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SEÇÃO lu .
ANO XXIII — N.P

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 7 DE ABRIL D.E 1965

I

DEPARTAMENTO NACIONAL
PPOPRnADE INCUSTRIM
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Dia 2 de abril de 1965
lapercia Sociedade Anônima Atacadita de Relógios Suíços (recorrendo do
despacho que defeeriu o termo 153.014.
marca Or Mas de Casa Mascai, Joalheria S. A.) — O Sr. Secretário da
Indústria exarou o seeguinte despacho:
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, na forma dos pareceres. Rio, 26 3.
(ass.) Eduardo Portella Netto
Secretário da Indústria.
Produtos Quirnicos Ciba S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o termo 165.887, marca Formatiazol de Angeli, de Inst. de Angeli do Brasil Produtos Terapêuticos Ltda.) — O Sr.
Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acôrdo com o art. 50
de 1Lei 4.048-61 e da Portaria Ministeria' de 27.9.63. conheço do recurso C
lhe nego provimento por não colidirem
aa marcas Formotiazol de Angeli e Forinocibazol e mantenho o despacho de fls.
11v. Rio. 26.3.65. (ass:) Eduardo
Portella Netto — Secret. da Indústria.
Ibbott Laboratoriees (recorrenedo do
despacho que defeeriu o termo 174.382,
marca Abed avic de Lab. Raul Leite S.
A.) — O Sr. Secretário da Ind. exarou o seguinte despacho: De acôrdo
com o art. 50 da Lei 4.048-61 e •ca
Portaria Ministerial de 27.9.63, conheço do recurso e lhe nego provimento
para manter o despacho recorrido de
fls. 7, na falta de anterioridade impeditiva maxime epela não prorrogação
do registro n.9 55.488. Rio, 30 de inarço de 1965. (ass.) Eduardo Portella
Netto — Secret. da Indústria.
Carneiro da Cunha & Cia. Ltda. —
(recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 177.127, marca Carneirinho)
— O Sr. Secretário da Indústria exarou o seeguinte despacho: Conheço do
recurso e. dou-lhe Provimento, face aos
pareceres. Rio, 30 de março de 1965.
(ess.) Eduardo Portella Netto — Se-,
c rotário da Indústria.
Fábrica de Bicicletas Morkek S. A.
(recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 177.198, marca Escandinavia
-- O Sr. Secretário da Indústria exaroo o seguinte despacho: Conheço do
recurso e nego-lhe prov'meneto. face aos
pareceres, Rio. -26.3.1965 . ( asa ) =Eduardo Portella Netto — Secretário
da Indústria.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Nelson Fontes Beiro (recorrendo cio
despacho que indeferiu o termo 177.349
marca Boro Fix) — O Sr. Secret.
da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e dou-lhe provimento face aos pareceres. Rio. 26.
3.65. (asa.) Eduardo Portella Netto
- • Secret. da Indústria.
Silex S. A. Administração Comércio
e Indústria recorrendo do despacho que
deferiu o termo 177.464 marca Sillax
de The Worcester Royal Porcelain Co
Limited) — O Sr. Secret. da Indústria
exarou o seguinte despacho: Conheço
do recurso e dou-lhe eprovinuito em
parte para manter o rgistro da marca
Sillax já agora na classe 15 face aos
pareceres. Rio, 26 de março de 1965.
(ass.) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.
Panquimica Ltda. -- (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 178.803
marca Retanakos) — O Sr. Secretário
da Indústria exarou o seguinte despaabo:
Cia. Brasileira de Adubos C B A —
(recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 178.872, marca Hipersalitre)
— O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Mantenho o
despacho recorrido que bem aplicou ao
caso o art. 16 do Código e com a unanimidade de pareceres existentes no processo. Rio, 26.3.65. (ass.) Eduardo
Portella Netto — Secretário da Indústria.
N. V. Maatschappij Nutrida (recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 179.028, marca Pom Tota) —
O Sr. Secretário da Ind. exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso
e dou-lhe provimento, face aos pareceeres. Rio, 30.3.65. (ass.) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.
Canadá Day Ginger Me Incorporated
(recorrendo do despacho que deferiu o
termo 179.072 marca Spur de Palmira
Azevedo dos Santos Miranda) — O
Sr. Secretário da Indústria exarou o seguintes 'despacho: De acardo com o art.
50 da Lei 4.048-61 e da portaria Ministerial de F.9.63, conheço do recurso e lhe dou provimento para denegar
o registro pletleado fls. 12, face aos
registros impeditivos em vigor (fLs. 15)
que iustiFicam a aplicacão do • art. 95
n." 17 do Códig o. Rio. 30.3.65. (ass.)
Eduardo Portella Netto — Secretário
da Indústria.

Instituto Crioca de Biologia Ltda.
(recorrendo do despacho que indeferiu
o termo 179.962, marca Solutiazol) —
O Sr. Secretário da Indústria exariu o
seguinte despacho: Conheço do recurso
e lhe dou provimento para conceder o
registro, visto não ser aplicável ao caso
o art. 95 n.9 17 do Código. tudo de
acôrdo com o art. 50 da Lei 4.048-61
e a Portaria de 27.9.63. Rio. 26 de
março de 1965. (ass.) Eduardo Portella Netto — Secretário da Indústria.
Antonio Samia & Cia., Ltda. (recorrendo do despacho- que indeferiu o termo 180.590, marca 7 Anões)'— O Sr.
Secretário da Ind. exarou o seguinte
despacho: Conheço do recurso e lhe dou
provimento para reformar o despacho
recorrido a fls. 9 e conceder o registro
pleiteado na falta de impedimento legal.
Rio, 26.3.65. (ass.) Eduardo Portella
Netto — Secretário da Indústria.
Laboratórios Lysoform S. A. (recorrendo do despacho que deferiu o
termo 190.302, marca Renofontn, de
Ind. Química e Farmacêutica Schering
S. A.) — O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Sendo
a anterioridade impeditiva da própria
requerente, de acôrdo com o art. 50 da
Lei 4.048-61, conheço do recurso e
11, nego provimento para manter o despacho recorrido de fls. 7v. Rio, 26.3.
65. (ass.) Eduardo Portella Netto —
Secretário da Indústria.
T. Cerqueira & Cia. (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 258.644,
marca No Ko) — O Sr. Secretário da
Ind. exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-rie provimento, face aos pareceres. Rio, 26.3.65.
(ass.) Eduardo Portella Netto — Secretário da Ind.
Plastifon S. A. Plásticos e Derivados (recorrendo do despacho que indeferiu o tono 259.193, marca Plastilene)
— O Sr. Secretário da Ind. exarou o
seguinte despacho: Conheço do recurso
e dou-lhe provimento face aos pareceres.
Rio' 30.3.65. (ass.) Eduardo Porteila Netto, Secretário da Indústria.
Cia. -Ca lçados Fox (recorrendo do
despacho que deferiu o trmo 296.800,
mar. Solatex de Pucci S. A. lk a iefato: de Borracha) — O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: De acerdo com o art. 50 da Lei
4.C48-61 e da Portaria de 27.9.63, conheço do recurso e be nego provimen-

to para manter o despacho recorrido de
lis. 10. Rio, 30.3.65. (ass.) Eduardo
Portella Netto — Secretário da Inchas.
tria. •
C. F. Boehringer 8 Scehne G. M.
G. H. (recorrendo do despacho que
deferiu o termo 315.499, marca Ator.
cmn de Laeboratórios Lepetit S. A.)
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho: Conheço do recur.
ao'e dou-lhe provimento na forma dos
pareceres. Rio, 30 de março de 1965.
(ass.) Eduardo Portella Netto — Se'
cretário da Indústria.
Laboratório Torres S. A. (recorren.
do do despacho que deferiu o termo
326. 1 52 marca Lipotrolln, de Lab. Lou.
bet de Produtos Ltda.) — O Sr. Se.
cretário da Indústria exarou o seguinte
despacho: De aceado com o art. 50 da
Leei 4.048-61 e da Portaria de 27.9.
63, conheço do recurso e lhe nego pro.
vitneanto para manter o despacho recorrido de fls. 13v, em virtude de ser
possível a coexistência da's marcas re.,
gistrada e registranda. Rio, 30.3.65.
(ass.) Eduardo Portella Netto — Se.
cretário da Indústria.
Drogamooca Ltda.. (recorrendo do
despacho que indeferiu o termo 369.517,
marca Drogamooca) — O Sr. Secretás.
rio da IndúsTria exarou o seguinte des.
pacho: Conheço do recurso e lhe dou
provimento para conceder o registro e
acuo conseqüência reformar o despacho
de fia. 8v, ta virtude de não mais mas+
tir impedimento legal-a concessão do pedido. Rio. 30.3.65. (asa.) Eduardo
Portelia Netto — Secretário da Indús.
tria.
DECf. SOES DO SP. SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Rio. 2 de abril de 1965
/vTattio Costa — recorrendo do des.
pecha, que deferiu o termo 133.504, ia.
sigma comercial: Transportes Santo An.
tonio Ltda. •— do requerente: Trans.
-n,rtes Santos Antonio Ltda.
O Sr. Secretário da Indústria ex.iroU
o seguinte despacho: Mantenho o des.
paehe recorrido de f's. 25 verso, coco
aplicação do artigo 114 do adio() da
"-opriedade Industrial, em consonância
com o despacho proferido no processo
133.504 de 1946,. tudo de acen •clo com
o ;Ana) 50 da Lei 4.048, de 1%1, e a
riortaria de 27 de setemebro de 1963.
Rio de Taneiro. 25 de março de 1965.
Asa. Eduardo Portella Netto — tiveres
tário da Indústria.
p:

The Firestone Tire 8 Rubix :r Com- recorrendo do despacho que
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o e!tpediente
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando devei.ão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribulda, nos
rasos 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 salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas • vencidas
poderão ser suspensos ,sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinardes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

RIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE •
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
Cliie/E DO SERVIÇO OS PUDLICAÇÕES

el-tara cia seçÀo oa aeta..ç.lo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO di
adoto eis publicidade, de •xpieedant• do Ospartarniante
Nacional da ProprI•dade Induatrtat do ~lutare°
da In'dtiatria • Coraérclo

ImPreaho nas oiloinca do De partamento de tinwenea Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕIS E PARTICULARES

Capital e Interior:
(00.
Semestre . . . Cr$
Anu

Cr$ 1.200

Exterior:
Ano

Cr$ 1.300

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

indeferiu o termo 136.531, marca: Ve- mo 346 .483, marca Corinto) -- De
accirdo com o art. 63 do Decreto 535,
lophane.
de 23.1.62 e parecer da D. M. defi0 . Sr. Secretário da Imiustria exa- ro o pedido de reconsideração de fls.
rou o seguinte desepacho: Conheço do 9 para o tira de reformar a decisão rerecurso e nego-lhe proVtnento face aos corrida e conceder o registro pleiteado
pareceres. Rio de Janeiro. 25 de mar- visto que nzio foi prorrogada a marca
ço de 1965. Ass. Eduardo Portella impeditiva.
Netto — Secretário da Indústria.
Maaoel Bontini de Arau j o recorrenCoimbra t Cia. — recorrendo do dk do despacho que indeferiu o termo
despacho une indeferiu o termo 137 271 363. 722, marca Címário — De acár•
marca Apoio.
do com a art. 63 do Deecreto 535, de
O Sr. Secretário da Indústria eisaror, 23.1 .P2 e parecer (La Div. M . , nego
o seguinte desnactio: Conheço do re- deferünento ao pedido de ree,...n=tderação
curso e neno-lhe orovtinento face aos Je fls. 11 mantendo o primitivo des pareceres. R io de Tanei rn '75 de marre- Pacho que não concedeu o registro pieide 1 e;ç5. As. Pidnardo Portel lm Netto teado de conformidade CGÍVo art . 9)
Secretário do Tnrii-c:trn
n..) 17 do Código.
Instituto lVferVeprri .nra Fontoura S .
Colmar Representações Limitada
A. — recorrenrIn ttospacho mie In- (recorrendo , do despacho Iliz n .1 delesiu
deferiu o termo 152. 7(i5 — marca: Loc- o termo 361.863 maaca eluaa'a do intogénfro.
dústria de Lademias ;3,..r,u..a
— De acaro° com o ai tlgo
exaro?,
strilli
nd,'i
T
o
flP
i
rretár
O Sr. Se
O senainte desrrarho: rootwo do re - 63 do decreto 53a de 23 ue janeiro de
curso e ne r," -11-In
face aos latts e parecer da D. M. torno conrieparecere . Rio 4r Trineir o 1 5 ' 1p n-,nre, cimeneo do pedido de reconstcteração de fls. 11 retornio e oe.ipacno
de 1NÇ . Ase. rAnn - rIn Nettr concessivo do eregistro
para a (mai
— ecretário c1 l'orfa
indeferi-lo na forma do disposto no
o ,env

•

art. 103 cio código.

EXPEDTENTi ,r 1-)IR ET 01-2
GFR AL

Ria, 2 de abri/

nr.i5

fle.tidnra
N.' 416.801 — Eb?.7
13 rp silei ra Lida. — 7Psrr,c• novo.
eexemnlares 5titiiiT1l Sp.,“,1,1,1 (111p
é marca reoistr p da em nome ci"terr eiroS por ITIer 71(1?• r1e ror rmi te
• etcluit+rlo a parer,oq e'etro-(1nmÀ,ticor
em geral :Rnarell, os ltr,tiicti em geral e relógios.
e

Reconsideraçln

nesnachos

S%o Paulo Alpargatas S. A. (recorrendo do despac6o que Indeferi uo ter-

Pedro Ca.stanny & Filou ..reccrrendo do despacho que inaeferm
termo 371.203 marca 13CVlit11111C .
12e acordo cum o artigo 63 cio decreto 533 de 13 de jaaeiro cie 1952 e
parecer da D.M. deixo de acomer
o pedido de reconsidera.cao de ris.
niantedo o primitivo despache de
indeferimento do registro pleiteado
o qual infringe dispositua legai ardo Código.
tigo 93 numero
Sociedade Rário 'Ord.:sola Continental Limitada (recorrendo do despacho que deferiu o termo 382.a13
:ratea Repórter Carioca de Vera Hossepian Saltes de Lima). -- iJo acordo com o arti go 63 do decreto a3a
de 23 de janeiro de 1962 e narecer
da. D.M. deixo de tomar conhecimento do pedido de reConsideraça0
de fls. 8 mantendo o primitivo cies-

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
'Semestre . .
Cr$
450
Ano
Cr$ 900
Exterior:
Ano . . . . . Cr$ 1.000
continuidade no recebfroenio
dos jornais, devem os assinanleS providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima, de trinta (30) dias.
! pacho concessivo do registro piei.' teaao visto que nau Lia condenem
entre as marcas registra/ma o . deporter Agricola e registrara:1 i.epOrter
Carioca.
Bristol Myers Co (recorrendo do
despnetio que indeleiall o termo ...
383 . 91à marca ..l'aiota. ex) . — De
acordo com o artigo 63 do decreto de
335 de 23 de janeiro de 1.1.16a e parecer da Dlv. M. acotho o pedido cie
reconsideraçáo de 'as 14 reformando
o despacho recorrido para o iam de
conceder o registro. pleiteado visto
sei do próprio intereaiitio a marca
:Inelaimente impeditiva.
tananutil Merck riancicisgeseilscoaft
(recorrendo do despacha que deferiu
o termo 387.932 marca Cebiose. de
Cristóvao eclodia° Lisaoar. —
acordo com o artigo 63 do decreto
533 de 23 de janeiro de i9a2 e lace-

eludi de 1965
— As Repartições Públicas
cingir-Sé-ão às assfftaturat
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às!
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua. aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional'.
— Os suplementos às ediçães dos órgãos oficiais só ss
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada eaemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
anó, e de ..„.k)
por ano
decorrido.
Arnaldo Vaz Monteai.: (recorrendo
ao despaata) que indefent o teimo
388.304, marca
alísia:alce .10
— Dc acordo com o artrao
63 do decreto 235 de 23 de jadr.ro
I362 e parecei- da Dl v Mmeas
,i eferirt.enro ao Nd de reC0115.1,1e•
ração de fls. 9 mantendo o to:mi..
tini despacho denegatorio da concessão do registro pretendido visto

ser colidente a -nana rofrastraada
Audifar cota a re g istrada Audi.
13 F GoodrIch cio 3rasii ot.ciedr.de
Anornma Produtos de .Borracna
¡Tende do clespacno que
l o termo 59o.881 ma r ca Atiro Cami-

nho). — De acordo cum u satago
do decreto 535 de i Je lodeiro e pareter da Div. Marca nego dnt eri
111F I to ao pedido de r0000unera;a0
da "i s. 6, mantendo o despacho rim-

cialinente proiatado tenho em alsta

cer da Div.. Marcas neg.,. deferimen- u ilisposito o legar anu:111i
to ao pedido de r ee onsideraca,, co
atraente Comércio e industrio Sofia. 12, mantendo o p rimitivo cles- ciedade Anónima 1r ..?,c l icrent:l3 do deS
oricho ccncessivo do re g istro v:sto pio» ti que deferiu o temi) 415 033
que podem p erfeitamente coexistir as trarca Luse..n de laaiau. do Brasil

marcas Cebiose registrada e Ceilen
cem-irada.

Amianto Saciei:aio Anarataa). — De acordo Comi o .txtigo 63
Lever Brothers Port Sumight Lirn- do decreto 535 de 2zs de moleiro de
tee (recorrendo do desporto
que de- 1.9b2' e parec p c da ...Av. aiaroas acdferiu o termo 887 933 de Cristovao it.o o p edido de rec-Inz,viCItteaO
Colombo Lisboa. marca Delenver). Lis. 13 para o fim de relorm
. ae o
— De acOrclo com o artigo 63 do primitivo despacho indeferindo a
decreto 533 de 23 de ianeiro de 1962 presente marca a gila certa :are parecer da D. Marcas nego deferi- ma é a parte caractertstica Co piomento ao pedido de reconsideraçao prio nome comercia' da recortante.
rls. 14 mantendo o pcanitr , i ries
Indústrias Alimentícias Gerais Sopacto concessivo da re gisto) por 11a0 ciedade Anónima ira:or.-calo rio ciesinc parecerem cone/entes as marcas pacho
pacto que indefer( , / O leram 408116
r ecistranda e registrada.
merca Abeca — 1)e a;,•i:•.;‘) !r • O
A. S. Corrêa Comoanada Liniita- arligo 63 do decret -233 da 23 de jada (recorrendo do deopaaho que in- cairo de 1962 O raireian • ria Divisai)
deferiu a marca Falam Werke, ter- de Marcas nego atendi a iíit • ti, ao pe
de reccr áders.rão de 'as. 32
mc 388.607). — De actirdo com o
tirti tt.o 63 do decreto 523 de 28 de msnierido o t'esp4z.ho de ind(lcrinto iniciatraente prol eride por
janeiro de 3.5)62, parecer da Divisao tr
0.Nrisiderar colident - es isa marcas rede Marcas e principa l mente as aa- gistranda
e reg4.st reefa amt,is ccm
?hes ex p edidas à fia. 8v., e 9 dela:: de tomar conheeanentoa neclicic mesmo nome.
rrconsjderaçm de fls. 10 maritenalo
Laborterápica Briaaol S. A. ind.
o primitivo despacho de indeferiMen- QUiMica e I'Vrartriacut;ert.
trecorren.
to da solicitação feita
cio do despacho que deferiu O ter-

j
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Mó 409.479, marca Lisotensin ' de Laboratório Brastlelie de Chi/Meterapia Prudutos Labrapla S. A:). De acierdo- com o •aitiga 63 do de'ereto 535 de 27 de janeira de 1962
e apetecer da Div. Marcas atendendo ao pedido de reconeideraçao de
fls. 8 para 3 fim de reformar O
despacho primitivo.mdeterindo o reistro da Lisotenam registranda que
g
colide com Lisee.:ensil registrada.
Laboratório Olham Sociedade An6
ulula trecorrentie do amacie) que
deleriu o termo 426.203 marca Norinacilin de Probloticar Latioratóriee
Limitada). - De ;telinta cum o unigo 63 do decreto 63e de 23 de Janeiro
cie 1962 e parec er tia- D.. Meteas,
mantenho o eeepaelm conoteeaeo do
registro negando deferimento ao pedido de reconsideraçdo de fls. 8 por
me parecer que poetem pacificamente coexistir Normw7.11-1u regisiranda e
Climacilin registrada.
André SilvaM \recorrendo do despacho que inder arla o terem 531.745
- marca Tropic) - De tieõrdo cem
o artigo 63 do decreto 535 de • 23 de
Janeiro de 1963 e parecer da Divlsa.b
Marcas nego atendimento ao pecedo
de reconsideração de fls. 14 e mantenho o despe.r.he de indeZerimenco.
Inicialmente proferido.
Matadouro Avicola de Ribel:áo Pre
to Limitada (recorrendo do despacho que indeferiu Lêemb 633.599,
marca Ribeira.° Preto). -- De neer& com o artigo 63 do decreee numero 535 de 23 de lanem) cie 1962e parecer da Diy. Marcas rianienno
o despacho de indeeetemeino de XIS.
6 verso, negeedic aterehmento
rtedido de reconsideram) conetante
do processo p qual não Stielflentemente conveulente para que sela
Modificada a orirettera•decisão.
EXPEDIENTE -DO DIRETOR
GERAL
Rio, 2 de abril de 1965'
Manoel Ambiseio Puno Sociedade
Anónima - encteetria e Comeroo:
- e convtazdo compa.rec,er n este
pepartamearo' - C9rilpo,;:ecenuto
sr. Diretor 'Geral, unir, cio prazo
máximo unprurrogavol de trinta dias,
contados na data ue puiniceçao ao
preseáte titulo do registro 294 391.
Eliezer Laszio Barstel -e. no pedido
despsouo
de recousWelaçao
dando anotai a trunsteeeacia dos- ciereitos para industrie e Comercio' Pis
solll Socieuaae reeeturna. •- Apresente novos laXelllOtai23 $11i2StlfUlnriO
a referencia a jipes, aportuguesamene
te •da marcaenotória - jeep - por
'veículos utilitários.
Reconsidera çao 'de Despachos
.
.
Oddone Piare 84 Companhia Limitada - recorrendo do 'despacho, que
indeferiu o termo 2tie. 705 -e titulo:
Frigenix. - eaantenno o despacno
de inaeferimento. peoncada em
de dezemoro de 1962. U pedido de
reconsideraçao não esta devtdatnente
fundamereatio e, por isso, o 'arquivado, ae acordo com o artigo 166 alinea "B" do Código. Arceuve•se,
tamoem o processo.
Braz - Antonio Soares - no pedido
de reconsideraeao do despacho de
indeferimeto co termo :4 37.424 titulo de mabeiecunento Auto Mulo
Diesel Industrial. - Monteado o
despacho de nadeferiMento publicado
em 1 Ide dezembro de 3962. O pedido de reconsideraçao não está devi.
daMente fundamentado. ee por Isso.
é arquivado de acordo- cora o artigo
196,
"B" do Códieo
.
Cia. alão dos Refinadores Acilrer
e Café - no p edido de reconsideração do despacho de-deferimento do.'
termo 376.362: ,Cia. „dião, C omercial,:dtv'ein. Urano
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*Comercial.' - Mantenho o despacho
que deferiu o termo: 46.362, publicado em 27 de dezernbre -c:e 1962.
O pedido de reconsezieràçáo Mio está.
fundamentado e, por isso, é arquivado, de acordo com J artigo :96 alume "B" cio Código.
Indústria de Moveis Estgados e
Colchões cie Molas Beia-Star Limitada - no pedido de reconsideraçau ao
despacho de indeferimento do térreo
436.690 -- frase de prepaganua
da - Execelncia em Móveis Estofa
dos. -• De acdrdo com o ardgo 63
do Decreto 535, tle 23 de janeira :te
1965 e parecer da Divisai) de Ddarcas,
mantenho o despacho de indeterimen inicialmente proferido, -negando
atendimento ao pedido de reconsicleraçao de fls. 13.
Nelo Roupas Limitada - no pedido de reconsideraçao do despacno
de 'indeferimento do termo 344.040
- marca: Nele. - Ne:enteiem o despacho de indeferimento publicado
em 24 de abril de e962. (.) pec./leo
de reconsideraçÉto nao esta f undamentado e è .arquivado, do acordo
com o artigo 196 - afinca 13" do
Código. Arquive-se o processo republicado por ter salde coei incone
reções.
•
Editõra 'Senhor -Sociedade Anónima no pedido de reconsideraçáo do
despacho de indeferi:medo do termo
.428.325 • - marca: =mutuas. 'e-e
Mantenho o . despacho de indeferimento publicado em .11 ae•janeiro
1955. O pedido de..revesideraçao nao
está devidamente fundamentado e,
por isso, e 'arquivado, de actirdo com
o artigo 196 - alínea "R" - cio Código. .- Arquive-se o .proeese). Republicado por . ter ...ealio com Incorreções.- - .
Brassonter Sociedade Anônima, Indústria e Comercie - na pedido, de
reconsideraçfice lo deepacno de acre-rimento do teimo 90.710. privilégio de invenção: Processo para a
fabricação de ligas d.e cromo com
metalurgia do pó - da requerente
- Wargõns Aktiebolag. - . De acera°
Coei o artigo 69 do Decreto 535 de
23 de _janeiro de 1962, e , parecer da
Divido de Patentes, nege ateneenento ao pedido de reennsideraeao de
fls., mantendo o prim itive deciseo de
deferimento do eedido. porém com
os pontos caracier istecos na parte
ora corrigida fie,

s
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Privilégio de invenção - Cutnpr.j a rè° 156.998 - World Packing
clikridia e Comércio de tinpacetainentoe
exigência.
alhada.
Alpha Indústria e Comércio de Y',ouis
Chas Pfizer
Co.
N 7 156.517
Sociedade Anónima - Na desisti.icla
do pdeido de recOnsideração tio d aipo- Inc.
IP 156:555 - Dr. Matiricio Sattiler,
cho de deferimento do termo n9mero
N° ' 136.5/4 - Mibis lvlerkantila In119.280 - Privilégio de invengio
igemorspyran
Cumpra a exigência. •
Chemitron 'Corp. .
N9 leo.5/5
N° 1eb.5/7 - joaqu.m tugen.o PeRecursos
reira e' ueialdo Saictituta de Larvalao.
União de Bebidas Indústria e Comer.
trv 0 156.581 - Jorge Lainião de OHcio Limitada - Recorrendo do despa- 'ca.
cho de indeferimento do pedido de les- - IN , 156.596 - Ohnes Silveira. •
tauraçâo na patente de numero 1.132
N° leb.599 - Frederico Aimiuger.
- iViocielo industrial.
N9 le0.h29 - José Sampaio Preire.. •
José Soares Aabeitini •-• Recorrendo
W leb.11e3 - Lepeta S. P. A.
do despacho que indeferiu o pedido de
N" lab.845 - rcivaciavia Sanipaio
caducioade da marca Canguçu - Re. Campos.'
gistracia sob numero 102.414.
N° 156.846 - Osvaldo garbosa da
Mario de Aibuquerque Maranhão Pi- Silva.
Rossi
mente! - Recorerndo do despacho que
N 9. 131.746 - Claris A.
inueteriu o• termo 455.550 - Moica: Companhia.
Orientador Fiscal Imposto de consumo
• •
Renda.
EXIGENCIAS •
•
EXPEDIENTE DO DIRETOR. DA
Têrmos com eidgenclas r a cumprir do
• DIVISÃO DE PATENTES
Serv.ço de Leocureentação:
1\1 9 63.505 - eluuson _roam Pleetle"
Geirantia de Prioridade •
cos elhp.
•
iP oe.e39 - Anal) incorporam&
Dia .2 de abril de 1965
N° •108.499 - Uoodrich Gult Chem:cais Inc.
N 9. 156.268 - Melhoramento em fi' 1‘19 . 110.á86 - Sterling Drug Inc.
chas para escritório, bancos, escolas e
1.1' 111.596 - jutius Pauto.
outras tinaltdades - António Lados
112.d06 - Lhas Phzer ei Co.
,remendes Lana - Arquive-se cie ao:er- Inc.
a() Com o artigo 9°.
1 31 9 113.25e - Viiilcio Soares de"FiN 9 •156.425 -.Aperfeiçoamento para g ti e treco .
mesa luminosa- para televisão - AntóIN" 113.907 - Frankische lsollerrohr
nio Perez Sabia - Arquive-se de anu Nietallwaren Werke • Kirchner.
acõrdo com o artigo 9'.
IN° 124.085 - United States Steel
Corp.
EXIGENCIAS
te , 125.170 •- 'Rádio Corp 01 Ame.
•
rica.' „
Termos com b,xigênc.as a Cumprir:
ri' 126.282 ,- Westinghouse Electric
N° 111.459 - lhe Bleck Clawson Corp.'
IN , 121.416 - Monsanto Co.
re9 113.635 - Vidros Corning Brasa
N 9 1211.149 -ee 'lhe Lubrizol Corp.
.Socieciacie ItnôtIIflba.,
IN 9 128.221 . - Union Carbide Corp.
N° 114.727- - Karl Leitner.
1\1° 126.200 - hans Laske.
N° 118.989 -Tire 1.)11 Shaie Corp.
128.3-10
ktousanto Co.
N 9 120.395--lhe Alliánce Machine
N° 1 130.1 ./6 - Soe ele • Industrielle
Co.
Ou Caouiehouc Regenere',
R' 121.149 - Continental Ou Co.
N° 13i./.658. r-- Giba Societe Anony.;
N° 124.314 - Gene, Cabral de Cas•
tro. •
14° 130.185 - Enzio Nikolaus Kurt
1\1' 125.071 - Itek Corp. Heimann.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N 9 12/.bb8 - Argus Cliemicai Corp.
N° -130.762
Kalle Aktiengeselle.
RECURSOS
N°. 127.9ó4 - Phillips Petroleam'Co. chait.
N 9 128.252 - J. R. Geigy S.A.
le° 130.902 - Jeque!), 5 Cia„
£igéncias
N') 128.282 - -Maiharia •J.Vossa SeN° 131.301
Cristas George° Tzenhora da Conceição Sociedade Anóm- dakcs.
Rio 2 de abril de 1965
•
ala.
.
•
131.646 - Companhia Industrial
N 9 128.423
Vitorio Speietta.
Cate ,do Brasil Socafe.
Ernpire Indústria Nacional de Rádio
N°
128.515'
Deu1scue
Solva
y
e Televisão Sociedade Anônima Na
• N° 131.609 ---. .vábrica PirátinInga de
recons:deração do despacho de indefe- Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Artefatos de Borracna Limitada.
N" 131.774 - Compannia Paulista
rimento do termo número 383.895 s- Hattung. •
IP 129.786 - ()regeu Etablissement
Cumpla a exigencia.
Papeis e Artes Gráticas.
- 'lhe Giilette Company - Na desis- For Patent-verwertung'.
• N9-131.896 , - VAla doas Sociedade
N° 129.587 - Uregon Eiabltssement Anon:ma 'nauseias de • Papel.
tência do termo número 385.833
Fur Patentvei'wertung.
Cumpra g exigência.
N 9 131.903
"lhe National Cask
N° 129.822 - Companhia Siderúrgica Registem Co.
Companh'a Cervejaria Brahma
Pataista .cosnpa.
N° 131.131 - Toshinori Kobara.
pedido de- desistência, do recurso
IN/ 129.66> - Louis Lepage
Cs).
N 9 132.280 - Andre Nathan Stam.
no têrmo número 388.086 - 'Cumpra
N' 130.414
Argus Chemical Gorp.
a ex:gência.
N 9 131.001 •n•-• ThOrna3
Cieccile boull.
N 9 119.096 - American Machine 8
Standard , Kolsman Industries Inc - e Robert Shuiman.
•
No pedido de reconsideração do crespaN°. 133.365 - jose'Casemiro Rodri- foundry Co.
N 7 120.628 - The Singer Mgnufacm
cho de indeferimento do . têrmo número gues.
•
turing Co.
403.290
Cumpra a ,exigéncia.
N° 156.455 - Rohm 13 !demi Co.
N 9 124.679 -a- Citei Sociedade Ana..
N' 156.456 - Taba Inc.
Importadora Exportadora TrausatlanN° 156.459 - Inventa Ag. - 7ur cima.
tico Limitada -.Na desistência da reN 9 125.515 - Leila Vellint Achong
consÃeração do despacho de indeferi- Fc7schung 4.1nd Patentverwertung ZuN 9 125.514 - Lena Vellin1 Achou
rich.
mento - Cumpra a agência.
N° 125.709 - Soc. Paursta cie Ao.
.t4
.°
156.461
-,Plani
el G. M. B. H.
A. J. Renner Sociedade Anónima
tefatos Metalúrgicos Sociedade Anóni.
fndústria
Vesti:M.. 0 - No , pedido "de Zw1rnerei Und Sp'nner:maschinen.
ma.
f
..) •
Kurt
,N° 156.474.
Richter.
doistência do têrmo número 477.697
N 9 125.823 - Jack Kmeuter.
•N°. 156:487--, T. Oertli Aktlentte"Cumpra à exigência: ',N° 126.185 -. Industrias de Papei
•
'Wapsá Auto Peças 'Sociedade An- sellschaft;
T. Costa e Ribeiro Sociedade Ando&
Na reconside1'a0o do' despacho •N° 156.497 -- Odette Diniz, de Car- rua.valho
ed
9 126. . 508 4 nn•.
, de deferimento' dei • térrhOn23.042
' Oawaldo'' Colombo.

1420 Quarta-feira 7.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Abril de 1965

NI 114.192 - Les Laboratoires FranN9 120.165 - Alpha Research Corp.
N. 179.
- Amai AdministraçãO
çais de Chimiotehrapie.
N° 1211.998 - jose Panaria.
e Serviço. S.A.
N9 123.103 - Nelson reuerico EmiN9 111.264 - Vu/can Cincha:lati
N. 479.950 - João Amarai MesN 9 127.827 - Agazzi Ationso.
Inc.
quita.
N u 127.595 - Almude ue Souza Ma- lio Palay Mir e Wmter Alemany
N° 111.882 - Rohm Moas
1. Cartolano S.A.
galhães.
N. 479.951 N 9 124.851 -14".Signaa InduStria e CoN' 115.026 - Philco Corp.
joaz Campos Filgtati•.T4 128.241
AIuminio Empresa.
N° 120.458 - Allmanna Svenslca
mercio de Metalúrgica e Calefação LiN. 479.952 - Transportes Argus
raa.
Elektriska Aktiebolaget.
128..i.55 - Companhia de Adiai- mitada.
S.A.
N° 121.061 - pari() Fáál.
si.sLaçao e comércio sennuatkaitenback • N u 124.878 - Diamond National
N. .79.953 - Frigaifico T. IVIaie
N9' 121.114 - Leandro Augusto.
£' - iviauzaimio Isaistawa. Co.p.
S.A.
N° 121.525 - Amadeu jatochi e
IN° 125.274 - F. M. C. Corp.
N. 479.955 - Laticin:os Catedral
N u 12.b02 - turinaun wden.
Salvador Antonio 'Hen: ique Romano. Ltda. - Fica também retiflacdo a clia
N° 125.1/5 - tiryx
N" 1125.756 ieungui.
1\1/ 120.319 - Souete un,tuues ta
N° 123.860 - Companhia Adminis- chu.. icadon c-1 20:44961 -quanto
N' 126.159 - hermann riank.
de Rechercues Tediniques l Cm:amar- tração e Comércio Schmidt Kaltenbach. ao nkmer, do têrmo - nome comercial
N9 129.260 - Canos /4iarcon.
N" 124.081 - Belimar Favila Ca- - Laticínio Catedn.' Ltda.
NV 130.3/9 - Rad.° Corp u Ame- em:as eu tec.
1549 126.599 - Owens Corna]; Fi- macho. N. 479.769 - Confederação das
zica.
N 9 124.109 - Edgard Ferreira Bas- Fainillas Cr:rãs.
IN" 132.200 - Fansteel Metalui-gicai Oelyias
tos.
N u 12/ .394 -Arap
N. 479.975" - Mappi rio Brasil, Pro
Coip.
.N° 124.120 - . 1rineo Kabusberger. dtttos Farmacêuticos Ltda.
N u121.606 - 'the University- 01
N u 132.423 - Congast A. G.
N° 124.323 - Oscar 1homazelli.
Paisbarga.
N u 133.02 - Dougias Çalizto.
Diversos
N9 124.411 - Jose Nemetn.
12/.718 - Hico Corp Of AmeN u 126.214 - Souete Laes Usines
N° 124;758 - berre Grumbach.
ica.
Chimiques Knone Powenc.
N. 479.309 Corrêa Bar.
N° 125.740 - Bentivogno Marini.
1N" l,H - Jose ivilguel Martinez
N u 127.944 - Talou Inc.
bosa -Prossiga-se .bstia'ndo a cl.
N° 125.510 - Per Bergman.
N° 12O.025 - Monsanto Co.
Halske 50 pela classe 38: excluindo impresa
N° 126.119 - Siemens
N' 12;3.642 - Anos masclimenbau
N u 131.8/4 - Cora Products Co.
SOL,
Aktiengeseischaft.
N 9 133.19b - Allied Cnenucal Corp. Lr. 1n9 aamer Winunorst.
Fica tarab.-: retificado o clichê que
N9 127.472 - Lockheed Aircraft
129.1i2U - Inc Tolynier Corp.
N 9 110./31 - Soivay t../
saiu publicado em 14 de abril de .1961,
IN" 119.229
Arnamo Piconi e V ic- Corp.
W 120.335 - Benedito Barbosa.
Turbscor.
N9 120.7/9 - Foster lirant Co. tortno rerreira da Costa iNeto:
N. 461.119 - Peter Eduard Fran.
IN' 132.1lb - Multi raunig DistaEXPEDiENTE DA SEÇÃO DE
EXAM FORMAL DE MARCAS kel - Prossiga-se na classe 33 - TiGeneral Eiectric- Co. canoura de Tilmes Lunitaaa.
N" 123.4C7
tulo de estabelecia' - -to.
1N' 133.245 - 1"ralicescia Bitetto.
N u 124.193 - Pluia Murará.
Mercx
e
Co
Inc.
•
N''
132.bot3
Exigências
- 4-11.W.hwu Laier„
N' 1.)r*
ht
Retificações
IN" 132.b10 - Ciaauio
N u 120.00 - hermann rrank.
•
133.107 - Carlos Pascual Ros.
Têrmos com exigências a cumju.se nuas.
, N uN. 479.764 - Marca: Lima -- riu
N" 132.150 - MasJyasu VVatanabe.
prir:
N' 12o. 9u - tjueuriier vv eigner.
quarenta: Lima, Lima el
132.1%1 - N. 'v. rhai.ps
N9
C.
Lanited.
N u 12,9.229 - 1. t.
Clichê publicado em 18 de alail da
lampentanneken.
Rio, 2 de abril de 1965
N u 129.4o0 - lbe Tiectric Storage
1961 clas-e 28 na classe.
N u 132.350 -- R aym orai Ralph
Batiery
N. 469.436 - 1nd :as Uberaba N. 479.775 - Marca: Cazex • Wheeler.
tiu.olb
Fl\•1C Corp.
Requerente: Vazes Indúst ia e Comera
Ltda. - Apresente cliché'.
Ni" 130.12/ - Dermevai Neves RoIN' 131.399 - Indústria de Artefatos.
N. 479.770
Confederação d.ls cio Ltda. - clichê em 18 de abril de
de
fecicios
tinpermi
dr.guez.
1961, na classe: 15 art'-os na classe.
N u 132.533 - Aibekomay L.da Fab. Famílias Cristas - Apresente cliché.
N u 130.421 - Helen Wiiis Strong.
N.
-,./9.771
nclo
Krul
e
Otic.
N u 132.767 - l'oyo tía yon KabusNi 130.923 - ja ton Manuiacturn,g
EXPEDIENTE DAS DIVISbES E
mar Alves
,nceição.
naci .na soa.
Co.
SEÇÕES REPUBLICADOS
N. 479.772 - . Confederação das
Compagnie Generale
N" 132.800 - Clov:s Be‘ilaqua de
PC 131.002
Famílias c ::-ta's - Prossiga-se tranb..im
Azevecto.
cm:caro
Ler:tanque.
D.
Ma 's Indeferidas
iN u 132.843 - Os.a:uo da Costa com as exclusões dos artigos grifad:is
W 131 At/ - faaayotis Constantine
pela
seção:
Difluo-ai:opomos e Constantine Deme- Lturia.
Dia 2 de abril de 1965
N. 479.776 - iCnelas Unidos S.A.
N" 137.459 - Estanislitu
trius Parai is.
N. 47^ 792 Indústria e Co- N. 180.285 - Be.0 - Imperial
Iii.i01 - N. V. Philttp Gloeimércio Ltda.
Chemieal Industries Lira 1 - Cl. 1.
N" 150.019 - Paulo Alcusu Loyola.
lampentabrie ice n.
N. 479.795 - Kurnataro Sueyoshi.
N
u 11.3.5112 N. 236.839 - Serra do •Norte Armando
Ferreira.
N.
N' 131.110 - Tr?.nsportes Argus Zair Pinte do Rego - Cl. 42.
N'' 129.230 - Benet spinoia Couto
S. A.
N u 131.113 - Pierre Jean Mane Vernandes.
N. 248.807 - Jangada - Santos
N. 479.946 - Djalina Macchia- Industrial
,Theoclore Aitard
•
129.2.1
Mario
leIlery.
.
e Comercial Uda. - Cl. 41.
semi.
IN' 131.204 - Kaile AktiengesellsIN 9 129.643 - U,walcio Colombo.
N. 409.174 Jiticica S.A.
chate.
N' 129.7/7 - Ivan Troes Azatubdia.
- Casholatk - Q. I.
131.3db
N.
V..
Philips
("1oeiNu
N9 129.945 -7. Radio Corp Ui AmeN. 417.398 - Lageana - João Ba1ampentabrieken.
dini - Cl. 42.
rica.
N' 131.315 - Robertshaw Fulton
N. '30.788 - São Paulo - Cia.
Nu , 129.h62 - Aanas,ães de Aço PraÇontrom
de Tr Jos S'a Paiao - a. 36,
N u 131.390 - General Electric Co. bei Socieuade Ananinm.
Siemens Schuckert- N u 130.232 - Neison Udine VararN° 131.5/8
217 arcas Deferidas
di.
werae Aktieugesellschalt.
Bui caux
N u 130.672 - Guilherme Marazzi.
N' 131. uu N. 294.217 - Alemar - Ind. e
INCCRPCRAÇÕES IMOBILIÁNAS
Uni.! Reenenmaschinentabrik Alttinege- N" 130.703 - Constractiaas Edmond
Comércio Alemar Ltda. - Cl. 16.
Coignet.
senschatt.
N. 377.580 - Vir ":ontente Viaje
Lei ri.° 4.591, de
N u 131.232 - Lou s Fontaine.
N u 131.897 - Raul de Silvestri. e
co... Exxo - Humble 0:1 G Refining
N° 131.244 - Mei:same, Lo. •
Umberto SerPa•
16 de dezembro de 1964
Co - Cl. 4 (tendo em vista o parecer
N9 131.246 - Nluasanto Co.
N u 94.529 - Pittsburgh Plata Glass
de fls. 8.
N°
131.370
lhe
National
Cash
Co.
Divulgação Ek.. 935.
N. 238.096 - Indantbren - Indaha
Co.
N9 99.649 - Tivadar Nyiregyhazi. Reg•ster
thren Warenzeithenverband E V 132.053
Fab.
NletaIúrgica
DiaN
u
Francisco
Lanhos.
95.439
Preço:
Cr$
120
Nu
Cl. 1.
Limitaaa.
N u 109.b9i - Varbentabrmken 13ayer naN'
N. 228.434 - Café Três Colinas
132.113
-.Josel
Moi
tia
Kopp.
Aktiengeseaschaft.
- Caleiro S.A. Comércio e rndústrie
A VENDA:
132.121
American
Radiator
N9
N9 109.835 - American Flange
Cl. 41,
Standard Sanitary Corp.
Manufacauinc Co Inc.
Cash
>latim-ia'
9
N
132.330
The
Na
Guariabara
N u 113.011 - ig.enjeinin Broughton Registe: Co.
Titulo de Estabelecimento Deferido
Seção de Vendas:
Biackford e Sam Rizzo.
N' 132.373 - Mar:us Berghg dein.
Av. Rodrigues Alves, 1
N° 113.371 - Stainicarbon N. V.
N. 270.434 - Canadá Bazar Anda I: - Ministério
N9 132.128 - Chris:ia:10 h. Steyer
tabeIecimento de odas Can-da S.A.
N u 113.373 -. Stamicarbon N. V. 6 Irmãos Limitada.
da
Fazenda
N" 86.540 - Attred Bloch.
•
CL 13, 36 (art. 117 119 1).
Na. 132.429 - 132.430 - 132.431
Atende-se a pedidos pelo
.115 - Lati:eme jay Berke- - 132.432 - 132.433 Chris-tiaao
N. 430.351 - Joalheria Cruzeiro
• Serviço de Reembõlso
- Francisco Paulo
- Cl. 13
ley.
.Ir.:tala.
H.
Steyer.:6
Irmão
1..
Poutal
- C ...r,:a.guie Gene: ale
.
Nu tnP
.
(art. 117 re9 1 ) .
N", .132.491 - N. V. Pti iiphs Cloedes Etahlissements
Eia Briasiiia
Union Carbide Corp. lampenfablit-ke n.
. Exigências
N° 110.970
Pac fie -'Corp.
N u 131:495 Na Sede do D. 1. N.
Ciba'Societe AnonyN9 116.124
N 9 132.551 - Nomo S . . A .
N. 667.425 - Inrebra Indústria de
me.
v BriosN° 132.775 - 5 i i du
Relogios do Brasil Ltda. - Satisfaça
N° 117.205 - Cia. Brasileira de
gliet e Torpe
exigência.'
Cartuchos.
N9 126.507 - Oswaldo Colombo.
N u 127.209 - Andra Kias.
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MARCAS DEPOSITADAS
as
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da aabllcação começará a
correr as prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êrse 'prazo poderão apresentar suad easosições ao Departamento
any:lanai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do ragistro requerida
Ti mos ns. 674.738 a 674.784, de seus derivados, fumo negro para aplicação em pinturas, glicerina para apli•
2-12-1964
cação industrial. rid:atos, hidrogenia
Materiais Industriais S.A.
hidroquinina, hidrosultitos, hiposuititoa.
Guanabara
ioduretos, laca, magnésio, materiais cocantes e descamares, nitratos, exigem°.
potassa, potassa) de sódio, preparados
quimicos usados em laboratórios fotográficos, produtos quimieos para tirai
manchas, produtos quimicos para pintura, reveladores (otográficos, sais qui
micos usados nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções quinai:a
para pintura e fotografias, solventes
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó.
Classe 48 •
e sólidas, tintas p aparadas para vulca
Par:. distinguir: Perfumes: essências. ex. nizar, tintas ara uso na Indústria e na
tratos água de colónia água de touca.
arquitetar, vernizes quimicos, e zinco
dor. água de teleza. figaa de quina
águr de rosas agua de alfazema água
Classe 2 •
para barba loçõee e tônicos para os
cabelos e para a Dele brilhantina bata Para distinguir: Adubos, ácidos sanitádolina, "batons" cosméticos. fixadores rios, águas desinfetantes e para fins
de- penteados petróleos óleos para os sanitários, apanha moscas e- insetos (de
cabelos. creme evanescente, cremes gor goma e papel ou papelão), álcalis, bac
carrapaticidas
baraticidas.
&ruim e Domadas para ampeza da tencidas,
pele e "maqualage . depilatórios deso creosol, creosotalina creosoto, desododorantes. vinagre aromático, pó de arma rantes, desinfetante. déuniadores, , exe talco perfumado ou mão lápis para terminadores de pragas e hervas data
peaana e sobrancelhas, preparados para abas, esterilizantes, embrocações paraembelezar cibos e olhos carmim para animais, enxertos, farinhas de ossos
c. rosto e para os lábios. sabão e creme fertilizantes, fosfato& glicose para fins
para barbear sabão liquido perfumada veterinários guano, herbicidas. inseticiou não, sabonetes. dentihricios em pó. das, preparações e rodutos inseticidas.
pasta ou liquido: sais perfumados para preparações e produtos inseticidas, nobanhos. pentes. va porizadores de perfutadamente fungicidas
me: escóvas para dentes cabelos unhas.
Classe 3
e cílios: dum de louro. saquinho pariu..
Preparado para ser usado na medicina
:nado, preparadas em pó. pasta. liqui.
e na farmácia
do e Motos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
Classe 4
caticida; glicerina perfumada para Of Substâncias e produtos de origem tinicabelos e p reparados para descolori' mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
inhas, cibos e pintas ou sinais *mit. parcialrnente preparados: Abrasivos em
mais. óleos para a pele
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão eia bruto, borracha em
Classe 49
Jogos de baódas as espécies, brinquedos, bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora.
passatempos, petrechos eartigos exclu- bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
sivamente desportivos.
Exceto
de cavalo, crina em geral, cortiça em
vestuários
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
• Classe 50
medicinais, extratos oleosos, estopas,
Para distinguir: Papéis de carta, papéizi
enxofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
de °Halo cartões comerciais e de vial
secas, grafites, goma em bruto, granito
tas impressos, envelopes de qualquer tipo, recibos, faturas, . duplicatas, letras em bruto, kieselghur. líquidos de plande câmbio, cheques, notas promissórias tas, latex em bruto ou parcialmente
debentures, apólices, ações, folhinhas Preparados, minérios metálicos, madeipassagens aéreas, ferroviárias. rodoviá- ras em bruto ou parcialmente traba
rias maritimas, bem como bilhetes de lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
sorteios, bilhetes de loterias, cupons e mica, mármcres em bruto, óixdo de
manganes, óleos de cascas vegetais.
impressos em geral
óleos em bruto ou parcialmente prepaClasse 47
Para distinguir: Alcool para motores de rados. plombagira em bruto, p6
explosão. carvão mineral, vegetal e de molt_gem para tundições, pedras briturfa. combustIvels. gaa, gasolina, gra tadas, piche em bruto, pedra calcária,
sa, graxas ara lubrificação, lubrifican plantas medicinais, pedras em bruto,
tes, óleos comblistiveis. óleos ara freias. quebracho, raizes vegetais, resinas, reóleos lubrificantes. óleos ara Ilumina, sinas naturais, resíduos, texteis, silicio
dia e para geração de fôrça, etriSleo, selvas, talco em bruto, xisto, xisto
.
betuminoso é adicto
querosene
Classe 1 .
Para distinguir: Acidas em greal, água
raz, água oxigenada, alcoois, alumen
aluminlo em 6 para pintura, alvaiade
amoníaco. anti-corrosivos, quimicos, ar
mico, azul da P ussia, azul ultramar
carbonatos, em geral carão. cloretos em
era!, corantes,'
Para indústria
dissolventes, esmaltes quhnicos, fanal e

Classe 46
Abrasivos, preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de sílica, 'abrasivo
cera em pó ara lustrar madeira cera
cara polir cera para conservai e Polir
móveis e assoalhas. composições para
limpar vidraças preparados para con .
servar o escorregamento das correias.
massa para encerar, pasta para lustrar

móveis, bancos, balcões, banquetas,
e conservar calçados. pópara
prata, p6 para limpar talreres, prepa- bandejas, domiciliares. berços; biombos,
rados para conservar couros
cadeiras, carrinhos para chã e cate
conjuntos para dormitórios, conjutro*
Classe 45
pata :sala de jantar e sala de visitas.
Flores naturais, plantas e mudas pra
conjuntos para terraços, jardim e praia,
agricultura, floricultura e a
con iuntos de armários e gabinetes para
horticultura
copa e casinha, camas, cabides. cadeira
Classe 44
Para distinguir: Tabaco não mauuSatu. giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
rado, a saber: fumo em folha, picado.
diapensas. divisões. divans. discotecas,
migado e desfiado, fumo em corda. 'limo
em rolo: Tabaco manufaturado a saber: de madeira, espreguiçadeiras. escrivania
ribas, estantes, guarda-roupas, mesas,
cigarros, cigarrilhas, charutos- e rapé,
mesinhas, mesinhas para rádio e ideai-.
artigos para tumantes, a saber: piteisão. mesinhas para televisão, molduras
ras, cacrimbos. cigarreiras, palha para oara quadros, porta-retratos, poltronas,
cigarros e bolsas para fumo
ooltronns-camr s prateleiras, porta-chaClasse 43
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
Aguas gasosas, minerais e artificiais,
vitrines
caldo de cana, bebidas efervercentea,
sem álcool, garapa, gasosa, laranjada.
Classe 33.
limonada engarrafada. refrescos, de aba.
cai, groselha, tamarindo. caju, laranja Aros para guardanapos de papel
itrilutintalos, álbuns (em branco) albina,
Classe 42
para retratos e autógrafos, balões tearPara distinguir: Aguardentes; apeies!. ...c.a para brinquedos) blocos para
vos anis. bitter, brandy. conhaque. eer- ao: respondência blocos para cálculos
veias fernet. genebra, gin. kurnel, liao. &ocos oura anotações, bobinas brochures, nectar. punch, pimpermint. relutai ras tão Supreesas cadernos de escresucos de frutas em álcool, vinhos, ver- ver canas issai locuaiaraos. carteiras,
enuth, vinhos espumantes, vinhos qui cravas napelão, aadernetas. cadernos. saixas de aartão, caixas para panados. whisky
pelaria, ca-tos , de visitas. cartões coClasse 41
merciais ra ?•es indicas contei ,carkcachofras. aletria; alho. aspargos tolina, cadernos de papel meitmetrado
açácar. alimentos 'paar animais. amido e em branco ;ara desenho, cadernos
amêndoas. ameixas, amendoim araruta escolares, cartões em branco. cartuchos
arroz. atum aveia avelãs azeite azei- de cartolina, crapas planograllaas, catonas banha. bacalhau. batatas. baias -lemos de lembrança, carretéis de pasissoiros. bombons bolachas baunilha pelão, envelopes. envôlucros para chacafé em D6 e em grão. camarão canela rutos de papel, encardenação de papel
em mau e em pó. cacau. carnes, chá ou papelão. etiquetas, fedhas andice,
caramelos, chocolates. confeitos. crava fii'has de celulose, guardanapos, livros
caseais. cominho. creme de leite cremei não impressos, livros finais. livros
de
alimenticios croquetes, compotas. can contabilidade, mata-borrão, ornamentos
caca coalhada. castanha. cebola. condi le papel
trans parente, pratos papamentos para alimentos. rolorantes
nhos, papéis de estanho e de alurninio,
cnouriços. dendê doces. doces de fru vapéts sem impres são.
papéis em branco
tas esp inafre. essências alimentares. em Para imp ressão, papeis fantasia, menos
Padas. ervilhas alisavas. extrato de to para forrar paredes, papel almaço com
mate. 'atinhas aiimenticias. favas *O
ou sem pauta papel crepon papel da
cu;a3.• flocos, farelo, fermentos. teilâa
flana. frios, frutas secas naturais e cria seda, papel impermeavei, papel em bobina para impressão, papel encerado,
Sailzadas: pricose. goma de mascar gor
p apal higiênico, papei impermeável,
duras grânulos. grão de bico. gelatina
,smalsada. 'geléias. herva doce hervs nara copiar, papel para desenhos. Pamate hortaliças, la gostas. limitas leite nei para era:atilho impermeabilizado
connensado. leite em pó. legumes eu napel para encadernar, papel para eia,
aanserva. lentilhas, linguiça, louro, mas -rever. papel para im primir papel paais alimentIcias, mariscos. _manteiga rafina sara embrulhos papel celofane,
margarina marmelada. macarrão. mas nsnel celulose, papel de linho papel
.ça de tomate. mel e melado. mate. mas absorvente, papel para embrulhar taeas para mingaus. molhos moluscos baco. papelão ,,,tes de Pa pel, romastarda. mortadela, nós moscada. ao setas de papel rótulos de papel, rolos
aes- óleos comestíveis. ostras ovas de Nasal trans parente sacos de papel
nie plaos. prlinés. pimenta, pós para serpentinas. tubos postais de sartâo
e tubetea de papel
°latins. pickles. peixes, presuntos. os.
-es, petit-pois, astilhas. pizzas. pudins;
Classe 37
queijos, rações balanceadas para aio Rotinas brancas, para cama e mesas
mas requeliões. sal_ sagu. sardinhas acolchoados nata canina. colchas co-stregões, fronhas, guaalana.
%ardi:faties, salsichas. salemas. sopar eis ke-t.
'atadas sorvetes. sucos de tomates e de nos loan, bordados logos le toalhas,
frutas: torradas, tapioca, tâmaras talha 1-notas mantas nar• ramas panca para
rim, tremoços. tortas, tortas sara ali cosidsa e panos de pratos, toalhas ea
mento de animais e aves, torrões,
rosto e banho. toa lhas ie mesa. toatoucinho e vinagre
lhas para tantar toalhas nau+ chá e
Classe 40
café. toalhas nara banquetes, guarnigeral de metal, vidro, af ções para cama e mesa, a.oalhinhas
Moveis
aço, madeira, estofados ou não [udu
(cobre não)
.:lasse 8
sive móveis ara escritórios? Armários
armários para banheiro e para roupas Para distinguir: Aparelhos para fins
usadas, almo fadas, acolchoados para Citeis, Instrumentos cientificas e apart.

1422 Quarta-feira..7

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

lhos didáticos, aparelhos elétricos em tas, ha'intinicas, hamônicas de bôca, bar
geral, acessórios de aparelhos elétricos, mensios, harpas, liras, oboés, órgãos, piaparelhos de alta tensão, anemómetros, Caros, pistões, rabecas, realejos, saxofoantenas, alto-falantes, acumuladores, as- nes, tambores, tamborins, tímpanos, tompiradores, aquecedores, bobinas, balcões banes. torampas. trompetas -de harmôfaigorificos, barômetros, batedeiras pa- lila, viola* violoncelos, violinos, vio
ra líquidos e massas. chaves automáti- Iões. Partes de instrumentos musicais:
cas cruveiros elétricos, câmaras frigo- a saber: arcos, boquilhas, tubos e cantarificas, chaves de alavancas, dials, en- dos para orgãos, cordas, foles, pedais.
ceradeiras, esterilizadores, ferro elétrico
palhetas e teclas
.
para solda, fogões e fornos elétricos.
Classe 10 •
geladeiras, interruptores, liquidificado.
res. maçaricos, níveis d'água para cal- Instrumentos máquinas, aparelhos e
deiras, prumos, plugs, pantõmetros, se- apetrechos para a mecNciaa, a arte &o" aistênclas, registros para vapor, relays, tária. a cirurgia e a higiene. máquinas,
reatores, tomadas, transformadores, ter. aparelhos e instalações hospitalares, de
mômetrqs, telescópios. voltímetros, vai. expurga i fax análogos, exacto móveis - \mia s de redução e ventiladores
Classe 11
Para distinguir: Alicates, alavancas.
•
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa- arruelas. arrebites. • argolas, aldravas,
' dos exclusivamente na agricultura e arame, aparelhos de chá e café. assahorticultura a saber: 'arados abridores arma-0es de metal. abridores de latas,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me:- deitas, açucareiros, aparelhos para lavacânimos e emp/ilhadores 'ocinbinados, tórios. arandelas,. restas. aros, almofaarrancadores rnecá'nirnos para agricul- rizes, amoladores de ferramentas, alças
tura, batedeiras para cereais, bombas para malas, ancinhos, brocas. bigornas.
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, baixelas, bandeias, balmazes, bacias,
ceifados para arroz, charruas para agri- bombonieres. baldes, borboletas, baús
cidtura, cultivadores, debulhadores para sacos de viagem, baterias, bases de
destocadores. .desentegradores, esmaga- metal. braçadeiras borbulhadores. bules,
dores para a agricultura, escarrificado- bisagra, buchas, bainhas para facas.
res, enchovadeiras, facas para máqui- baterias de c:silaba colheres de pedreinas agricolas. ferradeiras, gadanhos ros' cadeados, correntes, cabides. chaves
garras para arado, grades de discos de parafusos. conexões para encanaou dentes, máquinas batedeiras para mentos, caixas de metal pala portões.
agricultura, máquinas inseticidas, má- colunas. canosr chaves de ,fenda.
quinas vaporizadoras. máquinas de • inglésas. cabeções. canecas, copos,
mangla..máciulnas niveladoras de terra, cachepots. centro de mesa. cogueteleiras.
máquinas perfuradoras para a agricul- caixas para condimento . de alimento&
tura. máquinas de plantar. motor:lar- conchas. caldeirões. caçarolas. chaleituas, niquinas regadeiras, máquinas de rar.. cafeteiras, coadores, cuscuzeiras.
roçar, de semear, para sulfatar de cabides de metal, cabos, caixas de ferro.
torquir, de triturar, de esfarelar terra. cruzetas, curvas, cantoneiras, cravos,
para irrigarão, rara matar formigas e colchetes para. malas. cantos para esoutros insetos, pa r- a burritar e pulveri- tojos chaveiros, canivetes. chavenas.
zai desinfetantes para adubar para cremoens. cadinhos. crivos..chanfradores,
agitar e espalhar palha, para colher assinetes. cabos, chaves: correntes para
algodão, para colher cereais, máquinas chaves, colchetes, tantos para pas,as,
amassadoras para fins agrícolas, de chaves p ara porcaá, circulares, chaves
cortar árvores, para espalhar, para ca. torquernétricas. distintivos. dobradiças
pinar, máquins combinadas para se descanso par talheres, pratos e copos
-mear e cultivar, de desbanar, para eia- desviados de água para chuzeiros, es.
silar máquinas e moinhos para forra fera:. engates, enfeites de metal. es
geras, máquinas toscadoras. ordenado. tribos, espátulas, estojos de metal para
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- carimbos. eixos, "expandidos para ttbos,
los • compressores para a agricultura. estruturas metálicas,. escarradeiras. assacradeiras, semeadeiras, secadeiras pa/madeiras. espremedores. tombes. foi. semeadores de terra. tosadores de gra- ces. ferro para cre ias capim, ferrolhos.
ma, tratores. agricolas, válvulas pari facas. facões, fechaduras, fruteiras, funis, formas para doces, bolos, empadas
máquinas agrícolas
e pudins. -flanges. fivelas, furadores.
. Classe 5
fogareiros. fechos para pastas
Aço em bruto. aço preparado, aço fogões,
doce, aço para tipos. aço fundido, aço e para malas, ferramentas crtantes e
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço perbirantes para marceneiros, fechos de
ferraduras. frezas de chanfrar.
refinado, bronze, bronze em bruto ou metal,
parcialmente trabalhado, bronze de forminhas,. fitas de aça fios de arame.
manganês. bronze em pó. bronze em ganchos, guarnições de metal, garfos.
barra, em fio, chumbo em bruto ou ganchos para - quadros. grampos para
de correias, grades para fogões.
parcialmente preparado, cimento me- emendas
• geladeiras, :grelhas, galheteiros, gontálica cobalto, bruto ou parcialmente zos; grosas, gula ..sara freza de chata
trabalhado, coura as. estanho buuto ou
'
parcialmente trabalhado,
ferro em bruto traz; garrafas. 111-aaes. joelhos. jarros.
a carbureto, limas. * lâminas,
em barra, ferro manganês. ferro velho. lanternas
gusa em bruto ou parciais' ente traba- acoreiros, latas, .luvas, linguetas. teitelkado, gusa .temperado. gnsa mrleável .as. machadinhas, 'molas, maletas, tisolaa
laminas .de metal, lata em Rilha !Mc para portas, martelos, marretas, maem fõlha. latão em chapas, latão em trizes. mrositas, 'maçanetas, morsa machote. rnanteguelras malhos. mandril
vergalhões. ligas metálicas. . limalhas. de
expansão. navalhas, niples, puas. pás.
magnésio, manganês, metais não traba- picaretas,
pregos, picões, ponteiras. ponlhados ou parcialmente trabalhados, merendedores de papel, passadores
tais em massa, metais estampados. safras.
rir correias. arafusos, porcas, ratos,
metais para solda. niquel. zinco
porta gelos, porta-pãO. porta-lotas.
Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais, Porta-esponjas. porta-copos e garratas.
paliteiros, panelas, auxadores, piacas
á saber: Acordeons, acordeons de sõ- ur, aedores, eneiras, mus. ' pinas arfopra, bandonios, bandolins. bandolinas. rade!, as, perfuratrizes, pires, pinças, pabandurras, bardos borabardiaar cavaqui' selóes passadores de roupas. presilhas.
'lhos, citaras, clarins, clarinetas, claro- raste/os, ro'danas, ralos, regadores, renes, concertinas, contra-baixos, contra gistros, rebites, reduções, reciplenets de
fagotes, cometas, cornetões, cornetins, meta/. rodízios, • rosaas, registros, serfagotes, flautas, flautins, guitarras. gaT- ras, serrotes. sifões, saleiros, ascarolhas.
,
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suportes. torquezas, trilhos, Cavadeiras, rat, doseirai, bandeljas. bufei. mantel,d
telas de arame, torneiras," tubos, tubu- guelras, saladeiras. hombomere, frigis
la ç ões. trincos. taças, travessa, tesouras, cleirasaporta-joias. cidcaras, ires. cdPol,
trancas, tramelas, talheres, tubos . ué
taças, pratos, leiteiras. botija'. garra.
tensão, torniquetes, talhadeiras, tampas fali, lava dedos, funis; pedestais, tanta
para panelas e caldeirões, tampões. tez. nas, porta pão, tabuletas. porta-frio
sinas. tampões para água e gasolina com serviços para chã e . caté. para almoço e
ou sem chave, _tachos, trens de coziClasse 16
nha, torradeiars, orinois,. vasos, vasiPara distinguir: Materiais para construs
lhames, manas, ventosas •
ções e decorações: Argamassas, argila,
Classe 12 "
Para distinguir: 'Alfinetes comuns, agu- areia, azulejos. garantes, balaustres, bica
lhas agulhas 'para maquinas de cos- cos de cimento. bloros para pavimenta.
tura. .agulhas para tricot, aguJhas para Ao. calhas. cimento. cal...cat. chapas
ziochet. agulhas para bdrdr, botões. scantes. caibros, caixilhos: colunas;
dedais, barbatanas para colrinhas. te- :lapas para coberturas, caixas dágua,
'.boa corrediços. 'tivelas grifas para en- caixas para coberturas, ca ptas dágua,
caixas de descarga para eixos. edifica..
feites de vestidos. presilhas
ções premoldadas, estuque. emulsoo de
Classe 13
Adereços de metais, pteclosos„ semi- base asfálbco, estacas. esquadrias, estruatetSosos e suas imitações, 'adereços de turas metálicas para construções, lame»
pedras preciosas e suas imitações, aclôé- ias de metal, ladrilhos latamos. luvas
nos de metais preciosos, semi-preciosas 71e junção, lages, tageotas, material isoe .suas imitações, alianças, anéid. arti- iante contra frio e calor, manilhas, masgos de fantasia de metais. preciosas, sas para revestimentos de paredes, mabalagandans de metais preciosos, Mi deiras para construções. mosaicos, prosemi-preciosoà. tirrdelas de Metais. Pre- dutos de base as táltico. produtos para
sas de cimento e cal, hidráulica, padre.
ciosos, berloguas de metaL
bri ncos de matai precioso, ou semi- tornar impermeabillzantes as argamasa
precioso, bules de metais precioso", gulho, produtos betumino.sos, imperinea.
carteiras de metais preciosos, colaras bilizantes ilquidos ou sob outras formas
de metais preciosos ou semi-preciusoa para revestimentos e outros como nas
contas de metais preciosos copa-s de construções, persianas. placas para paa
metais preciosos, dedais de metais are- vimentação, aças ornamentais de ciciosos, diamantes lapidados, lia dr, ouro, mento ou gesso ara tetos e parede
fio de prata, fivelas de metais precio- papel para forrar casas. massas .antlsos, galreteiras e metais preciosos. jóias, rcidos para uso nas construções,. pata
jóias falsas, lantejolas de metais pre- •quetas, portas, portões. pisos, soleiras,
ciosos medalhas de metais preciosos para portas, tijolos tubos de concreto,
semi-preciosos e suas itnitaaõea palitos telhas, tacos, tubas de ventilação, tanvrizas, vigamentos e
de ouro, pedras preciosas para jóia, pe- ques de cimento,vit
dras semi-preciosas para jóias, aerolaa
Classe 17
e imitações de pérolas, orards de metais preciosos, serviços da chã e de cate Para distinguir: Artigos de material
de metais preciosos, serviços de icor plástico e de' outrosMateriais para esde metal precioso, serviços de rerrescos critórios em geral, réguas. calesdarios,
de metal precioso, serviços de salada abridores de cartas, cestos para corresde frutas de metal precioso, serviços de pondência, berços para mata barrão,
sorvete de metal precioso, sopeiras de canetas • para desenho cortadores de
metal precioso, taças de- Metais precio- papel, carirnbadores, tinta para escrever,
sos, talheres de metais preciosos. Mn- borracha, molhadores, bomadores. co.
bulos de metal, turmalinas lapidadas e !adores, cestos para papéis, esquadros,
desenhadores, dataores, furadores. mávasos de metais preciosos
quinas e apetrechos para apontar láClasse 14
pis, lápis, canetas, lapiseiras porta tinVidro comum, laminado.. trabalado teiros, porta lápis, porta canetas, desem tôdas as formas e preparos vidro
cristal para 'todos os fina, Vidro indus- canso para Lápis e canetas. instrumen.
trial, com telas de' metal ou 'composi- tos de escrever e de desenhos, porta
ções especiais: ampolas, aquários, as- cartas, porta blocos, prensas, prendedosadeiras, almofarizes, bandejas, cube- res de apeis, gaschos„ percevejos. compassos. máquinas para escrever calcular
tas, cadinhos, Cântaros, cálices, centro
de mesa. cápsulas, copos, espelhos,. as- e somar. - máquinas para grampear,
carradeiras, frascos, fôrmas para do es. grampeadores, grampos, e ganchos para
fôrmas paira fôrnos, fios de vidro, gar- escritórios, papel carbono, arquivos parafas, garrafões, graus, globos, haste. ra correspondência, pastas- para escritójarros,, jardineiras, licoseiros inamadei- rios com fecho de metal, almofadas para carimbos e para tinta
ras, mantegueiras, pratos, Pires, pcfrtajóias, paliteiros, potes, pendentes pe.
Cise
adsegulerra
8 e pari caça,
destals, saladeiras, serviços para re- Armas, munições
explosivos, fogos de artificies
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesClasse 19
sas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para - relógios, varetas, Aves e ovos em gerai. inclusive do
bicho da sada. Animais vivos, bovinas,
'vidros para cOnta-gotas, vidro para
cavalar, caprinos, ovinos e guinai
automóveis e Para bara-brisas e
Classe 20
xicaras
Para distinguir: Petrechos nas aia e árClasse 15.
ronáuticos, âncoras, baias, cinta de naPara distinguir: Anemias de cerimira tação. fateixa, paraquedas e stdva-vidas
Porcelana, faiança, louçax vidraça. ter.
Classe 21
ia-corta e barro para usa caseiro, actor. Veicules e suas pa-tes integrantes, a
nos, fins artísticos' fins industriais, e saber: aros, actomóven. auto-canalinstalações sanitárias, banheiros. bacias ihões, aviões, amortecedores, alavanca.
bides, vasos, sanitários, escarrada:tas de ssiads o. barcos artuues, bicicletas,
lavatorlos, cubos, vasos, vaeetas. gru• carrinhos de mão e carretas cammrc,as, pilões, comedores para aves, pipos netas. carros ambula:lies. cassanhões,
potes e cadinho, almofarizes'. pratos. pa carros. carros-tanques carola issiyalo.
ra ornamentos, globos, colunas ' 'morta res, carroças. carrocerias chassis
gaa, talhaz, alguidares, bebedurirds lar Paa circulares para veiculas. cubos de
diaeiras. centro de mesas, molheiras -na. veiculas. direção. -estribos engates para
ladeiras, bahistres, tijelaa sopeiras jar- carros, eixos, freios, guidão.. locomotiras, Cofres, caldeirões, panelas. risada'. vas, lanchas. MoterdcloS, mot0Carga&
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moto furgões, manivelas, navios, ónibus, para-choques. para-lamas, para.
brisas, pedais, rodas, raios para .biciele
tas. reboques, radiadores para veiculos.
selins. triciclos, tirantes para veiculos.
vagões. velocipedes, varetas de controle do afogador e acelerador, tróleis. troleibus, varais de carros, toletes para
carros
•.
Classe 22
Fios de algodao, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem e crochê. Fios e a linhas de tóda" espécie,
aço para pesca
Classe 23
-na 'ar.aal3 asa soppa annauosip mi%
cldos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim.
earoá, casemiras, fazendas e tec.dos de
lã em peças, juta, lersey, linho, nylon,
paco-paco; percaline, rama rayon, Seda
natural. tecidos plásticos, tecidos
pertneabilizantes e tecidos de pano csiurO
e vestidos
Classe 24
Artefatos de etcidos em geral: Cordões.
fitas, alamares, debruns. cadar ;as, galões, tiras, enfeites, laços, atapetas. entremeios, -rendas, bicos. bordados, ;assamanarias, alamares, franjas, Largas:
palmilhas, nesgas, atacadores, otahrelras, avios, mochilas, máscaras, montas,
filtros de caf& passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas,
coberturas para cavalos, bandeiras 'e
esfregões
.
Classe 25
Árvores de natal, bibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas
geográficas. cartões postais, cartazes,
displays, desenfias artísticos, desenhos
de calcomania paratecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, *g' ravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festõea fot
grafi:A frutas de louças, figuras pala, enfal tar bolos de aniversários. batizados,
casamentos e outras quaisquer comemorações. gravuras. anageal letreiros D:W.
nequins, maquetas, obras artísticas. obras'
ne raatura, painéis e cartazes para decorações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes ar:1E1ms
para vitrines, estatuetas para adornos
• .e para fins artísticos e tabolatas
Classe 26
Artefatos de madeira, - osso e marfim,
não Incluídos em outras classes
Classe 27
Malas' de fibras, pastas de fibra, estainas de palha e fibra, cestos de palra,
cestos de fibras, lancheiras de 'palha e
de fibra, bolsas de palha
"
Classe 28
-Para distinguir: Artefaus de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricado., de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animuls e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, .bandelas.
bases para telefones, baldes, bacias. bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e Utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento' de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas colheres, conchas, cestas para pá°, 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 copinaos de-plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forrainhas de plástico para sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, caba-

lagens de material plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
naion, esteiras. enfeites para automóveis. massas anti•ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para" bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas • e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
para, liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico, para utensílios e- objetos.
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artigos, protetores par adocurnentoa, pla
xadores de ágtia para uso doméstico,
porta-copos, .porta-niqueis. porta-aotas.
porta-documentos. placas, rebites rodinhas. 'reci pientes, aunortes. sapodes para
guardanapos, saleirqs, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para mangas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xicaras, cola á a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
cortutnes, .para marcineiros, para sapateiros, -para vidros, pasta adesiva para
correias, pastas e • pedras para afiar
rebolos, aaesivos para tacos. adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéis, para tecelagem e ;lua-nições de material plástico ara .Inchistria geral de lásticos
• Classe 29
Escovas comuns não Incluídas em outras
classes, a saber: basculhos, escovas,
para: alcatifas, baixelas, banho,' de
esparto para roupa, chaminé. escada,
espingarda, fundição, garrafas. janelas,
limpar frascos, roupas e lestos: esfregões, espanadores, vassouras: de. criança. de %Moela°, esfregar assoalho, rua,
casa e estrebaria
Classe 30
Armações de guarda-chuvas, guardasóis, bengalas, barbatanas para bengalas,
capas de algodão para os mesmos, capas de Seda, guarda-chuvas e guardasóis, sombrishas e suas pares integrantes
Classe 31
Tendas, lonas, correias de thda espécie, coraoalha e barbante. Materiais
de vedação e mangueiras a saber: anéis
le vedaçao. arruelas de borracha de
cortica, de couro e de fibra vulcazazada,barbant e de amianto e de algodão
barracas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas, buchas
circu los de borracha aara potes, cordas
de lgodào, correias de transmissão, cordas de algodão, correias de transmissão,
cabos, calabres, cordoalhas. diafragmas. enxarcias, Ranges. gachetas de algodão, anulares, de asbestos, de corda,
de arame. de borracha, de couro, de
estipa de folhas e de plombagina jufliiá vedação, liquidos de recheai
madeira, lona. mangotes. mineiras,
massas para calafetar, massas para vidros, molas par vedção. pnos eleatizados, rolhas, tampões, tubos de 'ato
tubos de tubulações para vedação,
uniões de bordo e de langes
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos ' boletins, -catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
•
Classe 34
Taetes, cortinas e panos par assoalhos,
linnáleos, oleados e encerados, inclusive
para Instalações hospitalares

Abril de

, Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefato dos mesmos: Almofadas d couros, .arreios, bolsas, carteiras, Afixas
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-niqueis, pastas, Treteiras
de couro, rédeas, selins, sacos paia viagem, sacolas, saltos, solas e sálados,
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Pera distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas.
avt ntais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, balata
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças.' casaçáo. coletes, capas. Main
cachecol& calçados, chapéus, cinto/.
cintas, combinações, carpinhos.' calças
ae senhoras e de crianças, calções, cai

nhas, redrai:Iates, suportes su portes para
guardanagos, saieiros tubos, fivela;
tubo, oara ampolas, tubos para seria-.
terás. palas. penhoar, pulover, pelerinaa,
peugas, per o:hes. polainas, p ijamas, pa.,
abas. p/ oleiras. guiou/nos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudo;
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
meteres. %bons. sungas. stolas ou slacki,
Met', toucas, turbantes, ternos, um,
formes e vestidos
Termo n.° 674.801, de 2-12-1964
Nora Editava e Comercial
,
Guanabara •

'COLEÇÃO
DE
PLÁSTICOS
IODOS OS SANTOS
Classe 25
Decalçue de plásticos adesivos

ças. camisas, camisolas, camisetas

Termo n.o 674.802, de 2-12-1964
Construtora Eldora Ltda.
Rio de janeiro

cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, doniniós, achar.
pes. fantasias, fardas para inilstares: ao 'caiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros iogas :de angarie. Jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, mantos, meias.
maiôs, mantas, mandrião, inantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover. gelatinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu_
nhos, perneiras, qutmonos, *regalos.
robe de chambre, roupão. sobreruaos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacks,
ttaer, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

R411
Woultig.

itauittià
a sonassasea; 'setnea-syjos 'sapas 'en?d

•eqa-ailod •smaiajaiaid 'ipulea-sauoaliod
carzoniod occaellat-et.iod •ro.ipenb anui
sienspiom 'ousinalat and reqtasam 'ore
anaiat a cape./ ared se/alisam 'sagutsattl
lesam 'wedno.r-ep.renli 'sairmsa 'Sega
.11:capas-a 'se.qapeamtia.tdsa 'empem ao,
sina:c/avo *Emalo "caosimp •scsuadsarp
sevam ap Sagq3103 *caça/Noa 'cotpo./ ap

Termo n.° 674.799, de 2-12-1961
Rio Gráfica e Editõra Ltda.
Guanabara •

AGENTE
SECRETO
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, an•gaos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n.° 674.798, de 2-12-1961
Unidas Modas Ltda.
Guanabara
,
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1 vxnta 'oatiageq ap Se.li3pC3 'sep9ne.414
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I

eied smange8 a sopravam ap
acie.rd a talp1efa'so5e.ual end soomtno,
Classe 40
Móveis em pe:al de metal, vidro, de

aço. madeira, estofados ou não. incht•
sive taówis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo iadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços. biombos,
cadeiras. carrrinhos para chá e cara
conjuntos para dormitórios. conjuntoll
para sala de jantar e sala de visitas,
Têrmo n.a 674.803, de 2-12-1964
Indústria de Roupas Goitacti Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 36

cige©!

Para distinguir: Artigo; de vesinárloa
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baaa
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 36'
ouças, casacão, coletes, capas, abales
Confecções para homens senhoras r
eachecols, calçados. chapéus. cintos
criançás
dota; combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. :ai
Têrmo
67E4.804 de 2-12-1964
çaa. camisas, camisolas, camisetas
tiociedade óptica Mercantil/
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros SOM
Limitada
saias, casacos, chaielos, dominós. echai
,es. fantasias, fardas para militares co
legials. fraldas, galochas, gravatas, gor- SOM - Sociedade Optica'
ros logos de 'lir/geme. Jaquetas. laquês
maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. pa.Mercantil Ltda.
'unam *vaquem soarial aiel311
porta-copos.. porta-niquela, ,porta-notas,i
porta-documentos,
placas, rebites, ;adi. laipme Comercial
•
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Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofOnicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinernatograticas, • programas circenses
Termo n .9 674.806, de 2-12-1964
Contablidade Indústria e Comércio
Cantil.' S.A.
Minas Gerais

•
tecedores, alavancas de câmbio, bram,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canilntionetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carios-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cabos de veiculos
corrediços, para veicums, direção desligadeiras, est:11ms, escadas rolanes, elevadores para assageiros e ara carga,
emjafes para carros, eixos de direção,
freios, Ironteiras para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motoca.gas, moto furgões,
:odas para bicicletas, raros para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, acima, tricicles, ti
rantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do a logador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
é •

• •

ermo n.° 674.805, de 2-12-1964
Carlos da Silva O.. gel

res, datadores, estojos para desenhos,
estojos para cans aat. estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para má q uinas de escrever, grafites
para japiseiras. goma arábica. gramaradores, lápis em geral. lapiseiras, _naquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, p rendedores de papéis,
p ercevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.o 674.808, de 2-12-1964
Gonçalves b. Landy
Minas Gerais

Fabrica de Moveis
. São Jose'
Classe
Titulo

ribril de 1965

(§e,ção
•i

• •

Tèrmo n." 674.811, de 2-12-1964
Importadora de Frutas Santa Rita.Ltda.
Guanabara

U

Termo n.9 674.809, de 2-12-1964
Café Pra mim Ltda.
Minas Gerais
Classe 41
Frutaserngeral, frescas ou naturais, em
conservas, c ristalizadas, em calda ou
em compotas
Classe 17
Artigos; para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para rnataborrào. borrachas para
Colas, brochas para desenhos, cofres.
Canetas, canetas tinteiro, canetas para
'desenho, cortadores de papel. •carbonos,
carimbos, carirnbadores, cola para papel.
coladores, compassos. cestos para correspondência. desenhadores, duplicadores. datadores, estofos paraii,desenhos,
estojos para canetas. estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos.
estiletes para °anéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores. láp is em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas .aara
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquinas de somar. máciiiinas de multiplicar.
enata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis.
percevejos para papéis. perfuradas as.
eéçums, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos.. tintas e tinteiros

Termos os. 674.813 a 674.815, da
2-12-64
Novatec Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

NOVATEC
INDÚSTRIA BRASILEIRA .

Classe 41
Caft em grão, torrado e moldo

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes (abricados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias , bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e sutensilios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de aliClasse 11
mentos, caixas de material p'ástico para
em grão, torrado e monto
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestiTermo n. 9 674.812 de 2-12-1964
nhas, capas para álbuns e para livros.
(Prorrogação)
cálices, cestos, castiçais para velas.
Internatonal Harvester Company
caixas para guarda de objetos, cartuEstados Unidos da América
chos, coadores para chã, descanso para
Termo o.° 674.807, de 2-12-1964
pratos, copos e copin`los de plásticos
Contablidade Indústria e Comércio
oara sorvetes, caixinhas de plástico
Contin S.A.
ara sohvetes. ' colberinhas, °Minhas.
Minas Gerais
larfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhasde plástico para sorvetes, discos.
embreagens de material plástico, embalagens de material pistico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon. esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, formas para doces. - Fitas
Classe 17
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
Artigos para escritório, almofadas para
Para bolsas, facas, guarnições, guarnicarimbos, almofadas p ara tintas, abrições para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
doras de cartas, arquivos, borrachas.
para liquidificadores e para batedeiras
berras para mataborrão. borraahsa 'para
de frutas e legumes, guarnições de ma•
Colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canr.t>c thltm rd. canetas rara
terial plástico para utensílios e objetos
Classe .21
g uarnições para bolsas, garfos, galerias
'desenho. cortadores de papel, carbonos.
carimbos, carimbadores, cola para papel, Para distinguir: Veiculos e suas partes Para cortinas, jarros, laminados, piás
toladores compassos, cestos para cor- integrantes: Aros para bicicletas, auto- ticos, lanceteiras, tnantegueiras, malas.
respondência, desenhadores, duplicado- ,móveis auto-caminhões, aviões,
oeln61s. prendedores de roupas, puxadoTermo n.° 674.810, de 2.-12-1964
Dominguez Perez & Cia. Ltda.
Bahia

PRORROGACÃO

res de móveis, pires, pratos, paliteis
ros, "Pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentas, atas
xadores de água para uso domesticoi
Porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebaes, todinhas. reci p ientes', em-,..irtes s . morr-, n —a
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas*
tubos para ampu,as, tubos para se. In..
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. squinhos. vasilhames para acondicionamento. vasos,
caras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para rnarcineiros, para sapateiros. para vidros, pasta ades va para
correias, pastas e ped-as para afiar
r, bolos, adesivos para tacos, adesivos
aara *ad silhos e aaesivos para azulejos,
anéis, carretéis, pasa tecelagmn e guarnições de material plástico • ara indústria geral de lásticos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carroceriasa chassis, chapas circulares para veiculos cabos de veiculos
corrediços, para veiculos, direção desligadeiras, estribos, escadas rolanea elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motoca:gas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos
manivelas, navios. ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais ~iões
rodas para Veículos, selins, tricicles, tirantes para veiculos, vagões, velocipedes. varetas de contrôle do a çogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros e toletes para carros
Classe 6
Para distinguir máquinas para indústrias
testeis em geral— máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais: máquinas de precisão: rnáquias operatrizes,
motores e suas partes: peças para vaiculos:alavancas . alternadores, aceleradores, anéis de istão, anéis de esferas
Para rolamettos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis de 3egmento, autoluhrificadores,
atletas, aparelhos para mistura de comblastiveis, de motores a explosão., máguinas de abrir chavetas, máquinas afiadotas para ferramentas de caries, máquinas para arqueação de embalagens e
volumes, máquinas para afiar . máquinas
para ajustar, máquinas de atarrachar,
batedeiras, bie'as, ixxnbas de óleo, braços, burrinhos, blocos de motores, bronbloccis, ba rra l, bombas de ar comprimido, ambas lubrificantes, bambas
lubrificantes, botnbas de circulação. bombas de comustivel para irotorea, bombas
de água e gasolina. para automóveis,
bombas hidrkulicas, bombas centrifurias,
satativas, de deslocamento e a nis•ão,
bombas eltricas. bombas para acuados,
para pressão hidráulica e para compressões. bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores para cereais. máquinas ha.
tedeiras, máquinas bruni)nras, rrácir'n-s
para bordar, má quinas hetone:ras,
retas. cilindro.s, câmbios, cabeçotes, -a.
lusas, sárter embreagens, cárter le
motor, comutadores, cubos de placns
de embreagens. cu'atra s de cilindro do
motor, caixas de hibrilicaçào, carburadores. cabeçotes do ' cilindro, trisauinas
para cortar frios, corems, carteias. ca-
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delas cortantes para entalhar, camisas
para cilindros, cardaras, máquinas catadoras. caldeiras, máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, corte de madeiras e carretas, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas das.
sificadoras, máquinas de contar a máquinas para cortar. máquinas compressoras,
carretéis, máquinas cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para fabricar
can:sões, máquinas para fabricar cigarros. máquinas para tirar cortiça, distribuidores de gasolina. dispositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores, dínamos, dragas. desnatadeiras para manteiga, derfibradores de cana e forragem, máquinas
desernpalhadoras. máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras. máquinas distribuidoras de concreto e barro. espu'adeiras, eixos de direção, eixos
de transmissão. embreagens, engraxado
res centrifugas para forjas, engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga,
engrenagens para mancais, engrenagens
de cremalheiras, engzenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
acra fim. engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadoras, esteiras
transportadoras, elevadores hidrául•cos.
exausrores de forjas, esmeris, espalas,
máquinas encanatórias máquinas ensacadors,s, elevadoras, máquinas ensacadosas.. elevadoras. máquinas de esculpir
cliafrásanas, engrenagens de cassando
das válvulas. maquinas empilhadeiras.
máquinas para -staleiros, eixos de co,
mando. ergrenag 'as para eixos de comando cf,:s vávalas e vara e,xo de ma
nivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração de
óleos. filtros para limpeza do motor,
filtros para óleos, Foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fundição, furadeiras, forjas. máquinas para furar e
centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gelo, máquinas para
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
guindastes. qeradores para corrente contisua e alternada, geradores de e!etricidasie, tuãquinas para galvanoplastia, gazeificadores de liquidas cotnbustiveis.
guinchos, injetores para carburadores,
máquinas de impressáo. fiámos industriais (fornalhas), máquinas insufladoras, máquinas limadoram. máquinas aara
lavar vasilhames em geral, máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes,
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas. máquins par,
engarrafar bebidas e tcu.idos, máquinas
para colagem dos rótulos em vasilhames, máquinas para fermentar e misturar bebidas. Juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas.
laminaciores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras. lubrificadores centrifugos, máquinas de lavar p ratos e roupas. máquinas lixadoras. macacos, mancais. motores elétricos, meadeiras, martelos mecânicos, rnoinaos
para cereais, maçarocas, marteletes ma!acates. motores, mancais para brocas;
motores de ccxnbustão interna, motores
diesel, macacos para brocas macacos de
Missas. de parafusos e hidráulicos. mancais de mictes, molas, mo'as de válvulas, mandris, magnetos para motores;
magnetos de ignição, mecanismo impulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores, máquinas rnisturadoras
de barro e concreto, máquinas para malharia, máquinas para movimento de
terra. máquinas para moldagem. picados
de forragens. pinhões, pistões de motor;
politrizes. motores a explosão, a combustÃo interna e elétricos, prensas, pun

ções. plainas de mesa, plainas limadoras,
placas para ternos, prensas hidráulicas,
máquinas para panificação e máquinas
para fabricação de massas alimenticias,
máquinas para fabricação de papel, pontes gigantes, platinados para veiculos,
inos, pedais de alavancas, de embreagens, planetárias de pata fusos sem fim
e de rodas. polias, máquinas para olaria,
máquinas pulverizadoras, máquinas de
polir, receptáculos, rolos, roletas, ras gaitos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, *retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores silenciosos, máquinas de rosquear, máquinas rotativas para usinar ferro, aço
e bronze, mácminas para rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
pistões, engrenagens e parafusos sem
fim' silenciosos, saté l ites, separadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas secadoras, máquinas para serrar, máquinas
salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras. tesouras rotativas, tesouras mecânicas. Cimos revolver, tótnos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas,
tirantes, transportadores automáticos
para alta e baixa pressão, máquinas lavaueiras máquiTts para terraplanagem,
(aacruirm.s de soldar tuchos de válvulas.
maquinas para l ndli..trias de tecidos, maquinas para tecidos de tapeçarias, máquinas trituradoras, máquinas térmicas,
n+ á quInas de trançar, máquinas de tricotai, máquinas urdideiras, valvulas para
motores, eálvii'as de aspiração. transportadores mecânicos, velas de ignição
para motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
Termo n.° 674.816, de 2-12-64
Laboratório Nvim Es Frcitas S. .1.
S-1 , ) P
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(Seção III)

Abril de

Termo a.° 674.818, de 2-12-64
Antonio Campos Filho
goranhao

1965 14.25

Tkrmo n.° 674.824. de 2-12-64
Diree Carneiro Xavier Ma,-Cns
Guanabara
L
Ti-iii:

lir,ALEPOS

Antonir Ca=poo filho

e a No:5kt

• C. .ri — Maranhão
Programa

CLse 41
Café tcssado e nsoiao
n••n

674.819, de 2-12-64
Elzira Rebelo
Maranhão

Classe 32
televião e t..,4`.ofdrfic0

de

Termos as. 674.825 a 674 ;. 29 de
2-12-64
Lojas Everest S. A.

Têrtn0 1:1.'

G T B
Elzira Rabelo
São Luis - Uaranhâo

São Paulo

EM TODA COMPRA"
DE SUA ROUPA IGÊ.
PARA HOMEM RAPAZ
OU MENINO, VOCÊ'
GANHA UM PRÊMI Of
— NA CERTA.,

Classe 41
Café torrado e moldc.
Termo ri.° 674.820, de 2-12-64
. Maria losé Gome.,
Maranii:io

PAVÃO

Maria Jose Gomes
Matinha - Maranhão
alelnn••••~0.

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n. o 674.821, de 2-12-64
Indústria de Bebidas Minas Ltda.
Guanabara

Classe 32
Fra-r ,.!.?
Hnd;i
C1.1 , e 35
Couros e peles prepar.id,is ou não. ca .
murças, couros vaanetas, pelicas a artefatos dos niesnio y. Almofadas de
arreios, bokas, carteiras, caixa
chicotes de couro, carneiras capas para
e para livras. enihWagens de
couro. estojos çluarni,,õc's de couro para
autornóvise, guarnições para poria-blocos, malas, maletas, aorta nota, portas
chaves, porta-níqueis, pastas. pulAclrar
cie causo, rédeas selins, sacos para via.
nem sacolas, saltos, solas e soladas,
tranteç para arreios e valrses
COLI.

rãS,

Classe 36

compra e ssavls de peças de vesaulr:a

t‘v
Indústria Brasileira

Clas:,:c 48
Esmalte para unhas

nffieffià

Termo tif 574.817, de 2-12-61
Doces Confiança S. A. Indústria e
Comércio
São Paulc
PRORROGAÇAU

Classe 42
Bebidas alcoólicas
Termo n.° 674.822, de 2-12-64
Irmãos Diniz & Cia.
Minas 'Gerais

Flor do Campo
Indústria Brasileira
Classe 41
Milho e seus sub-produto.; a saber:
cangica. cangiquinha. creme. farinha e
fubá. Farinha de mandioca
-

•er

AWfIF/CIAL

Termo m o 674.823, de 2-12-64
My Lady Confecções Ltda.
Guanabara

Cl..t,..se 37
Canoa e venda e oferta de premio d.
roupa de cama e roupa de -nesa e zoa.
fluis de uso pessoal
Classe 50
Investimentos financeiros plan
teio e publicidade

em

sor-

Rio de Janeiro

Corretor,
de Imóveis

O Seu

iNorac comercial
Termo n.' 674.831, de 2-12-64

Calçados Romlba Ltda.
Cnianabara

:My Lady
e

le

Termo l2. 9 674.830. de 2-12-64
O Seu Corertor de Imóveis

tu

Glasse 41
36 e 57
Drops de frutas, de bebidas, e de esgeral, .sonfecsões
Tecidos, vestuário
e
de
frutas
de
sendas artificiais
congêneres

35

,
Classe 36
Artigos da alas,

Urano n.° 674.832, de 3-12-64
Walita S. A. Eletro-Indtlatria
São Paulo

_

Termo a.° 674.838, de 3-12-64
Serrallaeria Calipi Ltda.
São Paulo

WALITA S.A.

ELÉTRO-INDOSTRIA
Nome comercial
Tèrtuo n.° 6/4.833, de 3-12-64
Impertnan - Publicidade Ltda.
São Paulo

"IMPERMAN"
PUBLIC' DA DE MA
Nome civil

—
Vreno n." 674.834, de 3-12-64
Escól-Tarrrao Lado.

CALIP1
Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Balaustres, calxiti:os.
esquadrias, estruturas metallcas
e
c .)ustrucArs, frisos. grades de
de portões, la pidas dc metal, ro.yrta
chapas onduladas, portas, pcues, persianas, vigamentos . venezianas, 3,: igas e
vitrõs
Termo n.° 674.339, (1.?
Discos R. G. E. Ltda,

, São Paulo

(n s c

ó

S'S13

/.

,Sao Paulo-Capital

Paulo

IMPACTO

tnchistri Bra8.ileira
Classe 33
Pira
l'urismo dai geral,
trimiportes urbanos de col 5j ai., transportes em geral
Têntto 71.° 674.835, de 3-12-64

Ante) Peças Garnizé Ltda.
São Patife)

Cio-a 8
Para rbsiin,niii Dir cor grava lus
Termo n' 674 .317, de 3-12-'11
Sa gas

l'aforeir.• Ltslt.
Pimlo

GARNIZn
Class,' 8
P. ra Jistinguir in ,l ,.lações elétricas. ara elétricos e cletrernisos para veículos:
Ar triunfadores. ant:inas, baterias, aotO
nas, businas, chaves eltricds, chaves
te ai:titicas, minutdclores,
p. LI auto 1'111;'111,3, condensado
rea faróis, farelees, filtros para mo:ores. filtros de n',,ecis, frias pare elyrricirl.ide e fios terra 110 ,.01,V:es rmr,1
totmliveis, ileOn'llptures, isoladores,
paires de para , l)ssisas, Juzes tear:e:ir-5
para Veicálos, lâmpadas, lanternas, pi
(h-is
paineis de certos,
re l a ysh, refletores, Sina ! eiros. sern- n ;,s
.soquetes, tornd-ras, transformadores ter.
riirtals par a
válvulas, velas
paria filtros, aparelhos de Inbrr.,-ãe
litros dc óleos
Tinimo u. 674.836, de 3-12-64
S. A. — Administração e Porfiei
.S'jo Probo

MIK
'Sao Paulo-Capital

PAGULBj.
Indi'Setri Tir I1i.r a
Cl, sse 4"..?
quardenta, mi: ap? r itivas. bagaz.e1ra
bra.nav bittrr. cachaça cerva
3S. cidra. cunha-eu': esarract de malte
,, rnlent.ndO;
(.; n '!).:-7!"r1 gCntlibirra
r
_iin
lou7a-rti; licores
uriarsiniiiihosi mictai; e
pen.±.: rum: soro de trutas c ,m á;cool•
e a H.a.,
Tênno nd 674.8-11. de 3-12-64
Maggioni Et C. S p. A.

PRORROGAÇÃO

ACAMM1NA
MAMEI & C. S.p.A.
• ITALIA

Classe 33
Para distinguir: Administração e
participações

3
Para distinguir: Uni produto trarmacêatico indicado corno sedativo

Tèrmo n.° 674.837, de 3-12-64
1\1:ir-i S. A. — Administração r Par,

Termo n." 674.342, de 3-12-64
ralaados Samello S. A,

ticipae/ws

São Parti,.

COWRTO DE

YIKI
.AMMINISTRAÇA0 E
PARTIOIPACOES
Nome comercial

Abril de 1.955
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LUVA PARA SEUS.

Classes: 36 26 e 39
Exp ressar. da pronagair4a

4

Classe 6
Para distinguir: Abanadores de cereaig
máquinas para indústria de tecido
Sa P,Iulo
acendedores para maquinas de explosãa
máquinas de acionamento de bombas
máquinas para adeeasa, máquinas parf
PÕTtnit2 COM'ACTAd
indústria de couros e curtumes, adue,
las, máquinas para afiar ferramentas
MJE NAO PERIW4
máquinas agitadoras, bombas dagua
1 POEMA
máquinas de ajustai, alargadores. ala
vancas, rolos compressores, hatedoren
de automáticos de alacre-Ião, obinhas hl,
X) c ...)›
clráulicas, 4,entrif ligas, rotativas de das
Expressa ,de propagandan.
locamento e a pistão, máquinas pata
Térmostis, 674.744 e 674.845, de descaroçar, pisadores de algodão, tná,
3-12-1.c:64
quinas trituradoras, purificadoras, traias
Pri111:1 Eletr.) 13oinéstico5 S.A.
formadoras, elevadoras, para serra
amarsadeiras, clescaacadol as, diAribui,
Sáo Paulo
donas. misturadaras, limadoras pari
aplainar, para torcer, bated Aras, má
quinas para cortar e serrar, para arque,
ar, ara arrolhar, doscaseinforas, cata,
I' M.1:À 11.M.VSÁTIC.,1
donas, bruniduras, erturadoras, máqui.
: Iníetri Bratail;A.ra j nas ara tecelagem, para burilar, para
....earamear, separadoras, secadoras, di
costura, de bordar, batedeiras, benefi,
C1:SSC.'
• pressores, debutando: es, desnataderras
Parai d'ir:tinju,r: Abrijotir. acumuladores. dadoras, torrildores cl e cereais, com,
acedi nárneiror,
tattiacc criares de rádio' tuollih°s, desintegrarloras, separadores
uro inómetrus. aparelhos1 enrallii'.cleires, perfuradoras, expremedo.
ar-editos de ar condicio- ras, pera filtrar de L eizar retificadorart
nado, aparell:os ura iluminação. inC131- prensas para algorl30, alimentaclore;
darificantes, máquinas para construdft;
SIVE' (Ia COI -15 , 1'.'731 1 05 acessórios de vei•
aadrelhas para ?núncios maca- de estradas, maquieis de traçar, prea.
S3S para alism. aitern.'dores, etc.
a -roa, ar-''rir lhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. apareTermo n.° 674.8-16, cl e 3-12-1964
lho. de harirear elétricos, aparelhos re(Prorroaas.ao)
t., -stra, arres e medarldres de- distâncias.
lEnglish Seu ing Corroa Co. Ltda,
3w:r...Wns para parificar águas, apareIng I Al2 aa
lhos de sinais lampejantes aparelhos
t itaadores de pás aparelhes de gaivanoplastaa, aparelhos didáticos, apare'
PRORROGAÇÃO
hue cintanateat: aficas. aparelhos autoroer cç 7V:ra acender e rrcp , lar gás
-,---r ''\ r H( ,t
S. SL parar cale aparelhos
'
't
ar creio
aara nu ,edi I iclos, apirelhos para
--... _À
',,ii:
este ritmo', o er,-enas. aparelhos ,tara
, , .1
;
ap-irellios de Ótica
d‘-tru:r
C)
.,:,_,,
._ :3
ri i reino s oii!veriz,--, loras. aparelhos para
cle
ac,ua,
aparelhos
gera
-tiraccu .:ento •
Cla,-;
ils•rics e l etro-ouitnicos. aparelhos para Linhas il.,.,);no para costura e f,ota
recepr,j,c, e re;):-odi.çjio de sons e soai
de a 1,,odão
-1 is iip-re 11;.., automáticos •-e, trie,,s de
esprern, 1. frutas
pa!
Ulutto na' 674 .a17, de 3-12.196-í
•
anorcilios de alta terts'io Ni ftler--( 1 S.A. Crii.t.if3, Finanolamenlat
,rote,A . ) contra acteente C `divestairentos
,e or.:h-faros apiirelhas afia-fores d.
distribur,Ifores d'
amenids.
e de desinfetantes para instala
saartár.,,,,,. aparelhos, esterilizado
rcr, .tpirrelficr oazeiticadores. aparelha,
gy
'9 g,
f
11,' aparelhos ozoia,z,..dores
aparelhos p asteurizircrores. a,iarChos
,suares estabil,zi-dores ia oressà,
cRÉorro,FmNeihmEN TO r. INVEST:MEN ros 1
, cie Puxe ne gases e liquidos apare
Nome Camela:tal
1 os para ralvairturac e para sinaliza
apare
para eacampristas apaTêtano n.° 674.843, de 3-12-1964
relho: nata limpai vidros apareittos
combatei formigas e outras rtra Varicred S . A. Crédito, Financiamenta,
e Investimentos
aaa, aparelhos automáticos acionado.,
1),
oela introdução de moedas, aparelhos
-s p argidores. aparelhos e instrumentos
de cálculo. aparelhos para observações
VARICRSD
sisrmcas aparelhos termostatos aritondittetros, aspiradores de pó acrõtneClasse 51,
tros. acendedores elétricos, alto hianlniressos
tes aphcadores elétricos antenas, baTérino ri.° 674.8-19, de 3-12-1964
terias de acumuladores, baterias. halanComanhia Brasileira de C:nau:roa
;as comia-is e elétricas, barômetros, biSão Por' atu-c:tilos. bitolas, bobinas bobinas eletr.cas (exceto para fins curativos)
Porões de campainhas elétricas, bombas
1,1
clidorzis bússolas baterias elétricas,
bu,rs elétricos, buzinas blizirws para
Olad Í LJ LL
bicicletas, caixa de descarga. câmaras
frigorificas e fotográficas chassis de
)4°)
À
rádio s . chaves eks tricas, chaves. camle tones. tostadeiras. telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para rádios.
vá;vulas de descarga. válvulas de ter
Classe IS
clucào. vacubmetros, válvulas elétricas
Armas, munições de guerra e caç.);
rir vá cata ventiladores
exlosivos e fogos de artificio ,
Tèrmo n.° 671.813, de 3-12-1964
Calçados Samello S.A.

L

, ,)
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Termos na. 674.850 e 674 .851, de
3-12-1964
Gunther Shouppé
So Paulo

AÇOS BELEM
Induntria Braeileira
Classe 5
Artigos da classe
°asse 5
Artigos da classe

Termo n • 674 .857, de 3-12-1961
Reresenatções de Bebidas Lida.

Termo n .5 674.863, de 3-12-1964
SEeIL — Sociedade de Engenhava,
Comércio e Indústria Ltda
Guaa oba ra

Rio de janeiro

Esquadrias

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

DE ENGENHARIA

Santa Catarina Ltdà.

COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA.

Termo rs.° 674 .858, de 3-12-1964
Reresentacões de Bebidas Lida.
Rio de Janeiro

MONTORO

CRIAçOrS

INDÚSTRIA BRASILEIRrá

Nome Comercial .
Termos os. 674.864 a 674.866, de
3-12-1964
SECIL — Sociedade de Engenharia,
Comércio e Indústria Lida
Guaanbara

GUNGA DIN

Termo n.• 674.853, de 3-12-1964 Sociedade Educacional IV Centenário
Guaanbara

o
.e4k,

SECII

Classe 42
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILRA

Termo n.° 674.859, de 3-12-1964
Reresentações de Bebidas Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 16
Artigo; da classe
Classe 7
Artigos da classe
Classe 6
Ar igos
t da classe

JOATINGA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.0 674 .869, de 3-12-1961
Confeitaria Carlsbad Produtos
Alimentícios Lida.
Guanabara

Termo ri.0 674 .867, de 3-12-1964
Aliança — aia. de Crédito, Financiamento e Investimentos
Guaanbara

Termo cs.° 674.854, de 3-12-1964
E.'arcon Engenharia Ltda.
Guanabara

PAM AR
Classe 33
TitulodeEstabelecimento
Termo n. • 674.861, de 3-12-1964
Confeitaria Carlsbad Produtos
Alimentícios Lida .
Guanabara

engenharia Itcla.

«Tudo do Mar
..;lasse 16
Engenharia em geral, construção civil •
de estradas, terralanagem, comra e venda de imóveis e de materiais de
construção
Termos na. 674.855 e 674 . 856, de
3-12-1964
Farmácia Leomar Lida.
Guanabara

Para. o Seu • Paladar))

Indústria Brasileira

Classe 16
Artigos da classe
Terino ti•° 67/ .873, de 3-12-1964
Fernando Xavier
Rio de janeiro

PRETO VELHO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 674 .874. de 3-12-1964
José Petrucio de Andrade
R : o cle janeiro

Classe 16
Artigos da classe
Termo n o 674.875, de 3-12-1964
Ni wton Pereira
Guanabara

Termo n.° 674 .868. de 3-12 1954
Cia. de Crédito, Financia,
Aliança .
mento e Investimentos
Guaanbara

ç
•-•

t\\,\

Classe 32
Artigos da classe

Termo o»• 674• 869, de 3-121964
j . V. Souza

n

Guanabara

LAVANDERI/
TAPEÇARIA PERSA

Termo n.° 674 .862, de 3-12-1964
Confeitaria Garlsbad Produtos
Alimenticios Ltda .
Guana ba -a

Classe 33
Fitai° de Estabelecimento

(..lasse 32
Artigos da classe
—
Termo n• • 574 .876, de 3-12-1964
Jose de Souza Paixão
G aanabara

Termo n. • 674 870, de 3-12-1964
1. V. Souza
Guanabara

I PAM A R

Classe 3
Artigos da classe
Classe 45
Artigos da classe

SABIA CATARINA

FINANCIAMENTO

Classe 33
Frase de propaganda

LEOMAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.•674.&72, de 3-12-1964
Esquadrias Santa Catarina Ltda..
Guanabara

VENEZA

Nome Comercial

Classe 41
Artigos da classe

-

Nome Comercial ..

CIA. DE CRÉDITO.

ALIANÇA

E INVESTIMENTOS
Classe 33
Titulo

3-12-1964

Esquadrias Santa Catarina Ltda.
Guanabara

• SECIL — SOCIEDADE

'pRORROGACÃO

Classe 36
- Calçados em geral, luvas, chapéus, caons
'as, meias blusões, pijamas, camisas
esport e, paletós, capas, casacos, cintos
suspensórios, lenços e gravatas

rêrmo ^ 674.871, de

1427

D. MARIA
Classe 42
Artigos da classe

Termo n.0 674.852, de 3-12-1964
Sapataria GundalDia Ltda.
Guanabara

Abril de 19JS

-PERSA
Classe 50
Artigos da classe

Classe 50
Artigos da classe

1428 Quarta-feira

Termo n.° 674.877, de 3-12-1964
Cia. Ltda.
Carneiro Bolisque T
Guaanbara

E

ill!NE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
gemam-.
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Termo n.° 674.883, de 3-12-19L1
Latexbras Indústria e Comércio tla
Borracha Ltda .
Rio Grande do Sul

Termo n .° 674.890, de 3-12-1964
Bebidas Mariotto Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

Abril de 1965
Termosns . 674.895 a 674.899, de
3-12-1964
Indústria Brasileira de Peixe S.A.
Pescai
Rio Grande do Sul

ILATEXBRAS
• 'Indústria Brasileira
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta pr,iella
nãd incluiclos era outras

Incidaterút Eraorelin,

Termos ris. 674.884 e 674.885, de
3-12-1964
Roger Ruy Eiipinet

Classe 41
Para distinguir alcachofras, aletria, alho,
aspargos, açucar, alimentos para aniRio Grande do Sal
Guanabara
mais, amido. amendoim, ameixas, amêndoas, araruta, arroz atuiu, aveia, ave.
lãs, azeite azeitonas, banha, bacalhau,
batatas balas, biscoitos bombons, bola.;
chas, baunilha, café em pó e em grão,
Classe 32
camarão. canela em pau e em pó. cacau,
GUIA DO [LEITOR
Para distinguir: Almanaque s . egenda,
carnes, chã. caramelos, chocolates, conanuários, álbuns impressos boletins, ca'
feitos, cravo, cereais, creme de leite,
ta:cicios, edições impressas, revisras,
sse 42
cremes alimentielos, compotas. cangica,
gãos de publicidades. proorrinins ra-ho. Para distinguir: Aguardentes, aperiti- coalhadas, castanhas cebola, condimenClasse 32
tônicos, rádio-televisionades, ;Nas tea. vos, aniz. bater, brami y, conhaque, cer- tos para alimentos eolorantes, couriços,
Artigos da classe
cir- vejas, fer:vt, cleni'bra.
trais e cineciatográticeis,
dendê, doces doces do frutas, espinafre,
eenees
res, nadar, pun ,- 11, pimpermint, tintai esseneins alimentares empadas, ervilhas,
Termo ra." 674.819, de 3-12-1964
sucos cid frutas sem álcool vinhos ver- ensov as. extrato de tomate farinhas afiClasse 50
Liliana Renata Balestra
muth, vinhos espumantes, vinhos
m; nriciisi, 4avas, lecula flocos, fareImprest,os,
l!ter.:-.s
de
pi,,paCartazes,
Guanabara
lo fermentos, ft dão, figos, frios frutas
anima:los e whiskv
clichês. carteies termos ;;é,tida,
eêeas e naturais, cristalizadas, glicose,
o ásticos de identidade, etlemel,,s iniTiirnio ri." 674.891, do 3-12-1964
ootra de mascar, lagosta, gorduras. grasitssas. faturas, toihmlieis 'morte-os.
nronussortas. rec.bos C vitelos
Bebidas Nlariotto Indiietria e Comércio nulos, erva doce, erva mate, hortaliLimitada cas, lineuas. leite condensado e em pó,
Termos ris. 674.886 e 674.887, de
legumes em conserva matilhas, lin g uiSão Paulo
3-12-1964
ça, louro. massas afinai-modas, mariscos,
Dro.'er.a
Oliveira
S
.A
J.
manteiga, margarina. marmelada. maV. Silva
carrão, massa cie tornarei, mel melado,
mate, massas para im rwaus. mol hos moClasse 32
hiscos. mostarda, mortadela noz-moscaArtigos da classe
• t/
4, 4:á A h'
ia. nozes, paios, óleos coniestiveis,
FRC
, 9
Termo n» 674.880, de 3-124964 .
iras, ovas., pães, primes. pimenta pós
Barros £1 Cia.
para pudim, picles peixes, presialtos.
patês e petit- p ais pest . 'has. pizzas,
puParaná
r
dias, queijos racõe, tvlanceadas para
animais, requeijões sal saem s,
Cl„ssr 43
Classe 3
saneluiches salsiehas, salaires, sopas criPara clist,rignir: A g uas minerais, águas latadas, sorvetes, sim ° de temer:: e de
Artigos c:a ti s
1::sosns
.'sr;mr.intes trutJs ,t
Classes: 1, 2, 3. 4, 10 e 45
tatuaras. tacrn
fia:ame treine:os . tertas tortas para aliTitulo cie Es, helei,
ra frigerantes, rrfrescns
til uto J aO. mais e uses
torrels.es, teusoda, suco cl,a ir, fiai si fig.:
674.be.:i. de 3-12 1964
Termo
einhos e vim;gre
•
J. Mendes C./livei.' S.A. Diogaria
Classes: :3, 12, 23, 33 e 36
Cl !ssa
-U-rno
674.80.?, cl ,' 3-12:1964
, V. Silva
[-ara thst
Titulo
O tii p l):• e de to,1,.. 9 os
}In)
Enip-reeialimentos,
S.A.
Guaii
4r11,
,05 raro
tais cazao:
674.881, de 3-12-1964
Teirmo
Paulo papes la cara, ter :orando. envelopes,
Farmadoro Limitada
tv,rtóes de visitas ciu comercia:e, fatuPR011iiO3AC.ÃO
Paraná
ras, avisos recibos, chegues, carnets de
orop agancti, rr omiss(',rias, ações, bacHED - Empreenaimentos S/A. tes e passagens;
vendas de pastagen,
ae, re.-is terrestres e tua ri ti ar
Classe 4'
Nonie Comercial Substameies e p -odutos (te origem aniClasses: 1, 2. a. -1. 10 e 48
. -- mal. vegetal ou m i neral, em brito ou
Titulo de Est,belecintento
Termo n.° 674.893, de 3-12-1964
Classes: 3 e 48
p arcialmente preparados: Abrasivos era
LAM — :Emprendimentos
l'itulo
bruto. artii
Termo n.° 674.859, de 312-1964
retratári,:. astaltico etzt
Circulo — Associa,,ãc de Arquitetura
bruto, algodão em bruto borracha em
São Paulo
Termo n. v 674.882, de 3-12-1964
e Arte
bauxita, benjoim breu, eánfora,
XCEP — Artefatos de Cimento Estrla
Guanabara
bruto, chifres, erreis de p lantes ceras
Paulista Ltda.
vegetais de carmláb d e ,-u. icuri, crina
LAM - E mp reendimentos S/A.
Pernambuco
cavalo, crina em çieral. cortiça ent
Artefatos de Cimento Estrêla
ACEP
bruto, cascas vegetais, espnto, ervas
Paubste Ltda.
ons clicinais. extratos iria ao
,Zn,e)s.0
Pernambuco
e nisoire, faias, fibras ..egeta s.
Nome Comercial
flor
d.‘
s;..is grafite ,: goma eni
1:.‘
Termo
n.
9
674.894,
de
3-12-1664
4c) ‘Õ.
em broto,
d.'pJ araGaspririan
Emprendimento,: S. A
ir-a. lates
p,
•Iiiente
\N"'
Sii,) Paulo
e::: hl- y r,.

Te rmo n. v 674.878, de 3-12-19O4
Renigio António de Araujo Be, :os

CARRAPATOVAC

O HOW DE
TOA GENTE

rc,n,

P'ál(10 D:'

Indústria Brasileir)

Casa dos tetalhoí

•

a

-

V. SitVA

FARMADORO

Acep• Artetatos
Cimento Estrêla
•Paulista Ltda.Nome Cosee-cial

r

'

Gaspariam -Empreendimentos
1

11.i01,

em

Neere

Nome Comercial

•‘!''
mc,1(1

na 'a feri
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termata

tadas, piche em bruto, pedra calcária.
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetal& resinas, resina, naturais, resíduos. textels.
*alvas, talco em bruto. :isto, xisto
betuminoso e allkio
Classe 2
Substâncias e preparações cminticas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitário" I
saber: adubos, ácidos sanitárias &cama
desinfetantes e para fins sanitSnos,
apanha-mosca e insetos ',de goma e
papel ou papelào). álcalis. bactericidas.
baraticidas, carrapaticidas. creu* cresta
talbsa, creosoto desodorantes desistetante& detumadore& exterminadores de
pragas e ¡servas daninhas. esterilizantes, embrocações para animais. taxartos. farinhas de ossos. tértilizantes. tosfatos. tormicidas, turnigantes.
das. gli:ose para tias veterinários guano, herbicidas. inseticidas. .nsetitugo&
larvicidas. microbicidas. medicamentos
para animais. aves e peixes. óleos desinfetantes e veie-ninarias, petróleos sanitários e desintetantes. papei fumega
tório. pós Inseticidas. parasittcidas. tun°ideias e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas.. tarmicidas. leriafetantes e veterinários, raticidas, remédios para tina veterinários. sabões veterinários e desinfetantes. sais para fins
agrIcolas. horticuias. sanitários e veterinários, sulfatos. supertosiatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos. animais e henia daninhas
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. anuários.
álbuns impressos boletins, catálogos
edições impressas folhetos, jornais, livros impressos publicações impresbas.
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas. programas circenses

pau, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animala, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 32
Almanaques, anurios, albuns impressos, boletins, catálagos, edições talares.
sas. folhetos, jornais, livros impressos,
publicações Impressas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, ise;as
teatrais e cinecatográficas, programas
circenses e revistas

Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral,- em bruto "ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em Iíruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora,
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, Milhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto. Ideselghur, liquidas de plantas. latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores em • bruto, óixdo de
manganes, óleo, de cascas vegetais,
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas piche em bruto, pedra calcária,
Termos as. 674.900 a 674.904, de
plantas medicinais, pedras em bruto,
3-12-1964
quebracho, raízes vegetais, resinas, reIndústria ,Brasileira de Peixe S.A. — sinas naturais, resíduos, texteis, silício
•
Pescai
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
Rio Grande do Sul
betuminoso e silício

POt:35 Pescai
Indústria Brasileira"
Classe 91
Alcachofras, :aletria, alho, espargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, aVeia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. cmiela,
eia pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cra:/e
' cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, canglca. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
:ouriços, dendê, doces, doces de !Hl..
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, féculas, flocos, farelo, krmentos, feijão,
figos,. frios, frutas sacas naturais e cristalizadas: glicose, goma de mascar, gordurp s, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
trate. horta'iças, lagostas. linguas, leite
con-lensado. leite ND pó, legumes em
•onserva. , lentilhas, linguiça, louro, masas alánen:i:ias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada. macarrão, masn R d.' tUrnati, mel e melado, mate. massa c para mingaus, molhos, moluscos,
mrst;;rda. mortadela, Os mosracla, no:'s, (Sleos c4-fnestive!s,* Qstra q . ovas.

Classe' 1
Substâncias e preparações qui/nicas asa.
das na agricultura, na horticu:tara tle
veterinária e para fins 1;snitárias.
saber adubos, ácidos sanitários águas
desinietantes e para fins senitáro&
apanha-mosca e insetos (ria goma e
papel ou papelão). álcali& bactericidas.
baraticidas, carrapaticidas. cressi creias
teima. creosoto. desuJorintes desintecantes. detumadores. exterrninadorn -de
pragas e hervas daninhas. esterlinates. embrocações para animais enxertos. farinhas de ossos. fertilizante& tos.
fetos. formicida& hanigantes tungicidas. glicose para fins veterinárias guano. herbicidas, inseticidas. insetttugos.
para animais, aves e peixes óleos desinfetantes e veterinários. petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório. pós inseticidas. parasiticidas. tua
gicidas e desinfetantes, pre parações e
p rodutos inseticidas. tern:acidas, desinfetantes e eeterinários, raticidas. rens&
dios parr fins veterinários, sabões veteHilários e desinfetantes. sais para fins
agrícola& horticulas. sanitários e veterinários. sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos Contra
Insetos. animais e heras daninhas
Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos. ações, apólices, bilhetes, bilretes de sorteoi, cheques. cartões comerciais e de visitas, duplicatas
debentures, envelopes, faturas: folrinhas.
letras de câmbio notas fiscais, notas
promissórias. pada de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda
em geral, recibos
•

Termo n. 9. 671.905, de 3-12-1964
Leonor da Silva Ferreira
Rio de Janeiro

Termo n. 9 674.911, de 3-12.1961

ConIecOva Olimpic Ltda.
Guanabara

j
Indústria Brasileint
Classe 48
Creme para aliser o cabelo
Termo ia° 674.906, de 3-12-1964
Companhia de Expansão Territorial
Guanabara

Classe 36
Artigos da classe
Termos ns. 674.912 e, 674.913, de

3-12-1964
•
Banco do Estdo de Goiás S.A.,
Goiás

COMPANHIA
DE EXPANSÃO
TERR.ITORIAL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 674.907, de 3-12-1964
Companhia de Expansão Territorial

Classe 50
Artigos da classe
Classe 33
Insignia Comercial

Guanabara -

EXPANSÃO
INDOSTRIA

Termo n.° 674.914. de 3-12-1961 Rounpas 'rocadero Ltda.
Guanabara

BRASILEIRA

AO TROCADERO

Classe 50
Artigos da classe

Classe 36
Titulo de Estabelecimento

Termo n.o 674.908, de 3-12-1964
Companhia de Expansão Territorial
Guanabara

Tenso n.o 674.915, de 3-12-1904
Estúdiográfico Brasil S.A.
Guanabara

C.E.T.

ESTÚDIO GRÁFICO

BRASIL

Classe 33
Insígnia Comercial
Têrmo n.° 671.909, de 3-12-1964
Companhia de Expansão Territorial
•

Classe 33 .
'ritulo de Estabelecimento

Guanabara

COMPANHIA
DE EXPANSÃO

Trino n.o 674.916, de 3-12-1964
Viação Glória S.A.
Guanabara

TERRITOR.IAL
Só VENDE TERRAS
(?UE VALEM OURO
Classe 33
Frase de propagandaTermo n.o 674.910, de 3.12-1964
Confecções Olimpic Ltda.
.
Guanabara

CONFECÇÕES
CLIMP1C LTDA.
Nome Comercial

VIAÇÃO NEM
•
Qasse 33 •
Titulo de Estabelecimento
MEM!

Termo n.° 674.917; de 3-12-1964
Industrial Pani ficadora Produto,
Invicta Ltda.
Guanabara

9.nuteida
Indúlstria Brasileira
Classe 41
Produtos de panificação
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• •
••
amonlacal. &montam amua, amilico grá 4lco, papel para ensaios quhnicoa
Ternso a.0 674.918, de 3-12-196A
(álcool), anilinas. antraceno, anti-cor- papel para revelação automática," papel
Industrial PanNcadora Produtos
rosivos, antadetonantes. anti-incrustan- fosforescente, papel fotográfico I sensa
Invicta Ltda.
tas, antimónio, anti-oxidantes, antitar. vel), • papel contra a ferrugem, papel
Guanabara
taro, arsênico, azalina, azótico, azotos. fotoinêtrio, papel transferotipo, papel
taro, arsênico, azalina, 'azótico, azotos, pedra lipes, pedra pomes, peliculas dazul da prússia. azul ultramar, azul nematograficas (sensiveis), pelica/as
industrial Panificaoori ultramarino;
bnhos para fixação e . re- fotográficas (sensiveis), percarbonato.
velação fotográfica, banhos gaivranicos. percloraftalico, pigmentos ou cores para
Produtos invicta Ltda, banhos de galvanização. bário, barita, zinco, potassa, potássios, arreparaçáo
benzina, benzóico, benza betume, bi- a indastria; pó de sitia:Maio, pó de
cloretos, bioxo/atos, , bismutos, bismuta- zinco, putassa, • potássios,. prepaaaçac
Nome Comercial
tos, branco de chumbo, branco de neu- para economia do aarvao, preparações
don, branco de troyes, brometos, bro- hidréaugas. preaaraaões química. para
Termo 0.0 674.919, de 3-12-1964
mo, cálcio. cânfora, caparosaa carbona- a indústria, preparações diastásicas de
Panificação São Francisco Ltda.
tos, carboreto de tateio, carvões, car- maltes, preparações para diluir 'tintas.
•
Guanabara
vões ativos absorventes, catalisadores. preparações ansidetonantes, preParacelulose (acetato de — ). chapas emul- çaes para motores, preparações lota-'
sionadas, chapas fotográficas, chapas gráficas, preparações para bronzear
sensíveis ã luz, claratos, cloretos. • cio- preparações contendo matéria a rádio.
g
drato amónio. cloridrico. cloro, cro- ativas, pra-atrações para eihninar a dumam!, citrato de magnésio, citrico de reza da água, preparações para decoa:.
:INDUSTRIA BRASILEIRA
ra~ ca, citrico, clarificadores, colas por ou dissolver gorduras e óleos, pre
par, vinhos, coloides para fotografia pra ções para Impedir a corrosão de
cosapoaição com base de kieselgur, co- metais, preparações .pa •a• iro aermeabiliClasse 4/
Produtos de panificação
pai. corrosivos (anti ). cópias (so- zaçâo do cimento, preparações para
luções para —), corantes, corei a magnésio, preparações para magnésio.
Tarmo n.° 674.920, de 3-12-1964
álcool, cremor de tártaro, creosoto, cris- de crosta nas caldeiras, preparações de
Ewerton Rodrigues 8atalha
tais d esoda. cianeto. 'canoa decalami- (nina, preparações par impedir r oxiGuanabara
•
antes, decapMítes quiraicos, descorantes. dação da superficie metálica, preparadesincrustante para caldeiras deter gi- ções para lavar chapéus de palha, prevos químicas, detonantes (and —). prações para niquelar, preparações para
dissolventes; emulsões fotográficos, es- produzir espuma preparações para remaleta etilenos, extintores, extintores novar roupas e araaéus de palha, pra.
(composições químicas). fermentos, oraçõe s para o aperfeiçoamento de
filmes sensibilizados, fixadores (sais). ferro, preparações para renovar os disClasse 33
fluidos para endurecer metais, %or. cos de fonógrafos, preparações para
' Titulo de Estabelecimento
fatoreto de sódio.`fluoridico, fixos para purificação do gaz. preparações pregar.
soldas. tormlatos, fórmico. fuligem para vativos de pedra, de madeira, dos tijoTermo n.o 674.921, de 342-1964
fias industriais, fulminatas fundentes, los dos metais e das paredes, preparaConservas Piracema S.A.
gaiatos, gálico. galvânicos (banhos çóes para despolir o vidro. presavatt.
Rio de Janeiro
--). galvanização (banhos para), ga- vos contra. a ccmgelação presarvativos
zes, gelatina para- emulsões Sprotegr.) contra a ferrugem, preservativos congema (sal gerarnila, (acetato). tra a umidade das paredes, produtw
neraniol (acetato de —), gerador (me- desincrustantes. produtos fixadores para
tilato de —), giz glicol. glicose (subs- per ca:marta, ' produtos fixadores para
tâncias para descorar —). glicosides, permarla, produtos iso'antes
gomelina, graxas preventivas contra a cos), produtos para conservação de
oxidação, graxos (ácidos halogé. ovos, produtos para .absorver a mui,
nicos (produtos). hidrato de alumínio
dada. produtos para a têmpera de feri
Classe: 33, 41 e 50
hidratos de carbono, hidrofugas, (solu- ro, produtos para a encolagem e corre1 Titulo de Estabelecimento
ções —), hidrocento liquefeito ou com- ção dos mortos, produtos para clarifiprimido. hidrosulfito, hipoclorito de só- car e purificar águas, produtos para a
Tétano n.s 674.922, de 3-12-1964
dio, hiposulfitos, ig ni fugas ( matérias tempera de ferro, produtos para a en.
Conservas Piracema S.A.
—), ignição de cerveja, indico, Iode- colagem e correção dos mostos, produ
Rio de Janeiro
tos. iódico, iodo (sais de iridlo tos para clarificar o açúcar, produtos
(cloreto de —); laga, latico, lanolina, para conservar alimentos (quimicos)
anoleico, líquidos químicos, liquidos de produtos para conservar • a madeira
têmpera, litargirio litina litio magné produtos para evitar o vapor" dágua
sio, malanicos, malatos, manco, manga sôbre o vidra, as vidraças. eaa., produ
natos, manga nico, massas eletroliticas tos , para a indústria taxai, produtos
matéria filtrante, matéria à prova de para malhai-ar, conservar, clarificar e
fogo, matéria ignifuga, matérias para tratar bebidas, produtos para reavivar
enriquecer e purificar o gaz, matérias e refrescar - pinturas, produtos fotogiacorantes animais, matérias corntes mi- ficos, produtos refratários, propilico.
Nome Comercial
nerais. matérias corantes, vegetais, ma- protóxido de azoto. prussiato amarelo.
Termos as. 674.923 a 674.927, de lir. matérias par perfurar metais, maté- prussiato de potássio, piridina e derivarias para tornar o vidro e o esmalte dos, picoacético, pirolenhoso,' piroforos;
3-12-1964 ..
.
Synteko S.A. Comércio — Importação opacos, matérias primas quimicas, 'met rádio-reativos químicos redutores,
térias decapantes, matérias para despo. reveladores fotográficos. rollfilmes; sais
— Exportação
cúrio. metilato de geranila, metileno, salicilato de litina, saliecilico, sebácio
Rio Grande do Sul
metilicos, minio, misturas químicas ex sensibilizadores para prova de ácidos,
tintoras, misturas químicas frigirificas, silicatosa- ioda, soda calcinada, solda
• REB.IPLASA
misturas químicas refrigerantes, mona cáustica, scadicos, solução antirefrige•Indtietria Braeileira zite, mordentes. muriato de estanho rantes, soluçôes para tornar incombus
amoniacal, naftênicos, negro animal, ne- tiveis, soluções hidrófugas, soluções
gro de turno, negro de berlim, hegro impermeabilizantes. soluções para evide eberlirn para sapateiro, negro d tar a formação de espuma nos acumula
Classe 1
Absorventes. aceleradorês de vulcaniza- brunswick, neutralizadores quimicos pa- dores, soluções pára cópias pela ciação, acetatos, acéticos, acetificadores, ra liquidas fermentados,' nitrada. nitra- notipia, soluções de sais de prata para
acetona, acetileno, ácidos, absorventes, tos. nitricolulose, °laico óleo para coa pratear, soluções tituladas, so.ações
agentes qutmicos, águaacidulacla para servação de ovos, (=alatoa °xaile°. lumétricas, -solventet, substâncias, (qui
acumuladores, água raz. albumina .odas oxidantes, óxido de amicto:Mio. óxidos micas parti uso de Indústria, nas foto
da, albumina de malte, albuminas. a lbu- metálicos, oxigênio na indústria, oxigê- granas)", substâncias rádio-ativas, suminas vegetis. Ibuminoidea alcalinos. nio liquefeito, paládio. 'pa/mitica. papel cedâneos de eanfora para a 4aoricaçâo
'alcalino terrosos, álcalis, alca/oides albuminado, papel. baritado papel tur. de celulóide, sucinico. sulftos, sulfeto,
álcool, alcoolatos. aldeldos, alizarina. nesol papel de platina (saia), papei sulfo-ácidos, sulfonados, sue:ricos, sulalumans, alvaiade, aminas, amoniacais, ,gállao, papel heliocopista, papel halita furoso, sulfúrico, talco, tanato de. cál._
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cio, tanato de mercúrio, tânicos, taninos, tártrico, tela gen g iva/ a luz, terpa,

nos, tetracloretos, terebentina. tatra
Untas, tolueno, toluola urânio, ufania
(compostos de --). urânio (sais
—), vanilina, verde de bramem, verei;
de cromo, verdegria, verdete, verniz,
corretor, vernizes, viscosa, vitriclos.
xará°, zalitos e zituartio
Classe 4
Substâncias e produtos de origem anlmal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos eia
bruto, argila refratária, asiáltico
bruto, algodão em bruto, borracha era
bruta, bauxita, benjoim breu, cânfora,
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral,- cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, • estopas,
enxofre, fõlhas, abras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, ideseighur, liquido* de plantas, latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores 'em bruta, érixdo de
manganes, óleos de cascas vegetais.
Óleos - em bruto ou parcialmente preparados, plombagina eia biuto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra 'calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, resmas naturais, residuos, texteis, silício
seivas, talco em batto, mato, xisto
betuminoso e silício
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balauatres, blocos de anuo, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para cobel turas caixas dãgua,
caixas 'de descarga para etixos, edifica.•
ções premoidadas, estuque, emulsão da
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material lso
lante contra frio e calor, manaras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizântes 'as argamassas de cimento e cal. hidráulica, padre
galho, prcxluts betuminosos, impermea.
bilizantes liquidas ou sob outras forma:
para revestimentos e- outros como na;
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes
papel ,ara forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, par
que tas, portas, portões, pisos, .soleira
para portas, tijolos, tubos de concrea
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
ques 'cie cin2coto, vigas, vigamentos c
varam
Classe 28
Para distinguir: Artefatos da mataria
plástico e -de nylon: Recipientes f abri
cados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para telefones, baldes, bacias- boi
sas, caixas, carteiras, chapas, cabo
para ferramentas e utensílios. cruzeta,
caixas. para acondicionamento de ali
mentos, caixas de material p!ástico par
baterias, coadores, copos. canecas. cc
lheres, conchas, cestas para pão, cess(
nhas, capas para álbuns e para livrocálices, cestos, castiçais para vela
caixas para a guarda de objetos, carta
chos. coadores para chá, descanso pai
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pratos, copos e copinhos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara sohvetes, colherinhas, ,pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos.
embreagens de material plástico,. acaba:.
/agens de 'material plstico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites para automóveis, massas anti-ruidos.'escoadores de
pratos, funis, 4prinas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas. guarnições, guarnições para chupetas mamadeirasaguar:ações para portasblocos. guarnições
para liquidilicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos.
guarnições . para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. Jarros, 'amInados, plásticos, lanciSeiras, manteguelras, Malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadaias de móveis, pires, pratos, palitei.
,roa, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentoa. puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-niqueis. porta-notas
porta-documentos. placas, rebites rodi.
abas, recipientes, suportes. sura:Saca para
duardanapos, saleiros. tubos, atlgelas
tubos para ampolas; tubos para seria.
gas, travessas, tipos de material piás
tico, sacolas, ° sacos. squinhos, vasilhatnes para acondicionamento, vasos, xi.
caras, colas a frio e colas não incitadas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros. para sapa
telros, para vidros, , pasta anaaiva para
correias, Pastas e pedras ora . afiar
rebolos adesivos para tacos, ;adesivos
para ladrahos e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis. para tecelagem e girarrações. de material plástico ara indús•
tria geral de lásticos
Classe 46
Para distinguir; Amido anil, azul- da
Prdssla. alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes. espremacetes
, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
cêra e de madtra. g goma para iavan• daria. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos Nardo- s, mata gordu-

ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para lim peza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de rádio soda 'cáustica sabão em' pó.
sabão C0121 , 1 )1 sabão de esfregar e sapottaceos, tijolos de polir e verniz
para calçados

Térreo n.0 674.930, de 3-12-1964
Auto-Tec Peças e.Acessórios para
Automóveis Ltda.'
São Paulo .

. Abril. de' 1966 .
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latadas. sorvetes. sucos de tomates e de
frazas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de amolais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•

Termos ns. 674.937. a 674.939,'
.
- 3-12-1964
• •
Armações de - Aço Vrobel S.A.
•
'São Paulo

•
•

Têrmo ra 674.933, de 3-12-1964
pr senta ç ões e Publicidade
Sontel
Limitada
São Paulo

SONTEL REPRESENTAÇÕES
E PUBLICIDADE LTDA.

Classe 21
Pinos guias para facilitar a troca de
pneumáticos em veículos
Termo n.° 674.931, de 3 - 12 - 1964
Dr. Idálio Soares Pinto
São. Paulo

Indústria Brasileira
•
Classe 50
Indicado na fluorização das águas mine- tais, naturais e artificiais, leite e
refrigerantes
`Ural° n.0 674.932, de 3-12-1964
"Cabana" - Grande Churrascaria S.A.
São Paulo

PRolutoo-AçÁto

CABANA
(Indústria
Brasileira
_
.

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar ammais. .amlíte
amêndoas. ameixas. amendoim, aran.ta
arroz. Muni: aveia. avelãs, azeite azeitonas, banha. bacalhau. batatas. bala.
biscoitos. bombons bolachas. baunilha
ca/i em pó e em grão, camarão. canela
Tèrmo n.° 674.928. de 3-12-1964
em pau , e em pó. cacau. carnes. cita
caramelos, chocolates. confeitos. crave
José Gomes Hernandes
cereais. cominho, creme de leite, cremes
São Paulo alimentícios croquetes, compotas, cancuca coalhada, castanha. cebola. condi
'alentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê. doces. doces de fru
•
tas. espinafre. essências alimentares. em
D EMOCRATA
>atlas. ervilhas. enxovas. extrato de to
I nd4sti
farinhas alitrienticias. favas, fé
ra Bra aile r a , rnate,
.
:umas.. flocos, tareio. femientos. fai)a.
figos. frios, trutas sêcas naturais , e cris
ra'izadas: gricase, goma de mascar. gorduraa grânulos. grão ,de bico. gelatina
Classe 8 .
goiabada. geléias. herva doce., herva
Rádios
mate hortaliças. lagostas. línguas. leite
• Tèrrno n.• 674.929, de 3-12-1964 • zondenSado. leite em pó, legumes eacoraerva. lentilhas, linguiça. ,ouro. mas
• ojsé Gomes Hernandes
Ias alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
São Pauloça de tomate, mel e melado.-aiate. massas para mingaus. molhos • moluscos
mastarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestiveis. ostras. 'ovas
FONTES .
nata aluis prlinés.. pimenta, Dós para
-Indlistria Brasileira a udins. , pickles, peixes: presuntos. pa
,
'ot.5; petit-pois, astilhas: pizzas pildais
t
„
aatijosa rações balanceadas oara ant
Classe 8
requeijões, sal, -saga. • sardinhas
Rádlog
sanautches, salsichas, salames, sopas cri

Indústria 'Brasileira

Classe 10
Massas plásticas para fins otiontológi.
Nome Comercia! •
-os e guta- percha, pontas de guta.
Têrmo n.° 674.934, de 3-12-1964
percha ' para obturações de canais. cêra
Sontel Representações e Publicidade laminaria, cera para Incrustações e arta
Limitada -• eu :ação, ideal base, cêra . co:ante. _saia
São Paulo
draca. godivas. verniz isolante. gesso
amalgamas. líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas, porcelanas, ruge
ciaeos e rodas para desgastes. Algo- '
idró ilo, catgut. seda e crina para
sortiras: ,protetores para seio, tira leite,
preaervativos.' sacos para gélo. bolsas
INnUSTRIA BRASILEIRA par',. água quente. , irrigadores, tubos de
borracha para irrigadores. luvas . e deMus de borracha para cirurgia. sondas, drenos seringas para lavagens e
Classe 50
Para distinguir: Impressos 'em geral initçoes, agulhas para injeções. instruanúncios impressos, ações; apólices, tia mentos cirúrgicos para operações. vena
'hetes. bilhetes de sorteio, cheques, car ttisas. termômetros. elinicos, guta per•dentes artificiais, dentaduras, as.
tões comerciais e de visitas duplicatas
debentures, envelopes, fatcras. folhinhas santos para enfermos, estojos de -bolso
letras de câmbio, notas fiscais, nota nara instrumentos Cirúrgicos, grampos
promissórias, papeis de correspondncia para soturas, lençóis de borracha para
passagens, publicidade e , propaganda em hospitais. máscaras para anestesia. padiolas, aparelhos de pressão arterial,
geral. reribos
a parelhos de diatermia, mesas de opa.
raç,es. Mesas para curativos; aparelhos
• Termo na 674.935, de 3-12-1964
Quindo —"Produtos Químicos, Comércio para massagens, esterelizadores. estufas,
aparelhos. de ralos ultra violeta e ca.
e Indústria S. Á ,
cleíra para clinica médica, balanças para
Guanabara
clinica Infantil, cânulas, conta-gotas,
•
vidros conta-gotas, duchas vaginais. es.
caiadas. agraphos.' pincéis -para garganta, escalpelos, facas, pinças anatar
mica. tesouras. costótottnos, serras, serr. {mar raluototnia, 'escopros. goivas,
martelos. 'ganchos para músculos, cela*
QUIMIO - Produtos Químicos' lemetros, bisturis, afastadores, caretas,
ruginas. elevadores. trepanos, proteloComércio e Indústria S. A.
res. perfuradores, limas para os ossos,'
p icas para ossos.- agrafos Pa ra ossos. •
Rio de Janeiro
erocópio. dinánietroi, lancetas, estilet-. espéculos. dilatadores histerõrnetrtos,
Indústria Brasileira
depressores, anuscóp.los. retoscópios. baeias, adenótomos, abre-boca, abaixa.
liapuaa.- aparadores, porta-amálgama, extratores, escavadores, colheres cor,
Classe 3 '
Um produto farmacêutico Indicado nas :artes, calcadores e alicates, aparelhos
de raios X e aparelhos de infra verme. afecções sensíveis à corticorterapia
lho. péa e braços artificiais de bor.
,
supra-renal
•
racha, meias elásticas, olhos artificiais,
Têtano n.0 674.936, de 3-12-1964
aparelhos para surdez
Classe 11
,
Químio — Produtos Químicos, Comércio
Para distinguir ferragens e, aerramentasi
e Indústria S.A.
Alicates, alavancas,- arruelas, arrebites,
•
Guanabara
argolas. aldrives, armaçoes de metal
abridores de. laias, arame, aparelros
chá e café. assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas. ares- tas, aros, •almotadrises, amoladores,
amoladores d ferramentas, alças para
QUIMIO - Produtos Químicos
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
Comércio e Indústria S. A.
borboletas, baterias, bases de metal baia ,
cadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
• Rio de Janeiro
Para facass baterias de cosinha. colheres ,de •pedreiros. cadeados correntes caIndústria Brasileira
bides, chaves de parafusos, conexões
p ara encanamentos caixas de metal pára
•
Classe 3 • • portões colunas, canos, chaves de leis;
Um produio farmacêutico indicado- na. da, chaves inglesas. cabeçaes, canecas,
infeccões agudas ou crônicas de origem copos. cachepots centro de mesa co.
microbiana, alérgica ou mista da câmara queteleiras, , caixas .para condimento .de •
zlimantos. cadeados.- caldeirões, caçar°. •
anterior do Mb° -e seus anexos

SONTEL
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las, 'chaleiras,' cafeteiras conchas coadores, éuscuseiros, cabides de metal,
cabos, 'caixas de ferro, cgruzetas sturvas
cantoneiras, • chaveiros, canivetes, chavenas, cremones, cadinros crivos, sisanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, col.
trates, chaves para porcas, distintivos.
dobradlças. descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de mctal. estribos, espátulas
estojos de metal paru carimbos. eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas. escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, tolos, empadas e pudins, flanes
fivela, furadores,- ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, 4echos
• de metal, ferraduras, forint:lhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas.. garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas láminas llcoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras,- machadinhas, molas para portas, martelos
a-arretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, topes, pcas, pás, picaretas
pregos, papteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores. Placas, pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas Perturadoras
pires pinças, paneleoes, porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes. sifões., saleiros, sacarró
lhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ,ampões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeirai
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos. vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
'rezar, guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias,. ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 37 .
Roupas brancas, para ca.ná e mesa:
Azoichoados para camas. c&-chas, cobertores, esfregõu tronhas, anardanapos. iugc.s borriacius, jogos de toalhas,
lençóis, mantas Dar' camas oan, g para
panos de pratos. toalhas de
cosidas]
rosto e banho, toalhas de meaa, ' toalhas para jantar, toalhas pard chá e
café, toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo a.° 674.940, de 342-1.964
gari-ma io Kuldmann de Meilo
São Paulo

dERCRENTE\
Indãstria Braelleira
.
Classe 32
Para • distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programna radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, 'programas cir.
censo-

.4R10
'rêrmo n.° 674.941, de 3-12-1964
José Antonio de Almeida
São Paulo

..(Seç'áo III).

Abril de 1965

Termo n.9 674.945; de 3-12-64
Cia. Imperial Comércio e Indústria
Guanabara

'REVISTA DO PABRIOANTS
APARELHOS DOMESTICOS

DE

Riojo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 45rpão de publicidades. programas radioIvaicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo ta° 674.942, de 312-1964
Dansk — Flama S.A. Institpto de
Fisiologia Aplicada
Guanabara

PURO
AZEITE DE
OLIVEIRA

Termo ni 674.948, - de 3-12-64

Goldring Eletrônica Ltda,
São Paulo

COLDRING É AUTORÁDIO
DE VERDADE E NA
VERDADE VALE OURO...
Classe 8
Goldring é autorádio de verdade e na
verdade %mala ouro ...

."M

Termos ás. 674.949 a 674.956, de
3-12-64
Super Mercado Come Bem Ltda
Minas Gerais

Classe 41
Azeite de oliveira
Termo n.° 674.946, de 3-12-64
Roc — Materiais e Engenharia Ltda.
Guanabara

COME BEM
IND. BRASILEIRA

PRORROGAÇÃO-

itIM

111 ri a
g

A

FLAMIBROMINA
rsua U.Clementa 27.5 • Rio

Classe 3
Medicação neuro-sedativa
Termo n.° 674.943, de 3-12-1964
Dansk — Flama S . A. Instituto de
Fisiologia Aplicada
Cluanabara

'PRORROGAÇÃO

nunAmin

/N sTiTUTO DE FISIOLOGIA APLico,OA
SUAS C LEMENTE

.215 - P io o. Janeiro

Indústria Brasileira'
••
Classe 16
Material exclusivamente para construção e adõrno de prédios, estradas, etc.,
cc,mo cimento, azulejos, ladrilhos, telhas.
portas, janelas. etc., não incluídos cru
outras classes. , Papel para forrar Casa
Têrmo n.° 674.947, de 3-12-64
Pion
Eletrônica Lida
São Paulo

pioN

[ IND. BRASILEIRA
~miai

Classe 8 Para distinguir: Acendedores etetricos
elétricos, alto-falantes, ampealarmas
Classe 3
Pomada comendo anti-virus ‘Besredka, rimetros, amplificadores para rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
eantisética e cicatrizante
televisão, aparelhos de ventilação pard
Termo n.9 674.944, de 3-12-1964
edificios. aparelhos elétricos para ba
Dansk — Flama S.A. Instituto de
nho, aparelhos aleiro-dinâmicos, apa
Fisiologia Aplicada
relhos para barbear, aparelhos para ias
talaçdes telefônicas, aparelhos para on
Guanabara
dular ou secar cabelos. a p arelhos Para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas ?lê.
tricas. •alsas de derivação. campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar rou
n••••n•nn••n••
pas, ferros elétricos de engomar e de
—Mar, filtros de água, fogareiros elé.
bicos, riogões, fôrnos, galvanômetros,
btnr dt Fititlejit
hidrômetros, indicadores automáticos de
nível de água, instrumentos medidores
(suA S. CLEMENTE .4 tas
de energia elétrica, instrumentos telefti
nicas, interruptores, irradiadores, iam
Co
. do Jaoal,*
padas, li q uidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, re
captores de rádio, refrigeradores, ralais,
Classe 3
reostatos, telefones, terrnosta
Substâncias quimicas, produtos e pre- relógios,
tos tomadas, t ransformadores válvulas
parados para serem usalos na medicina para rádio, válvclas para apare
lhos de
ou na farmácia
televisão. ventiladores e voltímetro*,

PRORROGAÇA$3

Classe lb
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Pra-azia, alvaiade de zinco, abrasiva
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato dt
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, q goma para lavanderia, limpadores de luvas. limados da
branquear tecidos, liquidas mata-gorduras para roupas e mata óleos para sou.
pas, oleiro, óleos para limpeza de car.
ros, pós de branquear roupa, salteai,"
de sódio. soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e se.
ponáceos, tijolos de polir e verniz
para calcador
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis. Miar, brandy. conhaque, cervejas, essências para bebidas alcoólicas,
genebra, fernet, gyn. licores, kumel,
nectar, punch, piperminte. rhum, suco
de frutas com álcool, vinhos quinados,
vinhos -espumantes, vinhos, vermoutes,
vodka e svrisky
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, amido,
améndoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó. cacau. carnes. chá.
caramelos, chocolates. confeitos, crava,
cereais, cominho. creme de leite. cremes
alnienticios croquetes, compotas. caipica. coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de fracas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, tavas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feiláa,
figos, frios, frutas secas naturais e crustalizadas; gricose, gama de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas.
REs alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
ia de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. tezes, • óleos comestíveis, ostras. ovas,
xles.• plaos,' pr./Ines.- pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes. p resuntos. A4.8 petit-pois, si gnas, pizzas. pudim:
queijos, rações . balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,

.4,- RIO OFICIAL
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iduiches. salsichas. salames. sopas enada3, sorvetes socos de tosnates e d,
ceai torradas. ta pioca, tâmaras. talha
/. tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, wrrões,
toucinho e vinagre
Classe 29
oanadores, vas:ouras, escovas (cariais
e escovões

Termo n. 5 674.959, de 3-12-64
Scalzilli £1 Cia. Ltda.

(Sgção 111)

'Abril de 1965

Termo n.° 674.964, de 3 - 12 - 64.
Odilon Silva Jinior
Minas Gerais

luva', ligas, lenços, mantéis. meias
.naiás, mantas, mandrião, mantilhas, p.a
-nós, palas. pentemr, pulover pelerinaa
kaas, ponches, polainas, pijamas. pua
unos. perneiras. quunonos regalos,
.obe de chambre. roupão, sobretudos,
,uspensórios. saicias de banho sandálias
metere , shorts. sungas, tolas, ou slacks,
.aier, toucas, turbantes, ternos, uniforme'
e vestidos

Rio Grande do Sul

S IB ER I A

J<ARI

Classe 19

ra distingia!: /aves e ovos em grral:
o biche • da
cia, aliara-as
lasive
bovini a. cavalar, caprinos, °ali
nâceo.s . ovinas e sumos
Classe 15
isa distinguir: Artefatos de cerâmica
a-celana, lousa, lousa vidrada a sar: Bacins. sanitárias. banheiras, bilhas,
aijaa, bules, aanciteiros. compoteiras,
alam:iras, espastnedores de frutas, tua garrafas, &hos. isoladores , jarros
va dados. mantegueiras, molheiras,
polvilhadores. porta taças,
ices, puxadores. saladeiras, saleiros
sviços de cha, terrinas vasos apare.
os de jantar. serviços completos para
ai, café, idearas, travessas, canecas
som e sem assa e tijelas
Classe 14
duo conluia, anninado, trabalhado
t,Silas as lo,mas e preparos vid;c,
st.,1 para todas os fins, vidro inclusal, com telas de metal ou composies especiais: ampolas, aquários,
alinoia:lzes, bandejas, cubes caainhas, cantares, cálices', centro
mesa, cápsulas, copas, espelhos, as
rraderras, frascos, fôrmas para do as,
imas para ihrnos, tios de vidro, gari-as, c i arraiões. graus, globos, haste.
aos, jardineiras, lico eiras mamadei.
mantegueiras, vatos, pires, portaas, paliteiroa, potes, pendentes PCciais. saladeiras, serviços para resecas, saleiros, tubos, tigelas traves-,
va aos, vasilhames, vidro para viiças, vidro para relógios, varetas.
leoa para conta-gotas, vidro para
autoiahs eis e para barri-brisas e
xica-as
Chlase 48
dis• :lenir: Per itiOleS, essências, 2,x.
toa Slaiia de colônia. água de touca
ia ds rosas. água de allazerna, água
-a barba. loções e tônicos para oa
selos e para a pele, brilhantina. banina. batons cosméticos. tixadores
pc:asados, petróleos, óleos para os
meios, creme evai.esceiste, cremes gor
-oso- e pomadas para limpeza da pica - ia.-cpulage depilados, descaio
ites, vasagra aromatico. pó de arroz
talco aclimado ou não. lapis para
:tarai e sobrancelhas, preparados para
iseiczs: ciaos e olhos. carmim para
'osl•0 e para os lábios, sabão e crema
sibilo liquido perturnade
as
na,:, sabonetes denti:ra-tos
po
('ri mqmii1O. sais perfumados para
/boa rentes, vaporizadores de pertc
: as:: as para dentes, cabelos, unhas
dhca, rtan de louro, saaumao pertu
do, p • eanrados ern pó. pasta, liqui
e ti:a.ris ara o tratamento das unhas
.olva:acs e vernizes removedores da
glicerina perfumada para os
,e;c, e preparados para dsecolo.
tia s' s cílios e pintas ou sinais adi,
' ais hleds para a pele
n." 674.958, de 3-12-64
1 “ , Wa ter Frota Mendes
Ci;aa-lasra
•

ASIIÁRIA SOB BOUTIOUE
11, 15 c 16
-1 duas de. estabelecimento

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
vos, aniz, bitter, brandy. conhaque, cervejas, ternet, genebra gin, kumel, licores, nectar, putsch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky

, indústria

Brasileira:

Classe 40
Móveis era geral de metal, vidro. de
Aço, madeira, estofados ou Não. MCIU•
sive rnSveis ara escritórios: Armários
a s raários para banheiro e para roupa:
usadas, alrno 4adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
Termo n." 674.960, de 3-12-61
bandejas, domiciliares, berços,, biombos
Scalzilli t's Cia. Ltda.
cadeiras, caminhos para chã e cate
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Rio Grarare do Sai
para sala de jantar e sala de visitas
oniuntos para terraços, jardim e praia
aonjuntos de armários e gabinetes para
:opa e aosinha, camas, cabides, cadeira:
pratórias, cadeiras de balanço, caixa
,le ranhas, colchões, colchões de mola:
dispensas, divisões, divans, discotecas
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes. aperiti- Se madeira, espreguiçadeiras. escrivani
abas, estantes, guarda-roupas, mesas
vos, aniz. bitter, brandy, conhaque, certnesinhas. mesinhas para rádio e televivejas, fernet, genebra. gin, kumel. licosão. mesinhas para televisão, molduras
res, nectar, putsch, pimpermint, rhurn, para
quadros, porta-retratos, poltronas
sucos dd frutas sem álcool, vinhos ver- poltronas-camas, prateleiras, porta - cha
muth, vinhos espumantes, vinos
nétts, sofás, solas-camas, travesseiros e
quinados e whisky
•
vitrines
Termo n.' 674 . 961, cie 3-12-61 . Scalzilli E: Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

m

Termo n.° 674.966, de 3-12-64
Benvenuto Socieclad Anomma (...0(TiC"
ciat e st-almas:a;
Araentina

AE 711k5i H A
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Termo n.° 674.67, no 3-12-64
Eitel — Empreza Técnica Os Engeii'se.
ria, Tele-Comunicações e Eleti.onica
Ltda.

'ETTEL,
Classe 8
Para distinguir: Reguladores de tenso,
reguladores de voltagem, aquecedores
e chuveiros elétricos e mais: amperimetros, aparelhos de ar condicionado, aparelhos de rádio, receptores e transmissores, aparelros de vezstilação, aparelhos
do waffles, aquecedores de pratos, aspiradores de pó, batedeiras elétricas, bornes, botões para comando elétrico
distancia cabos elétricos, cafeteiras elétricas blindadas manuais e automati.
a•as, r 1-aves magnéticas automáticas, cir.
culauores de ar, disjuntores, disositivos
de artida, enceradeiras equipamentos de
luz fluorescente, equipamentos telelõttla
cos. esterilizadores, ferros de engomar.
tios elétricos, gladeiras grelhas elétricas,
interruptores automáticos de circuito,
iampadas elétricas incanuescentes e fluore g centes, lampadários, Iiquidificadores,
lustres, quadros de distibuição, reatores.
receptaculos para tampadas ralés, retificadores de corrente elétrica, soquetes, telefones, torradeiras, ventiladores
e voltimetros
'Farino n.o 674.968, de 3-12-1969

Classe '12
Para custiaguir: Aguardentes, aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, lerne.t, genebra, pio. ktIllIel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum
sucos dil frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Têmno n.° 674.962, de 3-12.64
Efecê Eclitõra S. A.
Guanabara

Anuario Automobilístico'
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catá logos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádlo-televisionados, peças teatrais e cinetnatográlleas, programas circenses

Têrmo n.° 674.963, de 3-12-61
Efece Edibira S. A.
Guanabara

Ano Automobillsticd
Classe 32
' Para distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins, caiá logos, edições impressas, revistas, órgaios de publicidades, programas ral'o,
fónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

Transportador a Volta Redonda S.A.
Rio de Janeiro

41
Sardinhas. atum. cavala .unci j oaa mexilhões, enxovas, lagostas, mariscos, osires, ovas, peixes; toina-es ao naturai e
demais verduras arn consas vas; trutas
Classe 33
em calda, tais COMO pêssego s , pesas,
Insígnia de Comércio
compotas, doces als frotas figos, frutas
Termo n.° 674.969, de 3-12-1964
sècas, naturais e cristA . zadas. martns
lada, sucos de frutas, coii,eaatras e doces Transportadora Volta Redonda S.A
Rio 'de Janeiro
Termo n.° 674.965, de 3-12-64
Zelman Zenek Grosmar
•
Guanaisara
TRANSPORTADORA,

T . V . R 11

VOLTA REDONDA S. A

COlIffC COES."

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

49G
1

Termo n.° 674.970, de 3-12-1954
Maximu's Orientação Contábil Lé.da.
Guanabars.

Tndústria

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas. anáguas, blusas
s roupas feitas em arra]: Agasalhos
botas botinas. blusõea frminas baba/ouros. bonés, capacetes, cartolas, cara
-ias. casacão coletes, ca pas. chales
aresols. calçados, cha péus. c ntrs
antas combinações, corpinhos calcas
Se senhoras e de crianças cal( õrs cai
camiseta'
camisolas
camisas
.as,
ateCas, ceroulas. colarinncv cueillea
:aias casacos, chinelos, dominós. echar.
ses. cantas as. fardas para militares coieglats, fraldas. galochas. nravatas gorros, jogos de (Ingeria. jaquetas, leques

hiAXIMVS:
Classe 17
Cera e venda de máquinas de

sontabilidade mecanizando
Termo n.° 674.971, de 3-12-1961
João Garcia
Ga:lanhara

JE

Assessoria áriclica

de Emprèsas

. Classe 33
Sinal de Propaganda

Termo n.° 674.972, de 3-12-1964
Joperativa Vinícola Garibaldi Ltda.
Rio Grande do Sul

PROR1OCAÇIi0
:aw.,Á

Abril de 1965

DI - RIO OFICIAL (Seção III)

1434 Quarta-feira 7

no "I n

golos, rações balanceadas para aai
requeilões, sal. sagu, sardinhas
a.a. aatiches. salsichas, salames, sopas em
sorvetes, sucos de tomates e de
h s. ts; torradas rapioca támaras, talha,
rim tremoços. tortas. tortas Liara alimento de animais e aves. ..orrões,
toucinho e vinagre

•- ~4' k\
'Slç.lf"V"";•n••;02):7-Y
123"'e:
•

Termo 0.0 674.976, de 3-12-1954
Associação Carioca de Boliche
Gim naba

. ,

Termo n..° 674.982, de 3-12-1964
Soaguas Representações Limitada
(dito ?Iara

Termo n» 674.986, de 3-12-1964
Decorações Delziniar Ltda.
Guanabara

SOAGUAS
Cl.sass
Aaaa natural, inagnes:ana

gazosa

Termo
67-1.983, de 3-12-1964
Distribuidora Brasil Ag ricola Ltda .
Disbral
NI :mis Gerais

, 40StA

COOP[RiTivA VI COLA GnRiBALDI
O sul.
GARIBALDI-R.6.S
•

Associaçao Carioca
. de Boliche

Classe 42
Artigos da classe

Indústria Brasileira'
Nome 0.vd

Termo n. 9 674.973, de 3-12-1964
Comercia Indústria e RepreseÂta ;Ou
São Pedro S.A.
Guanabara

nano n.9 674.977, de 3-12-1964
Associação Brasileira de Bolidie
Guaitabara

ÁO PEDRO
Brasileira
'A ssociaçao
Classe 16
Cimento e esquadrias

de Floliciwt

Termo n.0 674.974, de 312-1964
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

Nome Civil
1.

tspumd cle s OUr0

' INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Cerveja
Termo n .0 674.975, de 3-12-1964
Irmãos Neves de Almeila Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 674.978, de 3-12-1954
Construtora Forte S A.
Guawbara

1

"... —
loristrutora

Forte S

IA.

Nome Comercial
Termo n.° 674.979, de 3-12-f§64
Mecánica Ltda .
Guanabara

Tri:Duw_itiss

(...lasse 7
‘Ikqu mas e utensílios para serem usa
dos exclusivamente na agricultura e
rioiticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, achibadeiras, ancinhos mecánicos e empilhacfores combinados.
, arrancadores mecânicos para agricul.
.ura, batedeiras para cereais, bofebas
naar adt.inar. ceitadeiras. caroidei "as
:eirados para árroz. charruas cara agri.
cultura, cultivadores. debulhadores
destocadores. destntegradores, estnm,e
dores para a agricultura, escarrificaao
res, enchovadeiras. facas para máquinas agricolas, ferradeiras. gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedairas para
gricultura. máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir. máquinas nive'adoras de terra.
.naquinas perfuradoras para a agsicul.
tura, máquinas de plantar. motochar-nas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para stutatar. de
torquir, de triturar, de esfare;ar. terra,
nata irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverisar desinfetantes, para adubar. para
agitar e espalhar palha, para colner
algodão, para colher cereais. máquina?
amassadoras para tias agricoias,
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar. nora ensuar. máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras. ordenado.
,ca mecânicos, raladores mecãmcos. rolos compressores para a agricultura
sachadeiras, semeadeiras, ecadeiras
secadores de terra, tosadores de gr/
ma, tratores agrícolas. válvulas pai.:s
máquinas agrícolas

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
nácar; alimentos paar animais. amido
amêndoas ameixas, amendoim.' araruta
Classe
Máquinas e suas partes integrantes
.arroz. atum. aveia. avelãs, azeite. aze:.
tonas. banha, bacalhau, batatas. balas
Termo n.o 674.980, de 3-12-1964
biscoitos.. bombons. bolachas baunilha
Termo n.° 674.984, de 3-12-1964
café eia pó e em grão. camarão. canela Multi Metal Comércio e Representações Distribuidora Brasil Agrícola Ltda. —
Limitada
aia oau e em pó. cacau. carnes. chá
Disbral
-inana hora
carscnelos. chocolates, confeitos, cravo
Yr inas Gerais
cereais. cominho. creme de leite. cremei
alimenticios croauetes, compotas, can.
oica coalhada, castanha. cebola. condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê. doces. doces de tru.
tas. espinafre, essências alimentares. em
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
mate, farinhas alimentícias. favas. Fé.
indústria Brasileira
cuias, flocos, farelo. fermentos. feilâo
figos. trios, trutas sêcas naturais e crls
talizadasi gricose. goma de mascar. gor
Classe 5
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
Classes: 7 e 33
goiabada. geléias, herva doce herva Metais não trabalhados ou parcialmente
Insígnia
trabalhados, usados nas indústrias
mate. hortaliças, lagostas, línguas. leite
Tèrmo Et• I 674.985, de 3-12-1964
condensado, leite em pó, legumes enTermo n.° 674.981, de 3-12-1964
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
Distribuidora Brasil Agrícola Ltda. —
Étoile Modas S.A.
sas alimenticias, mariscos, manteiga
Disbral
Guanabara
margarina. marmelada. macarrão atas
Minas Gerais
sa de tomate, mel e melado. mate mas
soa para mingevw molhos. moluscos
rhi‘strmtlidara Ettasil Agricolk
mostarda. mortadela. nó. moscada, .to.
zes; óleos comestiveis, ostras. ova VIS EM A
pãea, piaos, prlinés. pimenta, pós para
pudins. pickies, peixes presuntos, oa
tês, petit-pois. astilhas natsas. pudins:
Nome Comercial
Nome Comercial

$9.»
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rb ISBRA,L)

Étoile modas •S%‘g

Classe 34
Tavetes, cortinas, passadeiras, capa.
chos, linóleos, oleados, encerados e panos para assoalhos e paredes
Têtruo n.° 674.987, de 3-12-1964
Prorrogação
Neodrog Delalande & Quignon
França

[r,n[isLik a'a
Classe 3
Produto farmacêutico próprio para O
tratamento da angina do peito, espasmos
dolorosos dasv ias biliares e renais e
dos Intestinos, bem como para o tratamento da asma brônquica
Tér1110 1).° 674.988, de 3-12-1964

Carlos Lacerda
Guanabara
O BAMBA
ribuna

dos TnvAns

Clas.se 32
Para distinguir: Almanaques, agend
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, progiiri mas circenses
Termo 12. 9 674.989, de 3-12-1964
The Dow Chemical Com pany
Estados Unidos da América

DAXTROKI
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e para fins sanitários, apanha
Intisea e insetos (de goma e 1)n:ui) ou
Papelão ). alçalis bactericidas, La ratlcidas. carrapaticidas, cresol. arasatalia
na, creozoto, desrdorantes, sSesinfetantes, defunadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterelliantes. embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes. fosfatos, formicida& fungicidas. fumigam,
tas, g licose para fins veterinários. aum.,
nos. herbicidas, trisetifugos, larvicidas,
microbtridas, medicamentos para ant.
mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários. petróleos sanitários e
desinfetantes, papel tumenatória: Os
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
-1 -' fetantes, preparações e produtos
nsmicidas, germicidas, desinfetantes •
veterinários, raticidas, remédios para
t fins veterinários, Sabões veterinários 1
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desinfetantes, sais para fins agricolas,
horticulas, sanitrios e veterinários- sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninas
Termo n. 9 674.990, de 3-12-1964
N. V. Philips-Duphar
Holanda

D1SSPREX

Termo n.• 675.002, de 3-12-64
Termo n. 9 674.998- de 3-12-64
Silveira S. A., Indústria e De/ar — Distribuidora Eletrodosuksatas
Aparelohs Representações LUA.
Comércio
Rio de Janeiro
Santa Catarina

Casiantrio

Classe 36

Classe 2
Para distinguir: Artad u. de vestuários
Substâncias ghimicas para fins agrico- e munas feitas em -geral: Agasalhos
Ias, inclusive inibidores de brotações de aventais. alparcatas. anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. boinas, ba'sztbatatas
douros. bonés, capacetes, cartolas. cara.
Termo n.o 674.993, de 3-12-1964
atiças. casação. coletes, capas, chalra
sachecols. , calçados, chapéus. cintos
Warner — Lambari Pharmaceutical
cintas. combinações. carpinhos. calças
Company
de senhoras e de cria' 'as. calções. cal
Estados Unidos da América
çaa.
camisas, camisolas.
camisetas.
cuecas
ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos. dominós, achar.
caecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
Preparados niedienals e farmacêuticos nes, fantasias, fardas para militares, co.
iegials, fraldas, galochas, gravatas. por.
usados como tranguilizadores e no traroa. logos de (ingeria. jaquetas_ lagues.
tamento de doenças das vias
luvas, ligas, lenços. nnantõs. ateias,
respiratória::
maiôs. mantas, mandrião. manilhas. Da!freis. palas. penhoar, pulover pelerinas
Térino a" 674,994, de 3-12-1964
Peugas. ponches. polainas, pianolas. ps.
Danilo Giuberti
Mios. perneiras, quimonos, regalos.
Maranrao
robe de chambre. roupão. sobretudos
sliapensórios. saldas de banho, sandálias,
suciares. shorts. sungas. stolas ou sinas.
talar. toucas, turbantes. terces- uniformes e vestidos

(CHILRAI-CU
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lacháztria tlrasaeira
Classe 41
Café torrado e moio.
Termo n.0 674.995, de 3-12-1964
Wilson Pinheiro
Guanabara

azírtm4?U

Classe 32
Compra e vendas de imóveis e representações

„Indústria Brasileira

Tétano n.° 675.005, de 3-12-64
Refratários e Revestimentos Fornus
Ltda,
Saci Paulo

Termo n.° 675.000, de 3-12 64
Representações Santo Ainaro Comercio
. e Indústria Ltda.

;Minas Gerais

Termo n. 9 675.007, de 3-12-64
Refratários e Revestimentos Fornis
o t(a
Paulo
.
SaL
Classe 16
Argamassas. argila, areia, argila safras
tária, asfalto para revestimento, azale..
jos, barro refratário, blocos e tijolos de
barro refratário, cimento, cal, ladrilhos,
Injetas, manilhas, mosaicos, massas para
revestimento, revestimentos de amianto,
aupermeabilizantes para revestimento*
tijolos, tubos. e canos de concreto, barro
ou cimento amianto
Termo n.° 675008. de 3-12-1964
Refrat;rios e Revestimentos Fornias
Limitada

Pau218o
Saâaosse
Placas • artefatosde Material plástico,
taevestimentos de origem animal,
vegetal ou mineral'
•

Livro, revista e publicações em geral
Termo n.° 674.996, de 3-12-64
Cornarcindústria Corby Ltda.

ras em bruto ou parcaimente traba
lLadas eia toras, serradas e aplainada.

White Snow

Rio de Janeiro

Classe 32

°reparados, minérios. metálicos, madd

manganês, óleos de cascas vegetai:
mica, mármores em bruto. óxido d
gazes solidificadores. gelatina, giz. d
rodos, plumbagina em bruto. pó d
,DELAR1
moldagem para fundições, pedras br
piche em bruto pedra calcárir
industria brísil(grà taaas,
p,antas medicinais, pedras em brutc
auebracho. raizes vegetais, resinas. re
Classe 8
sinas naturais, residuos ceveis, sillcic
Para distinguir: Artigos e aparelhos eléseivas, talco em bruto. xisto, xisto
tricos, eletrônicos em geral, aparelhos
betuminoso e silicato
e artigos para instalações elétricas, eleTermo a.' 675.006, de 3-12-64
tronicas e hidráulicas, conjunto de peças
Refratários e Revestimentos Fornias
elétricas formando aparelhos óticos, instalações e artigos elétricos e eletronicos
o tdpa.a
saL
para automóveis, aparelhos e acessórios
ulo
Classe 15
para rádios e tonOgra‘os, aparelhos e
Para distinguir: Artefatos ne ta., nua,.
instrumentos didáticos, instrumentos
instrcmentos de recisão, acen- porcelana, faiança, louça vidrada para
•
dedores elétricos, acumuladores elétri- uso caseiro, aparelho:, de chá de café
cos, aspiradores elétricos, aspiradores de de jantar. serviços de refrescos e de
pó, microscópios, agulhas ara antenas. bebidas a saber: abajures de lampião.
aparelros de controle e medida, apare. açucareiros. apanha-moscas. bacias de
lhos de expurgo, aparelhos de ligaçãs latrina, bandejas, banhei-as, biscoiteiras.
para banheiros, aparelhos de ar retrige. bidés botijas, bules cafeteiras, canecas.
rado. aparelhos de It tensão, aparelhos castiças, chavenas. centros de mesa,
automáticos para descarga de água compoteiras. cubos, descansos de porcelana escarradeiras, espremedores, ',Atros,
aparelhos de ar condicionado
funis, garrafas, globos, Jardineiras, jarTenni° n. 9 675.003, de 3-12-64
ros, jarrões, lavadedos, lavatórios, leiJamil Iskanclar Saade
teiras. maçanetas de porcelana. mantaSão Paula
gueiras, molheiras, moringas, paliteiro&
pedestais, pias, pires, polvilhadores,
porta-facas, potes, puxadares, receptáculos, saleiros. Serviços de chá, taças
para café, travessas, terrinas, urinóis,
vasilhas, vasos sanitários e xicaras

Tênmo n.° 674.999, de 3-12-64
Denino
Imóveis e Repre.sentaatses
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai-.
Ltda.
vos, aniz, bitter. branda', conhaque, cerGuanabara
vejas, fernet, genebra. gin, kumel, licores, nectar, punch, pimaermint, rhum
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumaras, vinhos
guinados e whisky

‘9,eiglav,
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Termo n.° 675.009, de 3-12-1964
Refratários e Revestimentos Formai
Limitada
São Paulo

9~4 .241~IL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Duas Fores
indimtria Brasileira
Gass, 43
Aguas minerais naturais e de mesa

Classe 39
• Artefatos de borracha e de guta percha,
inclusive laica e seus artefatos
Termo n.° 675,001, de 3-12-64
Farmácia Drogalena Ltda.
Rio de Janeiro

Têrmo n.° 674.997, de 3-12-64
Comercinaardria Corby Ltda.
Min, Gerais

•

onte Duas Fontes

Indústria brasileira

Classes: 32, 33. 43 e 50

Classe 3
Produtos farmacêuticos

Titulo de estabelecimento

Indústria Brasileira

Classe 1
Substâncias e produtos de origem ani-

mal vai:letal ou mineral, em bruto ot:
Parcialmente preparadas: Abrasivos em
bruto, argila refratária. asfáltico em
broto, al g odão em bruto. borracha em
bruto, bauxita. benloim. breu cánfora
-ani lai. chifres, ceras de plantas. cera.
regetais de carnaúbae . afinara crina
li' cavalo, crina em Oral cortiça em
bruto, cascas vegetais, esnato ervas

medicinais extratos. oleosos estopa'
enxofre. fõlhas. fibras vegetais, flores
secas grafites gomes em bruto granito
em bruto, kieselghur. llquidos de Mantas. latew tas bruto ou . parcialmente,

Ciasses: 4, 15, 16. 28 e 33
Insinnta do comércio

1436 Quarta_leilra

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

s'o

675.012, de 3-121964
Termo
CONTROLE — Contrõle de Imprensa,
•
Televisão e Rádio Ltda. .
_
- Contrôle de IMPIMIS3
Televiski e Racho

saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
.per fantasias, fardas para militares, co!afilais. fraldas. galochas. gravatas. gorros. logos de angarie. laqueias. laMs.
luvas, ligas,lenços. niantós. metas.
maiôs. mantas: 'mandrião. manilhas, paletós. palas. renhoat. pulover. pelerinas.
V E.L ?AC
fungas: ponc.ies. polainas, pf amas. pu,
Inda, trio
nhos, perneiras, quimonos. regalos.
rote de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho: sandálias,
Classe 50
laceres. shorts. sungas. stolas ou slacks.
Para ' distinguir: Impressos em geral,
tuler, toucas, turbantes; ternos, uni-.
anúncios anpressos, ações, apólices, biformes' e- vestidos
Termos as. 675.019 a 675.060, 'de
.
4-12-1964 .
Cia. Nacional de Veludos
São Paulo

Brasileira

Guanabara
Nome Comercial
Têrmo n. 0 675.014, de 4-12-1964
Pensão Agua Branca Ltda.

Abril de 1965
;.!.e natação, cintas salva-vidas e bolas
citarão de natação e salva-vidas., cru
ques para .barcos, fateixas hidráulica
ara use/ a bordo, ganchos para botes
dispositivos para arriá-los, jaquetas nari
natação, salva-vidas. pinos Dara sepa . .
-er as pernas de corda-, dos navios. pos.
tea de madeira para navios e -oupa,
salva-vidas para uso na água
•
. Classe 19
Aves e Ovos em geral, Inclusive do bl,
cho da seda, animais vivos, bovinos
aavalar Caprinos, galináceos, ovinos

sumos
'hetes, bilhetes de sorteio, cheques. car.
. • Classe 17
• Classe 38
tões comrciaia e de visitas, duplicatas. •
abêntures, envelopes, faturas, folhinhas Aros para • guardanapos . de papel Artigos- para escritório.- almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abri.
letras de câmbio, notas fiscais, notas aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
drres de cartas, arquivos,- borrachas
_ 'AGUA BRANCA„
para
retratos
'e
autógrafos,
'balões
(expromissórias, papeis de correspondência.
berços para mataborrão. -borrachas para
passagens. publicidade e propaganda em ca.. para brinquedos) blocos para
cçrrespondência blocos para cálculos colas, brochas para desenhos, cofres,
geral, recibos'
Classe 41
b'ocos
para anotações.- bobinas brochu- canetas, canetas tinteiro, canetas para
.
Classe 49
Reteições tontas
ras- não impressaa. cadernos de escre- desenho, cortadores de papel, carbonos
Para distinguir: logos. brinquedos, ar- ver, capa: para documento:, carteiras, carimbos, carimbadores, cola, para papel
tigos desportivos e assatemos, a saber: caixas. de . papel& cadernetas, cader- ccladores, compassos, cestos para cor
• Termo n.° 675.015, de 4-12-1964
Indústria e Comércio de Arte- álbuns ara recortar, e armar, aviões, au- nos, caixas d. cartao :Asas pa pa- respondência. desenhadores, duplicada
tomóveis. andadores, aros, argolas, ber- pelaria. caitoes de visitas, cartões co- res. datadores. estojos para desenhog
•--e- !latos Plásticos Ltda.,
cinhos, boaecas. . bonecos, baralhos de me • ualsa aartões índices. conf.eti cai estofos para canetas. estojos com minas,
São Paulo
cartas. , bolas para todos os esportes. tonna, cadernos de papel melhaetrado esquadros. estojos para lápis, espetos
brinquedos em forma de ani.nais, ba- e . em • branco para . desenho, cadernos estiletes para 'papéis.. furadores. fitai
lões de brinquedo, bilharas, brinquedos 'escolares, cartões em branco, cartuchos para máquinas de escrever, grafitei
mecânicos, brinquedos em forma de ins- de cartolina, crapas planográficas, ca- Para lapiseiras, goma arábica, grampeatrumentos musicais. briqnuedos em for- dernos de lembrança, carretéis de pa- dores. lápis em geral, lapiseiras. maMa de, armas, brinquedos em forma .de pelão, envelopes, envéducros para cha- quinas para apontar lápis, minas para
máquinas, brinquedos de cortar, brin- rutos de papel, encardenaçâo de papel grafites. minas para penas, máquinas de
quedos de borracra com • ou sem, assa ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas escrever, máquinas 'de calcular. maquivio, carrinhos, carrocinhas, carros, bat. fô'has de celulose, guardanapos, livros nas de somar, máquinas de multiplicar,
Os, caminhões, cartas de jogar, choca- não impressos, 'livros fiscais, - livros de mata-gatos. • porta-tinteiros, porta-carimlhos, caneleiras , para esportes, cartões contabilidade, mata-borrão, ornamentos bos. porta-lápis, porta-canetas, portas
de loto,' casinhas de - brinquedos. car- de papel transparente, pratos papeli- cartas, prensas, prendedores de papéis,
ters, casinhas de armar, cadeiras de nhos, papéis de estanho e de alumínio. percevejos para papéis. ..perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
brinquedo, carteiras . 'e envelopes Com papéis sem impressão. papéis em branco
para mimeógrafos. tintas e tinteiros
Filhas ara recortar e armar. calçados para Impressão, papéis fantasia, menos
Classe 18
n para bonecas, cordas para pular, clavi- para forrar paredes,' papel almaço.-com
Dinamites, espoletas, espoletas elétricas,
nas para tiro- ao alvo, •copos de dados. ou -sem pauta, papel crepon, papel de
espoletas de percussão. fulminantes, (as1 caixinhas • de músicas, addos, • dardos, seda, papel impermeável, 'papel em bo- poletas, pólvora para minas, pólvora
discos, domineis, espingardas de1z:rinque- bina para impressão, papel' encerado
Classe 35
papel higiênico, papel impermeável. para caças, estopins, capsulas para ar.
Couros e peles preparadas ou não, Ca- ao, espingardas de vento„ estagiam:a.
mas de fogo, cartuchos de dinamite,
para copiar, papel para desenhOs. paenigmas.
engenhos
de
guerara
'jogar,
murças. couros. vaquetas. pelicas e arcápsulas de papel para fulminantes.
pel
para
embrulho
impermeabilizado
de.
brinquedo,
ferrinhos
de
engomar.
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- ra
carfuchos de papel' para munições, pe.
papel
para
encadernar,
papel
para
asros, arreios. bolsas, carteiras, caixas ferramentas . para crianças, figuras de
tardos, projetos, torpedos, logos de archicotes de couro, carneiras. capas pare aves e animais, . 4igtras - para logos de ares er. pa pel para iinprimir, papel pa- tlficios, como sejam, bengalas, bengarafina
para
embrulhos.
papel
celofane,
fogãozinhos
de
brin•
xadrez,
fogões
e
álbuns e para livros, embalagens de
linhas, bombas, busCapés, espantalcoiós
Couro. estojos guarnições de couro para quedo, jogos de . fctebol • de- mesa, joe• papel celubse, papel de linho, papel espigas, estrelas astral nhas, foguetes,
absorvente,
papel
para
embrulhar
taIheiras
para
esporte,
ganchos
para
pesautomóveis, guarnições para porta-blo
lapis de fogo, morteiros, pipocas, pistocos, malas. maletas. porta-notas, porta ca, .gulsos ,para crianças,- halteres, ia baco,' papelão recipientes de papel, ro- las, pistolões, rodinhas, tragues, rojõeS
chaves, porta-niqueis. pastas, pulseiras iõs. iscas artificiais para esca, -,logos de setas de papel, rótulos de papel, rolos
e chuveiros.
de couro, rédeas, selins: sacos para via. damas. jogos de dominó, jogos de ta - de papel transparente sacos de papel
• Classe 13"
serpentinas,
ruboa,
postais
de
cartão
giletes.
linhas
para
Pesca,'
luvas
para
gera, sacolas, saltos, solas e solados
Adereçoh de metais, preciosos, semi• e tubetes de papel
box, para esgrima, ara jogador de péla
tirantes para arreios e valises
preciosos e suas imitações, "adereços de
para jogador de sócos. máscaras carnaClasse 29
pedras preciosas e suas imitações, adôr.'
Têrmos as. 675.016 a 675.017, de valescas. mesas de bilhar de campista.
Espanadores, esciavas comuns, lampazes nos de metais preciosos, semi-preciosas
4-12-1964
de rolêta.-de xadrez, mobilias de brine suas imitações, alianças, anéis, arti• rodos, vassouras e vasculhas
'Copam" Companhia Americana de quedos. miniaturas de utensílios. domés'
gos . de 'fantasia de metais preciosos,
Classe 30 •
Petróleo
mésticos, patins, patinetes. Piões, pete- Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas, balagandans cie o.-tais preciosos ou
cas, planquetas para ginástica. peças de
São Paulo
'• aemi-preciosos lsetdejas de 'metais are-.
e suas partes integrantes
jogos de dama, dominó e xadrez, pelo'
ciosos, berloque. de metal preciosos,
Classe 32
1
tas, pianos e outros instrumentos musi- Para distinguir: Almanaques, anuários. brincas de aleg a . precioso, ou sem'.
r C O P"A M
de
brinquedo,
istolas
de
atirar
fie'
cais
álbuns impressos, boletins, catálogos precioso, bules de metais precioaos,
eras. apagaios, de papel. panelinhas edições Impressas, folhetos, jornais,
carteiras de metais preciosos, cobres
quadrados de papel, quebra-cabeças em vros impressos. publicações impressa de metais preciosos ou semi-orec.ostas,
forma de armar, raquetes. redes de pes- revistas, programas radiofônicos e rá contas de . metais preciosos. copos sie
ca, redes 'para jogos, rodas de roleta, dio-televisionados, peças teatrais e ci metais preciosos, dedais de meta-a preClasse 47.
Para distinguir: Álcool para motores de rev61-aar de brinquedo, soldadinhos de nematográficas. programas circenses ciosos, diamantes lapidado,, fio ouro,
fio de prata, fivelas de metais precioexplosão, carvão mineral, vega tal. e de chumbo, taboleiros Para jogos.' tacds de
Classe 35
turfa, combustiveis. gás, gasolina, gra- 'bilhar, tambores para crianças, tambu- Couros e peles preparadas ou não, ca sos, galreteiras e metais preciosus. if,las,
xa, graxas para lubrificação. tubrifican reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico, murças. couros. vaquetas. pelicas e ar jóias • falsas, lantejolas de, metais pretes, ' óleos combustiveis, óleos para trens e - viu fêrreas para brinquedos. tefatos dos 'mesmos: Almofadas de cou ciosos medalbas de metais preciosos
freios, óleos lubrificantes, -óleos para varas parap esca., varas de saltar, ve- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas semi-preciosos e suas- imita,lies palitos
locípedes, vagonete.s e .zepelins
iluminação e para geração de fõrça, pechicotes de couro, carneiras, capas para de ouro, pedras preciosas para jóia, peálbuns e para livros. embalagens" de dras serni-preciasas para jóias. pérolas
tróleo, quernsene
Classe 36 .
Classe 1
para distinguir: Artigos' de vestuários couro, estojos guarnições .de couro para e imitações de pérolas, pratos de meFluido: para freios
e roupas feitas em geral:' kgasalhoa automóveis, guarnições para porta-blo tais preciosos, serviços de e de café
aveatais alparcatas. anáguas blusas cos. malas. maletas. porta-notas. porta de metais preciosos. servi ;os de ' teor
Termo n. o 675.018, de 4-12-1964
botas, botinas. blusões. boinas. baba chaves, porta-niqueis, pastas, pulseiras de 'metal .precioso, serviços da é f restos
Cia. Nacional de Veludos
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara. de. couro, rédeas. selins., sacos para via de metal 'precloao, serviços salada
. São Paulo
ouçaL aásaa,lo. et...iates. capas, chales gera. sacolas, saltos, solas e solados de frutas de metal precioso. serviços de
tirantes' para arreios e valises-' • sorvete de metal precioso sopeiras de
çachecots. calçados. chapéus. cintos
metal -precioso, taças de metaia precio•
. Classe 20
cintas. combinações. =pinhos.' calças
de senhoras e de crianças. calções ca: Ancoras: anéis .para cordas de navios. sos., talheres de metais preciosos turClasse
ças, camisas, camisolas, camisetas bolas, salva-vidas, 'bolas para enrolar bulos de metal, turmalinas lapidada, e
.
vasos de metais preciosos
Insígnia de Comércio;
curcas... ceroulas.. colarinhos, cueiros. nauttcas e cadeiras de ne VIOS, Cintos
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Quarta-feira 7
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tadas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro incluatrial, 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 es.
fôrmas para fórnos, lios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globosa haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamade¡.
ras, mantegueiras, pratos, pires, portajóias, paliteiros, potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros. tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relagios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xícaras
Classe 15

Para distinguir: Artefatos de louça,
barros • terra cota. talhas. &salmo&
bebedonros. jarras, alguidares. vasos.
xicaras, pires, travessas. pratos. graus.
pilões, filtros, cofres, comedores para
aves. potes. caçarolas, pratos para ornamentos. copos. taças. sopeiras, caldeirões canecas, bules. leiteiras. tijelas. panelas, formas. frigideiras, assadeiras. aimofa:azes, cadinhis. pias, escarradeiras,
vasos sanitarios. bidets, banheiros e lavatórios. cubas, globos. mantegueiras.
porta lóias. saladeiras, saleiros, jardineiras, serviços de chá. café e para
jantar, centro de mesas, molheiras. suportes de cerâmica para resistências elétricas destinadas a fogões, fogareiros e
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru.
çaes e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos. gatentes, balaustres, laia
cos de Cruento. bloros para pavimenta
çao. calhas. cimento. cal, crá, chapas
isolantes. caibros. caixilhos; colunas;
chaeas para coberturas. caixas dariaa
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos edifica-

ções premoidadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lame.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçáo, lages, lageotas. material isca
lante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ma.
deiras para construções, mosaicos, pro
dutos de base asaltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal. hidráulica, pedra
gulho, produtos betuminosos. Impermea
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anta
:ciclos para uso nas construções, par.

quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de aoncreto.
telhas, tacos, tubos de ventila ç ão, tan
-quesdcimnto,vga es
vitrós
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz. bitter, brandy, conhaque. cervejas, fernet, genebra, gin, kumel licos
res. , nectar, punch, pimpermint, rhum.
sucos dd frutas sem álcool, vinhos verinuth, vinhos espumantes. vinhos
• quinados e whisky
Classe 44
Para distinguir: Artigos para fumantes.
cigarros, cigarreiras, cinzeiros. cachimbos, carteiras para fumos, charutos, cigarros, dgarrilhas filtros para piteiras
corda, isqueiros, piteiras, tubos de cae para cigarros fumos em Rilha ou em
chlrnbos, ra pé, tabaco, etc.
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luminosos, aparelhos de luz fluorescen- rios, canetas para brocas para fina denClasse 8
Para distinguir artigos e aparelhos elé- tes, limpadores de para-brisas, lanternas tários, copos para cuspideiras, cubata',
tricos e eletrônicos em geral, artigos Ocs portáteis e lanternas de mão. luzes tra- cadeiras para dentista, ceras preparamèsticos, aparelros e artigos para insta. zeiras para veiculos, microscópios, mo das e composições de cara para USO
loções elétricas e hidráulicas; aparelhos crômetros, manômetros, mostradores. de clinica e de prótese, cimente em
eletromecânicos para automatização in- de rádios, microfones. medidores de geral para obturações, compressoies de
dustrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios; apa.
relhos e instrumentos e aparelhos para
fás úteis; instrumentos cientiacos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falan.
tes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemómetros, amperômetros, assadeira.s elétricas, adaptadores de micros
cópios, agulhas para tonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de contrõle e medida, aparelhos de expurga
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outras locais, apa
-relhosdibaçõpneros.relhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta ten
dão, aearelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeira; para liquido e massa, bules elétricos. bobinas para rádios e televisões
businas, baterias, baterias elétricas, banal/letras, bússolas bobinas, balcões frigoriticos. aparelhos para bordar, aparelhos para ,aniaa de ar quente, chu.
eiros elétricos, coquetekiras. churrasqueiras elétricas, campainras elétrizas.
chaves elétricas, chaves automásicas,
chaves para antenas e fios terra, contactos alétricas, candelabros, chaves de
alavancas. chaves de tomadas, comutadores, cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de 'descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
Cortar pões, cafeteiras automáticas.
cLassis, condensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cortadores de 'rios. cabos e condutores elétricos, contadores de rotação, compressores. máquinas cinematográficas, :nstrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronómetros, aparelhos ca
libradores, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contrõle de sons. aparelhos
de comunicação interna, discos grava.
dos, d;a1s duchas, despertadores, enceradeiras, espremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço.
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios, aparelhos para ex.premer fru
tas e legumes, escalas indicadoras• de
maré, eletrametros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneiras.
faróis, faroletes, fogões, forno, e fogareiros elétricos, fios para eletricidades.
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, 'evedores. fusivais, filmei avelados, harmas elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para câma.

ras fotográficas, faladeiras, garrafas térmicas. seradores automáticos, geradores
?'táticos e eletrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, aparelhos para gás engarra aado e aparelhos de inversão, re-

liógrafos, hidrômetros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores ira
pressores. aparelhos de intercomunicação, indicadores de nasais 'maus permanentes, para radios a aparelhos de gás
neon., gravadores de 'fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente. Intermediários para filmes.
lâmpadas, lnnetas, liquldificadores, lupas, lampeões, lustres lentes aparelhos

roscas, medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos cle
medição, massaricos, níveis de ferro,
niveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios.
plugs, parômetros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura.
pick-ups, pilhas sacas. elétricas, prumos,
pantagrafos, pantannetros. pirómetios
perissópios, potenciõriletros. quadros de
comando, instrumentos para medida e
contróle para mecânicos. relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematagráficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração. refrigeradores, réguas
de aço. sádica, refletores, reatores re
leis, receptores. regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores. resistancias elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas, receptores ale sons. reatores, reatores para luz fluorescentes, reostaros
registros para vapor, registros para
bidê para banheiros, para apsrelhos bebedouros, para lavatórios e para pias.
secadores para cabelos. ca.sbra-luzes.
sorveteiras. sincronizadoras, sextantes
selecionadores. sifões, sereias de alam:
aparelhos para soldar. .socarates, sinalet•
ros, reguladores automáticas ou não
aparelhos televisores. telelupas, telômetros. tomadas, telescópios, teodolitos
termannatros, tomadas da corrente aparelhos de elégrafo sem fio, transa:amadores, trenas, torneiras de alta pressão
torneiras com dispostas para aqueci
mento de água. te!afones, telescópios
transmissores, toca -discos, antomá liCOS
ou não, tubos canduits, tosnanais para
baterias, voltimetros, ventiladores válvulas, válvulas de redução. válvulas
para rádios. vaivulas para água, vaivu
las de descarga a pressão. válvulas de
comportas. veias para filtros, apa-elhos
transistores, aparelhos de trai: :missão e
recepção de sons e taipas
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e
petrechos para medicina, a arte dentária a cirurgia e a higiene aparelhos
e instalações hospitalzrre-s: Amalgamas
algodão( hidrófilo, agulhas pata inje
çates. assentos para enfermos, eparê
lhos de pressão arterial, aparêlhos de
diatermia. aparêlhos para massagens
aparelhos de raios ultra-violeta, agra
fes, anuscópios afastadores, abre-bis
cas, abaix-linguas, aparalhos e raios X
aparelhos para surdez, aparelhos aderaStonos. alicates, ataduras, adesivos
curativos, aparelhos para abaixar an

ar, cones contraplacas. carteais para
brocas para fins dentários, porcas. estampadas ou não de qualquer material,
cuspideiras de tontas, copos elétricos.
cera laminado, cera para inssrustasão
e articulaçâo, cera colante. caraut cadeiras para clinica medica e dentaria
coroas, cânulas. conta-gotas. costótomoa cefalômetros, curacas. colheres cortantes. calcadores, aparelhos de correção para os dentes, camarata hidratila,
chumaços higienicos, cintas aba manais,
compressas, armários Paat fina h os Pitaiates, camas, carrinhos para tral.sportei
tes de enfermos, drenos dentes arti g
duchas vaginais. dila--rias,dentu.

andores, depressores, dedeiras de borrachas. iscos para fins cirúrgicos e protStizcs, iscas de feltro para polir demtes, helenicas, escavado: es. estojos de
bolso para instrumentos cirúrgicos descansos para serinaos discos para separar e desgatar dentes, estufas. espatuias. ecalpelos, escopros, elevadores, extratores, estiletes, espéculos. extirpadores. equanervos e eguartssoires, aspelhos para exames de boca. em-aveles
simples e duplos pare gavota asterillzadores a álcool e elétricos para fins

dentados, es tratores de espigões, estampas para pçrótese astutas pa ra fita
cirúrgicos e odontológicos. espéculos de
vidros, esteios para instrumentos cirurgico. escrutais elásticos encostos para
enfermos, escovas hmiênicas, espolijas
para cirurgia. aspa radrapos, equipos,
fraldas higiênicas, tundas. tenro& para
cataplasma. tios de linha para feridas,
fios dental, funis e bacias para cuspia
acras. fieiras, para notares dentários
godiva, gesso, guta percha . gazeta, pai.
vas. gessadas, gessos para prótese, auta-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisseptica. Ideal
base, Incrustações, instrumentos cirúrgicos para operações, mstrumentos para
abaixar lingua, afastar labtos e gengivas juntas corrediças para can-tas de
brocas, irrigadores, liquido para limpêsa

e polimento dos dentes, lixas, limas
para ossos, lancetas, luvas de borracha
para cirurgia. lamparinas. laininadores
para prótese, ligas para prótese, lixa
em fólha e em disco, ligaduras de
canhamo, massas plásticas para ans
odontologicos, máscaras para aneartsia,
mesa ara operações, meias elasticas,
mesas para curativos martelos. mercano para obturações, mandril para polimento, moldeiras, macas, mesas para
clinicas médica e hospitalar e cirralca,
móveis para fins cirúrgicos e °dr:geológicos, nulos para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios. pontes
móveis e pontes tixas, pontes de gutapercha para obturações de canais. põe
para limpêsa e polimento dos dentes,
porcelana para os dentes. padiolas. pre-

guas, afastar lábios, gengivas, agulhas
para seringac tonizadores, alargadores
de canais, alavasas para extração de
dentes, amalgamas para obturações,
amianto em fibras e em obras. &nulos
para brocas para fins dentários" anéis
e aparelhos para fundição e encrustaserVativos, pinças anatennicaa, pincéia
çâo, aparelhos eletro-dentários,
para garganta, pivots protetores, placos e eletro-diagnósticos, aparelhos para 1 cas para ossos, pós artificiais panos
gabinetes de clinica e prótese dentapara manipular craes, pós adesivos denria, arcos para serras de ouro. arta taduras. porta residuos para gabinetes
caiadores. bolsas para agua quente, bis- dentários, pontas de grafites, prensas
ruris. braços artificiais de borracha, bu. para nuflos e para coroas, porta amaigiaa. bombas de borracha para fins gamas. quadros elétricos. ruge para
cirúrgicos e protéticOs. bacia para dentes, retescópios, rodas para desgaste,
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quente e fria, boticões. braços rolos cirúrgicos de ta ou pau, aparelhos de ralo X. ralos ultra-violetas. aiapara canetas, de brocas brocas para termia,
re vestimentos para prótese seda
clinica e de prótese. bronqueiros. ban.
para
soturas,
solda para prótese serra
das de borracha, braços para mesa au- e serras
para
xillares, bandejas hospitalares, cauté- atléticos, sacos ra q ulotomia. suportes
para gelo, sondas, se-
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alagas para lavagens, serinms hipodéi malas. passadores de correias. pontal. ações gravuras, inageal, letreiros ma- em pau e em pó, cacau, carnes. chá,
torniquetes e tubos de extensão
neauins, Maquetas, obras artisticas, obras caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
laicas, perfuradores,- rugirias, apa alhos
Classe 12
de pintura, painéis e asi ssizes para de- cereais. cominho creia ode leite, cremes
stla infra vermelho, sandraca, sus¡s 'moa
rios ata tticos, Ma-leite, tubos de b wra- Para distinguir: Artigos de metal co- :amai ões e para exposição. projetos alimenticios, croquetes. compotas. cancha para irrigadores; termónsetros. tre- mum e miudezas de armarinhos, não in- mostruários de mercadorias diversas, e gica coalhadas castanha, cebola, condipanos. tesouras, toalhas higiéplcas cluídos em outras classes: Alfinetes, al- para propagandas, suportes arsisticoa mentos para alimentos, colorantes,
tampões higiênicos, tiras de lixa e ce- finetes de segurança, agulhas, botões. para vitrines, camaratas pa r a adornos chouriços, dendê, doces, doces de trus
e para fins artisticos e taboletes
mas, espinafre, essências alimentares, emlulose, turbinas para ar, tigelas r liras colchetes, dedais fivelas, fechos corre
padas. ervilhas, enxovas. extrato de tode borracha para tias protlacos, vulca- diços, garras grilas de metal para enClasse 39
feites cle vestidos ilhoses, lantejoulas. Para distiliguir Artafatos de borracha. mate, 4arinhaa alitnenticias. favas. fénizadores. verniz isolante e ventosas
missapgaa e presilhas
porracha, artefatos de borracha para mias flocos, tareio, fermentos, teilão,
Classe 11
•
Classe 43
veiculos. anelares de borracha não ira agos. trio& trutas sécias. naturais .; crtsPara 'distinguir ferragens e ferramentas: Para distinguir:
Refrescos, refrigeran- sliudos em ontas classes: Arruelas. ar- ializadas; glicose, goma de mascar, gorAlicates. alavancas. arruelas. arrebites,
aguas guias, anuatesadores. assentos para ca- luras, granulo& grão de bico, gelatina,
argola& ah:iravas, armações de metal. tes, guaraná. gasosa, agua tónica,
aropes
para
refrescos
bexbideiras. borrachas para aros. p atentes de goiabada geléias, herva doce, herva
, abridores de latas. arame aparelhos de
chá e café. assadeiras, açucareiros, ripa- das espumantes sucos e sumos de frutas cofre. buchas de estabilizadui buchas. --nate. hortaliças. lagostas. Lingua& leite.
relhos para lavatórios. arandelas. ares- para bebidas não alcoólicas, S i [ õe S e buchas para Rimei°, batente de porta. condensado, leite em pó. legumes em
soda limonada
oatente de chassis, bicos para mamadei- conserva. lentilhas, linguiça. louro. mastas. aros aancr adartses, amoladores,
Classe 26
ras, braçadeiras. bocais bases para te- sas &ima:Oleias mariscos. manteiga,
amoladores de ferramentas, alças parae ones borrachas p ara ca r rinhiis indt
margarina, marmelada, macarrão. masancinhos. brocas. Morrias. varicelas . Alforges de vime, amolas de inside ia tt
bandejas. bacias, boalhomeres. baldes de marifm ou dr osso. argolas cie ma- mala b orrasha para sisiorteceds' sa de tomate. usei e melado, mate masborboletas, baterias, bases de metal. bra- [leira de marfim ou de osso para guar- b
rédeas. cos
e sas para mingaus. molhos. moluscos, 1
dc
cirim
e cantaras
borracha.cte
paraar' nupetas cor- mostarda, mortadela, nós moscada. aomotor.
çadetras. bules. bisagra. buchas ba i nhe danapos, armações de marfim ou iam/aileainhas
para facas. baterias de cosinha. colhe ra para leques, artefatos de madeira dões massiços de borracha, cabos para pudins. pickles. peixes. presuntos. iam
ea dos. correntes, cabi- p ara cosinha. cabidea de madeira. cal- ferramentas. ctuiveirps. calços de bor- :es petit-pois. pastilhas. pizzas. audins;
de Pedrei ros - cad
parafusos, conexões para xas- de madeira, copos de cosinha, sms, racha, chapas e ceamos ie mesa. cor- *Leiloa. rações balanceadas para anta
das. chaves de
cestos de tnadeita m. das de borracha. capsulas .ie borracha mais; requeliões, sal, sagu. sardinaas,
encanamento s. caixas de metal para tas de salgueiro.
ten- Mime para pão, colheres de pau. dentes p ara centro de mesa calços de borraportões. colunas, canos chaves de
,anduiches. salsichas salames. sapas enda, chaves inglêsas. cabeções, canecas ale madeira para rodas, dormentes de cha para mmtuimis, copos le borracha atadas. sorvetes, sucos de tomates e dá
produtos inseticidas. termiciaas. desta madeira, era/Mimam da madeira para Para freios Moleiras desentúpideiras. amas; torradas, tapioca. tâmaras. talhacopos, cachepots. centro de mesa. co- garrafas, . escadas de macieira, estalms discos de mesa. descanse mira pratos.
rim tremoços. tortas, tortas para aliqueteleiras, caixas Pa r a condi mento de de madeira, tigvras de madeira 6ivelm encostos, mbolos esguichos estrados.
mento de animais e aves, torrões,
OSS OU mar t ia,. forquilhas de ma- esponjas de borracha ein quebrajacto
alimentos, cadeados, caldeirões caçarca de
Classe 48
•
grm
es
de
a
para torneiras, tios de borracha lisos,
las, chaleiras, Cafeteiras, conchas. coa- Mara, forros de nade:, a,
dures, cuscuseiros. cabides de metal macieira, letras de madeira. mastros ca termas de borracha guarnmeies para Para distinguir: Pertutnes, essências, ex..
cabos, caixa. de terso, cruzetas curvas madeira, molduras de madeira para qua- móveis, guarnições de borracha para tratos agua de colônia, agua de toucacantoneiras, chaveiros, canivetes, chave- dros, monogramas d a marfim. paMéis automóveis- guarnições p ara veiculos. dor, água de beieza. água de guina,
venas. cremones, cadinhos, crivos, chiara de biombo, painéia de madeira. taboas lancheiras p ara escolares. ami g as ale agua de roSas, água de alfazema, agua
fradores, cassinetes. cabos. chaves. cha de costurt, tábuas para cortar carnes. oorracha para degraus, listas de borra- para barba, loções e tônicos para as
ves para porcas circulares, chaves or . tambores de made:rd tampas de andei- :ha para Mu las e para portas. lençóis cabelos .. para a pele, brilhantina. Imas
quimétrica, correntes para chaves. col . ra, tonéis de oacisi s a e ternairaiide ie borracha, mauoplas. maçauetas. pro- aolina. batons. cosméticos, 'fixadores
mAdeirl
mtores para oaraaamas. protetores de ie penteados, petróleos, óleos pari os
chetes. chaves para' porcas. distintivos
Classe 21
p ara-choques pedal da acelerador pe- cabelos, creme evanescente, cremes gordobradiças. descanso para talheres. praPara distinguir: Veiculas e suas partes dal de p artida pesas p ara businas. durosos e pomadas para limpeza da petos e copos, enxadas. esferas. engates.
p neumáticos, pontas de bar' le e "maquilage - . depilarios, desodo, enleites de metas. estnbos, espátulas integrantes: Aros para bicicletas. auto oratinhos.
estojos de metal para carimbos, eixos móveis autcacaminhases, aviões, amor- r acha para bengalas e muletas, rodas rantes, vinagre aromático. pó de arroz
expanclidor para tubos. estruturas mata- tecedores, alavancas de Manta° braços. massiças. rodizio& revestimentos de e talco pefumado ou - não, lapa para
ras, prendeoores de papel. suportes breques, braços para veiculos bicicle borracha rodas de borracha para mó- pestana ' e sobrancelhas, preparadoa para
ficas. escarraueiras. espremedor e s. espu- tas, carrinhos de mão e carret is. carm veis, sanfonas de vácuo. suportes de embelezar cibos e olhos, carmim para
madeiras, formões. tentes, tarro para nhonetes, carros ambiilante.s. caminhões, motor. sapatas do padal de breque se- o rosto e para os lábios. sabão e creme
cortar capim. ferrolhos. facas. facões carros, tratores, carros-berços, carros- sambam e aoladoms, sumistes. semi- Para barbear, sabão limado pertumado
fechaduas. fruteiras, funis. fôrmas para tanques, carrosarrimaluses, çarros, car pneumáticos. suportes de mitublo. san- ou não, sabonetes, dentitricios em pó,
doces, bolps embadas e pudins. flanges raças, carrosarias. chassis, chapas cir- fonas de partida saltos. solas e solados pasta ou liquido; sais perfumado:, para
fivela. Furadores. ferramentas cortantes culares paia veículos cabos de veiculos .le borracha surdinas de borracha para banhos, pentes. vaporizadores de param
perturantes para marceneiros, fechos corrediços, para veículos, direção desta aplicação aos tios telegráfiaos e tateai,- me; escovas para dentea, cabelos, unhas
de metal. ferraduras, torminhas. fitas gadeiras. estabos. escadas sotanas, ele- amo, travadores de p orra Melas. e cílios. rum de louro. saquinho perfuas aço. ganchos. quantia:5es de metal vadores paha as g zicleiros e ara carga. tubos. tampas de borracha .ara conta- mado. preparado em pó. pasta, liquigarfos, ganchos para quadros. grampos tngates para carros, eixos de direção. gotas, tinas de borracha para elaboração do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dc substancias quimicas
Issolventes e vernizes. "removedores da
para emendas de correias. grades para freios, fronteir .s para veiculos, guidão.
Classe 40
cuticulam glicerina perfumada para oa
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros locomotivas, enchas, motociclos, molas
gonzos. grossas. garratas. tlho s es. jue motocicletam inotocasas moto furgões. Móveis em geral de metal, vidro, de cabelos e preparados para dsecolos
lisos. jarros, limas, lâminas çi.coreiros rodas para bicicletas: raios para bicicle- aço, madeira, estofados ou são, inclu r ir unhas, cílios e pintas ou sinais artisive móveis ara escritórios: Armarias
latas loas. linuguetas. leiteiraa, macha- tas, r e
ficiais, óleos para a orle
boques, -radiadores para veiculoa Italianos p ara banheiro e para roupa:
•
dinhas, molas paar aortas martelos. manivelas, navios, ônibus, para-choques.
Classe 28
usadas, almoMdas, acolchoados para Para distinguir: Artefatos de material
marretas, matrizes, marmitas, maaanetas,
para-lamas. para-brisas, pedais pantões móveis, bancos, balcões, banquetas
monas. machetes. manregueiras. malhos
plástico e de nylon: Recipientes fabrinavalhas. niples, puas. pás, picaretas rodas para vei a dos, gelins, tricicles, ti- bandeias, domiciliares. berços, biombos cados de materia, plástico, revestimen•
pregos, ponteiros. paraMsos. porcas. rantes para 'a-lautos, vagões, velocípe- sadeiras. carrrinhos para chã e cate tos confeccionados ele substâncias anipratos. porta gêlo. postaras, porta-pao des, varetas de contrôle do a fogador e coniuntos para dormitórios, conjunto: mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
porta-joias, 'paliteiros. panelas. puxado- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de para gala de jantar e sala de visitas armações para óculos, bules, bandejas,
carros e toletes para carros
*conjuntos para terraços, jardim e praia bases para telefones, baldes, bacias , bola
res. placas. pregadores. porta-esponjas,
Classe 27
conjuntos de armários e gabinetes para sas, caixas. carteiras, chapas. cabos
peneiras, pinos, plainas. perturadeiras.
pires, pinças, panelões. porta-copos e Para distinguir artefatos de palha ou sopa e cosinha. camas, cabides, cadeiras para Lerramentas e utensIlios. cruzetas,
garrafas. passadores de roupa, presa fibra: cestas, matos. cabos de uten- g iratórias, cadeiras de balanço, caia. caixas para acondicionamento de alilhas. rastelos, roldanas. ra:os. mgadores sílios. cestos paia costura e para pães de rádios, colchões, colchões de molas mentos, caixas de material p'ástico para
tebites. reduções. recipientes ,de metal. caixas de acondicionamentos r para en- iispensas, divisões, divans, diacotecaa baterias, coadores, copos, canecas . corodizios. roscas de aço inoxidável. re- feites, esteiras, enbornals. estojos. mor- de madeira, espreguiçadeiras, escrIvani lheres, conchas, cestas para pão, cestigistros de aço inoxidável, registros nições para utensílios, malas, pecheiras. ilhas. estantes,' g uarda-roupas, mesas nhas, capas para álbuns e para livros,
serras, serrotes, sifões saleiros. sacam& redes, rédeas, suportes para filtros. sa- inesinhas, mesinhas para radio e televi cálices, cestos, castiçais .para velas,
lhas. torquezes. trilhos, tubos. tubula- colas, sacos, telas rara assento de ca- são. mesinhas para televisão. molduras caixas para guarda de objetos, cartudeiras e bolsas
Para quadros, porta-retratos. poltronas chos. coadores -para chá, descanso para
ções. tampões. havadetras, teUes de
Classe 25
poltronas-camas prateleiras, porta-cha
arame. trincos, taças. travessas. tesouras.
pratos, copos e copinSos de plásticoe
trancas. tramelas, talheres. talhadeiras Arvores de natal, bihelots, bolas para oéus, sofás, sofás-cansas, travesseiros e para sorvetes, caixinhas de plástica
enfentes
de
árvores.
de
natal,
cartas
tampas pari Panelas e caldeaões, ter
vitrines
ara sohvetes, colherinhas. pasinhas,
geográficas * cartõis postais, cartazes,
Classe 41
risas, tachas, trens de cosinha. torr"agarfinhos de plástico para sorvetes, for-

deiras. orinbis, vasos, vasilhames. ver.
aias, mandril de expansão, fretai% de.
chanfrar. guia de frau. de chanfrar,
ventosas, maletas. baus 'para sacos 'cie
viagem. vara pastas. Salenizes cantos
para estojos, colchetes para malas cravos, enfeites, facho para pastas e para

displays, desedios artísticos, desenhos
de calcomiania para teerc?osm estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões; foro.
oraffas frutas. de louças. figuras para enfeitar Mos de aniversários. batizadxÁ
casamentos e outras quaaquer comemo-

Alcachofras, aletria, alho, aspargos minhas de plástico para sorvetes, discos,
soluta alimentos para animais, amido embreagens de material plástico. embaaméndims, ameixas amendoim.. araruta lagens de material plstico para sorvearroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei tes, estojos para objetos, espumas de
-tonas, banha, bacalhau, batatas, balas nylon, esteiras. enfeites para amornam
biscoitos, bombons, bolachas baunilha vais, massas antimuldos, escoadorcs
café em pó e em grão, camarão, canela pratos, funis, formas para doces, fitar
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isolantes., filmes, fios de celulose, fechos' rutativas, de deslocamento e a prstão.
para bolsas, facas,. guarnições. guarni- bombas eltricas. bombas, para líquidos,
- çõei para 'chupetas e mamadeiras. guar- para pressão. hidráulica e para compresnições para porta-blocos, guarnições sões. bombas elétricas para pneumáticos,
• para liquidificadores e para batedeiras brunidores para cereais, máquinas bar
de frutas' e legumes, guarnições de ma- tedeiras. máquinas brunidoras, máquinas
terial plástico para utensílios e objetos. para bordar, máquinas betoneiras, cruguarnições para bolsas, garfos, galerias zetas, cilindros, cambias, cabeçotes, capafa cortinas, jarros, laminados, plás- misas, sárter de embreagens, cárter de
ticos, landaeiras, mantegueiras. malas. motor, comutadores, cubos • de placas.
orinóis. prendedores de roupas, puxado- de embreagens, cu'atras de cilindro do
res. de móveis; pires. pratos, palitei- motor, caixas de lubrificaçâo,. carburaros. Pás de casinha, pedras pomes, arti- dores. cabeçotes do cilindro, máquinas;
gos, protetores par adocurnentos, pu- para cortar frios, carias, carteias. caxadores de água para uso doméstico. delas cortantes para entalhar, camisas
porta-copos. porta-niquels, porta-notas, para -cilindros, cardam, máquinas cataporta-documentos. placas, rebites, rodi- doras, caldeiras, máquinas de costura.
, nhas, recipientes, suportes, suportes para máquinas adaptadas na ' construção e
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, conservação de estrada" corte- de -matubos. para ampolas, tubos para serias deiras e carretas, máquinas para cortar
gas, travessas, tipos de material plás- e moer carne e legumes. máquinas dassificadoras; máquinas de acatitar,, máquitico, sacolas, sacos. squinhos,
mas para acondicionamento., vasos. xl- nas para cortar. máquinas comPressoras,
caras, colas a frio, e colas não incluida carretéis, máquinas cravadeiras, carneiem outras classes, para borracha, para ros hidráulicos, máquinas para fabricar
cortumes, para marcineiros. para sapa- canhões, máquinas para fabricar cigarteiros. para vidros, pasta adas lva para. ros, máquinas para tirar cortiça, distrim
correias, pastas e pedras para afiar buidores de gasolina, dispositivos de ar*rebolos, adesivos para tacos, adesivos ranque, diferencial, dispositivos de ignipara ladrilhos e adesivos. para azulejos. çâo. elétrica para motores, dinamos, draanéis. carretéis, .para tecelagem e miar gas. desnatadeiras para Manteiga. des• nições de material plástico ara indúa libradorer de cana e forragem, máquinas
desempalhadoras, máquinas debulhadotria gerar de lásticos
ra" descascadoras, desintegradoras. máClasse 47
quinas distribuidoras de concreto e barÓleos de qualquer espécie para ilurni ro.. espuladeiras, eixos de direção, eixos
nação, aquecimento, e lubrificação. Pe. de transmissão, embreagens, engraxadotróles refinado, semi-refinado e nacs res centrífugos para forjas, engenhos
refinados com ou sem a mistura de de- cana, expremedeiras para manteiga,
óleos minerai", animais ou vegetais, engrenagens para mancais. engrenagens
para a iluminação, aquecimento, lubri de cremalheiras, engrenagens para eixos
ficaçâo ou combustão, e graxas. Pro- de manivelas, engrenagens de parafusos
dutos 'e óleos combustiveia proveni- sem fim. engrenagens de distribuição,
engrendgens multiplicadoras, esteiras
entes de petróleo
transpOrtadoras. elevadores hidranacos.
Classe 46
exaustores de forjas, esmeris, espulas.
Para distinguir; Amido, anil, azul da máquinas encanatórias. máquinas ansaPrússia. alvaiade de zinco, abrasivos cadoras, elevadoras, máquinas ensacaalgodão preparado para limpar met.ais. doras, elevadoras, máquinas de esculpir,
detergentes. espremacetes, extrato de diafragmas, engrenagens de comando
anil, fécula para tecidos, fósforos de das válvulas. maquinas. empilhadeiras.
cêra e de madira, g goma para faval, máquinas para. esta'al,.os, eixos de codaria, limpadores de luvas, liqutdos•de
mando, engrenagens para eixos 'de •obranquear tecidos, liquidas mata-gorda. mando
'tas s álvulas e para eixo de ma.
ras para roupas e mata óleos para rou- nivelas. máquinas de estampar, máque
pas, oieina. óleos para limpeza de car- nas de esticar, máquinas para escavação
ros, pós de branquear roupa, salicato de terra, máquinas para extração de
de sódio. soda caustica sabão em pó. óleos. filtros para limpeza do motor.
sabão comum sabão de esfregar e sa- filtros para óleos, foles de forjas. freponáceos, tijolos de polir e verniz sas. fusos, fornalhas para fundição. furapara calçador
deiras, forjas, máquinas, para furar e
centrar fornalhas para tratamentos térÇlasse 45
micos, máquinas de fabricar papel, máPlantas sementes e mudas para a agri- quinas para o fabrico de fumo. máquicultura, a horticultura, e a floricultura. nas para fabricar gelo, máquinas para
Flores naturais
fabricar telas de arame. guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
Classe 6
! guindastes, geradores para corrente coaPara distinguir máquinas para indústrias j asua e alternada, geradores de e letricitexteis em geral, máquinas e suas partes dade, máquinas para galvanoplastia. gaintegrantes .ara fins industriais: ma- zeificadores de líquidos combustíveis,
go:nas de precisão: maquias operatrizes. guincaos, injetores para carburadores,
motores e suas partes; peças para vei máquinas de impressão, fórnos indusculos:alavaocas. alternadores, acelera- triais (fornalhas). máquinas insufladodores, anéis de istão, anéis ãe esferas ras, maquinas limaaoras, máquinas pasn
Para rolamentos, anéis de óleo, anéis lavar vasilhames em geral, máquinas
para facilitar o arranque dos motores. para fabricação de bebidas refrigerantes,
anéis de segmento, autoluhrificadores, de água gazeificadas; maquinas de aratletas. aparelhos para mistura de com- rolhar e tampar garrafas. maquins para
bustiveis, de motores a explosão., má- engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
quinas de abrir chavetas, máquinas afia- nara colagem dos rótulos' em vasilhadoras para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação de embalagens e mes, máquinas para fermentar e míssil-volumes, máquinas para afiar. máquinas' rar bebidas. juntas universais para conpara ajustar, máquinas de atarrachar, dutos d'água de motores e máquinas,
a frio e a quente para aço
batedeiras, bie l as, bombas de óleo, bra- 'arninadores
ços, burrinhos, blocos de motores, bron- e outros metais, lançadeiras. lubrificado.
zInas, blocos, barras, bombas de ar com- res centrífugos, máquinas de lavar praprimido, bombas lubrificantes, bombas tos- e roupas, maquinas lixadoras, malubrificantes. bombas de circulação, bom- cacos, mancais . motores elétricos, rneabas de comustivel para motores, bambas deiras, martelos mas:becos, moinaos
de água e gasolina para automaveis, Isara cereais' , maçarocas. marteletes mabombas hidráulicas, bombas centrifugas, lacates, niótores, mancais para brocas;
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matares de combustão interna, motores em bruto, kiestelghur, liquidas de plandiesel, macacos para brocas macacos
tas. iates es bruto ou parcialmente •
reiscas,,de parafusos e hidráulicos, man- preparados., minérios, metálicos, madeicais de roletas, molas. malta de vál- ra. em bruto ou parcialmente trabavulas. mandris, magnatas para motores; lhadas em toras, serradas e aplainadas,
magnstos de ignição, mecanismo im- manganês, óleos de cascas vegetais,
pulsionador do diferencial, mineração, mica, mármores em bruto, óxido de
multiplicadores. máquinas. naisturadosas gazes solidificadores. gelatina, giz, dia
de barro e concreto, máquinas para ma- radas. plumbagina em bruto. pó de
ccocalda
ugam
pichepareacifundições,
lharia, máquinas para movimento de ta
rPat.dcraalscábriral.
terra, máquinas para moldagem,. picador
de forragens, pinhões, pistões de , motor; plantas. medicinais, pedras em bruto, 4
politrizes. motores a explosao, a com- quebracho. raizes vegetais, resinas. res,-,
bustão interna e elétricos, prensas, pun- sinas naturais.. residuos texteis, silicidl
seivas., talco an bruto, xisto, xisto
ções. plainas de mesa. p lainas lima ;aras
• betuminoso e silicato
placas para Vamos, prenéas hidráulicas,
Classe 1
máquinas para panificação, e máquinas
para fabricação de massas alimentícias, Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
máquinas para fabricação de papel, pon- agentes quimicos para o tratamento e
tes gigantes, platinados para veículos. :oração de fibras, tecidos. couro, e ceinos, pedais de alavancas, de embrea- lulose: água raz, álcool, albumina. alai*
gens, planetárias de parafusos sem hm :Inas. alumen, alvaiade, alvejantes Ias
e de rodas. polias, máquinas para olaria, dustriais, aluminio em pa anioniaco,
máquinas pulverizadoras; máquinas' de anti-incrustantess miti-oxidantes, antipolir, receptáculos, rolos, ro'etes, ressal- osddantes: anti-cor:osivos, anil-detonaria
tos repulsionadores de rolamentos e tes. azotatos, água acidulada para
rolos, rolamentos,, aparelhos redutores de acumuladores, água oxigenada para
consumo de gasolina, retentores de gra. fins industriais, amônias banhos Para
xa, de óleo e de cilindro. redutores si- galvanização, benzina, benzo!, betume"
lenciosos, máquinas de rosquear. má, bicarbonatos de: sódio, de potássio: cal
quinas rotativas para usinar ferro, aço virgem, carvões, carbonatos, catalizae bronze, máquinas para rotular, regu- dores, celulose, chapas fotográficas,
ladores, serras mecânicas, segmentos de ammosições, extintores de incêndio, cloa
pistões, engrenagens e parafusos, sem ro, corrosivos, cromatos. corantes. arcofim. silenciosos, saté lites, separadores de sotas: descorantes, desincrumantess
graxa, óleo e cilindro, máquinas seca- solventes: emulsões fotográfica., enxodoras, maquinas para serrar, máquinas fres éter, esmaltes estereatos; fenol filsalgadeiras para manteiga, teares, tuia mes aensibilizados para fotografias,
binas, torcedeiras, tesouras rotativas, te- xadores. formal, fosfatas industriais, fós.
souras mecânicas. tõrnos revolver, :lir- foros industriais fluoretos; galvanizado.
nos mecânicos, trilhos, tupias, tranchas. res, gelatina
para fotografias e pintura,
tirantes.. transportadores automáticos'
Ocarina; hidratas, hidrosulfitost
para alta e baixa pressão, máquinas Ia- giz.
im p ermeabilizarem ioduretos; lacas;
vaasiras. máquinas para terraplannein
máq uinas de soldar, tuchos de válvulas, massaa para pintara, magnésio, neer.
máquinas para indústrias de tecidos, ma- aula nitratos, neutralizadores nitrocea
óxidos, oxidante" ó leos Para
quinas para tacadas de tapeçarias, má- iulose;
p
quinas trituradoras, máquinas térmicas, intura. óleo de linhaça; produtos aula
micos para impressão, potassa induza
maquinas de trançar, maquinas de trico- 'mal
papéis e mulsionáveis para a fotar, máquinas urdideiras, valvidas para
papéis de.turnesol, papéis hea
motores, válvu las de aspiração, trans- tografia,
l
portadores mecânicos, velas de ignição iográficos e he i focopistas, peliculas
para motores, virabrequins, ventoinhas e sensiveis. papéis para Satografia e análises de laboratório, p igmentos. potassa,
máquinas ventiladoras
pós
metálicos para a composição de
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço tintas, prep a rações para fotogra lias,
doce, aço para tipos. aço fundido, aço p rodutos para niquelai, paatear e croparcialmente trabalhado, aço pálio, aço mar, produtos para diluir tintas prossiaa
refinado, bronze, bronze em bruto ou to; reativas removedores,, reveladores:
parcialmente trabalhado, bronze de sabão neutro, sais, nadara" secantes,
manganês, bronze em pó, bronze em ailicatoa. soda cáustica, soluções qui.
barra, em fio, caurnbci em bruto ou 3iieas de uso industrial, solventes, sulparcialmente preparado. cimenta me- fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
tá'ico, cobalto, bruto ou parcialmente ou pastosas para madeira, ferro, paretrabalhado, couraças, estanho bruto ou des. contruções, decorações, couros, teparcialmente trabalhado, ferro etn bruto, cidos. fibras, celulose, barcos e velcuins, talco industrial, thiner.
era barra, ferro mangai-ias, ferro velho,
Classe 2
gusa em bruto ou parciaanente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável, Para distinguir: Adubos, ácidos sanilâminas de metal,. lata em Rilha, latão tários. aguas desinfetantes e para fina
em fõiha, latão em chapas, latão em sanitãrlos, apanha moscas e insetos (de
vergalham liga metálica, limalhass. goma e papel ou papelão), bacteriel.
magnésio, manganas. metais não traba- das. '-aratiCiAfr:s, carrapaticicias, ereosol,
lhados ou parcialmente trabalhados 11:2,-, creosotalina, creosotós, desodorantes,
•
em massa, metais estampa.los. de sinfetantes, defumadores, esterminados
metais para solda, níquel, ouro, zinca vez de pragas e hervas daninhas, fera
corrugado e zinco lisa em falhas
tilizantes, fosfatas. formicida" (ungida
Classe 4
das, furnigantes, glicose pana fins vete.'
Ssbstancias e produtos de origem anis rinários. herbicidas. Inseticidas, insueta
mal. vegetal ou mineral. ara bruto s finos, larvicidas microbicidas, medica• rcia 1m en te preparados: Abrasivos em mentos ara animais, aves e peixes, óleos
bruto, argila refratária, asSaltico rui desinfetantes e veterinários petróleos
bruto, algodão em bruto.' borracha em sanitários e desinfetantes, papel fume.'
V
bruto. bauxita. benjoim. breu. cânfora gatório, pós inseticidas, aunglcidas e
caolim. chifres. ceras de plantas: ceras desinfetantes, prep arações e prdoutoa
vegetais de . carnaúba e aricnri. pana inseticidasi desinfetantes e veterinários.
de cavalo, crina em geral, cortiça eis i' raticidas, remédios para fins sanitários
b‘uto. cascas vegetais, espato, ervas e desinfetantes para fins agricolas, hora
medicinais. extratos. oleosos. estopas tirar i as. -sanitários e veterinários vacina
enxofre. fõlhas, fibras vegetais, flores para aves, e animais venenos contra Insacas, grafites, ganes em bruto, granito ., sete% animais e hervas dantara. 1
%
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Termo n.9 675.067, de 4-12-1964
Birigut Óleo — "Biol" S.A.
São Paulo
'BRANCO MARRON

RANCO MARROM

ittoúSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Olec: de girassol
'ermo n.° 675:068, de 4-12-1964
(Prorrogação)
•
2.zecar S.A.: Indústria e -Comércio
São Paulo

Prorrogacío
AZECAR
jnatistna Brasileira
Classe 8 .
Bobinas de campos para automóveis
Termo n.9 67 .069,, de 4-12-1964
Cia. Nacional de Veludos
São Paulo

COMPANHIA NACIONAL

DE VELU10.5"VELNACR
Classes: 1 a 50
Expressão
Termo 11. 9 675.070, de 4-12-64
Cia. 'Nacional de Veludos
São Paulo
C
V E ,L
s -i;c. Paulo—Capital

' Classe 33
Tall, de estabelecimento
Terrrio" n.9 675.071, de 4-12-64
"Casa Anianda"
Guanabara

Casa Aruanda
Casse 28
Artigos e produtos re'iglosos e de umbanda, coma banhos de herva e liquCosi
azeite de Dendê, alguidares de ',acro;
a tabaquates e tambores de madeira, de
metal e de fibra; defitinadores, Remo>
ardas, imagens, estatuetas, quadros e
gravuras de papel, ,papelão, madeira,
- plásticos,- e de outros materiais
---TermO"-n.° 675.072, cie 4-12-64—
Administradora e Corretagem de ut•e-Sveia Adi Ltda.
Guanabara -

ACI
Classe 50
Administradora de corrstagern de imóveis
em geral

Termo 11.9 675.073, de 4-12-64
Empresa Construtora Ferbo Ltda,
Rio Grande do Sul

FERBO
Ipdústria Brasileirià

parcialmente, trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlha, latão
em fólha,„ latão em chapas, latão em
Vergalhões, liga metálica, _ limanas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parciaknente trabalhados. ire.tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e. zinco liso em fólhas
Classe 21
Pára distinguir. VeiCulos e st,. as. partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de nião e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças; carrocerias, chassis, chapas circulares' para veículos, cabos de veículos
corrediços, para veículos, direção des11gadeira,s, estribos, escadas rblanes, elevadores para assageiros e ara carga
engates para çarros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locornorivas,..lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões,
rodas. para bicicletas, raios pari bicicletas, reboques, radiadores para velculOs
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, pari-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, :selins, tricicles, tiratites para veículos, vagões, velocipedes, varetas de contrôle do a fogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
.carros e toletes para carros
Classe 31
Para distinguir: Is seguintesartIgls.
anéis de vedação para funções, -arruelas
bujões, barbantes, buchas, cordoalhas.
cordas. correas de transmissão, c<inale,
tas, fitilhos, gajetas, lonas para freios
mangueiras. rolhas, tampas, tiras, taxarias, tiras, tampões, tubulações para vedações e tendas
Classe 47 •
Para distinguir: Substâncias e produtos
destinados a lubrificação a combustão,
a iluminação e ao aquecimento a sa.
ber: álcool-motor, graxas gasolina, querosene. petróleo, óleos refinados, mánufaturados dep etróle, oleos para lubrificação de máquinas e motores, e gazes
liquileitoe destinados ao aquecimento

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru;eu e decorações: Argamassas. argila
areia, azulefos, gatentes. balaustres, bloos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré, chapas
,solar.tes, caibros, caixilhos; colunas;
cha,..as para coberturas. "caixas dánua.
ax as para coberturas, . caixas dágu-s
BUAS de descarga para etixos. edifica„eia Premoldadas. 'estuque. emulsoo de
3aire /estalem estacas. esquadrias. estrutures metálicas para- construções, (ame.
..ss de me tal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, !ages,. lageotaà, material iso¡ante contra trio e calor, manilhas. massas -.para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de . base -as‘áltico. produtos para
'tornar I impermeabilizantei 'as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placai para pa
vimentaçào. eças ornamentais . de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas. Massas anti
rcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, molas tubos de concreto • Termo” n.9. 675.078,- de 4-12-64
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- Comercial Promotora de Veículos S. A.
Rio Grande do' Sul
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Termos na. 675.074 a .675.077, de
4-12-64
Comercial 'Promotora de Veículos S. -A.
Rio Grande , do Sul

Indústria Brasileiru
Classe 5
Aço eia bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcial mente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó; bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metát ico, cobalto, bruto ou .parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou

COMERC I AL
•

de 1965

't Termo n.9 675.081, de 4-12-64
Comercial Promotora de Veículos S, A.
Rio Grande do Sul

t3arage Promotora
Classes: 21, 32 e. 3J
Título
Termo n.° 675.082, de 4-12-64
Comercial Promotora de Veículos S. A.
. Rio Grande do Sul

Promotora -Carro para.
rodos Plano Gaúcho,
Classes: 21, 32, 33 . e 50
Frase de propaganda
Termo n.9 675.086, de 4-12-64
Brasholanda Ltda.
Paraná
8 PI A S
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Classe 50
Para distinguir; Bilhetes de loieria, cartazes impressos, literais de propaganda,cheques, clichês, cartões termosplástiCos
de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas Impressas, notas promissórias recibos e rótulos
.
Termos ns. 675.088 e 675.089, de
'4-12-64
Braolanda Ltda.
Paraná

PROMOTOR A

OE VEICULO%

Classes: 21, 32, 33 e 50.
Titulo
.
•
.Tèrmos ai, 675.079 e 675.080, de
4-12-64
•
Comercial Promotora de Veículos S. A.
Rio Grande do Sul
Classes: 21, 32, 33 e 50
Sinal de propaganda

Classe 28
Sinal de propaganda
Classe 28
Insígnia
'Temo n.9 675.090. de 4-12-64
orge Martins e Gentil Raimundo Pires •
Guanabara

Ro`
Classe 32
klmanzques. anuários.. -anuns
nos, cartazes. catálogos. 'ornais naco:tais e- estrangeiros. p ublicações mimes.
'as revista. P ropaganda era rádio
televisão. 'ornais. programas radiofÔni-as peças teatrais e c nematonré ficas
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Classe 32
publicação impressa

