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EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL
Rio 7 de novembro de 1984
Exigenchug:
Termos t
N. 124.913: Philippe Mechem modelo da utilidade - mantenha *uigência.
N. 127.333 - Policarpo Dinis Henriot - Priv. de invenção - Mantenho a exigência.
N. 128.209 - Irmãos Paria Ltda.
- modelo de utilidade - Mantenho
a exigência.
N. 151.981 - Halo • Rafael José
Russo - modelo de utilidade, Mantenho a exigência.
Desistência de Processos:
Mialbras Sociedade Anónima e Comércio de Materiais Eletrônicos declara a desistência do pedido de
privilégio de invenção: Novo terminal para resistências - termo n"
105.172 A vista da solicitação do
requerente de fia. .e parecer do
D.E.P.L. anote-se a desistência do
pedido e arquive-se o processo, nada
ficando, peia, a decidir quanto a- reconsideração Odes:idas a fls.
Armando Silvestre de Oliveira declara a desistência do pedido de
modelo de utilidade - Um aparelho
para cortar e picar legumes - termo
109.378 - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
there Pery de Freitas - no pedido
de reconsideração do despacho de
indeferimento do termo 105.459: privilégio de invenção: Novo modelo de
envelope de cartolina para emba:a.
gens. - De acerdo com o artigo 63
do Decre'0 535, de 23 de janeiro de
1982, nego deferimento ao pedido de
reconsideração de fls, mantenho o
primitivo despacho de indeferimento
tendo em vista a oxistencia de anterioridade impeditiva.
Capsu Maq Industrie de Máqulnas
para bebidas Ltda. - No pedido de
reconsleração do despacho de tingerimem° a ermn: 110.348: privilégio
de invenção: Nova Ca psule Pare
garrafas - De resertin com o artigo
63, do Decreto 535 de 23 de janeiro
de 1962, nego deferimento no pedido
de reconsideração de fia. tendo em
vista os pareceres técnicos, constantes do orocesso oropuvrr , tn a ma
nutençee do. primitivo despacho de
indeferimento,

CAPITAL FEDERAL

11EXTA.-7BIRA, II DX DEZEMBRO DE IMA

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Esumetecnuento meara ice Tupan
S.A. - no pedido de reconsideração
do despacho de Deferimento do termo
114.298 - modelo industrial - Nova
configuração em caixa coletora ne
café em pó - do requerente -•-• Cia.
Lilla de Máquinas Industries e Comércio - De 'cerdo com o etrtigo 83
do Decreto 536 de 23-11962, nego deferimento ao pedido de reconsideração
de fls. mantendo o despacho concessivo do registro, eis que o reconside.
rendo não apresentou provas que mo.
dificassem o ponto de vista dor julgadores..
Industrie e Comércio Ducor Ltda.
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferimento o termo:
114.385: privilégio e invenção para
Aperfeiçoamentos em selins para bleicletas. Motocicletas e motonetas do requerente - Soares Produtos de
Borracha S.A. - De acerdo com o
artigo 83 do Decreto 535, de 23 de
janeiro de 1912, nego deferimento ao
pedido de reconsideração de fls.
verso, mantenho o despacho concessivo do registro, tendo em vista os
pareceres da Dept e o que provê o
artigo 196 letra • "B", do Código.
Uniferro Importações Exportaçõe,
e Represeutaeõee Ltda. - No pedido
de reconsideração do despacho de deferimento do termo 118.124 - modelo de utilidade - Novo modelo de
Tiraliços - do requerente: Manfredo
Russo. - De acerdo com o artigo 63
do Decreto • 535, de 23-/.1962, aceihn
o pedido de reconsideração de fls.
e seguintes, para o fim de indeferir
o peido de registro de modelo e talBade, visto que foi o mesmo bem
fundamentado e, embora modificados, nada disse o requerente deste
autos em sua clefe‘a.
Fábrica de Canelas Delta Ltda. no pedido de reconsideração do despacho nue indeferiu o pediste de modele industrial para: Nevo modelo de
clips-prendedo: p ara canetas ou pulseiras - De acerdo com o artigo 3
do Decreto 535, de 23 de janeiro de
1962, nego deferimento ao pedido reconsideração de fls, mantenho o primitivo despacho denegatório de concessei, chi re g istro tendo em vista a
argumentação do opoen'e e os pareceres da DEPT..
A Organização Otto Peeêgo Ltda.
- no pedido de reconsideração do
despacho de deferenento do termo 143.141: modélo de utilidade para Novas disposições construtivas em
Instalações de matadouros - do requerente - Indústrias Medem

Modelo de Utilidade deferido em
face do laudo técnicos
N. 118.349 - Extrator Elétrico da
Fetos - Sebastião Pereira de Sonsa.

Hermann Ltda. - De *cerdo com o
Privilégio de invenção indeferido
artigo 63 do Decreto n. 696 de 23 de em face do laudo técnico:
janeiro de 1162, e tendo em vista os
pareceres técnicos constantes do pra.
N. 128.578 - Máquina para soldar
cesso, nego deferimento ao pedido de tubos
de fita
reconsideração de fls, mantendo o engesellschaft.de aço -- Hoesch Akti..
despacho concessivo do registro, ela
que não foram apresentados arguDesistência de Processos:
mento' suficientes para modificar O
ponto de vista desta Diretoria.
American Cyanamld Company
Declara a desistência do termo 124.859
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para os mesmos. - Anote-ee a 'desistência e arquiee-se o processo.
Notificação:
Exigência,:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto peio artigo 14 da Lei
N. 52.072 - Georges Ton Zel
:s. 4.048 de 29.1261 e mais Dez.Diat.
- para, eventuais juntadas de re- Cumpra a exigenelà•
N, 100.228 - Antonio Queiroz de
cursos, e do mesmo não se tendo vá.
lido nenhum interessado, ficam nott Amaral - Cumpra a exigência.
ficados os requerentes abaixo menN. 102.975 - Maquinas Santo An..
cionados a comparecer , a este Depar- dre
Cumpra a exigência.
N. 103.332 - Jacob Bartholomeia
tamento, a fim, de efetuarem o pagamento da taxa finai concernente à Minatti - Cumpra a exigência.
14. 115.039 - Laboratório Climaz
expedição doe respectivos certificados, dentro do prazo de Sessenta Dias S.A. - Cumpra a exigência.
- na forma dp paregrafo único do
N. 117.871 - bdlies Laboratotrea
artigo 134 do Código da Propriedade Inc. - Cumpra a exigecia. •
Inustrial.
N. 118.309 - Sicletà Chineica Dell
Aniene S.P.a. - Cumpra a talam..
•
Privilégio de In-ve ndo Deferido cie. - (republicado por ter saldo
com incorreções).
N. 78.778 - Tingimento de maté121.950 - Abbot Laboratórios
ria Plástica em telha - Pittsburgh - N.
Cumpra a exigência.
Plata Glass Company.
N. 130.843 - Claudionor
N. 103.047 - Mancai Lubrifican- Rides - Cumpra a exigência. Carme
de Borracha - Ciente Harris Pro.
N. 140.388 - puracour S.A. Inducts Inc.
dustria e Comércio - Cumpra a ext.
N. 113.450 - Fechadura e Dobra- gência.
diças destinadas a malas de volume
N. 144.093 - Sorteie Rhodiacet*
variável - Corne% Leite da Cunha. -Cumpra a exigência.
N. 145.718 - Shell International*
N. 119.323 - Dispositivo de sensibilidade térmica - Westinghoule Research Maatechappij N.V. Coou
Electric Corporation.
pra a exigência.
N. 119.907 - Processo para preArquivamento de Processos da
parar aspirina - The Norwich Phar- Patentes:
macei Company.
N. 129.613 - Aperfeiçoamentos
em máquina para montagem dos bicos de calçados - Giovanni 'torgo e
Narciso José Tocchetto.
N. 120.087 - Mistura Gasosa
combustivel para operação com me..
tais - Semeei Harry Mita - (Republicado por ter saldo com fisco:reções).
N 121.882 - Copoiimeroe Seva:~
tados contendo fluor e processo de
sua preparação - Minneaota Mining
And Manufacturing Company. - (republicado por ter saldo com Iam.
reções).

N. 119.184 - José Amaranto Jon.
queira,
N. 126.842 - Wilhelm Kustra e
trimhig Ruttgers.
N. 128.040 - Leslie Alsiari.
14. 127.721 - Antilliannse Patent
eu Bete gg insmaatschappij N.V.
N. 127.732 -- Construções Rio Pe.
trtepoils Ltda. - Arquivemse os processos.
Diversos:
N. 102.958 - Francisco Cenho' ...e
Reconsidero o despacho de arquiva.
mento publicado no D. Oficial da 1!
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- As Repartições Públicas
deverão remeter . o •expediente
destinado à publicaçãc nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo:até às
11,30 hajas.
•
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo
ca, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
000,00 Semestre . . • Cr$
C4
•;' emeslre . .
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
Ano
900.00
Exterior:
Exterior:.
C4
1.300,00
Ano
Cri 1.000,00
Ano
farte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os (minai?,
tes providenciar a respectiva
renovação com antecedêlcia
mínima, de trinta (30) dias.

N. /21.947 - Conjunto compreen- Lei ne 4.048, de 29-12-61 e mais Dez
dendo um reservatório de recarga e Dia,s - para eventuais juntadas de
um recipiente destinado a ser preen- recursos, e do mesmo não se tendo
chido de gás liquefeito provido asse valido nenhuns interessado. ficam
notificados oa requerentes abaixo
reservatório - La Nationale S. A
mencionados a comparecer a este
Ronson Corporation.
Departamento a fim de efetuaresn o
N. 123.051 - Processo e sistema pagamento da taxa final concernenpara evacuação de gás de fornos de te à expedição dos respectivos cerfundição elétricos asbestos - Elek- tificados dentro do prazo de Sestrokemisk S.A.
senta Dias - na fome do parágraN. 124.147 - Aperfeiçoamentos em fo único do artigo 1:3A do Código
ou relativos a equipamentos de exi- da Propriedade Indit-trial.
Privilégio • de Invenção Deferido: bição com indicação de feixe - N.V.
Philips Gloeilansponfabrieken.
MARCAs GEEEREDAS
N, 98.457 - Um aparelho Elétrico
Modêto de Utilidade deferido:
N. 421.805 - The Troo Fireman
Anti-Umidade - Gerda Gomes Bran- cla.sse 8 - Iron rreman Nlanudão.
N. 118.906 - Braçadeira elástica facturing company.
N. 113.903 - Aperfeiçoamentos em
N. 448.311 - Stronciobi - classe
ou relativos a sistemas magnéticos sara proteção de tubos de lâmpadas
tendo pequena .dispersão particular- fluorescentes -- Eletrotécnisa Lavas 3 - Instituto de Qui/rica e Biologia S.A.
inen,e para uso em auto falantes mi- Ltda.
N. 118.669 -- Novo sistema de uao
crofones e similares - N.V. Philips'
N. 475.024 - Vern,iine
classe
etti-Iasprdicoembgns
Gloeillamperfabrieken.
16 - 00ndoroi1 Tintas S.A.
química
Industrial
Indaia
Ltda.
geral
- Aperfeiçoamentos
N. 114.055
N. 475.702 - Issusanne - classe
introduzidos mi torneiras elétricas
23 - Fernandes Corte se & Cia.
Exigências:
aquecedores paru bidês e outro aqueLtda.
cedores elétricos similares - Alvara
N. 4'76.760 - Tal - classe 2
N. 124.085 - United States Steel
Coelho da Silva.
Augusto Ltda
N. 114.398 - Processo de croma- Corporation - Cumpra a exigência. Irmãos
N. 476.761 - Ia]
clame 4
N. 128.221 - Untou Carbide Cor.
gem de aneis de segmento providos
Irmãos
Augusto Ltda.
poration
Cumpra
a
exigência.
ranhuras
Sealed
Power
Corporie
N. 130.658 - Ciba Societe Ano. N. 476.762 - rol - classe 41
ration.
Irmãos Augusto Ltda.
nyme
- Cumpra a exigência.
N. 116.354 -- Dispositivo de ArN.
130.762
Kalle
Aktiengesellsmazenagens de dados - The National
TITULO DE EãTABELECIMRNTO
chaft - Cumpra a exigência.
C.ash Register Company.
DEFE'RIDO
CumLnigil)apa
-N.
130.934
S. 116.666 - Novo aparelho de
a
exigencia.
•
pra
teste para baterias de automóveis
449.221
Cerkinica Antonini
N. 131.710 - Walter Willy Unger - N.
outros veiculo - Romulns Rabin.
classe 16 - Antonini Fulgenei0
exigência.
a
Cumpra
N. 117.204 - Arma de fogo de
& Pinto Ltda. - Art 117 n9 1.
N. 131.751 - American Can Comcarregamento pela culatra - ComCumpra
a
exigência.
pany
panhia Brasileira de Cartuchos.
EXIGMCIAS
N. 191.903 - The National Canil
N. 123.032 - Válvula a pressão de
Cumpra
a
exi
Register
CornPAPY
--fluido - I3endix Weslinghouse
N, 463.078 - Serviços e Empre-gência. endimentos do Litoral Ltda. - Cumtomotive Air Brake Co.
N. 124.173 - Circuitos Lógicos de
pra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
Nucleo Magnético - Atop IncorporaN. 461.291 - Tecidos Dallas Ltcla
PESQU/SAS
tcd.
- Cumpra a exigência.
N. 121.276 - Novo tipo de l umi
N. 457.760 - Móveis de Aço PlaRIO, 7 sig dezembro de 1964
-nosRtaivMplodgem,
nalto Ltda. - Cumpra a exigência.
de Plksticos Ltda.
Notifi0000:
N. 476.823 - lulas Frouillef Te1N. 121.835 --- Bobinas paga Maio_
13ens vez decorrido o /nau, 40 'Jeira de Macedo • Francisco Furtaxes Civel roostrução llodástria
previsto peio tango 14 s* do Sardinha
?some
Viação e Engenharia S.A.

de Soveuihro próximo passado para
ser expedida à Carta Patente de vez
que o interessado em fls. 41 cumpriu as formalidades legais com o
passcinento da taxa final do registro.
Fábricas Germade S.A. - No pedido de prorogação da Patente Mo.
délo Industriai a° 3.162 - Prorrogue-se de ace5rdo com o art. 42 do
Código (republicado por saido com
Incorreções).

As Repartições Públicas
às asSinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
gelos órgãos competentes.
fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua- aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe- rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr4; 1.00, por ano
decorrido.
-

cingir-se-ão

N. 477.535 - Vela Webstublbaa
Neugersdorf. - Cumpra e exigência.
N. 477.673 - Watter Rodrignes
Fernandes. - Ciunpra a exigência.
DIVE7?,S0:3
N. 376.827 - Casa Prata S.A.
Import. e Comercio. - Aguarde-541
terna° anterior.
N. 427.406 - Pasimentadoss Lozankret Ltda. - Agildrele-se tê:mo
anterior.

N, 456.270 - -Cocara” Cia Campineira de Café Solúvel e Der.vados,
- Aguarde-se termo anterior.
N. 473.864 aella Pinturas
Ltda. - Aguarde-se termo anterior.
N. 476.275 - São Paulo Alpargatas ,S.A. - Acuareis. - se tèrm-,9 anterior.
EXPEDIENTE DA SLÇAD DE
INTERFERENCIA
Rio 7 de dezembia. de IP64
Notificação:

Unia vez deCar ri CIO o prszo
recurso previsto pelo artigo 14 ch
Lei n e 4.016, de 29- 1 1-61 e mais De:
Dias - para eventuais ¡untadas
recursos, e do memsc não se tends
valido nenhum interessado ficam
notificados os requerentes abala(
mencionados a compsrecer a esti
Departamento a fim da efetuarem
pagamento da taxa tn i conce-nen
te à expedição dos respectivos certificados dentro do .iraso
senta. Dias - na forma do parágrafo único do artioo 131 do Codiet
da Propriedade Inclasirial,
MARCAS DEFE":IDAS
N. 105.224 - Moldes - classe I:
- Manoel doa Santos Cardoso Na classe 12.
N. 116.942 - Reviste BisissSt.es
Portusuesa - classe 32 - Fsditoss
G'óris Ltda. - Na "asse 32
N. 116.943 - Almanaque Postus
pies - desse 3h - Intbra Glósia
Na classe 32.
Ltda.
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N. 425.000 - O Cristão - classe
3 2 - Então das Igreja Evanacieas
0ougregacionala e Cristãs 50e. Civil.
classe 36
N. 425.114 - Osiris
- Aparecido Cardas° & Garcia Ltda.
N, 426.19/ - Missiona - casse
41 - Alberto Ilamerschraidt
N. 423.143 - Theodor Wille Comércio Indústria Representações. Com exclusiaa de máquinas P ara Pas
-saro:p eMáquinasprc
carne.
N ,4i6 .d
Norinactlin - classe
3 - Probiottcal Laboratórios Ltda.
N. 426.269 - Norrnabenall - cl.
- Probiotical Laboratórios Ltda.
N. 426.332 - Magaihães - classe
6 - Ferragens Magalhães S.A.
N. 428.668 - ,Apea - classe 10 Amex Comercial e Importadora Ltda.
N. 423.670 - Touristap - classe
50 - Tourisaaap Viagens e Turismo
Ltda.
N. 428.G8(1
Ker - classe 16 Construtora Ker Ltda.,
N. 428.684 - Ker - classe 50 Coristrutora. Ker Ltda. - Com exclusão da construções de prédios.
N. 422.692 - A Voz do Embú classe 32 - Salvador Aiosi.
N. 4213.951 - Braga - classe 8
- Trawportadores Braga Ltda. -aCom exclusão de benjamins e aquecedores.
N. 423.935
Faizão - classe 41
- Lanches Falda) Ltda.
N, 429.477 - Rio Una - classe
41 - Companhia Açucareira Santo
André do Rio Una.
N. 429 .348 - Bosaflame - classe
I - Brasil oiticica S.A.
N. 430 377 - Radas - classe 36
- Rublex S.A. Indústria Textil Importação.
N. 431.02a •-- •Fig de Três Setas
classe 5 - Aços Vinare.; S.A.
N. 431.293 - Joviala - classe
4 - Jovirtia Agrícola e Comercial
Lida,
N. 431.4)
Dakorama - classe
Ltda.
- Indiaatria a Comarcio Dako do
N. 413.174 - Massas+ Ferguson Brasil
S..A.
claase 7 - Mass•ey Farguson Ltd.
N. 431.749 -- Periscópio - classe
N. 413.039 - Fama - classe 11
- Fama Ferragens S.A.
32 - Renato de Souza F'reitas.
N. 434.407 - Rhodiane - classe
N. 414.0+32 - Mirar - classe 8 - 2 - Companhia Química Rhodla
Aleopta Preao y Narodni Podn'ic. - Brasileira.
Com eaclitsão da expressão de todoa
N. 435.121
Roblex - classe 36
os ti pos constante da relação doe - Faintes. de Calc-isdos.
Marilanda
artigos.
Ltda,
N. 4i) . 104 - Striatan - classe N. 466.516 -- Taunus Transit 3 - Merck & Co. Inc.
classe 21 - Ford Werke AktiengeN. 420.776 - São Doming os - selischaf 1•
clasi. e 21 - Auto importadora São
N, 467.443 -- Tupy - classe 47 Domin • o, Ltda. - Com exclu,ão Agência
de Representações Amende plraaaa.
doeira S.A.
N.
467.449
Tupinaens - classe
N. 423.5ti4 - LS-0.•Dora - claaae
43 Indústria de Produtos Dos O 47 -- Agência de Representações
Amendoeira
S.A.
Dora Ltda. - Com eaclusão de navalhai,
FRASE DE PROP AG ANDA
N. 123.943 - A;rtmeg - classe
Dianaari,TDA
11 - Aarima Eauipamentos a Máquina. A Ticoais S.A. - Com exemplares cie fls. 8-10 e com exclusão
N. 414.033 - Cerveja Inglezinha
de a ftaro comum e carvão, cande- "Mai; Leve, Mais Suava, e Mais Saboroaa"
!abica e abat-iours.
classe, 42 - Cervejaria
- t n.: Ltda. --- Art. 121.
N 424 031 - Kataaka
clasae
.srYAL Dal PROPAGANDA
42 - 'aciastria de il el-tdas Madrid
Lt.da
DEPlaa/IDO
N -a...! .0i
- Voy a, - classe 32
-- Fel' ,
vores Lida
N 131 c.s,;
:soei'
cla-ses:
N 4-1 l3
- De'ta-stel - classe
4 5 A. 1”cl issSr1a ele 2 - 2 - 7 -- 19 - 41 - 45 32
-33
Soei!
Pro-necuária
5 A.
Pa pe. e Celidose .
7naiastriii o Cotaarcio de Forragens
N 4 .24.181 - Arartps
clas e 41 - Ari.
- laana 11 . 0 Gain
Arraes.
N. 4'4.453
a,,,a„aaaa „i i.
Goodtroad
clas.,e,
,paga tida dera8 - A1.'redo 1"oni-ver1e. - Com
ri 1:
excitts'to sie radiolás.
N. 4 • .4 648 - Be”er g al Retud N. 1',. 39'
•
os tenipos
classe 3 -- S.Indo7 S . .
..1,1sNe : 32 -- Nicolino Galant N. 44 aa9 - Tatraacool - cla,sa
Ari • 1 2 1 -- na «lasse 32...
26 - A
'ssnu
losignia Comercial defe'Idda:
• N. 42.
- Ou IV . ? do Aaneicla
N. 12,0.168 - Casa do. Asfalto s-• 42 - aaeaaiid e Ftrreira
classe. 1 2 4 16 -- Casa do Asfalta
'4 e Alm.-ti:ar
Ari. 114.
N. / '1 175 •ch,cda.sse S,A,
N. 423.768 - C0nsa .2--litsse: 33
41 - P s nit'enclo s t a Cettf
1 ArConstruçfk;i- 'e Saneacadas T
- Com' exclusi.ib de - "Consa"
mento S.A. - Art. 114.
laincaaa a lrituras.

-Coloarflat - Cl.
N. 124.844 -1 - colortix Química Ltda.
Carpideira
Vitória
N. 128.711 - classe 7 - Sigmar Kaufmaant,
N. 139.73(1 - Stel - classe 8 8ociedade Técnica de Eletricidade
atei Ltda.
N. 237.905 - Oasa Verde - classe
15 - 11. Simões & Cia. Ltda.
N. 237:906 - Casa Verde - classe
14 - M. Simões & aia. Ltda.
N. 344.143 - Neoto Mundo elaa-e 32 - Banco Nevo Mundo S.A.
• N. 378-866 - Gilda - classe 48
-_ Perfumaria eine Ltda.
N. 378.822 - Pancho - alasse 41
- Lanches Pancho Lula.
N. 401.673 - Messias classe
42 - Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. • 401.670 - Meriaa Lacryma
Chrlsti - classe 42 - Sociedade
Agrícola g Comercial dos Vinhos
5/Iess l as S.A.R.L.
N. 401.667 - Mess.as - classe
4_2 - Sociedade Agrícola e Comercial
dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.672 - Messias - classe
42 - Sociedade Agricoia e Comercial
dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.671 - Messias - classe
42 - Sociedade Agrícola e Comercial
dos vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.665 - Messias - classe
42 - sociedade Agrícola e Comercial
dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.669 - Messias - classe
43 - sociedade Agrícola e Comercial
dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.666 - Messias - classe
4.2 - Sociedade Agrícola e Comercial
dos Vinhos Messias S.A.R.L.
N. 401.G64 - Dry Old Port clame 42 - Sociedade Agrícola e
Comei:e:ai doa Vinhos Messias S.A,
R.L.
N.402.157 - Arquitec - cla:se 10
- Arquitec Sociedade Construtora

Nome Comercial Deferidoe
-

N. 431.900 - Frisa, - classe: 13
Comp. Renascença Industrial.

N. 434.336 - Industries o Comércio M. Suzuki & Irmãos - Industria
Exigências:
e Comércio M. Suzuki & Erinaos Art. 109 n' 1.
N. 117.848 - Colorfix Quitute.
N. 424.058 - Ceteco Importação e Lida, - r:isstspra a exigência.
Comércio S.A. - Ceteco Importação
N. 1182.765 - Novidades pia
e Comércio S.A. - Art. 109 na 2.
Homens .31r S.A. - Cumpris a ext.
N. 428.771 - E.J. David Meta- gência,
lurgica S.A. - E.J. David MetalutN. 125,044 -- Química Mereur 8.A.
Oca S.A. - Ari, 109 rt° 2.
Industria e Comércio de Produtos
Quimicos e Farmaceutleos - Cumpra

-Título de Estabei .'eluiento Defe- a e:sigênelas

rido:

N. 325.099 -- lhes Ullmann
(.ia.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 420.118 a- apa g a - classe:
N. 346.908 - Schwarz Laborato.
34-36 - São PauloAlpargataa S. A. rios S.A. - Cumpra a exigência.
- Art, 117 a° 1.
N. 366.856 - Fábrica de Fios o
N. 431.447 - Editora Minerva - Linha Marte S.A. - Cumpra a calclasse; 32 33 - Editora Minerva Onda.

Ltda. - Art. 117 n a I nas classe:
n.o 32-33.
N. 446.353 - Auto Elétrico Paulo

D1NerSOS I

- classe: 38 - 8 - 50 - Satoru krt.
N. 119.139 - Produtos QUÍMICOS
Art. 117 C 1,
glyama
e Farmaceuticos Medd S.A. N. 464.662 - Cocél Com:trela de Aguarde-se tênno anterior.
Importação. e Exportação - classe:
N. 119.140 - Produtos Químicos a
11 - Cocei Comércio de Importação Farm:te n
n i:lens itirdel SÃ. - Aguar.
Exportação
Ltda.
Art.
117
C
I.
e
de-se tèrnin anterior.
N. 370.661 -- Carlos itens:mim! &
Marcas Indeferidas:
Cia. - A g uarde-se têrrno anterior.
N. 403.991 - Ferreira St RodrIguea
N. 170.764 - Satura° -.-- Aguarde_se 1(:-rmo anterior.
21 - DistribulJora Acumuladores SaN. 413.875 -- Hoshino &
turno Lida.
- Emblemática -- Ltda. - Aguarde-se têrrno anterior.
N. 334.694
N. 422.481 - Industria de Bebidas
classe: 46 - Pedro Fort'ana.
N. 348.751 - nomar - classe: :EE. Oliveira Ltda. - Aguarde-le
15 - Ind. de Cerâmicas Somar Ltda. bErmo an'erior.
N. 124 . 092 - Cia. Cal-arnica
N. 403.186 - Magazine Celso (Rasco - Aguarde-se
classe: 36 - Celso Martins. Sampaio. disso-int de
N. 410.607 - S.E.N.a. - classe: têm° anterior.
32 - S.E.N.A. Sociedade Editara
N. 425.166 - Mus:apitá Arnad FL.
Nova America Ltda.
1/•,, & Irmãos ,1guarde-se tê- int>
N. 413.902 - Bob's - classe: 41 anterior.
N'. 426.331 - Ferragens Magalhães
- Frimil Frigorífico Michel Ltda,
classe: 3 S.A. -. Aguarde-se térinn anterior.
N. 414.006 - Novoph
N. 426.859 - Renato ICicrien Ga- Botica dao Veado D'ouro Ltda.
N. 423.042 - Otto - 15 - classe;

rio,. iro e .1a ime F.fl.aardo 111c, r n de

Dras:osa Ltda.
N. 424,144 - Combi - classe: 40
Unam S,A. Comércio e Industria
de Madeiras.
N. 424.187 - Novavit - classe:
3 - Laboratório Paulista (1e Etiologia
S.A.
N. 424.196 - ilemistério - cia.sse:
32 - Hemisfério Editorial Ltda.
N. 424,724 - Café Orion - classe:
41 - irmãos Pederneiras Ltda.
N. 425.117 - Limão - elti:e: 41
- Melo & Correia.
N. 428.691 - ItaY0 - 1"),43S4'..`: 1 •
Luiz Faceli.
N. 428.757 - Solau - classe: 23
- Lanifielo Fileppo S.A
N. 423.951 - Angcli - classe: 3
- Arnaud Pires das Chagas.
N. 429.103 - Giant - classe: 111
- B.T. Babbitt Inc.
N. 429.505 - Fltp - classe: I/
- Flip

anterior.
N. 427.873 - Industria e Comér.
oa-te S.A, --- Aguarde-se tunto

3 - aaboratario‘Fut .erapico Nacional Moraes. - Aguarde-se térrno :MN
rior.
S.A.
N. 424.112 - Nair ige. - classe: 36
N. 42..357 - Prado:os Quaiticos
- Comércio e industria de Meias Guarary 3, A. - Agir arde-sc tritio•

anterior.

N. 428.336 - Distribuidora Calça.
dista Ltda. - Aguarde-sr e térmo ante rior.
N. 428.759 - Mareia Produtos Qui.
mico. S.A -- .alarde-se 1 •:?-rna, anterior.

N. 128.790 - Café e Bar Garrincha
1,1(13.
Aguarde se tênno anterior.
N . 423.791 - Cereino Vianna 011.
seira
Aapardi se têrrno anterior.
N. 428.8o3 - Brasil Oitoclea S. A.
Agstarde-se têrnm anterior.
:s'. 428.712 - ;st:moinas para VsilMatrismrld
Ltda.
c a n il 'i ç ã "
. itgilard:'
it:11/10
N. 428 773
Tijnea 'funis nal)
Ulmo anterior.
N. 428.9118
Wilherme Borges. Astoarde-se térmo anterior.
N. 431.448 - Minerva N. 428.982 - Cerealista Deita
32 - Edrora Minerva Ltda.
Nunes Ltda. - Aguarde-se ti‘rino anN. 431,537 - Inseticida Rajada -- terior.
classe. 2 - Manoel •ulter.
N. 431.051
Anderson Clayton &
N. 431.756 - Brasil Central - Cia. Ltda. -- Sssusiab • - s e tè'rno
Hermes P.oclrigues da
classe: 4 Ltda.
Oliveira &
N. 431.49a
Industria e ComérN. 431.823 - Armarinho Paulista cio DaIrt do Brasil S, A.
Aguarclasse: 22 - Alberto Lunrigren de-se timo anterior.
Techlos S.A.
N. 431.847 -- Editora Continental
Armarinho Patilists
N. 431.829
l • t t l s • t•',roto Interior,
- e'a-se: 23 -- • Alberto Londgren , N. 4n1.877 - Mata de Almeida IaTecidos S.A.
(insira) é Corsérein S.A, - AguarN. 431.832 -- Arioàrinho Paulista de 55 th. mn anterior.
- classe: 30 -- Alberto Lundum
N. 432.003 Luminosos Ara'.
Tecidos S.A.
',Vem;
Atsuardc.ae têrrno aoN. 431.834 -- Arroar0. ho Praulista terior.
Álherfci Liintlát+n
classe: 34
N. 432.474 - Tecelagem Paraliyba

Tecidos S.A.

S.A. - A g uarde-se Urino anterior.
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+ •
Joill S.A. Industria e Comércio de
Torrtfação São Raimundo Ltda. - Industria Técnica de PreelsãO
para seu nome da - na transferência do reg1etr0
Matérias Primas l'exteis
t)ainsfe- transferência
rênefa para seu ',ame da marca: marca: Gazela • térmo: 456.830 - 2g9,706 --a Cumpra a azigépeta.
Joali número 232.549 - Anote-se a Anote.se a tranateréncia.
Yanmar Diesel Engine CO.
transferência,
Santos 8c Oliveira --:- transferência -_ na transferéncia do térmo 342.0411
Achè - Lalwratórios Farniaceuticoe para seu nome da marca Lani. tértuar. - C11111Pra a exigência.
Ltda. - transferência para seu nome 462.729 - Anote-se a transferência.
W. Assumpção Cia. Ltda. marca: . Yatroformio número
industria de Bebidas Virginia Ltda.
233.829. Anote-se a - transferên- - transferência para seu nome da transferência do termo 351.087 -IN
cia.
marca: Pavão número 229.686 - Cumpra a ex:igéncia,
Clara Obregou Marcet - iia infle
Ache Laboratórios Farinaceuticos Anote-se a • transferência.
ferência do taro: 426.815 - Cinda
. .
Ltda. - transferência para seu nome
Acha Laboratórios Farmacêuliaos pra a exigência,
da marca: Combleon número:
Editora Abril Didatica -Ltda. 233.982 - Anote-sé a transferência. Ltda. transforência para • seu nome
Pneumodynamics Corporation - da marca: Ade Pulmin número: transferência do termo 489.689 -/8
231.465 - .lote-se a transferência. Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE, DA SEÇÃO DE 'TRANS- transferência para seu nome -da
Branda, Moreira & Cia. Ltda. é-marca. ConMifiatic número: 244.363
. FERÉNCIA E LICENÇA
Torrefação e Moagem Paraibara
transferência para seu nome da
___ Anote-se a transferência.
Ltda. - natrmasferènela do Orme]
marca:
Valente
número:
.
302.282
Organização Farinaceutica Impar
450.910 - Cumpra a exigência.
Rio 7 de novembro de 1964
Ltda. - transferência para seu nome Anote-se a transferência.
Antonio A. Silva - na transfer6uf
.Counell For Scientifie And Indus- eia do têrmo 450.910 - Cumpra 8
Transferência e alteração de no- da marca: Isophan 'número: 263.491
"- Anote.se a transferência.
•
iria' Deseareh - transferência para exigência.
•,
me de titular:
nome da marca: NPL n. 302508
British Titan Prodycts-,Company
Tubelin Industriai e Comércio 5,4f
Ma aia de Lourdas S. de Almeida -seuAnote-se-a
transferência.
- na transferência do térnio: fitt
Limited - transferência para seu - transferência para seu 'nome da
Wilso'n Marcondes S.A. Industria e 471.018 - Cumpra a exigência.
nome . das marcas. • .
marca Jovar número: 272.085 - AnoRutiox número. 62.945.
Comércio de Máquinas - pede para
Marcos portes - na transferência
te-se a transferência.
Butim: número: 63.188 - :AnoIncofarma Industria e Comércio de kap anotada na marca: -Wilson do registro 260.905 - Cumpra a estIL
tem-se as. transferências.
Produtos Farmaccuticos Ltda. - número: 341.328 - a alteração do géncia.
Geme: Precision Meais, Inc. - pede para ser -anotada na marca nome da 'titular - Anote-se a alteDosa Química do Brasil S.A. •••••
transferência par:1 seu nome do re- de nrme da titular - 'Ano:e-se a al. ração de afile.
gistro Cernes número: 67.606 - Ano- Cielofenicor! n. 277.186 a alteração
Mario Vellani & Cia. Ltda. - na averbação de contrato do registro
ie_se a transferência..
transferência para seu nome da 277.973 - Apresente clichê.
teração de nome.
C. da Silva, Ltda. - na transfeat
marca:
Santa F'aria termo: .342.531
"
Ei Eletrônica Industrial S.A.
réncia do registro 154.473. - .Curr1a
Ache Laboratorios Farniaceuticos - Anote-se a transferência.
, transferência para seu nome da marca Ltda. - transferência para seu nome
1
Nino- Gmbh Co. - pede para ser pra a exigência.
Eletrônica niimero 130.581 - Ano- da marca: Peaatossil número 285.281 anotada
Anchor do Brasil Industrias Far•
na
marca:
Nino:
Plex
térmo:
te-se a transferência.
- Anotese a transferência. .
363.123 - a alteração do nome da maceutieas Ltda. - na t ransferêrta ;
Textil Gro-Tem S.A. 1- transferên- titular.
- Anote-se,
Iluinca Compaiiia de Cementos E-n)
alteração de cia do registro 182.147 -a Cumpra
exigência.
peeiales S.A. --; Comercial.e Indus- cia para seu nome • da marca Agro..
" Petroleos Indlgena. ludustria e C
trial - transferancia para seu nome Tem número: 285..461 - Anote-se a
D. Sorensen Mfg. Co. Inc. -a mércio S.A. - na transferência
das marcas Pinguino número 161.262. transferência.
transferência para • seu nome da registro 297.535 - Cumpra a ex
Pinguino número: 187.278 - AnaIng. W. Oerill AG. - tran.sferan. marca: Sorenaep tarino: 368.023 S.- gê 71 CÁR
tem-se as transferências.
eia para seu nome da marca °edit. Sorensen têrmo:
368.024 - Ann.
Industria de Meias Expurnatex S.A.
Industria Micheletto S.A. - Pede peru número: 286.359 - Anote•se a tem-se as transferncia.
"
Walter • 13alsimçlli & Filhos Ltda. - na alteração do Vrmo: 277.207
para ser anotada na marca: Mato transferência.
Cumpra
a
exigência.
transferência
para
seu
nome
da
número: 163.512 a alteração do
Achê Laboratórios Farmaceuticus
Altenburg - na transferência
nome da titular - Anole-se a altetransferência para seu nome marca: Emagreellina ttrmo: 383.1941 doUdo
térrno: 293.789 - Cumpra a caia
_
nome.
•
de
ração
da 'marca Acetosal número: 286.752 - Anote-se a transferência.
Cardan S.A. Industria e Comi:rem gapria.
Anote-se á transferência.
Cadoz S.A. - pede para ser ano--.transferanCia para seu nome da
International
alineralá
Y
Chemical
B.T. Babbita Industria Química
tada na marca Pennac - número Corporation __ trannferanda para seu. marca
Figura . de Coração térmo: S.A. - na transferência do Urino:
164.47$ - a alteração do nome da
385.216
Anote-se
a
transferéucia.
da marca: Thuriaide n. 292.904
336.873 - Cumpra a exigência.
titular - Anote-se a alteração de. -nome
L'Oreal - pede para ser anotada
Anote-se a transferência.
Magneslta S.A. - na transferênnome.
na
marca
Rege
Color
térmo:
410.618
cia do térmo: , 455.351 - Cumpra a
Dr. A., \Validar S.A. - transfe_
Laboratórios Organon do Brasil - a alteração do nome da titular - exigência.
rência para seu nome da marca tLda. - pede para ser anotada na Anote-se a alteração de nome.
Stimulex número: 164.681' - Anta. Marca: Dimenformon número: 175.408
Dr. A. \Standar S.A. - na trais%
Axios S.A. Industria Mecânica te-se a transferência.
- a alteração do nome da titular natransferência da marca Axios ferènela do termo: 459.582 - Cemtérino: 411.915 - Anote-se a trans- pra a exigência.
Jacqueline Cochran, Inc. - trans- - Anotese a alteração de nome.
Knack Midler S.A. Industria e Co.. feréncia.
ferência para seu nome da marca Mistiel Aguilar Silva - na trana.
Endocreme número: 165.285 - Ano- mareio L- pede para ser anotada na
1:nobiliária Carrilho Corretora e ferência do • tarino, 463,l6 - Cummarca
Lonl
número,:
183.120
a
te-se a transferência.
Administradora L!da. - transferên- pra a exigência.
Café e Bar Itahy Ltda. - transfe- alteração do nome da titular - Ano- cia para seu nome do titulo: CarComércio de 13ehida5 PaccOla S.A.
te-se
a
'alteração
do
nome.
rência para seu nome do titulo Cafe
rilho tarnio 411.190 - Anote-s a - na transferência do térnio 473.6.80
e Bar Itahy número 166.333 - AnoGardisette Gesellschaft Mit:. blesch- transferência.
- Cumpra a axigêcia.
te-se a transferência.
rankter Kaftung - pede para ser
Laboratórios Bronova S. A. Indús1)11ersost
Achê Laboratórios Farmaceuticos anotada na marca Gardisette número: tria Qui:laica e Farmacêutica Uda. - transferência para seu nome 190.951 a alteração do nome da ti- transferência para seu nome da marca
Asmafinis
tênno:
426.164
Ano:
tular
Anote-se
a
alteração
de
Panificadora Doze de Outubro Ltda.
da marca: Dextrovita-se ntImenn:
te-se a transferência.
natransferência do registro 11'
190 806 - Anote-se a transferência: nome.
II.
Stenham
Ltda.
transferZncia
Arbame S.A. Industria e Comer- para seu nome da marca - Quce» 238.310 - Arquive-se por falt:a de
Johnsan & Johnson do Brasil Proa
cumprimento da. esigáicia.
- pede para, ser anotada na
dutos Carurgicos Ltda. - pede para cio
têrnio: 430 741 - Anote-ac
marca: Arbame número 214.093 - Mar-.
Colgme Palmolive Pect Computas.transferência.
ser anotada na inarca Radical número a alteração
de nome - Anote-se a
196.910 -- a alteração do nome da
àletalurgira Volta Redonda S.A: - Limited - No pedido de apostila no
alteração
de
nome.
licenciada - Anote-se a alteração de
pede para ser anotada na marca: registro 249.872 - Anote-se mediante
Jornal do Dia S.A. - pede pala Volt:aço
farino: 440.578 - a altera- apostila, o contrato de exploração
nome da licenciada.
ser anotada na marca - Jornal do ção do nome da titular - Annte-se
averbado no registro 103.831.
Quatro Pipas Comércio de Bebidas Dia- n. 230.167 - a alteração do aalteração de nome.
Culgate Palmolive Peta() Company )
- transfarènela para seu nome da nome da titular - Anote-se- a alteLinhas Corrente S.A. - pede para - no pedido de cancelamento do'
marca Quatro Pipas - número ração de nome.
ser
notada
na
marca
Bordado
An199.113 - Anote-se a transferência.
Johnson & Johnson do Braail Pro- cora térmo: 461.081 - a alteração contrato de exploração do' registro' u° •
249.872 - também. - '.1note-ae a
Texaco Inc. - transferência para dutos - Cirurgicos Ltda. ---- pede para do
nome da titular - Anote-se-a al- cancelamento da averbaçaço do rola. •
seu nome da marca - Paragon ser anotada na marca Ortho-Gynol a alteração
de
neme.
trato de exploração.
çaimero: 214.328: Anote-se a trans- número: 220.324 a alteração do nome
Radiadores Pinguim Ltda.
da titular - Anote-se a alteração de, transferência
ferência.
Elablissamerits Kuhl:man - ria
para seu .nome
aa
Johnson & Jonhson do Brasil Pro- nome da licenciada.
• marca. 'Radiadores Pinguim tèrzuo:
transferência do registro 293,351 dutos Cirurgicos Ltda. - Pede para
Unioii . Sus, nan,:de -LOo & Co. Anote-se, em diante apositia, at ransser anotada na marca: ' Cutel número: transferência para seu nome da 466.25 - Anote-se a transferência. ferência já consignada no regiatra,
nome
da
a
,alteração
do
marca: Impexa ténno: 218:292 - a . Ex gne ta s t
129.445 - ;
anterior 155.342. „ .
•,
; •
titular - Anbteare a alteração de alteração do nem, da - titular, Ano- .
, Antonio Ferreiril ; Passos „- na
te-1e a 'alteraçãp de nome.
nome.
Martini & Rosai S:A. In diátria a transferência do têrnio 444.978 - Ala
Wilson
Mareonda'S"
s.A.
indústri
a
ProC
Báll
.
omércio') de - Bebidas' - pedid ; quive-se. por fala de cumprimento
Johnion 8s Jedinson do
de Maquinai: --. pede para de
a'swrbação de contrato 'dia'regiStio da exigência.
dutos Cirurgicos Ltda. pede Para e561Comércio
'knotada na' waren Wilsbn número 207,324
Aenplastln:
Apresenteser anotada na marca:
. 'Laboratório: (jati:lie ° Farniaaautic.)
térnio ' 281:112'. à/ alteraçêo donõme
número: 219.753 ;- a ; alteração de dai titular a-a Anole-se a- altérado de, (SÃO Paula Al pagatas
na E t. Granélli
nairausferentia
Anote:se a alte- :rosne. aa 'n-a l )
taansferéneln do :registro 215.332
Cerne da titular,
•;.
tarrna; • 452.936 - ArquIve asea -eaa
Cumpra a ea/géacia•
ração de nome.
face da petição de fia.
N. 432.476 -- •J'écelagem Paralayba
S.A. - a g uar-j e-se Urino anterior.
N. 432.479 - Tecelagem Parahyba
S.A. - Aguarde-se têrmo anterior.
N. 132.480 - Tecelagem P-arahyba
S.A. - Aavarde-se termo anterior.
N. 434.;:r5 - Comissaria e Exportadora San Ia /Fé Aguarde-se
tarmo anterior.
N. 449.033 - Laboratório Leite de
Bismuto Composto Ltda. - Aguarde_se têrmo anterior.
N. 457.349 - Paulo de Oliveira -:Aguarde-se tarmia anterior.
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MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de aoêrclo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
laxem G prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante è,sse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
2:Taclonal da litoprdedada InduatrIal aqueles que se Julgarem prejudicados com a concesaão do registro requerido
1" 4..",(1 DO

estufaa, engenho e assar carnne, caroladores de cabelo elétricos, espelhos óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio; ferros elétricos de assar e engomar, ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes reveladds,
faróis como acessórios de veículos, para sinalização e para iluminação em geral, iõrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotômetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafos; garraClasse g
Para distinguir: Abajours, acumulado- fas térmicas, gazoinetros geladeiras, glores, actinometros, amperometros, amor- bos para lanternas, globos terrestres patecedores de rádio e frequência, anemô- ra ensino, gravadores, holofotes, Melrometros, aparelhos de televisão, aparelhos metros; incubaoras, indicadores de vácondicionado, aparelhos ara iluminação. cuo, instrumentos de alarme interruptoInclusive de considerados acessórios de res, isoladores; lâmpadas de cristal, lâmveiculos, aarelhos ara anúncios mecani- padas incandescentes, lâmpadas comuns,
aos, aparelhos aquecedores e medidores, lâmpadas alfsh, lamparinas, lactornetros,
aparelhos cronográficos, aparelhos de lentes, liqutdificadores, lanternas mágibarbear elétricos, aparelhos registrado- cas limpadores de parabrisas, luzes trares e medidorei de distâncias, aparelhos zeiras para veículos, lunetas; maçaricos
pari purificar águas,. aparelhos de si- de soldar, caldear •e cortar; marcadores
alia lampejantes, aparelhos reguladores de paisagens, medidores, microscópicos,
de gás, aparelros • de galvanoplastia, misturadeiras máquinas falantes, mostra
aparelhos didáticos, aarelros cinemato- dores para rádio, microfones, .máscaras
gráficos, aparelhos" automáticos para' contra gazes, micrómetros; níveis; &eu'
acender e regular gás, aparelhos para los, objetivas fotográ çicas; paras elétriseparar café, aparelhos para aquecer `cas, pedornetros, luviometros, piromeedifícios, aparelho; para experimentar tros, pistolas de pintar, plugs, pinos de
drenos, aparelhos para destruir insetos, tomada, apnelas de pressão, pickups,
aparelhos de ótica, aparelhos pulverisa- pickups, para-raios, propulsores, painets
de r•
dores, aparelhos para aquecimento de de carros; quadros d:stribuidores ~EM
água. aparelhos geradores eletro-quirne tricidade, queimadores de óleo.
cos, aparelhos para recepção, reprodu- drantes e sextantes para.observaçâo as'
ção de sons e sonidos, aparelhos auto- rtológica; refrigeradores,. rádios, .reflemáticos elétrica° de passar, aparelhos toras, reostatos, relógios ed ponto, de
para espremer frutas e legumes, apare- pulso, de bolso, de arede, despertadores
de alta tensão, aparelhos de proteção de graxa e óleo, receptores, regadores
contra acidentes de operários, aparelhos automáticos, registros para vapor, gás;
afiadores de ferramentas, aparelhos dis- água e outros líquidos, quando não contribuidores de sahna e de desinfetantes siderados partes de máquinas, reatores
para instalações sanitárias, aparelho para laz lfuorescente, registradores, reesterilizadores, aparelhos gazeificadores. sistências elatricaO, relays, sorveteiras.
aparelhos para anális:s, pare:hos °tont- sorveteiras elétricas, caseiras, soqtietes,
:aderes. apanelhos pasteurizadores, apa- sinaleiros, Sereias de alarme, soldadores
relhos reguladores e estabilizadores da elétricos; toca-discos, tomadas e interpressik e do fluxo de gazes e líquidos ruptores elétricos, torneiras, tubos acúsapareiros para salvani:nto e para sina- ticos, termômetros para observação melizaria, ' parelhos para escafandristas. tereol6gica, telescópios, tacômetros, taaparellais para limpar vidros, aparelhos xímetros, torradores de cereais, trenas,
para mi: mter formigas e outras pra' transformadores, telefones, tostadeiras,
das, dam.. .lhos automáticos acionados telégrafos, transistores,. tripés para fointrodti..o de moedas, aparelhos espar- tograt ; as; válvulas para rádios, válvuaidares „arelhos e .instiumeraos de cál; •las de descarga, válvulas de redução,
, !aos para ohs:rvações sismi vacuêmetros, válvulas elétricas de %rã.
cuo, ventiladores, velas elétricas
•as, termost.itos, aritonometros, a"ii.-adores de pó, aerômetros.
Termo n° 654.727, de 5-8-1964
3cend . (k..s elétr:cos, , ito-lafantes, amRic — Ramos e Imobiliária Construtora
,, antenas, hat:dei • as, baianLimitada
o Mil ii e elétrica, b.irometrus, batebitolas
rias de
Estado doi Gmnabara
.•;errieas a • i-.,1m-ão (exceto patvató..s de campaira fins
•s, bombas medidoras, bunhas

654.725, de 5-8-1964

Soldesp Limitada
Minas Gerais

301.DESP
Indústria Brasileira

-Emt.rias elétricas, bules
elétrior akFIN d? desLarga, Ulularas
e 4otog • Mit as, campainhas
frigo d
elétricè .aassis er rzálo •:, chaves eletr.:..as, ci,,
tograio, Lonibu.:tores de gás
cristais (1: eádio, condensacidomer :
dores, comutador, •cortadeiras para
totogr,a
c.haves de alavancas, chaves ai , , áticas, carmcitores de blo
Afias,

•

RIC

MDÜSTRIA BRASILEIRA

coberturas e divisões, caixas dágua,
caixas de descarga para lixos, edificações Premoidadas, estuque, emulsão de
base as‘áltico, esquadrias, forros, /urros
plásticos, biseis, gesso estacas, grades,
janelas estruturas metálicas para construções, 1. leias de metal, ladrilhos,
lambris, luvas de Junções, Lages, lageotas, material isolante contra frio e calor , massas anu •ruldiaa pert uso nas
construções, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base
asfáltico, produtos para tornar imper.'
meabilizantes . as argamassas de cimento
e cal hidráulica pedregulho, produtus
betuminosos para uso nas construções.
produtos betuminosos impermeabilizamtes, líquidos ou sob outras formas para
revestimentos outros usos nas construções, placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gessso para tetos e paredes
papel para forrar casas. parquetes. portas, portões, pisos, soleiras para portas,
tijblos refratários tubos de concreto, telhas, telhas plásticas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento,
vigas, vigamentos vitrós e venezinas
Termo n9 654.730, de 5-8-19FA
Fellx GUardiola Pastor
Estado da *Guanabara

cintas. combinações, carpmhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, MIMOS,
saias, casacos, chinelos, dominós, echare
pes. fantasias, fardas para militares, co•
legials, fraldas, galochas, gravatas: gore
cos. jogos de !ingeria. Jaquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meia',
maiôs, anatas, mandrião, mantlhas pae
letós, palas, penlioar, pulover, peleruuta,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu.,
&los, perneiras, qusmonos, regalada
robe de chambre, roupão, sobretudo',
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
mictares, shorts, sungas, atolas ou alado,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
are
Termo a° 654.732, de 5-8-1964
Felix Guardiola Pastor
Estado da Guanabara

Classe 48
Para distinguir: Extratos, sabonetes, ar.
figos de toccador, preparados para os
cabelos, água de colónia, cosméticos,
escovas para os dentes, Unhas, 'cabelos
e roupas, esmalte para unhas
Termo n° 654 .734, de 5-8-1964
So..h,41 — Sociedade Nacional Fabril
Limitada

Prorrogação
São Paulo
Classe 48
arPara distinguir: Extratos, sabchic,....,
tigos de toccador, preparados para os
cabelos, água de colõnia, cosméticos,
escovas para os dentes, unhas, cabelos
-e roupas, esmalte para unhas

'PRORROGAÇÃO

"DOMINO

'Termo n° 654.731, de 544964
Falia G-ardiola Pastor
Estado da Guanabara
Dolor

es de Letr-è

Classe 48
arPara distinguir: Extratos,
tigos de toccador, preparados para os
cabelos, água de colónia, cosméticos,
escovas para os dentes, unhas, cabelos
e roupas, esmalte para unhas
Tento n° 654.733, de 5-8-1964
Verbania Indústria de Calçados
Limitada
São Paula'

VERBANIfi •
udústria Brasileira

IN DÚSTRIA BRASILEIRÀ
ClaSse I
Para distinguir: Azul ultramar
Termo. no 654.735, de 5-8-1964
maaaratura de Brinquedos Estrela
S. A.
São Paulo

•,.
•11 C
I

BlIOCti

ndústria Brasileira•
Classe 49
Para distinguir: Bonecas

Temia n• 654.736. de 5-8-1964
Iene do Brasil P-relittos Farmacêutica'
Limitada
•
'
Estado da Guanabara

Classe 16.
Para distinguir materiais para construClasse 36
ções e decorações e adornos de prédios: Para distinguir: Artigos de vestuários TRNEI DO BRASIL;
Argamassa, argila, areia, azulejos., ba- e roupas falam sai geral: eigasalh3t
Prnehitos 'Farmacêuticos'
tentes, balaustres, blocos de cimento. aventais. alpareatas., anágwu hl:vos
blocos para pavimentação e calhas d- botas., botinas. blusões. ,boinas. baba'
• Classe 3
queio, a tores ebtrolitkos, calibra- etento, concreto, cal cré, chapas isolan- doutos., bonés, capacetes, cartolas. cari:.
dores: ri : In para telefones, discos gra- tes, caibros, caixilhos, colunas, chapas
casação. coletes, .capas, chatal. Para distinguir: Venda de produto:te
farmacêuticos
vados, n::. is, despertadores; enceradeima, para coberturas chapas planta:4 para cachecols, calcados, chapéus. clatoa
1

-
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Tarmo sP 654.743, de 5-8-1~ • -aço. colheres rara pedreiros, baterias,
agr,,kajoaa, ameixas, amendoim. aram:M.1
Termo a° 654.737. de 5-84964
Irnei do Brasil Produtos Farmacêuticos ....rroz. atuiu. aveia. avelas, azeite. azei 1 Alartec — Alarmes Técnicos Limitada caixas de metal para portões, compotela
-Sau Pinto
ras. colheres para bolos, cliaves, cre.
tonas. banha. bacalhau, batatas. balas
Limitada
manes, chaves de parafusos, *calotas,
'eascoisco, bombons, bolachas baunilha
Estado da Guanabara
1
conexões para encanamentos, caixas de
:até em rIS e em grão. camarão. canela.
metal chaves de fenda, cbaves inale.
era pau r roa pó cacau. caraes chá
caramelos. c'eo.olates. contelros
Las- cab' carões. canecas, copos, cache.
alimentleinS kloc!uetes, compotas canpois. centros de mesa, coqueteleiras,
sa:a coalhada. castanha ceboa cora
. camas para acondicionamento de ah.
L-rdústria B r asileira . • mentos. caldeirões, caçarolas. chaleira, •
a oaint-a.
palitos . vira alimentos.
tiales de tr,1
u , nde
I :: a tete i ras, -conchas. cuscuzeiros, t.;.;iecp•
Indústria Brasileira
Caas:- 8
d.:ma-a:ias et., •
as es pin.iae.
res coll)eres. cav:adeirn, canos de
f,ivu:s
iC.11,..08
CM
R.a.
.
;mei as e • rv,:i/es
eXtrd'C
Classe 3
. ea:ape de metal. catracas e
.
.
is
eletricos
_coafe
taalaa
:Pstinguir: Subotâncias
tar:ni, as a . rr
Pa
aale
Corta-arames
i a r01.1.1:0
t • o,us ture.o
^
pa-c. serem uvilas na medicina e na
• ige6. f ros. trt ai. 'st
1.‘i'ir• is e e...»
farmacia
Térmo mi' 654.747, de 5-8-1964
Ti
ric o
1,54 . 744 4le 5-a-1964
çur
:;aduab. y:,..*/"..a
T.a-a Campos S. A. — Impo . taçÃo
Limitada
e
Decorações
1.¡We
'
s
j.,v.
Ti' -mo na 654.738, de 5-8-1964
a..,,
.9-.5',...z!us
Comércio
Vicente Ara-areei Rotondaro
^‘,
rva
qe.elds
lie
S.,0 Paulo
SZ.o Paulo
Silo Paulo
lorza Las • .
etc

t

IC n te exu Dó

.OrT
2osiSf

e8.;

s :zi

tas alunena,la
,iiX•q;árma. .n d riuciada
r
.ia tze
u Lati mas
SJ: mira cr:no.aus.
ti..‘rarda • oo- vide ta
os ca.:- ai*a

.

Indústria Brasileira
Sb •
Par: datinquir • Perhines. escências. ex.
traros água de colania água de touca
as dor água de be!ez.a. água de quina.
água de rosas. água ae alfazema água
para barba, lo-i-zt •õ:a-os para os
cabelos e para a peje brilhantina. baia
dorna batons. cosméticos. fixadores
de penteados. petróleos, óleos para to
cabelos. creme evanescente. cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage" depilarios. desodu
vantes. vinagre aromarted. pó de arroz
e talco pefusaado ou não hpis Para
pestana • e sobrancelhas, prepatados para
embelezar cílios e o:hos, carmim para'
o rosto e para os lábios, sabão È creme
para- barbeas. -sabão liquido perfumado
ou .ião. sabonetes. dentitasciza em pia
Pasta ou liquido: sais pertumados para
banhos, peritas: va porizadores de mak
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro. saquinho pariu
atado. preparados em pó. pasta, ligaido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; 1icerina perfumada para Os
cabelos ie preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, calaois 'ara' a pele
Termo n9 654.739 de 5.8-1964
Laboratório Loubet de Produtos
Farmacêuticos Limitea
Prorrogação
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Ze s.

Classe 21

•

aaaa

iaro nais

0.eus

st;

S
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indilstría ,brasileira
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dt
Wtt;1,
Ou ri...)
t
mr.S.cis aravsn;r:tOrioá: Armários

; • • ‘• e .1+4. ; s.)
I

"'Ma. s) ° S
""‘ ris. okes, paXeS.
pa aaaacr pra tanheiro e para roupas
rés. oetit•pots ratarias. :az: is ,,u,fAs. sa a s. alrnoaidas, acolchoados para
ouctioS. rasitieS Da.dnLcaaas
Kni3Os, balcões, banquetas.
rei:Write:WS. Sai
s.itja. sar lianas
domiciliares, ,berços. biombos,
salsichas saarrt-s copas cacarr inhos para Lha e cale
atadas. sorvetes smcoi. de :ug uateç e
(ri ias; torraJas. tapioca tàrna,-as. taihd. .ornuntos para dormitórios. -conjuntas
para sal,, de arttar e sala de visitas.
tternesos. tortas. tortas .-"ara
..:oraateos para terraços. jardins e praia.
mento de animais e ases, torrões.
.:ormitos de armários e gabinetes para
toucinho e vinhgre
ZOI: .1 e cosnsha, camas, cabides, cadeiras
ta-atarias, cadaras de .balan,o,
€54.740, de 5-8-1964 •
aci ádias. colebões. colchões de .ceolas
Lebraatorio Loubet de Produtos
-u-sas,, divisões, divans, discotecas:
FarmacauticOs Linatada
de madeira. espreguiçadeiras. escavagt.
Prorro,gação
raias. estantes. guarda-roupas. mesas.
São Paulo
são ales:alias para televisão. moldaras
para quadros, - porta-retrato% poltronas.
poltronas-camas.
.prateleiras, porta-chsa
PRORROGAÇÃO
peus. sofás. sotas-canias. • travesseiros .e
vitrines

FERROUICII

Industria Brasileira
Classe 3
Palra distinguir: Um prep,, r aia farmacauta° indicado no tratamento das anemias

Termo n9 654.742, de 5,8-1964
C.onfecções Cautela Limitada
Estado da Guanabara

CAUTÉLA

Classe 36
Para distinguir. Artigos de vestuários
g roupas feitas em geral: Agasalhoe.
aventai& alparcatas. anáguas blusas,
botas, botinas, baisões. balizas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, cans.
pacas. casacão coletes. capas. chales,
cachecol& calc.ados. chapéus. cinto&
cintas, eocabinaçaies, cartsialioa, calças,
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêu- de tenham e de criança& calções, calças, camisas. camisolas, camisetas.
tico, indicado nas dores em geral
carecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, damintis, acharTêrmo n a 654.741, de 5.8-1964
pez fantasias, fardas para militare&
Humberto Ferrari fs Filhos
fraldas, galochas, gravatas, gerEstado da Guanabara
rbs logos de angarie. jaquetas. laquês,
luvas, ligas, lenço& anateis, meias.
maiôs, mantas, mandrião. manilhas, paletós. palas, peuhoar, gmlover. pelertnas,

Temo

65.4.745, de 5-8-1964
F. W. Bosford
Pc rnambuto

BOSFORD

d.:Ntinguir : Veiculo e SW3 S P arte2
; tj I.C£ • ntee: Aros para 1:415áletas, auto-

auto-caminhões, aviões, amor.
:ecedores. alavancas de câmbio, braços.
oraques, braaos para veiculas, ¡Wide.
carrinaos de Mão e carretas. cataichonetes., carr-4>s ambulantes, caarahões
car r o& t ratores, carros-berços. carros-.
tanques, carrosairagadores, carros, siarroças. carecerias, chassis, chapas cir.
cularas para veiculas, cebos de veitulos
carrinhos para ta nquinas de escrever
corrediaos. para veicules. dizeção. des11gadeiras, estribos, escadas toldo! zs. ele-

vadores para passageiros e pra carga,
eogates para carros, eixos de Ireção,
freios, fronteiras para wei:Jdos. gaisião

locomotivas, lanchas, motociclos, cdolata
motocicletas, motocargas, moio turgots,
manivelas, navios amibas, para-choques,
para-lamas,- para-brisas, pedais, paatetes,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques. radiacbres para veículos,
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para velculos vagões, volosipe.
eles, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. aroleibus. varaes da
carros, toletes para carros Termo ns- 654.748, de 5-8-1964
Lara Campos S. A. — Importaaão •
Comércio
São Paulo
Classe

50

e

•

Para distinguir: A presente marca se
destina a ser aplicada nos hapressos
da requerente, seus papeis de correspoackncia, envelopes, memoranduns, recibos, cheques, notas fiscais, faturas,
Clisse 11
duplicatas cartões 'comerciais e de
Pura distinguir: Molduras de alumiai°.
visitas
bronze, metal para quadros

indústria brasileira

Tann° p 654.746, de 5-84964
Lara Campos S. A. — importação e
Comércio
São Paulo

IARA CAMPOS
Classe 11

Tarmo in° 654.749; de 5-8-1964
Matis — joias Limitada
Estado da Guanabara

kvil TIS

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, aldeienos de metais preeassos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meai) p-ecioso, ou semiprecioso, • bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colaras
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Nuga& ponches, polainas, pilacords,
assadeiras, açimartiros, tainotobas. ar- contas de metais preciosos, (opus de
abas. perneiras, quimonos.
Jusiástria, liras:110ra
robe de chambre. roupfleN sobrebsdon pões, arpões 4e, carregar. ara.61a de ser metais preciosos, dedais de metais .pre.
suspenedrios, saldas do banho. sandias% lala Arcai de 'Pila, brocen. -Wdes para ciosas, diamantes lapidados, So de ouro,
Classe 41
meterem A pta sanem *tola os
leoa 144gazet, tvalub3a, bandejas, ba• fio de prata, fivelas de iodais pateio.
aletria alfaia aspargos. Mor, amua ~te& torram saal- aima, balde& boalbwaIeree. Jogata pata 111/¥, gabinetes e metais preciosos. Jóias.
t •; ,á :Cf 8'a:centos piar seimai,s. amitkt.
imita • nOido.
, metais paretg;e44 baba. .kolorkaaraa, .#4rats
Wriasi fala" lacate)ofa
Para distinguir ferragens e ferramentas
de tiada espécie, artigos • de metal
artisticamente trabalhados, artefatos
de metal, artigos domésticos de
metal e alumiai°, utensílios para uso
doméstico, cutelaria em geral e outros
artigos de qualquer metal não incluídos
em outras classes, acessórios para veicolos, alicate& alicates cortantes, ancinhos, alavancas, arrebites, -arruelas, argolas, aldravas. armações . de metal,
abridores de latas, arames lisos e farpai
do aparelhos de chá te café, refrescos

MAMO OFICIAL (Seoão

Sexta-feira 1 •
cioans, •edalass de metais :psaciasos,
semi-preciosos e suas Mutações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, paro:as
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chá e de cate
cie metais preciosos, se:viços de Uca
de metal precioso, serviços de refrescos
de meail preciOso, serviços' de salada
de trutas de metal- precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sop.,iras de
metal precioso. taças- de metais preciosos. talheres de metai.s- preciosos, til:lindos de ne...11, turmalinas lapidadas e
Vi/NOS de mnais oreeio.sos

•

Termo n o 654.750. de 5-8-1964
uio Fino Arte. Comércio e Indústr:a
S. A.
Estado da Guanabara

S.A.

•

Termo no 654.56, de 5-8-1964
Companli:a Truzzi d Automóveis

Eticatex S. A. Indústria ,e Comércio

São Paulo

São Paulo

Térmo ri° '654.758, , cle 5-8-1964

TRUZZI

FORROACUSTIC
CRASILE,11

INDUSTRIA BRASILEIRA
21

Para "ststinamr. Veisuios e suas nunca
•ntegrantra: Aros paro bibicletas. auto

móveis, a ato-cala aviões. ataca
tecedores. ala;.'arisas de cambio. braçus
Pregues. braços para cciculos,
tas, :arrulhos mão e carretas. canil
nhonetes„ ear..os ambulantes. ramainõ.:.,

;arras. ratares. 4.....ros-beNos carros
,anques, carros-rr.gadures, carços cor

carocerias. Jicisais, chapas
ulares para vewillos ssbos de veiemos
Ouro fino Arte, Comércio :aranhos para diagu.nas de escres.e
.orrediços, para veicuios. direçaa desb•
Indústria 5. 40
jadeitas. estribos. escadas rolantes, ele
vaaores para Passageiros e nora scis a.
Nome Comercial
engates para car-os. eixos de ríire.;ào.
raios. fronteiras para vei_aios guidã;,
Termo n 654.751, de 5-8-1964
motociclos, moias
Ouro Fino Arte, Comércio e Indústria i locomotix as, lambas,

v
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fo

Termo
654.7G0, cie 5-8-1964
Waarra So-iedail: Civil (;:ái....a
kap. eSSISS, r'r:SC:111âts IS e À r n i3

'

São Paula
.7..asse
Mater:a.s ara zo-mrii
e ::!.':oraçen ;-s Arp.anassas
1:eia. a:aielos. gateares balaustres. n e.
WANERA SOCEDADE CIVIL
co., de c..-mento boros 'Para o - !pra:
ão cabas. cimento. cal.
caapas
GRÁFICA, IMPRESSOS,* •
caibros cars:Ilares: zo mas.
n ` Uio te$
.hcoas ara coberturas, zmist.s
PESQUISAS E ARTES
ria-a conerturns. caixas ia tia
..d1XdS le descarga para etixos, edIfeico;sies n cmo:dadas Pstugue e ii. .soo de Com exploração -de pesquisas e constd*
use i-, Wl;t1ZO, estacas, esc,ttuir:.... estrt, tas (I: ine7cados, promoção de vendas
m..:a:1,:as para constru.,eks lano. cm gera), agenciamento de propaganda
.as 'ir meta,. 'oPrilhos. lammis iuvas ' sob tóilos as ormas, por impressos, fode ¡am.a° lages la eutas, mate.:al aso tografias retoques fotográficos, artes,

p

r. .

,

p

,

.
,

f

g

.ante contra Ira, e calor, man:Inas mas-

:

-5a pa -a resa stmentos de paredes. na•
Jeiras onra coduruções mosaicos. pro
_lutos le rase as‘áltico. o lutn: Para
motocicletas. motocat as. mo targõea to:isca tinis?rmeakiilizantes as argarnas
.nahivelas, navios, ónibus. para-choques las de canento e cal hidráultca, ped:epara-lamas. para-brisas. petials. Nintózs. gulho. p-oclutos bettoninosos, imperrnea.

g

marciais e .de visitas, dcplicatas. de.
bénturas, aravelopes, faturas, tolrinhas,
letras de cambio, notas fiscais, notas
romissórias, aeis de . co:r resondencia, passagens. publicidade e propaganda em
geral, recibos

rof

vidas para bicicletas. raios para oicicie
:as, reboques, radiadores para veicu.os
rodas para veizu.os, selins. ricicles, ti:antes para veicuios vagões, velocipe

confecções de vitrines, cartazes, paineis,
displays produção de filmes e alidea
para Plevisào, e outros .que se lhes
pass-im assemelhar e demais atividades,
di-eta ou indiretamente relacionailis com
os seus fins podendo ainda fazer parte
de outras sociedades, corno soda,
nista ou qcotista; aprcs:nta o nome civil sacra, a fim de registrado de
acordo com o Código da Propriedade
Industr.:ai

bilizantes liquidos ou ,sob outras formas
para
revestimentos -e outros como nas
construçõm, pt.r.sw nas. p lacas para pavimentaçao. eças• prnas-ientais de ciles, varetas de cantrole do afogador e mento ou gesso ara tetos e paredes,
Estado da Guanabara
Termo ne 654.763. de 5-8-1964
acelerador. troleis. troleibus, varaes de papei pura forrar casas, massas antiClasses: 4 — 8 — 13— 14— 25 —
Paulo Garcia
carros. toletes para carros
quetas,
portas,
po-tões.
pisos.
ieiras
28 — 27 — 28-33--- 35 — 39 —
para
portas,
tijolos
tubos
de
concreto
Estado
da Guanabara
44 — 48 — 50
Termo a" 654.757, de 5-8-1964
telhas, ta:os. tubos de ventilação, canPara distinguir: Pedras preciosas em
Doceira San Marco Limitada
aiies de cimento. i, igas. vigamentos .
bruto, etc.
Sãe Paulo
rcidos para uso nas construções, par.
, %furos
Termo n° 554.752, de 5,8-1964
Ouro Pino Arte, Comércio e Indústria
indústria Brasileira
Termo n o 654.759, de 5-8-1964 1
S. A.
Super Magazine Deney's Limitada
Estado da..Guanabara
São 'Paulo
INDUSTRIA BRA.S1111114%
Classe 48
8
UiASSeS: 4
12
13 14 —
Para distinguir: Perfumes, essências. •111,.
41
25 — 26 — 27 — 28 — 33 — 35 — Para distinguir Classe
SUPER- MAGAZINE
alcachofras. aletria alho.
tratos água de colónia, água de touca36 — 39 — 44 — 18 -- 50
dor. agua de ,beleza, água de guina.
Para dsitinguir: Pedras preciosas em aspargos. açucar. alimentos para aniDENE'Y'S
LTDA.
água de rosas, água de alfazema, água
mais,
amido,
amendoim,
ameixas,
amênbruto, etc.
para 'udu, loções e tónicos para os
doas. araruta, arroz, atum, aveia, avecabelos e para a pe'e, brilhantina banlãs, azeite, azeitonas, kanha, bacalhau
Termo n o 654.753, de 5-8-1964
Nome Comercial
dolina, batons. cosméticos, fixadores
batatas, balas, biscoitos. bombons, bola
Panificação Bela Vista Linàitada
Termo n° 654.761, de 5-8-1964
de penteados, petróleos. óleos para os
Estado da Guanabara
chas. baunilha. café em pó e em grão
camarão, canela em pau e em pó. cacau. Wanera Sociedade Civil Gráfica, Ias- cabelos, creme evanescente, cremes gor.
pressas, 'Pesquisas e Artes
durozos e pomadas pana limpeza ria pecarnes, chá. caramelos, chocolates, coa.
São Paulo
le e "maquilage". depilados. desodofeitos. cravo, cereais, creme de leite.
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
cremes alimentícios. compotas, cangica.
e talco pefumado ou não. Japis para
coalhadas,
castanhas,
cebola,
condimenClasse 41
pestana e sobrancelhas, preparados para
Pura distinguir: Massas e farinhas ali- tos para alimentos, calorentas, couriços,
embelezar cibos e olhos, carmim para
dendê,
doces,
doces
de
frutas,
espinafre,
mentícias, etc.
o rosto e para •ns lábioa, sabão e creme
essências alimentares. empadas, ervilhas.
para barbear, sabão liquido perfumado
enxovais, extrato de tomate, farinhas aliTermo o' 654.754, de 5-8-1964
ali nen. sabonetes. dentifrícios em pé,
menticias, favas, fécula, flocos. fareFederal Comércio e Indústria de
pasta ou liquido; sais perfumados para
lo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas
Móveis S. A.
Crassa 33
secas e naturais, cristalizadas, glicase, Para distinguir: Exploração de esqui- banhos, pentes, vaporizadores de perf..
Estado da Guanabara
goma de mascar, lagosta, gorduras, gra- as e consultas de mercados, promoção me; escovas para dentes, cabelos, unhai
aios, rum de :ouro. saquinho pet,2
Federal
nulos, erVa doce, erva mate, hortali- de vendas em geral; agenciamento de emado,
•
preparados em pó,. pasta, i
-condensado
e
em
pó,
ças.
'laguna.
leite
propaganda sob -téidas as formas. Por do e tijolos ara o tratamento das unhai,
Comércio e Indústria
legumes em conaerva, lentilhas, lingui- Impressas, fotografias.. retoques foto- dissolventes
e . vernizes, removedores da
ça, louro, massas alimenticias, mariaccis, gráficos, artes, confecções de vitrines, cuticular: glicerina
do Móveis S. A.
perfumada para os
manteiga, margarina, marmelada, ma- cartazes, paineis. disp/ays, produgio de cabelos e preparados paro dsecolo•
Nome Comercial
carrão. massa de tomate, mel, melado !emes e slides para televisar), e outros rir unhas, dlioe e pintas ou sinais ardo
mate, massas para mingaus, molhos, int> que se lhes passam assemelhar e demais
Mais, óleos para a pele
Urino n° 654.755 de 5-8-1964
toscos, mostarda, mortadela, noz-mosca. atividades, direta Ou •Mdiretamenee reikna Thereza Mazzoni da Silva
da. nozes.. paios, óleos comestiveis, os- Indagadas com os aens fine podendo
TArrao no 4554.765, de 5-8-1964
Estado da Guanabara
tras, ovas, pães, pralinés, pimenta, pós ainda fazer parte de .outras sociedades, S. A. I'llbviea -de frbidas 'Ca rdos* sk
para pudim, picles, peixes, presuntos
como Lido, acionista ou quotista
Gouvêa
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas. pm ,
Estado da Guanabara
Térme,
no
654.762.
de
541964
dias. queijos, raçõesbalanceadas pare
'animais, requeljõesk sal, saga, sardinhas, 'Waisera Sociedade CM Gráfica, Do- FABRICA DE BEBIDAS
pressas, 'Pesquisas .e Arte.
sanduiches, salsichas, salema, sopas eu- '
Zglo .Pa#10
latadas, sorvetes, suco, de tomate e de
INDUSTRI A R.RASILEIRA
' ARDOSO ZR .00U1r/tA;
C
frutas, torrada*, tapioca,. amarar. ta-. 2
CA= 90
Classe 20
lharim, treastrços..tortas. tortas 'para alk Raso adro*: ,ilosAssosoo ItroollJ
Para distinguir: Bolas flutuantes 'para mento -.de ,aniami; 4 .aves, itorrOa4 soo. andnelof dosPoolost-albso• 41)6/loss, bi amam 1 --- 83 — 41 —42-43 e
Titulo.
pesca
cin/ine e vinagre
de.. odeio, dierfner... carteia . -lhets

OURO FINO ARTE

MITON

SAN MARCO

BELA VISTA

MARE
•

.

.
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•

'armo a° 654.764, de 5-8-1964
Sudeletro S. A.
Estado da Coai:mbar*

PRORROGACAO

Termo a° 654.771.. de 5-8-1964
joao Luiz Rodrigues Lorêdo
Estado da Guanabara

T V Guanabara/.

"

Classe 32
Titulo
Termo n* 654.774, de 5-8-1964
Adtvii Plásticos Limitada
;Estado da Guanabara
Classe S
Para distinguir: Chaves elétricas e ventiladores elétricos
Tèrmo n9 654.766, de 5-8-1964
Comida — Comércio, Indústria, Distrib'uição de Alimentós Limitada
Estado da Guanabara

Classe 41
Para distinguir: Produtos alimenticios
em geral
Têrmo n° 654.767, de 5-8-1964
Companhia Fiat Lux, de Fósforos de
Segurança
'Estado da Guanabara
PRORROGAÇA0

BEIJA ROR
Classe 46
Para distinguir.: Fósforos de segurança
Termo tiP 654.768, de 5-8-1964
F. S. Pinheiro
• Estado do Rio de Janeiro

Classe 42
Marca
Termo a• 654.760, de 5-8-1964
João Luis Rodrigues Loredo
Estado da Guanabrrs.

Nossa Gente

Nossa Música
Classe 32
Para distinguir: Programas de Rádio e
• Televiso, jornais e Revistas
Termo n° 654.770, de 5-8-1964
Tolo Luiz Rodrigues Lorédo
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira

Dezembro de 1964

(SecãO
• Termo a° 654,775, de 5-8-1964
Socid Limitada — Sociedade Distribci.
dora de Rewesentações
Estady da Cuanabara

Secid

Alemanha

"

Indústria Brasileirk
Claase 28
Para distinguir: Artefatos de maleaal
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para tele çones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para .velas,
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso sara
pratos, copos e copinhos de plástoco
para sorvetes, caixinhas de -plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhs s,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guaraisões, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para densilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, p'rlsticos, lancheiras, mantegueiras,
oriaóis, pendedores de roupas, 'puxadores para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, pu-.
xadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos,, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, idearas, colas a frio e colas não incfcidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiroa. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,'
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indústria geral de plásticos

IMS* j
Wiram—

Classe 15
•
Para distinguir:. Artefatos de porceiaaa,
faiança, barro e terracota louças vidra..
tisticos e instalações sanitárias: artefato4
das para uso caseiro, adornos, fins ars
de ceramica para uso caseiro, adornos
fins artisticos. alguidares, alenolarizes4
assadeiras, barris, bules, bidês, bacia&
bebedouro& biscoiteiras, bombonierem
muletas, anheiras, copos, cormoios. cal. •
dentes, cântaros, cadinhos. colma( •
cubas, conspoteiras comedores para aves,
caçarola,s, canecas, centro de mesa. des.
troa, graus, globos, jarras, Jardineiras,
licorairos, leiteiras, lavatórios, mantes
guelras, moringa& moiheras, nichos pis •
rei, pratos, pilões, pratos para ornatos,
pia& pinos. porta-foias, potes, portas
toalhas, porta-papéis higiênicos sopeie
ras, saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos, serviços para trios, chá a
jantar, travessas, talhas. taças tojelaii,
vasilhames. vasos sanitário& destras

Classe 28
Para distinguir: .Artefatos de material
plástico e de nyion: ReCipientes , fabricados deco saterial plástico, revestimentos contessionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
Termo a° 654.778, de 5-8-1964
armações para óculos, bules. bandejas
"CPP" Centro de Pesquisas e Estudos
baldes,
bacias
boi.
bases para tele ttnies,
Psicológicos
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
São Paulo
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de 'alimenfos, caixas de material plástico
114
baterias, coadores, coas, canecas, ca" (j 13 II
!heras, conchas, cestas para pão. cestiabas Capas para álbuns e para livros
INDOSTRIA. BRASILEIRA.
çaiices, cestos, castiçais para velas.
•
caixas para guarda: de objetos era:Classe 50
elos, coadores para chá, descanso para
Para distinguir: Impressos, prospectos
pratos, copos e copinhos de plástoso
e opúsculos relacionados com as ativis
para sorvetes, caixinhas de plastice
dades da .requerente
•
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
Têrmo n° 654.779, de 5-8-1964
sarfinhos de plástico para sorvetes for.
"CPP" Centro de Pesquisas e Estudos
minhas de plástico para sorvete& disso:
Psicológicos
embreagens de material plástico embaSão Paulo
lagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas dS
nylon, esteiras, enfeites ;ara automó"CPP" — CENTRO DE
veis, massas anti-ruidos. eszoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
PESQUISAS E ESTUDOS.
isolante!, filmes, fios de coulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniPSICOLÓGICOS .
ções para chupetas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos, guarnições
Nome Civil
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de maTermo n• 654.780, de 5-8-1964
terial plástico para ctensilios e ob;etos
Sevem — Instituto de Seleção de
guarnições para bolsas.. garfos, galerias
Porfissionais em Vendas e Marktáta
para cortinai, jarros, laminados
S. C. Limitada
ticos, lancheiras. manteguetras. malas
São Paulo
orinóls, pendedores ,de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de coisinha, pedras pomes, artigos, protetora para documentas. puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquela, ?orta-notat.
porta-documentos; placas, rebites, rodiClasse 33
nhas, recipientes, suportes suportes para
Sinal de Propaganda
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas; tubos 'sara serinTermo a° 654.781, de 5-8-1964
Nazareth — Arte Aplicader; Gravuras
gas, travessas, tipos de material piás- •
Termo a° 654.776, de 5-8-1964
Limitada
tico, sacolas. sacos, saquinhos, vasilhaNacional de
EstrAci da Guannbara
mes para acondicionamento vasos, ui. Dinava- — Distribuidora
Valores S. A.

caras, colas a filo e colas náo inclddas
.stado da Guanabara
em outras classes, para borracha, para
costumes, para mareindros, para s ipa!atros, Para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta ç pedras para afiar
rebolos, adesivos para tazos. adesivas
para ladrilros e adesivos Para azdielov,
•
Classe 32
anela, carretéis par tecelagem e guar- •
Para distinguir': Programas, de. Rádio i nições de material plástico para iodasClame 50 •
•Televisão. jornais e Revistas
teta geral de plásticos
Para distinguir: Impremps em geral

NAZARETV

Ciut•';dos-Morcegiii

,

Termo n° 654.777, de . 5-8-1964
Rosen;thal — Porzellan Aktiengesselis
•
chaft.

INDOSTRIA BRASILEIRA

.

Classe 25
Para distinguir: Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas, estampas, manequins.
Quaisquer obras de pintura e escultura

•

,

•

7' ;

•

,
$.11ARK)

, oçOp-f9kni lã •
Ter 9 o° 654../ 1, ka4+1964
tains
laa
ado da ana
FY •

Si rnotex
•
Classe 36
Para diatinguir: Artigos de vestuários
▪ roupas feitas em geral: Agasathoe,
atentai& alparcatas, anáguas, blusa&
botara botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, oraOuças, casação, coletei, capas, abalas,
eaehecols, calçado': chapéus, cintos,
çintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal
Os. camisas, camisolas, camisetas,
auccas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
talas, casacos, chinelos, docainóa. acharpe., fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, 'galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie. jaquetas, laquia,
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
maleita mantas, mandrião; manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, peleraaas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, punha*, perneiras, guinsonos. regalos,
robe -de chambre, roopào, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
amaces, shorts, sungas, atolas ou slacks,
Oder, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
TOrrao ne 654 .70, de 5-8-1964
Agene Modas Limitada
Estado da Guanabara

9MPAIL (ç+esik?

owerrhbre d 19434 4565

1111/2•11.~~1~~11ID

emita
ejea.0

ce,oake tas, PazO
etigrOle

caracoi, çliielàsi ocoinós, eèharpez, fantasias, fardas para Militare& colegial& /Idas. 4a1ochas, grit)las, gqrrol, jogos de Rogaria, jaqueta& Instas,
luvas, ligas. leimos, manes, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, ;paletós, palas, penhoar, pukrver, pelerizas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,,
Ilhoa, perneiras, quicamos, regalos,
robe de 'chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídos de banho, sandálias,
/metem aborta, sungas, atolas ou alada,
tu/er, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

rvtø,Wabutnhas, passahes, artefatos de Madeira para caixas, tapa.

groliatiO ek 'Raiada* paia easrvittea, for. me, bandejas, barris, baldes' batcdures

miallat de pk4tico para scavetes, discos de carne, caixas, caixões, caixotes, caerr‘breegens de material plásdco araba- valetes, cunhas, cruzetas, cubas, caçamlegasse de material plástico para sorve- ba, colheres, cestos para pães, ,.:epor
te: estojo: para objetos, espumaa de para casinha, cabos par ferramantas
nylon, esteiras, enfeites para automó- cantoneiras, engradados, estrados, este/
veis, massás anti-ruldos, esaoadores de rinhas, estojos, exprernedeirasa embalapratos, funis, 'formas para doces, fitas gens de madeira, ecadas, fôrmas, gaioisolantes, filmes, fios de celulose, freios las, guarnições para porta-blocos, yuanpara bolsas, /facas, guarnições, guarni- 'lições para cortians, guarnições de mações para chupeta' e mamaderas. guar- deiras para utensilios domésticos. garnições para porta-blocos, guarnições fos. Rimais de madeira. palitos, matos,
para liquidificadores e para batedeiras pipas, Pinos , puxadores, prendedores ue
de frutas e legumes, guarnições de /r a roupas, pedestal& monogramas. paltos,
plástico para ctensílios e objetos-taril pasinhas, garfinhos e colheres para sorguarnições para bolsas, garfos, galerias vetes, palitos para dentes, rodashas,
Tármo n.° 654.785, de 6-8-64
para cortinas, jarro", laminados, plás- rolos, rosários, suportes de madeiras.
Indústrias Alimentaciaae Maguary
ticos, lancheiras, manteguelaras, nelas, tábuas de passar roupas, tábuas de
S. A.
oficiais, pendedores de roupas, puxado- carne, tonéis, torneiras, tambores, tamPinsiha
res para móveis, piras, pratos,' paliteipai, vasos
ros, pás de casinha, pedras pomes, artiTérmo n.° 654.791, de 6-8-64
gos, piaste-toes para documentos, puLojas "Parkway" Novidades Ltda.
xadores de água para uso doméstico
São Pado
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos,
placas,
rebites;
rocliClasse 41
CREDMVÀMO rA
nhas, recipientes, suportei: suportes parle
Frutas frescas e naturais
guardanapo', saleiros • tubos, ti§:las,
Temo n. 9 654.786, de 6-8-64
tubos para ampolas, tubos para serinlaroale Cabeleireiros Ltd.gas, traiossas, tipos de material plás• Classes: 22, 23, 24, 36 e 37
Guanabara
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- Para
distinguir: Fios em geral para'
mes para acondicionamento, vasos, xí- tecelagem e para uso comum, fios s
caras, colas a frio e colas nao incicidas linhas de 'hada espécie; Tecidos em
em outras classes, para borsacha, para geral. Artefatos de tecidos em geral do
costumes, para marcineiros, para sapa- algodão, cânhamo, lialso, juta, seda, lã,
seiras, para vidros, pasta adesiva para e outras fibras; Artigos de vestuários
correias, pasta e pedras para afiar de salda sorte, inclusive ale esporte para
Classe 48
rebolos, adesivos para tacos, adesivos crianças; Roupa de cansa e mesa, inArtigos de toucador
para ladrilros e adesivos para azulejos, clusive cobertores, toalhas de 41/10 pes.
anéis, carretéis par tecelagem e guarfalimo n' 654.787, de 6-8-64 — al ções de material plástico para indús- soai, panos de pratos e análogos, toalhas
de mesa
A. Yurgel ea Cia.
tria geral de plásticos
Tkamos na. '654.792 e 654.793, de
São Pado
Termo na 654.789, de 6-8-64
6-8-64
Fundiçâo Estrela D'Alva Ltda.
Maitaca S. A. — Indústria e Comércio
Sáo Paclo
São Pado

,YUP1

iiS"TILACETR

Classe 36
ESTRELA ro ALVA
* Indteist ria Braen eira,
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Brasileiru
Tnâiitria
montais, • alparcatas, anáguas, blusas,
lactas, botinas, blusões, boinas, babaClasse 22
douros, bonés, capacete* cartolas, caraCânhamo em fio on em linha. estambn
Classe 5
•
puças. casaçâo. cialetes, capas. asiles
Aço em bruto, aço preparado', aço de seda ou 'de lá, fios de algodão
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
doce, aço para tipos, aço fundido, -aço celolosie, luta. lã, babo, plástico rama
cintas, combinações, corpinhos, calças,
marcialmente
trabalhado, aço pálio, aço nolo* -seda natural para tece/ageo
de senhoras e de crianças, calções, calrefinado,
bronze,
bannze em bruto ou au una comum juta eia fio ou em flulia.
ças, camisas. camisolas, camisetas,
Classe 35
miai, casacos, chinelos, dominas, achar- Para distinguir: Pelegos de couro de parcialmente trabalhado, bronze de lá torlicht, linhas em meada ou novemanganês, 'bronze em p& bronae em los, linhas brilhantes, linhas para buo
pes, fantasias, fardas para militares, coanimais curtidos
barra, em fio, chumbo em bruto ou dar. para costura, crochet ou trico-a.
/egiais. fraldas, galochas, gravatas. gorparcialmente preparado, cimento me- getn. linhas em meadas ou novelas,
ros, Jogos de angarie. Jaquetas, /aquês.
Termo n.° 654.788, de 6-8-64
meadas. reascon
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias, Lovenpjast Indústria e Comércio . Ltda fálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado,
couraças,
estanho
buuto
ou
maiôs, mantas, mandeão, manilhas, paClasse 36
São Palio
.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, Pare distinguir: Animo, de vestuário.
letós, palas. penhoar, pulover, palatinas,
em
barra,
ferro
manganês,
ferro
valha
LÓVENPLAST
peugas, ponches, polainas, pijamas, pio
- e roupas feitas -em geral': • Agasalhos,
gusa em bruto ou parcialmente traba- aventaila- • alparcatas, anáguas,
nhos. p erneiras, guimonos. regalos. Indiletria Brasileira
blusas,
lhado,
gusa
temperado.
gusa
maleável
. botas, botinas, iblasões, boinas, ba1sarobe de chambre. roupão, sobretudos
laminas
de
metal,
lata
em
falha,
latão
surpensórios, saldas de banho, sandálias,
douras, bonés, capacetes, cartolas. caraem falha, latão em chapas, latão em puças. casaç5o, ' coletes,
suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks,
'capa:, chale%
vergalhões, ligas metálicas, limalhas , cachecols, calçados, chapéus,
sulca toucas, torbantes, ternos, unicintos,
:Classe 28
magnésio,
manganês,
metais
não
trabaformes e vestidos
Para distinguir: Artefatos de material lhados ou parcialmente trabathados, me- cintas, combinações. ea.-pinhos, calças,
plastict e de nylon: Recipientes fabri- tais em massa, metais estampados de senhoras e de cria-oca& ealçbes calTermo n° 654.784, de 5-8-1064
. ças, camisas, camisolas, camisetas,
cados de material plástico. revestimenmetais para solda, níquel, zihco
Nitex Modas Limitada
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
tos
confeccionados
de
substâncias
aniEstado da Gila nabo Ta
saias, casacos, chinelos, dominós. acharTénno n' 654.790, de 6-8-64
mais e vegetais; Argolas. açucareiros.
Indústria -de Artefatos de cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros.
armações para óculos. bulas, bandejas
saias. casacos, chinchas, dominós, achata
Madeira Ltda,
bases para tele cones, 'baldes, bacias, bolpes, fantaalas fardas Issrra militares. coSão Pa i,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
I
( le g iais. fraldas. g alochas. -gravatas. ger.
para ferramentas e uten,silios, cruzetas,
roa. jogos .de lingerle. Jaquetas. laguês,
15 O Ia 11 0 X
caixas paia acondicionamento de aliClasse 36
luvas, ligas, lenços. manteo, meias,
Brátsileira
Pata distinguir: Artigos de a-estuários mentos, caixas de material plástico pata
.
5incit3.etriá
malta, mantas. Mandriá° mantilhas, pac roupas feitas em geral: \ gasalhos. baterias, coadores, coas. carie.cas coletós, palas. penhoar, pulpver, pelerinas,
)
'
1
aventais, alparcatas, . anáguas, blusas, lheres, conchas, cestas para pão, cestipeugas. ponches.; polainas, pijamas, pua
,
botas, botinas blusões. boinas, .baba- nhas . capas pari álbuns e para livros
nhos,' • bei-neleatt; guisnozo& .aregalos,
• •
ciàsiè 5è
slanros, bonés. capacetes. cartolas. cara- cálices, cestos. I 'castiçais para velas,
puaas. Casa0o, coletes, cppas. chales. caixas para . guarda 'de : objetais. nau- Para distinguir artefatas de madeira, robe de 'Chambre,' roupas), sobretudos,
cacha Cols. calçados, chapéus, alatoo chos, coadores para chá, descanso siara °aso ou marfim, não incluakis.em'outras susp ensórios, saldes de ibanho, sandália&
sveteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
cintas, combinações, carpinhos. calças. pratos, copos e capinha» de plaatozo classes: Argolas, anéis, alguidares,
talar. t013C2s, turbantes, tensos, unida senhoras e de crianças, calções, cal- para sorvetes, caixinha* de plástico mag oes para balcões e para vitrines,
formes e vestidos

.1NITEX,

4566 Sexta-feira 11
Termos ris, 654.794 a 654.796. de
6-8-64
Conf,:scões Brand S. A. Indústria e
Comércio
São Paclo
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n.9 654.799,
Hhvm 8 Mackay
Escócia

Têrmo

de 6-8-61
Lsnited

Termo n.9 654.808, de 6-8-64
Olange — Indústria Comercio Coam&

ticos Ltda.
Guanabara

PRIMEIRO FESTIVAL'

WilffE&MACKAYS
13 R AND
. Irubletria Breeileire
Classe 30
Para Artigos de vestuários
e roupas feitas era geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. . blus IS,
botas. - botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, cara.
pinas. casação, coletes, capas. chalre
cachecols, calçados, chapéus. cintos
cintas. combinações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas, camisolas. camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. dotninós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, logos de lingerie, jaquetas. Inces.
luvas, ligai, lenços. mantõs meias.
maiôs, mantas. mandrião, marulhas. paletós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, • perneiras. guimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
autteres. shorts. sungas. stolas ou alado',
Mar, toucas. turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em bell al, te.
ddos para . confecções em geral. para
tapeçarias e para artigot de :ama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroã, casemiras. fazendas e tec dos de
lã em peças, luta, iersey, linho miou.
paco-paeo, percaline, ratai, rayon, seda
natural. tecidos plástiCos, tecidos impenmeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
.

DE TECIDOS DO

Classe 42
Uisque

ESTADO DA OUANABAR,;?,
Classe 23 •
Titulo de Estabelecimento

Termos as. 654.800 a 654.802, de
6-8-64
Re/ das Válvulas E'etrônicas Ltda.

Classe 23
Artigos da classe

Gua..abara

Térmos na. 654.816 e

SPECIAL
WITIDS ç

C.lasse 48
Artigos da classe
'ramo n.° 654.809, de 6-8-64
Conjominto do Edifício Náutica
Guanabara

Edições Tempo Brasileiro
Gcanabara

rIVAL DE TECIDO"
DO QUARTO CENTENÁRIO',

indústria Brasileira.

Classe 23
Titulo de Estabelecimento

Classe 8
Artigos da classe
Classe 9
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe
Termos ns. 654.803 a 654.805, de
6-8-64
Juvenal Zagag lia
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 33
Titulo de estabelecimento •

Têrmos as. 654.818 e 654.819, de
6-8-1964
Edições Tempo Brasileiro

Termo n. 9 654.810, de 6-8-64
Ciarmo Cfmento Armado Moreth Ltda.

Gcanabara

Rio de Tanen,

PRIMEIRO FESTIVAL:

Eclificio Náutica
.
Classe 16
Artigos da classe

Te r. ino n. 5 654.811. de 6-8-64
Amaro Fernando de Oliveira Novaes
Rio de Janeiro

Tèrrao n.9 654.807, de 6-8-64
Olatige
Indústria Comércio C.osinéticos Ltda.
Guanabara

Classe 23
Artigos da classe

ssraraasa-s

DE TECIDOS/
DO BRASIL
Classe 23
Titulo de Estabelecimento

Classe 23
Artigos da classe
Termo n. 9 654,820, de 6-8-1964
Edições Tempo Brasileiro
Clcanabara

COLÉGIO
DO BRASIL
Classe 33
Titulo de Estabeleci/n:11i°
Têrms as. 654.821 a 654.824, de
6-8-1964
Móveis Casa Nunes Ltda.
Gcanabara

C If•
Is 'ItZpo (1114Efià
DiCK/STAIX IIRMILLGRA

Class: 23
Artiqs da cl, te

Clasre 34 •
Adias da classe
Classe ?.6

Arrias da (1:e
Classe 37
Artigs da clidsse
Termo n. o

651,823 d... 6 S•

Comércio d: Nlagainaa
ffibt

exploirao
e,
moo..1,301"
goomol ~4/40

UtfiVEUSAL

Indústria Bre.e.aeira

•

,

Classe

•

1.154

•ssil [sala

Henné cie .Expórtação

•

,
Classe • 42
//isque.

654.817, da

618-1964

Classe 24
Alatoares, atacadores para esmtilhos
• calados, ataduras de algodão para
hultiotria
diversos fins, exceto para fins medieiriais bandeiras, bordados, braçadeiras,
Classe 16
borlas, cadeados, capas pára móveis e
Artigos da classe
pianos, carapuças para cavalos, corIndústria rasteira
.
Classe 25
dões, debruns, lã, fitas, forros, franlas
Classe 8
Artigos
da
classe
festão, feltro para órgão . f6los.
Artigos da classe
Classe 50
geies, lamparinas, mochilas, mosquete'
Artigos da classe
dos, nesgas, ombreiras e enchimento,
Termo n.° 654.812, de 6-8-64
para roupas de homens e senhoras
Comércio e Indústria TaipliRtic Ltda.
Têm() n.° 654.806, de 6-8-64
panos para en 4eites de móveis, não Olange — Indústria Comércio CosméGuanabara
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
ticos Ltda.
passamares, pavios. rédeas, rendas. reGuanabara
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
teias, tampos para almofadas, não fasendo parte de móveis, artigos êstts
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta.
seda, raion, ia. pêlo e fibras mão
incluidos em outras classes'
'Classe 48
dústria Brasileira
Artigos da classe
Têrmo n. 9 654.798, de 6-8-64
Mbyte 6 Mackay Limited
Têrnio n. 5 654.813. de n.3-64
Escócia
Classe 48
Comércio e Imiu.stria T.1pst3ç Ltda
Artigos da classe
Guarubas.,

1WHYTE&MACKAYS

Tèrmos ris . 654.814 e 654.815, dê
6-8-1964
Edições Tempo Brasileiro
Guanabara

• Artigoa alén claane

C!,

C:lasse 4£1
-, -

8

ci , r1 ,. e!

Sexta-feira 11 Tétano a.° 654.827, de 64-1%4
Açougue Gaitam Ltda.
•
Guanabara

, Indústria

Brasileira -

Clame 41
Carnes, peixes, carne de orco, ggado,
café, manteiga. geléias, presuntos,
biscoitos e fartaras
Termo n.° 654.828, de 6-8-1964
Malharia Mester 'Ltda.
Minas Catraia

• PRORROGAÇÃO
e

MASTIM .e

Ind •Bra ile ira
Clame 36 _
Camisas de malha
Thrmo na 654.829, de 6-8-1%4
Rodar Indústria e COMINCio de Artefatos de Metais Ltda.
São Paulo

Puis-eira Roda
.idústriier
adatir
•
Classe 13
Pulseiras
Tármos ns. 654.830 a 654.932, de
6-8-1964
•
Zobradis — Companhias Brasileira Diz_
tribuidora de Produtos de Petróleo
Sociedade ~nana •
São Paulo

Classe 1
Agua raz. solventes; solventes para
borracha e belas°
Claase 46
, Solventes líquidos ,para limpeza
Classe 47'
Queroiena
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ralos plumbagina em bruto, pó de meias para venezianas, martelos, mira
Mageen para fundições. pedras bra- retas, matrizes; navalhas; puas. pas. Na./
tadas. • piche em bruto. pidra calcaria, go', parafusos, pilões. porta galo; aos
plantas medicinais, pedras em bruto, seiras. porta-pão, porta-joias, pai:tez:os,
quebracho, raízes vegetais, resinas, re- panelas aoldanas, raso, cara ' pias. rabi,
s.nas naturais. residuos texteis. silício, tes. regadores; serviços de chá e a.sua
*erras, serrotes sachas, seca:ninava te.
seivas, talco em bruto, xisto, xisto
zoaras, ualSerea, tala-letras. torqueza,
betuminoso e silicato
tenazes, travadeiras. mias de arame. ta...
Classe 6
Para distinguir: Motores de qualquer es- atiras, trinco& tubos para eiseanainearo,
pécie e suas partes a saber: acompla trilhos sara portas de correr. to,as,
mentos axiais, acomplimentos de rodas travessas. tarâxtlos: irmos, sasiliamars,
Ãnflus
~nonas
livres, alavancas ~obradoras de emClasse 21
breagem, almofadas para eixos, amorte- Para distinguir: Vekulos ivas partes
cedores de esferas para rolamentos, ar- Integrantes: Aros para bibicletas. auto.*
ticulações universais amortecedores hi- móveis, auto-caminhões, aviões. amordráulicos, aparelhos pára reduzir o con- tecedores, alavancas de cambio. braços
sumo de combustível, aparelhos de lu- brequess braços para veículos. bicic.aa
Classe 1
Absorventes, acetona, tkeidos, aceraras. brificação, bielas, bobinas para maga - tas, arra:hos de mão e carretas. caiai"
agentes químicos para o tratamento e nas. braçadeiras de embreagem bombas nhonetes. carros ambulantes. caminhões
loraçao de fibras, tecidos, couros e ce- de combustível. bombas de emanais bu. carros, tratores, carros-berços. carros..
lulose; água raz, álcool, albumina, ani- cima, cabeças de cilada" cadeiras de tanques, carros-irrigadore& carros". OU*
lham. alumea, alvaiade, alvejantes in- transmissão. caixas de embreagem, cai- roças: carocerlas. chamas, chapas cir.
duztriala, alumínio em pó amoniaoa, xas de manha°, do e.ro, caixas de em. colares para velcukia. cebos de vcicooa
asai-incrustastes, anti-oxidantes, anti- panque, cartas 'de embreagem, coleto- carrinhos pare máquinaa de escrevee
oxidantes, anta-vau-olivas aati-detonan- res para motores, correntes motrizes corrediços, para veiados, direção. deslii
te& azotatos, água acidulada para cubos de placa d eembreagem. culatras gadeiras estribos, escadas rolantes. ele'
actimuLadores, água oxigenada pare de cilindros, degraus para eixos, dína- vadores para paasagelros e para carga,
fins industriais, amônia: banhos para mos, dispositivos para fixar o mamem.. engate. para carros,. eixos de daeallos
galvanização, benzina, benza beturats. da alu.magern nos motores de combustão. freios. frontais/as para veiculas. giactio
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal dispositivos de ign.ção elétrica, eixos de locomotivas, bacbas motociclos. 'molas,
virgem, carvões, carbonatos. cataliza- direção, eixos de excêntricos, eixos de motocicletas, motocaraas, moto turgõeN
dores, celulose, chapas fotográficaa manivela, *eixos de transmissão, engre- manivela& navios, ónibus, para-ciso/mie&
composições extintores de incêndio, clo- nagens. emprenagenz de parafus soem para-lamas, para-brisas, pedala, panada"
ro. corrosivos, crotnatoa. corantes, creo- fim, fitros paral impeza do ar de refri- rodas para bicicletas, raios para lúcido*
sotas; deecorantes, desincrustantes, dis- geração, filtroa de pressão, freios, lias- tas, reboques, radiadores para veiculo&
solventes; emulsões fotográficas,- enxo- tes, magnatas de alurnagera. motores de rodas pare veicula& selha, tricicles. tia
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, fil- avião, motores de bicicletas, motores de rantea para veiculo' vagões., velocipea
mes sensibilizados para fotografias, a- correntes alternadas, motores de -com. -da, vareta' de cambaia do afogador a
ndores formal, fosfatas industriais, fós- bastão, motores de conalaseatao fixos. mo. acelerador, tróleis.. tvoielbas varam
carros, tolete' para carros
foros industriais fluoretoa: galvanizada toras de combastão moveis, motores
Classe 28
res. gelatina para fotografias e pintura. Dieseel, motores de dois tempos, mecagiz, glicerina; hidratas. hIdrosulfitox nismos de transmissão, mecan amos de Para distinguir: Artefatos de material
impermeabilizantes, • ioduretos; lacas; transmissão de força motores de quatro plástica e de aylon: Recipientes tabela
cados de eiaberiai plástico, ~estimem
mansa& para pintura, magnésio, mer- tempos, motores de essencia, motores a
tos confeccionados de substancias
cario; nitratos, neutralizadorea :atraca- gas, motores o:camisas, alatoas' a pe mais e vegetais: Argolas, açucareiro/1
lulose: óxidos, oxidantes, óleos para tróleo, motores térmicos. motores a va- armações para óculos,
bules, bandejai%
plalara, óleo de linhaça: produtos " gal- por, piaus de embreagem, polias, ro- bases para telefones, baldes, bacias, bola
micos para impressão, potassa indus- lamentos de caçaras, rodas para corren- IML caixas • carteiras chapa& cabo"
trial, papéis amais/lanáveis para a fo- tes, rodas dentadas, reguladores, velas para ferramentas e ateasillos, cruzetas.
de Ignição, velas de ais:amuem
tografia, papéis de turnesol, papéis ha:alua para acondicionamento de alia
Classe 8
liográfieos e heliocopistae, Miadas
nemtaa, caixas de material plástico para
sensíveis, papéis para 4otogrefie e ana- Refrigeradoras, lanternas, ventiladores. citarias, ~dotes, coco canecas, co"
lisei; de laboratario, pigmentos, peenea, Iiimpadas, taxímetros, velocímetros re- acre& conchas, casam para pão, ceada
pós metálicoa para e composição de lógios rádiois recepetores alto falantes. abas capas para ilhoas e para IA roi
Untas, preparações para fotografias, transformadores, bobinas, acumuiadares, cálices, cestos, castiçais para vela"
produtos para niquelar, pratear e cro- mostradores, reatores transformadores, caixas pala gemida de objetos. crittã
mar, produtos pana diluir tintas pros.sia- dínamos chaves elétricas, "realays" • chim. coadores para chã. descanso para
bczinas
to; reativos, removedores, reveladores;
pratos, copos e copintos de plástoed
Classe 11
sabão beutro, sais salicIlatos secantes.
para sorvetes, caixinhas de plasacd
Ferragens,
ferramentas
de
tida
espécie.
silicatos, saila cáustica, soluções quípara sorvetes, coiherinhas, pasinhaas
cutelaria
em
geral
e
outros
artigos
de
micas de azo industrial, solventes, sulgarfinhos de plástico para sorve'r.s. for.
fatos; tintas; em pó, liquidas, sólidas metal, a *ober: Alicates, alavancas, ar- minhas de plástico para sorvetes diaaal
ou pastosas para madeira, ferro,. pare- mações de metal, abridores de latas, embreagens de material plástico cabaia
des, contruçaies, decorações, couros. te- arame liso ou farpado, assadeiras, açu- !aguas de material plástico para sorve"
cidos, fibras, celulose, barcos e veí- careiros; bracas. bigornas, baixelas, tes estojos para objetos, espiaram da
bandeias. bacias, baldes, bombo:fiares; aviara esteiras. enfeitas
culos, talco industrial, thIner,
beijes; cadinhos, cadeados, castiçais, co- veis, massas aati-risidos. Para acme&
eacoadoree de
lheres para pedreiros, correntes, cabides, pratos, fanas, formas para
Classe 4
Jaren, firas
Substancias e produtos de origem ani- chaves; carmonas, chaves de parafusos, Isolantes, filmes.
boa de celulose. techoe
mal, vegetal ou taineral, em bruto ou conexões para encanamento, colunas, para bolsas, faca.,
guarnições. gaarnia
parcialmente preparados: Abrasivos em caixas de metal para portões canos ala
bruto, argila refratária, asfaltico ara metal, chaves de fenda, chaves inglês" ates para chupetas e mamadeiras. girara
bruto, algodão em bruto, borracha em cabeções, canecas, copos, cachepots, nições para porta-blocas, guarnições
bruto, bauxita, benjoim, bteu, canfora, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para liquidificadores e para batedairas
sadios., chifres, ceras de plantas; ceras para acondicionamento de alimentos, de frutas e legumes, guarnições cie u.a.
'vtgetais de carnaúba e aricurt, crina calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- tedal plástico para etensillos e abjeto.
de cavalo, crina em gerai, cortiça em ras. conchas coadores; distintivos, do- guarnições para bolsas garfos galeria*
lauto. cascas vegetais. espato, ervas bradiças; enxadas, enxadões, esteraa para cortinas, jarros, laminados, piás-.
asectotuais, extratos, oleosos. estopas engates, esguicho& enfeites para arreios, ticos, lancheiras, mantegueiras. nialabs
enxofre, falhas, fibras vegetais, flores •riaaboe, esferas para arreios. esnami- oriadia, perdedores de roupas puxado"
secas: grafites, gomas em bruto, granito deirat: formaes, foices, ferro para cartaz res para móveis, pires, ratos, palitei.*
em bruto, kieselghise, liqaidos -de plan- capina ferrolhos: facas, facões, fecha- roa pás de cosinha, pedras pomes, artia
tas. latex em troto* o parcialmente duras, ferro amura a carvão. trinchas, gos. protetoes para documentos. pua'
preparado", minérios 'ine411cões, tendei. funis, fõrmas parai doces, freios, para xadores de água para uso daméstictj
Iras • ma alisto cio parcialmenie traba- estradas de Perro, frigideiras: ganchas. porta-copos, porta-niqueis. porta-notaaa
lhadas mil !oras, serradas 'e- aplainadas. grelas, garfos, ganchos para quatros, porta-documentos, placas, rebites, roW
•mangaalm óleos de cascas vegetais.' gonzos para carruagens: insígnias a- alias, recipientes, suportea suportes rui.
mica. mármores eis brigo, 6wide de mas, iãtninas; licoreiros, latas de lixo; guardanapos, ;salseiras rabos, tigeliala
gazes oc/idllicadores. gelatina, giz, dl- farras: reasOadir,i.as, !MOUS para porra. tubos para ampolas, tubos para sedar
Tareias as. 654.833 a 654.841, de
64-1964
Bahia Motores S.A.
• Bahia
•

BAHIA
lthia Motores 8.
tria Brasileirl"
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gaz. travessas, tipos de material pifafto, sacolas, sacos, &aquinhoa, vasilhamal para acondicionamento, vasos, ri-,
caras, colas à frio , e colas não incisadas
em outras ciasses, para borracha, para
cortumez, para marcineiros, para sapa-.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos. adesivos para tacos; adesivos
para ladrilros e adesivos para nzu'ejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guaraições de material plá.stico para indústria geral de plásticos
Classe 39
•
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veículos. artefatos de borracha nao iafluidos etn cartaz classes: Arruelas. arRolas, amortecedores, assentos Para cadeiras, borrachas para aros; batentes de
cofre, budias de estabilizador, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para Mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para te!afona, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
•ferramentas, chuveiros, calços de borrachs, chapas e centra de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos. êmbolos, • esguichos. estrados,
esponjas de borracha em quebra jacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
farinas de borracha. guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, tnanoplas. maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador. podai de partida, peras para buzinas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e mtuetas, rodas
raassiças, rodízios, revestimentos de
• borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, seBambai° e isoladores, suportes. .aemipneumáticos, suportes de :ambici, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, travadores de porta, tlit
tubos, tampas de borracha Para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Classe 47
Combustiveis, lubrificantes, 'substancias
• produtos destinados à iluminação a
*o aquecimento: Álcool motor. carvão
a gás, hidnocarboretos, gás metano, bittano e propala), gás engarrafado, gás
liqueteitos, gasolina, gramo, lubrifica:1tes, óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
Térmo a.0 654.845, de 6-8-1964
Instituto de Beleza .Kosmos Ltda.
Paraná
•

Instituto de Beleza
Kosmos
Classes: 33 e 48
Titulo

Tirtuo a.° 654.842, de 64-1961
Bahia Motores S . A.
Bahia

vinientaçao, aças orawnentais • de cimento ou. gesso ara tetos e paredes,
papel para torrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parqueou, 'portas, portões, pinos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, *tubos de ventilação, tanques de cimento, vagas, vigamentos e
vices
Classe 26
Artefatos de madeira, osso ou marfim
não incluidos em outras classes

Dezembro' de 1964
Tatuo n.° 654.851, de
S - 1964
Studart S.A. Indústria e ,...saérciai
Guanabara
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PRORROGAÇÃO

. Têm° a .° 654.848, - de 6-8-1964
Cilèobrás — Companhia Loteadora e
Construtora Brasileira
Paraná
Classes: 1 — 4 — 6 8 — 11 — 21
28 — 33 — 39 e 47
Titulo de Estabelecimento
Timo n.0 654.843, de 6-8-1961
Bahia Motores S.A.
Bahia

CILCOBRAS
Classe 3
Classe 50
brecou em geral da requerente, a sa- Um produto farmacêutico medicinal
indicado no tratamento das afecções
ber: Papéis de cartas, envelopes, coa
cutâneas
tratos, recibos. cheques, notas, iaturas,
duplicatas, letras de cambio, memoran.
Tármo n.° 654.853 de 6-8-1964
duns, cartões de visitas s comerciais
Studart S . A. Indústria e Comércio.
Têrmo n.° 654.849, de 64-1964
Guanabara
Máquina Santa Terezinha Limitada
Paraná

Máquina Santa
‘Terezinha
Nome Comercial
ME,

Tèrmo n.° 654.844, de 6-8-1964
"Atlântida Representações"'
Rio de Janeiro

'PROPROGACIO

Classes: 33 e 41
Titulo
•
Térmo a.' 654.850; de 6-8-1964
Studart S.A. Indústria a Co-nércio
Guanabara
PRORROGAÇÃO

ATLÂNTIDA
Classe 50
Representações em geral
Térmos as. 654.846 a 651.847, de
6-8-1964
Boqueirão Ltda. — Indúiiria e
Comércio
Paraná

.L MORA

MIO

Classes: 3 e 48
Título

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal,
Indicado no tratamento das afecções da
Pele

Tarmo II.9 654.852, de 68-1964
Studart S.A. Indústria e Comércio
Guanabara

Termo n. 9 654.855, de 6-8-1964
Studart S.A. Indústria e Comércio
Guanabar4

!CITE de COLONIA

-Áo

BOQUEIRÃO

PRORROGACÃO

Indá st na Brasileira

• Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. gatentes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal. cré. ,•hanas
Isolantes. caibros, caixilhos; colunas
chapas para coberturas, caixas digua.
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para editos, edifica.
ções • premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, ateuturas metálicas para construções, lunetas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de pinça°, lages, /ageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. .nadelras para construções, mosaicos, produtos de base as ig ltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
Md' tIC cimento e cal, hidráulica, pedreg ulho. prádutos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa-

dit
rif
/010illa
laidústrub grima:37W.

Classe 3
Substâncias químicas. ',rodeios e preparados paar serem usados na medicina e
na farmácia, assim discriminados: Cafeina. ácido acetil-salicilico, formina,
ácido tânico tanatos calomelanos, bro:netos, iodetos, sulfatos, salicilatos gluconatos carbonatos, arseniatos cloridratos nitratos, cioruretos, bisrnutatos, oxa_
latos, acetatos, silicatos, poções, bálsamos extra -quidos, xaropes, elixires, vinhos, pílulas injeções, /xis, pomadas
papéis, linimentos, drágeas, granulados,
comprimidos, emulsões, cremes, pastas
óvulos, supositórios, velas, tinturas.
alcoolatos e alcoolaturas

Classe 46

Alvejantes amidos água 'de lavadeira. água sanitóri:i cera para soalhos.

detergentes. espoai:. de aço. fóstoros.
lixívia. • lã de aço. pomadas para caiCados. Pa l ha de aço preparados oard
pões paios pralinès p rnenta rhs oara
zes: óleos comestivels ostras ovas.
polir C limpar madeiras vidros metais
e objetos. panos para polir e par; lias
peza, panos de esmeri l e material arra,
sivo empregadc na limpeza de inetals
objetos, sabões em geral e saporifteens
velas e velas e base de esteatirs.
g ateies em
na flocos, espoliou de
limpeza
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xadores, formol. ',Matos industriais. hWfaro, industriais fluoretos; galvanizadorei, gelatina para fotografias e pintura,
eis, glicerina; hidratos. hidrosulliton
impermeabilizantes, Ioduretos; lacas:
PROPROGACLO
massas para pintura, magnésio, serPRORROGAÇÃO
cario; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxid-antea, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos químicos para irapreasào, potassa ardem-.
iria!, papei:, emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis beB.~4 13.4.~ Randd I 4.
liográficos e heliocopistas, pelicuhra
sensíveis, papéis para gotografia e anáIlha de laorwe
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a cornposiçao de
Glasse 3
Untas, preparações para fotografias,
Um produto farmacêutico medicinal, in- produtos para niquelar, pratear e crodicado no tratamento da sifilia
mar, produtos para diluir tintas prosaisto; reativo.., removedores, reveladores;
Classe 3
Tênno n.° 654.864, de 6-8-64
sabão neutro, Sais, salicilatos, secantes,
the produto farmacêutico medicinal,
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
ailicaros, soda cáustica, soluções quiindicado no tratamento das afecções
R .agel S. A.
miras
de uso industrial, solventes, sulcutáneas
Guanabara
fatos: tintas em pó, liquida., sólidas
Tienro a.• 654.06, de 6-8-1964
ou pastosas para madeira, ferro, parePRORROGACÃO
Studart S.A. Indústria e Comérdo
des, contrações, decorações, couros, teTermo n.° 651.860, de 6-8-1964
Guanabara
cidos, fibras, celulose, barcos e vet.
Laboratórios Moura Brasil — Orlando
35111111
calos. talco industrial, üdaer,
Raajel S.A.
PRO11110131043
a
Guanabara
Lew. amam Seme&Ortsestile
Classe 2
Substancias e preparações químicas maIlmheseree Greediere
das na agricultura, na horticu:tara,
1.9 4. ~e
veterinária e para fins sanitários. a
saber: adubos, ácidos sanitários éguas
3
Glasse
.PRORROGACA
.
e para fins sanitários,
Um produto farmacêutico medicinal, in- adesinfetantes
panha -mosca e insetos (de goma e
dicado
no
tratamento
das
infecçnes
ear
AMOITO!
papel ou papelão), álcalis, bactericidas.
geral
baraticidas, carrapaticidas, creso, creiolaiwk atum erasa.0.1aad. Itaagst S. A.
talam, creosoto, desodorantes, desinfeTerrao n.9 654.865, de 6-8-64
&adastrai ifessesim
tantes, defumadore,, exterminadores de
Laboratórios Moura Brasil-Orlando
pragas e bervas daninhas. Iterilizaa.
Rio it. Assira
Rangel S. A.
tes. embrocações para animais. mace.,
Guanabara
tos, farinhas de ossos, fertilizantes tos.
fatos. formicidas, furnigantes. fungicf.
Classe 3
das, glicose para fins y eterinários, gua.
•PRORROGACIO
Classe 48
ao. berbicidas. Inseticidas. (ascii/sigo&
Uns produto farmacêutico medicinal,
Batons para lábios
111119011
Indicado no tratamento de insuficiência
larvicidas, microbicidas, medicamento*
supra-renal e suas manifestaçae.s
para animais, aves e peixes, óleos deTermo n.° 654.857, de 6-8-1964
Lab.. MN" 0,Aud•Or4ande Itaffet 9. 9,
sinfetantes e veterinários, petróleos • saStudbr: S.A. Indústria e Comércio
Indústria Brasileira
Termo ai 654.861, de 6 -8- 1964
nitários e desinfetante& papei fumega.
Guanabara
Orlando
Laboratório, Moura Brasil
lio do James*
tório, pós inseticidas, parasiticidas, funRangel
S.A.
RORROGACÃO
gicidas e desinfetantes, preparações e
Guanabara
Glasse "3
produtos inseticidas, fermicidas, destaUm produto. farmacêutico medicinal, in- fetaates e veterinário& raticidas, reme.
dicado no tratamento da amenorréia e dios para fins veterinários, sabões vete.
da esterilidade feminina
diários e des infetantes, sais para fins
agricolas, horticulas, sanitários e vete.
PRORROGACk0
Termos as. 654.866 a 654.870, de
rioários. sulfatos, superfosfatos, vacinas
6-8-64
para aves e animais, venenos contra
201111t0111
Administração
e
Representações
Adersa
•
furtos, animais e herva daninhas
S..
A.
'Maura ~Aludo Um, a. ¡ti
•
Classe 3
Guanabara
Substancais qu emicas, produtos e Preassrastrta true4.4%
parados para serem usados na medicina
da Melro
e na farmácia, assim discriminados:
wRORROGAÇÃO
Ca.
faina, ásido
formina,
Classe 3
ácido ttallco, tanatos, calomelanos. broUm produto farmacêutico medicina/.
meto., iodetos, sulfatos, salicilato,, gluClasse 48
cambai, canbonatos, arseniatos, cloriIndicado no tratamento de insuficiência
Indústria Brasileira
Um produto de toucador — creme
supra-renal e das endocrinopatias
dratos. • nitratoa, cloruretos, bismutatos,
sólido ou liqcido para a pele
oxalatos, acetatos, si l icato& mana:MiaClasse 1
, Termo. a.' 654.862, de 64-64
atida, tirotricina, penicilia, sais
módiTêrmo n.° 654.858, de 6-8-1961
Absorventes,
acetona,
ácidos,
amtatos,
• Laboratórios Moura Brasil-Orlando
cos, poços, bisamos, extratos-fluido., xat:tudar, S A. Indústria e Comércio
agentes químicos para o tratamento e
Rangel S. A.
elixires, vinhos, pílulas, injeções,
Guanabara
loraçao de fibras, tecidos. couros e ce- ropes,
pós, pomadas, papéis, preparados farGuanabara
lulose: água raz, álcool, albumina, ara.
araduticos, linimentos, drágeas, gra.
neRROGACix
finas. alumen, alvaiade, alvejantes in- arilados, c
omprimidos, emulsões, cremes,
dustriais, alumiai° em pó amonlaco. pastas, óvulos,
supositórios, velas, tia.
antl-incrustantes, asti-oxidantes. antituras, alcoolatos e alcoolaturas
PRORROW401
oxidantes, anil-corrosivos, and-detonas.
Classe 10
tes, azotatos, água addulaçla para Para distinguir: Abaixa /inguas, abre
" ,110$1311/
acumuladores, água oxigenada Para bar" adenótomos,
agas
agrafins industriais, amónia: banhos para fos, agrafo.: para ossos,tadores,
agulhas para
Liba Maura BruLOdadds 144.4 &
galvanização, benzina, benzo!, betumes, injeção. algodão hidrófilo, alicates,
laddabis laraoldu
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal amálgamas, a p
aradores, aparadores PaPio do Ja4,4"
virgem, carvões,. carbonatos, catalita. ra tina
médicos e cirurgicos, aparelho
dores, celulose, chapas fotográficas. para massagens.
a parelhos de pressão
composições extintores de incêndio, do. a rteriat apare
lhos
de diatermia, aparero, corrosivos, cromatos, corames, creu - lhos de raios ultra-violeta,
aparelhos de
motos:
descorantes,
deslmerusta
ntea, dla- raios X, aparelhos de infra- vermelho,
Glasse 3
g
Um produto farmacêutico medicinal. In- olventes: emulsões fotográfials, enxo- aparelhos de surdos, assentos
para emtê
Cla ,:m; 48
incuto no tratamento da insuficiência fre, éter, esmaltes estereato.4 fenol
a a uraa, balanças para dial.
aensibilizados
para
fotografias,
t(ovariana e honnooterapia cruzada
t ......elidte para unhas
ca Infanta bisturis, cadeira para
Termo a.° 654.854, de 6-8-1964
fitudart S. A. Indústria e Co,nercio
Guanabarr

Termo n 9 654.859, de 641964
Stuilart 5..A. Indústria e Comércio
Guanabara

Dezembro de 1964 4569

Termo n. 654.863, de 6-8-64 Laboratórios Moura Brasil-Orlando
' Rangel S. A.
Guanabara
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nica areaca. calçadores. cambraia bidrsaiska, canu:as. ct.Lart. laralaucia.
-ara para incrustaçao e articulação. cmn
toá para fins clinico& céra cobrara, castra, umbelicais, colheres cortantes. compressas de tecidos, contagotas, costóto
1.0114 curativos cirúrgicos, curatos, dentes artificiais dentaduras. depressores
dilatadores, dinametros, drenos. duchas
vaginais, elevadores, estalos 'higiênicos** espartilhas., especulo* vaginais, esponjas clinicas. estojos de bolso, paia ins,
~entoa cirúrgicos. estufas, espatuias.
escalpelos escalpelos cirúr gicos. eram
pelo& escopros. esteroscópios, extrato.
re g, e:cavadores, feltros para estaplas.
ma, fios de. anho, para feridas. teca&
ganchos para músculos, celatesnetroa,
ganam godovia& goivas gabo. grampos para suturas, guta-parcha. histeria
*retro, ideal base. irágodores, :vacumentos cirurgicos para operações. liga-'
duras de cadimo, iiquidos e pós para
limpeza e polimento, lixa, luvas e de
aleiras de borracha para hospitais. amas
para osso, lancetas, massas ptásticas
para fins odontológicas. mascaras para
anestesia, mesas de operações. meias
contra varizes, mesas para curativos.
canoa, ponta de guta-percha para obturaçeas de canais. porcelana, protetores
para seios, pincéis para garganta, pinças
anatómicas ulaião de aço. protetores,
porta amálganias, coisas cinirguica de
lá de pau, ruge pala desgaste dentario
retroscópio bugia rugirias; sarjatkiras.
sandaraca, seda e crina para saturas,
sacos para gélo e bolsar para água
quente, sondas. seringas para lvageas
e injeções, serras. sei as para raquiotomia; temPhea ingiênicos* preservativos.
tira-leite, termômetros. tesouras, trepanos, toalhas higiênicas ventosas. cerniz
isolante para fins odonasiógicos
Classe 48
Para distinguir: Perimes, essência& CX..
tratos. água de colónia água de toucador. água de beleza. água de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
'para barba. loções e Ontem para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bien.
'doiam. "batons". cesm atícos. arredores,
de penteados, petróleos, óleos pata os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para ampara da
pele e. "inaquillage" depilatórios. deso.
distantes. vinagre aromático, pó de atros
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar caias e olhos. carmim para
c. rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
ou dão. sabonetes, dentifriclos em p6,
pasta ou liquido: sais perfumados para
bambos. pautei, vaporizadores de perfume; eschvas para dentes, cabelos. unhas.
-e dlios: dom de louro, saquinho perfumada. preparados em pá. pasta. liquido e tijolos para o tratamento das nahas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula: glicerina perfumada para os
• cabelos e preparador, para descobrir
unhas. calos e pintas ou sinais Nd:tildais. óleos para a pele
Térmo n.' 654.871. de 6-844
Laboratório Vitex Ltda.
Guanabara
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Tèrmo n.° 654.872, de 6-8-64
Laborzt.',rio Vitex Ltda.
Guanabara

anhos de engomar. ferramentas para
nonos no. 654 .8450 e 654 . 881, á
crianças, figuras de avea e animais.
6-8-64
figuras para jógo de xadrez. fogões e
Rádio Record S. A.
Sao Paclo
fogáozinros de brinquedos, jogos de
PRORROGACÃO
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crina;as. halteres, anzóis. iscas artificiais
CSTAF1LOTEX para
pesca, jogas de damas, jogos de
GAMLOCIUD vt/IX ates
dominó, Moa de raquete, anima para
unia MON
pesca, luvas para boa, para esgrima.
para pular, clavinas para tiro ar. alvo,
Classe 3..
Um produto farmacêutico medicinal in- copos de dados. caixinhas de música.
dicado no tratamento das infecções esta- dados, fardos, discos, dominós, espingarda* de brpinquedo, espingardas de
filocócicas
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
Térrno n. 9 654.873, de 6-8-64
para jogador de soco, máscaras camaLaboratório Vitex Ltda.
,
valescas, mesas de bilhar, de campista.
Guanabara
de roleta, de xadrez,. mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domes
ticos, patins, -patinetes piões. peteca&
PRORROGACR)
plaquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelocais de brinquedo, pistolas de atirar
tas, pianos e outros instrumentos anuamo6rai4. ORASILEM
flexas, papagaios de papel, panelinha&
Mon* CG Mi
quebra-cabeças em forma de armar.
IN MUNI
raquetes, redes de pesca, redes para
Classe 8 •
jogos. rodas de roletas, revólver de
Discos gravados. filam revelados,
Classe 3
vidase "fitas
brinquedo. soldadinhos de chumba, laUm produto farmacêutico medicinal in- bleiros para jogas, tacos de linhas,
Clame 32
. dicado no tratamento da tosse
tambores para crianças, tamburéus, Almanaques.antdirioa. álbuns ira
tamboretes, tênis de mesa, trena e vias. sos, cartazes, c atálogos. /amais
'nono n. 9 654.874, de 6-8-64
férreas pira brinquedos, varas para sais e estrangeiros. publicações hnpll
Osmose Wood Preserving Co. Of
sas, revista. Propaganda em
Canada Ltd.
Têrmo a. 654.876, de 6-8-64
televisão, jornais, programas radlofØi
Ca nadá
Paulo Roberto de Medeiros e Albu- coe, peças teatrais e eneznatogolfk
e revistas impressas
querque
PROF.R CG4CÃO 1
•
3uanabara
Tèrmo n.° 654.882, de 6-8-64
Rádio Record S. A

QUiNTEX

OSMOSE

Sáo P.% lo

Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes; um produto
químico para a preservação da madeirt
Têmio n.° 654.875, de 6-8-64
Osmose Wood Preserving Co. Of
Canada Ltd.
•
Canadá
" PRORROCIACÃO

PENTOX
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes: um produto
químico para a preservação da madeira
Termo n. 9 654.877, de 6-8-64
Petit-Bazar-Utilidades e Brinquedos
Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileiras
• Clama 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitiva& anis. bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin, kumel,
nectar. punch. pimpermint. rimos,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth. vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo a.° 654.878, de 6-8-64
Bernardino Irineu Flórido
Rio de Janeiro
Classe 33
Sinal de propaganda

PETIT

Tèrmo o° 654.883, de 6-8-64
Rolf Munira
São Pado

INDUSTR/A BRASILEIRA
Clame 49
logos, brinquedos artigos desportivos e
Paesateamo& a saber: allbuna Para recortar e armar aviões, automóveis
aras, argolas. berclaboa. &maca& boneco& baralhos de cartas, bolas para

ES CA
Inaustria Brasileui
Classe 33
Título

Classe 17
Dispositivo de inserção frontal de km
Tèrrao n." 654.879. de 6-8-64
Nova Panificação Elizabeth Limitada
muláricrs para mecanização contábil
de animais. balões de brinquedo, bilha
Guanabara
mediai" brinquedos-res.binqudo
Tênino n. 9 654.884. de 6-8-64
PRORROGAÇÃO
eree._ forma de inetruMentos musicais.
Escritório Alcantara Ltda. Administra.
brinquedos. em 'forma de armar, belação e Participações
S;--"d" Pado
quedas de i borracha , oorn ou sem asso.
ELIZABETH
cartas de fisgar.. chocalhos.,, caneleiras
wm ama
para esporte.. carteies pira lato casi.
'INDUSTRIA BRASILEIRA
emstriaso
ALC1NTARA
alas de brinquedo. casinhas de armar
cadeiras de , brinquedo. carteiras e er.vdopes com fõ/haa para recortar e
k.lasse 3
Classe 41
C iasce 33
Uni produto farmacêutico medicinai. M- mar. calçados ;para buscas, cordas Pães doce, pão de sai. biscoitos. bola Serviços de eagninistração e ryàrticipa•
tripeiros de guerra, de brinquedo, lar. dum dores em caldas e cristalizados
ercado como anti-pioginico
• çães em geral

ANTI-PYOTEX

Ido. carrinhos. carrocinhas. caminhões
iodos eia esportes, brinquedo, em forma

Sexta-feira.
654,885, de 6-8-64
Tèrmo
isaritório Alcitntara Ltda. Administração e Participações
São Paulo •
flinItI24810 ALVIlittitét

mottnaratcao a PaRTIQUAÇUS 1

NOme comercial

Ttritio it.° 654.886, de 6-8-64 *
José Dantas Pereira
Guanabara
•
São Paulo

Indústria Brasileira
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OFIÓiAL (Seção 1H) •

dor. água de beleza. ági-a de quina,
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons - , cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage", depilatórios:- desodorantes, vinagre aromático, pó de atroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
etnbelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifricios em pá.
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pintes, vaporizadores de perfume; adilas para dentes, cabelos, unhas,
e cfiloss dum de louro, saquinho Pariu?
tilado, preparados em pó. pasta. licitai& e Molas para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticuhu glicerina perfumada para OS
cabelos e preparados para. descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais anal.
, ciais. óleos para a pele

Tênno a. 651.890. de 6-8-64
- Financiara de Perfumaria S. A.
República do roam:4

Tèrrao n. 9 654.894, de 61-64
Armand Apoviau
São Paulo
CASA
FRANCESA

44\

Classes: 12, 22, 23, 26, 28, 35. 36, 37 48
Título
Tèrtno n.° 651.895, de 6-8-1961
( Prorrog ação)
The, Procter
Garable Company
Estados. Unidos da América

Classe 43
Para distinguir: Perttares, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e- tônicos para .os
Têrrno a.• 654.888, de 64.64
cabelos e para a pele, brilhantina, bano
Correta — Consórcio de Representação dolina, batons, cosméticos, fixadores
e Corretagem Ltda.
de penteados, petróleos, óleos para os
Guanabara
cabelos, creme evanescente, cremes gorà
durosos e pomadas para limpeza da pe.
le e "maquilage". depilartos, desodo.
LE RAS"BRANCAS
cantes, vinagre aromático, pó de arroz
SOBRE FUNDO AZUL
e talco pefumado ou não, Iam & para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classe 46
embelezar cilios e olhos, carmim para Sabões comuns e detergentes sintéticos
o
rosto e para os lábios, sabão .e creme
Indústria árasileira.
usados como sucedâneos de sabes
para barbear, saba-t liquido perfumado
Termo n.° 654.896, de 6-8-1964
ou não, sabonetes. denti1ríaios em pó,
pasta ou uquato; sais perfumados para
(Prorrogação)
Classe 35
The Gillette Company
Couros e peles preparados ou não. Xe. banhos, pentes, vaporizadores de pede
Estados Unidos da América
tefatos de couros e peles não incluidos me; escovai para dentes, cabelos, unhas
em outras classes
e rilios, rum de louro, saquinho perfis.
110TBART • •
atado, preparados em pó. 'pasta, liqui.
Tèrmo n.° 654.889, de 6-8-64
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes. removedores da
Whirlpool Corporation
cutia:lar; glicerina perfumada para o*
Estados Unidos da América
Classe 11
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais adi. Navalhas de segurança; lâminas pare
navalras de segerança; estojos para lãlidai% óleos para tt pele
minas de navalhas de seguranças raspadores para calos e lâminas de
Têrmo n.9 654.891, de 64-64
raspadores para calos
Armand Apovian

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes qulmicos para o tratamento e
lotação de fibras, tecidos, couros e..celulole; água raz, álcool, albumina, anibruta, alumett, alvaiade, alvelantes
dustriais, alumínio em P•5 amonlaco,
antl-incrustantes, anti-oxidantes, andoxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan.
tea, azotatos, água acidulado para
acumuladores, água oxigenada para
fina industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benza betumai,
bicarbonatos de' sódio, de potássio: cal
virgem. carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos, corantes. creo%
sotost descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter. esmaltes estereatos; fenol. Inales sensibilizados para foto grafias. k%adores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizado,
res, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitom
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio. merendo: nitratos, neutralizadores. nitrocelulose; óxidos. oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça: , produtos qui:tacos para impressão. potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia. papéis de turnesol, papéis hellográhcos e heliocopistas, películas
sensíveis. papéis para fotografia e anã.
lises de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos . para a composição de
tintas. preparações' para fotografias,
produtos para niquelar. pratear e cromar. produtos para diluir tintas prossiaClasse 50
ta: reativos. removedores. reveladores;
sabão neutro sais, salicilatos, secantes. Prestação de serviços relativos à determinação de um ambiente de armazenaRilicato6, soda cáustica, soluções químicas uso industrial, solventes, sul- gem, como temperatura, umidade e comfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas posição de atmosfera gasosa; prestação
ou pastoas para madeira, ferro, pare. de serviços relativos ti instalação, opede
les, contrtiçõa, decorações, couros, te- ração e manutenção de geradores
atmosfera gasosa e equipamentos procidos, flir.,s celulose, barcos e vai . dutores,
para estabelecer e mantr a atcu'o. talco industriai, *thiner,
mosfra gasosa desejada de armazenagem em dispositivos transportadores e
rmu a 654.887. de 6-8-64
em instalações de armazenamento fixo;
Vice
Antônio Rotondaro
prestação de serviços relativos à consRado
trução e modificaço de tais dispositivos
transpor)adores e das instalações de armazenattento fixa, para reter a atmosfera gasosa pretendida a1cpnçar as
outras c'otidOes ` do atnbtente de armazenagem, prestação de serviços relativos
lrstria Brasileira
às técnicas apropriadas de armazena
gera; operação e manutenção de equipamentos genadores para a produção de
4 .‘ g • . • ,
Por- ;t:- •
atresfern gasosa. para controlar tasInes e”é•ncizis
talact‘es 42- produção
de touca
e".,t s. Átr '3

'Ge

São Paulo

A

Classes: 12, 22, 23, 28, 26. 35, 36, 37 18
Tstulo

Têrmo n.° 654.897, de 6-8-1964
"fie American Tobacco Company
Estados Unidos da América

HALF00HIALF

Têrmo n.° 654 .Z92, de 6-8-64
Arame/ Apovian.
São Paulo

Classe 44
Produtos de tabaco ou fumo caudata.
rsk, inlusive tabaco ou fumo para
. cachimbo e cigarros

IRMICBSA
-URU)* aakanataA

Têrmo n.° 654.898, de 6 -8- 1964
The American Tobacco Company
r"--Itidos Unidos .da América

Classe 36
-Calçados era geral
Urano n.• 654.893, de 64.64
Apolo — Empreendimentos Comerciais
Ltda.

Nitdit Queen

Classes: 5, 7, 8. 9, 10. 11, 12 13. 14,
15. 16, 17, 18, 19.'20, 22; 23; 24; 25: 26:
Classe 14
27, 28, 29, 30. Sb 32; 33..34, 35, 36;
37: 38; 39; 40: 41: 41 43;' 44, 45, 46. Produtos de tabaco ou fumo manufattia
rodo, inclusive tabaco ou fumo pare
47; 48 e 4P
cachimbo e cigarros
Titdo

4577 Sexta-tetra 11
Termo a.° 654.899, de 6-84964
Cutenier Societe , Anoayme de Is.
Grande Distillerie E. Cusenier
Fils Ame et Compagnie
França
_

VIIMSS1911
APERITIF

Classe 42
Aperitivos
Termo na 654.900, de 6-8-1964
Vábrica de Móveis Vieira Lida,
Guanabara -

VIEIRA
INDI,SrtIA BRASII.rm
Classe 40
•
MaVeis. em geral de metal, vidro, de
aço, madeira estofados ou não. Mau
sive móveis para escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
nsacka. almofadas. acolchoad a' para
móveis: bancos, balcões, banquetas'
bandejas. domiciliares, berços biombos
cadeiras, carrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios. conjuntos
para ,sala de jantar e sala d evLsitas
coajuntos para terraços jardim e praia
cnnjuntos de armários e gabinetes para
capa e cosisba. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios colchões, colagses de molas.
dispensas, divisões, amas, discotecas.
de madeira, espreguiçaelsas, asaria:ali•
abas, estantes. guarda-roupas, mas.
amanhas. mezinhas para radio e talava
saca mezinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos poltronas
poltronas-camas. prateleiras, pacta-cha
jaus, sofás, sofás-camas, travesseira e
vitrines
Térmo na 654.902, de 6-8-1964
Caserna - -j Bar — Churrasqueto Ltda.
Guanabara

CASERNA
INDOSTRIA. BRMILE3RA
Classe 41
Bifes, churrascos, churrasquetos, safeiçes ligeiras, sandciches e vitaminai
Termo n . °. 654.902, de 6-84964
Çasa Impam de Metais Ltd,.
Guanabara

MOIRO
MrirISTRIA. BFIASILDIRA
Classe 50
ataremos coacesiaentés ao negócio de
. compra e veada de metais (ferro velho)

Oli‘RIO OFICIAL (B

ombro 0

Tiranos na. 651.903 a 654.950, de reis em bruto ou pardo!~
tribo .
ttoriat.
641-196i
&adua. em fores, emulas e ite
Indústrias Reuaidas Max Wolfson S.A. tília, morreores em bruto, Cuido
Guanabara
manganes, - fatos de
vegetais,

~as

MAY10
ifiDOSTRIA

Neon em bruto ou parcialmente preparados. plumbagina em bruto, p6, de
moldagem para- fundições, pedras brk
tadas, piche em bruto, pedra calciiria,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebractio, -raizes vegetais, resinas, ris.

OMS 9

1Witriung¥08 abotcata e mos parw
hilegrantea att esallqi~ fetWiffl

.10

Para distin airs Abaixa4~as,
bocas, adsadlcmoa, afastadores, agra

médiamtitergieos, aparelhos para m
moem, aparelhos de pressão a
aparelhos de .diatermia, aparelhos
raios ultra-violeta. aparelhos de raio

sinas naturais. residiam, testeis. "ilida aparelhou de infirmverreellso,
SelVet, talco em bruto, Ricto, IMO duma; Ustula, cadeiras pese elhd
Classe 1
Para distinguir: 'Acidos em .greal, água
betuminoso e sitiado
médica, cambraia caneleis. Cãraz, agua oxigenada, alcoois, alumen,
Classe 5
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, eTio
•
alumínio em ó para pintura, alvaiade. Aço em bruto, aço preparado, aço es laminada, eira para incrustações
amoniaco, anti-corrosivos, quimicos, ar- doce. aço para tipos, aço fundido. aço articulações, etre calante, cintas para
senico, azul da Prussia, azul ultramar, parcialmente trabalhado, aço pálio, aço fins clinico., cintas umbelicals, colhecarbonatos, em geral carão, cloretos em refinado,' bronze, bronze em bruto ou res cortantes, compressas de tecido&
geral, corantes, creosoto para indústria, parcialmente trabalhado, brame de costitcanos, curtias; dentes artificiais,
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol e .manganes, bronze cai pó. bronze em dentaduras, depressores, dilatadores, duseus derivados, fumo negro para apli- barra, em ho, shunsbo em bruto ou chas, drenas, duchas vaginais; elevadocação em pinturas, glicerina para apli- parciabnente preparado, cimento ~- res, espartilho', espéculos vaginais, o.
cação industrial, ridratos, hidrogênio, teco, cobalto, bruto ou parcialmente ponta" ciinicaa, estufas, espetais., eshidroquinine, hidrosuifitos, hiposuifitos, trabalhada couraças, estanho bruto
ou capelos, escopros. extratores, escavadoioduretos, laca, magnésio, materiais co- parcialmente trabalhado, ferro em bruto res; fios de linho para feridas, facais
rantes e descorantes, nitratos, exigenio, bruto ou parcialmente
trabalhado: ferro ganchos para músculos celaidasetros,
potassa, potassio de sódio, preparados cite barra, ferro manganês,
ferro velho, gazes, godivas, goivas, gemo, grampos
quimicos usados em laboratórios. foto.
histenhetn.
gráficos, produtos químicos para tirar gusa em bruto ou parcialmente traba- para saturas, guta-percha; para fins
manchas, produtos químicos para pin- lhado, gusa temperado, gusa maleável, mas, aparadores. aparadores
injetura, reveladores aotográficos, sais qui laminas de metal, lata em fólha, latão agrados para casos, agulhas pare
em
fólha,
latão
em
chapas,
latão
em
ção,
algodão
hidrófilo,
alicates,
amdlgsmicos usados nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções química vergalhões, liga metálica, amalhas. vaie trrigadares, instrumentos drírli.
de d&.
para pintura e fotografias, solventes, magnésio, manganês, metais não traba- coa para operações, ligaduras
sulfatos. sulfitos, tintas li quidas em laSi lhados ou parcialmente trabalhada, me- ahanto, liquidas e pós para limpam a
e sólidas, tintas preparadas pára ,vulca• tais em massa, metais estampados, polimento ara fins odontológicos, lixa,
nizar, tintas ara uso na indústria e na metais para solda, niquel, ouro. zinco luvas e dedeiras de borracha, ninas paClasse- 6
ra osso.. lancetai massas' plásticas para
arquitetar. vernizes químicos, e zinco
' Máquinas e suas partes integrantes, não fins odontológicos. mascaras para anesClasse 2
incluídas nas classes 7, 10 e 17
tesia, mesas de operações, mesas para
Substâncias e preparações ansmicas usaClasse 7
curativos, martelos artificiais; perfuradas tia agriculrura, na horticultura
Maquinas e utensílios para serem usa- dores. pés e braços mitificada, placai
veterinária e paia fins sanitário...,
saber: adubos, ácidos &ansiarias águas; dos exclusivamente na agricultura e para obturações de canais, porcelanas.
desinfetantes e para fins sanitários fio: taultura a saber: arada, abridores protetores para seios, pisada para garapanha-mosca e insetos ;de goma e de sulcos. adubadeiras, ancinhos me. ganta. pinças anatómica, protetora;
papel ou papelão). álcalis, bactericida -ânicas e empilhadores combinados, rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge
baraticidas. carrapaticidas. crestar cresta' arrancadores inecanicos para agasta rodas para desgaste dentado. retorc-6salina, creosoto. desodorantes deante- tura. batedeiras para cereais, bomba: pio bugia, raianas; sarja.deiraa sandamantes. defumadorea exterminadores de oaar adubar, ceifatleiras. carodeiran race, seda e crina para souturas, sacos
pragas e fervas daninhas. esterilizan- .t ifados para arroz, charruas para agra para gelo e bolsas para, água quente,
tes. erabrocações para animais, enxer- cultura. cultis adores, debulhadores sondas, 'seringas para lavagens e injedestocadores, desentegradores, esmagatos, farinhas de ossos, tertiiizanres, los- .1c
res para a agricultura, escarrificado- çaes, serras, serras para raquiotomisi
fatos. formicidas, furaigantes tangiatampões higiênicos preservativos, tiradas, glicose para fias vete r inários gua- as, encisovadeiras, facas para máqui- leite, termômetros, tesouras,s trepanos,
nas
agrícolas,
ferraduras.
gadanhos,
no. heibicidas. inseticidas. -asetaugos,
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isotarvicidas, microbicidas, medicamentos garras para arado, grades de discos
lante para fins °dourai:mitos
au
dentes,
máquinas
batedeiras
para
para animais, aves e peixes. óleos deClasse 11
agricultura,
máquinas
inseticidas
másinfetantes e veterinários, p etróleos saquinas vaporizadoras, máquinas de Para distinguir ferragens e Serramentas:
nitários e desinfetantes papel fumega -mungir. máquinas niveladoras de terra, Alicates, alavancas, arruelas, arrebitei
taro, pós inseticidas. parasiticidas, fun- tr.áquinas perfuradoras para a agricul- argolas, aldraves, armações cte
gicidas e desinfetantes, preparações e tara, máquinas de plantar. , inotochar- abridores de latas, arame, apareiros de
Produtos insettadas. fermiudas. asin- uas. máquinas regadeiras, inaq
' uinas de chá e café, assadeiras, açucareiros, apa-:
ktantes e veterinários, raticidas, remé- roçar, de semeai, para sulfatar. de relhos para lavatórios, arandelas, aresdios para fins veterinirios. sabões vete- arguir, de triturai, de esfarelas terra, tas, aros, almofadrises, amoladores,
rinários e desinfetantes, sais para fins para irrigação, para matar formigas e amoladores de ferranientas, alças para
agrícolas, horta:alas. sanitários e vete- outros insetos, para biurifar e pulveri- ancinhos, brocas, bigornas, . ba- selas,
rinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas zar desinfetantes, para adubar para bandejas, bacias, mombonieres baldes
para aves e animais, venenos contra .1gitar e espalhar palha, .pare comer borboletas, baterias, bases de metal bra4 :qodão, para colher cereais, máquinas çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
Insetos. animais e • hen-a daninhas
Classe 3
amassadoras para fins agrícolas. de para fui-asa baterias de cozinha, colheProdutos arma,éuticos, substâncias quí- cortar árvores, para espalhar para ca- res de pedreiros, cadeados cotrentes camicas, produtos e preparados para se- pinar, máquinas combinadas zoara set bides, chaves de parafusos, conexões
rem usados na medicina ou na farmácia mear e cultivar, de desbaziar, . para en- para encanamentos caixas de metal para
Classe 4
saiar, máquinas e moinhos para forra- portões, colunas, canos, chaves de anSubstancias e produtos de origem ani- gens, máquinas toscadoras, ordenado- da, chaves inglesas. cabeções, canecas,
mal, vegetal ou adaeral. em bruto ai res mecanicos, raladores mecânicos, ro- copos, cachepots centro de mesa coparcialmente preparados: Abrasivos em los compressores para a agricultura, queteleiras, -caixas para condimento. da
oruto, argila refratária, asfáltico em sa ctadeires, serneadeiras, secadeiras. alimentos, cadeados, caldeirões, caçarosecadores de terra. tosadores de gra- las, chaleiras, cafeteiras conchas coabruto, algodão em bruta, borracha
bruto, bauxita, benjoim, breu, canfors, ma, tratores. agricolas. válvulas para dores, cuscuseiros. cabides de , notal,
máquinas agi-molas . ' '
andina chifres, arras de plantas, ceras
:cabos, caixas de ferro, cgruzeras ,ivws
.
Classe 8
vegetais de carnauba e miara crina
Icantorseiras, chaveiros. caniveaa,
de cavalo, crina em geral, cortiça em Instrumentos de precisão, instaimentos. ;asnas, cremanes,, cadinzos crivos, , asna
bruto, cascas vegetais, espato, ervas científicos, . aparelhos de uso I consuma Ifradores, .cassinetes. cabos, chaves chimedicinai estada oleosos, ensopas inshamenios g aparelhos slidaticost mola ¡y es para porca circulares chaves tur.:
der de ieda ss espécie 'acessórios de gaimatricaa correntes para ahayas. rol=oba falhas, abraa' vegetais. dores
secas,' gnsfites,' gosnit ans -bruto, granito aparelhos elétricos (inclusive Válaulas. tcretes, chaves para porcas, distintivos.
-em- broto, .1deselghura liquidou de plan- )ampa-das, , toznadaaj - fios, i adquetea); dóbadiças, deseanço. Para talheres pratala . lates - Imito' ma parcialmente naParelhos fotográficos aadiolanitais s ci- tos e coPós, enxadas esferas. enristes
preparadoth.abléTiell metálicos atedia ematográficos máq uinas falantes discos enfeites de metal. estribos, esp-"itula:
gravados e filmes revelados
estojos de metal para carimbos, eixo;
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expandidor para tabos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, 'erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins. flanges
fivela, ftiradores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para mareeneitos, fechos
de metal, ferraduras, formhahas, 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 licorelros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macia..
alinhas, molas pare portas, martelos
*marrete matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes; pcas, pás, picaretas
pregos,' . ponteiros, parafusos porcas
pratos. porta-gelo, poseiras, -porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, 'placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras,,. pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos c
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldahas, ralos, regadores
rebites, reduções, redpielitea de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrolhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, t-amelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e çaldeirões. terrinas, tachos, trans de casinha, torradeiras, orinais, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, frua de
frente guia de freza de chanfrar.
ventosas, maletas, haus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. passadores de correias. ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 12
Alfinetes, agulhas, botões comuns, c.a
— iarços, colchetes, cós, dedais, elásticos
sara roupas, enchimentos, fivelas. golas.
Ihéra, miudezas de armarinhos,. palas e
presilhas
Classe 13
.-Luereços de. metais, preciosos, semi-

preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas Imitações, adttr..
aos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos,
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de rneatl precioso, ou semipreciosa, bules de metais preciosos,
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, elo de ouro,
fio de prata, fivelas de metais prado' sos, galreteiras e metais preciosos, jóias.
jóias falsas, lantetolas de metal, preciosos, medalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia: Pedras semi-preciosas 'para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de, metais preciosos, talheres de -metais preciosos, tadbuloa de metal. turtnalinas lapidadas e
viso' de metais precioso,
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godets, goma-arábica, instrumentos de ticos. desenhos, decalcomania pira ti
escrever e de desenhos, jogos ou con- tidos, estatuas. estatuetas., estampai
juntos de artigos de escri'Ver e dese- gravuras, frutas de vidro. figuras
nhar ara mesas ou .secretárlas, 'jogos ou ornatos, eestões, fotograt as., fartas de .
conjuntos do tipo de imersão para me- louça, figurai para enfeitar' bolos dr
sas. ou secretárias, lápis esferográficos. aniversarias, taatizados, casamectos
lapis, lapiseiras, molhadores, minas, má- outras quaisquer comemorações grava
quinas e apetrechos para apontar lápis„ raa, imagens, letreiros. maneatans, aia
máquinas para escrever, c alcular e so- guetes, obras artist cas, obras de pia
mem máquinas para grampear, mopote- tura. Bineis e cartazes para decoraçõe
cas, minas ou' grafites para lápis, lati- e para exposição, projetos, çaostruario
seiras, e -aontadores, metros ara escri- de mercadorias diversas e para propa
tórios e para desenhos, papel carbono, gandas, suportes artisticas para vib
penas para canetas, penas esferográfi nes, estatuetas para adiamos, e pa
cai, erfuradores, antas para escritSrios
fass artisticos. taboletas
com fechos de metal, porta-tinteiro, porClasse 26
ta-lápis, Porta-canetas, porta-canetas
eseerogra ficas, porta-carimbos, porta- Artefatos ed madeira. (isso se
cartas, porta-blocos, penas, prensas
Classe 27
prendedores de papéis, percevejos, réArteeatos de palha ou de fibrl
guas, atenda, separadores para arquiClasse 28
vos, sainetes, tintas para escrever, titas para escrevera tiralinhas, tintas para Para distinguir: Artefatos de materil
Classe 15
carimbos, tintas para duplicadores, tin- plástico e de aviou: Recipientes hW/
tas
para impressão e tintas para dese- cados de material plástico. revestimee
Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
nhos,
conjuntos de artigos de escrever tos confeccionados de substâncias aii
porcelana, faiança,- louça Vidrada para
e desenhar para mesas ou secretárias mais e vegetais: Argolas, açucareiro
uso caseiro e adorno para fins artiste
armações para óculos, bules. bandejar
Classe 18
coa e industria.;: e instalações sanitáArmas, munições de _guerra e caça. Ex- bases para tele eonea, baldes, bacias, boi
rias, açucareiros, almofarizes, bules..basai, caixas, carteiras chapas, caba
plosivos. Fogoa de artifício
cias sanitárias, bandejas,' 'biscoiteiras
para ferramentas e utensilioa, cruzetas
Classe -19
botijas, bebedouros para aves, banhei- Animais vivos .inclusive aves, ovos em' caixas para acondicionamento de ali
mentos, caixas de material plástico isan
ras, bidets, cafeteiras, canecas, compogeral e bichos da seda
baterias, coadores. coo& canecas, co
teiras, confeite ras, castiçais, centros de
Classe 20
mesa, comedouros para aves, cadinhos. Petrechos navais e aeronáuticos (salva_ iheres, conchas. cestas para pão, cedi
escarradeiras, filtros, jaaras, jarrões, jar- vidas, âncoras, cinto de natação, bóias abas capas para álbuns e para livro
dineiras, lavatorios, mantegueiras,
cálices, cestos, castiçais para vear
• e paraquedas)
sinalas, orinoia, pires,' pratos, potes, pacaixas para guarda de 'objetos :rtu
•
Classe 21
chos, coadores para chá, descanso paa
liteiros, páratos de ornato, pinos, Pias.
travessau, terr.nas, taças para café, ta- Para distinguir: Veículos e suas partes pratos, copos e copinhos de. pia.+PuS
integrantes:
Aros
para
bibicletas,
autopara sorvetes, caixinhas de plástio
ças para chá, taças para refrescos, vamóveis, auto-caminhões, aviões, amor- para sorvetes, colherinhas. pasinhaa
so;, vasos sanitários; xicaras
tecedores, alavancas de câmbio, braços. garfinhos de plástico pára sorvetes for
breques, braços para veículos, bicada- minhas de plástico para sorvetes. dise
Classe 16'
Para d.stinguir: Materiais para constas-- tas, carrinhos de mão e carretas, ,can11- embreagens de material pidstico caiba
ções e decorações: Argamassas, argila nhonetes„ carros ambulantes, caminhões lapas de material plástico para sana
areia, azulejos batentes, balaustres. blo- -erros, tratores, carros-berços, carros- te,s estojos para objetos, •tpumas d
cos de cimento, blocos ara pavimenta- tanques, Carros-irrigadores, carros, car- aviou, esteiras, enfeites para autoinó
ção, calhas cimento. cala cré,' chapas roças. carocertas, chassi, chapas cir- veia, massas anu-ruídos, escoadores
isolantes, 'caibras, caixilhos, colunas culares para veiculas. cabos de velculos pratos, funis, formas para doces, fita
chapas para cobertutax caixas dagua carrinhos para máquinas de escrever isolantes, filmes, fios de celulose. fecho
caixas para cobertuas, caiam dágua, corrediços, para. veículos, direção. dast!. para bolsas, facas, guarnições. quarnt
casas de descarga para .etixos, edifica. gadeirare estribos, escadas rolantes, ele- cões para chupetas e mamadeiras. guar
çbes remoldadas, e'stuqeu, emulsão de vadores para passageiros e rara carga, niçOes para porta-blocos, guarnições
base asfáltico estacas, esquadrias estru- engates . para carros, eixos de direção, para
liquidificadores e para batedeira,
turas metálicas para construções, lame- freios, fronteiras para veicalos. gu:dão de frutas
e legumes, guarnições de tua.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas locomotivas, lanchas, motociclos, molas, teria! plástico
para ctensilios e o,jeto,
de junção, lages, lageotas, material iso- motocicletas, motocargas, moto furgões. guarnições para bolsas,
gartos, galerias
lante contra trio e calor, manilhas, mas manivelas, navios, ónibus. para-choques, para cortinas. jarros, !atraia tos, piáspara-lamas,
para-baias,
pedais,
panteras
sas par revestimentos de paredes, ma.
ticoi, lancheiras, manteguetras, malas.
Jeiras para construções, mosaicos, por rodas para bicicletas, raios para bicada- orinóis, pendedores de roupas puxada
(Lutos de base asfált.co. produtos para ias, reboques, radiadores para veículos rei para móveis, pires, pratos paliteiatuar impermeabtlizantes as argamas rodas para veiculo& selins, triciclos, ti- ros, pás de cosinha. pedras pomes, arte
rantes para veiculos vagões, velocípeos de cimento e cal, hidráulica. pedra
de& varetas de controle do afogador e gos, protetoes para documentos, pu;alho, produtos bçtuminosos,,impermea.
xadores de água para uso doméstico
billzantei, liquidas ou sob outras formai acelerador, tróleis. troleibus, varaes de Porta-copos, porta-niqueis, pnrta-notas,
carros, toletes para carros
Para revestimentos e outro; como Das
porta-documentos, placas, rebitas, radia
Classe 22
zonstruçbe& pers.anas, placas para paaltas, recipientes, suportes -uporres para
Para
distinguir:
Pios
de
algodão,
cãvimentação. peças ornamentais de eiguardanapos, saleiros cus, tigelas,
mento ou gesso para tetos, e paredes Mamo, celulose, juta, linho. lã, Aos tubos para ampolas, tubos para serinplásticos,
fios
de
seda
natural
ou
raiou
pipel para forrar casas, massas andgas, travessas, tipos de material plástildo& para uso nas construções. par-. para tecelagem, para bordar, para coa-e tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha.
tura,
tr.cotagem
e
para
crochê,
fios
guete& portas, portões, pisos, soleiras
mel para acondicionamento, vasos, itt.
linhas de toda espécie
para portas, tijolos, tubos de concreto
caras. colas a frio e colas não useicidas
Classe 23
em outras classes. para borracha, para
telha, tacos, tubos . de ventilaçao, tanPara distinguir: Tecidos em geral, a sa- corturnes. para tnarcineiros. para sal.a.
que e vitró
ber: brocado, casimiras gaze de algo- teiros. para vidros, pasta adesiva para
Classe 17
Para distinguir artigos, máquinas e ino- dão em peças, pano couro, tecidos plás- correias, pasta e pedras para afiar
dora, clips, coladores, cestos para pa- ticos em peças, tec.dos de algodão, de rebolos, adesivos para tacos, adesivos
péis e correspondência canetas, com- lã, de linho. de cânhamo, de juta, séda para ladrilros e adesivos para azule/os,
passos. cofres, canetas tinteiro, canetas natural cas raios, tecidos de elásticos, anéis, carretéis par tecelagem e guarde vidro, de viscosa, tule
nições de material plástico para fadaria
esferogrãeicaa, canetas para escolto;
Classe 24
tria geral de plásticos
carga para canetas esferográficas, desenhadores, datadores -com minas, des- Artefatos de algodão, canamo, linho,
Classe 29
cansos para lápis e canetas, esquadros Juta, seda lã e outras fibras não incita- Escavas cocas (não incluídas nas das.
das
nas
dentais
classes
estantes para secretária, estojos, borra
sei 6, 11, 17 e 48) espanadores.„,
Classe 25
chas de apagar, -espátulaa, furadores
vassouras
fluidos para escrever, fiadas, fichários Para distinguir: Arvores sde- natal.
Classe 30
fitas para máquinas de escrever, fichas belota bolas para e,nte.tes de arvores
para arquivos gomadoree grampeadora& de natal, cartas geográficas, cante* polo G~vavas, bengalas e suas partes
*integrantes
grampo. e /machoa pare escritórios, ais, cartazes, displeys. -desenhos, a
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhada
em todas as jormas e orca:aros, vidra
cristal para todos os fins, vida!, induz
trial com telas de- metal ou composi.
clies especiais: ampolas, aguarias,' a&
sadeiras, almotarizes. bandejas, cube;
tare cadinhos. cântaros, cálices, castro
de mesa, cápsulas copos, espelhos, escarradeiras, frascos, tormas para doces
fôrma para tõrnas, fios de vidro, garrafas, garrafões, graus, globos, haste.
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeiras, mautegueiras, pratos, pires, porta.
jóias. paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, traveitas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, vararas,
vidros para conta-gotas, vidro para
1k:tomáveis e para para-brisas- e
xícaras
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Classe 31
correspordiarcia, bioco, para chicedor,
Classe 40
distinguir os seguintes artigas- blo-ps para anotações, bobinas haoatiu.
évela em geral, de
Anéis de vedação para junções, anis tas não impressas, cadernos se asara: Para ape n Çl wr '
/Cair:alares, arruelas, bujões, barban- ver; 'capas par adocurnentos. carteiras mat4 vidro, de aço OU madeira. esto
tes, barracas de campanha, buchas, be- :Mias de- papeiem, ca.dernetra ceder ..aoas ou :7 :3(). n/./t/n.e entivcis para es
tume para vidraceiro. bolas para vál- nos caixas de ca-taio, casas para .pa attórica Py rnár:os ., rn:Pirios para Sa
vulas, bocal. do tanque ale gasolina, dia- pelaria, castras de vistas, :a iões eta abeiras e oa-a roupas usadas. -alinata
fragmas para calafetar, círculos de bat. aterciais..,-castões indiLes coalea car ias. acachoados para moveis. bata os
aalaõee isenta:atas. bandeias, dom,
racha para potes, aordoalha, cordas ohne, cadernos de De.,, c'" 27): i
briaos ta:ira:1S. -ia:frisas. cara:tara
correias de transmissão canaletas. ça e erb
taanzo rara 4si aao ,saaesnas
aaa e -- 1-e (1:»i.2 151 tOS para ao.
berturas de lonas, lonas, lonas para :ia:Mares. ce •- •s t:es em
ris
tes
on/untos :avit
.ai e saa
freios, fitilhos. paxetas mangueiras.
aaa Sj. es
r-d rti e pra:a asrutisTos
'errai as
mangotes nen, para vec!ação. pe-aa le caaroaria :ritp:a
e- -re l r,N
..ts,-ore...a., ar
nas, ibihas.
vrri•-•-.s.
rias: tubos de tacto Jaca ternos de e abram,
vedação, tiras, tampões tubulações pa-a • I AO er-25.,alilp.'S CS.. • ,it2. • tos Je.:"ii • :LM. aata .isa-arais aia'aeas de moas dia
vedações, tendas, assivulas de vadaçjio ' UI..., de papel era:adarna.,ão ar papa aitiaass.
ara Ti'
. r a sala ie
a. . papelão et :Qtrft.en 'Olnas Ti 7 2: s. • raia
tubos do radiador
ac raianas. Janta à.
de cetuasae Quaf fie nepos hvra:
ansaaos e aaraneaa ..)Zra copa e selClasse 32
aao impressos
.Jr "Arr";3
aatades cadeiras ui a
Para disanguir: Álbuns d: revistas im aritaltuadade. mata .0x3:-.^:iu.
:Cri,':Itt)
ouarria TM/
i2e.dezra
ptásas anuários impressos, almanaque, as papei tranapa-araa; o.
rtv4Ill;
Impressos, catálogos impresaos; boletins Itiaã papéis de er;enho e :ir aium:m NiS et: rant... 5 MeSas latam!) is na si
impressos, folhetos imp-essos. falarmos Peat/5 sim ima- gaia) papeas ria -aroma -Mas pa ra tad e e televisa., mesinha
.'rara Mac/X:2,75 de :saravas niiaaas
Impressos, sornais impressos, listas tele,ara repreào pape». :MItaSla ¡Trena,
assaduras para auad rass Porta
fónicas impressas, livretes e publiaa oar sor-ar paredes a,pe n Mma..x com
abes impressas em geral, livros impres ou sem pauta pa pel c seaon pa pei dc -etraios pOlt r o ll 'VS. poltronas-camas,
prateleiras onrra-tbapens sotas,
sos,.pertódicos impressos, peças teatrais seda. papei impai-ratavas napet em rio
so t asa:a m s. sr a v sseiros e
cancrnatográficas, revistas impressas -nas para arpreasaa pape; er„:eraao
vitrines
Classe 34
Sala' nig-a-mau. papei inperreeasei I
Casse 41
Tapetes, cortinas e panas para asst.fil- para copiar pai'ei pa . a Vararias aa
a.iriarqui:
a :h°
C.:e't r ia
at T10.Tri . 5.
lhos e paredes. lainó'eos. oleados. en- Pel Par a .e.82.;3tU 1 he 2.2neer ' 12: ' tInsel(
tarados.niclusive cara instalações
papel para enc a dernar ',alu i vara es- • ar abrantos Mia r an i mais .amuta
pitalares, capachos e artigos 3e peles crever pape: para tiripam:r pape na. 1'u-noas ameiaaa. amendom arartaa
pata assoalhos
?atina para araor.dbos aapel ,-eastane ase-az. atum aveia. avelãa. aze , re azeiPa pel celulose papel de anilo oaisel . o-as banha nacalhau. batatas baias
Classe 35
ra ▪ caos bombons. nolaahas baunilha
Couros e peles preparadas ou não. ca absorvente pape: para emaruaa- ro- .aa: em p ó e em grão. cainarao. _canela
de pape)
se:ao:entes
pelão.
oaco..
pa
murças, couros, vaquetas. pelicas e arde papel rótulos de Parei rolos em pau e em pó. cacau carnes, chá
tcfatos dos mesmos: Almoiadas de cou- seta,ape)
transparente. aaoi de papel ru arnelos, chocolates, confeitos. era ao
p
de
TOS. arreios. •bolsaí, carteiras, amaas
ci reais cominho creme de leite. cremas
entinas: rabos aostam. de
ehieotes de couro, carneiras, capas para serp
a:menti:aos croquetes, 'compotas, can-taxaras da sapal
.;élbsans e para livros, embalagens ,cle
oa:a coalhada, -castanha. cebola. condi
Classe 39
remo, estolas guarnições de couro para
m entes para alimentos, -obrantes
antemóvois, guarnições para porta-blo Para distinguir: Artefatos de borracha, chouriços. dendê. doces. doces de fru
(ios, malas, maletas. porta-notas, porta•. borracha, artefatos de horracna para tas espinatra essências alimentares, em.
(Uvas, porta-níqueis, pastas, pulseiras veículos, artefatos de borracha nàc in- p inas. er' ii, .enxovas. embato de to
cluido.a em omitas classes: Arruelas, ar- mate. laribias alimenticias. lavas, fé.
de
.' - couro, rédeas, selins, musa para viagana sacolas, saltos, solas e solados. golas, amortecedores, assentos para ca- cuias, flocos, tareio, fermentos, feijão
deiras, borrachas para aros. batentes de agua frios, trutas secas naturais e cais
. tirantes para arreios e valises
cofre, buchas de estabilizado,. buchas, raPzadas; gricose. goma de mascar, got
Classe 36
:Para distinguir: Artigos de vestuário. buchas para' lameira batente de porta. datas. grânulos, grão de bico; gelatina.
solapas feitas s„m geral: Agasalhos batente de chassis, bicos para mamadea qatabada. geléias, berma doce. herve
aventais, alparcatas, anáguas, blusas ras, braçadeiras bocais. bases para te- :nate, hortaliças, lagostas, línguas leite
botas, botipas, blusões, boinas. lanha- lefones, borrachas para carrinhos indus- -ondensado. leite em '06. legumes eix
douras, bonda, capacetea cartola. cera triais, borracha para amortecedores. conserva, lentilhas. linguiça. louro. mascochina sas alimenticias, mariscos, manteiga
P oças. casacão, coletes, capas. abales bainhas de borracha paraar,rédeas.
chupetas cor- margarina, marmelada. macarrão, mas
aaebecols, calçados. chapéus, cintos de motor. câmaras de
cintas, combinações, carpinhos, calças dões massiços de borracha, cabos para as de tomate, mel e melado, mate. mas
de senhoras e de crianças, calcetes. cal ferramentas, chuveiros, calços de bar. sai para mingaus, molhos, moluscos
ças, camisas, camisolas, caerasetas, -'racha, chapas e centros de mesa, cor- mostarda, mortadela nós moscada, nocuecas; ceroulas, colarinhos, enchaes,. das de borracha, cápsulas ae borracha zes, oleai comestiveis. ostras, Ovas,
saias, casacos, chinelos, dominós. ,echar- psaa centro -de mesa calços de borra- gra. pisos. prlinês, pimenta, Pós Para
pés fantasias. -fardas para militares, ao- cha para máquinas, copos de borracha., pudins, pickles, peixes, presuntos. pa3ígials, fraldas, galocbas. gravatas, ,gor- para freios. -dedeiras. desentupideiras. tês petit-poia. -astilhas. -pizzas. •pudins,
trii logos de 'fngerie. Jaquetas, lamiSiai -discos de mesa. descanso Para • pratos. q ueijos, rações balanceadas para ant.
lavas, li gas, lenços, mantas, meias. encostos, êmbolos, esguichos, estrados. nem, 're q ueijões, sal, Sagu. sardinhas
enleia mantas, mandrião, mantlhas. pa- esponjas de borracha em quebrajacto sanduichés, salsich;s. salames. sopa- era
4e't6s. palas,. penhoar. galover, pelerinas. Para torneiras, fios de borracha lisos :atadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Paugas, ponchea, polainas. pilaras, pu. fôrmas de borracha, guarnições para fritas; torradas, tapioca, tâmaras. talha.
afiem, perneiras, q uimonos„ regalos, móveis, guarnições de borracha para -mi, tremoços, -tortas. tortas >ara ala
mento de animais e aves, torrões.
rabi de chambre, rouPlio, sobrenades automóveis. guarnições para veículos.
toucinho e vinagre
anelares, shorta sungas, atolas ou slacks, lancheiras para escolares. lâminas de
borracha
para
-degraus.
listas
de
borraedler,' toucas, turbantes, ternos, uniClasse 42
.
cha para janelas e para portas, .lençóis
tomes e vestidos
de borracha, manoplas, maçanetas, pro- Para distinguir: Aguardentes, aperiti.
Classe 37
tetoras para para-lamas, protetores de vos anis, bater, brandy. conhaque, acrsoupas brancas, para cama *
para-choques. pedal de acelerador, pe- acias fernet. genebra. aia. kumel. lico
'acolchoados para camas, colchas, coa dal de partida. paras paro. businas, res, nectar, punch ptenpermint. rhum
uatorea, esfregões. fronhas, guardam- pratinhos, pneumáticos. pontas de bor- sucos de frutas em -álcool. vinhos, verpos, ilogos bordado*, jogos de soalhas,: racha para bengalas e -muletas, rodas rauth, vinhos espumantes, vinhos qui.
nados. whisky
lençóis, . mantas para camas, pacas pec. massiças, rodízios, revestimentos de
Classe -43
anglaise e partos é 'pratos, toalhas de,
acha, rodas de borracha para imóaedo e banho, toalhas de mesa, toa- veis, sanfona de vácuo, suportes de Para distinguir: Reirescos e águas naaliam para jarda', toalhas para 46 e motor, sapatas do pedal -de breque, se- turais e artificiais; refrescas de frutas,
café, soalhas para faniquem, guarni- ~baio e isoladores, suportes, semi- dguas naturais, minerais a artificiaia,
çeirs para • cama .e mesa, toai/Jiribas pneumáticos, suportes de câmbio, atm- ãguas *asaras, 'caldo de cana, laranja
lonas de -Pa rtida, saltos, solas e adiados
da. limonadas, rodas e fadas-matar
g eobre pão)
de borzacha, surdinas de borracha
Classe 44 , •
Ouse la
aplicaçáo aos fios telegráficos e teleafie.aa Tabaco • manufatamado ou alo.. Arli9as
Aros para Quaridanapoe de papes miem travadores de porta. ejetas,
para fumantes, 'ejecto papel (classe 38)
aghstinados. amas (azo branca), albina
tubos, tampas de borracha para contaC4wme
para retratos e aerógrafos, balões dama gotas, tinas de borracha para elaboração
áffleate_ S i
afia a agricultura, .
rem "era Ihrtraqoadori) blorfaa pus
ide atsballinclas química.
141513tollsairing". 4141145!* ' t
pata
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Classe 46
Algodão p reparado para limpar nximeis
e metais anil, arualo. azul da Pruasta
e. Ultramar para a lavanderia, .alvaiade,
abrasivos quando para conservar e polir, ba -rilha, buchas para limpar e polir; cera liquida e sólida para assoalhos,
móveis e pisos, composições -para limpar -maquinismos carbonato de otascéra para lavanderia; desodorante .
saratario dai:tunas: extrato de anil:
fainelas preparadas para limpar metais
e máveis fécula para tecidos, tomaras:
goma paia lavanueria lavadeara graxas para calçados: liquidos para tira;
manahas e branquear roupas; Olaia .pa,
ra limpeza de carros: pomadas par:
ciaaadas, pasta p ara polir, peeparado,
-guimicos para tinturaria e • lavanderir
próprios para tirar manchas de roupas,
preparados para lavar. pós de bruni
matais: Soda para lavanderia sabag 'PO
pó sabão comum, saponáceos com de
tergentes, sulfato de soda, silicaSo d
sódio, soda caustica; tijolea de olir,
veias
Classe 47
Óleos de qualauer espécie para num,
nação asp.:adulara° e lubrificação. Pe
trota, refinado. setni-relinadv • arte
refinado., com ou sem a mistu r a d
óleos minerais,, animais ou vegetai,
para a iluminação ai:pedimento lute
ticação ou combustão, e graxas. Prr
duros e óleos combustíveis proves
entes de petróleo
Classe 48
Para distinguir: Pertumea, essências. as
tratos água de colônia. água de touca
água de rosas, água de alfazema. agu
para barba, loções e tónicos para o
cabelos e para a pele. bri/hantina. bati
dolina, batons. cosméticos. 'fixador* de penteados, petróleos, óleos para a
cabelos, creme . evanescente, cremes go(
durosos e pomadas para limpeza da pe
le . e "maquilaae". depilarias, desoós
.rantes, vinagre atomático. pó de atro
dor, água de beleza, água de quina
e talco pefumado não, lapia pari
pestana e sobrancelhas, preparados pata
embelezar cílios e olhos, carmim pari •
e rosto e para os lábios, sabão e creias
para barbear, sanão liquido perfuma&
ou não. sabonetes. 'dentifrícios em pó
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perle.
ing; escovas para dentes, cabelos, unhai
-e aios, rum de louro, saquinho srha
azado, preparados em pó, pasta.
do e tijolos ara o tratamento das amima
dissolventes e vernizes, removedores dt
cabelos • preparados para cisecolca
rir unhas, cílios e pintas ou amais arti
balais. óleos para a pele
Classe 49
Jogos. brinquedos. artigos desportivos s
passatempos, a saber: álbuns para re.
cortar e armar. aviões, automóveis, aro/
argolas. terei nhas. bonecas, bonenoa
baralhem de cartas bolas, para todo, em
eSporics, brinquedos em forma -de animais. balões de brinquedo, bilhares,
brinqcedos mecãnicos. brinquedos eiaforma -de instrumentos musicais, br ioquedos em forma de armar, brinquedos
em forma ale ferramentas. brinquedos eia .
forma de máquinas, brinquedos de corda
e brinquedos de borracha cosa - atm
assoai°, carrinhas, carrocinhas. çami.•
nhões, cartas de jogar, chocalhas, caneleiras para 'esportes, cartões para lóso,
casinhas de brinquedo, casinhas de . armar. cadeiras de brinquedo, caereiras
-envelopes com falas para recortar
armar, calçados para bonecas, cordas:
Para Pulá, clavinas para tiro -ao .alvo,
copos , de dados. sublinha* de ;margem
dardos, damos, 4lonain6, espio
.de brinquado.• atiepiagardaa

Sexta-feira 11
vento, estaquinhas para Jogar, enigmas,
engenhos e guerra de brinquedo, krrir*boa de engomar, ferramenta* para eri.
Raças, figuras de aves e animais, figuras para leigo de xadrez, fogões r
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de futebol de mesa, joalherias para esporte,
ganchos para pesca, guizo* para criao
OS, haltere., ag ias. iscai artificiais para
pesca. jogos de damas, logo. de dominó. jogos de raquete. linha• para
pesca. luvas para bem. para espalmas.
para jogador de pala, para jogador de
sitco. máscaras camaaalescas. mesas de
bilhar, de campista; de roleta, de
drea, mobilias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de utensiliot
domésticos. patins, .patinetes, piões, patacas. pecas de jogos de damas, plass
yuetas para ginasticas. peças de jogo.
de dominó e xadrez, pelotas, pianos e
outros instrumento: musicaia de brita
quedas. pistolas de atirar Uaná pagagaios de papel, panelinhas, quebra-cabeça em afono -de armar, raquetes. rides -de pesca, redes para jogos, rodas
de roleta. revólver de brinquedo. &Medalhai de chumbo, taboleiros para jogos, tacos de bilhar, tambores para cri
almas, tamburécs, tamboretes. teias de
amam trens e vias férreas para brinque.
dos. varas para pesca varas para
soltar. vagonetes e zepelins
Classe 50

Imresso, em geral, anuamos impressos,
ações, apólices, bilhetes bilhetes de sorteio cheques, cartões comerciais e de
visitas, duplicatas debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio,
notas fiscais notas promissórias. Papais
de correspondencia. passagens; publica.
dade e propaganda em gral, e recibo*
Témio 12.0 654.951, de 61-64
Indústrias Reunidas Max Wolfson S. A.
Guanabara
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DIÁRIO OFICIAL nação III)
• Termo n.° 654.953. de 6-8-64
Wahlyr Pinto Lisboa
Guanabara

Administradora Brasileira
de Iméveir
Classe 33
Titulo
Tararem os. 654.955 e 654.936. de
6-8-64
D'Oline, Companhia de Tecaloa
"Aurora"
Guanabara

Ivxsricei

mentos para alautatca colorantea
chouriços. dendê, doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias, favaa,
cu i as, flocos. tareio, !mu ram- Ulla'
figoa, frios, frutas. sêcas naturais e cristalizada* gricose, gema de mascar, go.
d u ra s, gr ânulos, grata de bico. gelati
goiabada. gelaras, herva doce, herva
mate, hortaliças, /agostas, linepaas, leite
condensado, leite ma pó, legumes em
conserva. leatilhas. linguiça. ;ouro, mas
sas abananam& mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massa' para mingaus. molhos. =fuscos
auxiarda, mortadela, nós moscada, um
zes, óleos comestiveis, ostras, ovas.
pata p iaos. primas pimenta. pós para

do. aparelhos fotográficos e cinematográficos, apare/hos de telefonia, altofalnates, antenas de TV. aspiradores de
p6, balanças, batedeiras, business. baterias elétricas, chuveiros, bobinas. bi .
maculas carapainras, condensadores
chaves automáticas ou não, comutadoras. chicotes, cabos e condutores elétricos. calibradores. discos g ravados, eu.
alradeiraa. extrator de auaos, extintores
de incendiai. fogões, tornos e fogarei
roa ferroe de engomar, rusivtia. filmei
revelados, gramofones, geladeiras, instrumentos de medição. Ilquidificaores.
lampadas, lunetas. lustras. microfones.
mckaps pilhas secas, refletores, rei&
glos refrigeradores. sinaleiros tareais
de alarme. soquetes. secadores de cabelos, telemopios, telemetros e válvulas
de rádio e TV
—
Tmo na 654 .952, de 6-8-64
i ndÚWTIAR Reunidas Mas Wolfsoa S. A.
Guanabara

M AW O
Claase 33
lasignia de cosnércio

DOGE
INDUSTRIA
BRAS/LEIRA
Classe
a. IIalho. aspargos.
McaLhofras. aletria,
amiaar,,edtmentos paar animais amido,
4.niéndoas. ameixas, amendoim araruta.
a rr oz, atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha. bacalhau, batatas. balas,

paktum, atalaies, peixes, presuntos, pa- hiscoitos. bombons. bolachas. baunilha,
i tia, peht-oms, astilhas. p izzas. pudim. caté orn pó e em grão, camarão, capela,
itlUtii0.5.

rações balanceadas Para animais. re q ueijões. &ai sagu, sardinhas
saaduiches. salsichas, salames, sopas enIndústria Brasileira
laudas, sorvetes. sucos .5e tomates e 3e
frutas; torrada*. tapior,a, tâmaras, talha,
Classe 36
r im. tramoços. tortas. tortas para ali.
Agasalros feitos de peles naturais ou
imanto de ananam e aves, torrões,
artificiais, boinas; anáguas. aventais.
toucinho e vinagre
batas, babadores, blusas. bluseas, boi-.
nas, bonés, boleros. combinações; calTérmo n.° 654.957, de 6-8-64 .
çados. cachei: p is, camisolas, capacetes,
Confeitaria Uri-macaca Limitada
capas, casacos. casacões, capotes, cal.
Guanabara
ças. calça-saias, chinelos, cintos, cintas
camisas, camisetas, calções, cartolas,
coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas. co
larinhoa. cueiros, chapéus, dolmana,
echarpes, estolas, fardamentos, gorros.
galochas, gravatas, guarda-pó. impermeáveis, jaquetas lenços, leques. len.
çaria, ligas, librés. lingeries, mantas, pa.
las, paletós. pantu aas, pijamas, peigDoira, punhos. peito,. e peitilhos para
camisas, pelaram& polainas, ponches,
putiovers, quimonos, aue.pis, regalos.
robe de chambre, roupas de brim para
o trabalho. roupas feitas 'sara crianças
roupões de banto. saias. sapatos, sandálias. solidéos. shorts. alacks. sungas.
Nume comercial
suéteres, suspensórios arraiana sobretudos. trajes. ternos, toucas tilleurs turTann& n.° 654.959, de 6-8-64
bantes. uniformes, uniformes para emR. Borghoff Mototecna S. A.
gregadaa, vestidos. xales
•
Guanabara
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, m* eidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama . e
mesa: Algodão. alpaca, canhamo, cetim,
Nome comercial
canal, cammiraa, fazendas e tec:dos de
Termo n.° 654.960 de 6-8-61
lá em peças, juta, jersey, linho nykm,
Wilson Silveira
pato-paco, peruana, rama rayon, seda
São 'Paulo
natural, tecidos plásticos, tecidos fmpermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestido:

R. Ronha Mototeeíí

Classe 8
Para distinguir: Artigos C aparelhos
elétricos, a saber: a p arelhos de conte&
le de som aparelhos de intercomunica-

Tareio ta° 634.962. de 6-8-64
• *Doceira Doer Ltda.
São Paulo

Tann. na, 654.958, de- 64-64
Confeitaria Urtilpeacs Limitada
Guanabara

d(tèl.:P
eos,

maduiches, salsichas, salames, sopas
laradas, sorvetes. sucos de tomates a
trutas: torradas, tapioca. %meras, telt,
rim, tremoços, tortas, tortas para all-+
mento de animais e aves, torrem
toucinho e vinagre
Tênno n.° 654 963, de 643-64
Expresso "Trans-Bauru" Ltda.

São Paulo

*TRANS—BAURU°
Passe 33
Tranaportea .de cargas cai geral

Ténno a.* 654.965, de 6-8-64

1441

.1
et
(414-4À,0f

car pau e em pó. cacau. carnes chá. Ç7-•
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
cercais. cominho. creme de leite, cremes
allinenticios croquetes, compotas, cat't.
pica coalhada, castanha, cebola. condia
.nentos para alimentos, colorantes,
caiouriçoa. dendê. doces, doces de fru- a.•
tas. P rpinatre. essancias alimentares, emp adas. ervilhas. enxovais. extrato de tomate, farinhas alunenticias, favas, fé.
cuias. flocos, farelo. fermentos, leilão.
Figos. frios. trutas sacas naturais e alma
tat i zadaat gricose. goma de mascar, gora
claras, granulos, grão de bico, gelatina/o
gutabada, geléias, herva dote. !larva
mate. hortaliças lagostas, lingues. leite
condensado, leite on p$5, legwnes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro, masd
sas alimenticias, mariscos, maoteigat
margarina, marmelada, macarrão, mei.
ta de tomate, alei e melado, mate, mae
sas para mingaus, molhos; inoluscoas
mostarda, mortadela, nós moscada, oda
em óleos comestíveis, ostras, ov1114
NUL piaos. prlinés. pimenta, pós pari
puains. pickles, peixes, presuntos
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pUditia
ate-i, requeijões.. sai. sag**. •ard

-"

Iotarviooner Ltda.
Promoção de
Negócios
Minas Gerai*

eI

X
-47
s Nb‘,54%
./

indústria arasileira
Classe 41
Alcachofras. aletria. alho. aap:arato:
amacar. aliMent041 Pilar animal..

amêndoas. ameixas. amendoim. aransta
arroz atum. aveia. avelãs, mita. 1474'
tortas, banha, baça/hm batatas. bales

Wrenitos. bombons. bis/achas, baunilha
:01Á em 0.6 e em gra°. ~Ui% Caga,
osátiii5s, rações balanceadas par a
em pau e em p4 eatalL UM"
camelos. cboadatis, • amfaitoi. CRIVn.
aaaalds, againhor arma de asiles 4:710111

anmenticlos • otogneks• Perk4.43.2
caca coalhada, castanha,

Ia.

Claus 33
Titulo
Trnio a.'6!j4.961.
e rTnr
Cobri Ponteada 144e.
Stio Paulo

CELL)!
iimmentrema

Lintorwagner
ltda,

Zpaomogão."-d• 'Moeda*?

ezeir
r

4576 Sexta-feira 11
-‘

9 654.969, de 6-8-1961
Monta Cardoso Clas9.44
Guanabara

Urino

• %mo a.• 654.964. de 6461
Waldonsiro Pavão
- São Paulo

13•

Enciclopédia'
3eográfiéa

PrOr'rOgagãO
PARA CASIMIRAS OU LINHO.

ENTRETELAS, Sct

Dezembro de 1954.

MARIO OFICIAL (Seção. 111)

.ÓAVALIMO.

Têrmo n•° 654.966, de 6-8-1964
LItil Engenharia e Comércio de lajes
Limitada
Minas Gerais

livraria

Têrmo n.° 654.970, de 6-8-1964
Adonis Cardoso Chaves
Guanabara

Classe 16
Lajes, lajes pré-fabricadas e suas partes
integrantes: lajeotas, lajeados, chapas e
blocos de concreto

Classes: 8, 21, 33 e 39
Titulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculos, e suas oarte*
integrantes: aros ará bicicletas, auto
móveis. auto caminhões. aviões, amor.
tecedores, alavani as de cambio. barcos
bre q ue ara veiculos. bicicletas carrinhos
de mão e carretas. caminhonetes, cat•
ros amhularites, caminhões, carros, tratores, carros-berços carros-tanques. carros-irrigadores, carros, carroças, carroceriasr, chassis, chapas circulares para
veículos, cubos de veiculos carrinhos
velocipedes, varetas de contróle di, afogador e acelerador. tróleis troleihus. varaes de carros. troletes para carros
para máquinas de escrever, corrediços
para veiculos, direç à°. desligadeiras, estribos. escadas' rolantes, elevadores para passageiros e para cargui. engates
para carros eixos de direçãO, freios,
fronteiras para veículos, guidão. bcamotivas. lanchas, motociclos. molas. motocicietas. motocargas, moto 'uniões.
manivelas, navios. ônibus, para-choque. para-lamas, para-brilass, pedais.,
pautam. andas paru bicicletas, raios
para bicicletas, reboques, radiadores para veículos. rodas para veicu'os. selins.
Weide*, tirantes para 'veiculos, vagões.

e Indústria S. A.
Nome Comercial
Têrmos na. 654.973 e 654.974, de
_ 6-8-1964
Mareei Arte, Cordércio e Indústria
- Sociedade Anônima

MARCEL ARTE

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41 .
óleos • gorduras comestível.

Game 31
Calçados

,

!
•

'PRORROGAÇÃO

BalAsiena

35

Hartniut Vollcmann
Rio Grande do Sul

1ROLIVA

Têrmo tu° 654.980, de 6-8-1964
(Prorrogação)
Drogasil Ltda.
São Paulo

SUVA BUINO •

39 — 44 — 48 e 50
Titulo
Classes: 4 — 8 — 12 — 13 — 14 —
25 — 26 — 27 — 28 — 33 — 35 —
39 — 44 — 48 e 50
Expressão
Taram n.° 654.968, de 6-84964
Indústria Resegue 4á Óleo., Vegetais
•
854.975, de 6-8-1964
Urino
a.
0
Sociedade Anônima
'São Paulo

Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos e petrechos para medicina, a arte dentária,
a cirurgia e a higiene máquinas aparelros e instalações hosipitalares, de
expurgo e fins análogos

Classes: 4 — 8 — 12 — 13 — 14 -33

PRETO

Titulo

•

(Prorrogação)

N. 'V. Nederlandsche Wolsinneril
Holanda
PRORROGACL

„NEVADA
•

Tênuo a.* 654.983, de 6-8-1964
Pravaz Recordati Laboratórios S.A
São Paulo

PARANHAMA
28

RIBEIRÃO

'Classe 22
Fio se linhas

Marcel Arte, Comércio

27

FUMAM -ARRIMO

Têm) n.° 654982, de 6-8-1964

Têrmo n.° 654.972, cie 6-8-1964
Marcel Arte, Comércio e indústria
Sociedade Anônima

26

Ca"

iam* tir breimirons
Junino k

Térmo Il. ° 654.979, de 6-8-1964
Drogasil Ltda.
• São Paulo

25

(Prorrogação)
Drogasil Ltda.

41a.sses: 1, 2, 3, 4, 46 e 48

Classe 36
Sapatos de -homens, senhoras e crianças

INDÚSTRIA BRASTLEIRI

Têrmo n.o 654.981, de 64-1984

Drogas!! Ltda.
São Paulo

MISTIC

DURINHOS

óleos para a pele

PRORROGAÇÃO

Classes: 1, 2. 3. 4, 46 e 48
Titulo .

Têrmo n. 0 654.967, de 6-8-1964
Durinhos Transportes Ltda.
São Paulo

banhos, pentes, vaporizadores de pedis.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas,
e Cilhas; duos de louro, saquinho paths.
;nado, preparados em po, pasta, liqui.
dissolventes e vernizes, removedores da
do e tijolos para o tratamento das unhas
cuttcula: glicerina pertumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cllios e pintas ou sinais arta!,

'n,mo n.9 654.978, de 6-8-1964

Têrmo n.o 654.971, de 6-8-1964
Mistic — Boutique Calçados Limitada
Guanabara
--

Indústria &adm..

.•
para barbear sabão liquido Perfumada
ou não, sabonetes, dentitrictos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para

Têrmo n.° .654.977, de 6-8-1964
Eletrauto Comércio e Indústria Ltda.
Pernambuco

« Enciclopédia
Histórica »
Classe 32
Uma pcblicação impressa

UTILAJES

Nossa Senhora'.
,Co-n-q-uista-doia
Classe 32
Livros, obras literárias e artigos de

Classe 32
'Unia pcblicação impressa

Classes: 23 e 24
Frase de propaganda

Tèrmo n.° 654.976. de 6-8-1964
Livraria Nossa Senhora Conquistadora
Sociedade Anônima
Rio Grande- do Sul

• Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colónia, água de tonesdor. água de beleza. água de quina
água de rosas, água de alfazema. água
para barba, loções e tônico. para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
* talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para

embelezar cilicie e olholt. .carmini para
o rosto • para os lábios, aba* e ,creme
•

•

".

Neci Rubron
indústria Brasileira
Class 3
Eseciandade farmacêutica inctledud turs .
anemias macrociticas e hiercrônicas

Têrmos ns. 654.984 a M4.987, d.
6-8-1964
Held() Paschoal

TAMBA
Classes: 8. 9, 32 e 31
Classe 32
Para duinguir: TO na.s, revistas, livro*
e -publicações em geral: álbuns, programas musicais, radiofónicos* e peças te,,trais. prograrord para _trlevisão e pro,
duções iinein2tog-Mias
ClaS:).•
Instrumentos
e suas artes
integ-antes, exceto a á.lti;rhis

lala
Class ,
Instrinnentos th . e, - .10
científicos, aarelims
trumentos e ap:Iri , lhos

•ntot
~uri: ias.
;uni
dez de tôda
1.,css41)s
aparelhos elétricos (inclusive cálvill;•,=„
lâmpadas, tomail p s, l'os scquctes, etc.);
aparelhos- fotográficos, ç'n.-rn.,,..ociráfico..,
máquinas falantes
d.R . n% gravada.
e bilha revelados
::1:.t,

,

DIARIO

M a-f eir a 1 1
Timo e.* 614444.

4 6.8-1964'

OFICIAL

Turno nfá 654.995. da 7-8-1964
Malharia Sidasy Limitada

Dezembro de 1964

Timo a° 655.000, de 7-8-1964
lrmao. Robui 6 Cia. Limitada

Termo st' 053.130, de 1-5-int
Cofipar Limitada
Paraná

Paraná

Paraná

lati& etatLed

4873

(Saçho III)

c6cla

,.
. ,

CASA ROLIIVI

MAMAM
SIDNEY MI*

t

43 — 44
Clames: 29 — 41 -- 42
— 45 — 4e — 41

1.
i.

Título
Térmo no 655.001, de 7-8-1961
Miguel Jorge Watfe.
Paraná

Nome Comercial
/Irmo a° 651.996, de

i

7.8 - 1964

•

•

Transportadora Mac Limitada
Paraná

CASA

Classe 39
ar
cobutures PUS aros a cama...t
para aros, todos feitos de borracha
n.o 654.989. de 6-8-1961
1:no Laboratoriea Limited

1 IIÕRIdLE
tRAKSPCIRTADRA
IJT DA

Inglaterra

'OUTRAFLODEX

..••nnnn•

%mo no 654.997, de 7.8-1964

Tresal Café Limitada
Paraná

Térmo n? 654 .990, ele 6449434
()laxo Lesboratories Litnited

SOCIEDADE s
INDUSTRIAL
LONDRINENSE
LTDA.

UI%
'JUSSARA 'Ind. Bras.

Inglaterra

'INVIRIN - CL
.

CASA ‘

Clasoc 41

Classe 3

Subatáncins químicas, routos e prepa- Para distinguir: Café em grão torrado
e moldo
rados para serem csados da medicina
ou ha farmácia
Térmo n° 654.998, de 7-8-1964
Cerealista Astorga, Paraná, Sao Paulo
• Térmo n.° 654.991, de 6-8-1964
Limitada
Glaxo Laboratories Limited
Inglaterra
Paraná

PREGNAFOL1N

CEREALISTA
ASTORGA PARARA
SÃO PAULO
Lir

Classe
.
'substincias químicas, routos e prepa.
ados para sermo csados na medicina
ou na farmácia
.rermo n. ° 654.992. de 6-8-1964
Manoel franci jo Leite de Sá
Guanabara

•

MIRITA

Nome Comercial
irmo e 654.999, de 7-8-1964
loastriad e Bebidas Nice Limitada
Paraná

CALÇADOS

,

."N I C E"
Ind. Bras.
1

5111 0

B. Cardoso Pinto
Paraná

TANGARÁ

ENOMOTO
•
Classes: 14 — 16 — 41 — 42 L- 43
44 — 46
Titulo
nino n• 655.008, de 74-1964
Ótica Curitiba S. A.
Paraná
•
deSba Wicee Cu/citam, $.4,

Ind. Bras.

Coltát:4> 44414vielhavour,44.

aa&se 41
Para distinguir: Farinhas alimentícias
em geçal: Amido, araruta, arinhas
mentidas de cereais composta ou n80,
féculas, flocos, tubas, farinhas de trk
go, farinhas de mandioca, farinha* de •
milho, farinhas de roscas, farinhas lactas. °Moldo*, olvilhos, raspes e taplocas
Térmo a° 655.004, de 7-8-1964
ia° Rodrigues da Almeida
Paraná

CLisse 8

Titulo

Turno no 655.009, de 7-8-1961
Camara de Valores Imobiliários do
Estado do Paraná S. C.
Paraná
~IAEA DE VALORES
1310BILIADIO . DO ESTADO DO PARIAn

Comercial
nano a° 655.010. de 74.1964
Theodozto Koadrat•
•

,Ç1a**e

'FARMÁCIA
,5ANTA IN28

•

Pft-anã

•

.

NOVO BAR

;

í
Lealaaa,
Para assinmar g islistinguirt
sodinha, guaraná e refresco at framboesas
,

Classe 5G .
Larwhonete, cafe h., isomboniere e
riga rros

Nome Comercia/
•Têrmo no 655.003, de 7-8-1964

Nome

Classe 36
Titulo .de Estabelecimento
Térmo n.° 654.993 de 6-8-1964
Lanchonete Rainha do Sul Ltda.
Guanabara
•
INHA • DG

Insignia

Térmo n° 655.006, de 7-8-1964
ConPar Litnitada
Paraná
Classe 50
Classes: 15 — 16 — 23 — 24 -- 36 Para distinguir: Pada de cparta,
47
de oficio, mesnqrando, faturas, rec
Titulo
contratos, cartões de visitas e comei
ciais, envelopes, vales duplicatas, no
Ténno no 655.002, de 7-8-1964
promissórias, letra de cambio, cheq
Sociedade Industrial Londrinense
ações, apólices debêntures, pamag
Limitada
aéreas, rodoviárias, ferroviárias e ia
Paraná
tinias, bilhetes, folhinhas e bilhetes
excursão
Timo no 655.007, de 7-8-1961
Terli Enomoto
Paraná

ri

Nome Comercial

Classe . 3
(hebatáncias guindem, rossios e prapa.
fados para serem ciados na medicina
ou na farmácia

RA

Classes: 32 -- 30

LEÃO DO

NORTE

1118

'

COF1PAR

Urci"

.¡O

Causes:

41 -- 42 -. 43 -Titulo

44

.

4578 Sexta-feira '11

Cezembrc ite 1964
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'Remo ts• 655.011, de 7-8-1964

Tirmo a* 655.017, de 7-8-1981

Tiago Ramos
Paraná

Termo a° 655.023, de 7.8.1961
Alimentos Ilaya Limitada

Borla Kuritza.
Paraná

•PLORIDA Hormr

Paraná

PADARIA ¡AO CARLOS
ALIMENTOS

•

Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo

Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Paraná
Termo n° 655.012, de 7-8-1964
Osny Colita
Paraná

'

Termo n° 655.018, de 7-8.1964
Pró-Paraná, Indústrias, Comércio •
Refrigerações Limitada
Paraná

ESTOFARIA
PRINCESA
Classe 40
Titulo
Termo no 655.013, de 7-8-1964
Sociedade Comercial São Cristovão
Limitada
Paraná

SOCIEDADE
COMERCIAL
SÃO CRISTOVÃO
LTDA.
Nome Comercial
Termo to 655.014, de 7.8.1-964
Receigeração, Peças e Acessórios
Limitada
Paraná

REPAL
IND. BRAS.
Classe 8 -

P

P.

A

R
R

A

Termo no 655.019, de 7-8-1964
Técnica Coatábil Mapi Limitada
Paraná
.
.

Termo a° 655 . 015, de 7-8-1964

"Colme" — Comercial Paranaense de
Administração e Participações
Limitada
.Paraná

0014/21 00112/CIAL
DI $1,131MMIUMO

"Peaatiazesz

inorne kr0/11erClal

•

Termo no 655.025. de 7-8-1964
Macro Mecânica 12tessel Limitada
Paraná

TÉCNICA
CONTÁBIL MAPI ,

MACRO MECANICA

halltANDES Ind. Boi
•

•

PÓ — LAR .;
, Ind. Bras,

Termo no 655.031, de 7.8-1964
Sadamu lio 8 Cia. ,Limitada
Paraná

CASA
DAS SEMENTES

DIESEL LTDA

Temi° no 655.020, de 7-8-1964
Café do Campo Limitada
Paraná

Nome . Comercial
Termo a' 655.026, de 7.8.1964
Serralharia São Pedro Limitada
Paraná

Café do Campo
Ind.Bras,

SERRALHARIA

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
•
e moldo •

Classe 18
Título

Café do. Rancho.

Ind. e Com. • Ltda.

SERRALHARIA.
ALVORADA
LTDA.

Para distinguir: Café em grão, torrado e moldo
Tésous a° 655.022, de 7-8-1964
Hera, Indústria e Comércio Limitada
Paraná

SOUZA NAVES
Classes: 41 — 42 — 43 —
Titulo
Termo n° 655.034, de 7-8-1964
Filhos
Alberto Necro
Paraná

Nom* Comercial

.

Termo n° 655.033, de 7-8-1964
Uchimcra,& Irmãos
Paraná

MERCARIA

•••:

Class 4e1

•

Nome Comercial

Termo n° 655.027, de 7.8.1964
Serralharia Alvorada Limitada
Paraná

.Ind.E3ras.

'IN DPSTRIA E
2.1MRaL3D

Termo a9 655.032, de 7.8-1964
"Açotec" Indústria e Comércio
Limitada
Paraná

S. PEDRO

Térn2o no 655.021, de 7-8.1964
Café do Rancho Limitada
Paraná

[E'

Classe '45
Titulo

AÇOTEC

Tareio a° 655.616, de 7-8-1964

Paraná

Paraná

Classe 33
Título -

Nome Comercial

S.A.

Limitada

Classe 46
•
Para distinguir Sabão em pá

PARTICI !PAPOU LTD&

Serrarias Reunidas Irmãos Pernandes

Termo a° 655.030, de 7-8-1964
Sociedade Industrial Londrinense

COMÉRCIO LTDA.

.

Para distinguir: Balcões frigorifico,
aparelhos de ar refrigerado, liquidifica.
dores elétricos, chuveiros elétricos, sorveteiras e geladeiras

Nome Comercial

Ciasses: 8 — 33
Titulo •

'INDÚSTRIA E

Classe 33
. Titulo

RELOJOARIA
YENUO/

MILONA

11

.

HA YA LTDA.

Termo n° 655.024, de 74-1964
Indústria e Comércio
Milona
Limitada
Paraná

()

Tatuo a' 655.029, de 741964
Akeo Hassuda
Paraná

Temo n° 655.028, de 741964
( José Mana i Bittepurt •
"Paraná
•
•

MAXIMUS
DE SECADORES
_
INDÜSTRIA

COMÉRCIO

,

IBIRAM
,*
—

-

A.

aras.

Classe 4

boa distinguir: Madeiras em beato
aparelhada

Notei tonar**

.orisee 33 ' •

Tad*

.

'Classe. 16
Pata matinguire' Attefatos

de ceramica

OIARIO OFICIAL (seção

oexta-feira 11

de 741964
Alberto Negro 6 Filhos
Paraná

Tiram alo 655.035.

CERAXICA N. S.

Tirmo no 655.041, de 7-8-1964
Sapataria Paraná
Paraná

SAPATARIA
PARANÁ

Têrmo n° 655.036, de 7-8-1964
Auto Indústria e Comércio Udex S.A.
Paraná

ZO

tr D Z X 61.11.

nrino . n• 655.047, de 7-8-144
Amadeu Druning
Paraná

CAFÉ
Ind. Bras

Classe 36
Titulo
Têm) n° 655.04.2, de 7-8-1964
Kinoku :1-11kishima
Paraná

=geri, moem* a 1

DAzembro •de 1964 0•571?

MORENINHO

'APARECIDA
9baasse
Titula

111)

INSTITUTO

Classe 41
Para distinguir: Café eas grão, torrado
e moido
Tèrmo no 655.048, de 7-8-1964
Posto Santa Monica Limitada
Paraná

POSTO SANTA

a* 655.053, de 7-8-1f.16-1
KaD1 Moraniad Doa AckaucLe
Paraná

.1i1130

•

BAR E
RESTAURANTE
COPACABANA

Casses: 41 — 42 -- 43 — 44
Titulo
Timo n° 655.054, de 7.8-19C-1
Arehanjelo Palerma
Paraná

1 BAZAR OLEUZA
Clame 33

Titulo

DE

Nome Comercial
Têrmo no 655.037, de 7-8-1964
Olga RosY Popiolek &dor
Paraná

CHARME

MONICA LTDA.

Tomio Okuzono

BELEZA NISSEI
Classes: 33 — 48
Título
rirmo no 655.043, de 7-84964
Farraáuia Sala Limitada
Paraná

'Irmo n• 655.038, de 7-8-1964
Relojoaria Tic-Tac Limitada

FARMACIA SALM!
Classes: 3 — 48
, Título
Térnap n9 855.044, de7 -8-1964
Indústria Kujawa Limitada
Paraná

RELOJOARIA
TIC.TAC
C4assos: — 33•
Titulo
---Têrmo n0 "655.039, de 7-8-1964
Antonio das Neves
Paraná

A.VIÁRIC

SÃO PAULO
41
Classes: 19
Titulo
_
Tirmo n° 655.040; de 74-1964
r.epAmica Inibituva
Paraná

egRANLIC
orBIT ISV. A

INDÚSTRIA
CUJ.AWA LTDA.

Urino no 655.049. de 741964
Rewriaria e Ótica Brasilia Liai-nada
Paraná

BAR NEUZA
Ouses:

itELOJOARIA r,
ÓTICA BRASILIA
LTDA

41 — 42 — 43
Titulo

l's

Thilio a* 655.056, d* 7406/

Térnio ao 655.045, de 7-84964
Datar Oriente Limitada
Paraná

•

'Paraná

AUTO PEÇ,A48
C A RDINAL LTDA

Nome Comercial

»Nome Comercial

Urino n t 655.050. de 7-8-1964

Timo no 655.057. de 741*i4
Construtora Eca Lhnfteda

Cerealista Astorga Limitada
Paraná

CEREALISTA
ASTORGA LTDA.

Nome Comercial
Nome Comercial'
Tèrmo no 655.051. de 7-8-1964
Osmar Obvio KW*.
Paraná

Paraná

OONSTRUTOR4
EnA T.TDA
Nome Comercial
Timo 655.058,

de 74-1

Margarete Depilar
Paraná

-BAZAR

PANIFICADORA

TAPETES

" ORIENTE LTD"

CENTRAL

'INGAROS

Nome Comercial

Casses: 41 — 42 — 43

Têm> a° 655.046, de 7-8-1964
Armando Arnaldo Dias
.
Paraná

Tárnso no 655.032, de 7-8-1964
Miau) Mano

CAFÉ
Ifld

l

Bras

SIC 41
Para diati1 galr.1 cati e*
!! .10°

tr"k,"4"11?

Ind. Bras.

Titulo

Paraná

CASA DE MÓVEIS

OP

Classe
Titule

Nome Comercial

Auto Peças Cardinal Limitada

BOUTIQUE
Classes: 25 — 36
Título

Tèrmo no 655.055, de 7-8-1961

PRÍNCIPE
Cllasse
•TIPO!

Classe 34
Pari IleSajulr: ExPkoraÇa0 do
elo de: Tapetes para tumultos e
paredes
Tinto a' 655.060, d* 741966
Nava Transportea Limitada
Bstado da Gcanabara

CO~

BA v A

P

a

4580 Sexta-feira 11
t Térnto n° 655.061, de 7-8-1964
Etnp.reaa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
:m
,
—

.,

[indústria brasileira
Classe 22
Para distinguir: Fios em geral para tecelagem e parou ao comum. LIO-as de
costura. para bordar, para tricotar, (exceto barbantes)
Têrtno n° 655.062, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Tèrrno no 655.063, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 24
Para distinguir: Artefatos de algodão,
linho, juta, seda, lã e outras fibras, não
incicidas nas demais classes
—
—•
Termo n9 655.064, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 27
Para distinguir: Artefatos de palha ou
çibra, não incluídos em outras classes
Termo no 655.068, de 7-8-1964
Empresa Industrial Gorda S. A.
Santa Catarina
Classe ,gb
Para distinguir: Artefatos e produtos
acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluídos em outras classes: artefatos de substâncias cadmicas
não incluídas em outras classes
Térmo n° 655.069, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 31
Para distinguir: Tendas, olnas, correias
de transmissão, de tõda a espécie, cordoalha e barbante. Material de vedação e mangueira
Térmo n° 655.070, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 32
Para distinguir': Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns. Programas
radiofonicos. Peças teatrais e cinematográficas
Tèrmo n° 655.071, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 34
Parad istingcir: Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e aaredes PA:bolsas,
oleados e encerados, inclusive para tas
talações hospitalares
Termo n• 655.072, de 7-8-1964
Empresa Industrial Gascia S. A.
Santa Catarina
.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário de
tiSda a sorte, inclusive de esporte, e
para crianças, (fraldas, cueiros, etc.)
Termo n° 655.073, de 7-8-1964
Empresa Industrial Garcia S. A.
Santa Catarina
Classe 37
Para distinguir: Roupas de cama e mesa, Inclusive, cobertores, toalhas de uso
Pessoal. Panos de °rato e análogos

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n° 655.080, de 7-8-1964
Térmo no 655.074, de 7-8-1964
Casa Vallelle Indústria e Comércio de
Empresa Industrial Garcia S. A.
Papelaria Limitada
Santa Catarina
Estado da Guanabara
Classe 50
Para distinguir: Artigos não incluidos
em quaisquer das classes anteriores
Termo n° 655.065. de 7-8-1964
Açougue N. S. Fátima do Eencantado
Estado da Gcanabara
Classes: 19 e 41
Titulo
Térmo n° 655.066, de 7-8-1964
Açogue Ingos Lemos Limitada
Estado da GcanabaS'a
Classes: 19 — 41
Titulo
Tétano n° 655.067, de 7-8-1964
Deposito de Bananas São Francisco de
Pacia Limitada
Estado da Gcanabara
Classe 41
Titulo
Termo no 655.075, de 7-8-1964
Cia. Metroolitana de Crédito e
Financiamento
Estado da Gcanabara

CIA. METROPOLITANA
DE CRÉDITO E
PISANCIAMENTO
Nome Comercial
Termo n9 655.076, de 7-8-1964
Cia. Metroolitana de Crédito e
Financiamento
Estado da Gcanabara

METROPOLITANA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Artigos da classe
Térmo n° 655.081, de 7-8-1961
Serraria Jacaré Limitada
Estado da Guanabara

SERRARIA
JACARÉ LTDA.
Nome Comercial
Tèrrno n° 655.082, de 7-8-1964
Serraria Jacaré Limitada
Estado da Guanabara

JACARÉ

Tèrmo no 655.077, de 7-8-1964
Metroval S. A. Distribuidora de
Valores
Estado da Gcanalava

Termo e 655.084, de 7-8-1964
Ótica Técnica Opera Limitada
Estado da Guanabara

-ÓPERA

Classe 8 .
Para distinguir: (Nulos
Termo n° 655.085. de 7-8-1964
Affonso Jorge Deizter
Estado do Rio de ajneiro

JARDINOL
indtistria bras1leir4
• a.

Classe 2
Para distinguir: Adubos químicos
Tèrrao n° 655.086, de 7-8-1964
Indústria Textil São Jorge Limitada
Estado do Rio de Janeiro

INDUSTRIA Una
SX0 JORGE LTDA.1
Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo no 655.087, de 7-8-1964
Malharia Rosa e Confecções Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Classe. 25
Artigos da classe •

MALHARIA ROSA
E CONFECÇDES LTDA.

Termo n o 655.083, de 7-8-1964
Blue Sky Joias Limitada Estada da Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe

Dezembro de 1964

BLUE Sia
indlistria brasileira

Classe 13
Adereços de metais, preciosos. semi
preciosos e suas Imitações, adereços dc
pedras preciosas e suas Imitações, adiarnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
DISRIBUIDORA
balágandans de metais preciosos, ou
DE VALORES
sa.mipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
Nome Comercial
brincos de meatl precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos,
Termo n° 655.078, de 7-8-1964
carteiras de metais preciosos, colares
Mesroval S. A. Distribuidora de
de metais preciosos ou semi-preciosos,
Valores
contas de metais preciosos, copos de
Estado da Gcanabara
metais preciosos, dedais de metais preciosos, diamantes lapidados, çio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lantejolas de metaia preINDUSTRIA BRASILEIRA
ciosos, medalras de metais preciosos
semi-preciosos e suas Imitações palitos
Classe 50
de ouro, pedras preciosos para jóia, peArtigos da classe
dras semi-preciosas para Jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de meTermo n• 655.079, de 7-8-1964 .
Casa Vallelle Indústria e Comércio de talsp reclosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
Padaria Limitada
de metal precioso, serviços de refrescos
Estado da Guanbara
de meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turiClasses: 17 — 33 — 38
halos de metal, turma/Inas lapidadas e
Título
vasos de metais preciosos

METRO VAI S. A.

METROVAL

CASA VALIELLE

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00

Noineb Comercial
Tèrmo n9 655.088, de 7-8-1964
Expresso Boiadeiro Rio Preto Limitada
São José do Rio Preto.

RIO PRETO
incdstria brasileira
Classe 50
Para distinguir: A presente marca des.
tina-se a assinalar o timbre da sociedaa
de a ser aplicado em seus impressos em
geral, papeis de cartas, envelopes, che•
ques, recibos, memorancluns, notas, faturas duplicatas, cartões comerciais
Termo n° 655.089, de 7-8-1964
Loja de Tecidos "A Triunfante'
Limitada
.
São Tos do Rio Preto

"A TRIUNFANTE"
indústria brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n° 655.090, de 7-8-1964
Altamiro Ascino Carrilho
Estado da Gu.,-in,d-,Lirzi

NO MUNDO ENCANTADO
DAS FLAUTAS
indiastria brasileira
Classe 8
Para distinguir: Discos - fonografiL z);
• gravados

