agricultura,
Termos 'na. 674.671 . a 674.705, de
entes de petróleo
sachadeiras. semeadeiras.
secadeiras, ' 'Classe 4
2-12-64
Classe 48
Substâncias e p odutos de origem ani- secadores de terra tosadores de ere. '
tinhas Varicor S. A.
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou ma, tratores agricolas válvulas para
Rio de Janeiro
tratos água de colónia, água de toucamáauinas agricohia
•
parcialmente preparados: Abrasivos em
dor. água de beleza. água de quina;
bruto, argila refratária, asfáltico em
Classe 9
água de rosas, água de alfazema, água
bruto, algodão em bruto, borracha em Para distinguir: Instrumentos 'musicais,
para barba, loções e tónicos para os
bruto, bauxita, benjoim breu, canfora. a saber: Acordeons, acordeons de secabelos e para a pele, brilhantina. bali.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras pra, bandonios, bandolins, bandolinas,
doitna, batons. cosméticos, fixadores
vegetais de carnaúba e aricuri, crina bandurras, banjos bombardinas cavaquls
de penteados, petróleos. óleos para os
de cavalo. crina em geral, cortiça em atros, citaras, clarins clarinetas, Claro*
cabelos, creme evanescente. cremes gorbruto, cascas vegetais, espato, ervas ais, concertinas, contra-baixos, contra..
durosos e pomadas para limpeza da pemedicinais, extratos oleosos, estopas, fagotes, cornetas cornetões, cornetins,
le e "maqui/age" depilados. desodo.
enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores fagotes, flautas, flautins, guitarras. gafa
Classe 1
multes, vinagre aromático pó de arroz
e talco ',afumado ou nào. lapis Para Absorventes, acetona, ácidos, acataias, secas, grafites, goma em bruto, granito tas, harmônicas. hamilinicas de b6ca. bar
pestOna e sobrancelhas, preparados para agentes químicos para o tratamento e era bruto, kleselghur; líquidos de plan- mOnios, ha7pas. liras, oboés, órgãos. pl..
embelezar cllios e olhos, carmim para loraçãs. de fibras, tecidos. couros e r.e- tas, !ator em bruto ou parcialmente faro& pistões. rabecas, realejos, saxofta,
a rosto e Para os lábios. sabão e creme lulose; água raz, álcool, albumina, ara- preparados, minérios metálicos, madei- nes, tambores, tamborins, timpanos, toma
siara aarbear, sabão liquido perfumado tinas. alume:, alvaiade, alvejantes in- ras em bruto ou parcialmente traba- bone& torampas. trompetas de harmék
au não. sabonetes. denatricios em Pá dustriais, alumínio em pó amoniaco, lhadas, em toras, serradas e aplainadas, aia, violas, 'violoncelos, violinos, Viar'
asta ou liquido: sais perfumados para anti-incrustantes, anti-oxidantes. anil- mica, mármores em bruto, &lado de iões. Partes de instrumentos musicais,
'anhos pentes. varai-andores de perte- oxidantes. anti-corrosivos, and-detonar,- raanganes, óleos de cascas vegetais, a saber: arcos. boquilhas, tubos e cana11e; escovas para dentes, cabe/os, unhas tes. azotatos, água acidulado para óleos em bruto ou parcialmente prepa- dos para orgãos, cordas, foles, pedale,
cílio rum 4e louro. saquinho perfu acumuladores, água oxigenada para 'rados, plumbagina em bruto, pó de
palhetas e teclas
Classe 10
uado, preparados em pó. pasta, aqui fins industriais, amónia; banhos para moldagem para fundições, pedras briio e tijolos ara o tratamento das unhas galvanização, benzina. benzol, betumes, tadas, piche em bruto, pedra calcária, Agulhas hipodérmicas, agra tes, bisturbs,
iissolventes e vernizes removedores da bicarbonatos de sódio, de potássio; cai plantas medicinais, pedras em bruto, brocas para dentistas, canulas, colheres
uticular; glicerina perfumada para os virgem, carvões, carbonatos, cataliza- quebracho, raizes vegetais, reinas, re- para dentistas, dilatadores chürg.com
abalos e preparados para dsecolo- do-es, celulose, chapas fotográficas. sinas naturais, resíduos, texteis, silício equipes dentários estiletes, espéculos,
-Ir unhas- cíl ios e a' a las ou amais arti- composições extintores de Incêndio, clo- seivas, talco em bruto, xisto, xisto esterifizadores, estirpa-nervos, setojoa
betuminoso e silício
ficiais, óleos para a pele
ro, corrosivos, croma tos, corantes, creopara instrumentos cirúrg cos. forceps,
Classe 5
Classe 49
sotos: descorantes. desincrustantes, disferros para operações, formões para
ogos. brinquedo., artigos desportivos e solventes; emulsões fotográficas. enxo- Aço em bruto, aço preparado, •aço dentistas, fogões para desinfecção, fura-.
.assatempos, a .saber: álbuns paro re. fre, étn, esmaltes estereatos; fanal, fil- doce, aço para tipos, aço fundido, aço afincos, goivas" para cirurgia, irriga/o.
ortar e armar aviões, autarnavatt mes sensibilizados para fotografias. fi- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço ris cirúrgicos. .nhaladores. insufladorets,
ros, argolas. bercinhos. • bianecas, boas xadores, formal, fosfato& industriais, fós- refinado, bronze, bronze em bruto ou mesas operatórias obturadores cirúrgi3a. baralhos de cartas bolas para foros industriais fluo-etos; galvanizado- parcialmente trabalhado. ' bronze de cos, oxgenadores, padiolas, pipos, piaio, carrinhos, carrocinhas, caminhões re& gelatina para Fotografias e pintura manganês, bronze em pó, bronze cá ras, sondas, torniquatss, tentacanuleo,
idos os esportes, brinquedos_ cai torras giz, glicerina: hidratos. hidrosulfitos: barra, em fio, cfatienbo em bruto ou ureboscópios. visiornõmetros, válvulas
e animais, balões de brinquedo, bilha- Impermeabilizantes. ioduretos; lacas; parsialmente preparado. cimento mevaginais e válvulas cirrgicas
s. brinquedos mecanicos. brinquedos massas para pintura, magnksio. mer- tá'ico. cobalto, bruto ou parcialmente
11
• forma de instrumentos musicais cudo; nitratos, neutralizadores, nitroce- trabalhado, couraças, estanho bruto ou Para distinguir Classe
ferragems e terramentaat
sinquedos em lorma de armar. brio lulose: óxidos. oxidantes, óleos para parcialmente trabalhado, ferro em bruto, Ancates, alavancas arruelas, arrebites,
uedos de borracha com ou sem asso pintura, óleo de linhaça: produtos qui- em barra, ferro manganês, ferro velho, argolas. aldraves armações de Gleba
sita* de Iogas chocalho& canelmras micos para impressão. potassa indus- gusa em bruto ou parcialmente traba- abridores de latas arame aoarelbos
, ra esporte. cartões para Mio ' casi trial. papéis emulsionáveis para a fo- lhado, gusa temperad.a. gusa maleável, chá e café, assadeiras, açucareiro*. apalas de brinquedo, casinhas de armar tografia, papéis de turnesol, papéis fie-' Manas de metal, /ata em fõlha, latão relhos para lavatórios arandelas. arca.deiras de brinquedo carteiras e et- liográficos e-' heliocopistas, películas em fólha. latão , em chapas, latão em tos, aros, akno i adarises, amoladora&
topes com tõlhas para recortar e sensíveis, papéis para fotografia e aná- vergalhões, liga ' -metálica, ranaraas, amoladores de ferramentas, alças para
mar, calçado, para bonecas, 'cordas lises de laboratório, pigmentos, POitteiti, magnésio, manganês,. ~ali 'não Caba- ancinhea.f. brocisi,. bigornas. baitzekkab
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bandejas, bacias, bombonieres. baldes.
para tacas. baterias de ' casinha colhe.
borboletas. b,aterias, bases de Metal. bra
videiras. bules. bisagra. buchas bainha
de pedreiros. cadeados correntes, calai
des. chaves de paratusos. conexões para
Lacanamentus, 'caixas de metal para
"'portões. colunai'. ' canos chaves de tenda. chaves inglésas. cabeções. canecas
"EP copos. cachepots. :entro de mesa: coqueteleiras, caixas para condimento de
alicaentos, cadeados. caldeirões, caçaro
ias. chaleiras. cateteiras. Conchas. coadores. cuscuseiros. cabides de metal
cabos. caixas de tarro, cruzetas. curvas
cantoneiras, chaveiros. canivetes. chave.
venas, cremones. cadinhos crivos. chato..
fradores. cassinetes, 'ca pas, chaves. cti5.
yes para porcas crestares, chaves tosguimetrica. correntes para chaves. ou.
Chatas. chaves para porcas. distintivos
dobradiças. clescsin.sr para talheres, pratos e copos. enitssmia. esteras engates
eldeites de - metal. estribos, 'espumas.
*Moias de metal . para carimbos. eixos
expandido' para tubos. estruturas matiz.
ficaa. escarraderas. espremedores. espuMadeiras, turelõeS. bstces, tarro para
Cortar capim, terrolhos. tacas tacões
fechaduas, truteiras. tums. tõrmas para
doces, bolos.' embadas e pudins. flanges,
fivela, turauores. ferramentas ,corta ates
• perfurantes para marceneiros. techos
di metal, ferraduras. torminhas. fitas
4e aço. ganchos. guanições de metal
garfos, ganchos para quadros. grampos
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras. grelhas. galheteiros.
ponzos, grossas. garratas. ilhoses. joelhos, jarros, limas, lâminas licoreiros:
latas lvas. linuguetas. leiteiras machadinhas, moias paai portas. martelos.
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas.
Monas. machetes. mantegueiras. maihos
" tsavalhas. amplas, puas. pás. pl -aretas
pregos, ponteiros, para tusos. porcas.
pratos. porta-gélo. poseiras, • porta-pao,
porta-1,21as, paliteiros panelas'. puxado.
res. placas. pregadores. porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas. perturadeiras
Pires. pinça:. panelões, porta-copos e
_garrafas. passadores de ioupa. Presilhas. rasteias'roldanas. rolos. regadores
rebites, reduções, recipieates de metal.
rodízios. roscas de aço Inox4davel. ee•
otstros de aço ' inoxidável. registros
serras. serrotes. a iões. saleiros. sacarrdlhas, torquezes, rrilhiss, tubos tubulaellíes, tampões. tiavadeiras. telas de
rause. trincos. ta ;as. travessai, tesouras,
trancas, tramelas.- talheres. talhadetras.
lampas 'para panelas e caldeirões. ter, tacho*, trens de - casinha. torraverr:
Iras. orinóla vasos. vhsilhaes.
us
mandril de expansão. treza de
Chanfrar. guia de freza de chantrar,
Ventosas, maletas, haus para sacos de
Viagem. oara pastas. balmazes. cantos
para entalo& colchetes para a.alas, cravos, enfeites. -téeno para pasta5 e para
malas, p assadores de correias. ponteitas, prendeaores te papel. suportes.
'
torniquetes e tubos de extensa°
: Classe 13
tícIereços de metais, preciosos, semiSeeciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adórIsos de metais preciosos. senil-preciosos
è suas imitações, ' alianças. anéis. artigos de fantasia de 'metais preciosos
balagandans de metais preciosos, ou
gemi-preciosos, "es.pejas' de ,letals pre
ciosos. berloq,ei, de metal preciosos,
brincos de me-iC precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-prectosos.
Contas de metais preciosos, copos de
Metais preciosos, dedais de metais preCiosos, diamantes lapidados, tio de ouro.
fIo de prata, fivelas de metais prados, galreteirap e metais preciosos, jóias,

jóias falsas, lantejolas de metais preciosos medalhas de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitaçaes palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia, pedras 'semi-preciosas para jóias, -atolas
e imitações de • pérolas pra-us' de metais preciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de teor
de metal precioso, serviços de refrescos
de metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopet,as
metal precioso, taças de metal., preciosos, talheres de metais preciosos tio-bulas de metal, turmalinas laoidadas- e
vasos de metais preciosos
Classe 14
Vidra comum, laminado trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vid:o
cristal para todos os fins, vidro industrial, ciam telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para do es.
fôrmas para" hiatos, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus. globos, haste,
jarros, jardineiras, lico:eiros mamadeiras, mantegyeiras, pratos, Pires; portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças,. vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bata-brisas e
xícaras

quinas para apontar lápis, Minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular. maquir s de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
percevejos para papéis, perturadores.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
. Classe 18
•
Para distinguir: Armas e munições, ar.
mas de fogo, carabinas, canhões, cartuchos. explosivos e gagos de artificio
espingardas, espoletas, fuzil, munições
de guerra e caça, mosquetões. metralraclaras, munições de cobre, munições de
aço, punhais, polvoras, revólveres, tanques de guerra
Classe 19
Aves e ovos- em geral, inclusive do
bicho da seda, animais vivos, bovinos,
,cavalar, caprinos, galináceos, ovinos e

tinas, guarnições de madeiras pa

utensilios domesticas. prios, malas
madeira. palitos, pratos pipas piac
puxadores, prendedores de roupas, p
aestais monogramas, palitos. pasinha
gar çinhos e colheres para sorvetes, p
litos para dentes. táboas de passar rot
paz. taboas de carne, tonéis torneira
tambores, tampas, suportes de madeiri
rodinba, rolos rosários e vasos
Classe 27
Artefatos de palha' ou fibra, não inslu
dos em outras classes
Classe 29
Escovas comuns,. (não ins!uldss n;
clasáes 6, 11, 17 e 48), espanadares
vassouras 7
Classe 33
Guarda-chuvas, bengalas e sun.:, parb
integrantes
Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, agenda.
anuários, albuns impressos. boletins
suínos
talogos, edições Impressas, folhetos tok
Classe 20
Para distinguir: Petrechos navais e ae- nau, livros, ublicações, revistas, orgãc
ronáuticos; âncoras, bolas, cinta de de publicidade em geral, programas r
natação, colete salva-vidas; caures de d °toamos e rádio-televisionados, eça
natação, cinta de natacão, fateixas. flu- teatrais e clnetnatograticas, programa
zircenses
tuadores paar hidrometria, para-quedas
C'asse 34
e salva-vidas, nadadeiras .
Tapetes, cortinas e panos para assoalho
•
Classe 21
Para distinguir! Veiculas e suas partes e paredes, linóleos e encerados, inel'
sive para insta/ações Liospitalares
integrantes. Aros para bibieletas. autoClasse 35
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços. Couros e peles preparadas ou não, ca
breques, braços para veiculas, bicicle- murças, couros, vaquetas, pelicas e ar
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- tefatos ckts mesmos: Almofadas de cott
nhonetes,. carros ambulantes, caminhões ros, arreios, bolsas, carteiras, caixa
carros, tratores, carros-berços, carros chicotes de couro, carneiras, capas par,
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru- tanques, carros-irrigadores, carros. car áltaina e para livros, embalagens
ções e decorações: Argamassas. argila. roças, carocerias, chassis, chapas cir. couro, estojos guarnições de touro par:
vadores para passageiros e para ct•rga. automóveis, guarniçõas para porta-blo
areia, azulejos, gatentes. balaustres, b.o
cos de cimento. bloros para oavimenta. culares para veículos, cebos de velcumi cos, malas, maletas, porta-notas, porta
correaiços. para veiculas, direção desli- chaves, porta-fiqueis, pastas, pulsei:a
;rio. calhas, ciasento, cal. crê. chnoss
iSoiantes. caibras, caixilhos. colunas: gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele de couro, rédeas, selins, sacos para via
chaaas para coberturas, caixas dágua. engates para carros. eixos de direção getn, sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreioS c valises
caixas para coberturas, caixas dágua. freios. tronteitas para veículos. guiclac
caixas de descarga para etlzos. edifica- locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Classe 39
ções premoldadas, "estuque. camisa° de motocicletas, motocargas, moto furgões Para distinguir: Artefatos de borrachr
rodas
para
bicicletas,
raios
para
bictcle
rime asEáltico. estacas, esquadr:as, estru.,
borracha, artefatos de borracha par.
tas:- reboques, radiadores para veiculas
taras metálicas para construções. lame
veiculas, artefatos de borracha não ia
Ias de metal. ladrilhos, lammis. luvas manivelas, navios, ónibus, para:choques cluidos em outras classes: Arruelas, ai
de função, (ages. lageotas. material iso para-lamas, para-brisas, pedais, pantões golas, amortecedores, 'assentos para ca
tante contra frio e calor, manilhas. mas. rodas para veiculas, selins, tricicles, ti- deitas, borrachas para aros, batentes (1,
sas para revestimentos de paredes, ma- rante* para veicuios vagões. velocípe- cofre, buchas
de estabilizados, buchas
deiras para construções. mosaicos. pro- des. varetas de controle do afogador e
buchas
para'
jumelo,
batente. de porta
dutos de base as çáltico. produtos para acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
batente de chassis,. bicos para xnamadei
carros, toletes para carros
tornar impermeabilizantes as argaraas
ras, b:açadeiras, bocais, bases para te
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 25
gulho, produtos betuminosos, impermeav Arvores de natal, bibelots, bolas para lefones, borrachas para carrinhos indu:
bilizantes liquidas ou sob outras formas enfentes de árvore:, de natal, ,cartas triais, bo.racha para amortccedore::
para revestimentos e outros como nas geOgrá ficas. ' cartões postais, cartazes, bainhas de borracha para rédeas, cochii
construções, persianas, placas para pa- displays, desenhos artísticos, desenhos de motor, câmaras de ar, chupetas, cor
vimentação. eçaa 'ornamentais de cf.. de calcomania para . tecidos, 'estátuas, racha, chapas e centros 'de mesa, cor
mento, ou gesso ara tetos e paredes. estatuetas, estampas, gravuras, fautas de parac entro de mesa, calços de borra
papel para forrar casas, massas anti vidro, figuras de ornatos, festões, foto; dões massiços de borracha, cabos par,
reicios para uso nas construções, par- prailas, frutas de louças. figwas para en- ferramentas, chuveiros, calços de baldas de , borracha, cápsulas de borrach,
quetas. portas, portões. pisos,- soleiras. Isaak bolos de aniveraarms- i•ai
para portas. tijolos tubos .de concreto. casamentos e outras qua , st.ster comento cha para máquinas, copos de borrachtelhas, tacos, .tubos de ventilação, tan- rçaea gravuras, imagens, "etreiros ma- pa:a freios, dedeiras, desentupideira:
ques de cimento. vigas, vigamentos e nequins, maquetas, obras artisticas, ciaras discos . de mesa, descanso para prato_
vitrõs
ds s 'aura, painéis 'e cartazas as.ra de- encostos,' embolos, esguichos, estrado,
corações 'e para exposição oro fetos esponjas de, borracha eNn quebrajact
Classe 17 •
de mercadorias diversas, e para orneiras, fios de borracha liso
Artigos para escritório, almofadas para mostruários
rara . propagandas, suportes artistlros fôrmas de borracha, guarnições par
carimbos, almofadai para tintas..abridores de cartas, arquivos, boi'achas. para vitrines, estatuetas para adornos automóveis, guarnições para veiculo:
lancheias para escolares, lâminas d
berços para mataborrão. borrachas para • e 'para fins artísticos e taboletas
borracha para, degraus, listas de bak
Classe 26
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para Artefatos de madeira era geral: Arpo racha, manoplas, maçanetas, protete
desenho, cortadores de papel, carbonos, Ias. algadares„ armações para balcões reg para para-lamas, protetores d
cai anhos, carimbadores, cola para papel, e para vitrines. artefatos de madeira para-choques, Pedal do acelerador, pcaiadores, compassos. cestos para cor- para caixas.. tppume. bandejas. barris dal de partida, pesas para busina,
respondência. desenhadores. duplicado- baldes, batedores de carne, caixas.' cal. pratinhos, pneumáticos, pontas de bok
res. datadores. estojos para desenhos xiíes, caixotes. cavaletes, cunhas cru. racha para bengalas e muletas, roda
estofos para canetas, estojos com minas. setas, cubas. caçamba, colheres. cestos massiças, rodízios, revestimentos • d
esquadros. estofos , para lápis, espetos. Para paes cepos para cosinha. cabos borracha, rodas de borracha para mé
estiletes para papéis.' furadores, •, fitas para ferramentas. cantoneiras. eagra. vais, sanfonas de vácuo, suportes d
Paca máquinas de escrever,' grstites dados. 'estrado*. esfarinhas. estojos, ex. matar, sapatas do pedal do breque, r,
Para lapiseiras, goma arábica, grarnpea- escada. torrais; gaiolas. guarnições sembaio e isolador, suportes, sem
para porta-blocos, , guarnições para soe- pneumáticos, suportes de câmbio, sai
dgcek ,N741 ui! geral; ,117).13n1•
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fonas de partidas. .saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos Sos telegráficos e telefônicos travadores de porta, tigelas.
tigelas, tampas de borracha para contagaitas. tiras de borracha para elaboração de substancias químicas
Classe 40
Móveis em geral de metal vidro. cie
aço, madeira. • estotados ou não. inclusive ni4veis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para rounas
usadas, almo aada& acolchoados para
móveis, Lance" balcões. banquetas
bandejas, domiciliares. berços, biombos
cadeiras. carranhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosiaha, causas. cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de liai:inço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divina discotecas.
'de madeira, espreguiçadeiras, escrivant.
nhas, estantes guarda-rou p as, mesas.
tnesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha:: para televisão, molduras
para quadro. porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas. prateleiras. porta-d'ia'
pus sofás. satas-ramas, travesseiros e
vitrines
Classe 11
Alcachofras. aletria, aiho. aspargos.
açúcar alimentos paar animais unida
amandoas. ameixas, amendoim, araruta
arrua. atum, aveia.' avelãs azeite azeitonas. banha bacalhau batatas. balas
lascoitos. bombons. bolachas baunilha
caté em pó r em grão. camarão caneia
em pau e em pó. cacau. carnes. chia
caramelos, chocolates conteitos. cravo.
cereais. cominho, creme de leite. cremes
sannenticios caoquetes, compotas. canpica coalhada, castanha cebola. conda
intatos para alimentos. :obrante,
chouriços. dendé. doces. doas de fria
ias. espinafre. essências 'alimentares. em
aulas. ervilha. enxovas. extrato de to
'iate, farinhas alimentícias favas. te
a ulas. flocos, tardo, fermentos. feijão.
:igos. frios, trutas sècas naturais e cria,
alizadas; gricose. goma da mascar. gor.
turas. grânulos grão de bico. gelatina.
seaiabada. geléias. herva doce berva
ante, hortaliças. lagostas. }incitas. leite
_nudensado. leite em pó. legumes em
onserva. lentilhas. linguiça. 'ouro, mas
aia alirnenticias. marisco& manteiga.
aargarina. marmelada. macarrão mas
a de tomate. mel e melado. mate mas.
.11 para mingaus. molhos moluscos.
iiosrerda, mortadela. n6s moscada, ao-es; óleos comestiveia ostras, ovas
aa.es piaos. prlinés. pimenta, pós pai
pickles. peixes. presuntos.
petit-pois. astilhas. Pizzas. Pudiaa
demos. rações balanceadas para amiais requeijões. sal. saga. sardinhaa
enduiches, salsichas, salames. sopas catadas. sorvetes. sucos de tomates e de
-atam torradas, tapioca. tamaras. talha,
na, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves. torrões,
toucinho e vinagre
Classe 42
'ara distinguir: Aguardente. %mia, aspetivos; bagaceira. batidas, brandy bit_r: cachaça, cervejas, cidra. conhaque:
-trato de malte fermentada fernee ge
abra, gertgibirra; gin, gingar; kirscb.
=me.?: licores; marasquinhos: nectar;
; pertneat, ponches: rum. sucia de truta com alerto': vinhos, a-oclka;
whisky
Classe 45
ane'ntes e mudas , para a agricultura.
a ncrticultura ,e a floricultura
Classe 14
endros, cachimbos, carteiras para
mos, charutos cigarras, dgarrilhot,
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filtros para piteiras e para cigarros.
turnos em fõlha ou em • corda isqueiro, piteiras, cubos d (cachimbo
rapé e tabacos
Classe 43
Pana distinguir: águas minerais naturais ou artificiais. sifão, soda. adua
cónica. refresaas gasosos ou não es.
aunar:Pai ou não. naturais ou arufidais. xaropes sem álcool para refres
eas, cie 'frutas. flores e raizes seinen,
ais, plantas. ou de essências suco ou
adiem. das mesmas naturais au
riam. &atrasais de limão, laranja ia.
anatado. guaraná. hortelã. abacaxi
.31, 3az, groselha. caju e de autraa
&antas ou frutas e guaraná espurnaate
Classe 46
Pára aistinguir: Amido, anil, azul da
Paisda, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espeemacetes, extrato de
anil, fécula para teridos, fósforos de
cêra e de madira, g goma para 1avan
limpadores de luvas. liqualos de
b:nnatiear tecidos líquidos mata-aordta
ras para roupas e mata óleos para aou•
pas. oleina. óleos para limpeza de car
ros. pós de branquear roupa, salicato
de sódio soda cáustica sabão em pó
sabão comum ”bão de esfregar e sapanaceos. tios de polir e varniz
p;ira calçador
Classe 47
Para distinguir: Alcool para motores
de explosão, carvão mineral, vegetal e
de turfa, corabustiveis, fluidos para isqueiros, gás, gasolina, graxa, graxas,
para lubrificação lubrificantes, óleos
zombustiveis, óleos para freios. óleos
lubrificantes, óleos pa-a iluminação e
para geração de força, petróleo. querosene
Classe 48
Pêra aistinguir: Perfumes. essancias, exagua
de
colónia água de toucatratos
dor. água 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. bali
de penteados. petróleos. óleos para 'os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e “maquilage" depilarias. desodorantes. sanagre aromático, pó de arroz
e talco peftunado ou não, tapis para
pestana e :sobrancelhas. preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
as não, sabonetes. dentifrícios em pó.
Pasta ou ligado: mis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de parkme; escovas para dentes. cabelos, unhas
e ctlios, rum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. pasta, liquido e ti;oloa ara o tratamento das unhai..
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e Preparados para dsecolorir unhas. cílios e pintas ou Mais artificiais, óleos para a pele
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
Cheques, dnplicatas, envelopes, faturas.
natas promissórias, papel de correspondência e recibos. imp-essos em cartazes,
placas tabuletas e veiculas, bilhetes
impressos
Tira° 11.9 674.706, de 2-12-1964
Cerâmica Santo hidra Ltda.
. RU» Grande do Sul
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anti-incrustantes anti-oxidantes. antioxidantes. anti-corrosivos, antadetonana
ta, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização. benzina, benza betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográfica.
composições extintores de Incêndio cloro, corrosivos. cromatos. corantes. craca
sotas; descora,ntes, desincrustantes.
solventes; emulsões totagráficas. enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
me» sensibilizados para fotografias, 1ta
xadores, formal. tostatos industriais. fósforos industriais fluo etos; galvanizado.
Têrmo n.° 674.708, de 2-12-1964
res gelatina para fotografias e pintura,
Indústria de Cafè Capricórnio Ltda.
giz, glicerina; hidratas. hidrosulfitost
Rio Grande do Sul
ir:ah:retos; lacas
impermeabilizantes,
massas para pintura magnésio. mera
curto; nitratos neutralizadores. nitroca
talou.; óxidos, ax,dantes. óleos para
pintura, óleo le lirhaça; produto, qute
Nome comercial
micos para unpaassão. potassa indaga
tria/ papéis emulsionáveis para a toTermo n.o 674.709, de 2-12-1964
tografia. papéis de turnesol, papais heInstituto Biológico Herb S.A.
liográficos . e hello:opatas, palmeias
Guanabara
sensíveis, papéis para 4otografia e suga
lises de laborat,",r o, pigmentos, potassa,
pós isietáNcos para a composição de
tintas, prepara ções para fotografias,
produtos para tnquelur. pratear e do.
RUBRAHIDRAN
mar, produtos par, diluir tintas prossiaa
to: reativos. remavedores, reve/adore4
Ind. Brasileira
•
sabão neutro sais saacilatos. secantes,
sucatas, soda cáustica, soluções caga
miQS de uso industrial, solventes, sulClasse 3
fatos: tintas em pó liquidas sólidas
Um produto çarmacêutico, indicado no ou pastosas para madeira. ferro, paredes, contrações, drcorações, couros, tetratamento das anemias
cidos, fil,ras. celulose barcos e
Tétano n.° 674 . 710, de 2-12-1964
aulas. talco industrial. thiner,
Petizlânclia Clube
Têrmo n. o 674.713, de 2-12-1964
Rio de Janeiro
(Prorrogação)
Tintas Prospa do Brasil S.A.
São Pau l o
uso caseiro e adorno para fins abati.
coa e industrias: e instalações sanitárias, açucareiros, almofarizes, bules bacias saaitárias, bandejas. biscoiteiras
botijas bebedouros para aves, banhei.
ais. baleis cafete:as. canecas. campo.
teiras confeite ras, castiçais, centros de
mesa. comedouros para aves, cadinhos,
escarradeiras. filtros, auras jarrões, jardineiras lavatorios madtegueiras
ingas orinois pires, pratos, potes paliteiros, páratos de ornato, pinos, pias.
travessa.., terr nas taças para t até. taças para chá, taças para retrescos, vasos. vasos sanitários, xicaras

1

PETIZLANDIA
CLUBE

.

PRORROGACÁO

nffilieweribeiffiet~~~1~1•11•1

Classe 33
Sociedade recreativa
Têrmo n.° 674.711, de 2-12-1964
Probiotical Laboratórios Ltda.
Guanabra

Tinias "bispa" Co Gusa
Classe 1
Tintas, dissolventes, secantes, verrazes,
esmaltes, lacas, produtos quinticos usados na indústria de tintas • eia
construções m geral
Treno n.° 674.714, de 2-12-1964
Renato A. Pernandes & Cia. Limitada
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 3
Umpreparado farmacêutico
Termo a.° 674.712. de 2-12-1964
(Prorrogação)
Tintas Prospa do Brasil S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

eada J~M4d
Classes; /1 a 16
Ferramentas de tôla eapície, ferragens e
cutelaria eia geral; mateaal de cnstruçiees, adtirno de prédios, cimento, azuleiloa, ladrilhos, telhas, portas e
Janelas
Têrmo n. o 674.715. de 2-12-1964
Laboratório Globo Ltda.
Minas Ge-ais
PRORROGAÇÃO \

oos9

,AMBROS11

Lboratárto Globo Ltd1‘....
• Clasae '1 '
morizonte-?. !inas Gerais'
tóna.'
adidoi.
iiietal.is
k
ace
I Absorventes,
agenteá gaimicó.s pira . O tratainento a .„
grschlstria Br
toração' de fibras. tecidos' 'k4titeels q:
1..
4 1i ;1
e'1
4; )1. itia 1;:s
•
• das.se 3
" folosei água' ru í a/Cool. atIMinirt'iiti
I'
Para lístinguir: Artefatos de cerAmica. binas. alumen. alvaiade, alvejantes in Uma especialidade farmacêutica Indica..
da no tratamento das verminosea
worcelana, faiança, louça vidrada ora dustriais„ aluminio em p6 amoniaco,

•

Tétanos as. 675.716 e 675.717, de
2-12-1964
A inações de Aço Pcobel 5 A.
Classe 11
Molsa e molejos

(Seço 111)

R;3
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Ui:mo a.0 O74.722, cle 2-12-196¡
Pad.iri.a e Pastelaria 13:11s2inao Lida,

;lias para jantar, toalhas para chá e
cate, toalhas para banquetes, guarni.
56es para cama e mesa, toathinhas
(cobre pão)

BALSEMAO

Termo n.° 674.727, de 2-12-1964
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

PRORROGAUD

PROBRISSINO
Indústria Brasileira
Classe 40'
Moveis em gerai At metal, vidro, de
aço, m...deira, esteirados ou 'não. inch,eive móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
• usadas, almo‘adas: acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas.
. bandejas. domiciliares. berços, biombos
• cadeiré.s. cana inhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
Conjuntos para terraços, jardim e praia
Conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões. divans. discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarcia-roupas mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisa°, mesinhas para televisão molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo n.° 674.718 de 2-12-1964
W. M. Mágu:nas e Equipamentos
Limitada

Abril de

Indústria Brasileira

urcoraaJte

Cla,se 41
Biscono3, bólachl s . bolos, confeitos,
17.1.1533 31iIMMItíCia y , piks , pastéis e
torta;

Indústria Brasellelira

Termo n.o 674 .723, de 2-12-1964
Cia. Ltda.
Wilmar Nlodeiros
Pernambuco

Termo n.° 674.728, de 2-12-1964
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

Cic!istas
C1a.5ses: 11, 21 e 39
Titulo

urobier

Termo n. 2 674.721, de 2-12-1964
Labor;t t ór i o e Perfumaria 'Monarca"
Limitada

Indústria Brandem/a,

pernmnbuco

iNboratório e Perfumaria

Classe 42
Cerveja

'`Monarca" 1 kl,.

Termos ns, 675.725 e 6757726, cie.
2-12-1964
A. Co rdozo. Pereira 6 Cia. Ltda.

OL© i4cgr

Gu-imbar a

Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira

w. m.
Indústria Brasileira

Classe 42
Cerveja

Classe 6
.tvlaquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17

Teimo n.o 674.730, de 2-12-1964
Benefici.ummic, de Fios Disval Ltda.
Paulo

Termo n.o 674.719, de 2-12-1964
Cotonifício Abreu e Lima Ltda.

DISVAL

Pernambuco

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Cotonificio Abreu

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, fios
de linho, cânhamo e luta, fios de ,seda
natural, rayon e fios de lã para tecelagem, para bordar, para costurar, tricotagem e para crochet, fios plásticos e
fios de celulose

Termo n.0 674.731, de 2-12-1964
Casa Costa Ltda.
São Paulo

Suave-Confecções

COST

'e Heoresentacões

INDÚSTRIA IIRASOLEHIA

Ltda.

Drogalux Importaçãp
Comércio Ltda.

5,

.

r c,

,s ,; , .

Termo n-° 674.732, de 2-12-1964
Galvanostegia Suprimentos IndustriaU
Limitada
São Pztulo

Classe 36
P ètP distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: kaacal'-fos
aventais alparcatas. aná g uas blusas
1-,otas. botinas, blusões boinas baba
louros bonés. capacetes, cartolas cara
ancas casacão coletes. canas chale.
:aehecols. calçados chaDétIS. cintos

,.!intas combinações. caro i nhas calços
Is- senhoras e de crlancas calções "ai
cas. camisas, camisolas. camisetas
cies. fantasias, fardas para militares coleglais, fraldas, galochas, gravatas, gor5

:

ALVANOSTEGIA SUPRIMENTOS
INDUSTP,lit'S LTDA..
Nome Cumercial
Termos as. 674.733 a 674.734, de
2-12-1964
Galvanostegia Suprimentos Indostrlab,
Lim i tada
So

Termo n.o 674.729, de 2-12-1964
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

Nome Comerdal

Lima Ltda.

ros. logos de linfjerie, jaquetas, laqt.41
Luvas, ligas, lenços, mantõs. Melai
mantas. mandrião, manilhas, pa
tios, pazas, penhoar, pulover, pelertnaa
pulgas, ponches, polainas, pijamas, pts
unos, perneiras, quunonos. regalos
cope de cnambre, roupão, sobretudo:i
suspensorios, saldas de banho. sandaitas
su,reres, shoits. sungas, stolas ou slac_k
talar. toucas, turbantes, ternos, uni
tormes e vestidos

Classe 42
Cerveja

Parais() das

C-asse 36
Para distini., r t Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Anasaitor
eventais. slparcatas anáguas blusris
botas, botim-,s, blusões. boinas. batia
dcuros. bonés._ capacetes. cartolas. cara
Nome Comercial
rauças, casação, coletes. capas chal,!s
caehecols. calçados. chapéus. cintos
Termo n» 674.720, de 2-12-1064
Suave — Confecções e Representções cintas. comblnaçdcs. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções
Limitada
ças. camisas, camisolas. camisetas.
Pernambuco
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
salas. casacos, chinelos. dominós. echarpea. fantasias. fardas para militares coleoials. fraldas, galochas. gravatas, gorros fogos de lIngerie. laqueias. Ligues,
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias.
maiôs, mantas. mandrião. manilhas paletós. palas • penhoar, pulover Delerinas.
pendas. ponches. polainas. °flamas ou,
robe de chambre. roupão, sobretudos.
Nome Comercial
suspensórios saídas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou siacks
Termo n .' 674.721. de 2-12-1964
tu:ar, toucas turbantes, ternos, uniDrogalux Impertação e Comércio Ltda,
formes e vestidos
Pernambuco
.
Classe 37
Roupas i-..ncas. para cama e mesa:
Acolchoados para camas. nichas, cobtrtnt'es, estregões, fronhas. gu4 . lana
pos it.trios bordadas, logos de tenlh,
!enchi*, n-antas erram pan para
cosinha e- panos de pratos toallias cc
Nome Comercial
rOsto e banho,. toalhas ..Je mesa, toa-

1965
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Paulo

GALVANOSTEGIA
INDOSTRIA eRASILEIRA

C!v

1

Para distinguir: A l2sorventes, acelera
dores de vulcanização, acetatos, acée
cos, acetificadores, acetaom:., acetilem
ácidos absorventes, agentes químico.
água acilulado ara acumuladores, águ
raz. albumina iodada, albumina de ma'
ta, albuminas, albuminas vegetais, albt
minoires, alcalinos, alcalino ferrosos, á
calis, alcaloides, álcool, alcoolatos, a
deidos aiizarina, alumens, alvaiade, arn
nas, amoniacats, amoniacal, arnoniac
amua, amilico, anilinas, antraceno, ar
ti-corrosivos, anti-deronantes,
crustantes, antimônio, antioxidantcs,
titártaro, arsénico, azalina, azótico, az(
tos, azul da Prússia, azul ultramar, az
ultramarino, banhos ara fixação e r,
velação fotogralica, banhos galvânico
banhos de gr..lvanização, bário, barit
benzina, benzóico benzei, betume. bicl,
retos. bioxolatos, 1.;sinutos, bisinutato
branco de chumbo branco de mudo
branco de troves, brometos, bromo, cá
cio, cânfora. caaros, carbonatos, cari),
reto de cálcio, carvões, carvões ativ.
absorventes catalisadores, celulose, ct
pai emulsionadas. chapas fotogr,;:fic.
chapas sensíveis à luz, clo-atos,
tos, clorato de amônio. clorldico,
cromatos. citrato de magnésio, cari
de magnésio cítrico, clarificadores, c
ias para vinhos. coloides para fotogr
fia, composição com base de kieselgi
copal, corrosivos, cópias, corantes, c
res a álcool. cremor de tártaro, creos
to, cristais de esoda. cianeto, cimol
calamiantes, decapantes, quimicos,
corantes desincrustante para caldeir
detersivoos guimicos. detonantes. dIssi
ventes, emulsões fotográficas, esmalt
etilenos, extintores, extintores para co
posição químicas. fermentos. filmes Sk
sibilizados, fixadores, 4 1uldos ara e
durecer metais, fluor. fluo-cto de sod
fluoridico. fixosp ara soldas, formiat
tónico, fuligem para fins indusri',
fulminato, fundentes gaiatos, gáll,
galvânicos, galvanização, gazes. ge
tina para emulsões geramila, gerar(
giz, glicol, glicose (substâncias p;
descorar), glicosides. gomelina &to
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(substâncias para descorar), glicosides
goinellna, graxas preventivas contra a
oxidação, graxas. halogénicos, hidrato
de alumiai°, hidratos de carbono ria
drotugaa, hidrocento aquereito ou com
primido. hidrosulfito. hipolorito de ser
dm. hiposultitos, ignitugas ignmaci de
cervejas indico, iodetos. Mico. iodo
Jaga, tático, lanolina linoleico liquidas
quirnicos, liquidas de tampara litrarga
rio, litina, titio magnas:a. malatos má,
licos manganatos. marmanico. massas
eletroliticas, matéria , altrante, matéria a
prova de togo. matéria ingnituga mata
rias para enriquecer a purificar o gaz
matérias corantes, vegetais. matérias de
capantes, matérias para .despolir.. ma
térias para perturar metais. matérias pa
ra tornar o vidro e o esmalte opacos
matérias primas quinitcas mercúrio, me.
tilato, ed geranila. mediano -metilicos
munia misturas guiariam extintoras.
misturas quimicas frigorificas. misturas
quimicas refrigerantes. aionasite, mor
dentes muriato de estanho amoniacal
natênicos, negro antena), negro de tu
mo, negro de lacraia negra de abertin
para sapateiro, negro de brunswick
neutralizadores quirnicoa para liquidos
fermentados. nitrada. nitrato aitrtcolu
lusas, oleia°, óleo para conservaçao
ovos. oxalatos, o:tático, oxidantes, trai
dos de antimónio. óxidos metálicos, cai
gênio da indKstria. oxigéncio aquele
to. paládio, palmitico, papei albumina
do. papel baritado. papel turneso. papel de platina (sépia) papel gálico
papel hellocopista. papel reliogrático
papel para ensaios quimicos, papelapa•
ra revelaçâo automática. pape l tosfore
cante, papel fotográfico (minivan pa. pel contra a 4errugem papel totométn
co. papel transterotipa papei pedra i .pra. pedras pomes, pelictilas ctnemato
gráficas (sensivels), .peliculas fotogra
ficas. (sensiveis), percarbonato. erclo•
rattálico, pegmentos ou cores para el
indústria, pó de alummto oó de zinco
potassa, potassa potassios preparações
para economia do carvão. preparação
diastasicas de maltes, preparações gut
micas para a Indústria. preparações pa
ra diluir tintas. pre parações antideto
nantes, preparações para motores, pre
parações fotográficas, preparações para
bronzear. preparações contendo mata
rias rádio ativas, preparações para ela
minar a dureza da água. preParações
para decompor ou dissolver gorduras •
Óleos. rearações ara impedir a corrosãc
de metais, preparações para Imperare-a
bilizaçao do cimento, preparações para
magnésio, de crosta nas caldeiras ore
parações de liana, preparações para
impedir a oxidação da auperficie meta
fica, preparaçõer para lavar rrapéus
de palha, preparações para niquelar
prep-ações para p roduzir espumas pre
parações para renovar` roupaa e cima
paus de palha, preparações para a
aperfeiçoamento de ferro preparaceam
para renovar os discos de honógratos
preparações para purificação do qaz
preparações preservativa te pedra de
madeira. dos tijolos doa metais e das
vidro, preservativos -icntra a congela
çáo, preservativos contar a ferrugem
preservativos contra a umidade das ia
redes, produtos desincrumantes. orodu
aos fixadores para • perfumaria.. produ
tos isolantes. produtos aara conserva
06 de ovos produtos riam absorver 4
umidade, p rodutos para a têm pera de
ferro, arodutos para rim-lace e mirificar águas, produtos ara encolagem
coração rios mortos arnclaroe para alei
, ficar o -acKcar, p roibiras nara ccsnse,
var alanentos. produtos pa ra coaserarar
, a . madeira, produtos para evitar o uri
, por da água sóbre o vidroaas vldracas
produtos para a indústria textil. produ-

MARIO OFICIAL (e3eção
tos para melhorar, conservar, clarificar
e tratar bebidas. produtos para reavivar
e refrescar pinturas produtos totogra
ticos, produtos erfiatános, propilico
protóxido de azoto, muss:ato amareiot
prssurato de potássio modula e deriva
dos, pocoacéticos piro/anhos°. peraoros.
rádio-reativos quirincos. redutores re
Veladores totograticos matames: sais
sal:c-flato de -atina. saliecilico sabacto
sensibilmadores ara prova de acdos., ae
Mata; salda. soda calcnada. solda cáus
Uca. sódio& solução antimetngerantea
soluções hidrótugas soluções impermea
bilizantes. soluções para evitar a for
mação de espumas nos acumuiadores
soluções para evitar a formação de espumas nos acumuladores soluções para
cóptas pela cianoti pia soluções de sais
de mata para pratear, soluções titula
das, soluções volumétricas. solventes.
substancias quinucas para uso de ui
dastrias.. nas 'orogratias). substancias
rádio ativas. sucedâneos de cantora. piara a tabricação e celulóides, sucinico.
sulfatos sultetos sulto-ácidos. sulfoua
doa Bulhamos. sulturoso. suliKrico, tal
co tanato de cálcio, tanato de mercam,.
Mucos taninos tártrico, tela sensivel
luz. terpenos, tetracloretos terebentina
tóno tintas, tolueno toluol; urânio ve
niliná verde de bramem verde de cro
mo. verdegns. verdete verniz, corretor
vernizes. viscosa vitriclos, terão ta
litos e ztrcanto
Glasse b
Máquinas para indstrias Mateis em geral; ináquinas e suas partes integrantes
- Industriais máquinas para .11
para ins
clareias de calçados; máquinas de ore
cisto: máquinas operatrizes. namores e
suas oartem pecas 'Iara veiculas, Ala.
vancas alternadores aceleradores anela
de pistão. anéis de cataras para rola
mentos anéis de óleo anéis Para taci
ttar o arrunque dos motores anéis de
segmento. auto-tubritizadores artesas
aparelhos para mistura de combustiveis
de moto-es a .mplosão. máquinas amas
eadeiras máquinas mnas.sadeirs de com
ereto r brro ina g tunas de abrir chave
tas máquinas atiadoras para ferrarnen
tas de 'cortes máquinas para arqueação
de embalagens e vohimes, máquinas

para aliar, máquinas para ajustar má
quinas de atarrachar. batedeiras breia
bombs de óleo, braços burrinhos blocos
de motores bronzuras blocos barras
bombas de ar comprimido bombas lubrificantes bombas de circulação bom
Das de combustiveis para motores bom
tias de agua e • gazolina para automb
veia bombas halraulicas Pombas cento
tuas rotativas de deslocamento e a os
tão bombas elétricas, bombas para
liquidas para 'pressão hidráulica e >das
compressões bombas elétricas aara
;bica. , pneumáticos hninidores para :e
reais máquina: batedei-as máquina
brunidoras maquinas para bordar ma
quinas betoneiras cruzetas cilindros
cárnbios cabeçotes camisas cárter te
motor -ornutadores cubos de placas a,
embromem culatras de cilindro do motor caixas d elubrificação carburadores
cabeçotes ia, cilindro máquina, para
cortar trios coroas carteiras. cariaras
ro-tarnes vara entalhar camisas para
cilindros, cardans. máquina catadoras.
caldeiras ri/MI.012U de costura. litro
nas adaptadas .na Construção e coroarMacao de estradas corte de madeiras •
-.arretas -maquinas para cortar e moer
'arma a legumes má quinas classificado ,
ras enramam, :de centrar, máquinas
tiara rraaar. maculas compressoras
.""etéf . máquinss, rrayadeiras camas
ros hidrauliCos..mácminas bara fabr-mr
canhões . maq uinam para tabricar eigam
COS.. maquinas , nnen tirar cortiça. • distribuidores de gazolina, dispositivos de
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arranque, diferenciai dispositivos' de quear, máquinas rotativas para usina)
mamão elétrica para motores dinamos tefro. aço e bronze. metam:is oara •43.•
dragas desnatadeiras para manrelga tular, reguladores. serras mecantcat,
desabradores de cana e torrgagena má momentos de ornaram engrenagens e na.
quinas desempalhaduras má quinas le rafusos sem f im ellencioarai satélite',
bulhadoras. descascadoras , nas i separadores de graxa óleo e cilindro,
distribuidoras de concreto e barro es- n áquinas aaa artoras miimanaspara
puladeiras. eixos de direção a:zoa de serrar, mar:minas mloa rleiras oara *mana
transmissão. embreagens. engraxadora: Mig a, teares turbinas torradeiras.. te.
catam-trigos para tortas engenhos de apura: rotativa .% teemiras mecantcaM
éana' esremedeiras para manteiga ao *esmoa revólver M ana mecânicos trilhas
grenagens para mancais, engrenaarns mintas. trancbaa . tirantes mansonnariode cremalheiras ellen , para taxas res mitomtlros mi ra alta e baixa ores.
de manivelas engrenagens de pa - a Sisos eao menuinaa lavarlairas má quinas ia*
sem Fim engrenagns d dIstrebuiçao es ra terranlananem minalna• 4e soldar,
grenagens multiplicadora* esteiras bichos de va is:111as -nannina a para loa
transportadoras elevadores -Mr.:maca dastrias de tecidos -nacarinas °ara te.
exaustores paar ramas esmeris amam r idos de tapeçarias mánainaa mitirado•
ias máquinas encanatórims máquinas ruis mar:ra mas uso/ficas macmlnas de
ensacadoras . elevadoras. maquinas de trancar, manninae de tricotar. mácula
esculpir. diafragmas, . .snarenaens de nas lama-am.a,
/informa
comando das válvulas mátiumas em- válvulas de as
piração. transportadora
pilhadoras má quinas para astaiaaros. mecanicom velas
de fanicáo para motoeixos de comando engrenagens para res. virahremans ventoinhas e maquie
eixos de comando das válvulas e -atra
nas ventiladoras
eixos de manivelas máquinas . ie
tampar máquinas 'de esticar, nramitnar
Termo ri.• 674.715 de 2-12-1964
para asam/alçai. dr terra máquinas para
Oscular — Comercial e Administradora
extrai:ai de óleos, filtros para limpeaa
Limitada
00 motor. filtra ara óleos foles ao
Guan.ahasa
toras mesas lusos tornalhaa para ala
dição furadeiras. 'orjas máquinas para
furar e centrar torna lhaa para trarameo
tos térmicos má q uina., de fabricai sa
pet. máquina: para o fabrico do tunio.
máquina: para tabricar gelo máquinas
INDOSTRIA BRASILEIRA
para tramam telas ie arame guilhotinas guindastes geradores para correite continua adternada geradores se
aSe 5
eletricivade máquina: para galvanopiai .
tini gazeiticadore de liquidos 'cambiu. AÇO em Nrtitn aço Pre parado a eb
a vais auinchos. injetores para carbura -foce aço para ripas aço farrialo. aço
dores Anum:- de impressão tornas, narcia l mente trabalhada aça Pálio , IMO
refinado, breai?p bronze em bruto OU
de arrolhar e tampar garrafas má../iufraisalharin bronze aa
na, p ara engarrafai bebidas e liquidas narcialmpe nt,
Industriai:. (fornalhas) máquinas urso manganês. bronze eco 06. bronze em
fiadoras macrumaa fonadoras, maquia4s barra, em flo . caosniso em bruto ou
narcialrnente "re parado . cimento mepara lavar vasilhames era geral. ataque
tá l ico, animara • Finito ou Parcialmente
nas para tabrIcçâo de bebidas retrige
rances .te ajuas gaxei çicadas máquinas t rabalhado. roaracas estanho bruto mni
máquinas p ara colagem re rótulos ia n arcialmenta trahalha rlo, fer a - em bruto,
vasilhames máquinas para fermentar e ara harra, ;perf.. -..-s -s nanêst ¡erro velho,
ousa em bruto Ou parcialmente trabamisturai bebidas Juntas universais
condutos dáqua de motores e máquinas lhado, gusa tem p erado. gusa maleável,
i ammadores a trio e a quente para aço 'Aminas -te Metal. I R PS ert1 talha. latão
dores ..entritugos máqutmas de lama, em folha, !atai, -m chapas, 'atão era
e Jarros metam lançadeiras lubrifica vergalhões, liga metálica. limarram
tratos . roupas maquinas latadorms magnésio nan g anes metais não trabaa
macacos. ,aancals motores elétricos alados Cá parcialmente trahaMmfos, merueadeira.s, martelos mecânicos moinho, tais efil massa metais estampada!,
Para cereais maçarocas marteletes ri/a fala para tolda, li guei ouro. zinco
tria/aaates motores, mancais pare ara • corrugara a ',net^ i iço arn trilhas
:m& motores cw comuusrãe interna no
Têrmo
571./37 de 2-12-1964
'ores Usei macacos ara brocas na
cacos de róseas de arahmosi e tadratia Comércio e Masa- a de Cereais S.A.
os e ticais de roletes motos de vi
Santa Catarina
valas. mandris magnetos para motores

OSCAMER

rnagnetos de ignição mecanumo imotasionadt4 do diferenciai mineração anu
olleadores. rnátrumas misturadoras je

ha= oncreto má quinas para malha
ria máquinas para movimento de terra
magainas para moldagem. rinhões
Mies do notar. politrtaes motores a ex- la r Ia a sombustat. interna a métrica.,
p rensas p unções p lainas de mesa. 'siai.
las %adoras placas bar; tôrnos, prea.
'as hldr alicas • ringumas para panitiac
"ao man imas ata-- rabaaa 5 • 'a
qes anateis/ piela & máquinas para fabri-acão ri- . papel, platinados Para. veiculas madair de alavancas de acatitamgens, planetárias de parafusos sern ,ttm
e de rodas. nonas, máquinas sana
na máquinas nulverizadorasa "iskquinNs
de polir. reaeartacutosa rolos., toletes
ressaltos re pulsionariares da rolamentos
a rot os. 'rolamentos • aoarelhoi redutoreS de consumo de , ' , gasolina ,•. relento
reli . ' de graxa.' de &eia r e :de cilindra
redutores silenciosos, manuinas de roi.

Induslria

risme 41

lmito
consta-vat on caca tOnget•
V55 rostrata e cone arvas de legumes
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res, água oxigenada para fins Industriais, amônia; banhos para galvanização,
benzina, benzei, betumes, bicarbonato
de sódio, de potássio; cal virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições, estintores de incêndio, cloro, corrosivos,
corantes, creosotos; descoranRepresentações Ltda. cromatos,
tes, desincrustantes, dissolventes; emul•
Mies fotográficas, enxote, éter, esmalNome Comercial
tes, estearatos; fenol, filmes sensibili
zados para fotografias, fixadores. flui,
Termo n. o 674.786, de 2-12-1964
dos para freios, 'armo', fostatos indusBanco. Novo Mundo S.A.
triais, fósforos industriais, fluoretos
Guanabara
fundentes ara solda; galvanizadores, ge•
latina para fotografias e pinturas, gis
glicerina; hidratos, hidrostilfiros; imper.
meabilizantes, ioduretos; lacas; massas
para pintura, magnésio, mercúrio; nitro.
tos, neutralizadores, nitrocelulosc; prooxidos, oxiciantes, óleos ara intura, óleo
de linhaça; produtos quimicos para im
press5o, potassa industrial, papéis heliográficos e reliocopista, peliculas sen
siveis, papéis para fotografias e análi
ses de laboratório, pignsmos. potassa.
pós metálicos para a composição de tintas, prearações para fotografias, produ
tos para niquelar, pratear e cromar
produtos ara diluir tintas, pruSsiato; reativos, removedores; sabão neutro, sais
s...tasse 33
secantes. sensibilizantss, siliEmpresa de transportes de passageiros
casos soda cáustica, soluções quimicas
e cargas
de uso iodustrial. solventes, sulfatos;
ess
tintas em pó, liquidas, sólidas ou pas.
Termo n. 9 674.787, de 2-12-1964
tosas para madeira efrro, paredes. cons
Banco Novo Mundo S.A
trações, decorações, cou-os, tecidos, li
Guanabara
Uras, celulose, barcos e veiculos, talco
.industrial thiner; vernizes; zarcão
PRORROGAÇÃO
São Paulo
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimb*os, almofadas para tintas, abriClasse 33
dores de cartas, arquivos, borrachas,
Titulo de Estabelecimento
berços para tnataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
Tenho n.° 674.788, de 2 - 12 - 1964
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Banco Novo Mundo S.A.
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Guanabara
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, cornpassos, cestos para corPROP.ROGAÇÁO
respondência desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas
esquadros, estojos para lápis, espetos.
estiletes para papéis, furadores, fitas
Classe 33
para máquinas de escrever, grafites
Titulo de Estabelecimento
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores. lápis "em geral, lapiseiras, maTermo n.° 674.789, de 2-12-1964
quinas para apontar lápis, minas para
Banco Novo Mundo S.A.
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de. calcular. maquiGuanabara
nas de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta,cariraPRORROGAÇÃO
boa, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis.
pai-pv*3 para papéis, perfuradores.
Parque Novo Num
réguas, raspadeiras de borrões, stencifs
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.° 674.736, de 2-12-1964
Soaguas Representções Limitada
Guanabara

SOAGUAS

PRORROGAÓRI•

NOVO RONDO

\Departamento
de
Transportes

Jardim novo Mundo

Bairro N!In Mundo

Classe 33
Título de Estabelecimento

Termos na. 674.792 e 674.793, de

Termos ns. 674.790 e 674.791, de
2-12-1964
Knibkliike Fabrieken Talens
Zoon N.V.

e

PA ND

2-12-1964
Lojas tnipar de Comestíveis Ltda.
Guanbara

1

Classe 42

Para distinguir! Aguardentes, aeritivoa
anis, blter, brandy, conrague, cervelas
Cii.18:.e 1
essências para bebidas alcoolicas genePara distinguir: Absorventes, acetona. bra.
fernet, gyn. licores, kumel nsctar.
ácidos, acetatos agentes químicos para
&tratamento e coloração de fibras, te- punch plpermint. rhum, suco de frutas
cidos. couros e celulose: água, a : eco- com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vin saos vermutes, vodka.
ol, albumina. anilinas; Mutuem alvaiade
wrisks;
•lvejantes, Industriais, alumínio em pó.
emoniaco, anti-incrustantes. anti-rsidatt•
tes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azo

tatos, água acidulada para acumula-

(Seção
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Classe 41
Alcachofras, aletria, allio, espargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
ISscoitos. bombons, bolachas, hatuailiv,
c;.--;fJ em pó e em grão, camarão, -canc',..
em pau e can pó, cacau, carnes, chá,
cs.ramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
a'imenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhada, castanha, cebola condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, emp,:c/as, ervilhas, mixovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios. frutas secas naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de lr:o, gelatina,
çg)iahada, geléias, herve doce, herva
inste, horta'iças, lagostas. línguas, leite
sondensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, frk.Sas alimentícias, mariscos, manteiga,
ir argarina. , marmelada, macarrão, massi da tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. noóleos ~estiveis, ostras. ovas,
n, ,.. paios. pralines, pimenta, pós para
;salins. pick'es, peixes, presuntos, pales. petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins:
wijos. rações balanceadas para unimais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enatadas, sorvetes. suco de tomates e de
Frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
ita, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Ti:Tino n. 9 674.794, de 2-12-1964
Serve-Bem Material de 'Construção •
Limitada
Guanabara

Urino n.° 674.795, de 242-1961
Halabi
Filhos Ltda.
Minas Gera',

.....iasse 36
Pare d,stinguir: Artigos de vestuário,
e roupas feitas em geral: Asasalhos,
sveutais, alparcatas, anáguas blusas,
noras, botinas. blusões. boinas, babadouros. bonés. capacetes. cartolas carap uças. casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados. chapéus, cintos.
cintas. combinações. carp:nhos. calças,
de senhoras e de crianças calçd,s calças. camisas, camisolas, camisetas,
cucas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, docrun i.m. achares tante.slas. fardas para militares. co.
'arpais. fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de litigaria. Iaquetas, lacmês,
luvas, ligas, lenços. mantem, melas,
maios. mantas, mandrio. mantlhas paletós. palas, p enhoar, pulover pelerinas,
oeugas. ponches, polainas. p iiamas pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. rou p ão, sobretudo,
susp ensórios, saldas cie banho, sandálias,
sue teres, shorts. sungas. stolas ou slacks.
tutu, toucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Termo m° 674.796, de 2-12-1964
Arte Floral Ltda.

SERVE - BEM

Guanabara

IndAstria brasi/eita
ods.
Para distinguir: Materiais para construcfies e decorações: Argamassas. argila
areia azulelos. qatentes. balaustres. bloos de cimenta bloros para oavimentaClasse 45
.ão calhas. cimento, cal. crá chaNas
içoiantes caibras. caixilhos; colunas- Sementes e mudas para a agricultura,
horticultura e floricultura e flores
chapas para coberturas. caixas dácina.
naturais
calras para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etizos. edificaTermo n.° 674.797, de 2-12-1961
ções precnoldadas. estuque. emulas° de
Livraria Livroneves Ltda.
asse asfáltico, estacas. esquadrias. estru
Guanabara
'aras metálicas para construcões, lamelas de metal. tadrithos. lambris. (uva,
de Rindo. !ages, lageotrui. material iso
ante contra frio e calor, manilhas, mas
sag para revestimentos "de paredes. 4,.a
deiras para construções. mosstcos. Produtos de base as 4áltico, produtos para
Indústria Brasileira\
tornar impermeabilizantes as argamas.
sas de cimento e cal. hidrãulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeaClasse 32
bilizantes liquidas ou sob outras formas
Níveos
para revestimentos e outros conto nas
construções, persianas. placas para pel674.800, de 2 - 12 - 1964
Termo
vi menfacào. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes Glaucid — Distribuidora de Produtos clE
Laticinios Ltda.
Papel para forrar casas massas antiGuanabara
rcidos para uso nas construções, parguetas. portas, portões, pisos, soleiras
iara portas. tilolos tubos de concreto.
telhas. tacos, tubos de ventilação. tanalies de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 41

PREÇO DO NÚMERO DE

Indústria Bra.aileini

irivrtrieVec
a!

CLAUCIR

HOJE: CR$ 10,0,(1),

Produtos delaticinios. leite, mantelgeo
queijos

A

