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SEÇÂO III
a_
ANO XXIII - N.° 89

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE NDUSTRIAL
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

TERMO IsT9 128.365 •
(34) por meio de um dente (50) em
setor circular, e sua extremidade oposDe 14 de abril de 1961
Dep. em 12 de dezembro de 1960 ta projeta-se para fora do chassis
onde prende-se a uma alavanca (39)
seletora, cuja extremidade possue um
Requerente: Rica Flora S.A. InRequerente: Umberto Bongiovanni, pino (40) móvel, que prende-se a fu- dústria e Comércio - São Paulo.
Tullio Giannini e Paolo Gianferrari. ros (41), dispostos em arco na face Titulo: Nôvo tipo de fecho plástiPontos característicos: Ne•vo dosa- externa do chassis (1); a bucha (37) co para cartuchos de papel ou plástidor para fluidos" - Privilégio de in- possue vedaçilo com o eixo (31), e cos e ou outros usos.
com o chassis que pode ser feito por
Modêlo de Utilidade.
"vençáo.
meio de guarnições (43) e (47), P res
1.9) Nôvo tipo de fecho pie:Suco
1.9 - "N(Svo dosador para fluidos",
-sionadprecost(42)emolas para cartuchos de papel ou plástico
caracterizado po rser constituído por (44), e (45), respectivamente.
e ou outros usos, caracterizado por
um chassis (1) que em sua base for"Novo dosador para fluidos", ter formato de uma cinta, em cujo
ma um cilindro (3), projetado para
corpo se encontram ressaltos paralefora do chassis, parcialmente, em como no ponto 1, caracterizado por los, perpendiculares no sentido do
cuja extremidade possue uma flange ser o cilindro (3) dotado em sua ex- comprimento, ressaltos êstes que, com
(4) de fixação, está fechada pela tremidade que sobressai do chassis, o passamento do corpo da cinta pelas
sede (6) de uma válvula (10) , cuja adjacentemente à sede (6), inferior- duas aberturas que a fivela desta
haste atravessa o centro da sede, mente, de um furo em comunicação possue, não se fixar nas aberturas e
atrás do qual é envolvida por uma com um pequeno reservatório (2.4) no apoio da fivela.
mola (11) helicoidal de pressão; a fechado, retirável e 'superiormente, o
2. 9) Nevo tipo de fêcho plástico
válvula (10) é do tipo cônico ou ci- cilindro possue outro furo, em comu- para cartuchos de papel ou plástico
líndrico plana; sendo que, encostada nicação com um vigor, constituído e ou outros usos, como reivindicado
à. sede (6) encontra-se um assento por uma base (25) e uma tampa em 1 e caracterizado mais por pos(12) que pode ser também incorpora- (26), esta última dotada, superior- suir, fixada à fivela uma arguia, que
do à sede que é uma arruela perfu- mente de um bujão (29), sendo que se presta à fixaeão de etiquetas ou
rada, na qual apoia-se centralmente a tampa e a base são pressionadas, de preces e caracterizado, ainda, por
uma mole (13) helicoidal de pressão, por parafusos (28), contra um ci- ser reutilizável infinitas vezes.
coaxial ao cilindro (3) e faz pressão lindro (24) Oco, transparente, vedado
3. 9) Nôvo tipo de fêcho plástico
Mirre outra válvula (14), cilíndrica contra a tampa (26) e a base (25) por nara
cartuchos de papel ou plástico
ou tronco-cônico; a válvula (14) meio de guarnições anelares.
e ou outros usos, como reivindicado
apoia-se e veda-se sôbre uma sede
em 1 e 2 tudo como substancialmente
(16) rosqueada um pistão (17), cujo 4.9 - "Nôvo: dosador para fluidos", descrito e ilustrado pelos desenhos
como no ponto 1, caracterizado por
conjunto forma um pistão com válvu- mola (23) helicoidal de tração, cuja apensos ao presente memorial.
la central, sendo que a mesma sede treraidade, oposta às válvulas, uma
(161 prende a guarnição do pistão
o pistão (17), prêso à sua ex(17), possue um estreitamento tubu- possuir
TBRMO NO 128.257
outra extremidade prende-se à tampa
lar Oco, após a parte que aloja a sede (5) do cilindro (3), ou no chassis
(16). tendo inferiormente um ou mais (1) do dosador.
Depositada em: 14 de abril dê 1961
furos (10), e encaixando-se nesta
- Modêlo de Utilidade.
projeção tubular, encontra-se uma 5.9 - "Nervo dosador para fluidos",
Requerente: Barolo & Cia. Ltda.
barra cilíndrica, (20) de guia e re- acorde com os pontos anteriores, cagulagem, presa a uma tampa (5) na racterizado pelo fato de ser o curso - Curitiba - Estado do Paraná.
extremidade posterior do cilindro do 'pistão (17) limitado por melo"de Título: Original disposição em trapara chuteiras. - Modêlo de
(3), tendo esta barra (20) uni furo alavanca (32), que coloca em posição vas
Utilidade.
coaxial à mesma, dotado de rosca a bucha (37) e portanto, o seu den19) Original dIsposiçpão em travas
Interna no qual enrosca-se um pa- te (50), que serve de fim de curso
rafuso (21), para regulagem da aber- para a cabeça do parafuso_ (36), para chuteiras, caracteriza-se por ser
constituída por unia peça laminar
tura da válvula (14).
e consequentemente para a engrena- (1), em nailon ou outro tipo de plásgem
(34)
acionadora
do
êmbolo.
2.9 - "Nevo dosador para fluidos",
tico ou congênere, de formato retancomo em 1, caracterizado por ser o N.9 - "Nôvo dosador para fluidos", gular, -cujos menores ' concordam em
pistão (17) dotado, em seu prolonga- acorde com os pontos 1 e 2, ca- arco circular; em unia das superfimento, superiormente, de uma crema- racterizado pelo fato de poder o pisda peça, tem Incorporada duas
s Iheira (18), na qual engrena-se uma tão (17) possuir, superiormente, em cies
saliências dispostas nas adjacências
engrenagem (34) cilíndrica, fixa a um seu prolongamento, em lugar de cre- das suas extremidades; cada saliêneixo (311 o qual está disposto trans- malheira (18). um pino (57), sendo cia tem formato troncônico( 2), com
versalmente e linha de centro do ci- que, em lugar de engrenagem (34) deg rau interrnediáro (3), formando
lindro (3) e sua extremidade sobres- eixo (31) possue um garfo (53), do- um terminal (4) de diâmetro mais
sai, externamente do chassis (1). on- o
reduzido; no Moo de cada saliência
de urr,m1 . -se urna alavanca (32), tado de u mrasgo 54) radial, no qual tem três g uias (5) !malvadas, com
encaixa-se o pino (52), sendo que o rebaixos Interno:
sendo iu- a .nrens uartem (34 ) possue, parafuso (38) localizar .,.;e-á na face
g, pave facilitar a coem suà face I at .ra l um parafuso (36) lateral do garfo.
'!erçãodpgs;nbacilter
dism-to mi ~rio axial, cuja ca;-aiores da peça peosuem frisas lon- "Nóvo dosador pata ruirl )3", g itudinais .(6), coligados entre si por
b^cc é nondraea e voltada para a diree N) do a l a var,Pa
; e volvendo o substancialmente como o descr( -' rei- outros dois frisos inclinados (7) em
eixo /31,, encontra-se uma bucha vindicado em I. 2, 3, 4, V. e 7 em- . meta-cana ou outro perfil, que conee-e am para o centro: na região da
(37) , que encosta-se à . engrenagem 'sentado nos desenhos anexos.
124.883
TÉRIVIO
'

superfície mediana da peça há furo
suplementar (8).
29) Original disposição em travas
para chuteiras, de acerdo com o Item
precedente e tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado acima e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO 132.105
de 25 de aglisto de 1961
Requerente: Bolton-Emerson EL A.,
ffrma industrial e comercial suíça.
Pontos característicos de: "Aparelho para a refinação de matéria prima para o fabrico de papel - Privilégio de invenção.
1.9 - Refinador em forma de cone
truncado para material destinado ao
fabrico de papel, caracterizado por
compreender membros de rotor e de
estator, cada um revestido ou guarnecido com uma pluralidade de arranjos segmentares de lâminas paralelas, retas, espaçadas, desencontradas
angularmente com relação ao eixo do
rotor, defininio as lâminas dos ditos
membros entre si canais espaçados
de área de seção transversal minima predeterminada: defletores externos que fazem ponte nos canais
entre as lâminas do dito membro Totor e defletores internos que fazem
ponte nos ?anais entre as lâminas do
dito membro estator guiando os ditos defletores externos e internos
material de um membro para o outro em trajeto sinuoso, disposto longitudinalmente, sem restringir o fluxo do dito material no dito refinador.
2.9 - Fefinador em forma de cone truncado para material destinado
ao fabrico de papel, de acOrdo com
o ponto 1, caracterizado pelo fato de
fletores individuais, preferivelmente
de filas circulares continuas de detores compreender uma pluralidade
aue cada uni dos ditos meios defle•
cônicos, e as ditas filas se acham
espaçadas em direcão longitudinal alte rnadamente ao longo de um dos
ditos membros de rotor ou de estator, com fol ga mínima predeterminada relativamente As filas adjacentee
no outro membro, Para permitir limites normais de ajuste axial do mbar sem restringir o dito fluxo.
3.9 - Refinador em forma de cone
truncado para material destinado ao
fabrico de papel, de acôrdo com e
Ponto 2, caracterizado pelo fato de
que os clitos defletores Individuais
consistem, cada uni, de material tendo c aracterfeticos mais baixos de desg aste do que o material das ditas lá:
minas' p ara evitar a formação de ranhuras nas ditas lâminas.
4.9 - Fefinador em forma - de co.
ne truncado para material destinado
ao fabrico de papel, de acôrdo com
os p ontos 1, to ou 3, caracterizado pie

182.1
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Maio de 1'3e5

— As Repartições Públicas!
deverão remeter o expediente
destinado à publicaçõe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRE"SA NACIONAL
jornais, diariamente, até asDIRETOR eF RAI
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FERE1RA
quando deverão fazê-lo até as
CHEFE DA SEC710 DC REGAçio
CHEFE 00 SERVrCu) 0IE PUBL ICACCES
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES:
NttURILO
FERREIRA
ALVES
— As reclamações pertinentes à matéria retribuida„ nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões. deSEÇÂO
verão ser formuladas por esPublicidade do •xgrodionto do OmpurtIamOnt0
•decno
crito, à Seçãn de Redação, das
industrio• do sAlolatirlo
ébaciono n do Proprl
da Indúdtirle • Comércio
9 às 17,30 horas, no máximo
até . 72 horas após a saida dos
Itrpreesu nua oticineepo Deparlemento cie In.wellan Nacional
órgãos oficiais..
— Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e aukeutleados,
FUNCIONÁRIOS
HEPARTIOES E PARTICULARES
ressalvadas, por quem de
reito, rasuras e emendas..
Capital e Interior:
Capital e- Interior:
Excetuadas as para ai
Cr$
450,
Semestre . • • Cr$
60(h. Semestre • .
exterior; que serão sempre.
Ano
Cr$
Cr$ 1.200,
9C0.•
Ana
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époCr$ 1.000,.
ca, por seis meses ou uni ano. Ano . .
. C4 1.300, Ano
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superirlr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos a número do talão dás, jornais,. devem_ os assinan.aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o- mês e o ano em tes pruvidenciar a respectiva'
renovaçãn com antecedência
a verificação da prazo de vali, que findará.
de
mínima, de trinta (30) dias.
A
fim
de
evitar
solução
na.
dad'e de suas assinaturas;

EXPEDIENTE

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas; em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A. fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á sua aplicação, solicitamos
usem os- interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos às edições dos Órgãos ofiCiais 86 se
fornecerão' aos assinantes. que
os solicitarem no. ato da. assinatura
— O funcionário público federal, para . fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ata da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na: venda avulsa, acresci.
se do mesmo
do de Cr$
por ano
ano, e' de Cr$
decorrido.

- Aparelho para tratamento gitudinalmente da zona dos anéis de-, vimento de vai.-vern, entre os ditos
lo fato- de que: as ditas lâminas são i
de metal e cada um dos ditos meios, de material do tipo que tem um tu- tletores no dito rotor, para, guiar ma-' rotor e estator, sem diminuir a vedefletores conste de epoxi resina, tor tronconico, axiahnente móvel gi- taria' para dentro, levando-o dos ca- iocidade do dito material,
pelo que cada um dos ditos meios ratório dentro de um estator tronco- riais no dito estator aos canais no 10,ç, - Refinador tronconico. aper•
defletores sofre desgaste na mesma nieo, caracterizado por compreeme,r, dito rotor, sendo cada urn dos ditos feiçoado para material destinado ao
proporção como as lâminas do seu em combinação, uma pluralidade de anéis defletores circulares continuos fabrico de papel, substancialmente
membro, sem ra..hurar as Lâminas do lâminas dispostas longitudinalmente, formado por urna fila longitudinal- ccrao descrito e ilustrado nos deseespaçadas angularmente em torno do mente alinhada, lateralmente dispos- ubos anexos.
outro membro
Finalmente, a. depositante reivindito rotor e em torno do dito eststor. ta, de defletores individuais, cada um
5.9 - Fefinaclor em forma de co- para definirem entre si uma plura- dèles situado dentro de um dos ditos dica, de acórdo , com a Convenção Tnne truncado para material destinado lidade de- canais dispostos longitudi- canais e cada um formado de epoxl ternacional e de conformidade cora
ao fabrico de papel, de acôrdo com nalmente situados opostamente, uma resina.
de Industrial, a prioridade do corresqualquer um dos pontos 1 a 4, carac- pluralidade de anéis defletores cir9.9 - Aparelho Claflin, a combina- o artigo 21 do Código da Propriedaterizado pelo fato de que todos os culares continuos, espaçados longitu- 'ao caracterizado por compreender pondente pedido. dapositado na Reditos canais possuem largura e pro- dinalmente ao longo do dito rolar, uma pluralidade de filas circulares, partição de Patentes dos Estados Unifundidade miniinas preterminadas para guiar material para fora, l.- continuas, lateralmente dispostas de dos da América do Norte, em 29 de
pelo menos iguais a mais od menos vando-o dos canais no dito rotor aos defletores individuais. espaçados lon- ,agnsto de 1960, sob o número 52-412..
metade do comprimento das fibras canais no dito estator, e urna plu- intudinalmente ao longo do estafar.. I Urn total de 1 Opontos.
mais longas no material a ser tra- ralidade de ané is
• defletores circula- picando cada fi l a no dito estator ess nr, *nuos. •-;) dos longitudinal- pae ada lon gitudinalmente das filas
tado no dito refinador, e a folga entre os meios- defletores no dito mem- mente ao longo do dito estator. cada adjacentes na dito rotor para guiar
4 de janeiro de 1912
bro rotor e os meios defletores no um déles numa zona espaçada lon- material em trajeto sinuoso, em modito membro estator é pelo menos
Requerente: Estanislau Mlnikowiti
Igual a mais ou menos metade do
- Estado. da Guanabara..
comprimento das fibras mais longas
Titulo: Regulador de linhas elétrirui dito material.
cas telegdnicas e telegráficas 6.9 - Patinador em forma de code invencão.
ne truncado pati material destinado
• 1.9 - Rep-ulacor de linhas eletr1-•
ao fabrico de papel. de acardo com
C82 , tP?efewrirw, P t — l e grátleas. caraeos pontos 1 e 2, em que os defletores
Consolidação baixada com
'.-erirado por ura armaeão, provida de
Individuais P M cada uma das ditas tie Decreto n," 45.421. de 12 de
um imnel"!o de ornota do mordente de
las. anresentam cada um déles. uma
uiva dast Unhas a regular e de um
fevereiro de 1959 - Circuitar
base larga paredes dianteiras e tranronulsor que mov i m enta uma roda
seiras extremas chatas. inclinadas. e
o 6. de 19 de teveremo de 1959,
den tada Viva A
tr'ilbOr. cujo mouma face terminal chata. estreita no
"1mm-o-a eepolta no e nrolamento de
do Ministro da Fazenda.
nivel doe pontas das lâminas ad iaum nehn de n no
remilti(.rem das 11cantes
as, el"t -tes,s, teinç7mieas e telegrár, -1-;
9 ,a..
7 9' - Fefinador em forma de coDl VULGAÇAO N.° 810
ne truncado Para material destinadb
2.9 - Regulador do linhas elétricas.
ao fabrico de papel, de acdrdo com
-i pn-rirfras e telegráficas. de acôrdo
o ponto 1. em que cada um dos ditos
-er o nnrvi n
ea,actPriZaCiO, Dor
melas defletores compreenda tona
Preço: Cr$ 1W,G3
^r- a roda den tada travada e despluralidade- de flas circulares emit i
. -r..vada nor uma lin auela fiada
-rmosdeflatcni
a:rbor
/mio retrooesso é imoedido
Melai ficando as ditas fitas num dos
-er outra l in -u nts fixado na armaA VENDA :
ditos membros esnacadas longitu di. -ág
n enrolamento do
outro
nalment e das ditas filas noerm
a no rr) ta m bnr e a regulaC.,00 de Vendas : Av. Ro . i ns .1\ IN'es.
membro a distrintias Predetseãoina
..grn "RS
q2Q, R /TA Vé.8
até-dasextrmi
e de admi
Ancia 1: . Mini ,4erio
1-717.r oda
anron^o
ã de descarga do dito refinador, de'1 9 -•
(1,,- linhas a'étricas.
vido a que o dito espaçamento lon••>?-'7-Iírnge
Atende-se a pedidos pelo Sei‘,.ço
l neráficas, de acôrdo
Ree.mbõlso Potal •
gitudinal não cria restrição de fluxo
ng nnn tem 1 I.? 2. tudo substancialenpor tõda a vida dos ditos revestim
' -- ^rn ama deselito e ,;4;-)resenguarnições
à
medida
que
o
iw ou
indo , nos desenhos anexoreter em avanço entre no estear.

11‘1 PÔSTO DE SÊ.l.
-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar sus «punções ao Departamento
.2‘acion51 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

SOCCer o

Têm° n.9 680.294, de 3-12-64
Mitsui-Ihara Produtos Químicos S. A.
São Paulo

r

i

MITSUI—IRARA • ,

PRODUTOS QUIMICOS
S/A.
Classe I
Absorventes. !acetona. ácidos, acetato,.
nades químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e celulose: água raz, ãlcool, albumina, anilinas, alumen. alvaiade, alvejantes industriais, aluminio em pó amonlaco.
anti-incrustantes, anti-oxidantes, Batioxidante% anti-corrosivos, anti-detonante* azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins Industriais, amônia; banhos para
galvanizaçâo, benzina, benzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbcnatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, crea
natos; descorantes, desincrustantes, dissolventes: emulsões fotográficas. enxofre. éter, esmaltes estereatos: feno!, filmes sensibilizados para fotografias, Si.
xadores-, tormol, fostatos industriais, fósforos industriais fluo-etos; galvanizadc,res. gelatina para fotografias e pintura.
giz. glicerina: hidrat0s, hid rosu I Eitos.
impermeabillzantes toduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mer
cario; nitratos, neutralizadores. nitroce•
lulose: óxidos, oxidantes. Meos para
pintura. óleo de linhaça; produtos qui•
micos para impressão, potassa industrial, papais emulsionáveis para a fotografia papes dP turnesol, papéis heliogra ticos e heliocopistas, pelicula.s
sensíveis. papéis para gotografia e análises de laboratório, p i g mentos, potassa
pós metálicos para a composição de.
tintas. p reparações para • fotografias
•-odutos para niquelar, pratear e cro-

arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, ca-cla,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticlos, croqueiea, compotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. doces, doces de tru.
tas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enzovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas. fel-idas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos. frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar. gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, horta!iças, lagostas. linguas. leite
condensado, leite em p6. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alisnenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, na
zes, óleos comestíveis, ostras- ovas.
pães, paios. pralinés. pimenta, pós para
pudins. pick'es, peixes, presuntos, pa.
tês. petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
nueijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches. salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes. suco de tomates e de
trutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
'Ira, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n. 9 680.299, de 31-12-64
"Imperman" Publicidade Ltda.
São Paulo

mar, produtos para diluir tintas prossia.
to; reativos, removedores. reveladores;
sabão neutro sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes. contruções, decorações, couros. tecidos, libras, ceiuiose barcos e veículos talco industrial. thiner
Termo n.° 680.298. de 31-12-64
C-ornparihm Brasileira de C:socolates
asa P;iiiio

PRORROGAÇÃO

IJARENA
'..laSst

a, a

letria

CATARINENSE

Classe 36
Para distinguir meias

DE SEGUROS GERAIS

Termo n.° 680.308, de 31-12-64
Materiais de Construções "Jabaqu
Ltda.
S3o Paulo

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 630.304, de 31-12-64
Indústria de Malhas "Wajntraub"
Ltda.
São Paulo

NAJNTRAU

Temio n.° 680.307, de 31-12-64
Brasopal S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

X I C.
PI
Indáetria Braeileiri

COMPANHIA

B

Indastria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos mie vemaiários
e roupas feitas em gera.: Agasalhos,
aventais, a'percatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes. capas. ehales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
de seolsoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, jogos de bagada. jaquetas. Iaques,
luvas, ligas, lenços, mantas meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, ()definas,
peugas. ponches, polainas, piintras. p ..snhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo.
suspensórios, saídas de banho. sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 690.305, de 31-12-64
Condomínio Edifício Centauro

.1 ALUI, ASA
(-lasse 16
Para distinguir: Materiais paar construções é decorações: Argamassas, argila,
arem, azulejos, batentes, balaustres, Hocos de cininto, blocos para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
chapas ,ara coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edifica.
ções premoldadas, estuque. emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, Jalne.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvaa
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilras, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, moaaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impertneabIzantas as arganias.
sus de cimento e cal, hidráulica, padre*
galho, produts Letuminosos, impermea.
'santas líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nal)
vimenteção. peças ornamentais de c1.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parquetas. portas, portões, p:sos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreta
telhas, tacos, tubos de ventilaçá'o, tais:
ques de cimento, vigas, vigamentos d
vitrõs
Termo n. 9 680.309, de 31-12-64
Auto Posto "710" Ltda.
Sao Paulo

Rio Grande do Sul

EMIFICIO CENTAURÓ
Porto Alegre—Rioj
Grande do Sul,'
Classes: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda

LiaNm. 47

Carvão mineral. de turfa o uvegetide
Ceras para iluminação, combustiveisti
fluidos de iluminaçào gasolina. gorda*
ri de petróleo. graxas, lenha, /librai
cantes, nafta, óleos iluminantes, ólees
lubrificantes, parafina!, petróleo medi*
nado, querozene e turfa

Titulo
Termo n.9 680.301, de 31-12-64
Termo n.9 680.306, de 31-12.64
Hélios S. A. Indústria e Comércio Brasopal S. A. Indústria e Comerás
Termo n.• 680.310, de 31-12-64
São Paulo
Saanic S. A. Madureira Indústria
São Paulo
Comércio
São Paulo

RELIOS—TRALTÇÃO
INDELÉVEL

ATOXIZBIU,
Indástria 111.0611eiii4

4

aspargos.
alho
alinhavas vara animais, amido.
miênd,ms, ameixas. amendoim. araruta,
r; ,

Termo n.9 680.303, de 31-12-64
Companhia Catarinense de Seguros
Gerais
Santa Catarina

Ciasse
Expressão de propaganda

Classe 36
Para distinguir meiam

SAXIC S/Á:
MAIGREIBA IXIOSTRIAI

1 5 ~CIO,

Nome comercial

d

.
+••n•n=4,....

ro

Termo n.° 68.0.361, de 31-12-1951
"Marcos Keuteruijian . — Indústria e
Comércio Ltda.

;a dt tomate me' e meia 10 mate mas
et, para mitiga Uh molhos noluscoa
aostarde. mort ‘ dela nos moscada ao-

São Paulo

cimos primes pimenta pós para
• ri,ns macias peixes p resuntos. Da
.és peta oois tistilhas pizzas pudicas.
•
InS rações paia n.-eadas p ara sai
na.. requeliões sai sagu sardinhas

KEUTENEWIAN
Sao Paulo— Caoitai
Classe 33
Titulo
Termo n.° 680.362. de 31-12-1964
"Marcos Keutendjian" — Indústria e
Comércio Lida
. São Paulo
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 680.374, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro

I ndústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, vinhos.
comostos, vermouth. quinado, fernet,
oognac, 'tura, whisky, bitter, aperitivos, amargos. licõres, gins, absinto.
ptimel, anizette, aniz, genebra, kirch,
marasquino e vódca
Tármo n.° 678.375, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de janeiro

th..mstria Brasileira,
Classe 41
AlcachOfras. aletria: alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas. ameixas, amendoim araruta
arroz, atum, avela. avelãs. azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos bombons bolachas. baunilha.
café em pó e em grão. camarão, canela
mo pau e em pó. cacau, carnes chá
caramelos. chocolates. confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. can.
gica coalhada, castanha. cebola. condA.
mentos para alimentos. colorantes.
chouriços, dendê. doces. doces de fru.
tas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas., enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias. • favas,- fé
calas, flocos, farelo. fermento& felpa
figos. frios, frutas secas naturais e ais.
bilradas: grirose. goma de mascar. gorduras. granulos, grão de bica gelatina
goiabada. geléias, herva doce. berça
mate, horta/roa. lagostas. lingual'. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
ma alimenticlas. mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas

...a.
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Termo n.9 680.380, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio (le 1,r.eiro

ofx~ c 9.a44 a
iNn USTRIA BRASILEIRA

y uiches saisichas salames wmas en•
Classe 36
atarias sorvetes sucos de tomates e
-'ara distinguir: Artigos de vestuários
ir.itss: torradas tapioca tâmaras talha e loi.pas tetas em geral: &gasalhos.
a al tremoços tortas. tortas para ali aveatais al p arcatas. anáguas. blusas.
mento de animais e aves torrões.
-wo.as. botinas. blusões boinas. baixatoucinho e vinagre
i os bonés. capacetes cartolas caraou. as casação. Loietes. capas. chales.
cachecols calçados. chapéus. cintos.
Tèrmo n.° 680.376, de 31-12-1964
cintas. combinações. carpinhos calças
le senhoras e de crianças, calções . calça:, camisas camisolas camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros.
suspensórios saldas de banho sandálias

Jorge Alves de Oliveira
Rio de janeiro

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes aparaivos. afiz, la:tter. brandy, conhaque, cer- was. casacos, chinelos. dominós. :ch.trvejas. ternet, genebra. gin, kumel, lico- ,es. fantasias fardas para militares Cores, nectar, punch, punpermint, rhum, legais fraldes. galochas, gravaras, gorsucos dd trutas sem álcool, vinhos ver. ,os logos de angarie Jaquetas. Inch
;asas. ligas lenços mantem. meias.
inuth, vinhos espumantes, vinhos
maaSs mantas rpanddão • mantih..3*
quinados e whisky
'etós palas penhoar pulover pelerinas
ocupas ponches polainas. pijamas. pu.
Termo n. 0 680.377, de 31-12-1961
nbos perneiras. guimonos. r-galos
rnfif de ,-hambre muna° sobretudos
Jorge Alves de Oliveira
sueteres. shorts sungas stolas ou slacks
Rio de Janeiro
tuler toucas ttfrhantes. ternos. milClasse 43
tnrnICS P vestidos
Refrescos e aguas natal ais e artificiais.
n.°
680 381 de 31-12-1964
Te
.mo
usadas como bebidas, a saber: Aguas
Jorge Alves de Oliveira
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de.
Rio de janeiro
cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para
Classe 41
refrescos
P.:eachoiras. aletria alho. aspargos
açúcar alimentos paar animais. amido
Termo n.° 680.378. de 31-12-1964
¡amêndoas ameixas, amendoim araruta
Jorge Alves de Oliveira
artoz atum aveia avelãs azeite. aze,
Rio de Janeiro
tonas. banha bacalhau. batatas, balas
oistaatos bombons bolachas baunilha
Ciasse
caie em isó e em grão camarão. canela
Tabaco manufatura ou não, artigos m pau e em pó cacau, carnes chá
fumantes, exceto papel (classe 38), a caramelos, chocolates. confeitos. crasas
saber: Acendedores de cigarros, charu samenticlos croquetes. compotas. can
tos; aromanzadores para fumantes, bolcoalhada, castanha cebola. condi
sas para fumo, tabaco e rape, boquilhas, cereais. cominho, creme de leite cremes
ara alimentos :obrantes
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros; filtros mentos p
para piteiras, fosforeiras, fumo manufa- chouriços. dendê doces doces de bis
turado ou não; isqueiros; porta-charu- tas. espinafre, essências alimentares. em.
tos, palha para cigarros, piteiras, pon- Panas ervilhas enxovas, extrato de to
mate. farinhas alimenticias tavas, fé
teiras de cachimbos e porta-cigarros
cuias Flocos tareio f ermentos, feilã'
ligo& frios, trutas sêcas naturais e crisTermo n.o 680.379, de 31-12-1964
cauzadas; grIcose goma cie mascar gor
Jorge Alves de Oliveira
duras, grânulos grão.. de bico. -gelatina
Rio de Janeiro
goiabada. geléias. herva doce herva
Classe 48
mate, hortaliças, lagostas. linquas. leite
Para distinguir: Perfumes, essências. ex. condensado. leite em pó. legumes ete
tratos água de colônia, água de touca- conserva, lentilhas, linguiça. louro. 02às
dor, água de beleza água de 'quina. RE3 alimenticias, mariscos, manteiga
água de rosas, água de alfazema, água margarina, marmelada. macarrão. mas
para barba, loções e tónicos para os sa de tomate. mel e melado. mate, mas

Termo n.o 680.385, de 31-12-1964
. Jorge Alves de 'Oliveira
I
Rio de Janeiro
Classe 48
Para distingnin Perfumes, essências. mu
tratos água de colónia, água de touca»
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, loções e tõnicoa para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons cosméticos, fixadores
durosos e pomadas para limpeza da pele e - maquilage - depilados. desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, iapis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar chios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
cabelos creme evai.escente. cremes gor.
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios eu pó,
pasta ou mamata; sais perfumados para
banhos pentes, saporizadores de perle.
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
de penteados, petróleos, óleos para Os
e aios, rum de lourb, saquinho pertaalado. preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o- tratamento das unhas,
hisolven tes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
ir unhas. cilios e pintas ou sinais arti:abalos e preparados para dsecolobetais. óleos para a pele
Termo n.° 680.386, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro
Classe 44
Tabaco manufatura ou não, artigos
fumantes, exceto papel (classe 38). r
saber: Acendedores de cigarros, chata.
jos, aromanzadores para fumantes, bolsas Para fumo, tabaco e rapé, boquilhas,
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros; filtros
para piteiras, fosforeiras, 4umo manufaturado ou não; isqueiros; porta-charts.
tos, palha para cigarros, piteiras, poir
teiras de cachimbos e porta-cigarros
Termo n.o 680.383, de 31-12-1961
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro

cabelos para a pele. brilhantina. ban- sais para mingaus, molhos. moluscos.
dolina, batons, cosméticos, fixadores mostarda. mortadela. nós moscada,

de penteados, petróleos, óleos . para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pá.
Pasta ou liquido; sais perfumados para
°anhos, pentes. vaporizadores de pertc
me; escovas para dentes, cabelos. unha,
e cílios, rum de louro. saquinho perta
mado, 'preparado em pó. pasta, aqui;
do e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolv entes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dlecolo.
rir unhas. dlios e pintas ou 'inala arti
lidais, óleos para a pese

n

zes: óleos comestiveis. ostras. ovas
>nes. piaos. prlinés. pimenta, pós para
pudins. pickles. peixes. presuntos. >a.-és petit-pois, pstilhas. pizzas. pudins.
queilos, rações balanceadas para anisanduiches. salsichas, salames. sopas en
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tártaras, talha
r.m. tremoços. tortas, tortas para • ali
alento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre'
Termo n.9 680.382. de 31-12-1964
Jorge Alves de. Oliveira
Rio de janeiro
Classe 43
•
Refrescos e águas naturais e artificiais.
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
cana, caldos de trutas: guaraná; refrescos, refrigerantes: soda; xaropes para
refrescos

•

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargo*.
açtcar. alimentos paar animais, amido,
amêndoas. ameixas. amendoim. araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas. balas,
bis< oitos. bombons. bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela,
„lucilo& rações balanceadas para ant.,
em pau e em pó. cacau. carnes. chi,
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
canais. cominho. creme de leite, cremes
croquetés, compotas. cancaca, coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços. dendê. doces., doces de frutas. espinafre, essências alimentares, emp adas ervilhas. enxovas. extrato de tomate. farinhas alimenticias. favas. féculas. flocos, tareio fermentos, feijão,
figos, frios, frutas aêcas natural* e cria-
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tallzadas; gricose, goma de mascar, gor
duras, grânulos, grao de bico, gelatina
çoiabada, geléias, herva doce, herva
Mate. hortaliças, lagostas, línguas, leite
liondeasado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, touro, mas.
sas alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrâo, mas.
ta de tomate, mel e melado, mate. mas.
tas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. tiosem óleos comestiveis, ostras, ovas,
pàes piaos, prlinés pimenta. pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. sagu, sardinhas
saaduiches, salsichas, Balames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca.' tâmaras, talha.
rim. tremoços. tortas, tortas para ali
-.lento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

liquido: para oadulaçâo, permanente, queijos, rações balanceadas para anilixas para unhas, laquê, alem para o
pós para dentes, perfilcabelo, pasta
met, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para et unhas, pois-pena
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutls. pon-pons, pé de
arroz
Tèrmo n.o 680.384, *de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro
EsPealai.-ativARAFNreW,croda?.
• 7"ãátá,..::uXa. 'gut.
ALAMBIQUE DE BARRO

_-

Termo n. 9 630,387, de 31-12-1964
Jorge Alves de °lisa ira
Rio de Janeiro
Classe 42
• Para dis, urr: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra. gin, kutnel, licores, nectar, punch, pimpertnint, rhum.
sucos dd frutas sem álcool, vinhos verClasse 41
muth, vinhos 'espumantes, vinhos
Para distinguir: Aguardentes, aperitiquinados e whisky
vus, anis. bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet. genebra, gin, kumel,
Termo n.° 680.358, de 31-12-1964
nectar. punch, pimpermint, rhutn
Jorge Alves de Oliveira
sucos de frutas em álcool, vinhos, verRio de Janeiro
muth, vinhos espumantes, vinhos quiClasse 43
nados, 'whisky
Refrescos e águas naturais e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Aguas
Termo n. o 689.391, de 31-12-1964
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
Jorge Alves de Oliveira •
cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para
Rio de Janeir
refrescos
•
Termo n.9 680.389, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de janeiro
Classe 44
Tabaco manufatura ou não, artigos
fumantes, exceto papel (classe 38), a
saber: Acendedores de cigarros, charutos, aromanzadores para fumantes, bolsas para fumo, tabaco e rapé, boquilhas,
cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros; filtros
para piteiras, fosforeiras, %mo manufaturado ou não; isqueiros; porta-charutos, palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos e porta-cigarros

mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
ta/aniches, salsichas, salames, sopas ealatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animai & e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo n-9 680.392, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aPeritivos,.aniz. bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, giu, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum.
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Termo n.° 680.393, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro

Termo n.o 680.397, de 31-12-1964
Companhia Brasileira de Artes,
Presentes e Utilidades
Guanabara

Companhia brasileira de Artes,
, Presentes e Utilidade?
Nome Comercial
Termo n. , 680.398. de 31-12-1964
Delprim Salum de Oliveira
Guanabara

'

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para
refrescos
Termo n.9 680.394. de 31-12-1964
Jorge Alves- de Oliveira
Rio de Janeiro

Classe 33
Turismo, viagens, hospedagens, compra
e venda de passagens, cruzeiros
turisticos e câmbio

Classe 44
•
Tabaco manufatura ou não, artigos
Termo n. o 680.399, de- 31-12-1964
fumantes, exceto papel (classe 38). a
saber: Acendedores de cigarros, charu- Comércio e Indústria de Refrigeração
tos, aromanzadores 'para fumantes, bolConserve — Ar Ltda.
• Guanabara
sas para fumo, tabaco e rapé, boquilhas,
cachimbos, cigarrilhas, cinzeirds; filtros
para piteiras, fosforeiras, calmo manufaturado ou não; isqueiros; porta-charutos, palha para cigarros, piteiras, ponteiras de cachimbos e porta-cigarros

Comércio e Indústria

Termo n.° 680.395, de 31-12-1964
Jorge Alves de Oliveira
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
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- Classe 48
Para distinguir: Perfumes e mpó e liquido, essências, sabões e sabonetes perfumados e não, em pó. liquido e bastão,
cremes, aguas de colónia, águas para a
-cútis, loção para cabelo. dentifrício liquido, em pó ou pasta, lamiscar, arminhos amonea liquida, em pó e em pedra
para banho. água de quina, de rosas e
de altazema, oolerosas para toucador.
para maquilagem, anti-sudorificlo, batons, brilhantinas, bandolinas, pomadas.
hquidos, unguentos e pastas para a conservação de peles e eliminação de manchas, carmim, "crayosn". cosméticos,
desodorantes, depilatórios, glicerinas perfumadas, gelatinas rosadas, insensos, iiquidos para evitar a queda de cabelo,
lápis para maquilagem, "schampoos.
sais para banhos, vinagre aromáticos
talcos perfumados ou não, pós de
arroz

-:lasse 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos para animais, amido
atnêndios, ameixas amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Termo mo 680.390, de 31-12-1964
biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
Jorge Alves de Oliveira
café em pó e em grão, camar
ão canela
Rio de Janeiro
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
Classe 48
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
Para distinguir artigos de toucador e cereais, cominho creu) cde leite, creme
perfumarias em geral: Almiscar. água alimenticios, croquetes. compotas, can.
de beleza, água tacial, água de lavanda,
gica coalhadas castanha, cebola, condiágua de colónia. maninhos água de
mentos para alimentos. colorantes.
quina. água de rosas. água de eitaze- chouriços, dendê. doces, doces de frumas. amónia perfumada liquida. em pó.
tas, espinafre, esselicias alimentares, em.
em pedras, para banho, , nrilhantinas
padas. ervilhas. anzuvaa. extrato de to
bandolinas. batons. cosméticos para o
mate, torinhas alitnentit ias, favas. it.
Cabelo. pestanas. cílios e bigodes
crayons. cremes para a peie. carmins cuias . flocos, tareio. fermentos. frija()
Termo n.° 680.396, de 31-12'1964
cheiros em pastilhas. em tabletes. em figos, frios, frutas sécas, naturais e cria
Parva' S.A. Importação Comércio e
talizadas:
glicose,
goma
de
mascar
gor
lentilhas. em trociscos e .e.a.1 pílulas.
São Paulo
cremes para barbear cremes dental dura& grânulos, grão de bico, gelatina
Indústria
depilatórios, desodorantes. dissolventes, goiabada geléias, herva doce, nerva
hortaliças, lagostas, línguas, leite. •
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base cunaeasado. , leite em pó, legumes em
de pó de arroz. esmaltes ,ara unhas, conserva, lentilhas, linguiça, louro, masescavas para dentes, cabelo, roupas sas alimenticias mariscos manteiga,
alhos e unhas, fixadores aara o cabelo, me:Jarina marmelada, macarrão. maspestanas. cílios e bigodes. Udu para sa de tomate, mel e melado, mate. maso cabelo, glicerina perfumada para uso sas para mingaus, molhos, moluscos,
de toucador grampos para e cabelo mostarda, mortadela, nós moscada
para maquilagem. lança-perfumes. lo- zes; óleos comestiveis, ostras,
Classe 21
ções. líquidos dentitricios •m pasta. em pudins, pickles, peixes. presuntos.. paVeículos em geral e suas partes .
geléia de petróleo perfumada. lápis. pões, paios, pralinés. pimenta, pós para
integrantes
tabio em creme. em elixir e em pó. ,tês petlt-ools. pastilhas. Pizzas. pudins:

de Refrigeração

Conserve - Ar Ltda.
Nome Comercial
Termo n. o 680.400, de 31-12-1964
Oswaldo Massaini
• São Paulo

O Santo

Milagroso./

Classe 32
Uma película cinematográfica
Têrmo n.° 680.402, de 31-12.1964
Sociedade Anônima Lova]
Guanabara

Classe 3
Melas

Termo n.° 680.401, de 31-12-19(4
Waldomiro Antonio Ribeiro
Guanabara

Organizaçãc
Norte do Brasil
Classes: 16 e 33
Insígnia de Comércio
Termo n. o 680.403, de 31-12-1964
Sociedade Anónima Lovel
Guanabara

Termo n. 9 680.406. de 31-12-1964
Fero Chinaglia Distribuidora S.A.
-

Guanabara

Termo rt.• 680.410, de 31-12-1964
A Esplanada Roupas S.A.
Guanabara

PRORROGAÇAO

sat,

Li=1
MALA DIRETA
Classes: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda

PRORROGAÇAa

•
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Termo n.o 60.407, de 31-12-1964
Fernando Chinaglia Distribuidora S.A.
Guanabara

O ACHADO
DE 11- O J E

Classes: 30, 36, 37 e 48
Sinal de propaganda
Termo n.° 680.411, de 31-12-1964
A Esplanada Roupas S.A.
Guanabara

Classe 36
Meias

DÉECT MAI!

Termo n, 680.404, de 31-12-1964
Editdra Vozes Ltda.
Rio de Janeiro

Ciasses: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda
Termo n.° 680.408, de 31-12-1964
A Esplanada Roupas 5 .A.
Guanabara

Termo n.° 680.416, de 31-12-2964
Casa Soares de Bebidas Ltda.
Guanabara

"2 MINUTOS"
INDÚSTRIA RR ASILEm
Classe 42
Artigos da classe
Termo n. o 680. 417, de 31-12-i§g,
Casa- Soares de Bebidas Ltda
Guanabara

MARACANIM
ZIDOSTRIA BRASILEIRA

"RO1ROGAÇA0
Classe 42
Artigos da classe
Termo n. 9 680.418, de 31-12-1961
Casa Soares de Bebidas Ltda.
Guanabara

)1
Li

r=1

maio ae 1903

Classes: 30, 36, 37 e 48
Sinal de propaganda
Termo nrg 680.412, de 31-12 1964
zn Esplanada Roupas S.A.
Guanabara

PRuHROGAÇÃO

SERVA DO NORTE
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 680.419, de 31-12-1964
("a Soares de Bebidas Ltda.
Guanabara

AMIGO DA ONÇA
INDÚSTRIA BRASILEIR A

PRORROGAÇÃO

°ACHADO]
DO DIA
Classe 32
Revistas, livros e publicações. ,
Impressos em geral
Termo n.° 680.405, de 31-12-1961
Editõra Vozes Ltda.
Rio de Janeiro

Tê7mo n. O 686:41-3, de 31-12-1964
21, Esplanada Roupas S.A.

PRORROGACÃO

Casa Soares de Bebidas Ltda
Gu.,naisp-a
NILO Prprilik

Classes: 30, 36 37 e 48
Sinal de propaganda
Termos ns . 680.414 e 680 .415, de
31-12-1964
Casa Soares de Bebidas Ltda.

COPACABANA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
ChiYse 1'
Artigos da classe

Classes: 30, 36, 37 e 48
Sinal de propaganda

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.o 680.921, de 31-12-1964

Kvamsç}

O UI DO
DASENA

GILDA
Classe 42
Artigos da classe

Classes: 30, 36: 37 e 48
Sinal de propaganda
—Termo n.° 680.409, de 31-12-1964
A Esplanada Roupas S.A,
Guanabara

PRORROGAÇÃC

Classe 32
Revistas, livros e publicações.
Impressos em geral

..lasses: 10, 36. 37 e 48
Sinal de propaganda

Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 680.420. de 31-12-196'4
Casa Soares de Bebidas Ltd.?

Classe 42
Artigos da classe

TRIPEIRO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Artigos da classe
Têrmo n.° 680.422, de 31-12-1964
Casa Soni-es de Bebidas Ltda

CAPR1
Classe 42
ciaS:EIRA
Artigos dBaRA
"fIsTRIA

Quinta-feira 13
Termo a.° 680.423, de 31-12-1964
Trapiche Corrêa Ltda.
Guanabara

APOIEM
CORRÉA
Classe 33
Título de Estabelecimento
Tèrmo a .° 680.424, de 31-12-1964
Trapiche Corrêa Ltda.
Guanabara
•

DEPÓSITO
CORRÊm
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 680.425, de 31-12-1964Guanabara
Trapiche Corrêa Ltda.

tORRÉA
INDÜSTRIA Bmsnjait
Classe 41
Artigos da classe
Tèrmo n.° 680.426, de 31-12-1964
C,orlatex — Representações Ltda.
Guanabara
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veiculos. artefatos de borracha não incluidos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para ca.
ciais. borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas. cordeiras, borrachas para aros, batentes de
eofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para jumelo, batente de porta
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para cardnros indus
dões rnassiços de borracha, cabos para
, ferramentas, chuveiros, calços de bar
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
parac entro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras. desentupideiras
discos de mesa, 'descanso para pratos.
encostos, embolos, esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiras. fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis, guarnições para velculos.
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, peras para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
raassiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor. Rapatas do pedal do breque. te*embalo e isolador, suportes, semi.
pneumáticos, suportes de cambio, sanfonas de partidas, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos Aios telegráficos e telefónicos, travadores de porta, tigelas,
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tigelas, tampas de borracha para conta.
gõtas, tiras de 'borracha para elaboração de substâncias quimeas
Termo n. 0 680.427, de 31-12-1961
Paulo Salles Guerra
Guanabara
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telhai, tacos, tubos de ventilação, tanque de cimente), vigas, vigamentos e
vien
.Têrmo n.° 680.431, de 31-12-1964
Ronson Corporation
Estados Unidos da Amérk:a

.216 ft~ma

TYPHOON

Classe 32
Revista
Termo n.° 680.428, de 31.12-1964
Alvaro Moia Moreira
São Paulo

Classe 44
Isqueiros para fumantes

extdata
Indústria 15rasileire
Classe 42

Térmo a. • 680.432, de 31-12-1964
Produtos Rocha Químicos e
(Farmacêuticos S.A.
Rio de Janeiro
•

NAVIGAN
AlatIstria Brasileira

Têrmos os. 680.438 e 680.439,
31-12-1964
Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Rio de Janeiro

de

ZOOSOL
Inddstria Brasileira
Classe 2
Preparações veterinárias
Classe 41
Preparações para a nutrição de animava
Têrmos as. 680.440 e 680.411, de
3-12-1964
Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Rio de janeiro

Para distinguir; Aguardentes, aperiti-

vos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint. rhum,
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Tèrmo n. 0 680.429, de 31-12-1964
Condomínio do Edifício Primus
Guanabara
PRORROGAÇÃO

PRIMUS
Ciase 33
Título
Têrmo n. 9 680.430, de 31-12-1964
Serplex Engenharia Ltda,
Guanabara

Classe 3
Preparação anti-emética
Têrmo n. o 680.433, de 31-12-1964
Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S .A.
Rio de janeiro

PALPIA-SPERSE
Juditatria Bruneb,
.

Classe 3
Preparação vitamínica para o enriquecimento do leite
Termo ri .° 680.434, de 31-12-1964
Produtos Roclie Químicos e
Farmacêuticos S.A.
Rio de Janeiro

Indústria Brasileirá
Classe 2
Preparações veterinárias
Classe 41
Preparaçõis para a nutrição de animais
—Tèrmo ;1.9 680 . 442, de 31-12-1964
Massoni 6 Cruz
Guanabara

.Indústria Brasileira

LIT
Indústria Brasileira,

GROFAC

Indústria Brasileira

Classe 2
Classe 16
Preparações veterinárias
Para distinguir: Materiais paar constru
Têrmo n. o 680.435, de 31-12-1964
ções e decorações: Argamassas, argila,
Produtos Roche Quimicos e
areia, azulejos, batentes, balaustres, bloFarmaceutinos S.A.
cos de cimnto, blocos para pavimentaRio de Janeiro
ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas
Classe 41
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua. Preparações para a nutrição de animais
caixas de descarga para etixos, edifica- Termos os. 680.436 e 680.437, de
ções premoldacks, estuque, emulsão de
31-12-1964
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruProdutos Roche Químicos turar metálicas para construções, lamaFarmacêutiets S.A.
1a de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Rio de janeiro
de junção, lages, lageotas, material iscr:
lante contra frio e calor, manilras, mas.'
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produts betuminosos, imperme0bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros cómo nas
vimentação, peças ornamentais de ciindústria Brasileira
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antiClasse 2
ácidos para uso nas construções, parPreparações veterinárias
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
Classe 41
para portas, tijolos, tubos de . concreto Preparações para a nutrição de animais

Classe 36
Calçados paracri
homens,
mens, senhoras e
Virmo n,° 680.443, de 31-121964
Massoni j Cruz
Guanabara

,indústria Brasileira,
"Classe 36
Calçados )ara homens, senhoras
crianças
Têrmo si.' 680.444, de 31-12-1964
Massoni & Cruz
Guanabara

'fabtlia

de Calçados'
Lindo,

Classe 36
Calçados para homens, senhoras •
crianças

1835 Cl.
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Térmo n.° 680.445. de 31-12-19t,4
Nacional Cia. 13;-asileira de Serr.,
Gerais

A

Tê 'mos ris. 680.450 a 680.452, de
'31-12-1964
Mactaal S.A. Máquinas Operatrizes

Guanabara
ODE SEG&

,o

4ZP

N WrONAL
Nome Civil

•

Indústria Brasileira

Térmo n.° 680.446, de 31-12-1964
Cia. de Andrade Cera e Pastas
Guanabara

1.3

4ústria Brasileira

Classe 46
Pata distinguir: 'Amido, anil,' azul da
Prássia, alvaiade de zinco, abrasivos
a/godâo preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anál, fécula para teaidos, fósforos de
cèra e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
•npsot -e4 etu sopmbil . soptaal aaanbuasq
ias para roupas e mata óleos para roupas. oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, poda cáustica sabão em pó,
sabão comum. sabão de esfregar e asponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Tétano n.o 680.447, de 31-12-1964
Império dos Fogões S.A.
Guanabara

trnoerio dos Fogóes
Classes: 5, 8 11, 15 e 16
Titulo
Têrmo n.9 680.448. de 31-12-1964
Império dos Fogões S a
Guanabara

trfuSerio dos Fogões S/A.,
Nome Comercial
Tétano n.° 680.449, de 31-12-1964
Fábrica de Palmilhas Ipanema Ltda.
Guanabara

ndústria Brasileira

I

Classe 4
—.

Classe 6
Para distinguir mãquinas para indústrias
texteis em geral, máquinas e suas partes
integrantes para fins industriais; máquinas de precisão: maquias operatrizes,
motores e suas partes: peças para vaiculos:alavancas. alternadores, aceleradores. anéis de istão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleo, anéis
para facilitar o arranque dos motores,
anéis de segmento, autolubrificadores.
arretes. aparelhos para mistura de combustíveis, de motores a explosão., máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas de cortes, máquinas para arqueação de embalagens e
volumes, máquinas para afiar. máquinas
para ajustar, máquinas. de atarrachar,
batedeiras, bielas. bombas de óleo, braços. burrinhos. blocos de motores, bronzinas, blocos. barras. bombas de ar comprimido. bombas lubrificantes, bombas
lubrificantes, bombas de circulação, bombas de comustivel para motores, bombas
de água e gasolina para automóveis,
bombas hidráulicas, bombas centrifugas,
rotativas, de deslocamento e a pistão,
bombas eltricas. bombas para líquidos,
para pressão hidráulica e para compressões. bombas elétricas para pneumáticos,
brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas brunidoras, máquinas
para bordar. máquinas betoneiras, cruzetas cilindros. cambies, cabeçotes. camisas, sárter de embreagens. cárter de
motor, comutadores. cubos de placas
de embreagens. .-u l atras de cilindro do
motor. caixas de lubrificação, carbura.
dores. cabeçotes do cilindro, máquinas
para cortar frios. coróas, carteias. ca .
delas cortantes para entalhar, camisas
para cilindros. -cardans, máquinas catadoras . caldeiras. máquinas de costura,
máquinas adaptadas na construção e
conservação de estradas, corte de madeiras e carretas, máquinas para cortar
e moer carne e legumes, máquinas classificadoras, máquinas de contar., máquinas para cortar. máquinas compressoras,
,arretéii. máquinas cravadeiras. carneiro.s hidráulicos, máquinas para fabricar
cartiões, máquinas para fabricar cigarros, máquinas para tirar cortiça, distribaidores de gasolina , dispositivos de arranque, diferencial, dispositivos de ignição elétrica para motores, dínamos, dragas. desnatadeiras para manteiga . desfibradores de cana e forragem. máquinas
cfesempalhadoras. máquinas debulhadoras, descascadoras, desintegradoras. máGuinas distribuidoras de concreto e barro. espuladeiras. eixos de direção. eixos
4e transmissão. embreagens. engraxado' es centrífugos para forjas, engenhos
te cana, expretnedeiras para manteiga.
engrenagens para mancais. engrenagens
de cremAheatas, engrenagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
sem fim. engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadoras. ast...ras
transportadoras, elevadores hidráulicos,
exaustores de forjas, esmeris. espulas

hl,

,Jiaquinas encanatórias. máquinas ensa
cadoras, elevadoras, 'máquinas ensaca<toras, elevadoras, máquinas de esculpir,
diafragmas, engrenagens de comando
das válvulas. maquinas etripilhad&ras
máquinas para estaleiros, eixos de comando, engrenagens para eixos de C.>
mando cf-a. válvulas e para eixo de ma
nivelas, máquinas de estampar, máquinas de esticar, máquinas para escavação
de terra, máquinas para extração de
óleos. filtros para limpeza do motor,
filtros para óleos, foles de forjas, fresas, fusos, fornalhas para fira ção, furadeira... forjas. máquinas para furar e
centrar fornalhas para tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico de fumo, máquinas para fabricar gelo, máquinas para
fabricar telas • de arame. guilhotinas.
guindastes, geradores de eletricidade,
guindastes, geradores para corrente coatisua e alternada, geradores de e1etricidade, máquinas para galvanoplastia. gazeificadores de líquidos combustíveis,
guinchos, injetores coara carburadores,
máquinas de impressão, fõrnos industriais (fornalhas). máquinas insufladoras, máquinas limadoras, máquinas oara
lavar vasilhames em geral. máquinas
para fabricação de bebidas refrigerantes.
de água gazeificadas, maquinas de arrolhar e tampar garrafas. máquins para
engarrafar bebidas e líquidos, máquinas
para colagem dos rótulos em vasilhames, máquinas para fermentar e mistu.
rar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas,
atninadores a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras. lubrificadores centrífugos. maquinas de lavar pra.
tos e roupas. máquinas lixadoras, macacos. mancais. motores elétricos, meadeiras, martelos mecânicos. moirasos
para cereais, maçarocas. marteletes rnalacates, motores, mancais para brocas:
motores de combustão interna, motores
diesel, macacos para brocas macacos de
reiscas, de parafusos e hidráulicos. mancais de roletas, molas, moas de válvulas. mandris, magnatas para motores:
magnatas de 'gruçá°. mecanismo um
pulsionador do diferencial, mineração,
multiplicadores, máquinas misturadoras
de barro e concreto. máquinas pbra malharia, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem. picador
de forragens. pinhões, pistões de motor
politrizes. motores a explosão, a com•
bustão interna e elétricos, prensas. punções. plainas de mesa. caninas :madorss
p.acas para tôrnos, prensas hidráulicas
máquinas para panificação e máquinas
para fabricação de massas alimentícias.
maqUinas para fabricação de papel. pontes gigantes. platinados para veículos,
inos, pedais de alavancas, de embrea,
gens, planetárias de parafusos sem fim
e de rodas. polias, máquinas para olaria.
máquinas pulverizadoras, máquinas de
polir. receptáculos. •olos, ro l etas. ressaltos repulsionadores de rolamentos e
rolos, rolamentos, aparelhos redutores de
consumo de gasolina, retentores de graxa, de óleo e de cilindro. redutores silenciOsos, máquinas de rosquear máquinas rotativas para usinar ferro. a.,:c
e bronze, máquinas para rotular, reguladores, serras mecânicas, segmentos de
pistões. engrenagens e parafusos sem
fim. silenciosos. saté'ites, separadores de
graxa, óleo e cilindro, máquinas secadoras máquinas para serrar, máquinas
salgadeiras para manteiga. teares. !tu
binas, torcedeiras. tesouras rotativas, te
coaras mecânicas. ternos revolver, tõrnos mecânicas, trilhos. Pipias, rraischas
ta-a ates. transportadores auromatieras
raaii alta e baixa pressão máquinas ia
varleiras, máquinal para terraplanagem.
tramarias de solda. , tuchos de válvu'as
,..anuinas oara indústrias de tecidos. nus-
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quinas para tecidos de tapeçarias. máquinas trituradoras, máquinas térmica*,
máquinas de trançar, máquinas de tricotar máquinas urdideiras, valvulas para
motores, válvulas de aspiração. traiu- portadores mecânicos, velas de ignição
para motores, virabrequins, ventoinhas e
máquinas ventiladoras
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos do,
mésticos, aparelros e artigos para instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecânicos para automatização
dustrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios de rádios: aparelhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cienti Gicos: acendedores. acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores. abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores; amplificadores, anemómetros, amperômetros, assadeiras elétricas, adaptadores de microscópios, agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de contrôle e medida, apa-elhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta ten.
são, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central. aparelhos de aproximação. aparelhos para
arclueaçâo de ,,olutnes, balanças bated , s. batedeiras para refrescos, bate.
deiras para liquidas e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,
businas, baterias, baterias elétricas, barômetros, bússola bobinas, balcões frigol ificos aparelhos -para bordar, aparelhos para Lanho de ar quente, chu\Pairais alétricos, cocmeteleiras. churrascaieira:. elétricas, campainras elétricas,
chaves a létricas, chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra contactas elétricos, candelabros, chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comutadores cafeteiras elétricas, compassos,
câmaras frigorificas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
co:tar pães cafeteiras automáticas.
Chassis coariam:adores. condensadores
para vapor. colimadores, aparelhos corradares de calos, cabos e condutores elétricos, contadores rotação, compresso es máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automas eis. cronômetros, aparelhos calibradores aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contrôle de sons. aparelhos
de comunicação interna, discos gravados, diais duchas, deapertadores, enceradeiras expremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadres de agrimensor extintores de
incéndios aparelhos para expremer frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, eletrennetros de quadrantes exaustores. estojos para filtros com torneiras,
faróis, faroletes. fogões fornos e fogareiros elétricos fios para eletricidades,
fios te- ra. ferros elétricos de engomar e
passar, ferros coE . ims a carvão, ferros
elétricos para -11 leverlores histvais. filmes avelarias. fôrmas elétricas.
filtros e óleos para meto--es aparelhos
de frequência modulada fonógrafos. fita, métricas íocalizadores para câmaras fotográficas faladeiras garrafas térmicas. aeradores automáticos geradores
estáticos c ele ,ramicos de alta frenuéncio quP runcinnam com válvula:- para
aquecimento ror rhelerrico e Indução.
Fitas maarraocas ar-arelho , rara gás engarraaido e anarelhos de inversão. refióqs, Ias, hi1 rórnet , os holofotes Para
automóveis interruptores, isoladores im-
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Termo n.° 680.454, de 31-12-1961
pressorea aparelhos de intercomunica- quimétrica, correntes para chaves, col'çâo, indicadores de niveis imans perma- cretes, chaves Ora porcas, distintivos, New Juntas Comércio e Indústria de
Juntas Ltda.
nentes para rádios, aparelhos de gás dobradiças, descanço para talheres, praneon, gravadores de titas, gravadores tos e copos, enxadas, esferas, engates,
São Paulo
de discos, Isolantes elétricos, isoladores enfeites de metal, estribos, espátulas
de corrente. intermediários para filmes, estojos de metal para carimbos, eixos
lâmpadas. Innetas, liquidificadores. lu- expandidor para tubos, estruturas metápas, lampeões, lustres lentes aparelhos licas, escarradeiras, espremedores, espuluminosos, aparelhos de luz tluorescen- madeiras, formões, foices. ,.erro para
tes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas de mão. luzes trazeiras para veiculos, microscópios. mocrómetros. manômetros, mostradores.
de rádios, mim ()tones. medidores de
aoscas medidora; de Intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de
medição, massaricos, uiveis de tarro,
níveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para banheiros painéis de carros, para-raios,
plugs parâmetros, panelas elétricas. panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-ups, pilhas sêcas elétricas, prumos,
pantógrafos. pantômetros, pirômetros
periscópios. potenciômetros, quadros de
comando, instrumentos para medida t
contróle para mecânicos. relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
cinematográficos, pince-nez, aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, .réguas
de aço, rádios, refletores, reatores retais, receptores. regadores automáticos
relógios, relógios de ponto e de vigia,
redutores, resistências elétricas, registros
para água, i• egistros para canais e comportas, receptores de sons, reatores, reatores para luz fluorescentes, reostatos
registros para vapor, registros para
bidê. para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias.
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarme
apa.relhos para soldar, soquetes, sinaleiros. reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisores, telelupas, telômetros. tomadas, telescópios. teodolitos
termômetros, tomadas de corrente, aparelhos de elégrafo sem fio, transformadores, trenas. torneiras de. alta pressão.
torneiras com dispositivos para aquecimento de água. telAones, telescópios.
transmissores. toca discos, automáticos
ou não. tubos concluas, terminais para
baterias, voltimetros, ventiladores, válv ulas, válvulas de redução. válvulas
para rádios, válvulas para água, valvu.
las de descarga a pressão. válvulas de
comportas velas para filtros. aparelho transistores, apaielhos de transmissão e
r ece p ção de sons e tripé,
Classe 11
Para distinguir ferragens e 4erramentas.
Alicates. alavancas, arruelas, araebites,
argolas, aldraves. • armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café. assadeiras. açucareiros. aparelhos para lavatórios. arandelas, arestas, aros, ahnotadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, hrocas bigornas. baixelas
bandejas, , bacias momhonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras bules, bisagra buchas, bainha
para tacass bate:Ms de cosinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabídes, chaves da parafusos, conexões
para 'man:miem-os caixas . de metal para
portões colunas, canos, chaves de fenda ;have inglesas. cabeções. canecas
copos, cachepots centro de mesa coqtwteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados caldeirões, caçarolas,' chaleiras catetairas conchas coadores, cuscuseiros .
les de matai
rabos. caixas de te-a a r uzeta? curva.
-IntoneiraS. ChaVelrONc,i1iive -s, chasenas. cremones. cadairos crivos, chantradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tor-

cortar capim, frerolhos, lacas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores. ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas; linguetas, leiteiras, mac.hadinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nines, pcas, pás, picaretas
pregos. ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
portajóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presi-

lhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios. roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas torquezes, trilhos tubos subula
ções, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, .trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Termo n .9 680.453, de 31-12-1964
Malharia Nossa Senhora a-(1:.onceição S A
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mas cartazes impressos. literais de Ivo*
paganda, cheques, etiquetas impressas,
escapulares; folhinhas impressas; notas
promissórias
Termo 11.0 680.461, de 31-12-1964
Provende — Vendas e Empreendimentos de Imóveis Ltda.

uooperativa Habitacional

Termo n. o 680.456, de 31-12-1964
Provoncle — Vendas e Empreendimentos
de Imóveis Ltda.

de Brasília

Brasília

Classes: 33 e 50

Conta Habitacional
de 13rasilia

Termo n .o 680.462, de 31-121964

Título
(Prorrogação)
Martin Marietta Corporation
Estados Unidos de América

PRORROGAÇÃd

Classes: 33 e 50
Titulo
Termo na 680.457, de 31-12-1964
Sel-Rex Corporation
Estados Unidos da América

MODULE -'X
Classe 8
Unidades do recipiente do equipamento de galvanoplastia
. Termo n.° 680.458, de 31-121964
Companhia de Eletrodos de Carvão
Guanabara

Companhia de Eletrodo'
de Carvão
Nome Comercial
Têrmo n. 5 680.459, de 31-12-1964
Provende — Vendas e Empreendirrin-Is de Imóveis Ltda.

Gompanhia Habita-da-dal
de Brasília

Termo n.0 680.460, de 31-12-1964
EMIL — Estruturas Metáliaaa
Industriais Ltda.
Brasília .

Termo n.° 680.455, de 31-12-1'964
Aster — Escritórios de Assestar------,to
Técnico Ltda.
Brasília

ladriüxiis, telhas portas janelas. Papel
para forrar casa. Clubes e atividades
recreativas. Bilretes de loteria; cabogra.

Classe 11
Estampos metálicos, juntas metálicas

Classs: 33 e 50
Titulo

Classe' 36
Meias

dios, estradas, como cimento, azulejos.

Brasília

Et-er ne.e,
.10 co,,. o ho

'1 8.3 /

EMIL - Estruturas Metálicas Indusbiais

Classes: 5, 11, 16,33 e 50
Metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, usados nas indústrias.
ASTEC - Escritório%
Ferramentas de tócla espécie (exceto
partes de maquinas), ferragens
ge Assessóramento Técnico Ltda. equando
cutelaria em geral. Pequenos artigos
de qualqur metal. Material exclusivamente para construção e adorno de préNome Comercial

S

Yleistit.

Classe 1
Para distinguirm substâncias quicnica4
usadas em geral nas indústrias, anilina'',
absorventes, alcatrão, água raz, ecod
aluminio em p6, alvaiade, =fia antlde,
tonantes, anti-incrustantes e desfilem
tantas para caldeiras, arsénico. acetei.
na, acetato de chumbo, acetato
cobre, acetato de amónio, acetato dl
potássio, acetato de zinco, ácido bóri
ácido ozálico. ácido nítrico, acido f 4.
nico, ácido citrico. ácido salicilico, Lei.
do benzóico, actol, água oxigenada, •
bagina, albuminato de ferro, argirol
arseniato de ferro. arseniato de potát
'sio, arseniato de sódio, antimónio cn
tálico, amoniaco liquido, acenai, aristal
acetalilida, bálsamo de peru, bi-cloreti
de mercúrio. bicloreto de mercúrio, bl
fosfato de cálcio, bicarbonato de sódisa
bolus, alba, boricina, borato de sódio
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bis
tumose. bicarbonato de potássio. bro
FF. cola sintética, composições quimi
cas utilizadas pelas indústrias, texteis
pelos corturnes. corantes, minerais pari
uso na indústria. creosoto para uso dai
indústrias, cafeina, cal virgem, carbo
nato de ferro, carbonato de magnési
carbonato de sódio, carvão veget
reto de cálcio, cloreto de cnagnéal
cloreto de amónio, cloreto de cal. cio
cloreto de sódio. cloreto de potássi'
colargol. colodio elástico, crernor
tártaro. cuprol, citrato de ferro. citra
de quinino. citrato de ferro verde. car
bonato de amónia, cloreto de zincg
ca-bonato de potássio, carbonato
manganês, dermatel.
desengraxantel
para niquelação. desoxidantes para me
tais. desincrustantes para máquinas. cai
xiSfre em pó, estearato de aluminld
essências de gomenol, essência de e
calipto. emolientes para remoção
tintas aplicadas, emulsionantes pa
produtos asfálticos, esmaltes, ater, fen
salil, formol, fosfato de ferro, fosfa
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfat
de sódio, fosfato de amônio, flu1d4
para freios, glicerinas, glicirofosfato 4;
potássio, glicerofosfato de magnés1
q.l icertíssfato de -ódio e cálcio, glico
glicose, gomelinas, hidratos, hldros
fitos, hermitor, hemoglobina em
hipossuifitos de sódio, Iodo metáll
lodureto de chumbo, todureto de ars
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aia°. lodureto de prata. iodureto de en iustriaia, alumiai° em pó amoniaco
icitiol. iodureto de potássio, mi antiancrustantes, eati-oxiciantes, anupermeabilizantes. iactEtostato de cálcio oxidantes. anti-corsosivos, anti-detonana
iacirina, lactato de cálcio, lanolina
tes. azotatc,s, água acidulada para
scumuladores. água oxigenada .para
rins industriais, amônia; banhos para
Termo n.9 680 . 463, 'e 31-12-1964
jalvanização, benzina, banzai. betumes
(Prorrogação)
aicarbonatos de sódio, de potássio; ca
Martin Marietta Corporation
'virgem, carvões, carbonatos, cataliza
Estados Unidos da América
dores, celulose, chapas fotográficas
composições extintores de incêndio. cloro. corrosivos, cromatos. corantes, creosotos; descorantes, desincrustaates. dis•
PRORROGAÇAO
solventes; emulsões totográticaa. enxofre. éter, esmaltes estereatoa, fenol. fil
mes sensibilizados para fotografias. Niaadores. formal. fosfatas fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina: hidratos. hidrosultitaa:
Classe 1
impermeabilizantes. ioduretos; lacas;
Absorventes, acetona, ácidos, acetato& massas para pintara. magnésio, meragentes químicos para o tratamento e surjo; nitratos. neutralizadorea. nitroce.
loraçãc de fibras, tecidos. couros e ae. t.ilose: óxidos. oxidantes, óleos para
luloses água raz álcool, albumina, ali, pintura, óleo de linhaça; produtos cias
Enos, alumen. alvaiade, alvelantes
micos para impressão. potassa indus.
dustriais, alumínio em pó amoniacu. trial. papéis ciai:Is:orláveis para a to
anti-incrustantes. antl-eaxidantes, anti- tografia, papéis de turnesol. papéis heoxidantes, anti-corrosivos. anti-detoasn- Iiográficos e hocopistas. películas
tes, azotatos, água acidulada para sensíveis, papéis para Satografia e aná
acumuladores, água oxigenada para lises de laboratório, pigmentos. potasaa
fins industriais, amônia; banhos para nós metálicos para a composição de
galvanização. benzina, benzo!, betumes. inta.s, preparações para fotografias
bicarbonatos de sódio, de potássio; cai produtos para niquelar. patear e crovirgem, carvões, carbonatos. cataliza mar, produtos para diluir tintas prossia
tatos; descorantes, desincrustantes. dis- to; reativo.,, removedores. reveladores;
solventes; emulsões fotográficas, enxo- sabão neutro, sais, salicilatos, secantes
fre, éter, esmaltes estereatos; feno!, fil- gilicatos, soda cáustica, soluções quimes sensibilizados para fotografias, 4i- :nicas de uso industrial, solventes, sulzadores, formal, fostatos industriais, fós- fatos; tintas em pó liquidas, sólidas
foros industriais fluoretos galvanizado- ou pastosas para madeira, ferro, pare.
contruções, decorações. couros, teres, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos. htdrosulfito* sidos. fibras, celulose barcos e ves
cu'os. talco industrial thiner, •
hnpermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, merTermo n. 9 680.4b5, de 31-12-1964
curto; nitratos, neutralizadores, nitroce
(Prorrogação)
lulose: óxidos, oxidantes, óleos para
E. Boydell & Company Limited
pintura, óleo de linhaça; produtos canInglaterra
micos para impressão. potassa ilidas•
21
trial, papéis emulsionáveis para a to. Para distinguir:Classe
Veiculos e suas parte:
tografia. papéis de turnesol, papéis he- Integrantes: Aros para bibicletas. autollograficos e heliocopistas, peliculas r-LIS-seis, auto-caminhões, aviões, amor,
sensiveis, papéis para kitografia e aná- tecedores. alavancas de câmbio, braços
lises de laboratório, pigmentos, potassa. breques, braços para veículos, bicick.
pós metálicos para a composição de tas. carrinhos de mo e carretas. canil
tintas, preparações para fotografias sarros, tratores. carros-berços. carros
produtos para niquelar. pratear e cro- tanques. carros-irrigaciores, carros, carmar, produtos para diluir tintas prossia- roças. carocerias, chassis, chapas cir.
to: reativos, removedores, reveladores; atuares para veiculas ccbos de veículos
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes. carrinhos para máquinas de escrever
allicatos, soda cáustica, soluções qui. corrediços, para veiculas, direçáo desli.
micas de uso industrial, solventes, sul- gadeiraa, estribos, escadas rolantes, eletatos: tintas em pó. liquidas, sólidas vadores para passageiros e para carga,
ou pastosas para madeira, ferro, pare- engates para carros, eixos de direçáo.
des, contruções, decorações, couros, te- freios, fronteiras para velcu'os. guiclào
cidos, fibras, celulose, barcos e vei- locomotivas, lanchas, motociclos, molas
culas. talco industrial, thiner,
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais. pantõe&
Termo n.° 680.464, de 31-12-1964
rodas para bicicletas, raios para Wide
(Prorrogação)
ta& reboques, radiadores para veículos
Martin Marietta Corporation
ruma para veiculos, selins, tdcicles, ri
Estados Unidos da América
rantes para veiculas vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus,, varaes de
carros, toletes para carros.
,(PRORROGAÇÃÕ,
Termo n.o 680.466, de 31-12-1964
tonstrutora Vera Cruz Ltda.
Paraná
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ClaíSe 1

.fsas orventes, acetona, Ses_alos, acetatos,

gentes quimicos para o tratamento e
o raçSo de fibras, tecidos, couros e celidnara água raz, álcool, albumina, anila. aluracti, alvaiade, alvejantes la-

Classe 3'
Título
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Termo n.° 680.467,, de 31-12-1964
Valter Tomas da Silva
Paraná

CAJUMIRIM_
'Indústria Brasileira
Classe 41
Manteiga
.Termo n.o 680.468, de 31-12-1964
Bons Hauer
Paraná

Curitiba Palace
Hotel

Classes: 33, 41, 42, 4.3 e
Titulo
Termo n.9 680.469 de 31-12-1964
Distribuidora de Produtos Alimenticios
Rio grandense Ltda.
Paraná

DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
IME NTI C IOS
RIO GRMIDENSZ
Classe 41
Titulo

Termo n.o 680.474, de 31-12-1964
Casa Hauer Ltda.
Paraná

Para i odos :rude;
Classes: 6 — 8 — 9 — 14 — 15 —
23

34

36

37

48

PONTIAC
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 680 . 476, de 31-12-1964—
Laboratório Eutérpico Nacional S . A.

TESTOCANA
INDÚSTRIA BRASILEIRA)
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado na;
g eratria s
Termo n.9 680 . 477, de 31-12-1964
C. F. Bnehringer & Soehne G.M.B.H.
Alemanha

Termo n.° 680.470, de 31-121964
Casa das Fábricas de Tecidos Ltda.
Paraná

TESTST'JX

,Casa das Fábricas'
de Tecidos Ltda.,

Classe 1

Nome Comercial
Termo n .9 680.471, de 31-12-1964
Casa Hauer Ltda.
Paraná

Carnet Gigante
.Casa Hauer
Classe 32
Para distinguir; Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofõnicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Termo n.o 680.472, de 31-121964
Casa Hauer Ltda.
Paraná
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente
a ser usados em papeis de contabilidade e papeis de correspondência, inclusive cheques, contratos, recibos, duplicatas, ações, apólices, bilhetes de sorteio
e passagens de turismo
Termo n.° 680.473, de 31-12-1964
Casa Hauer Ltda.
Paraná
Classes: 6 — 8 — 9 — 14 — 15 — 21
—23-34-36-37-48-49
Frase de Propaganda

49

Frase de Propaganda
Termo n.9 680 . 475, de 31-12-1964
Indústria e Comércio de Bebidas
Pontiac Ltda.
Rio de Janeiro

Absorventes, acetona, ácidos, acetatea,
agentes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e Ct.
Mose; água raz, álcool, albumina, alaimas. alumen. alvaiade, alvejantes industriais. alumínio em pó amoníaco,
anti-incrustantes. anti-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos, anti-detonantes. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia: banhos para
galvanização, benzina, banzai, betumes,'
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catakzadores, celulose, chapas fotográficaa,
composições extintores de incêndio, cloro. corrosivos. cromatos, corantes. creosotos; descoranses, desincrustantea, dizsolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; feno], filmes gensibilizados para fotografias, gs
radares, formal, fosfatas industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadore& gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidrato& tildrosulfitost
tmperrneabilizaates, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio,
curto; nitratos. neutralizadores. nitroces
tutore: óxidos, oxidantes. óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para impressão. potassa Industrial. papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis hes'
iográficos e heliocopistas, peliculaa
iensiveis. papéis para cotogrnfia e anáises de laboratório, pigmentos. potassa
Pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
irodutos para niquelar, pratear e cro•
mar, produtos para diluir tintas Prosta•
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to: reativos. .removedores. reveladores;
sabão neutro. 'sais. salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáustica, soluções quimicas .de uso industrial. ',solventes, sulfatos; tintas ,em pó. liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, 'per
des. tontruções, decprações, .couros,
ciclos. fibras. celulose. .barcos e veiculem. talco industrial. thiner.
Termo .n.° .680.478, de 31,12-1964
(Prorrogação)
Ximberley-Clark Corporation
Estados Unidos da América

cravei-, -papel para imprimir, papel -pa- Parafusos, pás, picaretas, porcas, pregos,
rafina para embrulhos, papel celofane, serras, serrotes, tesouras, torravrses e.
trincos
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar ta680.485, de 31-12-1964
9
Termo
n.
baco, papelão, recipientes de papel, roFerragens Principal 'Limitada
setas de papel, ,rótulos de papel, rolos
Guanabara
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
festitaGensfilt1CIPiltaLmITROR
Termo n-0 '680.480, de 31-12-1964
Owens — Illinois Glass Company
Estados Unidos da América
Nome Comercial
•

PRORROGAÇÃO\ 1..

KIMBEIMARK
:.Jasse
Substáncias e produtos :de ,origem anilai' vegetal ou mineral. em 'bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico
lraio. algodão em bruto. borracha em,
bruto. -hauxita. 'benjoim, :breu, tánfora
•
•hifres. ceras -de plantas: tetas
vegetais de carnaúba e aricuri. crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto. cascas vegetais, espato, ervas
medicinais. :extratos. p lensns estopas
enxofre. fõlhas. libras .vegetais. ,flores
secas. grafites. pomes .em trato. -granito
em bruto. 4deselghur. liquidos de plantas. lates em 'bruto (ou 'parcialmente
preparados. minérios, metálicos, madeiras eia bruto ou marcialmente trabaII,adas :em toras, -serradas e -aplainada'.
manganês. -óleos de cascas vegetais.
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina, giz. dlrados, p lumbagina em .bruto. pó de
moldagem para fundições, pedras britartas niche em bruto. ' pedra calcária.
p ;antas -medicinais, pedras em ;bruto.
ma-brecha. ,raizes 'vegetais. resinas. Te*lias naturais residuos .textels.
selvas. talco em bruto, atisto, xisto
betuminoso e silicato
—Termo n.° 680.479, de 31-12-1964
(Prorrogação)
Kimberley-Clark Corporation
Estados -Unidos da América
Classe 38
Aros para guardanapos de • pape
aglutinados, álbuns (em ibranco)• álbuns
para retratos e autógrafos. 'balões (es
z.e.c para brinquedos) blacos para
correspondência holocos -para 'cálculos
b'ocos oara anotar:2)es. "bobinas 'brochuras rão Ingressas cadernos de escre
eaPas 1.-Ncumen,o5 carteiras
•
cai y as 1 m.pelão. -.adernaras: cader
Ws. 2aixas de cartão, caixas para papelaria. cadi.s? , de visitas :anões co
mercta . s cartões indicet contee car
tolina. -cadernos 4e papel melimetrade
e em branco para desenho, cadernos
escolares. cartões em branco. cartuchos
de cartolina. crapas planográficas. cadernos de lembrança. carretéis de pa
pidão, ,envelopes, envfilucros para charutos de papel, encarden^ão de pape
ou papelão , etiquetas. fõlhas índice
fó'has de celulose, guardanapos, livros
não ,impressos; livros discais, livros de
contabilidade. mata-borrão. ornamento
„lb de papel transparente, pratos papeli
nhos, papéis de estanho e de aluminio.
t.apéu, sem impres-ão papéis em ibranco
Dura impressão. .papás .fantasia. ,menos
para forrar paredes, papel almaço coa,
ou .sein . pauta papei crepon :papel de
seda. panei impermeável. papel .em bo
bina para impressão. papel .eneerado
papel higiênico papel impermeáve
para contar, papel para desenhos. pa,
Pel :para :embrulho impermeabilizade
rapei para encadernar, papel para -ssi

(beçáo III)

LPESEIEY

Classe 14
"Vidro comum, laminado trabalhado
em 6:idas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal. ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras. ,almofarizes, bandejas, cubeIas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, ascarradeiras, frascos, fôrmas para -do ,es.
fõrmas -para larnos, .fios de vidro, garrafas, garrafões, graus. globos, ihaste,
jarros, jardineiras, licoreiros mamadeiras, mantegueiras. pratos, pires, portajóias, .paliteiros, ,potes, pendentes pedestais, saladeiras, serviços para refrescos. saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasas, vísilhames, vidro para vidraças, vidro para relõgios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis -e para bara-brisas e
-ricaraa
Têrmo n.9 680.481, de 31-12-1964
7. R. Geigy
Suiça

TEGRITAL
Classe 3
Um preparado garinacCutico
anti-epilético
Termo n.° 680.482, de 31-12-1964
,Deutsche :Solvag-Werke Gesellschaft
Mit Beschrankter Iraftung
AI ,manha
41RORROGACii0

MON
L. .SSC 4U
Óleo para conservar a madeira e matérias que são tabricadas dos mesmos
para conservar madeira
Termos os. 680.483 e 680.484, de
31-12-1964
.
Ferragens Principal Limitada
Guanabara

Termo n.° 1580.486, de 31-12-1964
'rosé Cruz Medeiros
Guanabara

MOINO^
INDÚSTRIA BRASILEIR—AClasse 32
Publicações e livros Impressos
Termo n.° 680.487. de 31-12-1964
'Torrefaçáo e Moagem Paragominas
Limitada
Par'á

CAFÉ PARAGOMI NAS

Alai° de 19ã5 1B39
Termo n.° -680.492, de '31-12-1964
I mobiliária Itacal Ltda.
Guanabara

ir404,,
410/31
LIÁRIOS

Classe J .
Titulo de Estabelecune.rm)
Termo n.° 680.493, de 31-121964
Alberto Rodrigues Costa Real e Victor
"Ta.a Mela Alegria Lobo
Guanabara
Guanabara
• Classe 50
Impressos em _geral
Termo n. 9 680.995, de 31-12-1964
Larnisa — Laminados de Mdeira S.A
Guanabara Classes: .1 a 50
Têrmo n.° 680.496, de 31-124964
Nb:na Dias tia . Silva
Minas ¡Gerais

Morro Branco
Classe 42
Aguardente de acima
Termo n.9 680497, de 3142-1964
Exec — Comércio e Exportação Ltda.
Impressos em geral

INDOSTRIA BRASTLETRA
Classe 41
Café
Termo n.o 680.488, de 31-12-1964
Cia.
1. Arruda
Pa rã

CAFÉ fERNAMBUCANO
mmriSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café

Assistec
Classe 50
Termo n.o 680.494, de 11-12-1964
Assistec Ltda.
Minas Gerais
Nome Comercial
Termo n.o .680.498. de 31-12-1964
Assistec Ltda.
Minas -Gerais

Termo n.' 680.489, de 31-12-1964
Torrefacão -e Moagem Irituia Ltda.
Pará

CAFÉ IRIMENSE
INDCWRIA I3RASTurn

ác

Classe 41
Café
'Termo ti.° 680.490. de 31-12-1964
José Tavares 'Machado

ACIIADO

Classes: 8 e 33
Titulo
Termo n.° 689A99, de 3112-1964
1:Mima Dias da Silva
'Minas Gerais

Flexr da Carnpifili
Classe 12
Aguardente . de cana
_
Termo n.9 680.501, de 31-12-1964
André Georges Abel Dupefir
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 27
Classe b
:Máquinas e -suas partes integrantes Ici- Ces.to: para ,embálagem ck castanhas
clusive motores é não incluídas nas
c lasses 7, 10 e 17
•
Termo 1, 9 680.491, de 31-12- 1964
Abelardo Alcântara & Cia. Ltda.
Classe 11
Pará
-Alicates, arruelas( cadeados, chaves de
Classe AI
-fenda, correntes, enxadas, fechaduras
-Café
grampos, limas lixas, martelos moitões

'Indústria .Brasileirà
Classe 8
Máquina de lavar roupa
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" Termo n.°,689.500, de 31-12-1964
onográfica Brasileira S.A.
Guanabara
PRORROGACItO

Termo n.• 680.506, de 31-12-64
Beechab Group Litnited
Inglaterra •

P,IOLOX

Maio de 1965'•

Termo n.° 680.513, de 31-12-64
Lancôme S. A.
França

SCULPTIMALE

1.;tasse 2
Preparados antibióticos para uso veteClasse 48
rinário
Todos os produtos de perfumaria e de
Termo n.° 680.507, de 31-12-64
beleza
Beechab Group Limited
Termo n.° 680.514, de 31-12-64
Inglaterra
Auto Pôsto S. Lucas Ltda.- ‘•
'São Paulo
Classe 3
Preparados antibióticos para uso
humano
rirmo n.° 680.508, de 31-12-64
(Prorrogação)
Merck ei Co., Inc.
Estados Unidos 'da América
INDUSTRIA BRASILEIRA

a LUCAS

Classe 8
Discos gravados

Classe 47
Para distinguir: álcool par motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa. combustíveis, ,gás, gasolina, gra
xa, graxas para lubrificação, lubrifican
Classe 3
- Poolain cio brasi!
Hormônios e substâncias 'semelhantes a tes, óles combustíveis, óleos para freios
hormônios
óleos lubrificantes, óleos para ilumina.
Maquinas Para Terraplanagem
ção e para geração de força, petróleo
Termo n.° 680.509, de 31-12-64''
Indústria e Comércio
querosene
Huck Manufacturing Company
Termo
n.°
680.515,
de 31-12-64
Estados Unidos da América
Cooperativa Vinícola Santo Antonio
Classes.: 6 e 7
'
Ltda.
Máquinas e suas partes integrantes não
Rio Grande do Sul
incluídas nas classes 7, 10 e 17, máquiDas de agricultura e horticultura e suas
partes integrantes. Grandes instrumenTRORROGAÇXO
tos agrícolas, inclusive tratores
Termo n•° 680.502, de 31-12-1964
Andre Georges- Abel Dupetit
Guanabara

,CORTONE

SIGMA

Termo n.9 630.503, de 31-12-1969
EditOra Artenova Ltda.
Guanabara
•

auitetura Brasileira
)ornais revistas, livros e publicações
impressas em geral.

E sCÊPA OURO"

Termon.°.680.504. •de 31-12-64
Pedro Mendes Correia
Guanabara
•

'014a
- Olarlue filtatta,
Classe 32
•
Para distinguir Revistas, ¡ornais, anua:
glos, almanaques, livros, álbuns, bole.
tias. <atálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão Classe 21
•
Veículos, aparelhos para locomoção por
Termo n. 9 680.505. de 31-12-64
tersx, ar e água e partes e acessórios
Pedro Mendes Correia
para os mesmos
Guanabara
Classe 11
Magneto -ou imã, invar (liga), bimetal
e outros metais e ligas, aço, tubos e
tubulações ou encanamentos
Termo n.° 630.512,' de 31-12-64
Sumitorno Metal Industries, Ltd.
',anão
Classe 32
rara distinguir: Almanaques i.gendas.
canários, álbuns impressos. boletins, calogos, edições impressas, revistas, órtãos de publicidades, programas radioClass; 21 •
fônicos, rádio-televisionados, • peças tea- Veculos, aparelhos para locomoção por.
trais e cinematográficas, prog ramas cir- tePra ar e água e partes e acessórios
censes
para os mesmos

05~
tem9taimm
•

S. M.

.

CAMPINA VERDE
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 680.519, de 31-12-64
• Djalma Dias da Silva
Minas Gerais

fiõr da Capoeira
Classe 42
Aguardente de cana
Terno n.° 680.520, de 31-12-64
Indústria de Bebidas e Conservas
Pisco Ltda.
São Paulo

•

Classe 11
Fixadores t dispositivos de fixação, inclusive rebites, ferrolhos, cavilhas,
parafusos e portas
Termos na, 680.510 e 580.511, de
3142-64
Sumitorno Metal Industries, Ltd.
'Japão

armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
conjuntos para dormitórioS, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinNa, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
são, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-clsa
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros
vitrines
Termo n.° 680.518, de 31-12-64
Djakna Dias da Silva
Minas Gerais

• Classe 42
Para distinguir: Aguardente, anis, aperitivos; bagaceira, batidas, branco; bater; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado. fernet; genebra. gengi g'irra: gin, gingar; kirsch.
kummel; licores; marasquinhos; nectar;
piperment, ponches; rum, sucos de frutas com - alcool; vinhos, vodka;
Termo n.° 680.516, de 31-12-64
Moveis e Decorações "Arable" Ltda.
•
São Paulo

MCSVEIS t DECORAÇÕES
4aARABLE" LTDA,

n141).

BRASILEIRA

Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivos, aniz. hitter. brandy, conhaque. cer•
vejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos dd frutas sem álcool vinhos verNome comercias
muth, vinhos espumantes, vinhos
Temo n.° 680.517, de 31-12-64
guinados e whisky
Móveis e Decorações ."Arable" Ltda.
Termo n.° 680.521. de 31-12-64
São Paulo
Indústria de Bebidas e Conservas.
• Pisco •Ltda.
São Paulo
Classe 41
kcachofras. aletria, alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais, amidoamendbas. ameixas, amendoim araruta
INDUSTRIA BRASILEIRA
arroz. atum, avela. atielAs azeite. azei
tonas banha. bacalhau, batatas. bala,
oitos bombons bolachas baunilha
Classe 40
café em pó e em grão. camarâo. canele
Moveis em geral, de metal, vidro, de eco oau e em Pó. cacau carnes. chi
aço, madeira, estofados ou não. Inclu- caramelos, chocolates, confeitos, crave
sive móveis para escritórios: Armários cereais, cominho. creme de leite, creme

"ARABLE"
•

de 1955 1841
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Urino n.° 680.524, de 31-1264
alimentícios croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cabaia, condi. Indústria e Comércio Novatec Ltda,
São Paulo
mentos para alimenta colorantes
chouriços, dendê. doces. duces de frutas. espinafre, essências alimentares. em INDÚSTRIA E
podas. ervilhas. enxovas, extrato de
mate, tarinhas alimentícias, favas. fé.
COMÉRCIO
cuias, flocos, tareio, fermentos, feijão.
figos, trios, trutas sêcas naturais e cristalizadas: gricose. goma de mascar. gots
NOVATEC LTDA.,
duras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada. geléias herva doce. herva
mate, hortaliças. lagostas. linguas, leite
conuensado, leite em pó. legumes em
Nane comercial
conserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga'
margarina, marmelada, macarrão, masTermo n. 9 680.525, de 31-12-64
sa de tomate, mel e melado, mate, masDévaki — Boutique Ltda.
sas para mingaus. molhos. moluscos,
São Paulo
mc,starda, mortadela, nós moscada. nozes óleos comestiveis, -ostras. ovas,
paes. piaos. prlinés. pimenta, pós para
punins. pickles, peixes, presuntos. patês, petit-pois. pstilhas, pizzas. pudins;
queilos. rações balanceadas para aniINDI,STRIA BRASILEIRA
ma.% requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sarcuiches, salsichas. salarnes, sopas en.
!aulas. sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
Classe 36
sun. tremoços, tortas, tortas aara ali- •
Para distinguir: Artigos de vestuário.,
mento de animais e aves, torrões.
e roupas feitas em geral: Agasalho?.
toucinho e vinagre
aventais. alparcatas anáguas. blusas
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
Térmo n. 9 680.522, de 31-12-64
douros. bonés, capacetes. cartolas. caral'nrex S. A. Comércio e Indústria
puças. casação. coletes, capas, chales
São Pauin
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças. camisas, camisolas, camisetas,
PRORROGAÇAO
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar2011EX
pes. fantasias, fardas para militares, coIndustrie Brasileira legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de [ingeria. jaquetas. laqt.-..ês,
luvas, ligas, lenços. mantem, meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantlhas. paletós, palas, penhoar. pulover. pelerinas,
Classe 17
peugas. ponches, polainas, piiarnas, puArtigo; para escritório, almofadas para robe de chambre, roupão, sobretudos,
carimbos. almofadas para tintas, abrisuspensórios, saldas de banho, sandálias.
dores de cartas, arquivos, borrachas,
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks.
berços para mataborrão, borrachas para
tuler, toucas, turbantes. teimas, unicolas, brochas para desenhos, cofres,
formes e vestidos
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Termo n.9 680.526, de 31-12-1964
carimbos, carimbadores, cola para papel,
Unibrás S .A. Empreendimentos e
coiadores, compassos, cestos para corParticipações.
respondência, desenhadores., duplicadora: datadores. estojos para desenhos,
São Paa
estojos para canetas, estojos com minas
esinuadros. estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaClasses: 32, 33 e 50
cartas, prensas, p rendedores de papéis,
Titulo de Estabelecimento
percevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stendls
Termo n.° 6E0.527, de 31-12-1964
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Unibrás S.A. £mpreendimentos e
'
Participações
Térmo n.° 680.523, de 31-12-64
São Riu:o
Banco das Nações S. A.
Sãn P.min

DOM

FUNDO SOCIAL]
COOPERATIVO

PRORROGAÇÃO

DA PRODUÇÃO
AO COÚSUMO...
UMA REALIZAÇÃO

DAS,MAÇOE.3
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 5(
'Impressa

UNIBR ÁS
Classe,: 32, 33 e 50
Expressão de propaganda

Termo n. 9 680.528 de 31-12-1964
Photograph — Mateeial Otict-, e
Cientifico Ltdbo
•
Guanabara

Termo n.° 680.532, de 31-12-1964
Cia. de Cimento Portland Rio Branca
Paraná

PHOTOGRAPH

PRORROGAÇA0

INDÚSTFtIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira

ITAKRUSSO

Classe 1
• Classe 8
• Cal virgem e calhidratada (não
Instrumentos de precisão, Instrumentos
incluída na classe 16)
científicos, aparelhos de uso cdtaurn;
Termo n. 9 680.533, de 31-12-1964
instrumentos e aparelhos didáticos; mol'cies de tôda a espécie; aparelhos foto- Cia. de Cimento Portland Rio Branco
Paraná
gráficos e cinematográficos
Classe 16
Termo n.o 680.529, 9.1e 31-12-1964
Ca !hidratada e cal virgem para
ERCAP — Escritórios Roberto Cinelli
construção
de Administração e Participações Ltda.
Guanabara
Termo n.o 680.534, de 31-12-1964
Cia. de Cimento Portland Rio Branco
Paraná
•
Classe., 16
Cimento
Classe 33
Termo n.° 680.535, de 31-12-1964
Insígnia de comércio
Cia. de Cimento Portland Rio Branco

E R C A P.

Termo ti.° 680.530, de 31-12-1964
É,istas Telefônicas Brasileiras S.A.
Páginas Amai elas
Guanabara

Paraná

PRORROGAÇÃO
ssea-sesiss 011:11
V1.1.1110d

ele" FITO 1.0"11.1.1.

alo ••••••••••aCa.

Classe 16
Cimento
Classe 32
Listas telefônicas, catálogos, livros,
álbuns e publicações em geral
Termo n.o 680.531, de 31-12-1964 •
Alfaiataria 4.9 Centenário Ltda,
Gin ahr+ba-m

4." CENTENÁRIO
INDOSTRIA BRASILEIRA'

Termo n.° 680.536, de 31-12-1 964
Turismo Walditur Ltda.
Guanabara

WAIDITUR
lasse 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos. boletins, cio
tálogos,. edições impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radio.
fónicos, rádio-televisionados, peças tua
trais e cinematográficas, programas cir.
canses

Classe 36
Paia distinguir: Artigos de vestuários Termos os. 680.537 e 680.538, de
31-12-1964
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas blusas. SCAR — Serviço de Conservação de
botas, botinas. blusões. boinas, babaAvenidas e Ruas Ltda
douros, bonés, capacetes cartolas. caraGuanabara
puças. casação, coletes, capas, chalea
cachecols. calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calça'
de senhoras e• de crianças, calções. zal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
saias. casacos, chinelos, dani.sós. echar
pes. fantasias: fardas para militares, co
legiais. trai :las. galochas. gra-atas. gorros Jogos dt lingerie Jaquetas. lagues
[mós. mantas, mandrião. manilhas, paletós palas. penhoar. pulover. pelerinas
amigas, ponches. polainas. pilaram, pu
nhos. p erneiras. culmonos. regalos I
robe de chamI,-,e. ,t-oupau. sobretudos
suspensórios. saicia.s de banho, sandálias
sueteres. shnrts sungas stolas ou slacks.
tuler, toucas ti:rbantes. ternos, uniClasse 50
formes e vestidos
Impressos em geral

L
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Classe 11
Tê11130 n.° 680.544. de 31-12-64
Para distinguir ferragens e ierramentaa: Planotec — Planejamentos, Qrganização
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, e Assessoria Contábil-Fiscal de Emargolas, aidraves, armações de metal
presas Ltda.
abridores de latas, arame. aparelros de
Guanabara
chá e café. assadeiras açucareiros, aparelhos p ara lavatórios, arandelas.. ares.
Guanabara
Ias, aros, almotadrises, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas. bigornas. baixelas
'
ITUTO DE GASTROENTEROLOGIA
bandejas, bacias, morabonieres baldes
'DA GUANABARA
borboletas, baterias. bases de metal bra.
çadeiras, bules, .blsagra,' buchas, bainha
Indústria Brasileira'
para facass- baterias de cosinha. colheClasses: 10 e 33
res de pedreiros. cadeados correntes caTitulo de Estabelecimento
Classe 50
vides, chaves de parafusos, conexões
Para distinguir impressos em
- geral
para encanamentos caixas de metal vara
Têrmop na. 680.540 a 680.542, de portões, colunas, canos, chaves de tenTermo n.° 680.545, de 31-12-64
31-12-1964
da, chaves inglesas, -cabeções. canecas,
Farmácia Nova Guanabara Ltda.
• Roneo Limited
copos, cachepots centro de mesa . coqueteleiras, caixas para condimento de
Guanabara
Inglaterra
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa
dores„ cuscuseiros. cabides de -metal,
•abos, caixas de ferro, cgruzetas curva;
santoneiras, chaveiros, caniveras,
INDUSTRIA BRASILEIRA'
venas, cremones, cadinros crivos, chanfradores, , casainetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares 'chaves terClasse 3
quimetrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas, distintivos. Para distinguir produtos farmacêuticos
dobradiças descanço para talheres, pra.
Têrmo n.° 680.546, de 31-12-64
tos e copos, enxadas, esferas, engates S. A. Irmãos Barato Comércio de
enfeites de metal, estribos, espátulas
Café
estojos de metal para carimbos, eixos
Guanabara
expandidos pára tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
Classe 17
S. A. Irmãos Barreto,
cortar capim, frerolhos. facas, tacões
Para distinguir: Almofadas para carias. fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
bos e para tinta, abridores de cartas, gonzos, grosas. , garrafas, ilhoses, joeComércio de Café
borrachas, • arquivos, berços para mata- lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
borrão, brochas para cola ou desenhos. latas, luvas, linguetas, leiteiras, machacanetas, canetas tinteiro, canetas para dinhas, molas para portas, martelos
Nome cornercial
desenhos, cortadores de papel, carbonos. marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas,
machetes,
mantegueiras
malhos
carimbos, carlmbadores, cola para papel.
Termo n. 9 680.547, de 31-12-64
craions, coladors, ccstas para corroa- navalhas, nicres, pcas, picaretas Sociedade Anónima Magalhães Comérpondencias, desenhadores, datadores, es- pregos, ponteiros, parafusos porcas
cio e Indústria
tojos para desenhos, estojos para lápis. pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
Bahia
estojos para canetas, estojos com minas, porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoesquadros, lápis em geral, lapiseiras, la- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
cres, gra'ites para lapiseiras, tintas pa- peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
ra escrever, tinta para desenhos, tinta pires pinças, panelões, porta-copos e
para marcar, goma arábica para colar garrafas, pawadores de roupa, presiPRORROGAÇÃÓ
papeis, furadores, máquinas e apetrecros lhas. rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites,
reduções,
recipientes
de
metal.
para apontar lápis, minas para grafites,
minas para penas, tinteiros, porta-tintei- rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
AREI= g1
ros, porta-carimbos, porta-canetas, des- serras,
et,002M9U2%
serrotes, sifões, saleiros, sacarrócanso para lápis e canetas, raspadeiras lhas. torquezes, trilhos tubos subula11..,1
de borrões, réguas, porta-cartas, porta. ções, anspbes, travadeiras telas de
blocos, pincéis para desenhos, pastéis arame, trincos, taçàss travessas, tesouras
de tintas para desenhos, prensas, pren- trancas, tra:melas, talheres talhadeiras
dedores de papéis, ganchos e estiletes tampas para panelas e caldeirões, terpara papéis, prcevejos para papéis, fi- rinas, sachos, trans de cosinha, torraRINGZS
tas para máquinas de escrever, molha- deiras, orinóis vasos, vasilhames veres
bw.to,
dores e coinassos
g as. mandril de expansão. freza de
Clame 40
trezar, guia de freza de chanfrar,
Móveis em geral de metal, vidro, de ventosas, maletas, baus para sacos de
aço, madeira, estofados ou não. inclu- viagem, para pastas, balmazes, cantos
Classe 41
sive móveis ara escritórios: Armários. para estojos, colchetes para malas,' craPara distinguir: — Azeite
armários para banheiro e para roupas vos. enfeites, fecho para pastas e para
usadas, almo"adas, acolchoados para malas. aassadores de correias, ponteiTermo n.° 680.548, de 31-126-4
móveis, bancos, balcões, banquetas. ras, preadeclores de papel, suportes, Fazendas Reunidas Magalhães S. A.
bandejas, domiciliares. berços, biombo&
torniquetes e tubos de expansão
Guanabara
cadeiras,, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Termo n.° 680.543, de 31-12-1964
para 'ala de jantar e sala de visitas.
"0 Caneteiro do Meter Ltda."
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Guanabara
conjuntos de armários e gabinetes pare
copa e cosi:lha, cata" cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisbes, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mear.&
indiztaTia. Brasileira
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltrona*,
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás, sofás-Cairias, travesseiros e
Classe 17
Classe 41
Canetas em geral
vitrines
Para distinguir: Manteiga

Classe 32
Revistas, jornais, programas de rádio e
televisão. Publicações em geral
Termo n .° 680.539, de 31-12-1964
Pedro José Ribeiro de Carvalho

Termo n.° 680.549, de 31-12-64
Comida — Comércio e Indústria de DIS.
tribuição de Alimentos Ltda.
Guanabara
Classe 41
Produtos alimentícios como feijão, fubá,
farinha ele mandioca, farinha de mesa,
ervilha, grão de bico
Termo n.° 680.550, de 5-1-65
Reddy Kilowatt, Inc.
Estados Unidos da América

Nova Guanabara

READY KILOWATT

Classe 50
Cartazes, impressos, literais de propa.
ganda, cheques, clichês, cartões teimosa
caásticos de identidade, etiquetas insaressas, faturas, talhinhas Impressas,
ecoas nrcimissórias. recibos e rótulos
Termo n.° 680.551, de 5-1-65
-Magaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
São Paulo

AG.EN TE 007

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, li•
vros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofónicos e rádio-televisionados, aças teatrais e cinematográ cas. rog ram a s circenses
Têrmo n.° 680.552, de 5-1-65
Flamour Produtos Químicos S. A.
São Paulo

N.,. d
tr.)ELsA4FICA
T

Classe 48
Para aistinguir: Perfumes, essências, ex.
tratas agua de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bande penteados. petróleos. -óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gora
iurosos e pomadas para limpeza da pee "maquilage" depilarios desoda'antes. v:nagre ar,omático. aa5 de arroz
e talco pehimado ou não. apis para
p estana e sobrancelhas. p reparados pará
•mbelezar cibos e olhos. carmim para
a rosto te para os lábios, sabão e creme
li q uido 'pertumade
I para barbear, sabãodentitricios
em pó.
ou não, sabonetes,

wuinta-feira 13
pasta ou liquido: sais perfumados para'
banhos, pentes, vaporizadores de pede.
me: escovas para dentes, cabelos. unhas
e cilios rum de louro. saquinho pertu
mado. preparados em pó. pasta. liqui
do e tt,olos ara o tratamento das unhas
dissolvewes e vernizes removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para dsecolo
rir unhas. ditos e pintas ou sinais arti
Ejetais. óleos para a pele
Termo n. 9 680.553. de 5-1-65
Gerhard Kari Pannek

2E3=1-AMOINTT
Indústria Brasilein?

Classe 35
Louros C peles preparadas ou não. Ca.
muros. couros vaquetas. pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de em
ro& arreios. bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras capas para
álbuns e para livros embalagens de
couro estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos. malas. maletas porta-notas portachaves, porta-tugueis. pastas, pulseiras
de couro. rédeas selins. sacos para via.
nem iacolas. saltos. solas e solados.
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 680.554. de 5-1-65
Conrado Niemeyer
Guannbara

RVESI 1
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4rnêti-doas ameixas. amendoim arart.G.
ai roz. atum. aveia avelãs, azeite aze,
maas banha bacalhau batatas. baias
bombons. bolachas Paunilha
'ate em Dó e em grão camarão. canela
em pau e em ció cacau carnes :cá
caramelos. chocolates. conteitos. cravo
zereals. cominho creme de leite cremes
alimenticios croquetes, com potas, cal,
mca coalhada. castanha. cebola. condi
mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê. doces doces de tru
as. espinafre. essências alimentares. eia
nadas. ervilha& enzovas. extrato de an
nate. farinhas alinienticias, boas, te
ioas flocos, farelo. fermentos,
goa. tnos. trutas secas naturais e cria
aizadas; gricose. goma de mascar gor
lulas grânulos, grão de bico geladas
lu:abada. 'geléias. herva doce handl
Pata hortaliças. lagostas, lingtms. leit.
condensado. leite ons pó. legumes eu
conserva. lentilhas. linguiça. ',ouro. mas
ma alimenticias. mariscos. manteiga
margarina, marmelada. macarrão. mas
sa de tomate mei e melado, mate, mas
sas oara mingaus. molhos moluscos
zu,starda, mortadela, nós moscada, to
zea, óleos comestiveis. ostras. ovas
Pães piaos prime& pimenta. pós Dera
amaina. pickles. peixes. presuntos, pa
tês petit-pois. astilhas. pizzas. pudins
m edos. rações balanceadas para ant
ma , a. requeilões sal, sagu, sardinhas
ia . v.uiche& salsichas, salames sopas en.
amuas. sorvetes sucos de tomates e le
frutas: torradas, tapioca. tâmaras talha.
rm tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 680.558, de 5-1-65
Pastificio Moinho Goiás S. A.
Goiás

Indústria Brasileira
Liasse 32

Para distinguir: Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, órgãos de publicidades. programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo ri." 680.555, de 5-1-65
larbas Alves Tavares
Minas Gerais

eafé (12eita. eizaa

Brasileiras,
Classe 41
Macarrão e biscoitos

alticula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir.
unhas. cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Termo n. 9 680.559. de 5-1-65
Incomfan — Inchistria e Cor
'oLtda.
São

'viajo de 1:C5 1C13
banhos pentes vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum le louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Termos as. 680.563 e 680.564, de
5-1-65
Willys-Overland do Brasil S. A. —
Indústria e Comércio
Guanabara

E3RESILIENNE
Classe 21
Velculos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores
Classe 9
Acordeões, bandolins, baterias de lazz,
Classe 6
batidos, cavaquinhos, clarins, clarine- Máquinas e suas partes integrantes não
tas, contra-baixos, cometas, cuicas, flauincluidas nas classes 7, to e 17
tas,- pandeiros. pianos, pistões, saxofoTermo n.° 680.565, de 5-1-1965
nes ,tambores, tamborins, trombones e
(Prorrogação)
violões
Colgate-Palmolive Company
Termo n.9 680.562, de 5-1-65
Estados Un di:s da América
Empreiteira de Revestimentos Antonel
Ltda.
111°11i2IX

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento de anemias hipocrômicas e
como um tônico na neurastenia e moléstias debilitantes. Também fornece cobre
e ferro, na proporção mais favorável
síntese da hemoglobina. A fórmula também 'ornece arsênico, fósforo e estricniClasse 16
na em suas formas mais prontamente
. Empreitada de obras como revestimenutilizáveis como uma combinação
tos, colocação de pisos, pinturas, assentônica
tamentos de azulejos, etc.
Termo n.9 680.566, de 5'1-1965
Termo n.9 680.561, de 5-1-65
(Prorrogação)
José Dahan
Smith Kline
French Laboratories
Guanabara
Estados Unidos da América

Termo n.° 680.560, de 5-1-65
José Dahan
Guanabara

TROPHITE

Fleurs de Rocaille

Classe 3
Um preparado vitaminico em forma liquida para estimular o apetite e o
- crescimento em geral

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
Termo n.' 680.556, de 5-1-65
água de rosas. água de alfazema. água
Fazenda Pedra Chata Ltda.
Para barba, loções e tônicos para os
São Paulo
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons". cosméticos, fixadores.
FAZENDA *PEDRA CHATA^ 'LTDA.
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Nome comercial
Pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Teimo n.° 680.557. de 5-1-65
e talco perfumado ou não, lápis para
Fazearla Pedra Chata Limitada
pestana e sobrancelhas, preparados para
São Paulo
embelezar cilios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquid,- perfumado
-£DRA CHATA
ou não, sabonetes, dentifricios nzi pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
indUstria brasileira banhos, pentes, vaporizadores de perfubanhos, pentes. vaporizadores de perto
e cibos: dum de louro. saquinho perfuClasse 41
mado, preparados em pó, pasta. liqui.
Alcachotras. aletria, alho, aspargos do e tijolos para o tratamento das unhas
açúcar, alimentos pato animais, ~ida dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 41
Café em grão, •orrado e moído

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, agua de toucador. água de beleza, agua de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos para os
-abelos. creme evanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da pe
a. e "maguilage" depilados, desodorantes, vinagre aromático. pó de arre?
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparada, par,
mhelezat cilios e olhe& armim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não sabonetes rb•ntifriclos em pó
Pasta ou liquido; sais perfumados para

Termo n." 680567, de 5-1-1965
(Prorrogação)
Caribonum Limited
Inglaterra

CARIBONUM
Classe 17
Papéis carbonos, fitas de tinta, papel
aarbono para copiar

18
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...Meios e para a pele, brilhantina. asaTermo n.° 60.568, de 5-1- i 965
tatons. cosméticos, fixadores
Francisco José Ribeiro de Vasconcelos
ie penteados. petróleos óleos para os
que também se assina Francisco de
cabelos, creme E vanescente, cremes gor.
Vasconcellos
durosos e pomadas para limpeza da pe,
Guanabara
te e - maquilage - depdarios, desodo-antes. vinagre aromars .o pó de :isso:
iLENCONTRO

COM O FOLCLORE

Classe 32
1Uhuns, almanaques e livros Impressos,
folhetins, jornais e suas peças, erOni•
Cai de rádio, jornas, revistas e de
televisão, panfletos, peças teatrais
• de televisão, revistas e suas seções
Cinematográficas, programas de rádio
Termo n. 0 680.569, de 5-1-1965
Caolim Progresso Ltda.
São Paulo

e talco pefumado ou não, lapis para
aestana e soorancellias, preparados pars
embelzzar cibos e olhos, carmim para
• rosto e para os iábiós, sabão e creme
para aarbear sabão liquido pertumadc
ou não, sabonetes. dentitricios em po
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e í1io rum de louro, saquinho pariu
mado, preparados em pó. pasta, aqui
do e tilolos ara o tratz.mento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os

puças. casacão, coletes, capas, chatas.
cackecols, calçados, chaeups, cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
pes. fantasias fardas para militares, cokspiais, fraldas. galochas, gravatas, gor
ros. logos de !ingeria, jaquetas, leques
luvas, ligas, lenços, mantes, meias
maiôs, mantas. mandrião mantilhas. pa
letós, palas. penhoar. pulover. peierinas
pezoas, pouches, polainas, pijamas, punhos. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sweaters, shorta sungas, stolas, soutiens slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos. uniformes e vestidos.

cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

PROGRESSO

Termo n. 9 680 . 573, de 5-1-1965
Deoclides Heitor jemliroba

CIANAL-CIA.NACIONAL
ADMINISTRADORA DE
FUNDOS PATRIMONIAIS

4 MARCAS
NACIONAIS DE
AUTOMOVEISITDA,

S:10 F.)i

"G.T."

1NDU5TRIA 13RASIIA1RA

Classe 4
Caolim
Termo n.° 680.570, de 5-1-1965
CIANAL — Cia .. Nacional Administradora de Fundos Patrimoniais
São Paulo

Termo n° 680.575, de 6-1-1965
"G. T.” 4 Marcas Nacionais de
Automóveis Limitada
Brasília — D. F.

TEMA
klNPUSTRIA BRASILEIRA

Classe 48
Para distinguir: Pertutnes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de guina,
água de rosas, água de alfazema, água
ara barba, loções e tônicos pai,. os
:abalos e para a pc'e. brilhantina, ban-

CIANAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

VORAGEM
INDUSTRIA BRASILEIRA

LAVANDERIA
COPACABANA:
LTDA.,

Classe 33

OE
Af O' V EIS
8 R A SI'L 14
LTDA

Classes 26 — 40
Para distinguir: Representações de
móveis
Termo n9 680.579, de 6-1-1965
Rocar — Comércio e Vulcanização
Limitada
Brasília — D. F.

ROCAR — COMÉRCIO
VULCANIZAÇÃO LTDA,
Nome Comercial
Termo n° 680.580, de 6-1-1965
João Frajorgi
Brasília — D. F.

Á CONSTRUTORA

ALO
PUBLICIDADE 1
TOA.
I

Termo n9 680.577, de 61-1965
Onicéa dos Reis Azevedo
Brasilia — D. F.

p ENAC

Nome Comerstal
.1'ernio no 680.582, de 6-11965
A. Zimmermann, & Dias Limitada
Brasília — D. F.

PEÇAS
NACIONA I 3
e
AC ESSO.R103

PEG-PAG
CALÇADOS

saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
botas, botinas, blusões. boinas babaClasse 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. douros. bonés, capacetes, cartolas caratratos água de colônia, água de touca.
dor. agua de belew, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
PREÇO DO NÚMERO
Ora barba, lações e tentos pare 03

R E PRES-ENTACÕES

Termo n° 680.581, de 6-1-1965
Alô — Publicidade Limitada
B sasilia — D. F.

embelezar cilios e olhos, carmim para •
e rosto e para os lábios, sabão e crem
para barbear, sabão liquido perfuma,.
ou não, sabonetes, dentifricios em C..•
pasta ou liquido; sais perfumados pare
inahos, pentes. vaporizadores de perta- 1,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
• cilios, rum de ;ouro. saquinho pariu-

Classe 56
Para distinguir. Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas. anáguas, blusas

R E 140I3RAL

Classes 11 — 15 — 16 — 33 — 47 e 50
Titulo

dolina, batons. cosméticos, fixadores f
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor
si•srosos e pomadas para limpeza aa pe
le e - maquilage" depilados, desoda
!mares, vinagre aroulático. pó de asso,

„lado. preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
cabelos e preparados para dsecoloClasse 50
Para distinguir: Impressos em geral rir unhas, cilhas e pintas ou sinais artianúncios impressos, ações, apólices., bi- cuticular: glicerina perfumada para os
lhetes, bilhetes de sorteio, cheques, car- dissolventes e vernizes, removedores da
ficinis. óleos para a pele
tões comerciais e de visitas, duplicatas
debentares, envelopes, fatcras, folhinhas,
Termo no 680.574, de 61-1965
letras de câmbio, notas fiscais, notas
Maurice Elias Azar
promissórias. papeis de correspondncia.
Brasília — D.F.
passagens, publicidade e propaganda em
geral. recibos
Termo n.° 680.572. de 5-11965
Deoclides Heitor Iendiroba
São Paulo

Termo n° 680.578, de 6-1-1965
Onicéa dos Reis Azevedo .
13-asilia — D. 'F.

Nome Comercial
Termo no 680.576, dc 6-1-1965
Marcial Pereira de Oliveira
Brasília — D. F.

Nome Comercial
Termo n .0 680.571, de 5.1-1955
CIANAL — Cia. Nacional Administra, e talco pefumacio ou não. lapis para',
pestana e sob.ta,celhas, preparados para
clora de Fundos Patrimoniais
São Pauli,

Maio de 1965

LTDA
4

Classe 33
fitulo

DE HOJR: CR$ 10

Clas ,, 50
Para distingui;

c ec

:os

