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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII - N.° 70

NAL/LILA:011

'NDUSTP'^'
DECISÕES DO SECRETARIO
DA INDVSTRIA

TÉRVA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.9 128.097 - Conversor de torqUe
hidráulico requeemte: Twin-Diso
Clutch Company.
N. 128.128 - Dispositivo para remover a fumaça e mfomos elétricos
- requerente: Gesellschaft Der
Ludw, Von Roll'Schen Eisenwerke
Ag.
N.9 128.157 - Aparelhos semicondutores - requerente: Radio CorpOe
ration of Americ,a.
NP 129.452 - Sistemas de Indicação a distáncia - requerente: Westinghouse Air Brake Company.

N.9 1.2.U.30 - Maquinismo uniam
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho: Conheço cio recurso e dou- chinco - requerente: carrier Corlhe provimento ao recurso, face aos i poration.
Ruben Oswaldo Perrone - no re- pareceres. Rio de Janeiro, 6 de abril
N.9 1i.i.316 - Conexa° elétrica curso ao indeferimento do termo nu- de 1965. - Eduardo Portelia Necto, requertiice: AMP Incorporated.
mero 76.711 - Privilegio de Invenção ,secretário da Industrie.
IN. Y liii.320 - Dispositivo elétrico
- Dispositivo de Montagem de Jógo Pet Company - no recurso geratior de rádio frequencia para maCorrediço de Vao Aberto.
interposto ao indeferimento cio termo riutern.to ae arco voltálc0 em corn9 154.100 - marca: GOlden Key. lente alternada - requerente: Transseguinte
o
Sr.
Secretário
exarou
O
rorniacieres, Retificadores Prodeiec
Moda° de Utilidade Deferidos
despacho: Conheço do recurso, negoO Sr. Secretário da Industrie exa- Ltda.
lhe provimento, face aos pareceres. rou o seguinte despacho: conneço
N.9 126.552 - Novo tipo de conN.9 la6.327 - Eletro-revestimento tador
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1965 cio recurso .e dou-lhe provimento,
elétrico-mecênico para drãe
- Eduardo Portela Netto, Secretário Lace aos pareceres. Rio, 6 de abril de melais - requerente: ACME - geas
em geral - requerente: Antoda Indústria.
de 1965. - Eduardo Portella Nett,o, ateei uoiiipany.
nio Alves de Souza.
•
N. Uti.ctid - Processo pura a
Fábrica Paulista de Roupas Bran- Secretário da Indústria.
N.9
127.543
leôvo
dispositivo
paconvere..o ue faixas de fremi:elidas
cas S. A. - recorrendo do despacho
que indeferiu o termo "LORD" - EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE - remis:rente: Siemens & Halsice ra adaptar em formão a fim de
chanfrar e rebaixar madeira - rePATENTES
Aktiengesellscnaf t.
termo n9 71.864.
querente: Antonio Boer.
O Sr. Secretário 'da Indústria exa- Privilégio de Invenção - Deferidos . N.9 12. 1.e..3 ..._ Preceeso para taN.9 127.665 - Nova disposição
tu lear elec Lruciies porosos, destinados,
rou o seguinte despacho:.. Conheço
construtiva em furadeiras - requeem
particular,
a
acumuladores
cie
do recurso e nego-lhe provimento,
Rio, s de Abril de 1965
entinto° - requerentes: Wilhelm rente: Imapetel Indústria de Máface aos pareceres - Rio de Janairo,
lieberer, Karl-Ulrich Meyer e Max
c de abril de 1985 - Eduardo Fortelle,
Termos:
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
..1;heodor Scomid.
Netto, Secretário da Indústria.
PATENTES
N.9 12 i . on- - Aperfeiçoamentos
Laboratório Sintético Limitada - NP 108.237 - Suporte de bastão
no recurso interposto ao Indeferido transversal - requerente: Kirsch em ou relativos a gramofones - re- (Republicado por ter saído com inquerente: N. V. Pliiiips'elloeilampendo termo n9 133.699 - marca: He- company.
correções)
iabrieken.
xanitol.
N.9 121.535 - Aperfeiçoamentos
Privilégio de Invenção Deferido
N. 12 i .559 - Nóvo dispositivo de
O Sr. Secretário exarou o seguinte em ou relativos a processos para fadespacho: Conheço do recurso e dou- bricar camadas externas de metal, aperto rapiao com pinças - requeRio, 8 de Abril de 1965
lhe provimento, face aos parecerep. nobre, eletricamente condutor sébre rente: G-roia= , tirrassi.
N.9 127.6Z) - Nóvo aparelho para
Rio de Janeiro, 6 de abril de suportes não metálicos, eletricamenTermo:
1965 - Eduardo Portella Netto, Se- te não condutores, e produtos obti- sortia eretrica - requerente: Ottielo
dos pela realização desses processos D'Ainrcu.
cretário da Indústria.
N.9
129.242 - Secção externa de
N. 127.753 - Dispositivo para conrequerente: N. V. Philips'Gloei- requerente: InternatioOeborne & Co. - no recurso in- larapentabrieken.
trole de tempo - requerente: Contro- segadeira
nal Harvester Company.
terposto ao indeferimento do termo
les Automaucos Sermar Ltda.
n9 137.575 - marca: Coquinero.
N.9 122.847 - Junta esférica - de:
N. 127.790 - Processo para apliExigências
Thompson Ramo Wooldridge Inc.
car anéis e linhas, caracteristicus de
O Sr. Secretário ela Indústria exaNP 126.098 - Aperfeiçoamentos cor e elementos de construção elérou o seguinte despacho: De acôrdo em dispositivos de controle termostáTérmos com exigências a cumprir:
com o artigo 50 da Lei n9 4.048, de time requerente: Robertshaw - tricos - requerente: Siemens & N. 84.939
Amp Incorporated,
Halcke Aktiengesellschaft.
1961, e da Portaria Ministerial de Fulton Controla Company.
N.9 92.568 - Freeport Sulphur
N.9 127.887 - Aperfeiçoamentos
27-9-63, conheço do recurso e lhe
dou provimento com aplicação do NP 126.103 - Nova sinalização de em tragadores de roda de catraca nas C°Nm
.9Pan.366
D Y8 •
Licentia Patent Verartigo 217 do Código da Pronriedade aplicação interna em locomotivas, máquinas fotográficas - requerente: waitungs - G.M.B.H. Industrial, em virtude de não ter com controle automático das respec- Kabusniki Kaisha Morisawa Shushin
NP 119.458 - Lucia Savier da 811eido prorrogado o registro impeditivo, tivas chaves, acionadas por cabinei- Shokujiki Seisakusho. .
seira Lucci.
conforme as informações de fôlhivs ros e trens em ações combinadas - N.9 127.904 - Aperfeiçoamento era
N.9 126.599 - Owens Corming Flrequerente: Jorge Pereira de To- ou relativos a válvulas de descarga
23 verso, 24 e 25 verso.
elétrica providas de um catodo ci- berglas Corporation.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1965 ledo.
líndrico
e de uma grade em forma
NP 127.544 - Antonio Boer.
- Eduardo Portella Netto, Secretário
N.9 126.180 - Aperfeiçoamentos de gaiola - requerente: N. V. Philins'
NP 12 8.056 - Hermann Frabk.
da Indústria.
em
ou
relativos
a
circuitos
de
demojloeilampenfabrieken.
N.9 123.239 - José Elias.
Decorações Flórida Limitada - re- dulação de freqüências - requerenN.9
127.957
indicador
de
uivei
N. ,9 128.467 - Manzuburo 1511
wa
correndo do despacho que indeferiu te: N. V. Philips'aloellarriPen fabrie
para
tanques
em
gei
ai
requerente:
o termo 138.767 - arca - Flórida.
-ken. Isaac Gruber.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
NP 128.662 --- Hermann GoIden
despacho: indeferiu o termo 138.767 N.9 126.192 - Aperfeiçoamentos N. 128.t33 - Sistema de distri- NP 128.756 - Mamo -Funght
buição
interna
de
corrente
elétrica
- marca Flórida.
em ou referentes a processo de faLa Teleinecanique N.9 128.961 - Guenther Wagner.
O Senhor Secretário exarou o se- bricação de transistores, particular- _ re c ! t • • n ••-..21 e :
N.9 129.050 - The Polymer Corpo.
guinte despacho: Conheço do recurso mente para fins de comutação - re- Electrique.
N.9 128.07 - Dispositivo de cir- ration.
e nego-lhe provimento, face aos pare- querente: N. V. Philips'Gloeilam pen
1. R.C. Liraited.
cuito para energizar aparelho de N.9 129. 259
ceres. Rio de ,Taneiro, 6 de abril de
-abriekn.
N.9 129.489 -- The Electric Storage
1965. -- Eduardo Portella Netto, SeNP 126.246 - Aperfeiçoamentos pressho - requerente: Westingl...e,we
Elechic Corporation.
cretário da indUstria.
nos sistemas de articulação e avanço N.9 128.039 - Circulaclore ,; de 11- Battery Company,
N.9 131.074 - Panayotis ConstanteReniamin Poisa 84 Filhos - no re- do braço suporte do rele5lo, nas má- requerente: American Ma- \ ne Di
eurso internosto ao indeferimento do quinas retificadores de superfícies fluidos
mitrecooculoa e Constantine
bine
&
Foinidry
Company.
termo n9 152.810 - marca: Centauro. lanas - requerente: Borla Ivvanow.
Demetritts Pezarls.
p
Rio, 8 de abril de 1965
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- As Rei,artições Públiias
deverão rente:er o expediente
destinado c, publicação nos
jornas, chia .ilmente, até_ às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê- lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, .nos
casos de erros ou omisSães, deverão ser formulada e por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografadc; e citztenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as -para o
exterior, que serão sempre
unnais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
oviso prévio.
Para facilitar aos assinardes
o verificação do prazo de validade de suas assinaturas,. na
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EXPEDIEN I
DEPARTAMENTO Da IMPRESA VAcror,!AL
OIFI Teri

• Cr

,At

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
C MEIME

oo SERVIÇO ot

CMEFE OA SEÇÃO 06 Fn'7.1CIAÇ.ÃC

mumo FERREIRA ALVES

FLCRIANO CUli.;ARÃES

'DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO lio
lamelo d• publicidade do expediente do °apartamento
Nadlonai de Proprladad• Industrial do Minietérlo
de Indiaatria • Comércio

Impreess, iiÁté o. ¡cin ge do De p artamento de Imprimi-3a Nacional

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPART101-.S E PARTICULARES

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

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

parle 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

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

'Capital

- As Repartições Públicas
rinqir-se-ao às assindnriys

ant:ais renovadas ale '29 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer épo.•a,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esc4arecimentos quanto
à sua aplicação, solicitames,
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos -assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus . ao •des•
conto indicado, deverá provar,
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai4
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de
por ano
decorrido,

1••n•nn-•

N. 1.31.102 - N. V. Philips'Gloeilampeniabrieken.
Toyo Rayon KabusN. 132.767
hiki Kaisha,
N. 132.776 - Nulti Trading Distribuidora de Filmes Ltda.
N. 133.052 - Doug-la,s Calixto.
Scovil Manufact.u.
N.9 133.8E6
ring Company,
N.9 152.5E2 - Ronson Corporation
NP 165.286 - Interaco Comercio
e Indústria Ltda.
EXPEDIENTE DO DIRETOR.
DA DIVISÃO DE MARCAS
Restauração de Marca
Dia 8 de Abril de 1965
IV? 382.856 - Elman - Elgin Fábrica de Maquinas de Costura S. A,
- cl. 8- Concedo a restauração.
N.9 470.938 - Yamada - Minorti
Yamada - cl. 8 - Concedo a restauração.
N. 470.941 - Labhini - Ind.
Mecânica Babbini S. A. - ci. 6 Concedo a restauração.
N.9 471.693 - La Bambinella José Giri Petrillo - cl. 36.
Restauração

lpsionut

N.° 448.074 - Icatu - Icatu Eu
ganharia e Imóveis Ltda. - cl. 33 Concedo a restauração.
Restaura çdo de :Titulo de Estrbele'i
mento
N. 472.091 - Casa Nakano cl. 41 - Concedo
Kazuto Nakano
a restauração.
Marcas Deferida
NP 145.487 - Supremo - Anto.
fio Guapo - cl. 41.
N.9 260.688 - Epavesil - Expane,ão Cientifica S. A. - classe 3.
N.9 272.347 - Cotia - Cooperativa
~cola de Cotia - 'cl. -45

19 272.664 - São Cristóvão arnieniu Laipentieri - classe 47 considerando para lins lubrilicantes
os fluidos reivindicados.
N.Y 261.4E7 - licuandezinha Lanches Ficlandezinha Ltda. - classe 41.
N' 287.546 - Arco - Mecair ca e
Serralheria Arco Limitada - Classe 16.
Ni 294.469 - Same - Same Soerata Accomandita Motor, Endotcanici Classe 7.
326.30-1 - Pão Americano Indústria e Comércio Sociedade
Anônima - Classe -II .
- Foot Joy - Field
And Flint Inc - Classe '36.
N 5 390.585 - Hersil - Hersil Sociedade Anônima Serviços l'ecnicos e
industr.ais - Classe 50.
Ni 416.041 - AP 7 - Bozzano Sociedade Anônima Comercial Indus:rial
e Importadora - Classe 48.
N5 417.307 - Fisioamin B 12 Sociedade Anônima Instituto Woterápic.o
Americano - Classe 3
.N 5 428.002 - Saluc..ine - Lab.
Londrilarma Limitada - Classe 3.
N 5 428.536 - Sete Encruzilhadas Alves de Almeida - Classe 46.
N 9 430.753 - H Sim - Laboiar.6ri o Dome do Brasi Lituitad-i - Classe 3.
N' -131.010 - Maragojipe -- Corapanam Acapu D'Expansão Econômica
- Classe 41.
N , 435.966 - Antivag - Lab. Farniacéutico Matus Limitada - Classe 3.
.N" 443.643 - Domane Domane
Modas e Confecções Limitada - Classe 36.
N° 479.353 - Duvral - Montecatiti
Societa Generale Per L'Indústria Minerária e Chimica - Classe 4.

N" 295.363 - Posto de Regulagem
Copacabana - G. Bonn - Classes 33
e 47 (Artigo 117 número 1).
N 9 297.933 - Cantinho da Música
- Paulo do Eirado Dias - Classes
8 - 9 - 36 e 33 (Artigo 117 número 1) .
N° 433.088 - Editicio Alm:rante
Gonçalves - Condomínio tio Edifício
Almirante Gonçalves - Classe 33 (Artigo 117 número 4).
N' 432.2 ;- 2 - Festival Internaconal
de Brinquedos - Alcantara Machado
Comércio e Ernpreend,mentos Limitada
- Classes 33 e 49 (Artigo 117 número 1) .
N° 436.286 - Festival Internacional
de Brinquedos - Alcantara Machado
Comércio e Empreendimenos Limitada
- Classes 33 e 49 (Artigo 117 número 1) .
N5 436.287 - Fertival Internacional
de Brinquedos - Alcantara Machado
Comércio e Empreendiinenos Limitada
- Classes 33 e 49 (Artigo 117 número 1) .
N° 436.288 - Fertival Internacional
de Brinquedos - Alcantara Machado
Comércio e Ernpreendintenos :Limitada
- Classes 33 e 49 Ardgo 117 número 1) .
N" 436.289 - Festival Internacional
de Brinquedos - Alcantara Machado
Comércio e Empreendimenos Limitada
- Classes 33 e 49 (Artigo 117 número 1).
MARCAS DEFERIDAS

Ni 166.034 - Pingo Paulista - Mario Edo Caetano £i Companhia -*Classe 41.
Ni 199.373 - Frou Prou - Alvaro
Tiorio de E.stabcecinieurc Dcle-ido
Barrso de Melo - Classe 4.3.
N9 ,217.494 - Caçula - 'Companhia
N" 281.544 - Comissaria Internacio- Antarctica -Paulista -Indústria Brasileira
nal 'Industrial Importadora - Domingos de Bebidas e . Conexos - ,Classe "32.
Martiniano "Lauletta - Classe *5 . (An- *N9 222.391 - .Caçula - ,Editota
ego 117 número 1).
Come Damiao 'Limitada --Classe.32.

N.' 225.621 - Viking Faa
larica de Grampos para Papeis Limitada
- Classe 1/ .
N 9 244.478 - INilereury - Semp
Rádo Televisão Sociedade .Anônima Classe 8.
N 247.333 - Ddicia - Olncy
Barroso Botelho - Classe
N .• 250.615 - Z 'Leia .Printon Zbro Jovka Brno Narodin RxInik
Classe 1.
252.203 - A Veidade - Herminio Menezes Filho - Classe 32.
N 5 254.80/ - Long Lite - Orlando GoNalves da Vaiado - Classe 36.
N" 200.71d - l'upy - l'rancisco
.Fernanues de Azevedo - Classe 11.
1\1' 277.919 - Brineks - Indu.strica
Limitada - Classe 46.
N5 281.311 - Monte , Carnicio Soc. Anônima Fabril Soavone - Classe 36.
1\1 5 286:115 - Scbel - Sabei Soc.
P.,-asileira de Estruturas . Limitada Classe 16.
1\1" 280.633 - Duraflex - Usara
São Cristovão Tintas Sociedade Anônima - Classe 1.
N 9 287.551 - Iguaterni - Anrcao
'Mendes Filho - Classe ,I6.
IN' 213, .921 - AudiocuLa - Ernesi
Haymann - 'Classe 8.
N" 288.681 - Santo-Amaro - Distribuidora de Bebidas Souto Amaro
Limitada - Classe 42.
1\1' 291.881 - Aerovias - Reis 'Cardoso Botelho Sociedade.Anânirna Indústria Grálica - Classe 38.
.N" 292.262 - ,Ferroinatie - .Ferromatic Comércio e Indústria Lraitada Classe 8.
N° 292.501 - • Carbon Igy do Brasil - Carbon Loy do Brasil. Sociedade
Anônima indústria de ,Artefatos de'Carvão - Classe .8.
N9 292.502 --'Carbon : Loy do ,Brasil
- .Carbon Loy do -Brasil iSociedade
Anônima .Indústria de -Artefatos , de iCar.

vão -•Classe"28.

•

e

êiiça-feira 13

OFICIAL (Seção dl)

4ril

de

151 ta

1W.1,

N9 459.085 Laromaine Laro- N.9 424.044 - José Fererira Alves1 N, 288.073 - Codarn, . e125, d
N° 292.568 - Kosmostur Mathias Simões Ferreira, como marSer Turismo Passagens e Carga Limita-, =alue Comércio Import. e Exporta- Cyrillo.
N 9 428.891 Titone Trocou e ca, considerando-se artigos o rii4
ção $.A., cl. 8.
da -- Classe 32.
N9 460.479 - Repartes - Em" Welfare Plínio Soares de Camargo. cosnta como género do comércio.
Isl° 292.605 -- Cairbon Loy Car.,
N9 427.413 - Geraldo Barroco do
bon Loy do Brasil Sociedade Anônima présa Jornalística o Reportar de SanNO 389.991 - Ferjaro, cl. 21. ris
Amaral.
Perlam S.A. Indastrla e Comer .1o.
Indústr.a de Artefatos de Carvão - to André Ltda., cl. 32.
N9 449.915 - Lab. Walter Ltda.
N9 479.329 - Olholuz - Olholuz
N9426.646 - Coloratna, el. 38, de
Classe 1.
Indústria Tna l á Art^fatos Copos
N° 294.117 - Londrinense - Irmãos Ind. e Com. Ltda., cl. 10.
EXPEDIENTla DA SEÇAO DE
N9 479.341 - Interelectrica --Inbalagens de Papel S.A.
Balar). - Classe 43.
PESQUISAS.
terelectricand. e Comércio Ltda.,
N° 295.551 - Sanolone - Empreza cl.
NO d e9 . 0 stn reveear. el. 8, de Re.
Limpophene Limitada - Classe 2.
varar Refri"ere eão Ven t ilação e ConDia 8 de abril de 1965
N9. 479.445 - Cromoduro Téeno
dieirmem ento de Ar T.tda.
N o 298,508 - Tinantrene - Indús- Química Industrial Cromoduro Ltda.,
Marcas Deferidas:
N9 454. 48R - Harrin el, el. 26, ee
tria Brasileira Corantes Sintéticos Ti. cl. 1.
1,1arrin e1 Ltda.
N9 479.488.- Modélo - Proteção
N 9 479.838 - Megameta - Frannantrene Limitada - Classe 1.
NO 450.'1 91 - Abri. cl .41, de MaModelo Indústria e Comércio Ltda., cisco Renault de Castro, cl. 10.
N° 305.178 - Pirani - Casas P1- cl. 1.
rtim.ta Leite Ciarmos.
N9 479.534 - Batilabor - estro.moi Sociedade Anônima Comércio e
wntstnann el. 41, ele
NO on . ast
N9 479.487 - Uni/natal - Mime- bor Escafandria Ltda., cl. 20.
rn*4 Notbfflonn Ltda.
Importação - Classe 21.
tal Beneficiamento de Metais Ltda., N9 479.834 - Motoscop - Francis- ▪
N° 382..423 - Almanaque Mundial classe 5.
Ann .e61 - Pldnre an, el. 14, de
co Renault de Castro, el. 10.
- Edt.ora Ypiranga Sociedade AnôniNO 479.531 - Brasilaroma - BraCom ércio de Vidros ElNO 479.742 - Equipe - Oliveira & elev."
T
silaroma Essências Ltda., cl. 48.
ma - Classe 32.
Beneggi, cl. 25.
otnfber, d. 3, de
5O 4 0n,eris
N9 479.597 - Sofreio - Copal ,CoN9 384.788 - Farimã - Arlindo
N O 479.781 - Rovisol - Produmarcial de Produtos Automotivos Li- tos R,oche Químicos e Farmaceatitas 'mo, A Imnly," ;ff,a1 rxesensehaft Mit
Nicolau João, cl. 41.
TT/414,min%
N o 400.214 - Agro Industrial - mitada cl. 31,
classe 41.
IVO ,.,..an.nçi ..._ P no ., 11. el. 18. de RnN9 479.602 - Ampeles - Ind. de
Exp. Agro Industrial Ltda., cl. núN9 479.783 - Rovilets- Produtos
-;: frin.nre A reln C Indústria de MaTev;:ris
- Luvas Finas e Bolsas Ampeles Ltda., Rocha Químicos e Farmaceuticas S.A. 1,
mero 41.
classe n 9 36.
S.A.,
cl.
2.
403.925
Indiana
Usina
InN9
rkto A n-/1 ="e _ A erin el. 39, de PiásNO 479.814 - Napolitano - Cia.
NO 479.783 - Rovilets - Produtos
diana S.A. Açucar e Alcool, cl. 41. EditAra Playmint, el. 49.
f lew•ct T' A nr*, ia 1. T.t",.
Rocha
Químicos
Farmaceuticos
S.A.
a
411.981
Stea
Procelana
7,79 d nn . etrn __,. F pn1114n,,, el. 22 de
N9
N9 479.620 - Colecão Pintura - cl. 2.
•
&catita S.A., cl. 16.
r4 " -g n A. .7, Ifq. F" 1 4 "O
Casa Edithra Vecchi Ltda., classe
nn 1,f-da.
N
O
479.967
Metalor
nId.
Mi415.860
Pérola
Comercial
N9
mo 4er4 sio ___
szt•nff, cl 32, de
n9 32.
neira
de
Produtos
QIIITIliCO3 Ltda.,
e Administradora perita Ltda., clas- N 9 479.622 - Moto Spray - Produ- el. 46.
C.,4n tf A. c.v., n•Ryirin f ,I,1,4.
.
se n" 23.
Nn ,t ,nÇ .+ 0 1 - t>""niorub, el. 3, de
tos Qufnaicos Quarany S.A., classe 7.
N9
481.042
Melitta
Melitta
N O 416.208 - Fluenciline - Lab.
No 479.689 - Daserra - Daserra Werke Bentz í Sohn. cl. 38."
Lutécia S.A., cl. 3.
tee .1,,, pn __ rq .imi, cl. 22, de
S.A. Ind. e Comércio, cl. 11
Titulo de Estabelecimento Defe- •RT2:::::::prnr,..
N9 416.295 - Grand - Monde io.,, e.,,,rrminv.
ridos:
Fernando Garber, cl. 8.
N O 4-,n . ,, ,,5 _ rpilienres, rlace
Insígnia. Indeferida:
N
9 479.743 - Larece Organização
416.647
Teuto
Brasileira
N9
Contabil - Lindolpho R. Silva, cl. * 1 de ro,,,,Arsin de carne Guntn,r,is
Editfara Pauto Brasileira Ltda., clasT,+.4..
N
o 288.319 - São Paulo - comer- n 9 33.
se n 9 32.
.Nrce • em 514 __ re-m,re 1Vfnr5m I en,
dal e Construtora São Paulo Ltda., N9 479.753 - Imóveis Territorial
Ot, AnfAnin r,..nnem Junior, eoni
It - Bento Ribeiro da Rocha, cl. nú- ▪
N 9 416.701 - Cattan - Confecções classe 18 e 33.
env,
e1::-:o de livros de (Alentos linN9 388.876 - Mensageiro Bandei- mero 33.
de Roupas Cattan Ltda. cl. 23.
NO 481.372 - Iate Golfe Clube de
N 9 417.338 - São Francisco - In- rante - Ismar Siqueira, cl. 33.
Ivo ern 5R1 _... pn.linglIhr el. 8, de
dústria Reunidas São Francisco S.A.,
Minas Gerais - Mudo Athayde, cl.
1,•, + •n W eairi • l / AT tt.ia.
33.
n
9
Nome
Comercial
Indeferido:
cl. 15.
"9 4 " 9 g " - fvfoni - ms, el, 32, de
N9 481.373 - Iate Clube PampuN9 417.341 - Cruzdias - Lab.
r.a.;.--rre,
r34,10,
Cruzdias Ltda., cl. 48.
No 211.649 - Casa Mappin S.A. - Mudo Athayde, d. 33.
.T.,T0 n-fn , sn - Tn""nal. el. 11 de
N 9 419.865 -DGI-DGIEqui- Modas - Casa Mappin S.A. Modas.
ie Pars.'esoso Inpamentos e Instalações Industriais
Exigências:
N 9351.509 - Produtos Guanabara
Ltda., cl. 8.
Ltda. - Produtos Guanabara Ltda. lha - Mudo Atnayde. cl . 33.
"*
40
_
vnts-,*,
t, cl, 34, de
"
.
":1
^ AT"+
N9 419.915 - Copa - Arthur MonN 9 281,326 - Sobrei - Sobrei. Soe.
Lab. Terapica Paulista S.A. (Jun- nI'n,,nnn••19 tinlAantp r ,f Ais .
Brasileira de Engenharia Elétrica Litenegro, cl. 8.
N o 481.374 - Iate Clube Brasileiro
T1/4"., A " n , R - r-.,1,11 onte Venee.,lau,
N 9 421.873 - Edil - Editóra Dis- mitada.
to ao termo 471.761). - Satisfaça ,..i . 41 . .4,, privwfffinn Prri;;(11. 1"0, n'enroacbm R . a
tribuidora Edil Ltda., cl. 32.
N9 294.340 - Fundirão Santana exigência.
NO 134.587 - Bebidas Petiz Indúst.," ., "n e",1 - 1-1,..3nr, , / l nh0 a
NO 423.185 Oleolub - Importa- Ltda.- rendição Santana Ltda.
dora e Distribuidora Willys S.A.,
No 384.520 - Bel Som a árlio ri& tria e Comércio Ltda.
rmi - el e '3 elp fi n+nn Pv, a l lt dS, Trle.
1n49 298.389 - Aderna Cornsiala?.e
5'T9 •70 -me; ._ 4...,vrit,,,,tforin el. 3
classe n9 47.
trica Ltda. - Bel Som Rádio EléIndustrial Ltda. - Satisfaça exígén- ,i, T,„,41-4-", (-111 4 ,, ,,•41 rSre,,N 1 ,1 A; 8 A.
No 423.712 - Vorocaina - Inst. trica Ltda.
eia.
1,10 A r`n ^ n / - A aCA. rios Vortton, el.
Te,ulo Brasileiro de Quimico Terapia
Ltda., cl. 3.
Título de Estabelecimento Inde- NO 445.572 - Musa Materiais Pia- 99 , O P "r44 ^11 P ria. (lin Ventos T toa.
nográficos Ltda. - Satisfaca
W.424.900 - Café Palmares ferido:
1"---, !"--1,1 - 5 n é n érol.ns zie 111011C1g nela.
•
São Fernandes, cl. 41.
darb,.
No 425.774 - Vita Vit
Mater NO 198.597 -- Sol - Tapeçaria Sol
D"ferld e •
Diversos:
Meyer S.A., cl. 3.
N o •I '',N 3° 0 - Prol -in. classes 1 1, 1 0a .clase 1 até 48.
N o 425.874 - Celan - Lab. Eute1 (3 - e 4 " - Renuerontet
NO 219.653 - Peisto Diana - N9 433.922 -ECSASA Exrapico Nacional S.A., cl. 3.
Amandio Ainmsto Pinto, classes: 8 - pansão Comercial Sul Americana. - pri4nn q"reérein. .r An niea C imp org A_ wijn. r) 114 514 l'60i;o:
N9 428.526 - Nemi - Simon Sand- 8 - 14 - 21 - 31 - 35 -39-47. Aguarde-se.
ler, cl. 3.
........" .......”-g, da pia 4.qp 22,
No 273.619 - Torrefação Boa visN 9 427.407 - Platinour - Plati- ta - Oliveira & Rtfano. el. 41.
nro001,14R - wimire, de rfnl-Pm,
Exp ediente das Se r ões republicados
nour Recuperadora de Metais Finos N9 284,746 - Mal faria e Cerveja- Por terem
A . - . oo Ot! ivrollv sIN ni t.nri doa Parimido
c
om inoorgn43.
Ltd a., c i. .
5
tos r'n~.1,.,,, de neônio com o artilo
ria Lortrillna - Mal faria e CervejaN9 427.438 - metalmecânica - i ria Londrina S.A., el. 42-43.
114 do Cddi,,n.
Marcas
Deferidas
1
Metalmecânica S.A. Ind. e Comér- I N o 286.935 - Caças Paraibanas cio, cl. 21.
Parias
Cavalcanti Ltda., classes:
Nome Convretal Deferidas:
Rio 8 de abril de 1985
NO 428.907 - Bacaninha - Ante.- 12 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 - 34
Mo dos Santos Cardoso, cl. 42.
- 26 - 37 - 48 - 49.
Térmos:
N9 2.61.054 - Dis irdivido .a Geral
N O 430.691 - Colibri - Colibri Co- ' N9420 003 - Casa de Arroz SaISTO 178.591 - Alpha, cl. $, de , r14 *4*.atertel9 de ronstrderSes: Digema
m rcial L:.'ográTica
a
Brasileira de Im- ramago Christa Importadora Ltda.,
T,tda,
Ppm,prOntla • nigfrfi•I`lici,,ra
Gráfica
Alpha S.A.
pressão Ltda., cl. 1.
el.n 9ne n9 41.
no"all çk Materin 4q4c ron
N
O
N O 430.693 - Colibri Comercial NO 430.767 - Lar Coletivo - Alei291.859 - Goldstar, cl. 28, de
Manufatura de Brinquedos Estrela ""^"tt Ltda. - Artit*.o 109 n9 3 do CdLitográfica Brasileira de Impressão na Moleira Machado.
S.A.,
com exclusão de cordel de tri- • wro 9nri 0'7n
Ltda., cl. 25.
rwhistrlas Santo
pa e sangue cristalizados.
N9 430.694 - Colibri - Colibri CoExigências
N 9295.795 - Santa Rita, cl. 40 de Arr s ra S.A. Pegas Ia ra AutomõuelS
mercial Litográfica Brasileira de ImRenlierente
inAli qtrIP Sant('
pressão Ltda., el. 28.
(Termos com exigências a cumprir) Móveis Lala Santa Rita Ltda., gomo •
ct A. (Pecas nara Automes.
NO 35.814 -- 35.815 -- 35.516 -- marca eenorica e sem direito ao uso •
1,..1.1,-,Y3 109 rio 2 4ri Código.
N o 430.696 - Colibri - Colibri Coda exprassão Laké.
" 9O 1. 9 Rn
oneeNria
LImercial Litográfica Brasileira de Ias- vereinicte Ultrarnarinfabriken A G exclusivo
N
O
420.613 - Coruja, d. 41 - ReVormals Leverkus Zeltner .7onsor4 154n11pc 1 a Acácia itela.,
pressão Ltda., cl. 50.
querente:
Coruja
R epre sentações da n ,44,T a 1 110 TO 3 'In (.5dIen.
ten.
N° 431:295 - Catend,e -.Manoel
N9 280.502 - Botim' & Baccelli. Lavoura Ltda., com exclusão de fri505
-- *Cfpnlit da Rem) Císi
• Pedrosa Cavalcante", el. 41.
turas e refeições prontas.
- Requerente:
No 431.773 - Inbrasa - Indústria
Diversos
!ante)
N° t26.b51 - Café Santos Llinicart. .
Era ''eiras S.A. Madeira e Fero, cl.
)fnel-r: :707: 1 fl .i":1ttrItâ6di
no la.
Termos aguardando anterioridades; c/. 41, de Anil., Abílio Santos costa.
'rifa% de Estabel!en
.
"w to nue
' N o 432.578 - Brasília - Fab. Na,N9 269.382 - CoopetatiVa Arrezel- N o 266.891 Perspecta, s4. 8, de 1 ,31n40n.
PerpeCtaA,Sound, 1Inc., consídarando T.T O 1441 . 914
' cional de Motores S.A., el. 21.
ra Batovi Ltda.",
iP PM*
• NO 433.659 - Dycron - •S.A. CoN9 424.043 - José Parteira 'Alves corno tilines re vel,d03,, .as traliculaa das Anc
Requerenora, el. 42.0 43
)
cinematográficas
Cyvllio.3
.j 3,
toniffelo Gávea, cf..23. te: José Fernatdes dos Santos, face

-
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'Químicas e .Farmacéulicas, • eStabele• • Orniex 'OrganizaÇãO 'Nacional
Exigências
Juridicia
O parecer' ia
de .Importação -e Exportação (Oposi:eido em EãO
11 % do k ,Ócligo
— 'Averbem-se os contrazos de • ex- çáo ao termo 660.594).
Circ ,•;ais
Ni? 284.112 — Peleria-Impex. cl .
N. 446.832 — Porcelana
,;iloraçfs.o.
. Paranoa Engenharia :Tráf.]. cc • Comérde Paleria Impex Ltda., artigo 111 Limitada.
elo S.A. (Oposição ao 'Urino núme•
n" 1 do C.:otite:o.
— Cumpra a exigência,.
ro (i(10.859).
N" 295.983 — Edificto Nova Olinda,
N. 464.760 — Unlvidio S. A.
Paranoa Eng. Ind . e' Comércio S.A.
1OTIC1 4410
el. 33, de Previna! Comércio e lis- Indústria e Comércio.
(Oposição ao termo 660.860 -marca
cal riaS. A . , • artiam 117 (19 4 do Cd— Cumpra a exigência.
0?)osições
Paranoa).
Coxplea•al
N. 4•1tr.975- —
J. Alves Veríssimo •S,A. 'ComércioN" 454.131 Alcion's Modas, cl. Limitada.
, Trevo S.A. Ind. 'Comércio e Re3c, de Ni. Grécia Pereira, artiro 117 •
• presentações (Oposição ao ermo nú- e Importação (Oposição .ao termo nú• mero (15,..550 nane comercial Trevo mero 656:627).
— Cumpra a exiisencia.
31', 1 do Código.
N. 431.226 — Eunesto das.11 ,, a C;,*;- Melhoramentos Ltda.).
Vinhos Luiz Antunes S.A. (OposiN" 254.371 — Edificio Alaska, el.
35 de Mordco Zaboravski, art igo 117 neiro.
. A. J. Renner S.A. In d. do Ves- ção ao termo 659.723).
— Cumpra a exigência.
11/ 4 do Código.
falario (Oposteão ao termo (159.'766) . I Artefatos de Tecidos Beira Mar Li— Edifício Marechal
Ind. de .CaMaS Automáticas! mitada (Oposieán ao termo 657:019).
r .. mpowsky, cl. 33, de .Imobiliáfia
Diversos
;Limitada (Oposição ao tkrémo númeMóveis "Cimo S.A. (Oposição Ra
Paão de Açucar Ltda., artigo 117 do
I ro 559.7121.
termo 655.311 marca "Cimovell .
Código.
N. 425.873 — Neofarm Ltda.
Tecidos Pluma S.A. (Oposição ao
Soc. Imobiliária Beverly Limitada
! — AQUarde-se o termo apontado.
termo 657.588 marca Pluma) .
(0Posic5o ao termo 656.101) .
¡ndeter,dq.s
N. '459.32 ,3 — Produtor
Industrfa Nacional de Inseticidas e
Meias Waldorf S.A. 'Comércio e
• Excelsa Ltda.
Fcrtilizante's S.A: tOposieán ao ter- Inhistria (Oposição ao termo númeN. 125.115 — ACTIPJOS
classe
— Aguarde-se.
!' rM:, G59 . 13 marca Inseticidas) .
ro 651.1322)
3 - de 12,,w,er
J.
L. Porto (Opo.sicão ao térmo
Helios S.A. Ind. e C'Omércto (Opo„
N. 178.969 — Sabão Bola — classe
Retificação de Coa.!•,..1-0
(155.287 frase de proona;enda) .
S1-0 ao termo 656.748).
48 — de João Carlos de Marinho
de Exploração
Oen Arquitetura Ind. e Comércio
• V-..ctorinn Pernandas da Silva (GpoMnev.
I ri7ão ao termo 661.230 marca Diria- S.A, (Oposição ao termo 659.724
N. 417.379 — Lauro Ran1 ReFoi mandado averbar o c,; • 1 r_do m
.
marca Oca).
Ia.
de exploração da marca "S;ain-i",
Gunzin ser Frcre.!, S.A. Fabrique
Valor S.A. Crédito Financiamento
• 18.401 — classe 1 — de Me- registrada sob número 1101 211 -- de D'Horzo,iehle Tcclinco Wel:•chenroht P Tovredirriento (Onosicão ao termo
proptedade de Cooper's
•
Alfrr, do Lippi .S. A.
(('/-iode:ir) ao termo 65(i.011).
663.715 marca Divator).
N. .122.543 — Marabá — via-se 13
Va l a' S.A. Crédito Financiamento
estabelecido nos Estf:Ioa tundas
Ferreams Pa ai. S.A. (Oposieão ao
— jc Er..ac Eauffman.
da América cio Nci te. ern favrr cie termo e:VIAM° marca ITaaa).
Investimento (Onostcã.o • ao termo
Cia. (Const- 1563.714 marca Divalor) .
N. 4 •11.375 — COM p Cooaiour Eltex S. A. — estabelecido no
José efluas Fi gl , o
e:A ao ta-mo 652.533'..
— Averbe-si': o controlo
I F.31), de Anarelhos -p 1Vtaterial EléV. cr!... _ tire-lischaft Mit Eesc•lirankter
trico Fane (nror,ição ao termo
Pntilrirri dc Predutor.
ploracao.
llof :una- •n Co.
classe
••
N. 2117.51a — Iracema
Foram mandados
aos S A. (l")..,aric.,:io cio temo 555.715 853.415 marc a •Famia;)
- marca T ei ra) .
1acustriIlc Erunid„s Iraca
tratos de exploração das
mica Senit .'iria Pore elite S.A.
311cflaretes — reaastrada
Indústria Brasil:h a cie Produtos u•anw n eqo ao termo C5(1.115 merca
1
re
(a nímicas 5 A. (Onosieão ao termo ITitt-ri'te).
ro 2113.542; e itelcafinish
2':ome comercial ind,fer;,?-•
).
rea
de•Anerellans e 11Teteria1
irada sob o numero 291,3; ! - (1.:
fr
f(19
'
N`1,1/*!,"
ram e Ltda (O rmsf • :• o ao t^r1I10
urr,;:rir.clade de Sendo: S. A., e
de
Ferro
termo nO o70 marca, Hels-a) Con- 51133.411 miam cra— ecial
11. 27.73 — tIsina Calmava S.A 1.-eic1a na Cccliv o crn
.
cle Minas . Gereis S.A.). •
e Ti'
'e
— iC 0 et.nt U.5ina C.anaava S.A. Sandoz do Brasil Anilina. , r;

TA'
_k.)
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r
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Assunto

Preço

Volume

II
III
VI
II

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
T,ab. jurídicos — Est. de Sido • •
Trab. Jurídicos — Est. de Sitio
Trabalhos jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares

100
40
400
120
120
120
250
200
120
120
100

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII

XXVI

"III

Trabalhos Juridicos

1213

XXVI

IV• 1 A imprensa

Volume

VIII
X
XIII
X/V
XIX
XIX
V
XX
XXIII
XX/V
XXV
XXVI

Torno

I

XXVII

IV
II
I
I??
IV

120

III 1 Discurses Pnr1nmeritartS

90

Torno

• XXXIV
XXXV
XI.
XLVI
XLVI

A VENDA:.
Na Guanabara
ScçÃo de 'Vendas: Av. Rodrigues Alves, i
Agéncia I: Ministério da .Pazenda
, ,
.Ateimie-se a pedidos 'pelo Serviço de Reembiiiso 'Postal
'Em ¡Brasília
Na Sede do D.I.N.

s-sontt.

Preçe

Discursos Parlamentares
120
Réplica
120
Réplica
120
Discursos Parlamentares
130
Discursos Parlamentares
120.
Discursos Parlamentares
'100
Trr1,11hos Itiridkos
120
Limites Ceará — Rio G. do Nore
120
Limites Ceará — Rio- G. do Norte
-120.
Discursos Parlamentares
i 120
Discursos Parlamentares
'150
Discnrros Parlamentares
250
Trabalhos Jurídicos ......
11 .700
jur..
I -100.
Traii,,áhos jurl(J:ccr,
'400.
Campanha Presidencial
120
Campanha Presklenrin

( ;?;
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MARCAS DEPOSITAbAS
Publicação feita de neardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
forret O prazo de CS dias para o det2rim , 1:o do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
lindou:A da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regia.lo requerido

"K . ,stm) n" 675.891, de 9-12-1964
Urancisco P. Masoler
Paraná

Termo n' 675.897, de 9-12-1961
Geraldo de Barros Oliveira
Minas Gerais

Termo 1 675.894, de 9-12-1964
joi.e Joaquim de Oliveira & Cia.
Minas Gerais

Termo a° 675.902, de 9-12.1964
Marcos Grinspun
Estado da Guanabara

Prorrogação

Blu e Skv

41.)1:
1.1111111"01k
.
~e!1°e

PRORROGAGAO

Classe 41
h.,iras, aletria, alho. aspargos
açut.ar alimentos oaar animais. unida
araendtibs. ameixas, amendoim araruta
atroz atiat. aveia avelas. azeite. azei
toaas banha. bacalhau, batatas. bania
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
em pai, e .em p6. cacau. carnes. cralt
caramei os, chocolates, confeitos. cravo,
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimentliaos croquetes. compota& caca.
axe coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, cotorantes
chouraus, dendê doces, doces de ira
Classe 42
tas, es p inafre, essências alia:mirares, em Para distinguir: Aguardente de cana.
padas ervilhas. casavas, extrato de to conregue, 4ernet. genebra, grespa,
mate. tarinhas altinentictas, tavas, te
rhum, vermout, vinhos compostos.
cuias flocos, tareio, tennentos,
figos trios, trutas secas naturais e crisTêtmo no 675.895, de 9-12-1964
talizadas: gricose. poma de mascar gor
José Joaquim de Oliveira & C.la
duras grânulos. grão de bico gelatina.
Minas Gerais
goiabada. geléias. herva doce hera
mate hortaliças, lagostas, lingbas. leite
Prorronacãa
condewado. leite em DiS, 'legumes eu'
conserva, lentilhas, linguiça, 'ouro. mas
ias alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrâo. mas.
PRORROGAÇÂO
sa de tomate. mel e melado, mate. mas
*as para mingaus, molhos moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
na, óleos ~uiveis, ostras. ovas
pait, maos. p rimes. p imenta. oras oara
comas pickles, peixes, presuntos, pa•
tês peta-pois, astilhas, pizzas, pudins:
que.Jos rações balanceadas para anlCala, re q ueijões, sal, sagu, sardinhas.
"
zeur ......
aanduiches, salsichas, salames, sopas enrosampum.ouvimmte.
latadas sorvetes sucos de tomates e die
R. TUPIS, I.642"4""4"9"
frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha.
ir tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre .
Classe 42
Têrrno 119 675.892, de 9-12-1961
Para distinguir: . Cognac de aguaroente
fabricada com uvas nacionais
Banco Comercial e Industrial do Brasil

cJitto

S. A.

'istado da Guanabari

industria brasileira
.
Classe 29
Para distinguir: Escovas comuns, vassouras e espanadores
Termo n" 675,898, de 9-12-1961
Geraldo de Barros Oliveira
Minas Gerais

Indústria Brasileira

Classe 29
Para distinguir: Escovas comuns, vassouras e espanadores
Termo n° 675.899, de 9-12-1.964
Laborterapica-Bristol S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
São Paulo
Prorrogação
9RORROGACÁO

CIANOFER
NIOUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Para distinguir: Um preparadof armacêutico Indicado no tratamento das
anemias
Têrmo e 675.900, de 9-12.19C:
Lahorterapica-Bristol S. A. Indústria
Química e Faemaceutica

São Paulo
Prorrogação

fRORROGAÇÁd,

675.896, de 9-12-1964
Têrmo
Panificação Perez Limitada

FATORAN

Estado da Guanabara

Nome Comercial
Termo n° 675.893, de 9-12-1964
simplec gaseificados ou não e wisky
Francisco P. Masoler

INDUSTRIA CIRASILEIRA

OWe)2

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado no tratamento da anemia perniciosa e suas manifestações

Indústria Brasileira.

Têrzno n° 675.901, de 9-12-19&
Auto Catete Limitada
Estado da Guanabara

Paraná

ARCO-IRISt
Classe 41
Para distinguir: Palmito ao Ganira, e
em conserva

Classe 41
Para distinguir: Açúcar, amido, balas.
bombons, biscontos, bolachas, bolos, café, confeitos, chocolates, caramelos, conservas, doces, farinhas alimentícias, féculas, flocos, frutas, grânulos. laticínios,,
massas alimentícias, mortadela, pães.
presunto, raspas, roscas salame, salgadinhor e cometes
1

Classe 33
Título
Termo n° 675.903, de 9-12-1964
Serralheria Continental S. A.
São Paulo

CON INENTAL:

banco Comercial o Industrial'

do Brasil S. A.'

GARAGE
CÁTETE,

METE

Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir materiais para construo
ções e decorações e adornos de prédio*:
Argamassa, argila, areia, azulejos, natentes, balaustres, blocos de cimento,
blocos para pavimentaçao e calhas cimento, concreto, cal cré. chapas isolam.
tes, caibras. caixilhos, ' colunas, chapas •
para coberturas chapas plásticas para
coberturas e divisões. • caixas clãgua,
caixas de descarga para Usos, edificações premoldadas, estuque, emulsão da
base as'áltico, esquadrias, forros, forros
plásticos. frisos, gesso -estacas, grades,
janelas estruturas metálicas para construções, 'Mas de metal, ladrilho&
lambris, luvas de junções, lanes. 'age°.
tas, material Isolante contra frio e ca •
lor massas antl-ruidos para uso nas
construções, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
asfáltico, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimenta
e cal hidráulica, pedregulho, produtos
betuminosos para uso nas construções.
tes, líquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros usos nas construções, placas, plásticos para pisos, cia.,
redes e tetos, persianas. :placas Para
pavimentaçao, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes .
papel para forrar casas. parquetes portas, portões, pisos, soleiras para portas.
tijolos, tijolos refratários tubos de coo-)
ereto, telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento.
vigas, vigamentos vitrõs e venezianas
e vitrõs
Termo n° 675.904, de 9-12-1964
Francisco %anu S. A. Indústria
Comércio de Metais
São Paulo
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INDOSTRIA BRASILEIRA
, Classe 50
Para sidtngiuir: Impressos em geral
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Classes: 33 — 11 — 50
Titulo

1510 Têrça-feira

:Termo
675.906, de .9-12-.1964
Termo n° • 675 ,905, (.de A-12-1964
Francisco Blanes S. A, indústria
Francisco Blanes S. A. Indústria
• Comércio • de Metais
•
Comércio de Metais
ao
São Paulo
• Classe 50
.Para.-distisasuir :• ,Impressos cm geral
13 E I -V 'E 1/ 4 8 kA.
Termo n u ' 675:907, 'de 9-12- l 9b-1
INMISTRIA. JMASIIEIRA
'Luiz Tenen bautn
'Estado • da' Guanabara
Classe 11
Para distinguir ferragens e serramentas
Alicates, --alavancas. s arru•las, sarrebite s i
argolas. •áfdraves, sarraaties de metal
,abridores ' 'cle ' latas, . arame. ; aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, mia-1
relhos para lavatórios, arandelas. ares„1
tas, aros, , almotadrise.s, + amoladores
amolasoses • de ferramentas, alças par
anel:lhas, * brocas, bigornas, baixelas
bandejas, ' bacias, :mornbonieres balde
borboletas,' baterias, basesrde metal bra
çadelras, 'bules. bisagra, buchas, bainha
para tacass baterias de casinha. colhe'
res • de pedreiros, cadeados correntes cal
bides, chaves de sparafusos, conexões
(Classe '33
( para encanamentos :altas -cle -metaispa ra
portões. 'colunas. 'canos. (chaves de . ' fen675908, • 'de 9-121964
ri ermo
da chaves , inglesas, 'cabeções, --canecas,
rFaCho +`Madas 'Limitada
copos. cachepots centro de mesa co.
Estado , da' Gaanabara _
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coa
dores. cuscuseiros, -cabides ecie metal
cabos -caixas de ( ferro, s cgruzetas - curvas
eantone.ras. chaveiros, can' se'es chavenas, cremones,' cacharas redis,. ,s, chanfradores, cassinetes, cebos, chaves 'chaves para porcas circulares Chaves tor
çuimétrica. correntes (para chaves, col.I
•scretes, :haves 'para I porcas. • kiístintivos
-IND. *-13RASILel R A
• 'dobradiças. (Siescanço para talheres. rpra
tos -e -copos. .enxadas ( esferas, 'engates
.enfeites 'de . cael, eStrIbás. resrlátúla
Classe ,s36
estojos . de metal +-para :carimbos. ?eixo Para distinguir: sArtfgos =de vestuários
sexpandidoripara : tubos, • eStruturas , meta- e roupas feitas 'em sgeral:, Agasalhos.
• - licas.( esearracietras. , espremedores, . aspai aventais, a 'percatas, • anáguas, blusas,
¡madeiras, "formões, - foices, "erro rparai boas, botinas, 1 bluáões, boinas, baba+ cortar capim, • frerolhos. 'facas. ! tadões; douros, bonés, capacetes. cario/as, cara'fechaduras, fruteiras, funis, , fôrmas . parai puças; casacão. • cóletes, capas, chatas,
'doces, baios. s em padas P.e 'pudins.'Hawai cachecol& calçados. .chapéus,. cintos.
fivela. 'furadores, ' ferramentas , cortanteit cintas, (combinações. 'corpinhos, calça,
, ou sperturantes i para 'marceneiros. 'ifiethosJ de senhoras e 'de crianças, calções. cal• i de 'metal, . ferraduras. • forniinhas, ' flta çm., camisas, camisolas, camisetas,
i-de • aço. ganchos. -guarnições de (metali legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor•garfos, • ganchos 'para -quadros, grampos, cuecas, ceroulas, ,colarinhos, cueiros.
. para emendas de '.correias. "grades para pes, fantasias. fardas para • indi .ares. • co. fogões se geladeiras. grelhas, - g álhe teiroà ros, jogos ele Jaquetas, Aaques.
•gonzos, grosas, 'garrafas. 'lilases, i1oe-1 luvas, ligas, lenços. . tnan:õs meias,
lhos. lanas, limas 'lâminas • licoreirog maiôs. - mantas. mandrião, • mantilhas.. pa,
datas, 'luvas. : linguetas, 'leiteiras, i Inathaj .át rpalas,'penhoar,. pulavas, ; aderirias,
i dinhas. . molas 'para (-portas, -martela peugas, f ponches, polainas. : pijamas, @Ni; marretas,
-matrizes, . marmitas,' maçanetas' nhos, perneiras, • • quiri:tonos, regalos,
r
-morsas, machetes, imantegueiras mãhosi, robe de chambre, 'roupão, sobretudos.
. nava!has, - (nines. • pcas. 'pás. 'picaretas suspensórios. saídas de, banho, sandá!las,
:pregos. 'ponteiros. parafusos 'porcas susteres, shorts. sungas, atolas ou slacka
pratos: parta-gelo, + poseiras. potta-Pão,1 biles, toucas. turbantes. ternos; .unli porta-joias. ;paliteiros. 'panelas (puxado.;
•
' : formasse -.vestidos •
, . res. placas,- pregadores, , porra-espontas.:
Termo . n s 675 .909. de 9-12-1964
peneiras. 'pinos, plainas ; perfuradéira
. (pires, pinças, panelões porta-copos • e Casa ? Sano !S .. A . 'Indústria e Comércio
Estado' da "Guanabara
lhas. rastéleis "roldanas, - ralos, ( regadorea
Prorrogação
rebites. 'reduções, recipientes de metal
irodizios roscas 'de 'aço i inoxidável, res
. gistros . -ile aço : inoxidável . registros.
PRORáGAÇÃO
'serras. serrotes. sifões. • saleiros, sacartói lhas torquezes, , trilhos túbos subnla.
cães, ampões. 'travadeiras telas de
arame. trincos,: taças, travessas. tesouras
trancas trame/as, 'talheres talhadeiras
tampas pa m panelas e caldeirões, terrinas. tachas, trans 'de casinha, torradeiras, orinóis. vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão. freza de
irezai guia de , f reza de chanfrar.
venrosai. maletas. 'haus , para 'sacos t'de
1NDIN STRIA BRASTLEIRÀ
v.i., 0 em para . pastas. - ba trnazes. . cantos i.
,.
, .,ios sois het (i para malas, crav1 . ,, I -nes fecho para ,pastas e . para
• Classe .16
rr, . ,, . Pn s g n'd ores de '-corrélas, -pontei- Para distinguir: .Ernallsão d borracha i(e
,
ras, p. end -dores 'de;papeis -. . suportes
'Watt°
.
,

s
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DIARIO OFICIAL (Seção
.Termo-n° 675.910.ide 9-112-1964
Sa ssata ria Baleares Limitada
r E., ali° da ' Guanabara

Termo nS° ' 675914, 'de '10.12!-64
•Cardoso, Rodrigues G Cia. Lfda.
'Minas Gerais

'O 'Povo win 'Massa

frefare cuiRéimassas
índústria -Brasileira

Casse 141
Macarrão. e massas, alftnenticias em geral
Liass, 36
Para' idistiabrir s* Calçados era geral para
Termo n.° 675 ,91+5, de 10-12-64
homens, -senhoras e crianças
Cardoso, Rodrigues G Cia Ltda.
Minas Gerais
Termo n°' 6/5 :911, de 9-12-1964
Decoralar Indústria e Comércio de
Nrtigos Domésticos Limita&
rtRANCO 1Psetv
AMARELO
- Estado cla Guanabara
09-1

indústiia -Brasileira
Classe '50
Para diStinguir: +Impressos em geral
Termó sn° ' 675 :912, de 9-12s1904
À. 'Brito i& l Borges • Limitada
Estado da Guanabara
•

- -AZUL

VERMELHO
AMARELO
BRANCO
',Casse 41
Massas .alimenticias

Terino n.' 675 .916, 'de :10-12-64
'Cardoso, Rodrigues (.1 Cia. Ltda.
'Minas Gerais

Classe '36
Para distinguir: Artigos de ' vestuários
AMARELO
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
BRANCOr
aventais, a: percatas. an4guas, blusas,
botas, botinas, l blusões, boinas, baba.
>4.ERMELI10 1
cfouros, bonés, capacetes. cartolas. carapuçai, casacão, diletas, caoas, chales
cachecols, r ealçados, *chapéus, cintos
Casse '41
cintas, combinaçess. corpinhos, calças
: Massas alimenticias
de sefitioras e de crianças, calções. calças. carniras. ..camisólas, camisetas
insanos ilis. 1 675'.917
675(.919, Ide
cuecas, ceroulas, colarinhos, • cueiros
1 10.12-64 •
pes. fantasias . l fat:das , para militares. colegiais, fraldas, • galoehas,' gravatas gor- Sonata • Indústria de 'Si parelhos Eletres'nicas Lttli .
ros, fogos 'de ilingerie, )aquetas. lagnes,
"São ' Paulo
luvas, ligas, lenços, renanals. 'meias,
maiõs, mantas, mandrião, mantil tias. paletas. palas, penhoar. pulover, nelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. pufillf Ira e ~Ir;Njw..e.
ra i o -ital. rn)rturiermffli
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
ale --Au
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de' banho. sandálias:
susteres,' shorts,^sungas, stolas ou • klacks
MÁ:151E1(A .BRASILEIRA
tales, toucas. 'turbantes. ternos. "unie -vestidos
Classe • 9
Trino .n. • • 675 913, de 10-12-64
Para distinguir: .Instrumentos musicais.
Laboratórios Enila S. A
a saber: (Acotkleons, ácot'deons
sõpro, bandonfos, I bandolins. lbandolinas,
i Guanabara .
bandurras, banjos boMbardinas cavaquinhos, citaras, clarins. ela sinetas, claro'.
'nes, concertinas, :contraabaixos, contras
'PRORROGAÇÃO
fagotes, cornetas, • cornettfes, 'cornetins,
fagotes, Mantas, flautins, sguitarras, gais
tas,sharmôrdcas, ha:Militas 'de' bôca,' har
mônios, harpas, I ra aboéS, / órgãos, p1faros, pistões. rabecas, rrealejos, saxofones, tambores, tamborins, timpanos, tom.
LaberatiiiiosTnila S. A.
banes. torampas, trompetas de harints.
fia, violas. "violoncelos, wiálinos, 'vioRio doJaneiro” •
lões. -Partes de instrumentos musicais,
IniliattriatBraiilerra
a saber: arcos, boquilhas, tubos e canudos para orgSos, cordas, foles, pedais.
palhetas se ;estias
-Classe .s3
Classe :18 *
1
Um preparado tfannaceatico Indicado Para distinguir: ...Acendedores elétricos, ,
alarmas elétricos, alto-falantes, ,ampeCOIMO medicação arNtl-eapaam6dica

BELPAR
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rlinetros, amplificadores para • rádios,
Termo n.° 675.922, de 10-12-64
aparelhos de iluminação. aparelhos de Drury's S. A. Distribuidora de Produtelevisão, aparelhos de ventilação pare
tos Internacionais
edificlos, aparelhos elétricos para baSão Paulo
nho, aparelhos eletro-dinalmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó. benjamins, bobinas
Casse 33
tricas, caixas de derivação, campainhas
Titulo
elétricas. comutadores, condensadores
elétricos, conectores.' enceradeiras, esTermo n." 675,923, de 10-12-64
tufas de aquecimento, estufas para con- Drury's S. A. Distribuidora de Prêduservar alimentos, estufas para secar routos Internacionais
pas, ferros elétricos de engomar e de
São Paulo
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. t'ogões, toamos, galvanômetros,
hidrennetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica. instrumentos telefô•
nicos, interruptores, irradiadorca, limpadas. ilguirlificadores, rnaia5metroa. mlcrofones, pick-ups, pilhas eletricas, reClasse 33
ceptores de radio, refrigeradores, selais,
Titulo
relógios, reostatos, telefones, termosta.
tos tomadas, tsansformadores, válvulas
Termo n.° 675.924, de 10-12-64
para rádio, vais/cias para apare l hos de
Empresa
Imobiliária Liafall Ltda.
televisão, ventiladores e voltimetros.
Scs Pau:o
C:lasse 90
Móveis sai geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados or não, indutiva móveis ara escritórios: Anllãr105.
sraricio MELODIA
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo 4adas, acolahoados para
,Sao Paulo-Capital
móveis, bancos balcões, banquetas.
bandejas, acama...ares.
berços. biombos,
4
I'
Classe 33
cadeiras. carrrinhos para chá e café
Tituks de edificics
conjuntas para dormitórios, conjuntos
Têrmo n." 675.925. de 10-12-64
para sala 'de jantar e sala de visitas.
Empresa Imobiliária Lutfall Ltda.
conjuntos para terraços: jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
São Paulo
copa e ,osinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniSao Paulo-Capital
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televiClasse 33
são, mesinhas para televisão. molduras
Titulo ele edifício
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaTarmos na. 675.926 e 675.927, de
péus, ,;()fás, sofás-camas, travesseiros e
10-12-64
vitrines
Textil Madeirense 'Goldrose" Ltda.
Termo n.° 675.920. cie 10-12-64
• Sào Paulo

TEATRO DRURY'S
2do Paulo- Capital

pATRO DRURY*3
Rio de Janeiro- Est,
d Guanabara

EDIFICIO LIA

(Prorrogação)
Lanificio Varam S. A
São Paulo

Abril

til )

de

1965 1511

Termo n.° 675.928, dc 10-12,64
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A.
São Paulo

deitas para constsuaões. mosaicos, produtos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizardes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. podregulho ' 7.
a rodutos betuminosos. imperineaailizaates
liquidas ou sob outras tu' nas
TOTTI PRUTTI PAR
para revestimentos e outros i0I110 asas
' Indústria Branileira;
construções, persianas. placas para pavimentação, aças ornainentais de cswento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massaa anta.
Clasae 41
Para distinguir: Balas, bombons, bom- scidos para uso nas coaatruções, parbocados, biscoitos, bolachas, bolos, bo- queres, portas, p.a. tása, piaus, soleiras.
los galados, balas de mascar, caramelos, para porias, tijolos tubos de concreto,
chocolates, cacau, confeitos, crocantes telhas, tacos, tubos de ventilaaao. tandrops ocas de leite simples e compostos, ques de ciinento, vigas, vigamentos e
vitros
doces de frutas em c' onservas, preparadas em massa, em calda, em compotas e
Termo n.° 675,932, de 10-12-64
cai geléias, doces, doces gelados, doces
717,-,50
Ltda
de amendoas, de sarando:tu, de nozes,
taa.ai
nozes, de castanha, e de frutas secas
cobertos com chocolates, frutas secas.
passadas e cristalizadas. gele'as, goma
de mascar, pralinés, pastilhas puxapuxa,
pirulitos pudins, panetones, pipocas.
sorvetes, torrões e torradas
rermo
675.929, de 10-12-64
Indústria Tápetes Mantida S. A.
I. T. A.

p,u)0
1L A X

S

Indústria

Brasileira

Classe 34
Tapetes
Termo n.' 675.930, de 10-12-64
ida.
Ëlio Torrmic: Filho ti Cia
Mato Grosso

GAPt 5,301,
IkrAilotra

Clasae 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, ilibuns impressos, boletins 'catálogos. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio.
fônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
&aluo n.° 675.933, de 10-12-64
Araso Publicidaale Ltda.
;11

tadástrla

Clasae 41
Café
Termo na, 675.931, de 10-12.64
Companhia Brasileira de Material
Elétrico
Sa Paulo

PRORROGACh0
PRORROGNCO

Classes: 32 e )3
Sinal de propaganda

PRORROGNC

COBREL

- Termo n.° 675.934 . de 10-12-64
Biokos:11,1 Indústria dc Costnêtices .,rds.
São Paulo

'HUDU'
bliAISILM34

,IOICOSII A

Iaèástria Brasileira
INDÚSTRIA tRASILLIRA

Classe 16
Para distingui:- Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
areia, a:alicias. qatcntcs. balatist aes. ido
cos de cimento. Mores para oaviments
ção. calhas. ciaornto. cal. crã.
, solantes. caibras. caixilhos: colunas:
clavas para coberturas. caias daria
caixas para cobertura caixas dáciaa
caixas de descarga para caros edificactes premoldadas. estuque. ermilsoo de
base asfáltico. estacas esquadrias. estruturas metálicas para construarres. !ame
Classe 34
las de metal, ladrilhos. lambris, Juvas
Taetes, cortinas e panos por assoalhas, de junção, 'ages, lageotas, material iso
linnarleos, oleados e encerados, inclusive lante contra frio e calorainanilhas, mas.
saa para revestimentos de paredes. ma,
para instalações hospitalares

Classe 22
Classe 23
Para distinguir fio de lã ou pelo torcido
:11(131:1 n15"Ip End
'lasa5 sfla soma
n.o. Pio de la ou pêlo para costura e
calos
para
confecções
em geral, para
tricotagem
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim.
Tèrrno na, 675.921, de 10-12-64
raro& caserniras. faaandas e ter dos de
lutfalla Ltda.
Finprêsa
Til em pacas inta. lcrre y, linho nvlon
Sao Paulo
paco-paco, percaline, rama rayon. seda
natural. tecidos plásticos, tecidos linperrneabilizantes e tecalos de pano couro
só o NOME SUA
e vestaloa

GARANTIA

Classe 33
Expressão de propaganda

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classa 48
Para dat.ogu, s : Pertame.s. asseririas. extratos água de colrinia. água de toucador, água de beleza, água de mima.
anua de rosas, água de alfazema água
para barba, loções e tônicos para os
p( .1 0. hilhaflinA mancabelos e pari
batons, crismara:0s, tixitorem
dolipa
de penteados. ,Slcos para ,s
cabelos creme evarccimnte, cremes por.
durosoi e pomadas mira limpeza da pele e n maguilage" depilarios. dandosantas vinagre nraimatico pó de arroz
e talco pefumado ou não Inots Para
Pestana a ...aiss ancelhas. preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentitricios Co, pó.

Ab.-11 Je 19t5
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Termo n.° 675.952, de 10-12-1964
Peosto Santo António Limitada

Termo n.• 675.946 de 10-12-1961
(Prorrogação)
Lanilicio Varam S.A.
Sao Panio
•

pasta ou liquido; sais perfumados para tpes, fantasias, fardas para a 'ilitares, cobanhos, pentes, vaporizadores de perta( lewals. fraldas, garachaa gravatas. gorme; escovas para dentes, cabelos, unhas rex. logos de !ingeria, jaquetas, laques,
a alhos, rum de louro, saquinho perfu- luvas, ligas, lenços. manteis, meias,
mado, preparados em pó. pasta. liqui- maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pado e tijolos ara o tratamento das unhas, letós. paias. penhoar, pulover, pelerinas,
dissolventes e vernizes, removedores da peugas, ponches, polainas, pijamas. puCutIcular; glicerina perfumada para os nhos. Perneiras. qu itnoncs. regalos,
cabelos e preparados para dsecolo- suspensórios, saídas de banho. sandálias. 1
rir unni:r„, cílios e pintas ou sinais arti- sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
tulp, toucas, torbantes, ternos, unificiais, óleos para a pele
formes e vestidos
Tcrnio O. 9 675.935, de 10-12-64
Termo.' r.a. 675.940 e 675.9-11, de
Daiaancia-Turisano S. A.
10.12-Cal
• São Paulo
NIetalúrgica

Paraná

PROPROSACZ3

*0
"GAVIÃO"
IftIDUS2'IU4

e

, 31' LFIRA

R.

i

---

DI LIOBNCI

5;,3 Paulo-Capital

CRIUARBI '1' A.
Indústria Brasileira

Classe 33
Para da>tinguir: Venda de pa.sagens,
auristno, excursões e reserva de hotéis
nrario.; ns. 675.936 e 675,937, de

10-12-64
Lanifício Varam S. A.
São Paulo
PaDsRoGi.eko

"CANADA"

Clils,e 11

P. ra distinguir:
foaareaos ca.
rritins a carvão, esaa:
cala; a teanzas.
chapas. churrasqueiras coun.. ganchas
e aaaas
Classe a
Para distinguir: Fogões, fogareins elétricos, fogareiros a gás. fornos, estafas,
churrasqueiras, churrasqueiras elétricas,
churasqueiras a gás, cafeteiras claricas,
panelas de pressão, torradeiras elétticas
Térrno n. 675.942. de C-12-61
Sonata Indústria de Apana,as Faç:aa.
nica-

ou a rara .1312443WS IR A

1

SONATA INDÚSTRIA

DILIOelOIA-TURISMO
S/A.
NtWe

GARBO"
DUSZALI BRA SI 14 MA

Classe 25
Fazendas e aedos de
lã ou pelo em peças

d„
MUNICIPIOS
Classe 32
Revista e publicações cai geral
Termo n.° 675948, de 10-12-1964
Manuel José de Souza
Guanabara

nten wangee

e

PRORROGAÇÃO

r RI o o

.-1‘
Inthi3tr1a Brasileira

Termo n.° 675.953. de 10-12-1964
Sociedade Mecânica Mandagaçá Ltd3.
Paraná

Sociedade Mecânica
Mandaguaçú.
Classes: 8, 11. al, 33 e 39

Título de Estabelecimento
• 'Fértil° n.° 675.954, de 10-12-1964
Santamarta Promotora de Vendas Ltda.
•
Par inã

'indústria Brasileira,
Classe 41
Azeite, azeitonas, frutas e arutos sacos
Termo na 675.949, de 10-12-1964
Manuel José de Souza
.
Guanabara

Termo n.° 675.944. de 10-12-1964
Empresa Imobiliária Lutfalla Ltda.
SoRaaa

SIIFICI 0 AI IA
Site o Paulo-CapitaX

L-"‘ INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Azeite, azeitonas, frutas e Srutoe secos
Termo n.° 675.950, de 10-12-1964
Manuel José de Souza
Guanabara

•tr1,:51.11r:

Terano n.a 675.939, dg 10- 12-64
M-.1113rin Tricosa Limitada
São Paulo

Clas::es: 6, 8, 11, 21.. 33 39 e 4
Titulo de Estabelecimento

Visconde de Portiiho
_

a

P.aa

Termo n.° 675.947, dc 10-12-1964
Maria do Socorro Borges Matos
Piauí

Saio Pa

Classe 23
DE APARELHOS ELE . Parana. ,a: . e tecidos de lã ou p'aoem
TRtNIC CS LTDA .
Peças
Classe 22
Nome cornertiiii1
Fio de lá ou pêlo torcido ou não. Fio
de lã oa i.)alo para costura e tricotagarn —
nano n.° 675.943, de 12 12,:asi
—
Diligencia-Turisrao S. A
Tèr.ao na 675.938, de 10-12-64
S. Papo
Lanifício Varam S. A.
São Paulo
PRORROaaÇÃO

Classe 22

Fio de lã ou pelo torcido ou não. Fio
de li ou elo para costura e tricotagem

ose

Classe 33
Titulo de Edififcio
Tann° n.* 675.945, de 10 - 12 - 1964
(Prorrogação)
Massaro Seki
São Pauto
ososiosscs0

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalitas
taa entais. alparcatas. anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés. capacetes, cartolas. cara.
ouças, casação. coletes. caoas, chalei
cachem:ib, calçados. chapéus. cintos.
Cintas, combinações. caminhos. calçaà
de senhoras e de crianças. ca1c8es
Chaw 41
:aa. camisas, camisolas. camIsete,I
Cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros Balas, bombons, caramelos, doces, peto'
2ataa, can:os. chinelos, domlaós, echar-( tabas citoco!stes confeitos e torra

Indústria iirasueira

Classe 33
Publicidade Termo n. 0 675.955, de10-12-1964
"K.A.I.C." — Kosmos, Administração.
Indústria e Comércio S.A,
n unnahJrç

Classe 41

Azeite, azeitonas, frutas e Srutoo secos
a
Termo n.° 675.951. de 10-12-1964

Organizações Pentágono Ltda.
Santa Catarina
Santa Catarina

INaniiaçõe-sh
t rá-'6
Classe 33
INtuk$ de EstabeIecituettto

Rosmos, Imóveis,
¡Administração
e Uomérdo.
33
Titulo

.lasse

1

JIAR10 OF1C1A l (Searls 1 1! I
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Tèrrooa et. 475.954 a 675.960, de
10-12-1964
(Prorrogaçtío)

.Têrotio n.° '675.962, de 10-12-1964
Sebasstião de Oliveira Rocha
Minas Gerais

São Paulo Alargatas S.A
São Paulo

t,PRORROGAçÃo.

• 1000MOTIVÁ,
.Iiiictitatria • Bia'

D'one de Casa
lidústrii-Brasileira

3~4

Classe 32
'Pane shstinguir: Ahnanaques, agenda.s,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, tirigãos de publicidades, programas radio-fõnico.s, rádio-televisionados, peças teatraia e cinernatográfic,es, programas circenses
C/asse 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodâo, alpaca. cânhamo, cetim,
atroa. casemiras, fazendas e tec.dos de
IA em peças, juta, jersey, linho, nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impertneabil:zantes e tecidos de pano couro
e vestidos

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes. aperitivos, aniz. bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectir, punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Têrraos as. 675.963 e 675.964, de
10-12-1964
Ruy José Ribeiro
Rio Grande do Sul

porte aéreo, geradores a gazolina, -guin- ção, aalhas, cimento, cal cré, chapa
dastes, limpadores -de cano .p.i.m., ma- Isolantes, caibros, caixilhos; -colunas
quinas da imprimir, ltanificadoaes quan- chapas para coberturas, uaixas dauua
do paste de máquinas a vapor, má- caixas de descarga pana etixos, edifica,
quinas de lavar roupa, máquinas de cos- 4,AeS prernuidadas, 'estuque. emulsão di
tura, máquinas de furar radial e hori- base astáitico, estacas, esquadrias, estru,
zontal, máquinas para o fabrico e aca- taras nietaliaas para construções, lama.
bamento de latas ou outros recipientes las de metal, ladrilhos, lambris, lavai
metálicos, máquinas borracheiras e má- de junção 'ages, !agi:usas, tuatcrial mar
quinas Saldeis, máquinas de tirar corti- Inata contra trio e calor, mandras, mas.
ça, máquinas ara limpar e afiar facas, •sas para revestimentos de paredes, ma.
molas para maquinas, máquinas frigo- &iras para construções, mosaicos, pro.
rificas, máquinas de rotular, martelos ai dutos de base asialt:co, produtos para
vapor, moinros e nós não agricolas, tornar linpel: ineab.lizantes as argamasmotores de combustão 'interna, elétricas sas de cimento e ca hidráulica, padre*
e a gás, motores para bicicletas e mo- g alho, produts betuminosos, impermea.
tocicletas,. pentes quando parte de ,ma- bilizantes líquidos ou sob outras formas
quinas, enteadores de teares, rolos para para revestimentos e outros como nas
estradas, serras mecânicas, serras hi- vimentaçao, peças ornamentais de . cidráulicas, serras de fita, tõrnos‘ mecâ- mento ou gesso para . tetos e paredes,
nicos, tórnos de revólver, teimo automá- papel para torrar casas, massas anti.
tico, tornos verticais, turbinas tubula- ázidos para uso nas construções, parções paaa caldeiras, válvulas e ventila- i quetas, portas, portões, p:sos, soleiras
dores quando parle de maquinas 1 para portas, tijolos, tubos de eonareta
telhas, tacos, tubos de ventilação, tarr
Termos ns. 675.965 e 675.966, de ques de cimento,v
i..iaa, vigm
vit
rós
aentos e
TO-12-1964
Ruy olsé Ribeiro
Rio Grande do Sal
Tarmoa u%. 675.967 ,a 675.969, de
10-12-1964
Ruy ojsé -Ribeiro
R() Grande do Sul
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Classe 20
Ancoras, anéis para cordas de navios,
Brasileira
bolas, salva-vidas, bolas para enrolar
Indústrla
Classe 16
nauticas e cadeiras de navios, cintos
de natação, cintas salva-vidas e botas, Para distinguir: Materiais para construciturão de notação e salva-vidas, cro- ções e decorações: Argamassas. argila.
ques para barcos, fateixas hidráulicas areia, azulejos, gatentes. balaustres, blc-.
Classe 6
era uso a bordo, ganchos para botes e CO3 de cimento, bloros para pavimenta- Aquecedores de água de alimentação —
calhas,
cimento,
cal.
cré,
chapam
dispositivos para arriá-los, jaquetas para Ao.
p.i.m., máquinas de cortar trios, bomnataçâo, salva-vidaa. pinos para sepa- ssolanies, caibros, caixilhos; "Aunar; bas de ar para pneumáticos. bombas
rar as pernas de corda dos navios, pos chapas para coberturas, caixas. dágua para gazolina, de incendi° e elétricas,
tea de madeira para navios e roupas caixas para coberturas, caixas dágua. betoneiras. brocas elétricas. burrinhos
caixas de descarga para atiras. edificasalva-vidas para uso na água
ções premoidadas. estuque. emulsoo de insufladores de ar. buchas quando parte
Classe 22
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- de máquinas, caldeiras a vaor, carburaPara distinguir: Fios de algodão; fios turas metálicas para construções, lame- dores, carimbos da tórno, canteiros hiale linho, cánhamo e juta, fios de seda las de metal, ladrilhos, lambris, luvas dráulicos, cavadeiras p4i.m., contrai,
natural, rayon e fios de lã para tecela de junção, lages, lageotas, material Iso- dores de tórno p.i.m., chumaceiras ou
gem, para bordar, para costurar, tico. lante contra Cio e calor, manilhas, mas- mancais de anti-fricção, coleto.es de
tagem e para crochet, fios plásticos e sas para revestimentos de paredes. ma- dinamos e motores, compressora:, confios de celulose
deiras para construções, mosaicos, pro- densadores, eixos quando paias de mádutos de base as táltico, produtos para quinas, arabolas q iiando parte de má• Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos sas de cimento e cal, hidráulica, padre quinas.. engenlao de serra, anganho
e calçados, ataduras de algodão para tornar impermeabilizantes as argamas- cana, engrenadéns quando parte de mádiversos lias, exceto para fins medici- galho, produtos betuminosos, impennea. quinas; freios quando parte de máquinais, bandeiras, bordados, braçadeiras. bilizantes liquidos ou sob outras formas nas. guinchos de tricção, guinchas para
borlas, cadeados caas ara móveis e para revestimentos e outros corno nas caçambas de arrasto, guinchos de transpianos, carapuças para cavalos, cor- construções, persianas.' placas -para pa- porte aéreo, geradores a gasolina, guindões, debruns, lã, fitas forros franjas vimentação,' aças 'ornamentais de ci- dastes, limpadores de cano máfestão, feltro para órgão, fofos galar- mento ou gesso ara tetos e paredes, quinas de imprimir. lubrificadores guandates, lamparinas, mochilas, mosquitei- papel para forrar casas, massas anta do _Parte -de máquinas a vapor, márcidos para uso nas construções, parros, nesgas, ombreiras e enchimentos quetas. portas, portões, pisos, soleiras, quinas de lavar roupa. maquinais de cospara roupas de homens e senhoras, para portas, tijolos tubos de concreto. tura, máquinas de furar radial e horis
panos para enfeites de móveis, não telhas, tacos, tubos de ventilação, tan- zontal, máquinas -para o fabrico e acafazendo parte dos mesmos, palmilhas, ques de cimento, vigas, vigamentos e bamento de latas ou outros reelpleates
metálicos, 'máquinas borracheiras e mápassamaries, pavios, rédeas, rendas revaras
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
quinas texteis, máquinas de tirar cortiClasse '6
telas, tampos para almofadas, não %ça, máquinas ara limpar e aliar lacas.
zoado parte de móveis, artigos êsses Aquecedores de água de alimentação — molas 'para maqui nas, máquinas fiavafeitos de algodão, cânhamo, linho, juta, p.i.m., máquinas de cortar frios, bom- ri4icas, máquinas de rotular, martelos a
bas' de ar para pneumáticos, bombas vapor, moinros nós -não agricolas,
:seda, raton lã pelo e fibras não
para gazoiina, de incêndio e elétricas. motores de combustão interna.' elétricos
incluídos em outras classes
.
betoneiras, brocas elétricas, burrinhos
-e a gás, 'motores para bicicletas e mol'ermo na 675.961, de 10-12-1964
insufladores de ar, buchas quando parte tocicletas, perles quando parte de má(Prorrogação)
de máquinas, caldeiras a Intim carbura- eluinas, enteadores de *raras, rolos pra
Opoterápica Neva S.A
dores, carimbos de torno, carneiros hi- escraa'aa, serras mecânicas, serras hiSão Paulo
dráulicos, cavadeiras p4i.m.s contrai- dráulicas. seras d _fita, tárnos
. rneaâdores de tórno chumaceiras ou nicos, teirnos de revólver, teimo automáPR ORROGP CÃO
mancais de artti-fricção, coletores de tico,' tornos verticais, turbina, tabuladínamos e motOres, tompressore4 ”; con- taes para caldeiras, válvulas e ventiladensadores, eixos quando parte de taá••
dores quando narre -de máquinas
quinas, êmbolas q uando parte de má• - Casita 16
'•
quinas, engenho 'de 'terra, engenho de
cana, engratiagena qtandci•paate de má- Para 'distinguir Materiáis paar conairtiClasse 3
•uinas; freios quando parte de -maqui- Oto e decorações: Argamassas, argila,
Uma esp e tai:Idade farinaaia:a indica- nas, guinchos de fricção, guincho!, nata areia,' azulejos, batentes, baluartes, bloda no tratamento da hipopituitarismo
cambas de arrasto, guinchos de trans- cos de enlato; blocos . para pavimenta-

LIO-PREPISOL
IND. . BRASILEIRA

" dril de 1965 1513'

‘,1TV..(\
Dro.sileiru
Classe 6
isq,:ecedores de agua de alimenta0o —
p.i.m., maqtánas de cortar trios, boinbas de ar para pneumáticos, bombas
para gasolina. de incendi ° e elétricas,
betoneiras, brocas elétricas, barrirmos 41
insultadores de ar, buchas quando parti
de máquinas, caldeiras a vaor, cai bura.
dores, carimbos de sôrno,. carneiros hl.,
dráulicos, cavadeiras p4i.m., contrai.
dores de tárno p.i.m., chumaseiras ou
mancais de anti-fricção, coletons de
dinatnos e motores, compressches, colo.
densadores. eixos quando parte de máquinas, embolas q uando par t e de máquinas, engenho de seroa, engenho da
cana, engrenagens quando parte de máquinas; freios quando parte -de máquinas, guinchos de fricção, guinchos para
caçambas de arrasto, 'guinchos de transporte aéreo, geradores a gasolina, guindastes, limpadores de cano máquinas de imprimir, hibrificadores quart.
do parte de máquinas a vapor, máquinas de lavar roupa, máquinas de coaa
tura, máquinas de furar radial e horta
zontal, máquinas para o fabrico e rica.
bamento de latas ou outros recipiente*
metálicos, máquinas borracheiras e má.
quinas texteis, máquinas de tirar corda
ça, máquinas ara limpar e afiar facas,
malas para máquinas, máquinas /lago.
ría.cas, máquinas de rotular, martelos e
vapor, moinros e nós não agrícolas,
motores de combustão interna,' elétrico'
e -a gás, motores para bicicletas e mor
tocicletas, pente s^ quando parte de .mão
quinas, enteadores de teares, rolos parta
estradas, serras mecânicas, serras
eáulicas, -serras 'de fita, letrnos..inecio
nicas, tornos de rev6/ve...-erno automático, tornos verticais, turbina, aubidaa
0e4 Para caldeiras, válvulas ,e veattlaa
dores quando parte ide máqeine.i.•'.
Classe 28
'Para distinguir: Artefatas de material
plástico e ci. nylon: Recipientes fab$.
cedo:. de material plástico, revestimetti

•
Die Rio
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Urinas as. 675.971 e 675.972, de
enzo , alodes de cabe o elétrico. emper
tos confeccionados de substâncias anirôcnetros, esticadores de luvas. espelhos
10-12-64
stiais e vegetais: Argolas, açucareiros,
arIllaç.EiCS para, óculos, bules, bandejas, TV Gine Som Estúdios de Gravação de plástico para eletricidade, esterilizabases para telefones, baldes, bacil bol- Para Cinema, Rádio e Televisão Ltda. dores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar. ferro de
sas, caixas, carteiras, chapas, cabos
Guanabara
elétrico, filtros e aparelhos filsoar
lt
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
trantes, filtros para óleos, filmes falacassa para acondicionamento de ali01%
dos, fogões, fogareiros eiétricos, fusímentos, caixas de material p ástico para
veis, filmes reveládas, faróis como acesbatsrias, coadores. copos, canecas , co...!ne
(-4
sórios de veículos para sinalização e
lheres, cc;richas, cestas para pão, ' s estipara iluminação em geral, fôrmas elériba e, capas para álbuns e para livros,
tricas, fervedores, frigorificas, fotômecal icss, cestas, castiçais para velas,
Indústria Brasileira
tros, fios elétricos. filtros de interferêncaixas para guarda de objetos, cartuc.a. fonógrafos. g „r rafas térmicas, gas.lices coadores para chá, descanso para
N.:
prata, copos e copiosos de plásticos Para distlasuie: Almanacsi s s, agendas. sômetros. geirJéitinx, globos para lâmpar. scsvetes, caixinhas ótr plástico nauSrios, állesss impressos . boletins ca- padas, globos para lanternas. globos
ara solivetes, colhcrinhas, pasinhas, tálogos, edisSes irap.ressas, revi s tas. ór- terrestres para cremo. gravadores de
sons. holofotes,
sunetros, incubadogartsiSca de plástico: para sorvetes, forprogriamis ra
pul
'es, jadicadores vácuo. instrumentos
cia pVistico para sorvetes, discos, gãos
fónicos, railio-té -ievisjonados. peças tea- de alarme, interruptoras. isoladores, lâm•
s iis de material plástico, embaiaei:tograficeui, programas cir- padas fIsh, lamparinas, lactômetros. lentrais e crn
la:i r de material plstico para sorvetes liquidificaciores, lanternas mágicas,
tes, e-.':c..os para objetos. espumas de
lanternas de pith-..s, Impaderes de paenielies para duremo•
Classe 3.
rabrisas, luzes treziSras para veiculas.
anti-ruiclos, escoadorcs de
Pare, distinga:7 : Abujcie:r. aetiin;:LI:lores isnetas, maçaricos de soldar. caldear e
pra, es funis, formas para doces, fitas acetinômetros,
amortaceddres de radio cortar, magnetes, marcadores de passafilmes, fios de celulose, tccho
e freqi1:1,ncia. anemôMetros. apsi alhos gens. medidor es, medidores elétricos.
par. Hora. laceis, guarnições. guarni,,r condicio- microscspios. mis:macieiras. máquinas
de televisão. apara boi
çõe. aa-a chupetas e mi:madeiras . querinclunado,
aparelhos
paca
o , e-eii para porta-blot os, guarnições
esi- fa l antes, mostradores para rádios. miOS COOSIC1Cros
SiVi.
_ro'or es. máscara:: contra gases; et:mm.8par. iic; , :icliticacbres e para batedeiras
, aparelhos pau anuncies mesa- .1'1(21. ms,
óculos. objetivas fo,„).
e les: umes, guarita:N.', de ma- culc3 s
& .
nicas, apare'llio s aquecedores e medi- grá lacas sshas elStricas.. poddenetros
pl,t:co para utensílios e objetos,
aP2re- plustiõinie crw., ",.aio e torna .tas. , panela
s pau bolsas, garitos j„inierins ( -.0re 5. arlz"'issirp-i
cise••
lhos de barbear elétricos. apare : ti-os te- de • Pressi-as pit' secas elétrica s pc.ire
ás_
pi
jarros, 'animados
para
citstracfores e medidores da d.si tãneias. transisto: és, pistol.-s de pintara, rssgs.
mantegueiras, ,
Mc'''.
purifii, ar águ as apare• painéis de e ores. caiadros distrihutúopra ncleclores de roupas, puxado- '1P'Irel•l°
os de. sinais lampejanti: s. c:partilhes res pielc-ups. para-raies. propulsores.
ruermiixic:s, pires. p ratos, palitei- lh
„ A :, da ci,,j„ha,pedrasare_ reguladores de gás. aparelhos de gol. que.imaclores cie óleo. quadrantes e sexaparelhos
apare- it-ntes mira ols , :ervaçães astronômica,
-; , cits . tore.s par arlocumento,
ihos cincsiatagrábe ss.matatricie n“:iure. s. rá
transistorizados,
'de água para uso doim".:.,[fto.
m:
máticos para acendei e regul;ir gás.
,
r P tletores reo.st.itos, relógios de ponto.
porta-nig:cieis, poria ,t,otas
,
p arnr
de puls o.
de parede, despertaplacas, rebutes,ruedi aparelho para seifnico
s,
agettiletacer r eddre
rim
co,
ntad
t,iicc?,clores ;de guan:7- n • , :,t,•,
.1
C,
experimentar
pana 'idade e volimic, raolad ,ores, radios, tesaleiros, tubos, tigelas,
gu- ótica
t
insetos.
ap.iiielhos
de
dt strua
entores de graxa e óleo, receptores
tubos pr a
pra z
aparelhos pulverizadores ep;1Cr!O para
3J1s, tipos de material Más uses-cifre:ato d.e águs. aparelhos gera
.
ar • 101.-- - ;l;sos. registros para
egad 'irc
•aectas, sacos, squintuet, vasilha- dores eictro „.111 ,, oe, ar ,„ / 1„,, ps rs vapor, gas. a sua e outros 'ávidos quanGo não corinc.le.iados partes de máquinas,
acondicionnmento, vasos.
et
so
e irri nec,r ndi e,' reatores p ara luz fluorescentes, refrigeco:eis -71 frio e colas não incluirt,s.
clessc .s, para barrac i tia, para' cessar. apa r e
'tas ração dome tica e industrial, registraespreirnér
-paia
zi,ta
dores. resistSnems elétricas. reles. sorpara rnarcineiros. para sapa- e itgeinc. apure
ter
vidros, pasta a rlasivz• : para aparelhos de moteção 'contra acic?amte veleiras, sorveteiras elétricas caseiras.
ista q uetes. S;l1alCir n , - sereias de alarme
pas:as e pecli-as para afiar de operái los aparelhos atiacires
soldadores eietriccs, toca-disces, toma.
para taces acIssivos ter, amentns,
e
rele s s s, ai-'sives
tribui:fares
da: e interruptor elétricos, torneiras
pir s ladrilhos e adesivos risse azelejes :3. 1r):40 e de
PZ,7' n inçti:' ia cartel,':', para te «ma l 9, e
arE relhos re- tubos acústicos tcolôrrietros para obser1-.1?(»":'
de material plástico ;Ira indús- çess sanitár s - aparelho , e•serilisads vação weteoro1OHt • ,:i. telescópios, tacómetros. teievisSa. taximetro, torradores
tria geral de lásticw,
s aparebios flazeilfcajc
transformadores. teaparelhos oz. nisadssms de cei cais, trem
ocre
Classe 32
lefones, tosiadeit e, telégrafos, tripés
.,dor,»
da
press:if
ealadorea
Almanaques. agenda.:,
,•
,s aparei para fotottra tias, v il:vedas para rádios,
e do fluxo de . elas'-t , e
itnpressos,
vá,sulas
dessa cga, valvulas de retos
para
eslvarrea,.e
para
•sinaliza
edições impressas, revistas, órdução, vacuômetros, válvulas elétricas
p ipristaa apa
aparelhos
nara
esca
:1'2 publicidades, programas radtode vácuo. ventiladores
• eihos para lim p ar vitlFos a oareltiot
rádio-televisionados, peças teafôr',
Para coinhater formi g as e outras ara
Vosio 11. 9 675,973, de 10-12-64
itra
einetr.ntograticas, progrtimas cirqas aparelhos automáticos asionados
(ProrostiçSol
censes
ise.a introdução de rrine: l as, aparelhos
Mirabel
Produtos
Alimentícios S. A.
smsrgidores. aparelhos e instrumentos
:) as 675.970. de 10-12-64
de cálculo, aparelhos pare observações
S ,•, Par110
Supergaz Engarra factura e .sistnicas. aparelhos tsrrnostatos, aritoCara i
Distribuidora de Gaz
nômatros. aspiradores de pó, acresnetros. acendedores elétricos, alto falanSão Paulo
tes aplicadores elétricos, antenas, baPRORROGAÇÃO
teras de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas. lenrômetros, bii
nóculos, bitolas, bobinas. bobinas eleII
tricat (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
1
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga. câmaras
ITAcifistria Brasileira
frigoríficas e fotográficas. chassis de
rádios, Chaves elétricas, chaves. camna inhas, cineenatógrafos, cronômetros.
Classe 47
cronógrafes. combustores de gás. cidóPara distinguir: Álcool para motores de metros, cristais de rádio, condensadoexplos.ão, carvão minerai, vegetal e de res. comut adores, cortadeiras para fototurfa. combustíveis. gás, gasolina. fra- grafias, cisavas de alavancas, chaves
g a, vasas para lubrificação, lubrifisses- automáticas, capacitares de bloqueio.
tes, óleos combustíveis, óleos para capacitares eletroItticós. calibradores.
l
freies, óleos lubrificantes, óleos para conservadeiras para peixes e carnes.
Unii . asSo e para geração de força, pe- enceradeiras elétricas, escalas para . râ- Bombons, chocolates, balas, caramelos,
tróleo, querosene
cacau e- crmfeitos
•l;rss estufas enganliO ...ds assar carnes.

TV

Aoril

UHiSiAL (1-s?:•.sts ,•1

jom

C:

Termo n.° 675.974, de 10- 12 -64
Cerâmica São Caetano S.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
É FÁCIL APONTAR UM
"SÃO CAETANO"'
Classe 15

Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, louça, louça vidrada, a saber: Bacias sanitárias, banheiras, bilhas,
botijas. bules, candieiros, compoteiras,
confeiteiras, espremedores de frutas, fts•
nis, garrafas, globos, Isoladores, jarros,
lava dedos, mantegueiras, molheiras,
pedestais. polvilhadores, porta tacas,
potes, puxadores, saladeiras, saleiros,
serviços de chá, terrinas, vasos, apare.
lhos de jantar, serviços completos para

chá, café, xicaras, travessas, canecas
com e sem assa e tijelas
Tèrtno n. 9 675.975, de 10-12-64
Ceráinica São Caetano S. A.
São Paulo
114

PROFV:105fq,:al
.05A1C0 CE R ANIICO S;. acw3;
Toout DE ELEGÂNCIA
cm sua RES40.E.NCiA

CL, -a I (..)
Artigos d.x chisse

f

'curei

de 1965
ane,

Ténno o.' 675.976. de 10-12-64
Ecil — Editora de Catálogos Indestridi
Ltda.
Cuansbars

Abil:.(11I0 DA II:LISTRIA

retIOL-ILISTICt

e,

ai

-

i2
albuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nac.oriais e estrangeiros, publicnções impress
ias, revista. Premiganda em rádio,
televisão. jornais. programas rachofônis
-os, peças teatrais c c nemategráficas
e revistas Impressas
Termo n. 9 675.977, de 10-12-64
Ronfer — Materiais de Construções
c•,

pera/R'

rara distinga:1 ,\I;rt,'r;,s b ar onsti ações e decorações: Argtanassas, nraila,
areia. azulejos, batentes, balam :ires, 1-10COS de - imoto, blocos para mis silantação, ralhas; cimento cri. cr'é.. C:Impas'
enibros. sai s'', I cbs: es:Turr*:'
siÁRS

D!" wo OFICIAL (Secj .xs

Têrca-Isira
caixas de descarga para eLxos
premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilras, massas para ren,, estimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, procluts betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como lana
shmentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
papel • -era forrar casas. massas antiAcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portss, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

vitns
Têrmo n.° 675.978, de 10-1244
,Viuva Ventura A. Main 8 Os,
Guanabara

33, 39 e 47 i Classes: 6, S, 11, 14, 21, ;S, 33, 2 e V
6. 8, 11, 14. 21,
de 1C-12-64
'Férnio
Ir s'Ig Mas
Insignias
Walramoto S. À. - Produtos QuímiClasses: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 4; Classes: 6, 8, 11, 11. 21, 28, 33, 3') e 47
cos Farmacêuticos
São Paulo

PRORROGni.0

itEriKOJO
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das convalescenças e estados de desnutrição (estimulante do metabolismo) (como tônico nerrvino) e
nas 'alovitaminoses B
Têrmo n.° 675.982, de 10-12-64
Wakamoto S. A. - Produtos Qulmtcos Farmacêuticos
São Paulo

PRORROGACÃO1

•PRORROGACAO
Classe 1
Para distinguir: Tintas, vernizes e
esmalte
Termo n.° 675.983, de •10-12-64
Wakamoto S. A. - Produtos Quiml-os Farmacêuticos
São Paulo

4•23%
,

fár,v4 1/NI1:54A MA IA a EIA'.
12/0 DEJA

0'4°

Alá do 1965 1515

PRORROGAM

Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21," 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insignlas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
InsignIas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 2.1, 28, 33, 39 e 47
InsIgnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28. 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14: 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28. 33, 39 e 47

Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnias
Classes: 6. 8, 11, 14 . 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Térmo a.° 675. 979, de 10-1241
Classes: 6. 8, 11, 14. 21, 25, 33, 39 e 47
Wakamoto S. A. - Produtos QuímiInsígnias
Clas*. e 3
cos Farmacêuticos
Para distinguir: Indústria de produtos Classes: 6. 8, 11. 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
São Paulo
farcnaUuticOs
Classes: 6, 8, 11, 14. 21. 28, 33. 39 e 47
Termos ns. 675.95 a 676.029, de
Insígnias
10-12-64
Classes: 6. 8, 11, 14. 21, 28, 33,39 e 47
Vollcswagen do Brasil, Industria e
Insígnias •
15110BROGAÇÃO
Comércio de Astanóvels S. A.
Classes: 6. 8, II, 14. 21, 25, 33, 39 e 47
Minas Gerais
• Insígnias
Classes: 6, 8. 11, 14. 21. 28, 33, 39 e 47

Classe 46
Céra preparada vera conservar e polir
asosa'hos

ii SUPOSITÓRIOS
Classe 3
Supositórios

Wakamoto o Máximo

Em Fortificante

Insígnias

Classes: 6, 8. 11, 14. 21, 28. 33. 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28. 33, 39 e 47
Insígnias
39 e 47
Termos ns. 676.030 a 676.075, de
10-12-64
39 e 47
Volkswagen do Brasil, Indústria e
39 e 47
Comercio da Autcxnóveis S. A.
Grrais
39 e.47
as
la

cim„,, 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
Tênue, n) 675.980, de 10 - 12 -64
InsIgnias
Wiskasnoto S. A. - Psodstos Qs,InalClasses: 6, 8,11, 14. 21. 28, 33,
cos Farmacêuticos
Insígnias
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
InsignSas
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
Insignias
2RORROG14,0
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Insignlas
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
IMUSTRIA BRASTUIRA
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33 39 e 17
Insígnias
Insignins
Classe 3
39 e 47
Um produto farmacêutico usaco no Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Insígnias
Insignias
ratamento da gripe, .das bronquites cr,S:picas. das broncos-pnenrnonias e suas Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47 Classes: 6, IL 11, 14 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
insígnias
manifestações

XAZU011.

BOM -SENSO

Irss1gnias
Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33, 39 c 4Z

Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Inisgnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 4Z
Issignlas
Classes: 6, 8, 11, II 21, 28, 33, 39 e 47,
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 c 47,
Ynsignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Ins3gnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insistias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 34, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
InsIgnlas
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33, 39 e 47
'm.1(1:fias
Clas.ses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33, 39., e 17
Insinnias
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28. 33, 39 2 47
Insignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insignias
Classrs: 6, 8, 11,
14, ia
11.15n
28. 33. 39 e 4 7
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e 47
Insignias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
'nig aias
Classes: 6, 8, 11, 14 21. 28, 33, 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33. 39 e
Inslgnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 17
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14 21 28, 33, 39 t 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33, 39 47
Insienias
Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 23, 11.;.
47
Insígnias
Classes: 6, jj, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47

C,lasscs: 6, 8, II, 14, 2 1 , 28, 33. 39 e 47
lnsi ' n as
Classes: 6. 8, 11, 11, 21, 28, 33. 39 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11 14 21, 23 33 3) • 47
Insi luas
(Ntssts: 6, 8, 11, 14, 21, ?R 33, 39 e 47
instgnias

Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33, 39 e 47
Insignlas
Ciasses: 6. 8, 11, 14 21 28, 33, 39 47
Insígnias
Classt-s-. 6. 8, 11. li, 21. 28, 33, 3 9 e 47
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28 33, 39 c. 47
Insígnias
Classes: 6, 8. 11, 14, 2i. 23 33, 39 e 47
lnsin: ,s
a 28. 33, 39 e 47,
Classes: 6, 8, li,ins1-4; n2ls.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47
Insssniss
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47,
%sigmas
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1516 Tèrça-teira 13
Termo n.° 676.078, de 10-12 i'hasçA
Aagusto Salgado da Silva Guanabara

indústria Brasileira
Classe 6
Prensas hidráulicas ou não
Têrmo 12. ° 676.079, de 10-12-1964
Prigor;fico de Peixe Reunidos S.A.
Guanabara

FUSN

à11~1~1

indústria Brasileira

Classe 4,
Peisrea '0(10, os demais produtos marinhas cozacirwiS, podendo ser: frescos,

para liquidificaalores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, gastos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, 1am:fieiras, mantegueiras, malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, palitei.
ros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetores par adocumentos. puxadores de água, para uso doméstico,
porta-copos, porta-niquela, porta-notas.
porta-documentos, placas, rebites. rodiabas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para arripOlas, tubos para seria.
gaa travessas, tipos de material piás
tico, sacolas, sacos squinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xi,
caras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para rnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta aa?s , va para
correias, pastas e pedras pra aliar
bolos adesivos para tacos, adesivos
pára ladri:hos e adesivos para aziacies,
anéis, carretéis, para teceiagern qu.r,
nições de material plástico ara indústria geral de láaticos
Vamo n." 676.082, de 10-12-1964
Fábrica de Bebidas Maringá Comercial
Limitada
Guanabara

Abri de 1965

Termo n.° 676.088, de 10-12-1964
Jacqueline Cochran Inc.
Estados Unidos da América

Termo n.° 676.098, de 10-12-64
Ciba Société Anonytne
Suiça

PRORROGACÃO

ENDOCREME>i`.,
Classe 48
Cremes
Termo n•° 676.089, de 10-12-1961
Sarte Engenharia S.A.
Guanabara

Indústria

' Classe 1
Aailinas tintas e produtos químicos para

Classe 16
Cimento, azulejos. ladrilhos, telhas,
portas tijolos e janelas

Termos ris. 676.090 a676.095,
10-12-1964
Geneoal Electric Company
Guanabara

tecelagem

•

Termo n.' 676.099, de 10 12-64
Fuller Company
Estados Unidos dá Ans&sca

PRORROGAÇÃO

salgados, eia, conservas ou defumat'os
Tèrnio a.° 675.080, de 10-12-1964
U . L 1 0,1;co de Peixe Reunidos .A.
Guanabara

'1110,ïnr, 17s77r.Saaszslar, °A..;
Nome Comercial
Vario ia, 0 676.081, de 1012-1964
o-iPlástica "Opalit" Ltda.
Guanabara

rota,

.401

ffzi

A

Termo n.o 675.053.- de 10'12-19,54
Fábr i ca *e Bebidas MaringS Comercial
Limitada

Classe 10
A itiaos da classe
Classe 8
Articiss da classe
Classe 3
Aiitiaos da classe
Clais,e 1
A Vi SOS da classe
Classe 50
Artigos da alasse
Classe 28
Aiitigos da classe
Termo n." 676.097, de 10-12-,61
Gilberto Arealia rk. Morais
lj.r•

Indústria Brasileira
Ciasse 28
Para distinguir : Artefa t os de mataria?
plástico e de nylon: Recipien t e s fabrlcado.s dc material pl: ltstiCo, revestimentos confeccionado s de substâncias animais e vegetais: Argolas. açucareiros.
armações para óculos. bules, bandeias,
bases para telefones. baldes. bacias• bolsara caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixas para acondicionam ento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos. canecas . colheres, conchas, cestas p ara não. cestinbas, capaS pare álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de obictos, cartuchos , coadores para chã. descanso para
pratos, copos e copinbos de plásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara solivetes, colherinhas, pásinhas,
garfinhos de plástico para sorveres, for,
minhas de plástico p ara sorvetes, discos,
embreagens de material plástico, embalagens de Materia l D isfiro Para sorvetes. es'eciloa para obietos, espumas de
nylon., esteiras . enfeites p ara autora&
de
veia. massas anti•rnidos.. escoado es
pratos, funis, formas para doces fita
laolantes. filmes. fios de celulose, fechos
Para bola-s. facas, guarnicões, gaarnic'aiipetas mamadeira s. guarOes
ça S .
niOst,, pra porta-blocos, quartaiçe

j.

se

C:assa 42
Para distinaii•r; Aguardentes, aperitivos, aniz. binar. brandy. coahaque, cerlicovejas, fernet, genebra, gin,
res, nectar, punch, pimperamit rhurn
SUCOS cici truta s. sem ake;o1 vinhos vermutli, vinhos espumantes vinhos
quinados e k‘ bis!: v

Guanaisara

'Pra.

•
•
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, afiz, bitter, brandy, conhaque, ceia
vejas, fernet, genebra gin, kumel, licores, neetar putieb, pita permint, rhum,
Classe 50
91.1Cos da frutas sem álcool, vinhos verCartazes, Impressos, literais de propamuth, vinhos espumantes. 'vinhos
ganda, cheques, clichês, cartões termosquinados e whisky
olásticos de identidade, etiquetas mmTermos os, 676.084 a 676 .087, de 'si essas, faturas,- folhinhas imprensas,
nnta p romissórias. recibos 'e rótulos
10-12-1964
Loggia Interiares e Decorações Ltda.
Termo n.° 676.097, de 10-12-64
Guanabara
Gilberto Araujo de Morais

Gitanabara

Classe 25
G-aclaras e cisia;i:,
Clas:e
Tanetc a cort'l

s

Clsse Ir
s

Cie
Da o,s'isaes artistocan intariores

Claaaa 50
Para distinguir: Impressos para uso em:
Cheques, dnplientas, envelopes , faturas
I nótas promiss(sias, papal de correspon.

dência e recibos, impressos em cartazes.
placas, tabuletas e veículos. bilhetes
imprr:sos

Classe 8
Filtros de carbono ativo filtros para
remoção de óleo de condensação, filtros
de disco, filtros de gravidade. filtra
de areia
de pressão e filtr

Termos as. 676.-100 a 676.104, de
Companhia Meta . úrgica Barbará
Rio de Janeiro .

FERRO FL E X
Classe 1
Para distinguir: Acidos em greal,
raz, água oxigenada. alcoois, alumen,
alumiai° em ó para pintara, alvaiade,
amoníaco, and-corrosivos, quimico.s, arsenico, azul da Prussia. azul ultramar,
carbonatos, em geral carão. cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria,
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol e
seus derivados, fumo negro para ap11.,
cação em pinturas, glicerina para aplicação industrial rid-atos, hidrogênio,
hidroquinina, hidrosulfitos, hiposulfitos,
ioduretos, laca, magnésio. materiais corantes e descorantes, nitratos, exigenio,
potassa, potassio de sódio, prenarados
quimicos usados em laboratórh,s fotográficos. produtos químicos para tirar
manchas, produtos químicos para pia-'
tura, reveladores fotográficos, sais químicos usadas nas industrias, soluçá.,
para pratear, solutos, soluções quimica
para pintura e fotografias.' solventes,
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó,
e sórdas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetar, vernizes químicos, e zinco
Classe 5
Metais em bruto ou paia iaimente tii
balhados

Classe 8
Eletrodutos

lio:pesa, banhos pzi,tetores, verniz pro
Classe 16
a- ragens e artefatos de znet3is para tetor contra mõfo e aranhaduras, banhos interruptores, emulsão rebaixadora
fins de construçãu
e emulsão r.:f rçadora
Class? 33
metalúrgica.
Projetos
e
undiçáo e
Termo n.° 676.111, de 10-12-64
instalações mecânicas
Hotéis O. K. Macedo S. A.
Guanabara
Termo n.° 676.105, de 10-12-64
Cigarros Sinimbu
Companhia
Rio Grande do Sul

PROãRCIGACIÂ_P:

WRORROGACAO

,
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Classe 44
Cigarros

Rio Grande do Sul

Classe 33
Título de estabelecimento

Termo n. 9 676.112, de

64

João Batista Marcelino
Sáo Paulo

PRORROGACÃO

e talco perfumado ou não, lápis para kr

..nstrumental Vidrolab

pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
Classes: 1, 8, 10, 38 e 4')
_ rosto e para os lábios, sabão e creme
Titulo de estabeiz.cianeai:o
Dara barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
Termo n. 5 676.119, de 10-1264
pasta ou liquido; sais perfumados para Empresa de Bebidas Santeiro Ltda.
banhos, pentes, vaporizadores de perfuGuanabara
me; escôvas para dentes, cabelos, unhas,

Indústria Brasileira)

Urino n.° 6 7 6.106, de 10-12.64
Companhia de Cigarros Srrn;bu

Termo n.° 676 . 117. de 10-12-61
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- I P. .nietital Cientifico Vielrolab
"batons". cosméticos. fixadores.
aia.n. tadora e Exportadora Lida.
de penteados, petróleos, óleos para os
Guanabara
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz

e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta. líquido e tijolos para o tratamento das unhas í
dissolventes e vernizes. removedores da
ebticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descoloris
unas. cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n. 5 676.116, cle 10-12-64
Barors Es Pereira Ltda.

brieboi a moda da Casa

1 TA \I A

Classe 43
Classe 32
!-tia programa radiofônico e d2 tele.a.são Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas: guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xanano n.° 676.107, de 10 12 64
ropes para refrescos
Companhia de Cigarros Sinimbu
Rio Grtinde do Sul

Classe 42
Artigos da classe

Rio de Janeiro

Termo n.° 676.120, de 10-12-64
Empresa de Bebidas Sinaeiro Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira

Termo n.° 676.113, de 10-12-64
Scalzilli Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

RORROG.AC40

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, água de touca
água de rosas, água de allazerna. água
para barba, loções e tônicos para
cabelos e para a pele, brilhantina, ban•
dolina. batons. cosméticos, fixadores
de p.nteados. petróleos. óleos para os
cabelos, creme evat,escente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pe.
le e "maquilage". depilados, demi°.
-antes. vinagre aromático, pó de arroz

1C
.I1VOLISTRIA LAMACIFiA)
Classe 44
Cioarors e cloaratos
Têrnio n. 676.108, de 10.12.64
ôvo Livro Eilitôra e Livraria Ltda.
•
Gaiinalsara

e talco pefurnado ou náa, h-lois para

iNutne comercial

Têntna n.° 676.109, de 10-12-64
Dr. Werner Lehrwien
Guan-d—•

L'ABOSIX\
Classe 1
=aparados e produtos químicos para
:o na fotografia aplicada, a saber:
para
veladcres, fixadores, iian ti
ipesa, tembos protetores, veerile proor contra nuifo P arrsoharliiras, baos interruptores, ca' 'lsro r-inalxadora
.
" e emulsão is ;.1„ ,a!

embelezar ciilos e olhos, carmim pare
Classe 42

e rosto e para os lábios, sabilo e creme

Para distinouir; Aguardentes, aperiti- para barbear, sabão liquido perfumado
vos, nniz. biEter, brandy, conhaque, cervejas. fernet. genebra, gin, kumel, licores, nectar. punch, pimpermint. rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos esputn:tr.tcs vinhos
esti:lados e whisky
Terns on.° 676.114, de 10-12-64
Aragão e Barretto Ltda.
São Paulo

HOT'S
t...;iasses: 41. 42, 43 e '33
Titulo de estabelecimento
Têrmo n. 9 676 . 115, de 10-12-64
Barors Ei Pereira Ltda.
Rio ele janeiro

JU não, sabonetes. denti!rf-ios em pó.
Pasta ou 'toamo: .9ais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de parkme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho peritaasado, preparados era pó. pasta, Iiqui- •
e tliolos ara c ti atamento das unhas
!1 `, SOil',';IfeS e vi
S, rCnt .,•,, , i : cneS da
cuticular; glicerina • perfumada para os,
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas. cinos e pintas ou sinais arti•
Leiais. óleos para a pele

Têrg uo n.° 676.118, de 10-12-64
Rodovás — Indústria e Comercio de
Rodes e Vassouras Ltda,
Guanabara

C l asse 1
eparial
pirYi'oto.: redmicoe nassa
3 na fotografia aplicada . a ;ober:
eeladoii: s.
fi y aç?ores, banhos para

9-',1
(ndústria
Inchis.trin Brasileira'

Classe 42
Artigos da classe
Trinno n.° 676.122, de 10-12-64
Empresa de Bebidas Smaeiro Ltda.
G:anais:ira
ESPECIAL VINHO TUIM De, MESA

I ermo n." 675.11. 1 de 10-12-64
Dr. Werner Lebrnann
Guanabara

-LABOSTAt

Termo n. 9 676.121, de 10-12-64
Empresa de Bebidas Smaeiro Ltda.
Guarnsbdra

p estana e sobrancelhas, preparados para

Novo_ Livro.
Editeira e Livrada Ltdã:

Classe 42
Artigos da classe

S

Brasileira

.
c4°Vf3'
rear,..iieleraeus
Lula.

irsprels de Bebidas S
-Classe 48
Para distinguir: Perfumes essências, ex.
tratos. água de colânis água de touca
dor, água de beleza. á oi:.a de quina
água de rosas, água de alfazema. água

2)
Rodos eSiàV3S CNIV.;:IS I . a j a inClini,fryS
nas CLiS, Seg 6, II. 7 e -IS) esa-nadores

e vaçsoneas

Classe 42
Artigos da classe
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Vamo n.9 676.123, de 10-12-64
Empresa de Da-balas Smneiro fa l a Guanabarr.

Têsmo n. s 676.128, de 10 , 1?-1964
Roupas Trocadora 1,: •
Guanahass

T:3211POilLTS'fiA,

Acril c'e (»-:5

quanonos, regalos,
I nhos. pc
I robe de chambre, roupão, sobretudos,

Urino n.° 676.137, de 10-12-1964
Federação dos Grandes Clubes

suspensórios. saida.s de banho. sandálias,
suciem. shorts, sungas, stolas ou slacks,
e..:Ier, toucas. turbantes, te-nos. uniformes e vestidos

Carnavalescos
Guanabara

Térmo n.° 676.132, de 10-12-1964
Drury's S.A
A. Distribuidora de
Produtos Intemaciona:s
SãO Paulo•

Classe 42
Artigos da classe
—•
Tinimo n. 9 676.124, de 10-12-64
Empresa de Bebidas Sruaeiro Ltda.
Guanabara

(.lass.: 21

Para Jistinsuir : Velculos e suas partas
' suegrantes: Aros para bibicletas. automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas t4 câmbio. braços
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
sarros. tratores, carros-berços, carro3.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares rara VCICLI:OS, ccbos de veículos
carrinhos pd a máquinas de escrever
corrediços r, ssiculos, direção. desligadeiras. estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e rara carga,
engates para carros, eixos ds direção,
Ireis. fronteiras para veículos, gu:dão
locomotivas lanchas. motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais. pantões,
"'das para bicicletas, raios para bicicletas. reboques, radiadores ¡sara veiculo&
rodas para veiculas, selins, tdcicles, tirantes para vaiculos vagões. velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troisibua, varaes de
carros, toletes para carros
Calaase 21
Veiculos
luas artes integranies,
acamarias para autos

A

INDÚSTRIA

aR "UMA

•
PUREZ

VALIDADE

•

e SUPERIOP
tif

9

K,

• •!
':::"C
12•' DES
4"...e

""
- -

Classe 43
Artigos da classe
Térrao ra s 676.125. de 10-12-64
Fálsrics cl e Roupas Condor Ltda.
Guanabara

FÁBRICA OE
ROUPAS CONDOR
C.Iasee 36
Titti`o de estabeicomento

Ti snas n.o 676.126, de 10-12-1964
17 fbri.-a de Roupas Condor

Timo ;s.° 676.131, de 10-12-1964
Acalanto Roupas e Euxos s.!
Gaunabard

aRe

Guanabard

NUNS CONDOR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos dd classe
Termo n.° 676,127, de 10-12-1964
bábrica de Roupas Condor
Guanabara

%II IR D ar

aaasse 36
lnsigni.a Comercial

,DRURY 1 à.

•

Lia'uJe az
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbans impressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgaos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses

Térmo 0.0 676.133, de 10-12-1964
Galeria de Arte Relêvo Ltda.
Guanabara

REMO
-;lasse 15
Para distinguir: Artefatos cie leicualca,
porcelana, faiança, louça vidrada para
uso caseiro, aparelhos de chã, de café.
de jantar, serviços de refrescos de
bebidas a saber: abajures de lampião,
açucareiros, apanha-moscas, bacias de
latrina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
bidês botijas, bules cafeteiras, canecas.
castiçais, chavenas, centros de mesa,
compoteiras, cubos, descansos de porcelana e.scarradeiras, espremedores, Siltros,
funis, garrafas, globos, jardineiras, jarros, jarrões, lavadedos, lavatórios, leiteiras, maçanetas de porcelana, mantes
guelras, molheiras, moringas, paliteiros,
pedestais. pias. pires, polvilhadores,
porta-facas, potes, puxadores, receptáculos, saleiros, serviços de chã, taças
para café, travessas, terrinas, urinóis,
vasilhas, vasos sanitários e xícaras

e

Têrmo n.o 676.134, de 10-12-1964
Calçados Sergipano Ltda .
G.Innabara

SERGIPANO
Cla.si 36
Astigos da classe

Termo n .9 676.135, de 10-12-1964
Classe 36
"asa clistinguk- Artigos de vestuartos
roupas feitas 'em geral: agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. .lusas.
botas. botinas. Slusões. aciinas. baba
douros, bonés, capacetes. cartolas. cara
ouças. casação, coletes, capas. abales.
zacheco/s, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combiiSsições, carpi nhos. calças
dr senhoras e de crianças, calções. oal.
ças. camisas, camisolas. camisetas
atiecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
aias, casacos, chinelos, dominós. achar
'es. fantasias, fardas para militares si
fraldas. galochas, gravatas
xr logos de angarie. iaauetas. la ala 1,
luvas, ligas, lenços. mantais. mela I
maiôs. mantas. manerão, manilhas os
letós. p alas, penhoar, pulavas. pele sinaa I
,

Delem, e rw ”rhog.

niipers24.

Carlos Tosd Ribeiro Braga Filho
GuanPbara

Anuorrn do
Classe 32
a .il ai de propaganda

Termo a» 676.136, de 10-12-1964
Federação dos Grandes Clubes
, Caras. salescos
Guaaabara

Rainta

Folia

Classe 32

Sinal de propagandt

Têrmo n.o 676.138, de 10-12-1964
Wandarley A. Panaggio
São Paulo

récia
Classe 36
Calçadas
Têrmo n.o 676.139, de 10-12-1964
Condominia do Edifício Rio Alegra
Guanabara

INDUSTRIA BRAST"TRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Acalanz)

a

.,lasse 32
Sinal de propaganda

No n a. Comercial

Têrnaos ns. a,29 e 676.130 .de
_ 1964
Arts, >arranques
saaabara

•

32êt

'RORROGACÃO

.,Edificit;

ViCiAllennÈ
Classe 3à
Titulo

Termo n. 9 676.140, de 10-12-1964
Jose Novaes Rezende
Guanabara

PRORROGACAO

Classe 43
Pare distinguir: Perfumes, essnMas, cx.
tratos, água de colónia, água de touca,
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas. água , de alfazema água
para barba, loções e tônicos para a
cabelos e para a peie, brilhantina. ban:tonna. "batons", cosmét:cos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos rara os
cabelos, creme evanescente cremes gov.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maguilagel, depilatórios, desodorantes, vinagre aromático pó de arras
e talco perfumado ou ano. lápis para
pecrina e sobrancelhas, preparados para
embrlezar eitos e olhos, cana= paga
para barbear, sabão ligu.do perkimado
o rosto e para os lábios. aabao e creme
ou não. sabonetes, dentarmos em pó,
pasta ou liquido; 'sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume: escamas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; rum de louro, saquinho perfumado. preparados
pó. pasta. ItquidOe tijolos para o tratamento das unhas,

em

dissolventes e vernizes. resnovaiores da
suticular: ghceriaa perfumada para a
as cabelos e preparados nata descolo"

rir tabas, aios e pintas ou sinais ar*,
ficials, óleos para a pelo'

•
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Termo :C 676.141, de 10-12-1964

Ramiro G ermano Koch Coutinho
Amapá

doces, bolos embadas e pudins. fianges margarina, marmelada, macarrão. mas
fivela, furadores. ferramentas cortantes sa de tomate. mel e melado, mate, mai.

Classe 41
Café torrado e moído

• perfurantes para marceneiros fechos
de metal, ferraduras, torminhas, fitas
cie aço, ganchos. guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros. grampos
para emendas de corretas, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiroa
gonzos, grossas. garraras, ilhosea. loalhos, jarros, limas, lâminas licoreiros.
latas Iva& linuguetas. leiteiras. machadinhas, molas paar -Nonas martelos.
marretas, matrizes. marmitas, maçanetas.
morsas, machetes, mantegueiras. malhos
navalhas. atoles. puas. pás, picaretas
pregos. ponteiros. parafusos, poecas.
pratos, porta-gelo. posetras, porta-pão.
porta-lolas. paliteiros, °anelas, puxadores. placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras. pinos, plainas, perturadeiras.
pires, pinças, panelbes, porta-copos e
~rafas. passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios. roscas de aço inoxidável, reg istros de aço inoxidável, registros
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacarrólhas, torquezes, trilhos, tubos, tubulações, tampões. Cavadeiras, telas- de
arame, trintcos, taças, travessas, tesouras.
trancas, tramelas, talheres. talhadetras.
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trens de cosinha. torradeiras, orinóis, vasos. vasilhames. Varamos mandril de expansão, treza de
chanfrar, gula de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas. ba/maze& cantos
para estojos, colchetes para malas, cramala& passadores de correias. pontaltorniouetes e . tubos de extensão

Termo n•0 676.144, de 10-12-1964
Alpa — Representações Limitada
Guanabara

Têrtno n.o 676 .145, de 10-12-1964
Mecânica Grão Pará Ltda.
Guanabara

. r.r.• • • • •

1

~ano Zoem ~Unho
lastp~ei thEoto ~arei és biso&
WeatirD

•
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.° 676.142. de 10-12,1964
Bustáquio Marinho Teles
Maranhão

1'11' E 1 X 8
eu•slieuto 'ariano Seles
eitótl.s do Mearás - Itaraohio
Classe 41
Café torrado e moldo
Termo n.° 676.143, de 10-12-1964
Marfa Madalena Campos Figueiredo
Maranhão

M
I
L
marta Cadalena empoo Plgumarano
do %lente de 'errar • Maranhão

ALI' A
ItnDtISTRIA BRASILEIRA
Classe 11
'ara distancitr ferragens e ferramentas:
alicates, alavancas, arruelas, arrebites,-rgolas, aldrava& armações de metal.
-bridores de latas. arame aparelhos de
bá e café, assadeitas, açucareiros, apa.
alhos para lavatórios. arandelas.. aresas. aros. almo'adarises. amoladores,
anoladores de ferramentas, alças para
aminhos, brocas. tornas. 'baixelas.
nindejas, bacias, bombonieres. baldes.
sarboletas. baterias, bases de ,aetal. braadeiras. bules. bisagra. buchas. bainha
•ara facas. baterias de cosinha. colhee pedreiros. cadeados. correntes. catees, chaves de para Fusos, conexões para
_ncanamentos. caixas de metal para
artesas, colunas, canos. chaves' de ten.
ási, chaves Inglesas. cabeções. canecas.
-rodutos inseticidas. feriam/c:as. destra
-opos, cachepots. centro de mesa. cozueteleiras, caixas para condimento de
-lienentos. cadeados. caldeirões. caçaroas, chaletras, cafeteiras, conchas, coalores, cuscuseiros, cabides de metal
abos. caixas de ferro. cruzetas. curvas.
antoneiras, chaveiros, canivetes, chave-enas, cremones, cadinhos. crivos. chanradores, cassinetes, cabos, chaves, cha
es para porcas circulares, chaves eartilmétrica, correntes para chaves. col.
heties. chaves para porcas. distintivos.
obrádiças, descanso para talheres. pra.
e 'dCpos, enxadas. esferas: engates,
dates de metas estribos, espátulas.
stokas de metal para carimbos, eixos.
xpandidoi para tubos, estruturas medi-s, 1 prendedores de papei. Suportes.
cais, escarracleiras, espremedores. espu•scletras, formões. foices, terna para
"Sr capim. ferrolhos. facas. •facões.
shaditas..frilisaass sfutes, farraaa para

Abril

'

8Grã0 Par&

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas- nas classes 7. 10 e 17
Térmo n.9 676.146, de 10-12-1964
Dispral S.A. Distribuidora de Produtos Alimentícios
Rio de Janeiro

OISPRAL
INDr/STRIA BRASILEIRA
Classe 41
ArcaLhofn.s. aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
anos. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tonas. banha. -bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas baunilha.
café em pó e em grão. camarão. canela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho. creme de leite, cremes
aamenticios croquetes, compotas. cai.
gica. coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê, doces, doces de fiel
tas, espinafre. essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de co
mate, farinhas aliment,idas. favas, féculas. floSos, farelo, fermentos. feijaa
ftgos. frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose. gama de mascar. gor
duras..grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, berva doce. herva
mate,. hortaliças.. lagostas, linquas. leio'
condensado, leite ma pó. legumes etr
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
st: 5 alimentícias, mártscat. Manteiga

de 15 1519

fetetras, conchas, cadinhos, colheres
cvadeiras. cabos de /natal, chtive•ros
chaminés de metal docomuas,
ta-Aas,
bradlças, esptunatkiras,
guarnições de metal para bantu; iros e
bidés, jarras, limas, lâmians d. barbear,
licoreiras, latas de lixo, leiras e baniaros de metal. pratos, porta-pelo, porta.
joias. paPteiros, panelas, potes porra
copos, serviço de nh. tal para chá e
café, salvas, torneiras. trincos. taças,
travessas, vasos. vasdhatues

sas para mingaus, molhos. ra-4, scos
mostarda, mortadela, nós moscada, mus, óleos comestiveis, ostras. ovas
paes. piaos: prlinés, pimenta, pós para
judias. pickles. peixes, presuntos. ,,a,es petit-pois, stilhas, pizzas, ?Adias.
queijos, rações balanceadas para ani•
sanuteches, salsichas. salames. sopas eu
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
hucas; torradas, tapioca, tâmaras. talha
r.m. tremoços, tortas, tortas para aliTèrmo n.9 676.153, de 10 . 12 .tal
mento de animais e aves. torrões,
Fábrica de Móveis Vital Bernar.0 Lsla.
.toucinho e vinagre
Guanaba
Termo n.° 676 . 147, de 10-12-1964

Leurobrasil Importação e Expottação
Limitada
Guanabara

LEUROBRASIL
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.

acto

Vit42

C asse 50
Indústria e centércio de mo ‘ t. .s •
Termo n.o 676.154. de 11-12-1964
Poly plastiç S.A. — Indústria e
Comércio

São Paulo

Nome Comercial
Têrmo n.° 676.149, de 10-12-64
Movimento . Mundial Pró Biblia
São Paulo

.Movimento Mundial

POLYPLASTIC
Classe 28
Nlaterial plástico e seus arteia tos
Ténno n. s 676.155, de 11-12-1964
Casa de Móveis Nadar Ltda
São Paulo

Pró Biblia
Nome civil

NEDER

_—
Termo n.° 676.150, de 10-12-64
Classe 40
Antonio Amaral . Furlan e Raquel Maria Para distinguir: Móveis eia geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira. estou
Huguet
lados ou não, inclusive móveis para
São Paulo
escritórios, armários para banheiros
para roupas usadas, amoladas, emol.
choados para móveis, bancos, balcões,
banquetas. ' bandeias domiciliares, berços. biombas. culatras carrinhos para
chã e cata conjuntos para dermitónas,
conjuntos para sa tad e jas'ar e ala de
balanço, caixa de rádios. cc:chões. colchões de molas, dispensas, divisões, dia
visitas. conIuntos para terraços, jardina
Classe 33
e praia, conjuntos de armados e gabois
Titulo
netas para copa e cosintia, camas, ca.
kkles, cadeiras giratórias, cadeiras da'
Tétano n.9 676.151, de 10-12-64
vaias, discatecas de madeira. espreguiFerragens Luizinho Ltda,
çadeiras, escrivaninhas, estantes. gurias
GUanabara da-roupas, mesas, mesinhas, mesinhaa
para rádio e telálsão, mesinhas para
máquinas de escrever, móveis para to.
nógrafos, para sadios e para televisão,
&toldaras para quadtos, porta-retratos,
poltronas-camas. prateleiras, porta-cisa.
péus. sotas
INDOSTRIA BRAS=

União Turistica
Nacional

LUIZINHO

Térzno n.s 676.156, de 11-12-1964
Cirúrgica Brasileira Ltda.
Classe 11
Ferragens e ferramentas de tiska espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não Incluídos em outras
classes: alicates, ancinhos, alavancas.
arrebites. arrue'as, argolas, armações
de metal. abridores de latas, arames
lisos e farpados, aparelhos de chã e
café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bolas, bolas de aço, colheres para
pedreiros, cadeados, correntes chaves,
chaves de parafusos, conexões para
encanamentos, caixas de rectal para
portões. colnas, canos de metal, chaves
de fenda, chaves inglesas, canecas, copos, centros de mes, coqueteleiras. caixas para acondicionamento, le alime.ntos, tÀ1de1tiSes..car.rolas, chaleiras, ca-

Paulo
BRASILEIRA
Classe 10
Instrumentos usados na cirurgia
Termo n.° 676.157, de 11-12-1964
Eletrônica Caiçara Ltda..
São Paulo
ençaii.tst

•
Classe 8
Instrumentos, aparelhos e matutai
elétricos e eletrônicos

•

utARIO °ROSAL (Seção In)
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Tinno u.0 676.168, de 31-12-1964
refinado, &anu, aonze em • bruto ou
Mire Elias Zahren.
parciakneate trabalhado: bronze de
São Paulo
manganês, bronze ecn pó. bronze em
barra, em fio, ~o em bruto ou
JOE*5
parcialmente preparado. cimento meCampo Grand.
tá'ico. cobalto, bruto ou parcialmente
Bat.
Mato grosso
trabalhado, couraçaS, estanho bruto ou
Classe 41
pastéis, parcialmenté trabalhado, ferro em bruto,
Sanduiches, empadas, tortas,
croquetes, doces, pães, pizzas e torradas em barra, tarro snangasês. ferro velho, l •rograrLas radio
C lfrnsiecos
3 2 de televisão e
gata em bruto ou parda:mente trabarevistas
676.159
e676.160.
de
lhado, gusa temperado- gusa maleável,
Termos as.
11-12-1964
lâminas de metal, lata em Rilha, latão
Termo. ns 676.169, de 11-12-1964
Indústria de Tecidos Mirada Ltda.
em fõlha, latão em chapas, "latão em
Auto Põst., Governador Ltda.
São Paulo
vergalhões, liga metálica. limalhas,
São Paulo
magnésio, manganês, mstaii não trabalhados ou parcialmente trabaIhae.a.i. me.
LAIRLCLE
tais em massa,. metais estampados,
, Ind., Brasileira
metais para solda, !fique), ouro, zinco
Classe 47
corrugado e zinco liso em fôlhas
Para dis t inguir: Substâncias e produtos
. Classe 24
destinados a lubrificação a combustão,
Artefatos de tecidos a saber: bolsos
Têrmo a.° 676.165, de 11-12-1964
a iluminação e ao aquecimento a saentretelas,
forros
para
para costumes,
Farmácia Drogalar de Gtmrulhos Ltda ber: álcool-niotor, graxas, gasolina, quecostumes, pingentes para cortinas e
São Pardo
rosene, petróleo, óleos refinados, manasacolas
aturados dep etróle, oleos para lubriClasse 23
DROGAL4
ficação de máquinas e motores, e gazes
Artigos da •classe
OITARITLEUS
ligaiteitos destinados ao aquecimento
Int Brasileira
Têrmo n. o 676.161, da 11-12-1964
Termo n. 5 676 . 170, de 11-12-1964
Storelli fa Cia. Ltda.
Irnpo ,. tação e Exportação Ltda.
Produtos farmacécakcos em geral
São Pauto
Têm° n.° 676.166, de 11-12-1964
ST'ORELLI
JNTMft
Guaianaras si. Papel
inh Braaileira
Tèrnio u.° 676.158, ele 11.12.1964
Prive In Lancres Joe's Ltda.
.aão Paulo

iggrkfReeirat

:nd.

São

Classe 40
Cabides para roupas
ran id. a 676.162. da 12-11-1964
ni fica .Tala sca Ltda.
São Paulo

GUAIAN4ZES
Brosilein

Llasse 35
Aros para otiardaupas de papel
aglutina:los. álbuns • ( . 1n tl-anz,o) álbuns
para retratos e atitóir, , tos, balões (exTLL1SCA
ceto para brinquec'...$) bloos para
Incl. Brasileira
:o . iespandácia h1oos para cálculos
Classe 41
.aocas para anotactics. bobinas brochuPão
ras não impress,,s. c.aJe., aos de escreTermo ns 676.163. de 11-12-1964— ver, ca p e ,. para documentos. carteiras,
Vabrica dc Móveis Fornica Santa Cruz caixas de osnajáa cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para pa• Limitada
aelaria, de visitas, cartões coSão Paulo
nierciai‘• c.uncs indicas, confei: car-

•

TrieNalgfRir4
Classe
Móveis em ,vral de metal, vidro, de
a s madeira, estofados ou não, inclu
sive ;sáveis era rscritórias: Armários
asmarios para banheiro e para rouP3.
usadas. almo'adas, acolchoados para
bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares. berços. biombos
cadeiras. carrrinhos para chá e café
coniuntos para dormitórios. conluntos
para sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas. cabides, cadeiras
oratórias. cadeiras de balanço. caixa
de rádios, colchões colchões de molas
dispensas. divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeira s , escrivani
abas, estantes, guarda-rou p as. mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
são. mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
676.144,
de 11-12-1964
Termo n. 9
gsarosi Ferramentas de Corte C
Similares Ltda
São Paulo

São.Paula

Classe 5.
Aço em bruto, aço preparado aço
aço
doce. aço para tipos. aço fundido,
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço

Tésia,) n» 676.171, de 11-12-1964
121 1-.3y Au-ti...aos de Metais Ltda.
SI) Paulo

=POT
nd. Braai I e ira
Classe 40
Para dist:nouir móveis em geral de metais, vidro ou tnadoira, estofadas ou não
armários, almofadas, acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas. ber.
ços, biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços, jardim e praia. camas.
cabides, caixas de rádios, colchões. dis.
aansas, conjuntos de armários e gablnetas para copa e cozinha, divisões, divans. discotecas de madeira. espregui•
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, rnesinhas para máquinas de escrever. • mesinhas, móveis
para fonógrafos, molduras para quadros, porta retratos, poltronas, prateleiras, porta chapéus. vitrines e travesseiros

tolina, cadernos de . papel inelimetrado
e • era branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenaç'ão de papel
ou papelão. etiquetas. Rilhas indicas
Whas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade mata-bortão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos. papéis de .estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papé:s em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
Termo n.° 676.173, de 11-12-1964
para forrar paredes, papel almaço com Terra Santa\ Armadores de Pesca Ltda.
ou sem pauta, papel crepon, papel de
S.so Paulo
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
' Tnell4r
para copiar, papel para desenhos: paentra
pel para embrulho impermeabilizada
papel para encadernar, papel para esClasse 50
crever, papel para insP.Imir, papel pairnpresoss para USO da firma
rafina p ara embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
Termo n. 0 676. 174. de 11.12-1944
absorvente, papel para embrulhar ta- Distribuidora de Bebidas Giannelli Ltda.
baco, papelão, recipientes de papel, soSão Paulo
adas de perfis], rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos ' de papel
• T g.P.ffigE
serpentinas, tubos, postais de cartão
&nu. idraãfeiri,
e tubetes de papel
Termo nal 676.167, de 11-12-1964
s5 t.7,0 Mecânica "Elo" Ltda.

PEJaCOn
,Ind. Brasileira

Classe 50
Impressos para uso da firma .

°
.„, 1nd • rastialm
Cla ss e 50

Lapressos pap á uso da firma

Classe 42

Para distinguir: Aquardentes. aperitivos afiz. bitter. brandy, conhaqne,
fernet, genebra, gila, klapel. &cores. -wrtar. aunai, piniparraia/. abam,
stictis dd frutas Sem álcool 'v.nhesi ver?
muth. V.1111305 espuma es, vinhos

•

quinados e whisky

•
•
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-Abril de 196,
Talco n.° 676:175, de •11-12419e
14.:ce/sa — Administradora ei
Imobiliária Ltda.
São Paulo

Ulteeetilair.
Classe 33
Administração de bens, compra e Vt
de imóveis e loteamentoa
Têtria0 a.9 676.176, de 11-12-196
Advance Representações e Corar

lÁmítada
São Paulo

:MAI-In-Mi atra
Classe 50
Inumes aspara uso da 'arma
Termo n. 9 676.177, de 12-11.196MetalgrfIca Brasibérica Ltda.
São Paulo

BUSILBÉRICA
nd. Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas
toses e suas partes: bombas hldrt
tem integrantes para fins industriais,
cass bombas centrifugas, rotativas
pistão, bombas elétricas para pneu
ticos, dinamos, bujões, pinhões, cr.
tas, blocos de motor engraxadores r
trifngos. silenciosos, guindastes, p
sas, macacos, pistões. mancais, válvi
motores elétricos, alternadores, clim
cabeçotes. geradores para 'corrente
tinua e alternada, eixos, bielas, cu

Velas para motores, magnetoa para •
tares. bronzinas, anéis de segme'

mancais de roleta, compressores, re
cas. máquinas amassadeiras, mistura
rat e distribuidoras de concreto, •
quinas compressoras, máquinas adai
das em construção e conservação de
tradas, mineração, corte de madel
pedras e mármore, movimento de te
máquinas ,descascadoras, ensacadol
brunidoras, catadoras, classificado:
ventiladoras e secadoras, triturada
pulverizadoras, moinho para etre
fresas, esmeris, politrizes, tesouras
cãnicas. tupias máquinas de abrir ci
vetas marteletes, plâlnas de mesa,
nos revólver, tornos mecânicos, pla
e ferramentas para tornos, máquinas
furar e centrar, máquinas para coi
e serrar, máquinas aliadoras para
ramentas de corte, fole de forjas, C
gas. desnatadeáras, expremedeiras e
gaiteiras para manteiga,frio e quente para aço e outros 3
tais, tesouras rotativas, máquinas c
ratrizes de precisão, aparelhos para
a:Punção de volumes, máquinas para
dústria de -tecidos e malharia em ge
máquinas para tapeçazia tris geral, a
deiras encanatórias, espuladefras,
cedeira.s. meadeiras, caldeiras e turb:

Termo n.° 676.178. de 11-12-196'
Restaurante Suisso Ltda,
São Paulo
SUISS O
Ind.
zrasu.leirt

classe 50

Impressas para IISO .da firma
Termo n.° 676.179, de 11-12.196
Advaace Representações e Camélia
Limitada
Ws:, Paulo
'ADVANCS

R3PRESENTÀÇUr.;3':

COMERCIO IfilIV

Nome Comercial

terça-feira 13
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cruzetas, curvas, cantoneiras, cravo s, çao, calhas cimento) cal. cré, chapa*
colchetes para malas, cantos para e a. isolantas, caibros, caisilhos, coluna&
tolos, chaveiros, ca•sivetes, esavena chapar para coberturas, caixas dligua,
cremosas. cadinhos, crivos, chanfradores caixas para cobertuaa, caixas ()água,
assinares, cabos, chaves, correntes para ca.xag de descarga para etixos, edifica.
chaves, colchetes, cantos para pas.a s. çõeg remoldadas, estuqeu, emulsão de
chaves para, porcas. arculases, chave base astáltico, estacas, esquadrias estruD°
torquemétricas, distintivos, dobradiças turas metálicas para construções, lame,Xnd Brasileira
descanso par talheres, pratos e copos las de 'metal, ladrilhos, lambris, luvas
desviados de água pata chuteisos, es- de junta°. Lages, lageotaa material iso.
Classe 50
fera., engates, atiladas de metal, es- [ante c.,..ntra trio e calor, manilhas, masimpressos para uso da firma
tribos, espátulas, estojos de metal para sas par revestimentos clt paredes, ma-ermo na 676.181, de 11-12-1964
carimbos, eixos, expandidos para tubos, deiras para construções, mosaicos. pru.
IP — Representações e Comércio
estruturas metálicas, escarradeiras, espumadeiras. espremedores, tombes, foi- ttutos de base astált co produtos para
Limitada
ces, ferro para cortar capim. te-molhos, >rua impertneabilizantcs ss ar gamas
3ão Paulo
-sadecimntoal,hidráuc.pea
tacas, facões. fechaduras, fruteiras. tunis, formas para doces, bolos, empadas ;Alho, produtos betuminosos, tmperrnea.
e pudins, flanges, tivelas, furadores. oilizanres. liquiclos ou sob outras formal
fogões, fogareiros, fechos para pastas para • tvestimentos e outros como nas
e para malas, ferramentas crtantes e construções, pesa anais. placas para pa.
perturantes para marceneiros. lechos de virrr.ntr4o. peças ornamtntais de cimetal. ferraduras, 'rezas de cLanfrar, mento ou gesso para Mos, e paredes,
torminhas, fitas de aço, fios de arame, pape) para torrar casas, massas antiIND BRASILEIRA
ganchos, guarnições de metal, garfos, atidos para uso nas construções, par.
ganchos para quadros, grampos para quetar portas, portões, pisos, soleiras
emendas de correias, grades para fogões para portas, 'lodos, tubos de concreto
e geladeiras, grelhas, galheteiros, gon- telha, tacos, tubos de ventilaçâo, tanzos. grosas, guia para treza de elmo
que e vitrõ
trai, garrafas, i:hozes, joelhos, jarros,
Classe 50
lanternas a carbureto, limas. Laminas;
Tênis° ns 676 .194, de 11-12-1964
Impressos em gera,
-- •
licoreiros, latas, luvas. linguetas, leiteiSociedade Civil thnor" Ltda.
Termos as. 676.189 a 676.192, de ras: machadinhas, molas, maletas, molas
érmo ri. 9 676.182. de 11-12-1964
São Paulo
11-12-1964 .
asa "Cilico de Automóveis Ltda.
para portas, martelos, marretas, ma
Autonac
S.A.
Distribuidora
de
trizes,
carmitas.
maçanetas,
morsa,
São Paulo
maAuto:si:Areis Nacionais
chote, tnantegueiras, malhos, mandril
São Paulo
de expansâo. navalhas, nipies. puas, pás,
"UMO R 11
Cp
picaretas. pregos. picões, ponteiras. pon.
Ind.. arasilelra
toros. rendedores de papel, passadores
de correias, aratusos, porcas, ratos,
Classe 33
Classe, 21
•
Ind.Brasileira
porta gelos, porta-pão, porta-lotas.
Titulo
Artigos da classe
p orta-esponjas. porta-copos e garrafas,
Classe 8
paliteiros, panelas, pu \adores. macas
Térmo n.s 676.195, de 11-12-1964
rmo n." 676.183, de 11-12-1964
Aparelhos, acessórios ou ap trechos ti ç.edores, neiras, mos. isinas ertu
lar Indasiria e Comércio Ltda.
elétricos ou usados na eletricidade, in- ractea as. perturatrizes, pires, pins .is, pa- Cia. de Ferro 1.,:gas da Bahia S.A.
Ferbasa
clusive medidores, a saber: aspiradores acabes passadores de roupas. presiii.as .
São Paulo
Bahia
de pá, antenas, acumuladores, aquece- rastelos, ro danas, ralos, regadores, te.
dores. alarmes, alto-falantes, adaptado- mstros, rebites, reduções, rectmeners oe
L I A R
.M A .9 ítá "
res. amperometros, batedeiras, bombas metal, rodizios, roscas, registros, ser
ndústria Bragileira' para água, capacitores, condesandores, tas, serrotes. sifões, saleiros, ascarcehas,
dauvelro.s, chaves, campainhas,- come- suportes, torquezas, trilhos. teavadeiras.
tas para veiculos, caixas-fusiveis, diais. telas de arame. torneiras, rabos, tubuClasse 33
grava1os, enceradeiras. estirill- lações, trincos, taças, travessa, tesourss. C sustruções engenharia, arquitetura.
Classe 8
.41
8-.1
"
,
estufas, ebulidores, fogões, fu- trancas, tramelas, talheres, tubos de ex- compras, vendas, trocas e administraPlata, idos ara automóveis
,sivels, ferre¡ de passar e engomar. for- tensas), torniquetes, talbadeiras, rampas ção de bens em geral, planejamentos,
ralo a." 676 .184, de 11-12-1964 nos, fogareiros, fios, ferros de soldar, para pane/as e caldeirões, tampões. tet• empreendimsotos, partiçipações imobiIndústria e Comércio de Pro- fonográ los, geladeiras. interruptores., ia- tinas, tampões para água e gasolitia coa: liárias corretagens, ti tanciamentos,
<lutos Químicos Ltda. tercomunicadores, lâmpadas, lanternas, ou sem chave, tachos, trens de sol:- vestsatentos, estudos técnicos e financeilâmpadas fluorescentes, ' lquidIficadores. aba, torradeiars, orinóls, vasos, vasi. os, seguros e administração predial
Sno Paulo
pilhas, rádio-emissores., rádio-receptores,
lhames, versus, ventosas
relógios, reatores para luz fluorescente,
Classe 47
Tèrrn on.° 676.196, de 11-12-1964
ANALY
sinalizadorei lampejantes, soqbetes, seskiditStria de Tecidos e Malhas
Para
distinguir:
Álcool
para
motores
de
.INDUSTCA E
cadores para os cabelos, transformadocarvão mineral, vegetal e de
COMffl 0 DE
Parislã S.A.
res, telefones, torneiras, tomadas. to- explosão,
turfa,
PRODUT
contestas, termostatos, televisores, to- xa, combustive is...gts, gasolina, gragraxas ara lubrificação, lubrifican.
QUIMICOS LTD&
cadores de discos, transitores. válvulas
ÂRI
ventiladores, voltitnetros, vibradores e tes, óleos combustíveis, óleos ara freios,
óleos
lubrificantes,
óleos
ara
iluminasvattometros
Nome Comercial
ção e para geraeâo de trim, etr(deo
Classe 36
Classe 11
ouerusenç
mo n.° 676.185. de 11-12-1964
Artigos da classe
Para distinguir: Alicates. alavancas,
Classe 50
a Prank Engenharia Química 41
arruelas. arrebites, argolas, aldravas, Para distinguir: Impressos para uso em:
Montagens Industriais Ltda.
arame, aparelhos de chá e café, assa- cheques, duplicatas, envelopes, <saturas, Termos na, 676.196 a 676.202, da
São Paulo
/ 11-12-1964
armações de metal, abridores de latas, notas promissórias, papel de corresponInvictas • Rúd:0 e Televisão Ltda.
deiras, açucareiros. aparelhos para lava- dência e recibos, impressos ai cartões,
Sào Paulo
tórios, arandelas, restas, aros, alenota- placas, tabuletas e veIculos, bilhetes OnBnri'74.1TIC
rizes, amoladores de ferramentas, alças
pressos
para malas, ancinhos, brocas, bigornas,
Térino n.° 676.193, de 11-12-1964
11 — baixelas, bandeias, balmazes, bacias,
s: 1 — 5 — 6 — 8
bornbonieres, baldes, borboletas, baús
Sociedade Civil "Llmor" Ltda.
16 — 28
para sacos de viagem, baterias, bases de
Sào Paulo
Expressão de oropaganda
metal, braçadeiras. borbulhadores, bules.
bisagra, buchas, bainhas para facas.
mo n.o 676,16, de 11-12-1964
baterias de cos1nha. colheres de pedreimi lrviústrIa e Comércio Ltda.
ros! cadeados, correntes, cabides. chaves
Sào Paulo
de parafusos, conexões para encanamentos, caixas de metal pata portões.
•
In&,,Bras..
colunas.' canos, chaves de fenda, chaInd!Egigileira
v. inglasaa, cabeções, canecas, copos,
Casse 16
cachepots, centro de mesa, coqueteleiras.
Classe 3L.
--ixas para condimento de alimentos, Para d.stinguir: Materiais para constra.
Classe 16
Artiaos da classe
istInglar: Materiais Para constra• conchas, caldeirões, caçarolas. chalei- cães e decorações: Argamassas, argila
Classe 21
decorações: Argamassas. argila I ras, cafeteiras, coadores, cuscuzeiros, areia, azulelos batentes, balaustres. bloArtigos da ciasse
:tutelo*, gatentes, balaustres, blo. cabidea de metal, cabos, caixas de ferro. cos de cimento, blocos ara pavimenta.
-armo n o 676.180, de 11-12-1964
-capagem Monumento de Iplranga
Limitada
São Paulo

"ME

MIP

cos de cimento. bloros para oavinienta.
Ou, calhas, cimento, cal, cre. chapas
tsoiantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para cobertutas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágita.
caixas de descarga para etix0s. edificações premoidadas, estuque, einu.soo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lama
les de metal, ladrilhos, tamaris. luvas
de junç'ão, lages, lageotas, material iscs
;ante contra trio e calor, manilhas, mas.
sas para revestilaentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as tsiltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimentO e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeaoilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas °ahrcidos para uso nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto,
• silvas, tacos, tubos de ventilaçâo, tan-.asa de cimento. vigas, vigamentos e
vasos

AUTO AC

P.11)1.10,....

UMOR
•

1822 Térça-feire 13
Classe 11
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
ferina n. 676.197, de 11-12-1964
Indústria de Tecidos e Malhas
Parislã S.A.

[MARIO OFICIAL (Seção III)
Têzmo n.9 676.206, de 11-12-64
7 ",tnes Kung-Wei Li
São Paulo
/IRMO. arei ra
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes. Aros para bibicletas, auto-

I.PPIR's
. raSVIIira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 9 676.203, de 11-12-64
Glória' . Ltda,

1;21:v.i.-ia de Bolas

São Paulo

INs

6LOR IA"

IND. BRASILEIRA
Classe 49
Fabricação de bolas de couro
Têrrno n.° 676.204, de 11-12-64
Confecções Samuel Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 676. 210, de 11-12-64
Otica Foto Flór Ltda.
São Paulo
FLOR

Indo Brasileira

Abril de 1965
Termo n.° 676213, de 11-12-64
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

ATGARD

Classe 8
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- Máquinas de filmar, máquinas de fotoClasse 2
grafar e óculos
tecedores, alavancas de câmbio, braços.
Substâncias e preparações q n.1..711-cas usa
breques, braços para veículos, bicicledas na agricultura, na horuzultuea, os
Termo n.' 676.211. de 11-12-64
tas, carrinhos de mão e carretas, .:arniveterinaria e para fins sanitáriOS. •
Shcll Brasil S. A. (Petróleo)
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
saber: adubos, ácidos sanrarios águas
Guanabara
carros, tratores, carros-berços, carros'
desinfetantes e para tias sanitários,
tanques, carros-irrigadores, carros, carapanha-mosca e insetos (de goma e
roças. carocerias, chassis. chapas cirpapel ou papelão). álcalis, ',octana-Mas,
vadores para passageros e para crrga,
baraticidas. carrapaticidas, ;rasei. cresoatilares para veículos, cebos de VCICUI0t,
Calina. creosoto, desodorantes, desintecorrediços, para veiculas, direção, desii.
tantas. detumadores. exieallinadores de
gadeiras, estribos, escadas rolara..., ele.
pragas e turvas daninhas. esterilizanClasse
2
engates para carros, eixos d., direção
Substâncias e preparações químicas asa, tes. embrocações para animais, enxerfreios, trontci:as para veiculas, gaidãc
das na agricultura, na horocu:tara. as tos, farinhas de ossos. fertilizantes. foslocomotivas, lanchas, motociclos, mulas
veterinária e para fins sanitária*, a fato:E formicidas, tutrugar.tes fungicimotocicletas, matocargas, moto turgóas
adubos, acidas sanitarms. águas da" glicose para fins vetar:Maios. guarodas para bicicletas, raios para bicicle, gabes:
desinfetantes e para fins sanitários no. herhicidas. inseticidas. insetitugos,
tas, reboques, radiadores para veicuios apanha-mosca e insetos (de goma e larvicidas, microbicidas, rned,camentos
manivelas, navios, ônibus, pa:.a-choques
papel ou papelno). álcalis. isactericidaa para animais, aves e peixes. óleos depara . lamas, para-brisas, pedais, pantões.
carrapaticidas. cresal. creta:a- sinfetantes e veterinários, actróleos sarodas para veículos, selins, tricizies, ticalma. creosoto, desodorantes desinie. nitários e desinfetantes, papel tumegarantes para veículos va J oes; ‘,elcizipe- cantes, detcanadares, exterculaaciarfs de te..Tio, pós inseticidas,. parasibeidas. tuades, varetas de controle do afogador e pragas e hervas daninhas. esterdizan. gicidas e desinfetantes, praparações e
acelerador, tróleis, trolcibus, varaes de fes, embroca.:ções para animais enxer- produtos inseticidas, termicioas. desincarros, toletes para carros
tos farinhas de ossos, tertilizaates, tos- fetantes e veterinários, ratizioas, resnétatos tormicidas, tutufgantaa tangial. dios para fins veterinários. sai‘ões vetenano n:' 676.207, de 11-12-64das.
glicose para fins vetermarios, pua. rinários e desinfetantes. sais para fins
Terraplanagem Bela Vista Lida.
herbwidas. Inseticidas. insetitagos. agrícolas, horticulas. sanitários e veteno,
São Paulo
rinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas

para aramais aves e peixes. óleos de.
sintetantes e veterinários, petróleos sa- para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e berva daninnas
nitarios e desinfetantes, papei" fumega.
tóraa, pós inseticidas. parasiticidas, funClasse 50
Trino ri." 676.214, da 11-12-64
gicidas e desalietantes, preparações e
Para distinguir: O timbre
todos os produtos Inseticidas, terinieadas, desin- Sociedade Marconi de - Imóveis Ltda.
na BRASILEIRA
seus impressos corner,aaS
São Paulo
fetantes e acerinários. raticidas, remédios
para
fins
veterinários,
sabões veteTermo n." 676.208. de 11-12-64
Classe 36'
SOCIEDADE MAIICONI
rinar:os e desinfetantes, sais para fins
ra distinguir: Artigos de saastuários Peças e Acess.;rios Vadocar Ltda.
DE IMÓVEIS LTDA.
agrícolas.
horticulas.
sanitarios
e
vete• roupas feitas em geral: Agasalf.m.
São P..ii:a
rinários. sulfatos, superfosiatos vacinas
ventais, alparcatas. anáguas. blusas.
para aves e animais, venenos contra
i';cm e civil
botinas, blusões. boinas. baias.
vALDoc.eirt
Insetos. animais e herva daninhas
. :uras, bonés, capacetes, cartolas, carabraelletre.
Termo a.° 676.215, de 11-12-64
-aças, casação, coletes, capas, chalaa
Tênrno a.' 676.212, de 11-12-64
21
Felap — Equipamentos Elétricos Liga.
achecols, calçados, chapéus, cintos.
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
São Paulo
'altas, combinações, cai-pinhos, calças. Para distinguir . Veiciacia 2 p, de&
Cuana bis ris
senhoras e de crianças. calções. cal integ rantes: Aros para b.c'cletas, autocamisas, camisolas, camisetas. móveis, auto-camin'aões, avaOes. amorwELAP
'luas. ceroulas. colarinhos. cueiros. tecedores, alavanca, de cambio baicos,
alas. casacos, chinelos, dominós. achar- breques. braços para veículos, bicicleClasse 6
,es, fantasias, fardas para militares, co- tas, carrinhos de inác e carctas camiPara distinguir. Furadeiras, par& ti_c.
deiras, rosqueadeiras, lixadeiras, serras
nlais, fraldas, galochas, gravatas. ger- nhonetes, carros ambu.antes caminhões,
elétricas, esinernadeiras, pciitrizes
ias. jogos de 'ingeria, laqueias, laquês, carros, tratores, carros-berços, .arros, uvas, ligas, lenços. manhas, melas, tanques carros-irrigadores, carros. car.
Classe 2
Térrno n.° 676.216, de 11-12-64
maiôs. mantas, mandrião, manilhas. pa- roças, carrocerias, chassis, chapas cir- Substâncias e preparações arnicas usa.
Ediu5ra Genebra Ltda.
, etós, palas, penhoar, pulover, pelerinas, culares para veículos, cubos de veiculos das na agriculrura, na horticultura ne
São Paulo
amigas, ponches, polainas. pijamas. pii. carrinhos para máquinas de escrever veterinária e para fins sanitários,
robe de chambre. roupão, sobretudos. corrediços, para veículos. direção, desli- saber: adubos, ácidos sanitários águas
suspens6rios, saídas de banho, sandálias, gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- desinfetantes e para fins sanitirios,
suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks, vadores para passageiros e para carga apanha-mosca e insetos , ;de goma e
Classe
tuler, toucas. turbantes. ternos, uni- engates para crros eixos de direção papel ou papelão). álcalis. bactericidas,
freios, fronteirs para veieulos. guidão, baraticidas, carrapaticidas. aresol. cresca Para distinguir: Almanaques, anuários,
formes e vestidos

"P I LO TO"

DELA VIs,rei
tranfieira

Ina.

HALEARD

GENEBRA

Termo n.9 676.205, de 11 - 12 -64
- Planner" Imobiliária Ltda.
São Paulo

"P LANNER"
Classe 50

Para distinguir impressos: Papéis de
carta, papéis de oficio cartões comer
ciais e de visitas, impressos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de cambio, cheques, notas promissórias. debêntures, apólices,
ações, folhinhas, passagens aéreas, ferroviárias. rodoviárias, marítimas, bem
como bilhetes de sorteio, bilhetes de
teria, cupons e impressos em geral

locomotivas, lanchas, motociclos, molas. talina. creosoto, desodoranten das:rife- álbuns impressos, boletins, catálogos.
motocicletas, motocargas, moto furgões, cantes, defurnadores, exterminadores de edições impressas, folhetos. jornais, limanivelas. navios, Ónibus, para-choques. pragas e hervas daninhas. esterilizan- vros impressos. publicações impressas,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões, tes. embrocações para animais, enxer- revistas, programas radiofónicos e rárodas para bicicletas, raios para bicicle- tos, farinhas de ossos, fertilizantes. tos- dio-televisionados, peças teatrais e citas, reboques. radiadores para veículos fatos. formicidas, fumigantes. fungici- nematográficas. programas .circenses
rodas para veiculas, selins. triciclos, ti- das. glizose para fias veterinários gra-

no. herbicidas. inseticidas, insetifugos, Termos ris. 676.217 a 676.220, de
11-12-G4
larvicidas. microbicidas, medicamentos
Tecelagem Albitex S. A.
para animais, aves e peixe" óleos de. São Paulo
sinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumega Tétano n.9 676.209, de 11-12-64
bário, pós inseticidas. parasiticidas. FunALBITZX
Ipama Indústria Paulista de Máquinas gicidas e desinfetantes, preparações e
inditetria Brasileira
Ltda.
produtos Insetiaidas. formictdas, f estaSão Paulo
fetantes e veterinários, raticidas. remédios para fins veterinários, sabões veteIPA.0
rinários e desinfetantes. saís para fins
Classe 21
Indo brasileira
agricoias. hortieulas, sanitários e vete- Alaitinte3, atacadores para espartano*
Casse 6
rinários, sulfatos, eruperfosiatoa. vacinas e calçados, ataduras de algodão para
Máquinas a equipamentos para coas- para aves e animais, venenos contra diversos fins, exceto para fins medici- trações
Inseto', p rámfile bem &nimbeis nais, bandeiras, bordada', braçadeiras,
rantes para veicules, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes para -carros

Di RIO OFIrIP.L (Ecç:".o Id)
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borlas cadeados caas ara movets e
pianos, carapuças para czisalos eor
dõrs, debruns, lã fitas Forros traim.
1'stào. feitio para órgão, lotos galar
detes lampacinas, mochilas. mosquitel
ros. ne ,.gas oinbreras e enehmiroros
iazendo pa-te dos 3S palmilhas
pn.ssamarie.s pa-ios rédeas. renda,. re'sta.s9tu ap sJI:cljUa
seJoguae;
stmtnou
slidoor raid
tdas. tampos °ara almofadas. não
:tendo parte de móveis. a tigos êstes
feitos de algodão cánl.nr,o linho, juta.
seda. raiou 11 pelo e fibras não
in:lui los rui outras classes
Classe 37
2oup,i.s hcancas, nora caiu., e niesa:
Ar: 'clioados p.' ri caina.s.
ber'..o:s esfregões fronha, guardanapos. loco» borda ,Nos de toalhas,
si1;6is ,anotas na ra uras, )ar. ;s para
iosin'ia panos da p ratos, tollias Je
'Oslo e banho, toalhas de .nes-1, t' ais para
para jantar, toalhas nara chá e
--afe. toalhas para banquetes guarnições para cama e mesa. toohinhas
(cobre pão)
Clas . c 22
-'ara .1,stiriguir: Fios de algodao, e:libam°. juta, lã. nyloo, fios plásticos
"irasde .eda natural e rayon, para teceagem, para bordar para costüra.
-otagem e croché. Fios e linras de tóla espécie fios e 1inha ara pesca. linhadas de aço para pesca
0.1sse 36
? ara distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos.
ventais, a . parcatas, anaguas, blusas,.
imas, botinas, blusões, boinas, baba.
ouros, bonés, capacetes, cartolas, caraniças, casacão, coletes, capas, chales,
achecols, calçados, chapéus, cintos,
intas, ccrobinações. corpinhos, calças
!e sen'aoras e de crianças, calções, cal.
-as, camisas. camisolas, , camisetas
uecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
es, fantasias. fardas para mi:itares. cor.s. jogos de lingerie. laqueias. iaques.
Tgiais, Em i tias, galochas, gravatas, cor. vas, ligas, lenços, enantds. meias
mitos. mantas, mandrião, mantilhas pat6s. palas, penhoar, oulover, p-qerinas,
eugas, ponches, polainas, pijamas. pulsos. perneiras, quirnonos, regalos,
:ibe de chambre, roupão, sobretudos
Lçoensórios, saidas de banho, sandá!las,
'creres, shorts, sungas. stolas ou slacks
der, toucas. turbantes, tetnos, uniformes e vestidos

haahor pentes, vaporizadores de pedc.
me; escavas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, rum de ,ouro, saquinho:perfumado. ,,reparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
cabelos e preparados para dseco/orir unhas, ilios e pintas ou sinais articuticular: glicerina perfumada para os
dissolventes 'e vernizes, removedores da
briais. óleos para a pele
TailUO o.° 676.232, de 11-12-64
Pau'o Marques e, Filhos Lida
Guanabara

Lk11

C ass: 33
Para
Uiversões priblisas
i ter,i; e x Mutação da bares, restaurantes, boates naragens e paici uts de cstaclon,sue'-í
ia vaiculos por coita próPria e de terceiros

ittnr.,Tiaa BiteiLEitia
Clai-se 41
pastilha,: e shiopm
6;6.224. de 11-12-6.1
Termo
1"ece:.i,l cru Aibitex S. A.
Ba'as.

Termo 0. 0 676.229, de 11-12-64
L:
(.;cy,syver S
So Paulo

tir-0

PRORROCIACÃO

TECELAGUI
A.LBITEX

.`4.1
tteusTre?, upsiLEIRA

(111 /k)
43 CA

rt,
"z)
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Fabricação de toucas para senhoras

Inchietri
t;
-Ra SBrAaelilÃoira

Classe 22
Fios de algodão. cânhamo. juta lã.
nylon, fios plásticos fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar. pa-i costurar tricotagem e crofios e linhas para pesca, linhadas de
aço para pesca

Classe 33
Para distinguir representações

n: 676.233, de 11-12-64
13 B Lanches Ltda.
Guanabara

*SC

'São Paulo

A 8T08

Classe 9
Instrumentos niuskais

Vime, o" 676.235, de 11-12.64
Hanna El Akkari
Guanabara

-1"ermos os. 676.225 e 676.226, de
11-12-64
Indúst r ias Paratuount S. A.

8;o Paulo—Capitai

Gene?, d indepcndtncia

Classe 41

NWN

oArt GOSTOSO

'Classe '91
'Frase de propaganda

"

it.)

1.

Classe 36
para distinguir: Artigos de vestuárns
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáauas. blusas,
horas, botinas. blusões. boinas, baba
douro% bonés, capacetes. cartolas, caraouças. caiação, coletes, canas, chales
raehecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas. combinações. carpinhos. calças.
le senhoras e de crianças, caloes. cal.
Termo n. 9 676.221. de 11-12-64
iii iedade Marconi de Tro. :iveis Ltda. ças, camisas, camisolas. senisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos.' cueiros.
São Palito
saias, casacos. chinelos. dominós, acharpes. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, fogos de lingerie. laquetas. lacmes.
01111,1113 111{13
luvas, ligas, leaços, mantbs. meias,
malõs; mantas. mandrião. mantlhas. paO Sf liVd °umas
letós. palas. penhoar. tsulover. pelerinas.
ausruIs2Atii )411
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu,
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
Classe 33
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
.1.,:xpress,ão de propaganda
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni'Térroo o.' 676.222, de 11-12-64
formes e vestidos
irrefação e Moagem de Café Massoni
Têrrno n.° 676. d,722:B1-1 le
Ltda.
Indústria, Comércio e Representações
São Paulo
"Astor" Ltda.
São Paulo

CAFt MASSONI

676.228, de 11-12-64
t,oincrela, S. S. LtJa.

Tino a.° 676.225. da 11-12 Et
(3,1re:o S. A.
C

Classe 41
Para distinguir: óleo cotoestivel, condimentos, sal, queijo, café, cangica, passoca, arroz, farinhas, milho, amendorm
acrne seca, manteiga, farinha de cereais.
azeitonas, frutas secas. - azeite, massas
de tomate, chá, bombons, doces, balas,
bolachas, biscoitos e chocolates
Têrmos os. 676.230 e 676 . 231, de
11-12-64
alesebrough-Poners Inc.
Estados Unidos da América

FREál; SUE
rerb'S
Classe 3
Substâncias guimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia, não incluídas nas outras
classes

Térmo n.° 676.236, de 11-12-64
Heley Faria Prata c Iklansur José
Ma nsu r
Guanabara

El an eR:4-LCCifk55 : (3
socrmnam ZUÉDIC21
.çntrra czczazt
Classe 50
Protno socorro. clinica meJica e
gia em geral

Cirur-

Termo n.9 676.237, de 11-12-64
Eli Lilly And Company
Estados lindos da América

'RETICULON

Clas, e 3
Substâncias quimicas. produtos e prepaClasse 48
rados para saram usados na medicais
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
e na farmácia
tratos água de colónia, água de touca
Tétano n. 9 676 . 738, de 11-12-64
dor, água de beleza, água de quina.
Phillips Dtd1 Co.
água de rosas, água de alfazema, água
Estados Unidos da América
para barba. loções e tónicos par,. os
cabelos e para a peie, brilhantina, bati
dolina, batons, cosméticos, fixador
de penteados, petróleos. óleos para ca
cabelos, creme evanescente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza cia pe
le e "maquilage". depilarios, desoda
rantes, vinagre aromático. pó de arro,
Classe 8
e talco pefumadu ou não. lapis para Para diamguir artigos e aparelhos-elépestana e sob.14.ce1lms, preparados para tricos e eletrônicos em ge,al, artigos l:o
embelezar cilios e olhos. carmim para mésticos, a wirelros e artigos para instaO rosto e para os -lábios, sabão e creme lações e'ia:ricas e hidráulicas: aparelhos
para ,barbear. sabão liquido perfumado eletromecilnicos para automatização inou não. salametea. dentifricios em pó: dustrial: insta/ações -elétricas e artigos
? Pasta ou lig tddel sais perfumados para elétricos e eletrônicos para automóvelit
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aparelhos e acessórios de rádios; aparelaos e instrumentos e aparelhos para
fina úteis; instrumentos cienti'lcca
dadores acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falso•
tes. antenas, acumuladores, amplificadores, anemómetros, ampeirôinetros, assa
&aras elétricas, adaptadores de micros
sópios. agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle e medida, aparelhos de expurg
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outr es aparalhos de libações para banheiros. aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta ten
são, ai-a:alhos 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, bate'
c. a a, para liquide. e massa, bules elétricos bobinas para rádios e televisões
'tisanas, baterias, ',acedas elétricas, baroinetia s, bússolas bobinas, balcões frigorilisus. aoarelhos para bordar. aparelhos para milto de ar quente, chtieiros elétricos, coqueteleiras, churrasqueiras elétricas, ca.npainras elétriaaa,
chaves elétricas, chaves autoináiicas.
chaves para anter is e fios terra, contastos sletrico.s, candelabros, chaves de
siavancas, chaves de tomadas, comutado! es, cafeteiras elétricas, compassos,
cãmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários. aparelhos para
coi tar pães, cafeteiras, automáticas,
chassis. condensadores, condensadores
para 'vapor, colimadores, aparelhos cortadores de (Tios, cabos e condutores elétricos, contadores de rotação, compressores, máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
Putomóveis, cronômetros, aparelhos ca
Au-adores, aparelhos cinematográficos,
parelhos de contrôle de sons, aparelhos
le comunicação interna discos grava.
dos, chals duchas; eeapertadores, enceradeiras, expremedoses elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios. aparelhos para expremer frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, fica Caneiros de quadrantes exaustores, eatoios para filtros com torneiras.
faróis, faroletes, fogões, 'fornos e fogareiros elétricos. lios para eletricidades,
fios te • ra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, cievedores. fusíveis, filmes avelados. fôrmas elétricas,
filtros e óleos para motores. aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, faladeiras. garrafas térmicas, eradores automáticos. geradores
asiática., e eletrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
aquecimento. por dielétrico e Indução.
fitas magnéticas, aparelhos para gás eu.
garra‘aclo e aparelhos de inversão. reliógrafos. hidrômet: os holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores intpcessores. aparelho a de intercomunicação, indicadores de niveis imãns permanentes para rádios, aparelhos de gás
neon gravadores de fitas. gravadores
de discos, isolantes elétricos. fasaladores
de corrente. intermediários para filmes
iânipadas. Innetas, liquidificadores, lupas, iampeões. lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lan ternas de mão. luzes trazelras para veícu los microscópios, mecrômetros, manômetros, mostradores.
de rádios, microfones. medidores de
roscas medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
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medição, massaricos, níveis de ferro,
níveis de água para caldea as, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, inisturadores para banheiros painéis de carros, para-remis
plugs. parõmetros a panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura.
pick -nos. pilhas secas elétricas. prumos.
pant,igralos. pantônistros, pirômen os,
pena poienSiômetros. quadros de
'conotado, instrumentos para medida
contrôle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
a'nernatagráficos, pince-nez, aparelhos
de refrigesação. refrigerii=idci es, réguaa
de aço, rádios, refletores, reatores re
laia, receptores. regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, registros para canais e comportas. receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, rebstatos
registros rara vapor, real.istros para
bide. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias.
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras. sincronizadores, sextantes
selecionadores, sifões, sereias de alarme
aparelhos para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não.
aparelhos televisores telelupas, telômetros, tomadas, telescópios, teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elégrafo sem tio, transformadores, tre pas, torneiras de alta pressão.
formaras com dispositivos para aquece
mento de água, telefones, telescópios
t ransmissores, toca-discos, automáticos
ou não, tubos conduits, terminais para
baterias, voltimet-ros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, vaivulas de descarga a pressão, válvulas de
comportas. velas para filtros, aparelhos
transistores, aparelhos de transinissão e
recepção de sons e tripas
Teinios as. 676.239 a 676.245. de
11-12-64
1's :ralharia . Gibbon's S. A.
São Paulo
-

Indústria ZrasUira
Classe 28
Pare distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas. açucareiros
armações para óculos, bules. bandeias
bases para tele liones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
')ara ferramentas e utensilios. cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico ,rara
baterias, coadores, coos, canecas, C3lhcres. conchas, cestas para pão, cesti
abas capas para álbuns e para livras
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos. crtu•
chos, coadores para chá, descanso wira
pratos. copos e copinhos de plástoe...)
para sorvetes, caixinhas de alástic c
para sorvetes, colherinhas, pasinaas.
garfinhos de plástico para sorvetes, turminhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material plástico einba.
lagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, esroadores de
pratos. funis formas para doces. fitaa
isolantes
Fios de celulose, fechos
sara ctensilios e objetos
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para bolsas (oc
çHartil
ções para chupezas e resiaisdamas, guar
nições pra a p,v-t,,
nisraições
para liquis, ficadores e paca batedeiras
de frutas e legume!, ma'
guarnições para bolas. parto: giaer as
Para cortinas, i urros liimmados piás ticos, lancheiras, imintegueiras, malas
orinóis, pendedo: as ar roup:.,
alisado
res para móveis p res, oreitas palitei.
ros, pás de coainha ped r as pomes. artigos, protetor: p ai
aocutrartos, puxadores de agis, raiai aro doméstico
porta-copos. porta -nicas:as,
- iiot as,
porta •ciocumentes,
relates, odi•
Mias, rec. :mantas, oipora-- vaca-tas para
guardanapos, Si e
tigelas,
tubos para ampoias, l e ras para seringas, travessas, tipos ie ta.iterial piastico, sacolas, sacos saiminhos.
mes para acondicionamento vasos, atearas. :o:as a frio e colas na , incicidas
em outras clamas para borracna. para
cortumes, para marcineiros. para sapateiros para vidros. mata para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos. adesivos para tacos adesivos
Para ladrilros e adesivos para azt•leios
anéis, carretéis pi.- tecelagem e guarniçaes de material plástico .para
Iria geral de plásticos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. enchas, coha-cores. aa fronhas.. calardana
rios, jo in . burel sai s jogos d!.
lençóis mantas n
aulas, DOI)..5 para
cosinba e panos de praios. malhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para cha e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
•
Pa r a distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. a'perc atas, anáguas, blusas
1-..tas, boticas, blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes . cartolas, cara,
poças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações. corpinhos. calçai
de senhoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas. camiaetas
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
pes, fantasias. fardas Para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de 'ingeria, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, mantós meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoai, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos. regalos
robe de chatnbre, roupão, sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandá'ias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos, em geral, te.
eidos para confecções em geral, para
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
nylon, esteiras, enleites para automó
caroá, casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, luta lersey, linho avlon
paco-paco, percaline, rara:, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos imp ertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, luta, I.
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bórdar. para costurar.tricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espécie,
aço para pesca
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, 'jornais, 4ivros, peças teatrais, cinematográficas.
prog ramas de rádio e televisão. publicações revistas
e

I

OS

Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria. cae
tazes impressos literais da propagam/
cheques, clichês. cartass termosplavai
coa de identidade. etiquetas impressas
liatwas, folhinhas impressas, notas pro
missórias recibos e ratados
Tétanos na, 676.216 a 676.252. de
11-12-64
Malharia Gibbon'N
A.
São Pardo
S .

1; e

El
È

Indústria Brasileira
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta
nylon, fios plásticos. fios de seda na
tural e rayon, para tecela sin, par
bordar. para costuraatricotaaem e crc
chê. Fios e linhas ele tôda espéci,
aça para pesca
Ciasse 32
Para distinguir: Almanaques, agemi a
anuários, álbuns impresaos . boletins, ca
tálogos, edições impressas. revistas, ôr
gaios de publicidades. programas na lie
fônicos,. rStlio-televisioaados. peças toa
trais e cimanatogra ficas, programas si,
CL, nsos
Classe 50
Para distinguir: impressos para uso em
cheques. duplicatas, envelopes, faturai
notas promissórias, papel de correspon
Vencia e recibos, impressos era cartazel
placas, tabuletas e veiculos. bilhetes
impressos
Classe 36
Peia distiuguir: Artigos de vestuário,
e roupas feitas em geral: Agasai aos
aventais. a:parcatas, anáguas blusas
botas. botinas, blusões. boinas, baoa
deuros. bonés, capacetes, cartolas, cara
poças. casação, coletes, capas. chales
zachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas. combinações. carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cai.
ças, camisas, camisolas, camisetas
pe3. fantasias, fardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
rol, , logos de lingerie, Jaquetas, laquês,
huvas, ligas, lenços, mantõs, meies
maiôs. mantas: mandrião, mantlhas. pa.
eiós. palas. penhoar, p ulover. pelerinas
peugas. ponches, polainas. pihunas, pu.
nhos, perneiras, guimonos, regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas. stolas ou slacks,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes ¡abri.
cados se material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para tele‘ones, baldes. bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico pars
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chã, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, disco
embreagens de, material plástico embe,
,
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gens de smateria) plástico :para sorve- dores, 'celulose, 'chapas - fotográficas.
s estojos para objetos, espumas -de composições 'extintores de incêndio. clo:loa, -esteiras, enfeites para "::utomó- ro, corrosivos, -cromatos, corantes, creo'is, massas' nnti-ruidos, eszoadores de sotas; descorantes, desincrustantes, disatos, balis, formas para doces, fitas solventes; emulsões fotográficas, enato.
plantes, filmes, fios de celulose, fechos tre, éter, esmaltes .estereataa fanal. fil:ra bolsas. facas, guarnições, guarni- mes aensibilizados -para fotografias.
-C para chupetas e mamadeiras. guar- &adores, formal, fosfatas induatriais, fós-,bes -para 'porta-blocos, guarnições foros industriais fluoretos; galvanizadoliquidificadores ^e -para batedeiras res, gelatina para fotografias e pintura.
frutas e legumes; guarnições de ma- giz, glicerina; hidratas. hidrosulfitos:
Ia! plástico para ctensillos e oblatas. impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
iarnições ,para bolsas, gartus. alerias massas .para pintura, magnésio, merra 'cortinas, jarros, laminados, plãs- cado; nitratos, .neutralizadorea, nitroceos, lancheiras, ..mantegueiras, mapas, lulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pendedores de roupas. ,puxado- pintura, óleo de linhaça; proclamai qua
▪ para móveis, pires, , pratos, palitei micos para impressão, potassa indus--:, Os de cosinha„Pedras pomes, adi- trial, papéis emulsionáveis para a to:
s, protetoes ..para documentos, pu. tografia, papéis de turnesol, papéis hedores de água :para uso -doméstico liográficos e heliocopistas, peliculas
rta-copos, porta-niqueis„porta-notas, sensiveis, papéis para kitografia e anárta-documentos, placas, rebites, roch- lises de laboratório, pigmentos, potassa,
as, recipientes, suportes suportes para 'pós 'metálicos .-para e composiçâo de
ardanapos. 'saleiros tubos, tigelas, tintas, preparações' para fotografias,
;os para ampcilas, tubas para seria- produtos para niquelar, pratear e cros, travessas, tipos de material piás- mar, produtos para diluir tintas prossia•
3, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- to; reativo., removedores, reveladores:
• :para acondicionamento, "vasos, ai- sabão, neutro, sais, salicilatos, secantes,
as, colas a trio e ea:aa não incicidas silicatos, soda cáustica, soluções quíoutras classes, para borracha, para micas de uso .industrial, solventes, sult
:umes,
para marcineiros, para sapa. fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
'os, para vidros, pasta adesiva para
pastosas para madeira, ferro, parepasta e pedras para aliar ou
des, contrações, - decorações, couros. te.olos, adesivos para tacos. ;adesivos cidos,
Fibras, celulose, barcos e -vei-a ladrilros .e adesivos para atalaias.
culas. talco industrial. danar.
Ses de material plástico para Indús.
"carreteis par tecelagem e guarTermo n. '676.254, de 11-12-64
iria geral de plásticos
Super — 'Cia. Industrial de Tintas,
Classe 23
Vernizes e Resinas
a distinguir: Tecidos em geral, teSào. Paulo
as para confecções em geral, para
eçarias e para artigos de cama e
.a: 'Algodão, alpaca, cânhamo, cetim
casemiras, fazendas e tec.dos de
cm peças, juta. jersey, linho, nylon.
o-paco, percaline, rand, rayon, seda,
ira], tecidos plásticos, tecidos imIndústria Brasileira.
neabilizantes é tecidos de pano couro

(Secai' PI)

.

•

Classe 37
•
apas brancas. para cama e mesa:
Achoados para camas. co!chas ao:ates, esfregões fronhas. quardana. jogo: barri:Aia jogos de toalhas,
'Ots, mantas pata camas pano para
inha -e panos de pratos, toalhas de
to •e 'banho. toalhas e 'mesa, toa-,
s para jantar, toalhas para chá e
é. toalhas para "banquetes, guarnies para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo si. 676.253, de 11-12-64
ier — Cia. Industrial de Tintas,
Vernizes e Resinas
•
São 'Paulo

the

11

„ortt Per ,
Indústria BrasflCr.
-Classe 1
sorventes, •acetona, ácidos, aoetatos.
-ntes4quirnicoe -para .o .tratamento e
Nal° de :fibras. itecidos. :couros e -te36e: água raz. ;álcool, ajbumina,entts, ralumen. -alvaiade, alvejantes .1n;Wats, aiumlnio em pó_ amoniaco.
1-Incrustantes, rsti-oxidantes, antidantes, anti-cor.-osivos, anti-detonan.
aszotatGe. 'água acidulada' para
aniladores, água oxigenada para
, Industriais; amónia; banhoé 'para
vanizaçao, benzina, benzo), beihinser.
: rbonatos :de :rádio, de potássio; -cal
leni, carvões, 'carbonatos, catallza-
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mar, produtos para' dilua untas prosais
to; reativos, removedores revelador-is,
sabão neutro, sais, salicilato.s, yecantes
silicatos, soda cáustica. soluções quiancas de uso industrial, acalantes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, pare'
des, contrações, decorações. couros. tecidos, fibras, celulose, bucos e veiculas. talco industrial, thiner,
•
Termo n. 676.255, de 1112-64
Ver Publicidade Lula.
Brasília

iellhas de zeiulosa aitiara.abipos. livros
não impressos livros riscais livros de
contabilidade: 'mata- borra a arriamentos
de papei transparente. :adias papelinhos, papeis cie _acalmo -a :te alumiai°.
papeis --sem ampresMo. tni-oeis ta, branco
para impressão. -papeis tanasia menos
para forrar paredes. apei,-.-maço com
ou sem pauta. papel crepon papel de
seda. papel impermeável. as pe• em bobina para impressão. pare . encerado,
papel higiénico. ,papei impermeável.
para copiar. papei oara lasenhos, papei pára embrulho anp.•ruicabilizado
papel para eheadei um. _pape, „para escrever, papel paia imprima 'papel parafina para ernártilhas, parici celotaiae.
papel celulose, papel de ni g). papel
absorvente, papel para esaertilhar taindústria Brasileira
baco. ;papelão recipientes de 'impei, rosetas de papel. rótulos de papei, rolos
de -papel transparente, :siam ^de "papel,
Classe 50
serpentinas; tubos Faiscais ae cartão,
.Para distinguir: O timbre de todos os
rabeies de pape.
seus Impressos comerciais. tais como:
papeis de carta, memorando, envelopes
Térmo ns. 676.253 e 676.259, de
cartões de visitas ou comerciais, faia11,1i-64
ras, --avisos, recibos, cheques, carnets de Etel — Escritório Técnico de :Engepropaganda„ promissórias, ações, bilhenharia Ltda.
tes e passagens: vendas de passagen
Minas Gerais
aéreas terrestres e maritimas
Nome comercial

Ver 'Publicidade

"Termo n. 676..256, de 11-12-64,
Alvox Propaganda Lula
Guanabara
•
Classe 33

Titulo
•Termo n. 676.260. de 11-12-61
E. Colha fi Cia. Ltda
Santa Catarina

Combicrivll

"e vestidos

z3

, PRORROGAÇÃO
Classe 32

'A R RO7

1

jornais, anuá'rios, almanaques, livros, álbuns, 'boletins, catálogos, peças radiofônicas, tea'Classe 1
'Absorventes, acetcna, écidos, acetatos, -trais e cinematográficas, -programas de
rádio e--de televisão
agentes quimicos para o 'tratcarento e
!oração de fibras, tecidos. couros e ceTermo n. 676.257, „de 11-12-64
lulose: água raz, élcool, albumina, tiniMorone, Berenger -f Cia. Ltda.
linas, alumen. • alvaiade, alvejantes inGuanabara
dustriais, alumiai° em pé amoniaco,
anti-Ini.rustantes, anti-oxidantes. .anti"preduasu, 2tatelcd.:1
oxidante% .anti-corrosivos, •anti-detonan40IMIULE
tes. azotatos, -água acidulado ,para
acumuladores, água oxigenada para
fins :industriais, amónia; .banhos ;para
Classe .41
galvanização, benzina, benzol. betumes,
Arroz
bicarbonatos de 'sódio, de potássio: cal
virgem, carvões, carbcnatos, catalizaUrino .n. 676:261. -de 11-12-64
dores, celulose, chapas fotográficas.
Clcina Mecânica Santa Maria Ltda.
composições extintores de incêndio. cloro, 'corrosivos, -cromatos, -corantes, -erao.
Paraná
gatos; descorantes, :desincrustantes, disClame 38
solventes; emulsões .fotográficas, enxofre, éter, esmaltes .estereatos; fanal, fil- Aros para .guardanapos de .pape,
'álbuns I era _branca). álbuns
mes sensibilizados -para 'fotografias, 'ré. aglutinados.
radares. 'formo!, fosfatos industriais, fós- para retratos e autógrafos. 'alões :(ex,
foros industriais fluoretos: galvanizadd- ceio para 'brinquedos), blocos ,para
correspondência. blocos para cálculos.
res, ,gelatina ,para fotografias te 'pintura. blocos
•
Classe "33
para anotações. bobinas, brochugiz. glicerina; :hidratas, hidrosulfitcat
Títu'o
ras
adio
impressas.
--cadernos
-de
agoraimperineabilizan tes. loduretés; lacas;
-ver, 'capas para documentos. "carteiras.
'Termo n. 676.262, -de 11-12-64
massas para pintura, magnésio, met. papel ou papelão, cápsulas de parti
Marconi • Lotrzada e Ililino de
cario; -nitratos, ineutralizadores, nitroce. caixas de papelão, cadernrras. cader.
Souza 'Oliveira
lulose; 'óxidos. .oxidantes, 'óleos -para nos, caixas de cartão, caixas para paRio Grande . do Sul
Pintura, óleo -de linhaça; -produtos qui- pelaria. cartões ,de visitas. cartões co,
micos :para impressão, Potassa 'todas- ~relias. cartões indicas, contei!, eu_:CONJUNTO
trial, papéis -emulsionáveis para a fofelina. cadernos -de papel meliaretrado
tografist, ,papfis 'de .turnesol. Pa péis he e em branco para -desenho. ,cadernos
,
NIKS n
• ' THE .BITT
-lioráfcse.pliuas escolares, cartões em brznzr• cart./chios
•
sensivels; papéis para Sotografia e aná- de cartolina. chapas ,planc,válicur. ca• ir
lises 'de laboratório. pigmentos. potassa. demos, de lembranças .' carretéis de pa-, • 'BRAZILIA N
Pós metálicos para a 'composição -de pelão, envelope& envéducros mara icha-1
tintas, , preparações para fotografias ratos de ,papel. encadernação de papel
'Classe '32
ou papelão, etiquetas. fõlhaa Indicas.
produtos para niquelar, -pratear le
Titulo
Para distinguir: .Revistas,

PAPAcsAlõ—

Oficina Mecânica
Santa Maria

i

1526 Têrça-tetra 1.5
Termo n. 676.263, de 11-12-64
Franêisco Carriosn
Guanabara

..)1 R:0 OFICIAL (Seção III)
Tarmo n. 676.271• de 11-12-64
Alfred Blum
Rio de limeira

.

Abril de 196

Termo n. 676.276, de 11-12-64
Nilda Pino Couceiro de Barros
São Paulo

Terem n. 676.282, de 11-12Antonio Baravalle
Guanabara

sJtXO ESPIRITA DO
RITUAL

T RA V
INDUSTRIA BRASILEIRA

DE UMBANDA

C4
Classe 11

Liasse J.)
Titulo

Classe 32
Para distinguir: Dispositivo de seguPara distinguir: • Almanaques, agel
rança aplicável em venezianas de
.anuários,_ álbuns impressos. boletins,
janelas
tálogos, edições impressas, revistas
gãos de publicidades, programas ri
Téitnos ns. 676.277 a 676.279, de
tônicos, rádio-televisionados, peças
11-12-64
trais e cinematográficas, programas
Textil J. Serrano S. A
canses
São Paulo

"êrmo n. 676.264, de 11-12-64
Vitalino Francisco Cardoso
Guanabara

GUIA DO RITUAL DO
FUNDAMENTO DE IMUNDA
Classe 32
Titulo
Termos ns. 676.265 a 676.267, de
11-12-64
Epitácio Mendes Silva
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 16
Artigos da classe
Clasae 25
Artigos da c'asse
Classe 50
Artigos da classe

Tèrtno n. 676.270. de 11-12-64
Alfred BIum
Rio de janeiro

Termo n. 676.283, de 11-12-6
Editora de Revistas Sociais Ersol
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, luta, lã.
Termo n. 676.272, de 11-12-64 •
. nylon, fios plásticos, fios de seda naExir”"s — Comércio e
tural e rayou, para tecelaaan, para
Sia Paulo
bordar, pira costurar,tricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espécie.
aço para pesca
,EX ImC0 COMÉRCIO E
Classe 23
LTDP
INDÚSTRIA
leia5 O soppa/ Lunflugsfp uaed
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de Cama e
-Nome comercial
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
careá, casemiras, fazendas e tec dos de
Têrmo n. 676.273, de 11-12-64
lã em peças, juta, iersey, linho. nvlon.
Eximco — Coniércio e Indústria Ltda, paco-paco, percaline. canil, rayon, seda
São Paulo
natural, tecidos plásticos, tecidos
pemmabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

EX IMÇO

Termo n. 676.274, de 11-12-64
Comtecil — C,otnércio de Tecidos
"D. Lúcia" Ltda.
São Paulo

Classe 1
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

EP NG LEE

36
CiZ)
'alças; calça:, com fôrors dc tnateria!
• bsorvente e repelente à água; calções
camisas, 'camisetas e carniseilas, providas
ou não de material absorvente e repe.
lente à água

Ténnos ris. 676.268 e 676.269. de
I N DUSTRIA BRASILEIRA
11-12-64
Ommetal Comércio e Indústria, ImporCla ,se 23
tação e Exportação Ltda.
Tecidos em gera', brocados. filó boa
dado, forors, panos
Guanabara

,Indústria Brasileira

Carnaz n

CRISTAL

I NDUSTRIA BRASILEIRA
Glasse 37
Reupas brancas. para cauta e mesa:
Pscalchoados para camas. nimbas, cot:ertores esfregões fronhas. guardaria.
pos, toma, bordan is
.os de toalhas.
pai.'
ienoSis triantas pr remas. Da
cosidia e panos da rs.al t os. toll'arts
rosto e banho, toalhas de ,nes-i.
toa.
1h para jantar, toalhas para chã e
café. toalhas para banquetes. guarna
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

Classe 36
Para disting-uir: Artigos de vestuários
e toupas teitas em geral: Agasalhos.
aventais, al parcatas, anáguas. blusas.
botas, botinas, blusões. boinas. bao3.
doutos. bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas, cindes.
cachecol% calçados. chapéus, cintos.
cintas. combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
suspensórios. saidas de banho. sandálias.
.saras, casacos. .chinelos, dominós. mbarpes. fantasias, fardas para militares, co.
legiais. fraldes, galochas, gravatas. gor..
ros logos de lingerle, Jaquetas, lagaias.
lavas. ligas, lenços. manhas. meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantlhaa. naletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches, polainas. pilam:, pu.,
nhos, perneiras, quitnonos. rgalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
surteres, shorts. sungas. stolas ou siada.
tufar, toucas, turbantes. ternos, uniformes e vestidos

Ni ANTAL

Têrmo n. 676.284, de 11-124
Café e Bar Caboclo Tijucano I
Guanabara

CáHOCLO
TIJUCANO
Classe 41
Doces
Terra° n. 676.285. de 11-12..
Hospedagem Vital lada
Guanabara

VITU

Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 676.286, de 11-12T....505 Santiago 6 Cia. Ltda
Minas Gerais

Termo n. 676.280, de 11-12-64
Franco Dourado Ltda.
RiO de Janeiro

.-rango Dourado

Termo n. 676.275. de 11-12-64
Indústria e Comércio "Mantal" Ltda.
Saio Paulo

.‘NOUSTRIA BRASILEIRA

• Classe 32
Para distinguir: Programas foro,
cos, humoristicos, radiofônicos e dl
levisão, "scripts", "sketchs", peças
trais e cinematográficas, novelas
fônicas ou nao. boletins dê int.orma
prospectos, álbuns, revistas, jornal:.
.tonovelas, histórias em quadrinhos
blicações em geral

Classes: 41, 42 e 43
Sinal de propaganda
Termo n. 676.281, de 11-12-64
, Fábrica de Escovas Suissa Ltda.
Guanabara

Classe 36
Calças, calças com fôrros te material
absorvente e repelente água: calções.
`
Classe 24
camisas. cairti q-tas ,P camisol as. provi, Para distinguir: beneficiamento de. re-1
e
dos ou não d l. material absorvente
siduo de 'algodão
ágv• 'repelente
•

Fábrica de EscovasSuisaa . LWav
Nàrh cOdièrcial/'''

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n. 676.287, de 11-12
Monetária Companhia de Ecap,
nentos e Participações
Guanabara

IIONET ARI
•
r.
aa

1.
•

3 .•

Classe 50
rmalr`es4os

êrça-feira 13
•
n. 676.288. de 11-12-64
Pinheiro ri Ceabra Ltda.
São Paulo

DI P,!0 W- tr.!AL (Seçf'..o III)

sificadoras, máquinas de contar,. máqui- gens. planetárias de p, ,..ifuses sem fim
nas para cortar- máquinas compressoras, e de rodas. polias, má,4uin i para olaria,
carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- máquinas pulverizadoras, máquinas de
ros hidráulicos, máquinas para fabricar polir, receptáculos. .olos, o leies. ressalcan.'iões, máquinas para fabricar cigar- tos repulsionadores di rolamentos e
Ws. máquinas para tirar cortiça, distri- rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
buidores de gasolina, dispositivos de ar- consumo de gasolina, retentores de graranque. diferencial, dispositivos de igni- xa, de óleo e de cilio-lro. redutorts sição elétrica para motores. dínamos, dra- lenciosos, máquinas de osquear, mágas. desnatadeiras para manteiga. des. quinas rotativas para usinar ferro, no
lavadores de cana e forragem. máquinas e bronze, máquinas para rotular, regudesernpalhadoras, máquinas debulhado- ladores, serras mecânicas, segmentos de
ras, descascadoras, desintegradoras. má- pistões, engrenagens e parafusos sem
quinas distribuidoras de concreto e bar- fim. silenciosos, satélites, separadores de
ro, espu'adeiras, eixos de direção, eixos graxa, óleo e cilindru, nJaluinas secade -transmissão. embreagens, engraxado- doras, 'máquinas para serrar. máquinas
res centrífugos para forjas, engenhos salgadeiras para manteiga. teares, turde cana, expremedeiras ,para manteiga, binas, torcedeiras, tesouras rotativas, teengrenagens para mancais. engrenagens souras mecânicas. tOrrea revolver, tôrClasse '8
de cremalheiras, engrenagens -para eixos
aparelho de limpeza dotado de de manivelas, engrenagens de parafusos nos mecânicos, trilho& tupias, tranchas,
tirantes, transportadores automáticos
vassoura. rotativa
sem fim. engrenagens de distribuição, para alta e baixa pressão, máquinas laengrenagens multiplicadoras, • esteiras vadeiras, máquinas -para ,terraplanagem,
Termo n. 676,289, de 11-12-64
transportadoras, elevadores hidráulicos, máquinas de soldar tuchos de válvuas,
José Gomes Hernandes
exaustores de forjas, esmeris, espulas, má:minas para indústrias de tecidos, maSão Paulo
máquinas encanatórias. máquinas casa, -quinas para tecidos ale tapeçarias, má, cadoras, elevadoras, máquinas ensaca- quinas trituradoras. Máquinas térmicas,
lUXEBOL •
duras, elevadoras, máquinas de esculpir, máquinas de trançar. -máquinas -de -tricodialrágmas, engrenagens de comando tar máquinas urdideiras, -valvulas para
, ciústria Brasileira das válvulas. maquinas empilhaile,ras motores, válvulas de aspiração. Caris-- laminas -.para estaleiros, -eixos de ao- portadores mecânicos, velas de Ignição
mando, ergrenagms para eixos de ata para motores, virabrequins, ventoinhas e
Classe 8
mando chs válvulas e para- eixo de Ma
-máquinas ventiladoras
Rádios
nivelas, máquinas de estampar, máquiTermo
n,0 376.293, de 11-12-1964
nas ale esticar, máquinas para escavação
ermos os. 676.290 e 676.291, -de
Primus Ltda. — Representações
de terra, máquinas para extração de
11-12-64
Técnicas Indústrias
óleos, filtros para limpeza -do motor,
istribuidora Brasil Agrícola Ltda,
filtros para óleos, foles de 'forjas, freGuanabara
sas, lusos,' fornalhas para fundição. furaNinas Gerais
1
e
'cidras, 'forjas. máquinas para furar
centrar -fornalhas para 'tratamentos 'térmicos, 'Máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar galo, máquinas para
fabricar .telas de arame, guilhotinas,
guindastes, geradores de eletricidade,
rClasse 6
distinguir máquinas para InJástrias guindastes, geradores para corrente LoaIs em geral, máquinas e suas partes tisua e ,alternada, geradores de eletriciganias para 'fins .industriais; má- dade, -máquinas para galvanoplastia. gas de ,precisão; maquias operatrizes, zeificadores de líquidos combustíveis,
.res e suas -partes; peças para vai- guinchos, 'Injetores ,para ,carburadores,
3:alavancas. alternadores, acelera - máquinas de impressão, [Unos indus% anéis de isto, anéis de esferas triais (fornalhas), máquinas insufladorolamentos, anéis de óleo, anéis Tas, máquinas lionadoras, máquinas oara
facilitar o -arranque dos motores, lavar vasilhames em geral, máquinas
Classe -6
- de segmento. autolubrificadores, para fabricação de -,bebidas refrigerantes, Máquinas de -precisão, motores -e suas
as. aparelhos para mistura de com- de água gazeificadas, -maquinas de ar- partes, máquinas operatrizes, alavancas,
vais, de motores a explosão„ ma- rolhar e tampar .garrafas. máquins para elternadores, anéis de pistão, anéis de
is de abrirthavetas. máquinas afia- engarrafar bebidas e líquidos, máquinas segmento máquinas de abrir chaVetas,
para colagem dos rótulos em vasilha3 para ferramentas 'de cortes. 'máblocos de motores, bointuas larificantes,
=8 para arqueação de ¡embalagens e mes, máquinas , para fermentar e mistubomba., de água, -máquinas de esticar,
lies, máquinas para afiar, máquinas rar bebidas, juntas universais para conmáquinas ara escavação da terra,
ajustar, máquinas de atarrachar, dutos d'água de motores e máquinas,
motores diésel
leiras, bielas, bombas de óleo. bra- laminadores a frio .e a quente para aço
burrinhos. blocos de motores, bron- e outros metais, lançadeiras. lubrificadoTermo a. 676.292, de 11-12-64
a blocos. barras, 'bombas de ar com- res ;centrifugas, 'máquinas de lavar praDistribuidora Brasil Agricqla Ltda.
ido, - bombas lubrificantes, bambas tos e roupas, -máquinas ibtadoras, 'maMinas Gerais
•
cacos,
mancais.
motores
elétricos,
tneaficantes; bambas .de circulação. bomClasses: 6, 7, 21 e .23
deiras,
martelos
mecânicos.
moinCios
le -comustivel -para -motores. -bombas
Insígnia
.gua e gasolina -para automóveis, para cereais, maçarocas, marteletes tuaas hidráulicas, bombas centrifugas, lacates• motores. mancais para brocas;
ivas, -de deslocamento -e a pistão, motores 'de 'combustão interna, motores
• eltricas. bombas para liquidos, diesel, macacos para brocas macacos de
-pressão hidráulica e -para -compres- rõscas, ,cle parafusos e hidráulicos. manbombas elétricas para-pneumáticos. cais -de roletas, molas, molas de vál!dores para cereais, -máquinas ba- vulas. mandris, rnagnetos para -motores;
ras, máquinas brunidoras, -máquinas magnetos -de ignição, mecanismo imbordar, máquinas -betoneiras. -cru- pulsionador -do diferencial, mineração.
multiplicadores . máquinas misturadoras
. cilindros, camblos. -cabeçotes.
sárter de embreagens, cárter ,de de „barro 'e concreto, máquinas -para mac. comutadores, tubos 'de placas lharia, _máquinas para movimento de
mbreagens, =lacas de cilindro -do terra, anáquinas para moldagem . picador
n Classe ,21
3 caixas de 'lubrificação, icarbura'J de forragens, pinhões, pistões 'de -motor; Para distinguir: Velitilos a suas partes
motores
a
-explosão,
:a
coma cabeçotes. -do .cllintlro, máquinas politrizes.
Integrantes: Aros rara 'bicicletas, autocortar frios, coróas, ,cartelas. ta- bustão .interna e elétricos, prensas, -pun- móveis, auto-caminhões, avalas ,amasr.
cortantes para entalhar, .tamisas ções. plainas de mesa, p lainas dmadoras tecedores -alavancas de câmbioa.baraos.
-cilinEfros, cardans. -máquinas .cata- pacas .para tbrnos, prensas hidráulicas. breques. braços para veículos, bicicles. caldeiras, máquinas de costura, adquirias -para panificação e -máquinas tas, carrinhos de mão e carretas camiAlias adaptadas na tonstrução e, para fabricação de massas alimentícias. nhonetes, carros amSulantes eamidhões.'
amaça° de estradas, aorta -de ma- máquinas para fabricação de papel. pon- carros. -tratores. :carros-berços, carross ie carretos, máquinas para cortar tes gigantes. platinados ;para veiculos, tanques carros-irrigadores, carros, ,car.er carne e legumes, máquinas das- tilos, pedala de alavancas, de embrea-

'Abril de 19$5 1527

roças, carrocerias, chassis. chapas cit.
calares para velctdos, cubos de veiculo*
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculos, direção, deallgadeiras, estribos, esaydas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção
freios, fronteirs para veiculos. guidão.
locomotivas, lanciaas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto, furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
Todas para veicules, Ticlins, triciclos. -tirantes para veicu/os. vagões, velocipevaretas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, var ges de
carros, 'toletes para -carros
Termo n.° '676.294, de 11-124964
Cooperativa Sarxinduvense de Produtos
Sumos, Ltda .
Rio Grande do Sul-

'PRORROGAÇÃO
FADRIDA Dl PRODUTOS SUINOS

SANANDUVA
Kr egoa4fret1444

rd)

p

Isw.417. Co a 1411

84444 -

.~82ar_ UM=
Classe 11
Salame
Termo n.• 676.295, 'de 11-12-1964
Cooperativa Sananduvense de Produto*
Suínos -Ltda.
Rio- Grande do Sul

,PRORROGAÇA-0,
laANHA PURA DE ,PORCO

MAGISTADI
' MARCA .REGISTRArar;
r I FABRICADA 'PELA
CMPERATIVA SANANDUVÉNSt1

42.4,paci p u'ros SUINOS LIMITADA

Classe 41
Banha
Térmo

"76 .296, de 1142-1964
Chaves 6 Cia.
Ceará

.PRORROGACÃO

Classe .1C
Concreto.leve abase de gesso. em forma
de :,placas, praticas, 'chapas, vergas, vigas. blocos -retangulares , ,ou outra qualquer -forma, empregados em
construções
Termo n.° 676.297, de 11-12-1964
Produtos"'Texteis Armando Ricardi
Sociedade Anónima
Suo Paulo

PRORROGACÃO

rítiDEFORLIE)C
Classe 436
CamisiaT, , colarinhos, cuecas -e pgArD80

.

13,43 Têrga,fiira 13
Tèrmo n.° 676.298, de 11-12-1964
Importadora A. Barbosa S.A.
Ceará

01, RIO OF .
Termo a., 6764301. de 11-12-19tai
José Armando Rica ali
São Paulo

(Seção III)
e cilios, rum de louro, saquinho pertomado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o trazamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para qs
cabelos e preparados para dsecolca
rir unhas, cimas e pintas ou sina:s
Óleos para a pele

.1bril de 19i

embelezar cibos e olhos. carmim
.iUranteS, vinagre aromada% pó de
cestana e sobrancelhas preparador,
-osap soinwiloop .. voc i pt.beu, ,, e laico perfumado ou mio, anis
durosos e pomadas para 11m1..,
°RORROGAÇÃO
F
o rosto e para os lábios. sabão e
para barbear. sabão liquido perta
PAUTO VOLANTE ELECTRIC°
ou não, sabonetes. dentitricios
Indústria Brasileira
Tèrmo 0. 0 676.30-1, de 11-12-196-1
pasta ou liquido: sais oertunaacios
Hermaraly „Indástria e Comércio
banhos, pentes, vapo,rzadores
Classe 21
Classes: 8, 10, 21 e 47
tlIC S.A.
me; escóvas para dentes, cabelos,
Volantes
de
direção
para
iitomartioveis
Material elétrico, refrigeradores, bIciale.
Guan,tbAra
e Mhos: dum de louro, saquinho 1
tas. motocicletas, motocicletas, automóatado, preparados em pó, pasta,
302.
de
11-12-1964
6
Termo 11•9 67
veis e sus acssorios, combustíveis, luda., é tijolos para o tratamento das
Hermanny Indústria c Comércio
brificantes e artiaos dentários
Dissolventes e vernizes, removedor
HIC S.A.
cumula; glicerina pertumada par
Guanabara
Termo n. o 676.299, de 11,12-1964
cabelos e preparados para desc
indústria
Brasileira
nisa-ibuidora Brasileira de Produtos
nanas. cílios e putas ou sinals
Alimentícios S.A.
cuus, óleos para a peie
Classe 48
Rio Granida do Sul
Para distinguir: Perillees. essências, exTérruo n. J. 676.30,', de 11-12-0
tratos água de colônia, água de toucaHermanny S.A. Perfumaria
ndústria Brasileira
dor, água de beleza, água de quina,
Cutelaria
água de rosas, água de alfazema, água
Guanabara
Clase
para barba, loções e tónicos para os
, Para distinguir: Perla:Ines. es , eneias. ex. cabelos e para a pele, brilhantina, ban-atos. água de colônia, água de touca- dolina, batiats, co , meticos, fixa_dores
doi, água de beleza. água de guina. de penteados, petrOlco.s, óleos para os
'PRORROGAÇÃO
,Inciustrin brasileira,
água de rosas, água de alfazema, água cabelos, creme evanescente, cremes gorçara barba, loções e tónicos para os duroa's ir poinarlii.s para limpeza da pecabelos e para a pe l e, brilhantina. ban- le e
maquilage". depilados, desodoIDCWAILEIFICE;:
dolina, "batons". coselOticos, fixadores.
tiara os rantes, vuyigre P''Cd;:atiCO, pó de arroz
Classe 41
de penteados. petróleos,
e talco pefirmado ou não, lapis para
A • eachatras, aletria. alho, aspargos cabelos. creme evane scenta. cremes pora pestana e sobrancelhas, preparados para
da
açãcar. alimentos paar ar mais. amido durosos
e pomadas
para tirupe aa
e .. maquinaw.
.. tkpitat.rios,
deso. embelezar ciaos e olhos. carmim para
arnéncloas. ameixas, arnend.arm. araruta pele
MICSIN INAZtIO
arroz, atum, aveia avelãs, azeite. azei co r antes, vinagre ,;ronia;ico, nó de arroz o rosto e para os lábias, sabão e crente
tocas banha, bacalhau, batatas..balas e talco perfumada ou tiao, lápis para para barbear, sabão liquido perfumado
Claase
las-coitos bombons bolachas baunilha ,pestana e sobrancemas, prer:Ualt-os para JU não, sabonetes. dentifrícios em pó,
Guardanapos de papel de saci
ios
para
r
pasta
ou li quid o; asas perturna
café era pó e PM grão. camarão canela i ffi a,creaar caios e olhe:, cdwatin para
Timeno n. 9 676.308, de 11-12-1
em pan e em pó cacau carnes. chá o rosto e para os sabão e creme banhos, penes. vaponzttclores de perleFie riria ia ri Indústria e Comei e.
caramelos. chocolates. con(eitos. crave para barbear, sairan liquido perlumado me; escovas para dentes, cabelos, unhas
ce:Tais, cominho. creme de leite cremes , ja30, sabonen detutf rimos em pó. e cílios, ruiu de louro, saquinho perfuH IC Ltda.
mado.
preparados
em
pó,
pasta,
liquialimentícios croquetes. Compotas cal I pasta ou liquido; sai s piailumaclos para
gira coalhada. castanha, cebola condi banhos, pentes. va i ariradoria ae perfu- do e tijolos ara o tratamento da g unhas
• trertos para alimentos • cokarantes me; escôvas para et c(
cabeias: unhas. Issolveates e vi rn , zeS, removedores da
PRORROGAÇA0
chouriços. dendê dores doces de fru e cílios: dum de loa ro, snip!',;1,0 perfu- cuticular; glicerina parlatnada para os
cabelos
e
preparae
!
aa
para
dsecolotas. espinafre. essências alimentares, em mado, preparado., eia p0. pa•ta, liquip,9rias ervilhas enrcovas. este rtc de to de e tijolos para o tra',I;vento das unhas rir unhas, cílios e poiais ou sinais
óleos para a pele
mate, farinhas alimentícias, favas fé dissolventes e varai:as, removedores da
calas, flocos. farelo fermentos feijão articula; glicerina ri:ultimada para os
Têrmo
n.o
676.305, de 11-12-1964
figos. frios, frutas sêcas naturais e criai cabelos e preparasios paira dascolorir
Hermanny S.A. Perfumaria c
talizadas: gricose, goma de mascar gor- unhas. cujos e pimas ou sinais artifiCutelaria
duras. g ránulos, grão de bico, gelatina
ciais. óleos para a pele
:cabaia
g oiabada, geléias. herva doce herv.:
" Iïl :no n.° 676.303. de 11-12-196-1
mate. hortaliças. lagostas. tin g i:as, leite
I-Irrala l..ny I rdti,: n-:1 e Comércio
condensado. leite em pó. le g umes em
PRORROGAÇÃO
conserva. lentilhas aqiiiça. louro, mas
HIC S.A.
sas alimenticias. mariscos, manteiga.
CASA HERMANNY'
margarina, marmelada. macar rão mas•
ss de tomate. mel e mala-10 mate, mas
~má
sas para min gaus, molhos, moluscos
Classes: 3 — b — 10 — II -- 13
rucstarda, mortadela, nós moscada. ao
14 — 15 -- 26
28 — 35 -- 36 -zcsi óleos comestiveis ostras. ovas,
•
39 — 40 — 46 - - 48 e 49
Classe 48
ria Brasileira
pe.s. pinos p rimes. 'c-imenta. gos para
Titulo de Estabelecimento
Para distinguir': Perfumes. essi.n,.
panos. p ickles, oei?ies, presuntos, riatratos, água de colônia, água de
rea, p atit-pois, pstilluts. p izzas, pudins:
"Rumo n, 0 676.3C6, de 11-12-1951
dor, água de beleza, água de
queijos, rações ha -13cearlas pare ani
C e-e 45
Hermanny S.A. Perfum ar ', e
água de rosas, água de alfazirtnr
ma:s requeijões, sal. saga, sardinhas Peri, di.st.:Iguil n ;!;; c;.sencias. ex.
Cutelaria
Para barba, loções e tônicos p
sar duiches salsichas salarnes sopas en tratos água de ual:til,i. titatta de touca(:,;;;;; ,11ar a
cabelos e para a pele. brilhantin
latadas. sorvetes s!:ro , da tomares e de dor, água. da ftHc:a água de quina.
dobna. "batons", cosméticos. foi
frutas: torradas, tarmaca. tâmaras talha. água de rosa , aaii de allazcina, ágga
de penteados. petróleos. óleos t
PRORROGAÇÃO
rini, tremoços. tortas torta:. .)ata ali para barba. 1.a . C.L.-5 e tónicos para os
cabelos, creme evanescente. arem
cabelos e para a pele, brilhantina. banmento de animas e alrn, terrSrs,
durosos e pomadas para limp
dolina. bato::-', cosméticos, fixadores
toucinho e vMagre
pele e - maquillage" depilatório:.
de peraaadoa NtrOlcos, ileos para os
dorantes, vinagre aromático, pó d
Tèritto n.° 67l.3d l . de 11-i2-1964
cabelos, creme evanescente. cremes gore talco perfumado ou não. láp.
Lojas Pra
Ltda
durosos e pomadas para limpeza da pepestana e sobrancelhas, preparad•
irtIstris erasileifi
le e 'maciuji,iç, e
depila rios. desodoembelezar cílios e olhos, cucu
! ara
rantes. vinagre :,rumát:co. pó de arroz
o rosto e para os lábios, sabão e
(7,1:;•se 48
e talco peftarado ou n',"io, lapis para
Para distinguir Perfumes, essências. ex. rara barbear. sal,ão liquide' per
rastana e sobaaa,..lbas, preparados parir
A9' CASA
ou não, sabonetes. dentifrícios
tratos,
embelezar cilia,. e olboa carmim para dor. á água de colônia, água de touca- pasta ou liquido; sais perfumacir
g ua de beleza. água de quina
o rosto e para os lábias, sabão e creme
ámaa de -osas, á g ua de alfazema, água banhos. pentes, vaporizadores Ce
Para barbear, rabão liquido perfumado
tiara barba. loções e tônicas para os banhos, pente, vaporizadores dc
ou nJsi. saftemets, dentifrícios em pó. cabelos
e para a nele, brilhantina. ban- e cilios: dum de louro. saquintic
Pasta au 9rliS perfumados para
do!ina. "batons" cosméticos, fixadores macio. preparados em pó. pasta
banhos, pentes s- inoriandores de perle- de Denteados. p
d'o e tijolos para o tratamento ca
etróleos. óleos vara os
me; esaravas
.entr, cabelos, unhas
cabelos, creme evanescente, cremes por- dissolventes e vernizes, reinovexi
.;)
Classes: 11. 13, 14
cuticula; glicerina perfumada
._
Comércio de cutelaria, objetos metáll •
cabelos e preparados para dr
cos para' adórno, artefatos de cristal.
unhas, cílios e pintas ou sin.31:
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
vidro, cerásnjJa e porcelaan
dals, óleos para a pele
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