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112PARTA.MENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INbUSTRIAL
ZNITEDIENTS DA DIVISÃO DE
P,ATENTILS

me, 14 'de dezembro de

1964

MOAReapdo
Uma vez decorrido o prazo de re,
ouso previato, pelo artigo 14 da Lei
a. 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de iecursoa, e do mesmo nao se tendo valido
Sisahum. interessado, Nana notificados,
os requerentes abaixo mencionados a
gomparecer a este Departamento a rim,
de efetuarem o pagamento da taxa irnal concernentes 'a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do paga»
grafo único do artigo 131 do Código
da Propriedade Industrial.
•
p grviLacto DE /NVENÇAO
DEFERIDO
N. 91.826 Nevo dispositivo em
porta pacotes sôbre capota - Moura
Longa.
N. 101.541 - Protetor horizontal
para estepe de motonetas e veículos
similares - Constantino Marinelli.
N. 108.140 - Aperfeiçoamento em
ou relativos a válvula •termica Konstenda Otto C.hristof Botschowsld.
N. 108.274 - Dispositso eletro
Pneumático de servo comando do, freio
motor destinado a veículo - Fábrica
Italiana Magned Marelli S.P.A.
N. 109.693 - Máquina para montagem de biqueiras em sapatos - Companhia United Shoe Machinery do
Brasil.
N. 111.574 - Freio pare. veiculo Borg Warner Corporation.
N. 112.312 Aperfeiçoamentos em
válvulas de controle de fluxo - Robertshaw Fulton Controla Company.
N. 113.305 Dispostivos para peças de manca/ de carga ou similares
--. The Tiinken Roller Bearing Company.
N. 115.41 - Máquina de Lavar
.
- - Pinico Corporation.
N. 113.962 - Aperfeiçoaracatos só;
bre ou relativos a processos e equipamentos para peneiramento e filtráção
- Russel Ccuistructions Limited.
N. 116.090 Aperfeiçoamentos em
ou rek,rentes a conjuntos de sustentação da obra pára uso em aparelhos
transportadores - The Udyte Research Corporation,
N. 116.387 - Anel de Pistão Perfect Crcle Corporation.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUêTRIAL
N. 116.505 .. Estrutura para ' reforçar N. 12'3.172 - Aperfeiçoamentos em
a correia de uma correia trarisportado . conversores de freqüência .- José Maia. sem.-fim .-- Compagnie de Saint ria Apolonio.
N. 123.288 - Aperfeiçoamentos em
Gobaio.
N. 116.829 - Mecanismo de trans . detetores de peças - Molins Machine
missão de Meça - Clerk Equipment Company Limited.
Company. '
N. 123.492 - Diafragma Acustico
N. 116.850 - Dispositivo regulador - Rádio Corporation Of Américo.
- Gunnar -Wel. Fredholm.
N: 123.691 .- Bateria Galvaruca
N. 118.268 - Máquina Mescladora de multiplas pilhas - Union Carbide
r._
Transportável de Mesclagem pare seg. ....
orporation.'
mentos de máquinas polidoras de su- N. 123.694 - Passagem de fluxo
perficies do tipo normalmente utilizado magnetico em sistemas de nucleos para o tratamento de superficies planas
em geral -- Dum Aregentina S.R.L. Amp Incorporated.
N. 123,977 - Dispositivo de acioN. 118.988 -- Aperfeiçoamentos em
ou referentes a rrneumáticos - Dunlop namento atuado e explosivo - Olin
. Mathieson Chemical Corporation.
Rubber Company Limited.
N. 123.992 - Processo para transN. 120.111 - Dispositivo de suc.. formar um potencial de comando em
ção para aspirar as pontas da trama impulsos retangulares modulados de lar- Indústria de Máquinas Texteis Ri- gura e dispositivo para sua execução
beiro S.A. •
inventio Alctinengesellschaft.
N. 124.020 - Aperfeiçoamentos em
N. 120.371 - Carburadores para
motores de combustão interna - ACP antenas - L. Caselli.
N. 124.054 - Cabo Eletrico IsolaIndustries Incorporated.
N. 120.486 -- Aperfeiçoamento em do com politetrafluoroetileno para altas
descarregadores de caçamba - Dravo temperaturas de trabalho e processo
para sua fabricação - Pirelli Societa
Corporation.
Per Azioni.
N. 120.764 -- Aperfeiçoamentos em
N. 124.146 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a suspensões para veículos ou referentes a dispositivos de forneGuy Motora Limited.
cimento de corrente do tipo que inclui
N.V. Philips'
N. 120.854 - Conjunto hidráulico um circuito transistor
.
Gloeilampenfabrieken.
- Valmor Edmundo Fraga.
N. 121.188 - Processo para a pre2,2
paração de espiro benzoxázol
_
Benzo-Piranosr - The
National Cash-Register Company.
N. 121.197 - Aperfeiçoamentos relacionados a dispositivos para carregar e descarregar cargas volumosas Coricrete Carryng Company Limited.
N. 121.844 - Processo e aparelho
para traduzir caracteres alfa numéricos
..... The National Cesh Register Company.
N. 123.883 - Válvula combinada
de distribuição e de descarga do excesso de pressão - Bernz o Matic
Corporation.
N.'122.925 - &olha de Cópia aperfeiçoada sensível ao Calor - Minnesota Mining And Manufacturing Company.
• N. 123.136 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a transdutores feitos de
material ferromagnetico oxiclico coacreccionado tendo estrutura de cristalização cubica - N. V., Philips'Oloellampenfabrieken. •

de barbeadores elétricos - António
Piasentmr.
N. 124.550 - Aperfeiçoamentos eus
ou referentes a geradores produtores de
ura seqüência de oscilações harmônicas
de unia freqüência fundamental - N.
V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N. 124.553 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a dispositivos de gravação
e ou re produção de sinais particular.
merite sinais de vidro - N.V.
lipsUloeilampenfabrieken.
N. 124.558 - Uma estrutura de arrimo para r e servatórios de líquidos
frigorificos - Chicago Bridge Es Imo
Company.
N. 124.566 - Nova minutem Louise Noemie /Yrarcellet.
N. 124.733 - Retif i cador séco de
tipo construtivo menos - Siemena
Schuckertwerle Altiengesellschaft.
!N. 124.868 - Dispositivo indicador
da quantidade de gás liquido contido
em um recepiente :utak° do tipo de
balança hidrostatica - Pirelli Societa
Per Azioni.
14. 124.965 - Ntivo terminal
posa cabo de bateria - Cassetari
Arialdo e Francisco Cassetari.
N. 129.909 - N6vo e original
elemento aquecedor eletrico para proporcionar emag recimento para fins te'
rapeuticos e a p licações correlatas
Maria Cecilia Gomes Sampaio.

N. 122.935 -- Processo de obtenção
de material semicondutor de baixe resistência &mica Siemens Schucker.
N. 12'4.174 - Aparelho- de armaze- twerke Aktiengesellschaft.
nagem de informações de acesso indiscriminado - The National Cash ReModelo de utilidade deferido
giries CompanY.
N. 124.180 - Dispositivo exibidor
N. 124.335 - Nova pinça para
electroluminesceiste Sylvania Elec- retenção de material a ser usinado
em
tric Products .Inc.
torno revolver ou similar Mattecci
G Media Ltda.
N. 124.253 - Uiii transformador
de alta frequência Orival SetembriN. 124.592 - Estojo Cabide para
g ravatas - Jorge Nassim.
no de Cordova,
N. 124.280 - Aperfeiçoamentos em
N. 124.992 - Dispositivo para reaenceradeiras de uso profissional - Fáa entrada direta de cabos num
brica de Enceradeiras Comercial Ban- lizar
tra nsformador de rabeio a não haver
deirante Ltda.
partes visiveis sob tensão - Pirelli
• N. 124.333 - Mecanismo de co- Societa Per Azioni.
mando dos movimentos de porta ferramentas em tornos revolver e similares
Privilégio de invenção deferido em
face do •laudo técnico republicado por
Matteucci & Amadio Ltda.
terem saído com Incorreções..•
N4 124.385 - Nôvo sinalizador
de passagem - Faure Peçanha CouN. 103.047 - Mancai lubrificante'
tinho.
borracha - Clevite Harris Pro.
N.• 124.515 - Painel de circuito de
ducts Inc.
impresso entalhado - The Bendiz
N. 123.051 - Processo e sistema
Corporation.
N. 124.534 - Dispositivo de fun- para evacuação de gás de fornos de
fundição elétricos abertos - Blektra
cionamento automático para o suporte kemisk
S.A.

•
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- As Repartições :públicos

deverão remeter o . expedients
destinado à publicaçãc nos
jornas, dieiriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão lazê-lo-at# é às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões., dr verão ser formuladas. por -es
crio, á Seção de Redação, das
9 às 17,30 . Miras, ,no máximo
eté 72 horas após a micta dos
orgãos oficiais.
Os originais deverão Se:.
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
.
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
(untais, as asiinatitras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos -sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validadé de suas assinaturas, na
Privilégio de invenção indeferido

Deurnbrc de 19,34

Dl RIO OFIVAL (ScrZo III)
•

5.

E")(PEDIENTE
DETA,RIIMETO DE ih;PPE SA Fio AL
011.C/CR Ge G...e

ALS.-- ERTO DE BRITO FEREJRA
,i-term cá sepvIço

As Repartições Públicas

.A fim de possibilitar a recc isssç. 7 c.
messa
de va:ores acompanhaFLC RIANO GUIMARÃE:.
CIF C FE CA SE C O

Puct.lcá.çõen.

MURILO FERREIRA tIVES
DIARIO

-

cingir-se-Cm às assinaturas
anuais rezmaadaS até 29 de
t.e ver(' iro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
nrioe &via e competentes.

OFICIAL

SEÇÃO II:
ISr .; lio de putrac alada da •sp*d.ants ao Clepartarnanta
slac lanai de Proprimilaaa Industriai do Ministério
da Indústria e Corr . are o
In pEttt. 4.4 o leIOLS CO CepErlfire.teãO Ot Ifl1.44.A.bd Naves:ti

ASSEVATI;ItAS
REPAFITIO?....S E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

„ Capital e Interior:
Calmai e Interior:
600,00 Semestre • . . Cr$
Cr$
Semestre • .
450,00.
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
Non
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano . . • • • • Cr$ 1.000,00
Ano
parte superict do enderêço pão
impressos e número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

dos ar esclarecimentos quanto
à sna aplicação. solicitamos
nsen) os interessados prefes
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de lmnrensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
farnecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado; deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais,
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
ano, e de
1,00, por ano
decorrido.

N. 129.050 - The Polymer CorpoSinal de Propaganda deferido
N. 408.291 - classe 6
ration.
Estruturas Metalicas e Montagens InN. 108.003 - Dispositivo de fixaN. 130.434 - Hunter Douglas InN. 477.632 - .s14.13s - classe 33 dustriais Emmil Ltda.
ção - Philippe Gostava Meyer.
- Mário Biseo - Art. 121.
ternational (Quebec) Limited.
N. 424.967 - Assoalhos Rosa N. 117.448 - Novo conjunto suN. 130.456 - Hunter Douglas Inclasse 16 - Odoacre Regattieri.
porte braçadeira para a fixação de tu- ternational (Queixe) Limited.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N. 425028 - Santa Marta - ciasbulações em geral - Sobeniai SocieDEFERIDO
se 41 - Fazenda Santa Marta S.A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
dade Anoninta Brasileira de EngenhaN. 425.233 - Sodima - classe 41
PESQUISAS
ria Industrial.
N. 427.397 -.- Recanto dos Lagos
N. 120.323 - Fixação para trilho
- classe 33 - Sociedade 'mobiliaria - Sod:ma Sociedade Distribuidora de
- Com exclusão de
Rio 15 de dezembro de 1964
com o einprégo de grampos curvos
Recanto dos Lagos Ltda. - Art. 117 Madeiras
manteiga.
elasticos feitos de barra de aço n°
1
na
classe
33.
Noitficação:
Johan Frederik Deenik e Jacob AlN. 427.682 - Bar e Restaurante • N. 425.240 - Sodima - classe 48
Uma vez decorrido o prazo de rebertus Eisses.
- Sodima Sociedade Distribuidora de
42
Ile
de France - classes 41
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Madeiras S.A.
43
44
-Janine
Decock
Artigo
ia. 4.048 de 29-12-61 e mais dez. dias
Modélo de utilidade indeferido
N. 427.849 - Sansão do Parque - para eventuais --juntadas de recur- .117 n° L
N. 448.018 - Pedreira - classe: classe 47
Sansão do Parque Óleos
N. 111.616 Novo modélo de fe- sos, e - do mesmo não se tendo válido
cho de segurança para portas e outros nenhum interessado, ficam notificados 33 - Auto Viação Pedreira Ltda. - e Lubrificantes Ltda.
- Max L.owenstein S.A. Fábrica os. requerentes abaixo mencionados a Art. 117 n° 1.
Broncopkx - classe
N. 473.495 - Auto Mecânica São 3 N. 479.295
comparecer a este Departamento a fim,
Aliança de Artefatos de Metais.
Borsa
S.A.
Produtos Quimico.
N. 120.860 - Novo modelo de blo- efetuarem o pagamento da taxa final José - classe 33 - José Kitagawa - Farmacêuticos e Costunieticos.
co para pavimentação - Inter Cret concernentes a expedição dos respec- Art. 117 n° da classe 33.
• N. 429.372 - Terra Fluminense tivos certificados dentro do praza de
Pavimentadora Ltda.
classe 32 - Oscar Messias Cardoso.
EXIGÊNCIAS
N. 121.159 - Novo modélo de lura sessenta dias - na forma do parágrafo
N. 430.097 - Reinei - classe 41
de junção para construção inetalica - único do artigo 134 do Código da ProPanificação Ronex Ltda.
t
Importadora
N.
454.719
Cia
Sociedade Industrial de Brinquedos So- priedade Industrial.
Sul
Riograndense
Imcosul.
N.
430.098 - Silbrá - classe 47
brinca S.A.
476.194 - &ema: Sá. Técnica Distribuidora de óleos Especiais
N.
MARCAS
DEFPIDAS
•
de Refrigeração e Condocionamento de Silbra Ltda.
Exigências
N. 449.207 Nova Sonia - elas- Ar Ltda.
N. 430.117 - Panificação Brasil
41 - Panificadora e Confeitaria
se
- classe 41 - José de Paiva Ramos.
Caetano Branco Filhos Ltda. IndLa- Nova Santa Ltda. - Sem exclusividaRetificação
tria e Comércio - junto a Patente de isoladamente da expressão (Novas.
N. 430.119 - Rubi - classe 1 Privilégio de Invenção térmo: 101.037
Rubi Tintas e Vernizes Ltda. - Com
N.
468.949
Soludectancil
Térmo;
476.180
marca:
Cabida
.
Cumpra a exigência.
- Les Laboratoires Rousse'.
- classe 41 - requerente: Chocolate exclusão de betume thiner e tipos Se:
Processos com exigências a cumprir seN.3474.827
- Ascorbugiutamate - Prink S.A. - Clichê publicado em fratarios.
116.937
'~dublo
Montra.
N.
classe 3 - Haemo Derivados- S.A. 15-3-61 - fica retificado o número do
N. 430.122 -• Taguá - classe 41
N. 122.830 - General Elextric Produtos Farmacêuticos.
- Fecularia Taguá Ltda.
.
tèrmo:
Company.
Classe
Quinbece
N. 477.555 N. -431.658 - Droga Tokyo • N. 123.407 - General Electric
1 - Quimica Industrial União Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO' DE classe 3 - Chidiquimo Assis é Cia.
Company. .
leva - classe 8 N. 477.617
INTERFERÊNCIA
Ltda.
N. 125.868 - Cano Giordani.
Imp. e Representações Irva Ltda.
N. 130.207 - Haraki Richter.
N. 431.887 - São • Cristóxão
classe 3
N.
477.668
Apernyl
•
Dia, 15 de dezembro de 1964 . classe 8 - Eudocio Pedro Laidens.
• N. 130.363 - Neo-Rex do Brasil
Ilarbenfabriken Bayer AktiengetiellsLtda.
N. 431.896 - Beijo de Moça ehaft.
Notifidição:
N. 130.435 - Hunter Douglas Inclasse 43 - Tte. Irineu. Antoõzio de
N. 477.548 - Sismel - classe 11
ternational (Quebre) Lintited.
N. 262.699 - O Batuta - clas- Silva.
Sisbei Administração e Serviços
Gorei° Marchioll
N. 130.492
N. 467.41 - Terena - classe 47
se 32 - Aninho Libar&
S.A.
N. 357.433
sCP1b - alaga 11 doura S.A:
• Giuseppe Gremigni.
- classe 41 N. 478.858 N. 127.691 - Companhia Fábrica Bar e Mercearia 759 Ltda.
- Companhia Federa/ de Puodictle. - Agência de Representações .Afflin•
de Botões e Artefatos de Metal.
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-dezembro de lama aorw

N.o 429.708 - A Camponesa, 180.482 a alteração do nome da
Assuinpção S.A. Mercantil •
classe 41 - Churrascaria A Cem.. titular. - Anote-se de o Santo Agríeola -Po( para ser anota
N. 319.681 - Situe"- classe 33 poneza Ltda.
Graal, Congregação Brasileira. da no sinal de I ropaganda: O DIS
Sylvio Martins Rodrigues - Artlpara A O Santo Graal, Congrega- co da Sorte nià-nero 253.525 a ai
~gemam
Cla 114.
ção Brasileira, e desta para o re- teração de nome da titular. classe 17
N. 425.123 - rC»
querente.
Anote-se a alteração de nome.
.00reina Comércio Importaçáo Ltda.
Trocemos com exigências a
Cia. Mônaco Vinhedoa Indús.
Metal
Forty
S.A.
Transfe.Art. 114.
cumprir:
tria, 'Comércio, Importação e Fac.
rência
para
seu
nome
das
marcas:
N. o 885.889 - Walter Moreira
Figura de escudo com cavalo portação - Pede para ser anota.
Nome Comercial deferido
'
Carneiro.
marinho
e coreia- n.o 180.612. . da na-marca: único número ....
N. o 438.102 - Franco Cia. Te271.128, a alteração de nome da
Grã-Fina número 185.113.
N. 2-60156 - Agro Pecuaria San- ciclos S.A.
titular. - Anote-se a alteração
Reimar
número
199.345.
ip Antônio S A. - Agro Pecuária
N. o 438.195 - Livraria Ilterark
de nome.
Gra-Fina número 207.024.
santo Antônio S.A. - Art. 109 n° 2. Ltda.
N. 431.727 - Cil Congtruções IasGrã-Fina número 207.025. Sogar ELA. Sociedade de Orgablaçeles Ltda. - Ci 1 Consentiu IasAnotem-se as transferência-a.
nização Geral e de Abastecimento
Diversos
a' 3,
flata0es Ltda. -- Art. 109
•
Artex Tintas Ltda. - Pede para de Lojas - Transferência para
seu nome do título: Tudo númeaguardando
anterio1
~MS
a
ser
anotada nas marcas:
Titulo de Estabelecimetgo deferido
ro 274.190. -2. Anote-se a transridades:
Artex número 180.864.
flanela.
N. 300.852 - Fábrica de Bebidas N. o 414.797 - Farinha Lopea
Arte_Sol número 218.425 as alJota-J ota - classes 42 - 43 - Be- & Cia. Ltda.
Indústria Química Ledo Ltda.
bidas Copanorte Ltda. - Art. 117 N. o 425.021 - Emprésa Cine- terações do nome da titular. Transferência para
nome
matográfica Independência Ltda. Anotem-se as alterações de nome. da marca: Ledo númeroseu
a;
279.791.
N. o 425.272 -Laboratórios FarRembrandt
Tobacco
Corporati- Anote-se a transferência.
N. 428.819 - Marco Polo - das- macêutico Vicente Amato Usafar- on (Overseas)
: Limited - TransfeThe & y en Up Company. t, 33 -.Agência Marco Polo Ltda. - ma S.A.
rência para seu nome da marca Transferência para seu nome da
Art. 117 a9 1 - com exclusáo do gê- N. o 425..274 - Artefatos de Alu- Johan
Voo Riebeeck número .... marca*: Não há como 1-UP númeaaro de comêcio da classe 41.
mínio e Embalagens ardea S.A. 188.757. - Anote-se a transferên- ro 277.010. - Anote-se a transfe.
N. 434.194 - Edifício joatinga
N. o 425.277 - São Paulo Alpar- cia.
rència.
alasse 33 '- Condomínio do Edifício gatas S.A.
Emprêsa Jornal de Campinas
•
joatinaa - Art. 117 ri' 4.
Lanifício Kurashiki do Brasil
N. o 430.125 - Tltanus Impor- Ltda..- Transferência para seu S.A. - Pede para ser anotada na
nome
da
marca:
Jornal
de
Campitação Indústria e Comércio Ltda. nas n.o
Marca Indeferidas
291.756. -r Anote-se a marca Kurashiki número 285.494.
N.° 430.127 - Horto & Godo)!
Kurabo número 253.800.
transferência.
Ltda.
158.824
Rotos
classe
6
....
Kurabo número 261.980.
Curtume
Santa
Genoveva
9.
A.
Officine Consorzio Elettrotecnico.
N. o 431.818 - Fiação e Tecela- - Pede para ser anotada nas
Anjo número 285.495 as altera..
N.° 220.941 - Dragão, classe 1 gem Piratininga
ções do nome da titular. - AnoMarcas:
- Companhia Carioca Industrial.
N. o 435.722 - Alberto Pires de
Cortume Santa Genoveve nú- tem-se as alterações de nome.
N.° 258.044 - Ima, dassse 11 Faria.
Labortera pica Bristol S.A. Inmero 192.290.
a- Importadora Mercantil e Agridústria Química e Farmacêutica.
N. o 436.172 - Mercantil Fernão
Monarca número 192.690.
Cola Ima Ltda. .
- Pede para ser anotada na marDias S.A. Imp. e Com.
Sumatra número 192.691.
ca Artrarnin n. o 298.570 a altera467.442
Agência
de
ReN.
o
.
41
NorMa.
número
194.147.
407.100
Tanta,
classe
N. o
presentações Amendoeira S.A.
Cascavel número 194.148 as al- ção do nome da titular. - Ano- Bar e Café Tania Ltda.
N..' 413.529 - Ginosyth, classe N. o 475.735 - Lab. EUterapico terações do nome da titular. - te-se a alteração de nome.
Anotem-se as alterações de nome.
- Laboratório Chimico Partia- Nacional S.A.
Bever/y Automóveis Comercial
L utico Causyth S.P.A.
& Importadora Ltda. Pede para
Indústria
Agrícola
Tozan
ff
A.
EXPEDIENTE
DA
BEÇA()
DE
N. o 425.048 - Soberano. classe
TRANSFERENCIA E LICENÇA - Pede para ser anotada nas ser anotada no título: comercial
41 - Mano canaparro.
e Importadora Beverly de Automómarcas:
N. o 425.053 - Caranauru, ciasse
veis número 302.374 a alteração
Azumakirin
número
196.803.
•
Rio
15
do
dezembro
de
1984
.
41 - Claudionor G. de Souza.
Azuma Hotori súmero 245.285. de nome da titular. - Anote-se
425.183
Nov-Lon,
classe
No
Transferência e alteração de Azuma Kirin número 258.895 as a alteração de nome.
p Fiação e Tecelagem Campo nome
alterações do nome da titular.
de titular de, processos:
Hasenclever S.A. Ferragens e
Belo S.A.
Anotem-se 11.9 alterações de nome. Máquinas - Transferência para
Alfa-Iaval
Alctiebolag
Pede
Metal
Forty
S.A.
Transfe425.232
Sodima,
classe
o
N.
seu nome da marca: Osiris númerência para seu nome das mar- ro 303.488. - Anote-se a transfe- Sodima Sociedade Distribui. para s.Jer anotada nas marcas:.
cas:
ora do Madeiras S.A.
Rose número 18393.
rência.
N. o 429.705 - Capuava, classe
Figura de escudo com cavalo
Alfa
número
188.394,
as
alteraHansenciever S.A. Ferragens e
- Refinaria o EXploração de Peções do nome da titular. - Ano- marinho P corta n.o 180.812ê
Máquinas - Turesferência para
tróleo União S.A.
The
Lovable
Company
Pede
, seu nome 'da marca: Touro núas alterações de nome.
N. o 4297411 - Glória. classe 41 tem-se
Ancar Tintas Gráficas Ltda. - para ser anotada na marca Lova- mero 303.489. - Anote-se a transsonre , & Filho.
Transferência para seu nome das ble número 209.702 a alteração do ferência.
nome da titular. - Anote-se a alN.' 430.098 - Speed, classe 21 marcas:
Bernardo Gomes & Cia. Ltda.
teração de nome.
Aguinaldo de Araúlo Góes Fi_ Transferência para seu nome
Marsal
número
168:675.
Expresso Modêla Ltda. - Trans- da marca: lbaró número 303.845.
nto.
Marsal- número 168.876 . .
ferência para seu nome do Mato: - Anote_se a transferência.
N. o 431.812 - Coleção QueriMansa/ número 168.877.
Expresso Modélo número 212.839
dinha 32 - Rio Gráfica e
Soutiens e Cintas Darltng S.A.
Marsal número 168.678.
- Anota-se a transferência.
ÉditMn. Ltda.
- Pede para ser anotada na marMarsal
número
183.495.
Mc-Key Confecções Ltda. - ca: Pretty Gir/ número 304.566
N. o 431.949 - Cacique. classe
Marrai número 185,866.
Transferência para seu nome da alteração do nome da titular. -a
38 - Comnaehla de Palacis . a. Pa
Marsal
número
211.317.
Anomarca M. C. Key número
-pelãoYizbk
Anote-se a alteração de nome.
218.255. - Anote-se a transia-anN.'?. 135.104' Calsucesso, claS- tem_se as transferências. _
Blemco Importadora e Exporta.
ela.
ae 18 - Teci de Moagem CarBlemco Importadóra e ExportaIncofarma Indústria e Comércio dora Ltda. - Pede para ser anobowafa. e 11i.eato5 Canil Ltda
dora Ltda. - Pede, para ser ano157.444 - Tybira, clave 47 tada na marca Alhydrogel núme- de Produtos Farmacêuticos Ltda. tada na marca: Carvin número
N
A e ência de Representações ro 188.711 a alteração do nome da Pede para ser anotada na marca 305.256 a alteração do nome da
tlotm
ulear.
Anote-se a alteração de
Ame . ' cl aoira S.A.
titular. - Anote-se a alteração Drogamicina número 240.051 a al- n
teração de nome da titular N ' 457 450 potir;uare, eles- de nome.
a,. 47 - A a.A ncla de RepresentaAnote-se -a alteraçãO de nome.
Bernardo Gomes & Cia. Ltda.
Raul Senra S.A. Ferragens Im- Indústria de Bebidas da Valia
er3,
A nl..ttrintrn 5. A.
- Transferência para seu nome
Exportação
Pede
.
portação
e
Taua) d. , Estabelecimento InLtda. - Transferência para seu
para EPÉ anotada na marca ,Luar nome da marca: Da Valia número da marca: Pisebel número
de ç'
305.305. - Anote-se a transfe174.234
a
alteração
do
número
240.855. - Anote-se a transferên- rência.
N. c' . !')1. 430 - Fábrica de Bebi.
da .C•:' ,3 alieti. cu r ses 41 - 12 - nome da titular. - Anote-se a cia.
Mead
Johnson EndOehimica in.
de.
nome,
nIter;ição
a3 - I.V.t: i• er Siqueira Vez de
Indústria de 'Tabacos Goldbeck dústria Farmacêutica
8. A. - Pe.
!Ordem da Graat/ na Terra - S.A. - Transferência para o seu
N •1 '.32 '399 - Hotel Califórnia, Pede reira ser' anotada h insíg- Orne , da marca: Therezinha nú- de para ser anotada na marca:
Guron número térino 301.702
Ci.' '
44 - I 42
44 nia iiiiisrttaa de o 'atliztO graal l emi- mero 251.098. Anote-sei ! tahns- alteração do tome , da titular.' --Ia
43
- Pe
ferência
AEranda
grar ção Brasileira número ....
Anote-se a alteração de‘name.
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Porcelana Rio Bamco S.A. Transferência para :eu nome èas
marcas: Rio Negro, térrno número
391.456 - Rio Negro, térino numero 391.455. - Anotem-se as
transferências.
Me2a Metalúrgica al:ndauari
S.A. - Transferência para seu
nome da marca: Ertofil, t?nino
443.613. - Anote_se a transferência
Confecções Aquarela Ltda. Transferência para seu nome da
marca: Aquarela, têrmo 458 0a5.
- Anote-ac a transferência.
Gerson & Yassin Ltda. - Transferência para seu nome da marca: Aquarela, têrmo 458.005. Anote-se a transferência.
Gomes. Spigai & Cia. Ltda. ___
Transferência para seu nome (las
marcas:
Bidu, têrmo 470.051.
Alvoroço, têrmo 470.052. - AnOtem_se as transferências.
Sidapar S.A. Comércio de Ferras - Pede para sor anotada rias
marcas:
Sidapar, têrmo 473.841.
Sidapar, têrmo 473.942 as alterações do nome da titular. ianotem-se as alterações de nome.
Applied Power Industries. Inc.
- Pode para ser anotada na marca: Pôrto Power, têrmo 473.954 a
alteração do nome da titular. ___
anote-se a alteração de nome.
Cabreuva: Empreendimentos Imoailiários S.A. - Na alteração de
nome no titulo: Mairinora WeekSind Club, têrmo 436,727. - Torno sem efeito o despacho de fls.
7, a fim de autorizar aa seguintes
illteraçaes:
1 - de Cabreuna Comercial e
kdministradora Ltda. para Cabreava Empreendimentos Imobiliários Ltda. e desta para Cabreuva.
Empreendimentos Imobiliários s.A.
Exigências:
Cia. Agro Fabril Mercantil ___

Etablissement Itarqint - Na
tranEferência do registro 148.504.
- Cumpra a exigência.
Madel Manufatura de Produtos
Electrónicos S.A. - Na averbação de contrato do registro nume_
ro 234.810. - Cumpra a exigência.

Terral A. Maquinas Agrícolas
- Na avarbação de contrato do registro n° 258 931. - Cumpra a exigência.
Fabri Linhas S. A Indústria e
Comércio - Na tranaleiência do registro n 9 260 868. - Cumpra a exigéncl a.
Laaoratório e Perfumaria Monarca Ltda: - Na transferência do registro n o 303 909 - Cumpra a exigência.
Pfizer ]ater-Amencan S. A. Na averbação de contrato do regisAprcsente clichê.
tro % o 304.129.
./"." B. Gomes -- Na transferência
do têm° n' 428.(a0. - Cumpra a
exigência,
Marcos G. Rodo guca - Na transferéncia do térrno n 431.280. Cumpra a exigência.
Preza Adminiatradera'S. A, Na transferência do Quilo número
432.509. - Cumpra a cx géne ia,
Hélio Araujo Marques -- Na transferência do térmo n° 451.7(2. Cumpra a exigência
Moageiras Faanienses Ltda. Na transferência do têrrno número
457.094. - Cumpra a exigência.
Lidustrializadora dc Café do Piauí

Ltda. - Na transferêniaa do térrno
no 457.094. - Cumpra a exigência.
Café - So-la-si - Limitada Na transferêno a do têrrno número
463.829. - Cumpra a exigência.
Syntex Corporation - Na transferência do térmo ri 4(4.(1. Cumpra a exigência.
Têrmo n o 652.173 - Tinira - S.A.
- Cumpra a exTgência,
DjVCSOS:

The Ernereor. Electric ManufactuNa exploração de contrato do re- ring Company - No pedido de
gistro 140.592. - Cumpra a exi- apostila no registro 271.937 Retigência.
fique-se, mediante apostila, o nome
Edoardo Bianchi S.P.A. da titular, em face das documentos
alteração de nome do registro de fls. do qual o reg:stro 147.807, é

162.874. - Cumpra a exigncia.
E. J. David Metalúrgica S A.
___ Na alteração do nome do registro 167.127. - Cumpra a exigência,
Agro Pecuária e Comercial IvIaracanã S.A. - Na transferência

prorrogação.

ora a exlatincin

III)

Dezembro de

Anonyme - estabelecido na França
- e em favor de Martini & Rossi
S. A. - Industrai e Comércio de
Bebidas - cstahie do em São

*

-

Proprietarla
,75 FILE DE P. DARDINE‘
Lleenciada
& RS1 5/1i
E COWRC/C DE DEDZO:

net':-Inin

Uso autori~lo de marcas
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thers, Port Sunlasirt, Limited
tabelecido na. .lagiaterra - e

24

Proprietria
LEVEd BROTHERS, PC3T
S ULIGHT, LIMITE]
Licenciada
INa(137RIAS a.P..aSv

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Por despacho do Sr. Cher( cia
ção foi mandado averbar o contra- Seção foi mandado averbar c cor.
to de exploração da marca: Atlas trato de exploraçâo da marca kupr
Lug Grip - registrada sob número registrada sob número: 272.52e 164.448 - constante do clichê abaixo constaate do clichê aba.xo, de prode propriedade de - Humble 011 & priedade de - Hurnble Oil & Reli.
Refining Company - estabelecido ning Company - estabelecido nos,

nos Estados Unidos da América do Estados Unidos da América do Nor.
Norte e em favor de: Comércio e t ee em favor de Comércio e MUIndústria Iretama S. A. _ estabele- tria Iretama S. A. - estabelccide

cido no Estado da Guanabara - no Estado da Guanabara Brasil. - Averbe-se e contraio de _ Averbe-se o contrato de exploração.
exploração,

ATL A S LIA CM?
Proprietária

Hemble Ou /I Retinira
Company
licenciada
e Indústria
% eterna S/A

COrnareio

Por de.spaché da Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: Micronal - Registrada sob número
251.054 - constante *do clichê abaixo, de propriedade de: Humble 011
& Refaning Company - estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de: Comércio e Indústria Iretarna Sociedade
Anónima - estabelecido no Estado
da Guanabara - Brasil. - Averbe-

que a sociedade requerente é areanizada sob as leis da Estado de

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

1964

favor de: Incliiarias Gessy Levei
S. A. - estabeieckio em Sia I ank
Paulo - Brasil - Averbe-se o con- - Brasil - Averbem as, c *);
tos de exploraçãa.
trato de exp)eraçac.

Charles Of The l aiitz Inc, -- No
pedido de substituição de novos
exemplares no têrrrio ri 400 . 285. Anote-se, por apostla. na certidão se o contrata de exp/oração.

do rogstro 204.816. - Cumpra a Delaware.
Laboratório Farnialier S. A. exigência.
No pedido de retificação de nome
Laboratório Biosintética S.A. - no térmo: 405.623. -- Retifiquease o
Nla transferência do registro nú- ;nome
do requereri'r, -?m face do
mero 209.567. - Cumpra a exi- documento junto no ltrrne apontado.

gência.
Indústria de Bebidas Cinzano
5• A. - No pedido de exploração
de contratos nos registros números: 215.205 - 215.204 - 133.201
- 134.204 - 133.205 - 133.206
- 133.201 - 133.208 - 133.209
- 203.845 - 180.542 - 133.211
- 133.212 - 133.213 - 133 269
- 149.539 - 165.443 - 175.569
- 175.806 - 215.206 - 133.203
- 133.202. - Apresente os 211thês.
Indústrias de Bebidas Cinzan.o
S.A. - Na exploração de contrato do registro 149.504. - ~l-

(Seção

@remeti!)

1~41~.1
"Z7----1---,7-:
.,_4_
--........
t".1:2Rf2

,........,

Proprietária
Humble 00 tt ReVimno
Company
Licenciada
Comercio e Indústria
/mama S/A

Por despacho do Nr. unare
Seção foi mandado avelbar
trato de exploração da mara
Early Amer can 010 Spice ;asa
trada sob número: 183.208 -constante do clichê abaixo menconnee
de propriedade de - Shulton, Inc.
- estabelecido nos Estados Unala:
da América do Norte e em favor 41‘-.
Shulton Cosméticos do Brasil Ltda.
- estabelecido em São Paulc Grasil. - Avcrb s -se o contrata ia
eploração,

Proprietária

Humble
Refining
Company
, Licenciada
Comércio e indústria
fretenia S/A.

do Código da Propriedade Industrial.
Por despw.ho do 5:1' Chefe da
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foram mandadas averbar os
Seçaio foi mandado averbar o con- contratos de exploração das martrato d.e explora"çáo da marca - cas S.R. - registrada sob número
Rh= Negrita - Registrada sob 149.792.
número: 161.985 - constante da c11-, 8. R. - registrada sob número:
ebé abaixo, de propriedade de - 154.042 - constante de clichê abat:
de P. Bardinet (Societe xo, de propriedade de - Lever Bro-

5.7fize,
e' Ir
•

4?"
Propriettirla
SHULTON, INC.
fAcen-_,.19.1a
SHULTON COMETTeC2
IXY BRASIL LTDA.
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Por despacho do Sr. Chefe da to de exploração tiara Labortera- ARQUIVAMENTO DE PROCESN9 467.537 - Indústria de Peças O
SOS DE MARCAS
Seção foram mandadas averbar pica S.A. Indústria Química e
Engrenagens Ltda.
as marcas:
Farmacêutica, a alteração de
No 46'7..587 - Valentim Wolski.
Atlas número 184.005.
nome da licenciada para o reque- No 353.583 - Confecções Adameva
N° 468.088 - Metalúrgica Estam.
Ltda,
rente acima mencionado.
Atlas Minero 168.699.
pex
Ltda.
N0.
363.335
Effbe Metalúrgica
~o número 183.017,
N° 468.206
Lemfer S. A. Adinl.
S. A.
Exigência:
Atlas número 203.082.
No 400.334 - Manoel da Silva nistração e Comércio.
Atlas número 209.911.
Atlas número 214.021.
N9 468.358 - Daniel Gonçalves das
Hoechst clO Brasil Química e Novo.
N 9 410.257 - Companhia Indus- Neves Jr.
Atlas número 214.253.
Farmacêutica S.A. - Na exploAtlas número 217.924
No 468.392 - Emana
Equiaa.
ração de contrato do registro nú- trialO Mercantil e Administrativa.
411.767 - Zygmunt Beitler,
Atlas número 218..252.
mentos Máquinas *e Tratores Ltda.
mero 229.529. - Cumpra a exi- N
No
411.938 - Nelson Gouvela No 468.396 - Plásticos Elza Ltda.,
At11,y número 219.033.
gência, republicado por ter saldo
Atlas número 229.869.
N 9 468.480 - Club .Mineiro de Pear
com incorreções quanto ao núme- Conde.
Atlas número 239.033.
ro do registro.
No 412.084 - Transportadora RI.. cadores.
Atlas número 239.034
Gran-Sul Ltda.
N° 468.609 - Stier & atleta
Atlas número 239.035.
EXPEDIENTE 1;:,0 SERVIÇO DE
N° 424.615 - Promovendas UMN* 468.638 - Abraão Faiçal.
Atlas número 241.139..
RECEPIÇÃO DE INFORMAÇÃO versai S. A, Exportação e Impor- N°
468.658 - Kapagi Agro Peeuá.
Atlas número 241.140.
E EXPEDIÇA0.
tação.
ria IndlLstria e Coméreeo S. A.
• Atlas número 245.238.
N 9 468.660 Kapagi Agro Pacta+
No 425.586
Eufral S. A. Agro
Atlas número 247.072.
DrVERSOS
ria
Indústria e Comércio S. A.
Industrial.
, Atlas número 249.208.
No 431.497 - Gesco S. A. ComerAtlas número 262.841,
Rio, 15 de dezembro de 1964
N 0468.723 - Casa Plutão Ltda.,
cial e Industrial,
Atlas número 268.517.
No 468.725 - Misses Henrique.
N9 158.450 - Monoimã. Indústria
N 9 108.987 - Julats Stuart Young_
Atlas número 268.538.
N 0468.728 - Taloa Incorporações
rter e Hans Noll. - Nada há que e Comércio Ltda.
• At/as número 279.523..
Comerciais e Industrieis S. A.
retificar.
Atlas número 279.529.
No 463.418 - Lanches El Moroco
No 468.748 - Feled Dtb & Irmão.
Atlas número 285.307.
•Ltda.
N. 468.870 - Victor dos Santo*
•
.EXIGÉNCIAS
Atlas número 291.927.
Mandem.
N9 463.465 - Gentil de Oliveira.
Atlas número 295.460.
N
9
468.957
N.°
463.552
C.
Tavares
8
Plásticos
Ellienel
'Antenor de Vivo - Junto à
propriedade de Humble 011 ik Re- Marca n.° 129..764. Cumpra a Ltda.
Cia. Ltda.
ftning Company, estabelecido nos exigência:
N° 464.508 - Elper Construções N° 469.060
Elias Kalmus,
Estados Unidos da América do
em Geral Ltda
N° 469.276 - Indt:stria de Pard.
DIVERSOS
Norte e em favor de: COmértio e
No 464.834 - Bolsas Hispania LI- ficaçao
Comemorações Henriqiinas
Indústria Iretama S.A., e'stabelemitada.
Ltda.
ciclo no Estado. da Guanbara - Cia. Manufatora cle Tecidos de AlN° 464.874 - Sompa Indústria e
N9 469 .289 - Renê Wanderley..
Brasi s . - Averbern-se oa contra- goda° - No pedido de apostila da Comércio Ltda
No 469.290 - Hllson Pereira doe
marca:
no
306.836,
-Faça-se
apostos de exploração.
N°
466.136
Emprêsa
Gráfica
O
Santos,
tila,.
Cruzeiro S. A.
No 469.475 - Companhia ImobiNo 466.137 - Emprésa Gráfica O liária Clipper.
CHAMADA PARA PAGAMENTO Cruzeiro
S. A.
DA TAXA FINAL
N0 469,569 - Companhia Nacional
N 9 466.138 - Emprêsa Gráfica O de Artefatos Metálicos Almas.
São convidados Os requerentes Cruzeiro S. A.
No 469.590 - Conferénola Nacional
N° 466.139 - Ernprêsa Gráfica O dos Bispos do Brasil,
abaixo menceona,doe a comparecerem
a aste Departamento a fim de efe- Cruzeiro S. A.
No 470.922 - IndXstria Mee.anica
'
tuaretn o pagamento da taxa fl. N° 466.175 - Antonio Julio Mon. Eclimar Ltda. Arquivem-se os
Proprietária
•
processos.
nal dos seguintes processes de teiro.
, Humbie Oil Retiniria
marcar.
Rio, 15 de dezembro de 1964,
N
9
466.236
- A Sequeira & Cia.
Compare
No 168.047 - Marca: Hollandia - Ltda.
Alvim Xavier, Diretor do SI.
De Panificadora e Confeitaria Hol- No 466.436 - Dacos Indústria de Documentação.
Licenciada
landia Ltda.
•
Material Plástico Ltda,
Comércio o Indico/ia
N° 466.565 - Andes S. A, Comer_
N 9 181.478 - Titulo: Depósito de
Intima S/A,
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
Retalhos BF-8 - De Depósito de ciai e Conatrutora.
No 466.575 - Eletro Montagem
Retalhos Moreira Ltda.
TÉRM'O NO 118.382
No 243.583 - Marca: Moda - De 3.001 Ltda.
N 9 466.579 - Comercial Braapan
Por despacho do Sr. Chefe da Dagoberto Lewek.
Ern • 4 de abril de 1960
Seção foi mandado averbar o con- No 260.563 - Marca: Vulcacel - Ltda.
trato de exploração da marca Te- De Vulcan Material Plástico S.' A.
No 406.753 -- Farmácia Mandaqui
Requerente: Sigrid Heim nascida
trex, registrada sob número ....
Krukenberg, Colõnia/Zollstock - AleN 9 311,399 - Título: Padaria Gua- Ltda.
295.177, constante do clichê abai- nabara - De Euclides Mascarenhas. N° 466.754 - Farmácia Tremembê manha.
xo, de propriedade de Bristol My- No 346.224 - Marca: Crai - De Ltda.,
Ponto Cexacteristico: "Rolo Ranha.
ers Company., estabelecido nos Caiul Reunidos Agro Industrial S.A. No 466.794 - Compar S. A, Ad- rado de reversão para maquinam taxa
Estados Unidos da América do "Crai".
- Privilégio de Invenção.
min.stração e Empreendimentos.
Norte P em favor de Laboratera- N o 375.229 - Marca: •Levolac - No. 466.810 - Jamartin
Cornar- 19 -11610 mnhurado de reversão
pica Btlstol S.A. Indústria Quí- De afead Johnson & Company.
cio Indústria e Importação Ltda.
para máquinas têxteis, destinado ao
mica e Farmacêutica, estabeleci- • N" 377.048 - Marca: Vida Notur- N 9 466.835 - Associação doa Fun- movimento de translação em sentido
do no Biasil. - Avorbe-se o con- na - De Som. Ind. e Comércio cionários Administrativos da Facul- de -lave-vem da guia do fio, efetua.
trato de exploração.
dado de Direito da Ulaversidade de do por meio de tan cursor que enS. A.
trosa com uma ranhura helicoidal,
Ne 377.049 - Marca: Spot-Light São Paulo.
nela deslizando e sendo guiado pela
- Som. Ind, e Comércio S. A.
N o 466.844 - Marcos Etsemberg. mesmo, riSio asse, caracterizado pelo
No 380.790 -.4 Marca: Leva forra - N° 466.935 - Francisco José de fato de que a. ranhura helicoidal 4$
configurada como ranhura dupla paDê Farbenfabriken Bayer Aktien- Oliveira Nunes.
ralela que apresenta, como elementoTre pr tarla
gesselsehaft.
N
9
Resende
&
Queiroz.
466.975
irtnio...-wrots cobitui
guia, um estreito trilho central, •
No 383.623 - Marca: Chantecler
N 9 466.985 - Eugenio Raulino pelo fato de que o cursor é configuratdoamelacts
De
Cas.sio
Munia
S.
A.
Importanasece.
sat.
Koerich & Cia. Ltda.
uscrennunca
do como corrediça com duas sapatas
ção e Comércio.
tqw.,-Mlá gatnICIGA ramactarTãe
N 9 467.017 - "me* Companhia que ponetratn na ranhura dupla, em
N0. 397.857 - Marca: Morrão Bra- Nacional de Indústria e Construção. cada lado do trilho e por seilare o
sil - De Rodrigo de Govéa.
N 0467.018 - "CNI" Companhia mesmo.
Tre r forèneia e ilt.e_arao
Marca: Intirnite - Nacional de Indústria e Construção. Finalmente, a • depositante relvindfN° 427.598
de acõrdo com a Convenção I nterDe Helio Fialho.
notar, do titular de nroceasOS:
Ne 487.023 - Haydés Féres Monte ca,
nacional e de conformidade com o
Laborl arapica Bristal S.A. InAlto.
artigo 21 do Código da Propriedade
PRORROGAÇÃO DE MARCA
dústria Química e Farmacêutica
N° 467.089 - WulhEtme de Itattoa, Industrie!, a prioridade do corres- Pede nua ser anotada na marpondente pedido, depositado ZIG ReClasse: 6 No 467.099 - L.L. Chandelier,
ca Tetro-, regai:tenda : sob número No .410.491 - Lanz
partição da Patentes da Alemanha,
295.177 .4 tranrferência e a alte- - Heinetch Lana Aktieagesellachaft NO 467.232 L. Irmãos Senda Ltda. em' 12 de
aglisto de 1859. sob o ndN9
467.43
Publicidade
Joana
Prorrogue-se
o
regLsteo
até
23
de
5
ração do nome da titular. - Ano.
¡mero 1t 3/.182 11148 d.
Ltda.
I trm total de 10 pontos.
tem se a transferencie do contra- mato de 1968.
•

TETREX

•
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TERMO No 120.044

•

alvos ao movimento de porta-peças dispositivo classificador comporta uma
lingueta de rerenção e um impulsor
munidor inclinado, ambas acionados
em relação de tempo com o comando

ao longo das secções de trina) espaçadas e da senão de trilho auxiliar;
Em 9 de junho de 1900
um primeiro meio impulsor de i emRequerente: Interchemloal Corpo- piexo, associado às secções de trilhei
espaçadas, e um segundo meio bisration, firma norte-americana.
Pontos características de: "Processo pulsar de empuxo, associado à moe aparelho para revestir tecidos ou ção de trilho auxiliar, sendo ambos

•

Dezembro de

1964

doe na base de que um Momo de oxigênio' °posá é eqüivalente 'a um grupo hidroxilico ou a carboxilico; estando presente o referido anidrido an

da lâmina cortante, a fim de empi- excesso de eqüivalentes, em relação
lhar as ejetas dentro de um carrega- ao referido podei; e com uma quantidor, uma vez que a sua separação /se dade catalitica de um iniciador da
radical livre.
tenha tornado efetiva.
materiais similares". — Privilégio de os meios impulsores apropriados paFinalmente, a depositante reivindica
ra contato de cooperaçãe com porta- Um total de 13 pontos. •
de-acórdo com a Convenção InternaInvenção.
de
trarafedeem
ou
peças,
no
sentido
()tonal ç de conformidade com o arlo — Processo para revestir um tecido ou material similar, caracteriza- avançarem oe mesmos ao longo das
tigo 21 do Código da Propriedade In•
TÉRMO
N9
122.038
dustrial, a prioridade do correepondo por compreender os estágios de: várias seções de trilho menc.onadas.
dente pedido depositado na Repartidescarregar um material de revesti- Finalmente a depositante reivindica,
de
adôrdo
com
a
Convenção
InEm
17
de
agasta
de
1960
ção de Patentes doe Estados.- Unidos
mento sob pressão na forma de um
ternacional
e
de
conformidade
como
da América do Norte em 21 de ~jato, gero bu esguicho sólido; avan- artigo 21 do Código da Propriedade
Requerente: Air Producte And Ohe- to de 1959 sob o no 835..182.
çar uma fôlha de tecido ou similar de- Industrial,
a
prioridade
do
corresponmeais.
Inc.,
firma
norte-americana.
UM total de 6 pontos.
baixo do material descarregado para
pedido, depositado na Reparti- Pontos característicos de: "Purifireceber o mesmo; e sazonar ou con- dente
ção
de
Patentes
dos
8t.ados
Unidos
cação
de
óleo
deve
de
forno
de
fabrisolidar o revestimento In Bitu Obre a da América do Norte. em 7 de agasto
cação de coque". — Privilégio de In• TERMO No 122.942
falha. — Prioridade: Repartição de
venção.
Patentes dos Estados Unidos da Amé- de 1959, sob o no e52.363.
Em 21 de setembro de 1960
rica do Norte em 15 de junho de Um total de g pontas.
19 — Um processo para a purifica1959, sob o no 820.157.
ção de óleo leve de forno de fabricaRequerente: Reifenhauser X. G. —
Um total de 11 Pontos.
ção de coque, contaminado com hidrocarbonetos não aromáticos e com- TroisdorfeColeasia, Alemanha.
TERMO Ni. 121.781
postos de enxedre, caracterizado pelo
Pontos característico& de: "Procesep
=MO N9 121.306
fato de se preaquecer tal óleo a uma e dispositivo para a manufatura de'
Em 5 de aEdisto de 1960 \
temperatura de, pelo menos, 565°C, massa de matéria sintética termoEm 18 de julho de 1960
de se introduzir dito óleo preaquerido plástica de prensas de rósea sem
Martini & Cie, finna alemã.
para entrar em contacto com um fim". — Privilégio de Invenção.
Requerente: Monsanto Chemical Pontos característicos de: "Abancai catalisador de dealdrogeneção, créCompany, firma norte-americana.
preparado medi- • 19 — Processo para a manufat
a montagem de cilindros em ti- mia sôbre alumina,de
Pontos característicos de; "Meca- para
ante impregnação alumina ativa- de matéria, sintéticas térmo-p
nas
contendo
solução".
—
Privilégio
nismos de contrôle do movimento
da, porosa, tendo uma área superfi- oas em prensas de remia, com
transversal em filatórios e torcedeiras de Invenção.
cial de carpa de 100 até 200 metros ou mais rõscas para , amaaear e
— Manca] para a montagem de quadrados por grama, com 5 a 40% portar, caracterizado por serem ti&
têxteis". — Privilégio de Invenção.
cilindros em iárat.s contendo solução, de cromo e, depois disto, de se ajustar roscas que rodam no meiam cilindro,
• 19 — Mecanismo, para contrede do
particular. pede clindros de in- a área superficial até uma ãrea su- uma depois da outra, acionadas com
movimento transversal ou de trans- em
versão, onde o cilindro possui pontas perficial significativamente mais bai- velocidades diferentes, de maneira tal
lação, caracterizado por compreender, de eixo que passam através da pa- xa
pelo menos, 50 metros quadra- que a segunda rosca, a que transpor..
em combinação com um trilho perta- rede da tina pare. fora e onde os ór- dosde,por
de se efetuar dito ta, conduz mais depressa para diatke
anel e com elementos levantaelores, gãos de montagem e os órgãos de contacto grama,
a uma temperatura na es- a massa sintética • homogeneizada é
eunortando o trilho para reciprocação vedação acham-se ligados externa- cala de 599
até 632 0C em presença de plasticizada pela primeira rasca, do
e e mesmo: uma alavanca, pivotada mente à parede ou às paredes, res- gás compativel
adicionado numa que esta pode trazer, de Modo que pe
)ira ascilar em, tôrno de um eixo pectivamente, da tina (bacia) e alo- quantidade de proporção
molar de, zona limítrofe entre Os filetes deee
g eométrico; „meios, atuando. seibre a jados em um pote de mancai, carac- pelo menos. 3.1 e nao superior
a 6.3, róseas situadas em posição coaxial
alavanca. pira causar a -sua oscila- terizado pelo fato de que a ponta de contendo dito gás hidrogênio livre
su- uma depois da outra se forma umii
c-ão: meios na dita alavanca, para eixo de cilindro .é Oca na sua parte ficiente para dar, inicialmente, uma depressão causadora de desgaseifkiátransmitir suas oscilações aos ele- extrema e apresenta essencialmente pressão parcial de hidrogênio de, pe- ção e secagem.
mentos levantadores, e meios, respon- a forma de um furo cilíndrico cego, lo menos, cinqüenta, por cento da
vives à carreira oscilatória, no senti- externamente aberto, sendo que o ro- pressão total do dito contsidto em que • UM total de 12 pontoe.
do de alterar a distância entre une gá° de montagem acha-se disposto
pressão total está na escala de Finalmente, a depositante reivindidos ditos meios do referido eixo geo- na cavidade assim formada, prefe- dita
até 70 kg por centímetro quadrado, ca, de acordo com a Convenção linmétrico. a fim de diminuir o deslo- rentemente em forma de um rola- 28
de se introduzir dita tennacional e de conformidade caro O
camento das meios transmissores. mento de esferas, de agulhas ou de manométrica,
carga de óleo leve com uma velocida- artigo 21 do Código da Propriedade
Finalmente, a depositante reivindi- ridos °cens forte redução de atrito, e de
espacial na escala de 0,1 a 1,4 vo- Industrial, a prioridade do corresponca, de acôrdo com a Convenção In- acontecendo, ainda, que os Órgãos lumes
óleo (como liquido) Por dente pedido, depositado na Repartiternacional e de conformidade com o de vedação estão dispostos de Ma- volumede
de catalisador por hora, de ção de Patente da Alemanha; em d/
ertieo 21 do Código da Propriedade neira que envolvem a superfície
se recuperar e separar o efluente, do de novembro de 1959, sob o número
Industrial, a prioridade do correspon- drica externa dá ponta de eixo.
dito contacto, em produtos incluindo R 26.815 E/39a.
dente pedido dspositado na Repartium produto substancialmente isento
rem de Potentes das Estados Unidos Um lotai de 15 pontoe.
de hidrocarbonetos não aromáticos e
c q Amérivi do Nada em 31 de julho
TERMO N9 123.481
compostos de enx6fre.
de 1959. sob o no 830.745..
Finalmente, a depositante reivindiUm totnl de 13 pontos.
TER:MO W 121.782
ca de acenei° com a Convenção InterEm 14 de outubro de 1980
nacional, e de oonformidaed com o
Em 5 de agôsto de 1960
art. 21 do Código da Proptiedade In- Requerente: Farbenfabriken Bayer
Taleld0 N9 121.665
duatrial, a prioridade do correspon- Aktiengesellschaft, sociedade alemã,
Requerente; Sociaté Anonyene Des dente pedido, depositado na Reparti- Industrial estabelecida em LeverkusenEm I n de ageato de 1960
Usines Chauesan, em ~deres •Se- são
de Patentes dos Estados Vindos Bayerwerk, República Federal Alemã.
na) — França.
da América do Norte, em 18 de age- Pontos earacterfsticos de: "Processo
Requernete: The Udylite Research Pontoe earacteristicoe de: "Dispo- to de 1959, sob o no 834.454.
parede produção de carbonato de cálCorporation, uma corporação de Mi- sitivo para esmilhsenento de ejetas,
cio finamente disperso". — Privilee
ch gan, estabelecida em Detroit, Mi- destin adas especialmente a radiado- UM total de 10 pontoe.
gio de Invenção.
chigan. Estados unidos da América res". — Privilégio de Invenção.
n•n•n•nn••
do Norte.
▪ — Processo para a produção ee
TEteM0 N9 122.131
Pontes característicos: "Mecanismo 19 — Dispositivo para empilhamencálcio finamente disperso, com detransferidor basculante para apare- to de ejetas, partkulamente das destrutura calcitica alterada e estrutura
lho transportador", — Privilégio de tinadas à formação de radiadores, caEm 19 de agasto de 1960
particular secundária frouxa, pela
Invsnção.
racterizado pelo fato de compreender
reação de suspensões aquosas de It•
Requerente: F. M. C. Corporation, dróxido de cálcio cern gases contei
1 0 — Aparelho transportador, ca- um dispositivo para alimentação conracterizado por compreender: uma tenua de no mirem° uma tira ou fita firma norte-americana.
002, caracterizadopelo fato de se earmação; uma série de secções de tri- metálica' a mm distribuidor que for- Pontos caracteristicoe de: "Processo tilar a reação na presença de 0,1 e
lho espaçadas e em alinhamento, nece, a partir de 'um reeervatório20. de preferência 0,5 a 10, por cento
produção de uma composição de por
montadas na dita armação; uma ma- amorbwe~, Intercalado entre este de
pêeo de ácido silicico ativo, calresina
epoxi
aperfeiçoada".
—
Prição de trilho auxiliar, espaçada late- distribuidor e o dispositivo alimenta- vilégio de Invenção.
culados com ralação à quantidade de
ralmente das aludidas secções de tri- dor, um compnniento previamente
carbonato de cálcio a ser precipitaes
lho espaçadas, cuias secções de trilho regulado de fita a uma ferramenta
19 — Processo de produção de uma Finalmente, a depositante reivindiespaçadas possuem duas secções po- de rebordar, e em relação de tempo :omposição de resina, pela oura de ca de aceirdo com a Convenção Interdendo ser movidas lateralmente, para com o comando desta tíltima poe ema resina de epoxi-polibutadieno nacional e de conformidade com o
Mn de alinhamento com elas. Para uma prensa, alimentando o distribui- -ontendo. pelo meno s, 1% por peso artigo 21 do Código da Propriedade
trarena em 'alinhamento com a sec- dor, outrossim, em sincronismo, ir- 4e oxigênio epoxl-caracterizado pelo Industrial, a prioridade dos correstrilho auxiliar; meias; enoda- dispositivo de classificação, fornecer. feto de ragir-se o referido epoxi-poll- pondentes Dedidoe depositados na Resecções de trilho lateralmente do-lhe alertar alude integrais core e 'utadieno com cérea de 0,5 a 4 eqüiva- partição de Patentes da Alemanha
entes por oxigênio epoxi. de, em com- em 16 de outubro de 1959 e 12 de
ar aeletivameate um fita, as quais porém são destacar,
Itermanem, de e para desta última. apeie a rua salda co'e "ação, um elcool polihidrico alitá- mano de 1980, sob os nos. P29.626
co e um anidrido policarhoxílico lis. IVae12m e F 30:746 /Va-12m, respecte eem a secção de tenho pleta da ferramenta de rebordar. re
cgt se ~ de tenho uma lamina cortante que Mar — eturado; sendo os referidos equiva- tivamente.
-111-es, de pollol e anidrido, c olega - Um total de 7 ponfoi.
aspe autos ido regou- com a dita ferramenta sendo que
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Códigp da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão arresentar suas oposições ao Derartamtnto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a ConCenãO do registro requeride
Uma n. o 656.100. de 13-8-19b4
SoLiete S4C.. A . R . P.
França

Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dent iriclos sa.
bonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e escovas para os
dentes, unhas, cabelo e roupa
Termo la.° 656.101, de 13-8-1%4
Texas Ranch Desenvolvimento Territorial e Agrícola S.A.
Guanabara

BLVERIY. Hills CARIOCA
******

tIn1 n 00)

Classe 33
Titula
Termo n.° 656.103, Be 1344984
(Prorrogação)
Cotonificio Beltramo S.A.
• São Paulo

'PRORROGAÇÃO
•
COTONiFiCIO BELTRAMO SIA
Nome Comercial
Térmo n. o 656.104, • de 13 -8 - 1964
(Prorrogação)
Indústria de Tintas Planeta S.A.
São Paulo

PRORROGgko

/no
ISC "1
loraç ão cie fibras tecidos, coaras e ce- de 3 - 1 91.)4
.
toe
lulose: água raz. aicool, albumina, mu•
•
finas. alumen, alvaiade, alvelantes ia
clustrials, alumiai° . em pó amoniaço
anti-incrustantes, anti-oxidantes anb
vdosnowle;14o
axidantos, anti-detonan
p arcutzez Lerantt
tes, azotatos„ água • acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
xp..sezre.‘
fins industriais, amon.a. banhos para
galvanização. benzina. benzo!. D2 ttlIneS
bicarbonatos de sidio, de potássio; ca,
32, 35, 38 e
virgem. çarvões, carbonatos, cataliza.
numa
dcr'es, celulose. chapas fotog ãficas.
—
composições extintores de incêndio. cloTermo n. , 656.
de 1 i-h-19t1
ro. corrosivos, crom.dos. corantes, crer, Pecni2,,a Urra da ris ma
sotas: descorantes, dPsincru.stantcs. dis
solventes; emulsões iotagráficas, enxofre, éter. esmaltes est:rcatos; fenol. filPEQUENA OBRA
mes sensibilizadas para fotografias. A1
xadores, formal, fosfatas industriais. fósforos industriais tluo cosi galvanizado
DWINA .PROVIDÉNC1A
rcs, gelatina pard' fotografias "e pintura.
giz, glicerina; hidratas. hidrosullitos:
Cla.ssc 32
impeimeabilizantes, ioduretos; lacas:
A rtg,os da ,1‘,58e
massas para pintura, magnésio, merTermo n. 0 656.1C9, dc 13-t-1964
curio; nitratos, neutralizadores, nitroululose; óxidos. oxidantes, óleos para Usina Cr.w,In.;:..;.) o,
nalbo S .A.
pintura. óleo de linhaça; produtos químicos para impressão. potassa industrial. papéis emulsionáveis para a fotografia, 'papéis de turnesol, papéis heliográficos e hellocopistas, películas
sensíveis, papéis para 4otografia e aná
lises de laboratório, pigmentos, potassa.
pós metálicos para a composição de
tintas, p reparações para fotografias,
C;as•ct,e
produtos para niquelar, pratear e croTall., de Estab:lcumcn.c
mar, produtos para diluir tintas prossiaTêrmo n. 0' 656.110, de 13 -8 - 1964
to; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, Sais,: salicilatos, secantes; Usina Cansanção de Siri . nt,d S.A.
.
Alagoas
silicatos, soda cáustica, soluções quíClo.scse
micas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira; ferro, paredes, contruções, deçoraçõe.s, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veíINDÚSTRIA BRASILEIRA,
culos. talco Industrial, tlaioer,
..1^ •

USINA

SUIMI30

Urino n, 656.105, de 13-8-1964
(Prorrogação)
Vitrais Conrádo Sorgenicht S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

IRAIS PPM SORGENlir S. A.

Artigos da classe

Têm° n.• 656.111, ele 13-8-1964
Casa Lieber Essências S.A.
Guanabara

GRANFINO,
INDOSTRIA BRASILEIRA-

Nome Comercial
Térmo a.° 656.106, de 13-8-1964
Paula Aparecida Carneiro de Campos
•
Guanabara

Classe 48

'Artigos da clame
%mo ao 656./12, de 13-8-1964
joanita Costa Nogueira
Guanabara

PLANETA

BALANCIM
,
Brasileiri
Indüstría

iagsrBIA BUSI.LEIRA
Classe 1
Absorventes, ace ,ona, ácidos, acetato',
agentes quimicos para a tratamento e

Classe 16
Andaimes medeiam

Classe 32

Almanaques.- anuários, álbuns ¡sopres
a" cartas" catálogos, jornais 'lecioneis e eatrangeiroa, publicações Moresasa revista. Propaganda ta radio
~em lornaln. programas nidideni
-os,pegatrldnmoicas
~Ida kapraanni .

Termo n.° 656.113, de 13.9 '( (4
Lopes da Costa bança;• ia L
Guanabara •

Classe

9

1 Itu,0

Tèrmo n. 9 656.114, de 13 . is-11:064
D,st ibu.dora de Produtos ch
!piranga S A.
Rio Grarale 1.. Sul

Distribuidora de Produtos
de Petrdeo !piranga S. A.:
.--n-•-••••••

Termo ri.° 656.115, no 13 b
Distribu:dora de Produtos 1. Pel-óleo
Ipiranga S A
Rio Grande lo

Qstribuidora de Produtos
de Petroleo !piranga
Classe 4/
Combustive: .., adarilicaa-es e
eias e pra"oclestinao-s a ilammação
e
aquee-a -nto
Têrmo n.• 656.117, de 13-8-1964Instaladora Sitec Máquinas Ltda.
Guanabara

SITEC
Classe 6
Máquinas (exceto de agricuhu-a) e
suas partes, paar os fins indwtriais.
Máquinas (exceto agrícolas) para todos os 'fins. Partes de máquinas de

texla espécie (exceto agrícolas)

Têrmo a.° C8.116, oe 13-8-1964
CÁ:um/cri:lia Brasileira de Roupas
Guanabara

%mu
Indústria Brasneiral
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuárt08
e roupas feitas em geral: Agasalho*,
neer:tais, aiphrcatas, arrágutts, Musa&
botas, botinas. blusões, boinas, baba.'
doutos. bonés. capacetes. cartolas. carapuças, casação. coletes. capas, chaieg,
caelecols, calçados. chapéus, tintas,
cintas, combinações, carpinhoa, calças,
de senhoras ã. de crianças, calções. calças. camiaas, camisolas, camisetas,

saias, casacos, chinelos, dominas. echarpes. fantasias, fardas para militares. a>
Isolais. frahlat. galochas, gravatas, gorjogos da »nele, Muitas, laquéa,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

40.54 5egunda-felra . 21

Urna° n.° 656.121, de 13-8-1964
luvas. ligas, lenços, manhas, Meias.
tareias, mantas, mandrçao, manilhas, pa- Sociedade Florense de Bebidas Ltda.
Riu Grande do Si.'
letós. pala& penhoar, pulover, palatinas,
paugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
nhos. perneiras. quimonos. regalos.
robe de ,chambre. roupão, sobretudos,
sur pensorios. saldas de banho. sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuiet. toucas, turbantes, terno— uniformes e vestidos
4.,n••n•n••••

Teimo n.0 656.118, de 13-8-1964
Spestito S.A. Calçados e Curtume
San Paulc.

dezembro de 1964

•

agricolas. horda:las. sanitários e veterinários, sulfatas, superfosfatos. vacinas
para aves • e animais, venenos contra
nascias. animais e tema _daninhas

bomboniéres, bandejas, banheiras ,copos
copos, consolos, caldeirões, cântaros, ca.
diabos, cofres, cubas, comoteiras, comedores ara aves, caçarolas. cânecas,
centro de mesa, descansa-talheres, ess
Tirmo'n.9 6656.126, de 13-3-1964
carradeiras. Sirmas. frascos, filtros. gás
..--Imaadadora
Figueiredo de Ferragens e das globos, jarras, fcnil, jardineiras lis
Ferramentas Ltda.
coreiros, leiteiras, lavatórios, manteguei.
Gu si irisara
raa, moringas, molheiras, nichos, irsa,
pratos, pilões, pines, porta-toalha* porta-paris higiénicos, sopeiras, saladet s
im portador a Figueirisou

de ferragens e Ferramentas Ltaa.

-

NtÉlie

Comercial

—
Térreo n." 656.127, de 13-8-1964
Bozzano S.A. Comercial, Industrial e
Importadora

"tilitiflU(MCAO

Classe 42
Vara distinguir: Vinhos em geral, licõres, agcardante,., conhaque, verrnoute,
quinado... gernados. rhum whisky, fernet, biter. Vodka, gin genebra, kumel
aperitivos e suco de uva com alcool
Termo n.9 656.123. de 13-8-1964
Soeiété des Usines Chimiqués
Rhõne-Poulenc'
F;•am„a

Classe 36
Calçados

SELETO!.

Tétano n.° 656.119, de 13-3-1964
Rancho Alegre Country Club
Rio de janeiro
•

-(ancho Alegre
Country Club

Liosse 3

São Paula

Um produto larmacéutico .anti-espasm6- Termos ns, 656.128 a 656.134, de
13-8-1964
dico hepato-digestivo e contra dores de
cabeça, enxaquecas e Contes
'Cia. Nacional de Brindes Comércio e
Indústria (CONABRI)
Tèrmo n.° 656.125, de 13-8-1964
Guanabara
Société des Usines Chimiques
Rhône-Poulenc
Pra tiça

ARGOBYL

Nome Civil

Termo n.9 656.120, de 13-8-1964
Inducondor S.A. Indústria e Cssmércio
Indústria Brasileira
Classe s
Guanabara
Um 'produto farmacéutico anti-espasmO.
Classe 43
dico hepato-digestivo e contra dores de.
Para distinguir; Perfumes, essências, excabeça, enxaquecas e colites
tratos, água de colónia. água de toucaTermo n.s 656.124, •de 13-8-1964 • dor, água de beleza, água de quina,
Cia. Quimica Rhodia Brasileira
água de rosas. água de alfazema, água
• Sào Paulo
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batoni", cosméticos, fixadores.
Indústria Brasileira
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
,NDIYSTRIA
BRASILEIRA
Classe 44
pele e "rnaquillage" depilatórios. deso.dra distinguir: Bolsas. cais.— ~seidorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 2
ras e estedos para acondicionamento de Substancias e preparações quuntcas
e talco perfumado ou não, lápis para
usa.
cachimbos, charutos, cigarros e c'uant- das na agricultura, na horticultura na pestana e sobrancelhas, preparados para
lhas. fósforos ou fumo, .chatuteiras, cl- veterinária e para fim sanitários,
embelezar cílios e olhos, carmim para
olmeiras, fos!oreira se tabaqueiras, ca- saber; adubos. ácidos sanitários, águas c rosto e para os lábios, sabão e creme
chimbos piteiras, bo quilhas e Ponteiras, desinfetantes e para fins sanitários, para barbear, sabão liquido perfumado
filtros, isqueiros e suas partes integran- apanha-mosca e Insetos (de goma e ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
tes (inclusive pedras), instrumentos pa--, papel ou papello). álcalis, bacteriddas. pasta ou liquido; sais perfumados para
ri cortar charutos e limpadores para baraticidas, carrapaticidas, cresol. ateso- banhos, pentes, vaporizadores de perfucachimbo, charutos. cigarrilhas, ciParros. salta& creosoto, desodorante', deslafe- me; escEvas para dentes, cabelos, unhas,
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, des. tantas, dehisnadores, exterminadores -de e cuba; dum de louro, saquinho perfufiado e em corda
pragas e turvas daninhas, esterilizan- mado, preparadas em pó. pasta, liquio tratamento das unhas
te& 'embrocações para •nimai& taxes- do e tijolos paravernizes,
removedores- da
Têrmo as9 658.122, de 1341964
tOI. farinhas de OSSOS, fertilizantes. fos- dissolventes e
cutícula;
glicerina
perfumada
para os
Société dos Usines Chimlques
fato'. -formicidtu, fundgantei, fungidrzhatte-Poulenc
daa. Olsson para fias veterinário& pua, cabelos e preparados para .deseolorit
e pintas ou sinais artifiFrança
ao. UnUcidaa. Inseticidas, Inaetlfugoa, •unhas, aios
ciais. óleos para a pele
larviddai, microbicidas, medicamentos
,Classe 15
para animai& aves e palies. Óleos desinfetante. • vaterinários, petróleos sa- Para distinguir: Artefatos de porcelana,
nitária e dateletentes, papel Magia- cerâmica, faiança, barro e terracota, loup6a ipsetiddas. Paralitiddail, &a- ças vidradas para uso caseiro, adórnos
gidas e desinfetantes. preperaOlea • fins artisticos e instalações sanitárias,
e
Classe 3
Inseticidas, formicida& 4ealn- artefatos de ceramica pita uso caseiro.
produto. tarmacêndeo anti-eiparimde veteeteidoe, raticida& renté- adiknos e fins artísticos: alguidares. al, tart4so:dif estivo e acaba
a
* de
os. palgiri veto- naofarizes. assadeiras, barris, bules, biu!s para fina cas, bacias. bebedouros, biscoiteiras
trir areht
•n•••

ROVÀSAL RUO
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-ras,leiovçprfsc,
sersiços para frios, chá e jantar, tra.
wessas, talhas, taças tigélas, vasilhames,
vasos sanitários, x1caras
•
Classe 17
Artigos, para essritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas; abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para c/lambari-ao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
-canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono*,
carimbos, carinibadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para cotrespondência, desenhadores, • duplicadores, datadores. estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com aúnas,
esquadros. estojos para lápis, espeto*
estiletes para papéis, furadores, fitai
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, asa.
quinas para- apontar. lápis, Minas pare
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, magianas -de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros, porta-cariou.
bos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
• • Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico 'e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionado 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 utensifios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico Ara
baterias, coadores, coas, canecas, colheres, conchas,' cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, crtnchos, coadores para chá, tlescanso rara
pratos, copos e copinhos de plásto-o
para -sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasia:ms,
garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes,.d.scos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos. espumas de
nylon. esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escaldares de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de celuiose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas-e mamadeiras, guarnições para porta-blocos. g u a rrii ç õe 4
para liquidificadores e para batvdeicas
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios oOlctos
guarnições para boisãs.
para cortinas, jarros, larnindi..4
ticos. lancheiras. mantegueir„s. al..s,
orinóis, pendedores de roupas, :ia t.....res para móveis, pires, pra t.o,
pás de cozinha, pedras a..tl.
gos, protetoes para docuinentsa. pa•
xadores de água para, uso clamestu
porta-copos, porta-niqueis, orots-aota:i,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas. recipientes. supores st.1,),,rtes
•
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guardanapos, . saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, afearas, colas a frio e colas não incicidas
em outras ciasses,' para borracha, 'para
cortumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afia.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos pura azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarsuções de material plástico para indústria geral de plásticos
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, aluna (em braaco), álbuns
para retratos e autógrafos: balões (exceto para brinquedos), blocos para
corrupondiacia, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras alio impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos caixa* de cartlia caixas para pe•
pelaria, cartões de visitas, cartões co.
marcial*. •cartões indicas, confira, cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, caderno/
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráSicas, caderam de lembrançai, carretéis cie pardos de papel. encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; Rama ledices,
161has de celulose; guardanapos; livros
nao impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrao; ornamentos
de papel transparente; pratos, papaaos. papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branca
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta,. papel crepon. papel de
fada, papel impermeável papel em bobina para Impressão, papel encerada
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel pa•
rafina para ebbrulbos, pape) celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para amimalhar te
baco, papelão; recipientes de papei, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel
serpentinas: . tubos postais de cartão.
Classe 11
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimantos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum., avela. avelãs, azeite azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos. bombons bolachas, baunilha
café em pó e cm grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
gibmenticios croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha, cebola, condi.

mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de fns,
tas, espinafre. essências alimentares, em.
pacias, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé
cuias, fldros farelo. fermentos. feijão
figos. frios, trutas sécas naturais e cria
td'izadas: gricose. gania de mascar. gor
duros. gr Anulos. g rão de bico. gelatin
omahada, geleias, herva doce. herva
~e, hortalças. lagostas, angus. leite
condensado. leite era p6. legumes en:
corserva, lentilhas, linguiça, 4,tiro. mas..

alimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão. mas
<a de tomate, mel e melado. mate. mas
sai para mingaus, molhos, moluscos,
RAS
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mnstarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestivels, ostras, ovas.
pães, pinos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, piddes, peixes, presuntos, patês, petit-pols, ~fias, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, nau, sardinhas.
sencluiches, salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, dimana, talha.
rim tremoços.. tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda: xaropes para refrescos
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essinclas, ex.
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pile, brilhantina, bandolina. "baton.s°, 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 arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ataca e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios ma p6,
pasta ou liquido;' sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas `para dentes, cabelos, unhas.
e cilios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, aquida e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticu/a; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir

água de rosas, água de alfazema, água
para barba, Iogas • tOolgos para oã
cabelos a Pata a Pele, brilbandna, bandolina; batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, -óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza de pele e "maquilaae". depilados, desodorantes, vinagre aionsatico. p6 de arroz
dor, água de beleza, água de quina,
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, •iatio liquido perfumadc
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
Pasta ou liquidda sais perfumados para
banhos, pentee, Vaporizadores de perfc.
cai escavas Paili dentes, cabelos, unhas
e ditos, rum de louro, saquinho -de
mado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento tas unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cabelos e preparados para dsecola
rir unhas, cílios e pintas. ou sinais artificiais, óleos para a pele
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casinha e pano§ de pratos, toalhas
rosto, e banho, toalhas de mesa. , t
lhas pare jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetas, guaraianquitpos lilatO a atava and ma
•
(oed aicloa)
Tehlos ns. 656.142 e 656.113, de
13-8-1964
Conbras — Construções Brasileiras
Sociedade Anónima
Guanabara

(ortbres
Indústria Brasileira
Classe 50
Para distinguir; Impressos em geral,

anúncio. impressos, ações, apólices, bilhete, bilretes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitem, duplicatas,
debentures, envelopei, faturas, %Ranhas, letras de câmbio, notas fiscais,
notas promissórias, papéis de corres.
Urino n.° 636.138, de 134-1964
Labo Atório Farrnaker 3.A,
pondencia, passagens, publicidade e
propaganda em geral, recibos
Minas Gerais
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrita
çaSes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejoa, gatentes, balaustres, No.
cos de cimento. bloros pare pavimentação calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolar. tes. caibro*, caixifirm; colunas:
Indústria Brasileira
chapas para coberturas. caixas digna,
Classe 3
caixas para coberturas, caixas dágua,
Um preparado farn:actutico indicado caixas de descarga para eixos, edificano tratamento da anemia perniciosa, ções premoldadas. estuque, emu/soo de
reumatismo e neviakias
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruatras metálicas para construções, lameTêrmo n. 9 656 . 139, de 13-84964
las de metal, ladrilhas, lambris, luvas
Beco — Artigos para Presente Ltda. de Junção, lages, lageotas, material isoGuanabara
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, 'maunhas, cílios e pintas ou sinais artifi.
BECO — ARTIGOS
deiras para construções, mosaicos, prociais, óleos para a pele
dutos de base m istifico, produtos para
PARA
tornar impertneabilizantes as argamaiiUrino n.0 656.135, de 13 -8- 1964
sas de cimento e cal, h idráulica, Pedra*
.PRESENTES LTDA.
Maria Aparecida Rosa da Silva
gulbo, produto., betuminaaos, impermea•
Guanabara
bilizantes liquidos ou sob outras formal
Nome Comcrcial
para revestimentos e outros como ima
Têrino n. o 656 .141, de ;J-8,1964
construções, persianas, placas para p$
Importdora Lex Ltda.
vimentaçao, eças ornamentais de
Guanabara
mento . ou gesso ara tetos e par
papel para forrar casas, massas e:13
rcidos para uso nas construções, polo.
quetas, portas, portões, pisoe, soleirata
Peaa portas, tijolos tubos de concreta.
Classe 33
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanTitulo
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Indústria Brasileira
Térrao e' 656.136, de '13-8-1964
vitais
Indústria de Platinados do Sul Ltda.
Classe 17
Termo
n.a
656,144, de 13-8-1964
Rio brande do Sal
Carimbos
Bicicletas Monark S.A.

Escola Ideal
de Cabeleireiros

igo

ri

.Têemo n.° 656.140, de 13-84964
São Paulo Alpm2atas S.A.

PRtdo

Polia do Brasil
de Ciclismo

São Pado

Indústria Brasileira
Clame 6
Platinados para automóveis
Termo n.0 656.137. de 13-8-1964
Alcides de CarL

Classe 21
Bicicletas, motocicletas,( raotocicloa,
monociclos, motoneta*, triciclo* e
velocipedm
•
Termo n.° 656.146, de 13-8-1964
Wanderer-Werke A. G.
, Alemanha

Santa. Catarina

Indústria Brasileira

ilfiferadierer

Classe 37 ' '
Roupas brancas, para taras' e
?ND. ZOVISIL e""
Acolchoadon para Uma'', cdlelatii co.
Classe '17 bertores,
esfregões, frcinhal, 'auardanis: Para distinguir
máquina
Classe 48
I e insta
;soe
logos
bordados,
jogos
de
toalhas,
Para escritórios • deste . cai
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
pare
lençois,
mantas
para
camas,.
pana,
tratps 'agua de colônia, água
Arquivei para correspondência,
, de touca-

:

4686

. „
INANIU OFICIAL (beça()

tiee.2,82..
nc
ra

iadas para carimbos e para tintas, abriore s de cartas, arquivos. apontadora&
berços para mata-borrão. borrachas,
brocha*, caneta' para desenhos, cortadores de papel. colchetes. carinabadores.
cestos para papais e correspondência,
classificadores, clips, coladores. canetas,
Compassos. cofres. canetas tinteiro!, canetas esferográficas desenhadores, datae canetas. esquadros. espátulas. furado.
dores com minas, descansos para lápis
res. rusins. fichário'. fitas para máquina" de escrever, fichas para ' Vquivos,
máquinas para escrever. calcular, e aomai. fitas gomadas, maquinas para
grampear. goma • arábica. gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios. gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis iapiseiras.
molhadores, mata-borrão, maquilo' e
apetrechos para apontar lápit naapoteces, metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradora',
pastas para escritórios. com tacho* de
metal, pastas para escritorios com fechos de metal. porta-tinteiros, porta
lápis, porra-calaras, porta carimbos
porta-cartas, porta-blocos. penas, pra:.
sai. pincéis, prendPdores de_papéis. percava los, réguas, steacis, separadores
para arquivoa sinetes, tintas para escravar. tiralinha, tintas para carimbos.
Untas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos. aparelho"
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquina, de endereçar. máquinas registradoras •
•n•••
Termo n. 0 656.145, de t3 8-1964
Bicicletas Monark S.A.
São Paulo

Dezembro de 1904

Classe 50
Tèrmos na. 656.158 e 656.159, de
Para (nanava': impressos de uso do
13-8-1964
requerente, talões dep azagens, conheci- Cosmobrás Indástria e Comércio Ltda.
mentos, faturas, duplicatas, recibos, da e São Paulo
ques, papel-carta, envelopes, carteia
•
Classe 33
•
Sinal de propaganda
Urino ra.° 656.151, de 13-8-1964 ‘
Salgadinho Hotel Ltda.
Pe,rnambuco

Salgadinho Hotel

COSMOBRAS...1
I

IND. BRASILEIRA

Classe 27
Para distinguir artefatos de palita ou
fibra: Artigos de fibra, malas de gaNome Comercial
lixamo, capachos de c6co, capachos de
Tèrmo n.° 656.152, de 13-8-1964
fibra, esteiras de palha, outras de
Soma Recife Materiais de Construção fibra vegetal, esteiras, esteirinhas de
Sociedade Anônima
palha para mesa, fio de pita, Joeiras de
fibra, malas de cânhamo, obras de palha, obras de fibras, rédeas de corda,
Sorna Recife
resfriadores de fibra vegetal para água.
utensílios de fibra vegetal. xerga de
cdco e verga de esparto
.
Materiais de'
Classe 23
Para distinguir: Teddoè um aeral, teConstrução S/A.
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigoc d.e cama e
Nome Comercial
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo,
caroá, caseadas, fazendas e teedos de
Térmo it. 9 656.153, de 13-8-1964
Comércio e Indústria de Produtos Ali- la em peças, juta, lersey, nabo, aylon.
menticios do Nordeste Ltda. — CIPAN paco-paco, percallne, ratei, rayon, seda
Pernambuco
natural, tecidos plásticos, tecidos iaspermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

BR-6 5
ndtistria Brasileir
Classe 21

Bicicletas, motocicletas, ( motociclos,
monociclos, motonetas, triciclos e
velocípedes
Térrea n. 9 656.147, de 13-8-1964
Comercial Londrinauto S:A., Veículos
e Acessórios
'
Paraná

LONDRINAUTO
Classes: 6, 11, 21, 39e 33
*
Titulo
irmos no. 656.148 a 646.150, de
,
13-8-1964
.. Banco Comércio e Indústria do
.
Paraná S.A.
Paraná .

Ltda.'

Comércio e Indústria de.

Produtos AliMenticios-de

Tèrmo n.° 656.180, de 13-8-1964
Goldring Eletrônica Ltda.
São Paulo

Nordeste Ltda. e Cipo
Nome Comercial
Tármo a.° 656.154, de 13-1
Regias Limitada — Representq
mércio e Agro-Pecuaria

IND. BRASILEIRA

Ciasses: 19 e 41
Título

Classe 8
Máquinas falantes e aparei:los de ráTél.= a. 0 656.,155, de 13-8-1964
dio aparelhos de se;gurança mecânicos
Cerámlca Irmãos Kisrino Ltda.
e elétricos para estradas de ferro, bon' Paraná
des e outras espécies de instalações
para tráfego:- aparelhos para cercas
elétricas; baterias; aparelhos para conCerâmica Irmãos
virter corrente altenada em corrente
direta a fim de carregar'acumuladores
Kishine
e baterias; aparelhos para geração,
acumulação e transformação de energia
Classe 16
elétrica, instrumentos para pesagem,
Título
amaras ou máquinas ciemnatográficas.
danaras para televisão, e amaras ou
'Nemo 11.9 656.156, de 13-8-14¢4
Indústria e Comércio de 'Videiras Batia máquinas para tirar fotografias e limaras paar reproduzir os mesmos, máLimitada
quinas falantes, discos gravados para
Paraná
máquinas falantes, estantes para discos:
troca-discos automáticos, aparelhos de
rádio e de televisão, alto-falantes, telefones de intercomunicaçáo ou para comunicação interna, máquinas para a
tida:arfa Drasiletra
venda de bilhetes e de outros artigos;
limpadores de vácuo, polidores de
Classe 4
assoalho.
Madeiras de tiSda espécie, em bruto ou
parcialmente preparadas e amadas.
Termo n.9 656.161, de 13-8-1964
Goldring Eletrônica Ltda .
1341964
7,
de
15
56
oe 0
São Paula.
orai
—
Engenharia
Ltda.
N
• 'Pernambuco

BTIÁ

Ii3ANINPAR

Game 32
aduãdos, anuís botescatálogos. !orneis 'naco.
I beraagelros, publicações inipres: Propaganda á ; rádio,
jornais, programas radãoftelmato teatrais e enetnatockificai
~atas Impressa.

NOrsti-Engenharii
Ltda.
: l4. tsine' aura. creia'

PRISMATIC-VIDROS PRISMÁTICOS 1
DE PRECISÃO LTD?
Nome Comercial

Termo n. 656.163. de 13-8-64
Prismatic — Vidro* Priamátleos
Precisão Ltda.
São Paulo

PRISMAT1
IIND. BRASILEIRA

Classe 50
Para diitinguir impressos em gerar
Térmo n. 656.165, de 13-8-64
Hitachi aremical Company Limited
Japão

Classe 16
Material para construções: produtos de
resina sintética para construções,
saber: pranchas, placas, barras e cantos
Têrmo n. 656.164, de 13-8-64
Bar-Lanches Bolé Ltda.
São Paulo

E3OLÉ

Paraná

REG1US

Itnito
aa mtif 0¢.162, de 13-8-1964
Vidros Namíbio). de
Precisão Ltda.
sgo Paulo

GOLDRING
EL ETRÔN CA LIMA
Comercia

INDUSTRIA BRASILEIRA
Ciasse .41
• •
Alcachofras. aletria, alho. aspargos.'

açúcar, alimentos paar animais, amido.
amandoas. ameixas, amendoim araruta.
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeitonas. banha, bacalhau, batatas. balas.
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha.
rafé em pó e em grão, camarão. canela.
em pau e eni oa5, cacau. carnes chá.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo.
cereais. cominho. creme de Tette, cremes
allmenticios croquetes. compotas. canpica. coalhada, castanha, cebola. condo
mentos para alimentos. ioldrantes,
chouriços, dendê. doces. doces de frutas. espinafre. -essências, alimentares, empadas. ervilhas. amovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas. féculas. flocos. farelo. fermentos. leilão.
figos. frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose. goma de mascar. gorduras. grânulos, grão de bico. gelatina.
goiabada, geléias. herva doce herva
mate: hortaliças, lagostas. linguas leite
condensado, leite em pó, legumes em
ccaserva. lentilhas linguiça. ;ouro. massas alimenticias. mariscos manteiga.
ma r g arina. marmelada macarrão • • mas
ia de' tOmate, mel e melado. mate mass3:. para tningaus. molhos moluscos.
,mostarda. mortt.dela, nós moscada poria. óleos Comestíveis, ostras, ovas.
rhs es piaos orlinés pimenta, pós pare
o. ri:as. pickles peixes, presuntos pates petit-pois ostilhas pizzas pudicas;
quedas. rações balanceadas para,sininiqi::, ,reaueliões sai saga.. sardinhas.
saársuiches, salsichas, salames, sopas eia.

: • •
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
trama; torradas, tapioca, titáraras, talha,
rala tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•
Tênno n. 656.166, de 134.64
•
Hitachi Licnited
japao

Termo n.° 656.171, de 13-8-64
Ibera Chemicals Company Lioatad
Japão
*

>

Termo na' 656.172. de 13-8-64
Air-Shields, Insc.
Estados Unidos da .Aanérica

'Firmo n. 656.167, de 13-8-64
'
Hitachi Limited •
Japão

ea

Clame 1

tiladas e preparações quimleaa usamei indústria& na fotografia e nas
ankises quimicas. substâncias e preparações quimicait anti-corrosivas e anta
oxidantei
Timm n. 656.168, de 13-8-64
Hitachi Limited
Japão

:HALOX
Classe 6
Velas de ignição; mquinas e suas partes
integrantes, não incluídas nas classes
•
10 e 17
•

Tértno n. 656.169, de 13-8-ã4
Hitachi Liosited
Japão

Térmo n.° 656.174, de 13-8-64
Empresa Industrial Garcia S. A. •
Santa Cataram

AFEIÇÃO

NEO ASOZ IN
Classe 2
Substâncias e preparações químicas asadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários

Classe 1
Bubctancias e preparações guia:nuas usadas nas indústrias, as fotografia e nas
analises químicas, substâncias e preparações guindcas anti-corrosivas e antioxidantes

Jezembro de 1964 /!607
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Indústria Btasileira

• Tèrmo n.° 656.173, de 13-8-64
Empresa Industrial Garcia 5. A.
Santa Catarina

•

•FA AO

Casse 6
Indústria Brasileira
Escadas rolantes, esquinas e suas partes
integrantes, não incluídas nas classes 7.
/0 e 17.
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Termo n. 656 . 170, de 13-8-64
Acolchoados para camas, colchas. coPalra Cheirara/R Company Lanited
bertores, esfregões, fronhas, guardana72100
Paa. Jogos bordados. logos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
ASOZ1N
amanha e panos de pratos, toalhas de
mato e banho, toalhas de' mesa. toalhas para jantar, toalhas para chá e
Classe .2
Substâncias e preparações quimu.ss usa- café, toalhas para banquetas, guarnidas na agricultura, na horticultura, na ções para cama e mesa. taalbinbas
(cobre pão)
veterinária e vara fins sanitários

Cl22101) it0

C.E.L.MA
Classe
Substâncias e produtos de J r por. ani.
.
ma', etc.
Termo na 656.178mdc 13 S 6-1
Empreendarientos e Participações
Windsor 5. A.
Guanabara

Lasse 37
Rcaiam brancas. para
mesaAcokhoadoa para camas, colchas, co
bertoees, esfregões fronhas, guardana
bordados, logos
ai. jogos bordad,
jogos de E
toalh
mpreendimentos
lençol&mantas ¡sara camas, panas para
Ca= 11

alhaatoscit.
to&
aa :esa
de
"inhae eaaPara taaja
rosto,
lhas para imitar. toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, gamaições para cama e meu balsibinhas
(cobre pio)

Classe 10
Para distinguir: Aparelhos mraalurgicos
para fins clínicos e cirargitos: Alicates, agulhas ara seringas, alavancas para extração de dentes, arcos para serra
de ouro, articuladores, agulhas para
fações, aparelhos para pres,sào arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos para
massagens, parelhas de rios ultra-violeta, aparelhos de raios X, aparelhos para surdez, aparadores, bandejas hospitalares, bisturis, boticões, braços para
canetas de brocas. broças para clinica
e de protela', broq ue/roo, braços Para
mesas auxiliares, anéis e aparelhos para fundição e inertptações, cariaria para brocas para filia dentários .c.ubetas,
cones, colheres crtantes, calcadores, cadeiras para clinica médica, cefalometros, careta, dilatadorea, espéculos, espátulas., extratores, ascopros, estiletes,
extintores, extirpanervos, espigões simples e duplos para pivots, escalpelos,
esterilizadores alcool e elétrico., extratores de espigões, -grampos para sutures, ganchos para músculos, instrumentos drurgicos para operações, lancetas, limas para ossos, mesas para clínica médica e hospitalar e cirurgica,
martelos, placas para ossos, pinças, pinças anatõmicas, porta resíduos para
gabinetes dentários, protetores para
seios, serras e serras para raquiotomia,
seringas,., sondas, tesouras, termômetros

Termo n.° 656.177, dr 13,aa1
".,

Canpanhia Eletromc..an...

Tara° n.° 656.175, dc 13-8-61
Empresa Industrial Garcia s. A.
Santa Catarina

e Participações
Windsur S. A.
Nome comercial

Termo n.° 656.179, de 13-8.4
Duqueza de Windsor S. A. Moi
Peles
Guanabara

Duqueza de Windsor S. A:

.Modas e Peles
Nome comercial
Têm) n.° 656.18, de 1-8-364
Calçados Arthur Ltda.
Rio Grande do Sul

SLOGAN,
....tasse 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banqueta., guarnições para cama e mesa, toedhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 656.176, de 1 4 84 j,
Emnresa Industrial Garcia ba A.
Santa .Catarina

Classe 36
Calçados
Temo n.° 656.181, de 13-8-64
Equipamentos Tacnico-industrlaie e
Hidráulicos Tecnion Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 39
acta-tatu de borracha
Têm° na 656.182. de 13-8-61
Holender & Cia.
• Guanabara

•
BOM DIA Século XX
Indústria Braiileira
Indústria Brasileiro

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Classe 10
Acolchoados para camas, colchas, co. Móveis em geral de metal, vidro. da
bertores, esfregões, fronhas, guardana• aço, madeira, estofados ou não. Inclupor, jugos bordados, jogos 'de toalhas, sive móveis para escritórios: Armários,
lenCois, mantas para camas, panos para armários para banheiro e para roupas
coisinha e panos de pratos, toalhas de. asadas, almofadas, acolchoada,. atui
rosto, e banho. toalhas de mesa, toa- móveis, bancos, balcões. banqueta&
lhas para jantar, toalhas para chá e bandejas, donficitiares. berços blornbos,
café, toalhas para banqueta', guarni- cadeiras; carrinhos para chá e cid.,
ções para cama e mesa toalhinhas conjuntos para dormitórios, ~Mo
•
(cobre pão)
para sala de jantar e sala 41 avistem,
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Tacazo 4.9 656.186, de 13-844.
~juntos para terraços Jardim e praia.
Barbara Ansorge
danjuntoa de armários e gabinetes para
São Paulo
e calda, cansaa, cabides, cadeiras
caiu
de
balanço.
6rias, cadeiras
rádios, colchões'. col ,•hões de molas.
tapeasaa. divisões. ivans„ discoteca* * NO BALCÃO OU NA
de madeira, eapregulueiras. escrivaniMU NA EMBALAGEM')
nhas. estantes, guarda-roupas. mesa*
mesinhas, tnesinhu para rádio e televiClasse 41
são, moinha para televisão. molduras
Frase
de propaganda
•
para quadros, porta-retratos poltronas.
poltronas-camas, prateleiras. porta-chaTêrmo tt.° 656.187, de 13-8-64
péus, sofás. sofás-camas,. travesseiros e
João Altobelo
São Paulo
" vitrines

ft

viütte

Traio n.° 656.183, de 13-8-64
"Calculatum" — Engenharia e Comércio Ltda.
Sào Paulo

CALCULATUM
• INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru! argila.
ções e decorações: Argamassas
Sueis. azulejos, gatentes. balaustres. blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento. cai. cré. chame
laolanits, caibros, caixilhos. colunas;
chapas para coberturas. caixas dás,ua.
Caiu! para coberturas. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos edifica.
çõea premoldadas, estuque. emulas) de
bate asfáltico, estacas, esquadrias. estria.
uras metálicas para construções, lama.
5:
de metal, ladrilhos, lambris. luvas
junçao, lages, lageotas, material iso
lute contra frio e calor. manilhas, mas.
sae para revestimentos de paredes. ma,
&iras para construções. mosaicos. 'produtos de base as zsiltico, produtos para
tornar inipermeabilizantes as argamas.
aas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermea.
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestinaentos e outros como nas
Construções, persianas. placas para pa•
lamentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anurddos para uscS nas construções, par.
vetas, portas, portões, pisos. soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto.
talhas. tacos, tubos de ventilação. tas>
qttes de cimento. vigas, vigamentos e.
vitras
Térmo n.° 656.184, de 13-8-64
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassú S. A.
Rio de Janeiro

1V CENTENA RIO

Têrmo a.° 656.191, de 13-8-1901
Carlos Carneiro e Cia. Ltda.
Guanabara

(PRORROGAÇÃO)

Classe 50
Impresos em geral

IND. BRASILEIRA

Têrmo n.• 656.188. de 13-8-64
Etchner Drycopy G.m.b..H.
Alemanha

Têrmo n.° 656.195, de 13-8-1964
Bijoubras Bijouterias Brasilia Ltda.
Guanabara
Classe 48
Loção paar os cabelos
Térmo n.9 656.192, de 13-8-1964
Swing Indústria e Comércio Ltda.,
Sucessora de Perfumes Swing
Limitada
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 17
Aparelhos copiadores a séco

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para -a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou ,ião, sabonetes, dentlitacios em pó.
Pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de _louro, saquinho perfumado. preparados em pó, pasta, aqu1.
do e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cillos e pintas ou sinais art.
fichas. óleos -)ara a pele

Tármo n.9 656.19, de 13-8.64
Brasquin — Importação e Exportação
de Produtos Químicos' Ltda.
Guanabara

Termo n.° 656.193, de 13-8-1964
Mecánica Santo Hilário Ltda.
Guanabara

Classe 17
' Aparelhos copiadores a- séco
Tênno a.° 656.189, oe 13-8-61
Bichner Drycopy G.m.b.H.
Alemanha

Ç)ç)C
‘0‘

BIJOUBRLS

(PRORROGAÇÃO)

ELDORADO
CP4)

gusa ent bruto ou parcialmente ira».
ihado, guta temperado, gusa maleável,
Meninas de metal, lata em falha, latão
em fólha, latão em chapas, latão em
vergalhaes, ligas metálicas, limalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
• metais para solda, níquel, zinco
Urino n.° 656.194, de 13-8-1964
Desta — Propaganda Ltda.
Rio de Janeiro

SARACURA"
Classe .42
Para distinguir: Aguardentes, apetitivo*. mus, binar, brandy, conhaque. cervejas fernet, genebra, gin. kumel,
nectar, punch. pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vernulth," vinhos espumantes, vinhos qui• nados, whisky

Dezembro de 1964

c
lasse 41
sor,etes. picolé, ascos de frutas. frutas
tas naturais e frutas suas

SANTO HIIARIO

Tèrmo n.° 656.185. de 13-8-64
Indústria de Produtos Alimentares
Iguassú S. A.
Rio de Janeiro

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 13
dereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações, adiarnos 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 meatl precioso, ou 'semipreciosc.. 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, !So de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos. jóias.
"jóias falsas, lantejolas de metais preciosos. medairas de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, péro!as
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chã e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de mem' precioso, serviços de galada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos. talheres de metais preciosos, turibolos de metal. turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos .
Tênis° n.° 656 .197, de 13-8-1964
Ciso Cotnissárro Fontes
Gopon!•:1,,

P TEMI" CLINCJã

Classe 5
•
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou • MO
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze' em 110RIZONir
barra, em lio, chumbo em bruto ou
1Qasse 1
parcialmente • preparado, cimento meSub,:all, ais e preparações quimicas usa tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
das nas industrias, na fotografia e nas parcialmente trabalhado, ferro mu bruto.
Cisme 31
Classe 41
.
Um festivr1 de rerve;,,
aotwtea, picolé, sucos de frutas frutas análises químicas antl-corrosivas e anti- trabalhado, couraças, estanho buuto ou
oxidantes
em barra, ferro atangstriês, ferro velho.
naturais e frutas secas
Horizonte

4 CE/Yreli RIO

B lo
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lhas para fonograSos, amplificadores,
bobinas para radios e televisões, aparelhos 'para controle de sons, condensadora*. 'aparelhos de comunicação Interna, dlais, discos gravados, aparelhos de
faqueada modulada. fonografos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatbticos e eletronicos de
alta frequência, que funcionam com valvulas, máquinas falantes, aparelhos de
hitercomunicadto,
• pick-ups, aparelhos
Chau 41
receptores de fOAS. rádios, rádios foTitulo
nografos, aparelhos de televisão, sittcronizadores, selecionadores, transfor%rato os,9 656.198, de 13-8-1964
3"018.irt — Representa ções e Publicidade madores de, sons, toca-discos automátiLinOtada
cos ou não, transmissores, transistores, válvulas para rádios e televisões
Guanabara
clino sue 656.196. de 13-8-1964
X ea de Balas Fluminense Ltda,
Guanabara

FÁBRICA DE BALAS

IFLUMINENSE

Dezembro de 19"':/.

tudo, -preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas.
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo ,n.° 656.207, de 14-8.1964
Cimes — Comércio é Indústria de
Móveis Estofados Ltda.
São Paulo

cIMES

Ind. Brasileira
Casse 40
Móvel* em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. incluTermo n.° 656.203, de 14-8-1964
Disbrae — Distribuidora e Representa- sive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
ç'bes Ltda,
t
usadas,' almo4adas, acolchoados para
São Paulo •
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domicillares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
DISBRAC
/n dustria Brasileira
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de 'jantar e sala de visitas,
Classe
36
Classe 8
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Calçados paar homens, senhoras e
Discos
conjuntos de armários e gabinetes para
crianças
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
'recuo a.° 656.199, de 13-8-1964
giratórias, cadeiras de balanço, catita
Termo n.9 656,204, de 14-8-1964
Beraart — Representações e Publicidade
de rádios, colchões, colchões de molas
- Yukie Watanabe .
Limitada
dispensas, divisões, divans, discotecas,
Gitanabara
São Paulo •
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, molduras
tr
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas -camas, prateleiras, porta-chaClasses: 33 e 48
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Titulo de stabelecimento
vitrines
.Termo n.° 656.206, de 14-8-1961
Nome Comercial
Termo
n.9
656.208, de 14-8-196.1
Indústria e Comércio de Calçados
Manuel Dias
Floresta Ltda.
Termo n.° 656.200, de 13-8-1964
São Paulo
Rápido Bahia Ltda.
São Paulo
Guanabara

enart

13ENART- Representações
e Publicidade Ltda.

up ewiton"

at;•
60Rfrt)

~seu einsturru
Classe 36
Calçados
Termo n.° 656.205, de 14-8-1964
Yukie Watanabe
São Paulo

.

Nome Comercial

Prmo n. 9 656.201, de 13-8-1964
Vouksbrasa .— Automóveis 'e
Acessórios Lttla
Guanabara

Volksbrasa
Indústria Brasileira

YUKI
Indüstria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos água de colónia, água de touca'lar, água de bele4. água de quina.
'nua de rosas, água de alfazema, água
'-ira barba, loções e tônicos para Os
abelos e para a pele, brilhantina, 'ban-

dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados. petróleos, óleos parà os

ao

PAULO

CEREAIS
Ind. BrasileIrs
Classe 41
Cereais
Termo n.0 656.209, de 14-8-1964
Instaladora Serv-Santos Limitada
São Paulo

SERV-SANTOs
Ind. Brasilelp,
Classe. 50
Impressos
Termo a. 9 656.210, de 14-8-1964
Frigorifico São Culla do Pinhal S.A.
São Paulo

SIO CARIAS

DO PINHAL
.
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n. 0 656.211, de 14-8-1964
Metalúrgica . Sam Ltda.
São Paulo

cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquila-ge" depilarios, desodo__—
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
Ind.MU&
Brasileira
Termo n.' 656.202, de 14-8-1964
pefumado
Ou
não,
lapis
para
talco
.
e
rktropet -- A p arelhos Elétricos Ltda .
pestana e sobrancelhas, preparados para
São Paulo
Classe 5
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme Aço em bruto, aço preparado, aço
•

Classe 6
suas partes integrantes

Para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifriaos em pó.
Pasta 31.3 liquido: sais. perfumados para
Classe 8
banhos. pentes, vaporizadores de perfc.
Para diat,ri -: Artigos e aparelhas me; escovas para dentes, cabelos, unhas
eIetc6alcos: alto-falantes, antertaa, agu- • cilios, rum de louro, saquinho pariuELETROPNL

doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálka, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze . em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou

parcialmente preparado. cenento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. tarro em brtao.
em barra, ferro manganês. terra vefin,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleavel.
lâminas Ce metal, lata em fõlha !atoo
em fbl ha, latão em chapas, lato ela
vergalhões. ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado's. metais em massa, metais estampa rus,
metais para solda, níquel, zinço

Termo n.° 656.212, de 14-8-1964
Bgeplac Indústria e Comércio de
Móveis Ltda.
São. Paulo

BIPEPLAC

Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ciu não, inclusive móveis ara escritórios: Armario.A,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e caie
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitab,

conjuntos para terraços, jardim e praia,

conjuntos de armários e gabinetes para

copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, esp reguiçadeiras, escrivani.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinha* para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. Poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus,. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 656.213, de 11-8-1964
Manar° Hino
cnned ovs .

rum-THIA

I nd. Brasileira.
Classe 41
Chã Mate
Termo n.• 656.214, de 14-8-1964
Bar e Lanches dos Trilhos Ltda.
São Paulo

.DOS TRILHOS
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de queijo, salame, presunto.
salsicra, churrascos, mortadela e leite
Termo n-s 656.215, de 14-8-1964
"Frametal" Comercial e -Importdora
Limitada
g ão Paulo
TAL_

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce. aço Para 61,os, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra. *a Elo, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parciahnente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
pardalmeate trabalhado, ferro em bruto •
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•

mentos ax.ais, acomplamentos de roda
Termo a. 656.223, de 14-8-61
Termo a.° 656.221, de 14-8-1964
bruto ou parcialmente trabalhado. ferro
livrei, alavancas manobradorms de ai
Creações Nuritnar Ltda,
Metalúrgica "Medra" Ltda.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
breagem, almofadas para eixos, morte
So Paulo
&o Paulo
gusa em bruto ou parcialmente alba.
cedores de esferas para rolamentos, ah
Lado, gusa temperado. gusa maleavel,
ticulações universais. amortecedores hl,
Madnai de metal. lata era roias, *tio
MIMAR
dráulicos, aparelhos para reduzir o coo,
ima talha latão em chapas, latão em
I n d. Brasileira
sumo de combustível, aparelhos de lu,
vergalham liga metálica, limaLhas
Indilstria Brasileira
brificação, bielas, bobinas para máqtro
magnésio. manganês. metais não traba
Classe 3t:
nas.• braçadeiras de embreagem. bombas
Lados ou parcialmente trabalhado. me.
Artigos la classe
LLISSC
de combustivel, bombas de meneia, butais em massa. metais estampados,
chas, cabeças de cilindros, cadeiras de
Termo n. 656.224, de 14-8-64
metais para solda, niqu'el. ouro, zinco Para distinguir: Veiculas e suai partes
integrantes: Aros para biti:cietas, auto. Primeira Editora Promocional S. A • transmissão, caixas de embreagem, caicorrugado- e zinco liso em ',Olhas
móveis, auto-caminhões, avtões, amor.
xas de munirão, do tio, caixas de era.
São Paulo
tecedores, alavancas de cãmblo. braços
Térmo n.• 656..216, de 14-8-1964
panque, carter de embreagem, coletoPRISZIRA
breques, braços para veiculas, 'bicicleTecidos Faralen Lida
res para motores. correntes • motrizes.
EDITORA
São Paulo tas, carrinhos de mão e carretas, cami,
cubos de placa d eembreagem, culatra
PROMOCIONAL
obonetes,. carros anibulantes. caminhõe:
de cilindros, degraus para eixos, din..
carros, tratores, carros-berços, carros
Nd. Brasil ei ra
mos, dispositivos para fixar o momento
PARALRN
tanques,. carros-írrigadores, carros. car•
• da alumagem nos motores de combustãok
Ind. Brasileira
roças, carocerms, chassis, chapas cir.
Nome comercial
dispositivos de igitçflo elétrica, eixos de
cuiares para veículos, cebos de veiculoi
direção, eixos de excêntricos, eixos cie
r:lasse 23
Termo n. 656.225, de 14-8-64
carrinhos para ataquinas de escrevei
manivela, eixos de transmissão, angraPara distinguir: fecions em geral, te- corrediços,- para veleulos, direção, desii- .
Primeira Editora Prótnocienal
nagens, emprenagens de parafus soem
cidos para confecções em geral, para gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
São Pau>.
fim. filtros parai impeza do ar de refilotapeçarias e para artigos de cama e vadores para passageiros e p ara carga.
geração, filtros de pressão, freios,
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetba. manivelas, navios, ônibus, para-choques
tez, rasgados de alumagem. motores da
caroá. caaemiras, fazendas e tec.dos de motocicletas, motocargas, moto furgõeavião, motores de bicicletas, motores cie
lá em peças. juta. Ienes% linho. nylon. engates rua carros, eixos de direção PRIMEIRA ~roas.
raosaomomas,
correntes alternadas, motores de compaco-paco, percaline, rami, rayon, seda freios, fronteiras para veiculos. guidat
bustão. motores de combustão fixos, naonatural, tecidos plásticos. tecidos ini- locomotivas, lanchas, motociclos, molas
tons de combustão inoveis, motores
penneabilizantes e tecidos de pano couro Para-lamas, para-brisas, pedais, pantiles
Classe 32
Diessel, motores de dois tempos,
e vestidos
rodas para bicicletas, raios para bicicleArtigos, da classe
Mamas de .transmissão. mecanismos do
tas, reboques. radiadores para veiculos
Termo a° 656.217, de 14-8-1964
transmissão de força, motores de quatro
Termo n. 656.226, de 14-8-64
rodas para veículos, seis, tridclea, tiFabrica de Emendas para Correias rantes para veiculos vagões. velocipe.
Ana Terezinha Leite
tempos, motores de cauda, motores
Hércules Ltda.
São Paulo
gás, motores oscilantes, motores a pedes, varetas de controle do afogador e
tróleo, motores térmicos, motores a vaacelerador, tróleis, troleibus. varaes de
São Paulo
por, placas de embreagem, polias, iacarros.
toletes
para
carros
MAU=
. HERCULES
lamentos de es5eras, rodas pare corres.
Ind. Braaileirá
MAGAZINE
Ulmo a* 656.222, de 14-8-1964
tea rodas dentadas, reguladores, velas
1,
PaU1O—Cftpjta3
Casa 4.. Carnes "Coração de Maria"
de ignição, velas de alui:Gaga:o
Limitada
.mmes
Classe 31
São Paula
:lasses: 13, 37 36 e 33
Têxino n. 656.231, de 14-8-64
emendas para correias
Titulo de estabelecimento
Feinco — Relações Pública Ltda.
São Paulo
Têrmos as. 656.218 e 656 .220, de
• Tênmo n. 656.227, de 14-8-64
ÇORAÇZO DE MARIA
14-8-1964
Lacom — Serviços Administrativos e Fritice FEIRA INTERNACIONAL
Nova Zelândia — Indústria
' Indilstria Brasileira
Promoções Ltda,
DA COSINHA
Comércio de Peles Ltda
São Patilo
ao nulo
São Paulo
Classe 41
mAGOM.SERYIÇCG
Classe 33
Alcachofras. aletria, alho. aspargos.
AMINIST TIVOS
NOVA ZEUSDIA
Titulo de estabelecimento
açúcar, alimentos paár animais. amido
Ind. Braslleir
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Termo n. • 656.232, de 14-8-64
DA.
/11PR°1'93g
arroz. MINE, aveia, avelãs, azeite, aze:Transportes Bulgarelli Ltda.
tunas, banha, bacalhau, batatas. balas
Classe 36
São Paulo Nome comercial
Para distinguir: Artigos de vestuários biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café
em
pó
e
em
grão,
camarão.
canela.
e roupas feitas em geral: Aaasalhos
kra4UBBUI
Têrroo a. 656.228, de 14-8-64
Ina.
ffirasileira
aventais, alparcatas. anáguas. blusas era pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Lacom
—
Serviços
Aehninistrativos
e
carrenelos,
chocolates.
confeitos.
cravo
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
Promoções
Ltda.
doutos, bonés, capacetes, cartolas, cara- cereais, cominho, creme de leite. creme,
São
puças, casação. coletes, capas, cha/es alimentícios croquetes, compotas. cai.
Classe 50
cachecols, calçados. chapéus. cintos pica. coalhada, castanha, cebola, condi
Para umunguir: O timbre de todos os
mentos
para
alimentos,
colorantes
cintas, combinações, carpinhos. calças.
seus impressos comerciais
de senhoras e de crianças, calções, cal- chouriços, dendê. doces, doces de fru.
Ténno n. 656.233, de 14-8-64
ças, camisas, camisolas, cadaisetas tas, espinafre, essências alimentares, em
Fálw;ca de Estopas Piratinings Ltda.
cuecas, cercadas, colarinhos, cueiros, padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
Classe
6
5ão Paulo
saias, casacos, chinelos, dominós, achar. mate, farinhas alimenticias, favas, féMáquinas e suas partes integrantes
flocos, farelo, fermentos, feijão
pes. fantasias, fardas para militares, co- culas,
Urino a. 656.229. de 14-844
legiais; fraldas, galochas, gravatas, gor- figo*, frios, frutas Maur naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gol.- janecerna — Indústrias Gráficas Ltda.
ros. Jogos de lingerie, Jaquetas, laqué.
' e,
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
São Paulo
luvae, ligas,, lenços, anatar:, meias,
goiabada, geléias, herva doce, hem
males. mantas, mandrião, InantlbaL
Classe 24
leite
mate,
hortaliças,
lagostas,
lingoas.
lede., palas, penhoar, pulover,
Para distinguir: Estopa, residuos texteis
pó,
legumes
em
em
condensado,
leite
tflegettOir,
peugas, ponches, polainas, pliamas, pu.
em geral
nhos, perneiras, quienonos, regalem, conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas
ahmentidas,
mariscos,
manteiga,
Tèrmo n. 656.234, de 11-8-64
robe de chambre. rouptio, sobretudos,
• Classe 38
margarina, marmelada, macarrão, masAuto Importadora "Nepa" Ltda.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Papel e seus artefatos
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
São Paulo
meteres, &horta, sungas, atolas ou slacks, na para mingaus, molhos, moluscos.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- mostarda, mortadela, nós moscada, noTérmo g. 656.230, de 14-8-44
formes e vestidos
NEPA
zes; óleos comestivels, ostras, ovas. Frisoeentro — Indústria e Comércio de
Peças Automobilisticas Ltda.
ind. Brasileira
pães, piam prlinés, pimenta, pós para
Mime n.° 656.219, de 11-8-1964
São Pauto
Comercial Triângulo de Armarinhos pudins, pickies, peixes, presuntos, papstilhas.
pizzas.
pudins:
Classe 21
tês,
petit-pois.
•
Limitada
queijos, rações balanceadas para ani- eTRISOCENTRO"
Para distinguir: Veículos e suas -partes
São Paulo
integrantes: Aros para bibicletas, automal*. requeijões, sal, saga, sardinha*
oda ~LM^
sanduiches, salsichas, salames. sopas enmóveis, auto-caminhões, aviões, amorlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
tecedores, alavancas de cambio, braços.
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
breques, braços para velculos, biciclerim. tremoços, tortas.tortas para aliClasse 6
tas, carrinhos de mão e'carretas, camiPara enstusguir: Motores de qualquer es- nbanetea. eanos ambulantes, caro:abate
Classe 36
mento de animais e aves, torrões.
Calças
t péde e ames partes, a saber: acompla- carros, tratores, carros-bercas
toucinho e vinagre

1
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tecedores, alavancas de cámbio, braços.
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, eaeros-berços, carrostanques; carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, cebos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para Veiculos. direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele-'
vadores para passageiros e para certa,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedis.% plantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo',
rodas para veículos. selins, tricicies, tirantes para veículos vagões. velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
carros,. toletes para carros
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, sera ls refinado e nãorefinado, com ou sem a -mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
timo a. 656.243, de 14-8-64.
Santa Amélia S. A. Administração para a iluminação, aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Prode Bens
dutos
e óleos combustíveis proveniSão Paulo
entes de petróleo
•
Ta-mo n. 656.249, de 14-8-64
Garage Xangó Ltda.
irtá, nase_ral
São Paulo
Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondência e contabilidade

Timo n. 656.238 de 14-8-64
roças, esmocarias, chassis, chapas cir- Organização Conidbil e Assistencial
"Orca" Ltda.
culares para veículos, cebos de veiculo'
carrinhos para máquinas -deescrever
corrediços, para veículos, direçãO. delagadelraa, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, entoa de direção,
São Paulo .
freios, tronteiras para velculos. 9u:dão
Sinal de propaganda
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões; • Tinno n. 656.241, de 14-8-64
manivelas, navios; ónibus, para-choques,
Seleto -- Importação e Exportação
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicicleSão Paulo
tas, reboques, radiadores para veieulos,
rodas para veiculos, selins, incides, ti51 5
rantes para veículos vagões, velocipeIST391
It16.•
des, vareta de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaea de
Classe 50
carros, toletes para carros
Artigos da classe
Tèrtno n. 656.235, de 14-8-64
'rirmo n. 656.242, de 14-8-64
Francisco T. Garcia
Pastificio Pedrinhas Ltda.
São Paulo
Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
Nakp
e moído •
Inelg aeizeira
Temo n. 656.236, de 14-8-64
Classe 41
Lojas de Móveis • Humattá Ltda.
Massas
alimentícias
,
São Paulo

tanques, carros-irrigadoret, carros, car-

HUVAIT4

Ind. brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, isclusfve móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
tMaa, almoktdas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadelra&, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala dg visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de récitas, colchões, colchões de molas
dispenaas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
meainhas, mesinhas para rádio e televisão, meg:abas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Timo n. 656.237, de 144-64
Organização Contábil e Assistencial
"Orca" Ltda.
São Paulo

DaGANIZAçlCo

•

;uNriBIL E
ASSISTENCIAL
ORCA LTDA.
Classe 31
Nome civil

sTA

"GARAGE XANGÔ",

Tárato n. 656,244, de 14-8-64
Distribuidora de Discos Dotis Ltda.
São ,Paulo

Ind.. Basileir
Classe 8
Discos gravados
nano a. 656.215, de 14-8-64
Auto Capas Senador Ltda,
São Paulo

Têrtnos ns. 656.250 e 656.251, de
14-8-64
Carvalho f Fernandes
São Paulo"

ALUO WSCOLA. REAL

T4rinO n. 656.246, de 14-8-64
Helãdio Azevedo Fagundes
São Paulo

40OZZY-OL09
D, 3
SANTOS

veículos, serpentinas, tambores de helos, tirantes, terminais para cabos de
baterias,- tuc.hos, vareta de veiculos. varais de veiculos, varetas de controle de
afogador e velocipedes e volantes
Classe 33
Titulo
Têroao a..656.252, de 14-8-64
Cinelux Propaganda Ltda.
Bahia

•,_PRAPA510:414,1M.
Nome comercial
Tênno n. 656.253, de 14-8-61
•
Andréa Ricci
Bahia
BARALHO DO PRÉMIO CERTO

Srso Pau10—Cal:4J al
Classes: 32 33. 49 e 50
Titulo
Têrtno n. 656.254. de 14-8 64
Andréa Ricci
Bahia .
O BARALHO DO PRÉMIO CERTO

Rio de Janeiro— OH
Classes: 32 33, 49 e su
Titulo
reino n. 656.255, de 14-8.64
Andréa.Ricci
Sabia
O BARALHO DO PRtmip CERTQ

S alvador— Sabia
Classes: 32 33. 49 e 50
- Título
Têm° n. 656.256, de 14-8-64'
Andréa Ricci
Bahia
O BARALHO DO4 PRÉMIO CERTO

Ind!EieRiãleire
Classe 21
Capas para veículos

02~1,0

Clame ti
Para distinguir: Amortecedores, aatepa
roa, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de 5reios, ara,
automóveis, breques, barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcoa, balaustres, barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do caso
i de escapamento, cubos de veiculo., cita-

Re cite Pe rniimbu c*
Classes: 32 33, 49 e 5J
Título
Térmo n. 656.257, de 14-8-64'
Edmundo Sansone
São Paulo

peut circulares, carroserias, chassis, ar"MALTI•NHO',9
causa, caixas para armaçes, cotovelos
carburadores, correntes de distribuição:
Ind.3rasileira
coroas, capotas, caixas d *cambio, ca31
Titulo
boa, caminhes, caminhonetes carrog
Tértaos as. 656.247 e 656.248, de
conjunots de escapamento, direção, de&
144-64
ligadeiras, dorsais, engates para veleis11
Garage Xangó Ltda.
Ice, estribo& eixos ,engrenagais, em- Alcachofras,Classe
aletria, alho. aspargos.
São Paulo
g"
breagem, freios para veiculo., fronteiOlor, alimentos piar animais, amido.
ra' para veiculo& iebrel de mola, guar- amêndoas,
ameixas, amendoins, araruta.
:lasse 40
niçoes para maçanetas, gonzos, grades arroz,
atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
Titulo
ponteira& héjices, hastes, ibdicadoret tona, banha, bacalhau, batatas. bala&
.
.
de &radio, juntas universais, luchar. biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
., Têmono to. 656.240; de 14-8-64
Ind .Brasileira molas, manivelas, motocicletas, mnsci- café em p6 e em grão, camarão, canela.
-Inolàq tr a e Comércio "Mar" Ltda.
doa, mascais de velados, motoaetes. em pau e em 06. cacau, carnes. chá.
' ,. • n .
n••
'.. . São Paulo •'.
pedais, paralamaa, partidas, portar la
daranlelos, chocolates, confeitos. cravo.
Y * * • S.ILAR ' '' ' • • ' -: •
raia, plaina porta rodas, parabeisms, mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
_es I
- tent.' Brasil-ira '.' • , Para distinguir:Cle
eataia goiabada, geléias, berne doce, hen"
V.lculop e Fm parte* paias% parachoques Mãe& di.
o> duras, grinuloe, grão de bico, gelatina.
integrante* Aros r¡azo bibicista., auto. relu pua bulam, reles para
- ... , • Classe 41 , móveis auto-caminhetas, awitlas, trem- das, retentores, reboques, soque ties eu* condensado. leite em o6. legumes era
ikrtiaos da class

Tèrtno n, 656.239. de 14-8-64
'mit/sina de Móveis Estofados Brasília
. Ltda. .
São Pau'o
.

BRASILIA" .

"XANGÓ"

•

Classe 33
Titulo

Dezembro de 1934 4591
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—
pica coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos, raiurantes
chouriços, dendê. doces, doces de fru,
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias. travas, fé
cuias. flocos, farelo, fermentos. 'cila,'
figos trios, trutas secas naturais s cria
talizadas: gricose, goma á masaar, gor
conserva, lentilhas. linguiça, ;ouro, mas
ias alimenticias, mariscos. manteiga
margarina. marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate. mel e melado mate. massas para mingaus, molhos, moluscos
mestarda, mortadela, nós moseaaa, uozcs, óleos comestiveis. ostras, ovas,
pães. piaos, primes, pimenta, cós para
pt.chns, pickles.' peixes. presuntos. patês, petit-pois. astilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para ant..
cua.a. requeijões. sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlati-das, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talha
rim, tremoços, tortas, tortas para ail
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Termo n, 656.258, de 14-5-64
Plastal — Plásticos e Alumínio Ltda,
Bia

PLASTA.I.
Clasaía.: 11 e 28
Titulo
Termo n. 656.259, de 14-8-64
Plastal — Plásticos e A'urairao Ltda.
Bahia

PLÁST I CO S E ALUMINI O LTDA.
Nome cotaercial
Termo n. 656.260, de 14-8 64
Constautora Dcway Guimarães S. A.
Efibia

CONDOMINIO EDIFICIO
"Morra Piââil...„
UP

C1:15.'C

'33

'nolo
Te:-rno n. €56.261 de 14-844
Coa-tr.:tora Deway Gu:truirães S. A.

Eah:n

CONDOli IO EDIF2CIO

DE TODOS OS SANTOS

Classe 33
Titulo
H-ma a 656.262, de '4441..64
Rebello da Silva
Bahia
fiBUM BIOGRÁFICO
WITOS DE NOSSA HligéNIA

Clasaes: 32, 33 e 50
Tente
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Termo a. 656.263, de l4-8-64
Abam — Soaiedade Assistcncial Médico
Hospitalar Ltda.
São Paulo

latadas, sorvetes, sucos de tomates e de 'rias, chassis, carcassas, coroas. capotas
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. enates para veiculos, engrenagens, emsia
n tremoços, tortas, tortas para ali- breagem, feixes de' moias, helites, ruomento de animais e aves, torrões,
as, motociclos, mancais cie veiculoa
toucinho e vinagre
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, ;.araTermo n.° 656.266, de 11-6-1964
choques, pistões, rodas, reboques, tatn.
Metaluraica Bander Cor dc. Brasil
bores de freios, varetas ie venados,
"
Limitada
bicicletas, motocaaatas, retertaies aror
Sào Piyo.".;0
para bicicletas, ai-aços para VIJC!liOS,
crapas circulares para veiculos, cubra
II:ANDER—Çán
de VC1C-1.1103, desligaddra3 tronte,-as
Classe 50
DirasileiXri
Ind.
,
para veículos, motociclo, marnaelas.
Cartazes, imp'ressos, a tarais de propapara-lamas, vare,as de controle do
aanda, cheques, clichês, cartões termosCl,
- afogador e acelerador
p!ásticos de identidade, etiquetas im- ?ara distinauir: Amortccedores, antepa--a
pressas, faturas, folhinhas impressas, seção, braçadeiras, e suportes do cano
Urino n.° 656.269, de 11-b-1964
nota* nranissõrias, recibos e rótulos
de escapamento. cubos de velculos, chaComercial Brigadeiro Peças Ltd,.
pas circulares, carroserias, chassis, carTermo n. o 656.265, de 11-8-1964
São PãU.0
cassas, caixas para armaçes, cotovelos,
Américo dc Almc,da Sobalnho
carburadores, correntes de dl,stribuIção
Bal-aa
coroas. capotas. caixas d ecambio, cabos, caminhes caminhonetes, carros,
zonjunots de escapamento, direçÃo,
,igadeiras. dorsais, engates para valeuIND. BRASILEIRA
los, estribos, eixos ,engrenagens, em
breagem, freios para velculos, frontal. a
ras para veiculas, feixes de mola, guarnições para maçaaetas, gonzos, grades
Classe 6
ponteiras, hélices, bastes, Indicadores
Para distinguir: Máquinas c partes de
de direção. juntas universais, lanchas,
máquinas para todos os fins industriais:
molas, manivelas, motocicletas, motoci- Máquinas de rosquear, serras mecâniclos, mancais de veículos, motoneta, cas, motores elétricos, alternadores, ferpaineis, parachoques, pistões, pedestais, ramentas e placas para tornos, gerapedais, paralamas, partidas, portas late. dores, plainas. máquinas de furar e ed.
pinhões, porta rodas, parabrisa*, traz, tornos mecanicos, prensas mecãnlreles para businas, reles para faróis, ro- cas, máquinas amassadelas, misturados
das, retentores, reboques, soquetes para de barro. máquina compressora, 0154111.
veiculos, serpentinas, tambores de fre- nas adotadas na copnstrução e consesCh's..:-e 50
ios, tirantes, terminais para cabos de vação de estradas, mineração. corte dg
Insign.a
baterias, tuchos, varetas de velculos, va- madeira, movimento de terra, earretoS
raii de veiculos, varetas de controle de e outros fins industriais, elevadota. máTermo n. 656.264, de 14-8-64
afogador e velocipedes e volantes
quinas desempalhadoras, descascadoras,
Arnéra-o are Ainicada So'erinho
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
Bab;.a
Térrno n.o 656.267, de 14-8-1964
ventiladoras. moinhos para cerrais,
Langel Propaganda Lula.
máquinas secadoras, trituradoras, pulSao Paulo
verizadoras, fruas. politrizes, trancha,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas. marteletes, ventiladora
exaustores para forjas, bombas centilBRÁSIL BRINQUEDOS
fugas, rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os fins, arietes, calIND. epAs)LEIRA
deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores nalClasse 41
tomáticos de alta e baixa pressão,
Alcachofras, aletria. alho, aspargos,
Classe 32
prensas hidráulicas, martelos mecánleos
amido.
sçacar, alimentos Inas animais.
Almanac,ues, anuários, álbuns impres- e máquinas amadoras, máquinas operaunincloas. ameixas, amendoim, araruta. sos, cartazes, catálogos, jornais nacio- trizes, rotativas ou cortadoras para usiroz, atum, aveia. avelãs. azeite, azei- nais e estrangeiros, publicações Impresbanha, bacalhau, batatas. balas. sas, revista. Propaganda em rádio, nar ferro, aço e bronze, máquinas para
encanatórias. espuladeiras, torcedelas,
aiscoitos. bombons. bolachas, baunilha televisão, jornais, programas radiofónimeadeiras. rolos e roleta, orunidores
grão,
camarão.
canela
e
em
pó
em
safa
cos, peças teatrais e cinematográficas para cereais, máquinas para ,abricas
em pau e cm aó. cacau, carnes. chá.
e revistas impressas
papel e máquinas de impressão, dinamoa
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. cremes
Termo ra° 656.270, de 11.8.l)64
Térmo n.o 656.268, de 14-8-1964
.11imenticios croquetes, compotas, can.
A/do Co/asurdo
Oficina Mecânica "1,971" Lida
aca coalhada, castanha, cebola, condi
São Paolà
São P,?...10
mentos para al;mentos, colorantas
chouriços. dendê, doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares; e:11
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas allmenticias. favas,
colas. flocos, farelo, fermentos, feas,
fígos. frios, frutas sècas naturais e cias
talizadas; gricose, goma de mascar, gor
IND. BRASILEIRA
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
IND. BRASILEIRA
goiabada, geléias, herva doce. bervz
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leitcondensado, leite em pó, legumes em
.; 5
Cl,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Couros e peles prepararais o,
Classe 21
ias alimenticias, mariscos, manteiga
murças, couros, vaquetas, pelicas e a-margarina, marmelada, macarrão, mas- Freio (parte integrante do veiculo). tefatos dos mesmos: Almofadas
sa de tomate, mel e melado, mate. mas- mecanismo para acoplamento de vei- TOS, arreios, bolsas, carteiras, eras",
sas para mingaus, mollos, moluscos, culoa ferroviários, orelhas de parada chicotes de couro, carneiras. canas r,
mostarda, mortadela, sés moscada, no- pare aparelhagem de tração, amortece- álbuns e para livros, endaa.avais
zes; óleos comestiveia, ostras, ovas, dores de choques, paracroques, carro. couro, estojos guarniçaes de colro r , •
pies, pinos, prlin4s, pimenta, pós para Ónibus, automóvel, anteparos, auto-caautomóveis, guarnições para porta-1:
mxIWL pkAka, peixes, presuntos, pa- minhões, alavancas, alavancas de Caltl. cos, malas, maletas, porta-notas rç,,t•
da. petit-pois, ostillias• Pizza s. Andiew No, alavancas de freios, breques, berchaves, porta-niaueis. pastas,
queijos, rações balanceadas para ani- ras de freio, braçadeiras de mola, bis.
de couro, rédeas. selins. ,ac-x-),
VciudieeL Ra saga sardinhas, ehae, barcos, barros de tração, barras gem. sacolas, s ,s1tos, 'alas
bem cideinhes, salames, sopas en. de direção, caboa de veiculo., atroa.
tirantes para ar:-"o' e

" A13 AN "

Ind.Brasileira

BRIGADEIRO'
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Tarrno a.°'è 656.271, de 14-8.1964
Aldo Coausurdo
São Paula
.

NOVIDADES
SP I NELI
Classes: 33 e 35
Titulo
Tèrmo na 656.272, de 14-8-1964
Valéria Financeira S.A. Crédito,
Finaraa amento e Investimantos
São Paulo

gulho, produtos betuminosos, tmpermea
oilizantes, liquidas ou sob outras formas
Ara revestimentos e outros como nas
construções. pers.anas, placas para pavimentação. peças ornamentais de caricato ou gesso para tetos, e paredes.
Apel para forrar casas, massas a anatados para uso nas construções, par.
tuetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
;alba, tacos, tubos de ventilação, tan.
lues de cimenta v.gas, vigamentos e
vitrós
Térinds na. 656.276 a- 638.278, de
14-8-1964
Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis
Minas Gerais

FRANGORIFICO
BRASILEIRA

Classe 19
Aves e. ovos
'Tèrrna a° 656.274. de 14-8-1964
Lins Filmes Ltda.
Guanaba ra
•

ritrrwY

LINA
•

STRIA BRASILgIRA

Classe 32
itimananties, anuários. álbuns Impressos, cartazes, catálogos, jornais nac
3411s revista. Propaganda em rádio
televisara. jornais, programas radlofrani.
coa, peças •eatrals e c nematograficas
pala e eatranqeiros. publicactses impres.
e revistas impressas
Tèrrno n.1 656.275, de 14-8-1964
Rnaelan -- Engenharia. Planejamento,
1martação e . Exportção Ltda
a'avinabera

ENCENA
INIXSTRIA

Panintog
In dústria.

brasileira

Classe 48
Produtos aosméticos

ezembr o de 1904 4091

I Termo r•° 656.290.. de 14-8-1964
Refor — Sociedade de Representções e
Fornecimentos Ltda.,
Guanabara

REFOR
Classe 50
Representções de artigos de higiene, armarinho, ferragens, tecidos, couros.
peles, borrachas, papel e plásticos, fornecimentos e comércio do mesmo ramo

Tartnos os. 656.284 a. é,58.286, de
14-8-1964
Distilaria IViacleans S.A.
1Tèrmos ns. 656.291 a 656.3:()
Guanabara.

de,

H-8-64

Cia. Industrial de Perfilados "Píer
São Paulo

DA HOTELARIA
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

JAFET

Termo 11.9 656.279, de 14.-8-1964
João Evangelista de Amorirn
Guanabara
Classe 8

I

6RILOM1RIN

CIa5se 8
Pára distingit r: Aparelhos fotográficos
e cinematográficos para tomar vistas e
de projeção; tanques de revelação com
pertences; banheiras de lavagem; enxugadeiras para secar filmes; prensas co,piadeiras; ampliadores; tampadas para
cama escura; aparelhos examinadores
de caras; aparelhos v sores para examinar fanfes miniatures; cortadeiras para fotografias; prensas para esmaltar;
reloglos signaleios para , camara escura,
filtros de luz fotogra çic-os 'para objetivas e :luminação de catnara escura; parasol para objetivas; Objetivas fotográficas; obturadores fotográficos, telémetros e fotómetros fotográficos; lampa.das flash; quadros para disposauvos;
tripés para fotografias; aparelhos e prolebres sonoros • cine; altofalantes, per.
ces de fiam nação para aparelhos
óticos

Termos os. 656.281 a 656.283, de
14-8-196/
Distilaria IVIacleana S.A
'atianabara

INDÚSTRIA IRASiirtits
Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetons
Classe 14
ácidos, acetatos, agentes químicos pari
Jarras de vidro e de crista!
o tratamento e coloração de !abras., te
ciclos, couros . e .celuloae, agua raz, ai
Classe 15
Jarras „de barro,, de louça, de louça too!, albumina, anilinas, alumen, ai
vidrada, de cerâmica e de porcelana vaiada, alvejantes, aluminio em pó, amo
niaco, anti-incrustantes, anti-oxidantea
Classe 42
anti-corrosivos anti-detonazitts, azotatos'
.
Uísque
agua acidulada para acumuladores, agas
oxigenada para fins inclustrils, amonia
Térmo n. o 656.287, de 14-8-".364
Fabrica . da Roupas Epsom S .A,
banhos para galvanização, benzinas
benzo!, betumes, bicarbonato de sódio
Guanabara
de potássio, composições para estinto.
res de incêndio, cloro, corrosivos, cro,
matos, corantes, .descorantes dseincrus.
tantas, dissolventes, emulsões fotograa
O egredo da Cantssti ricas,
enxofre, ater, esmaltes, fenbl, fixadores, fluidos para freios, formol, tos,
Esta no Colarinfit0 • fatos industriais, fluoretos, f 'talantes pai
ra solda, gelatinas para fotografias 4
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mer.
cuia», nitratos, óxidos. oxIdantes, óleo'
Classe 36
[ pa:a pintura, óleos de linhaça, produ.
Frase de propaganda
tos químicos ara iinpressão, potassa ia,
Térmo n.o 656.288. de 14-8-1964
para niquelar, pra,
dustrial, Produtos
Indaçtrias J. B. Duarte S.A.
tintas, prusslatos, reativos; removedore*
Sao Paulo
reveladores, sais, silicilatos, secantes
soda cáustica, soluções quImicas de usa
Industrial, solventes, tintas em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para madeira, !erro, paredes, fibras, talco industrial, thirrer, vernizes e zarcão
Classe 2
Substâncias • preparações químicas usaINDUSTRIA
da* na agricultura, na borticaItura ai
veterinária e para fins sanitários. a
Classe 46
saber: adubos, ácidos sanitários. águas
Artigos da classe
desinfetantes e para fins sanitários.
apanha-mosca e 'Insetos (de goma e
Tèrmo a.° 656.289, de 14-8-1964
papei ou papelão), álcalis, bactericida&
Indústrias J. 13. Duarte S.A.
baraticidis, carrapaticidas. cresal creioSão Paulo
talim creosoto. desodorantes desintetante& defumadores. exterminadores de
pragas e bervaa 'daninhas. esterilizan.

CL AREADOR

BRASILE/RA

Classe 16
Para d stiriguir: Materiais para constata
cães e decorações: Argamassas, argila
areia, azuleios batentes. balaustres, blo•
coa de cimento. blocos a ea pavimenta.
isolantes, caibros. caixilhos, colunas.
chapai para coberturas caixas dágua
eillt83 para cabeavas. caixas dágua.
:3 azia de i lescarga para etixos, edifica.
çaes remi 'dadas, estucam. emulsão de
anse asailaco estacas. esquadrias estrilaras' metálicas para C (instruções, !ameias de mera ladallios, lambris, luvas
ar ;unjo lageotas. material iso.
arara coni rttl e calor, manilhas, masais par ravestimentos de paredes, ma.
Jeiras para construçõas. mosaicos, pro.
autos de haar, asfalt co produtos para
r n rnin trtelven3. , / k l ianteS as regaria:siaria de Cirti .. ntv e cal. h draulica, pedra

Itália

DE FORNECEDORES

•
Classe 33
Insígnia

iN
.DaSTRIA

Termo n. O 6562280, de 14-8-1964
Bracco Indústria Chimica S.p .A.

EX POSIÇA0

V ALZRI

Vem° n.o 656.273, de 11-8-1964.
Apoiaria) Jorge de Faria Sales e Luiz
Marcelo Dias Sales
Guanalava

i

,./

aormar. man%
Classe 14
Pat-a -le vidro e. detristal
Classe 15
Potes de barro, de louça, de louça
vidrada, ele ceramica e de
porcelana
Classe 42
Uísque.

C

vo‘• N1N

Iss,

as%

indústria Brasfleir
Classe 46
Artigos da classe

tes. embrocações para animais enxertos. farinhas de ossos, fertilizantes, toai fatos. formicidas, fumigantes funglcádas. glicose para, fins veterinários, nua' a& berbiddas. inseticidas, lasetifugos.
para animais, aves e peixes. óleos dei sinfetantes e veterbárlos, petróleos saaltárloa e desinfetante& papel fumegalt6rio, p641 inseticidas, parasiticida& tua.
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iticidas e desinfetantes, preparaçlhat e • furar e centrar, máquinas para cw:tar 1 dro ou de' cristal. laminas de vidro, la- fradores, cassinetes, cabos, chaves cha
rodutos inseticidas. fermicidas, desta- e serrar, máquinas afiadoras para ter vadoses de vidro ou de cristal. mama. ves para porcas circulares chaves tor•
Jatantes e .deterinários, raticidas, reate- tal:untas d, corte, fole de forjas, dra . deiras de vidro moídas de vidro, pipetas quireétrica, correntes para chaves, coa
dios para fins veterinários. sabões vete. gas, desnatadeiras. exarem:dei as e sal- ae pessetas ce vidro, provetas rir crema, abavas para porcas, distintivos.
rinários e desinfetantes. sais para fins gadeiras para manteiga, ¡afinadores :1 vidro, retortas de vidro, torneiras de dobradiças, dascanço para talheres, praagricolas. horticulam sanitários e vete frio e quente para aço e outros me vid o. aompas de vidro. tubos de vi- tos e copos, eniadas, esferas, inemtes,
rinários, sulfatos, superfosfatot vacinas tais, tesoura raiat.aas, máquinas ope dro, • vidru comum, vido com composi enfeites de metal, estribos, espátulas
para aves e animais, venenos contra ratrizes de presiaão, ap.oclaos para ar- ,'es esreciais vidro com telas de me• estojos de matai para caamacs. caos
.queaça
aoluines
para ia t,l
:No',.iro industrial, vi. capam-Mor para tubos, estruturas metainsetos. animais e herva daninhas
-, -as, esearradell'as. esPuracdo;cs,
dast ia de tear));
r
c.:-.1,
Classe 4 •
d o iam nai:a •idro ti alm'hatlo
raadeiras, f armões, foiaes. serro . para
cals
Substâncias e *produtos de tuigem • ant máquinas para rama, 'cri asrai
15
-Cl.••
e
o:taraapina Uerolhos, faaaa, tas.eas
ala, va getal ou mineral. em bruto or; aeíaas en-rn:;;',:-;,1,:
1 Y1W,1
cc.:siais:a. isshadasas, truteiras, funis, iórrnas rara
isaa, c
pa 'malmente oreparadoç: Anima vos em ac am ais, na. a a r e ais
,
..a.
;0 `;: i, 1,111- am, çar,-, et Oi e 5. los. empadas e pudins, tamors
bruto, argaa retrataria, astainco em
aacai . 1ea haio t arior no ira tais artisa avela, uradores, ferramentas 1. o. ¡antes
b ruto algodao em bruto borracha em ma u ,„„as a
.-s e
s e i.-istaiações
aec'nua
,au p:riurantn para raarcenei
bruto. bauxita benjoim. breu ,cántori. z,,js
r
:ai...as-asa ..nolaraies, tufas na dr
tèrraduras, forminhas,
cacaim. chifres. ceras de plantas, ceras -icrtieultura i s.Iner.
ias biseoiteras ri: aso ganchos, guarnições de mama
vegetais de carnaúba e aricura crina de sulcos, e 1 .b.1 . 1e:r.ts a , n1! 1.05
iriaaii• Kit IS. si .:Puclau roç ria-a aves. azinhal gariam, ganchas para quadros, galamos
de cavalo, crina em geral. cortiça em ..araeos e er-yiailsores
para emsndas de cor:elas, grades pura
'
tdictejt:S, canetas., compv
bruto. cascas vegetais, espato. ervas arramadores maa'a i , ,'W 0.1.a
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
ras
,t,.,ji it, cantrus
medicinais. extratos. &cosas. estopas 'ura batedeiras ° asas s..s . rrais bofara . te.se a,
. 'arai
rsa . c-is:do:vos pura ave s. cadinhos gaazos. grosas, garrafas,' ilhoses,
enxofre. -farlhas. fibras . vegetais,. flores aear
secas. grafites. gomes em bruto. granito ana.s, tachaa. t • -a a • co,
5r
iarr&s ja:- lhas, jarros, limas lâminas acoreilos
e:a:a-asnas -- ,aaai-as liøt r..-.antcquerras, mo I dt as. lava. linguetas, leiteiras. machaa
em bruto. kieselghur, limados de pian claras, mala s aa
ire:
'tas, Iates en. basto ou para ia mente gas, marra sl as e s. p,-• n . :
p res. p r atos potes pa- amasia molas para portas, ma. talos
„.,t„. pinos pias marretas matrices, marmitas, mae,anctas
att,
ore parados. minérios. metálicos. madei- feezaa çu:a ,le
atz,, ta. morsas, machetes, mantegueiras malhos
• 'n
na
‘a,:os
ras em bruto ou parcialmente traba.' ventosas r-,11C:t'A
nava.has, nipes, pcas. pás, picaretas
i-,1,- • es. • c:
11.adas em toras. serradas e aplainadas. viarrem. pi' a pa • t..s.
•
-: -a
tae as para retresew .
,„.„1„
pregos ponteiros, parafusos portas
manganês. óleos de cascas vegetau.; para asaaaa, s ala , t
5J-rtiiT.,08
icaras
pratos. porta-gelo, posaras, porta-pão,
mica, mármores em bruta. amido de voa enfait :. s
r -á
ti e r
Caisse
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadogazes solidificadores. gelatina. giz. da ti malas , rassaeo-es
Para ii.stalaiiir materiais para (a:ins ira- res, pacas, pregadores, porta-csponjas,
rados, plumbagina em bruto. , pó de ras, weri a cesarcs a c o , ,a. . j saaa
eci s e ..a, oreaoe, e adornos de aredloa pcne.ras, pinos, plainas, perfuradeiras
moldagem para fundições. pedras britorniquct:s e fui •-ii ..le c -..p.:-.-ias
A --e. s ri u - sa s-q' ' a areia, azulejos, ba- p.res pinças, panelões; posta-aupos e
tadas. piche em bruto, pedra calcária.
12
Ca
se
'.f.-.1..çs riali • usi-es blocos de sarnento. garrafas. passadores de roupa, prcriplantais medicinais, pedras em bruto.
Para
chaingair:
Os
:icei.
ates
artiqds,
.x.
.,,,,,Jur.,ente, ura,..01,0,, grampos anas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
que brach°, raízes vegetais, resinas. se.
amas naturais, resíduos texteis. &Mio. de metal comum, ¡ião In: iiiidos e in an raai se t uras. ,eakóis de borracha para rebites, reduções, recipientes de metal.
tras classes: a If:ni tes. ninastes de ee aemp.tais ni:isuaras para anestesia pa- rodízios, roscas de pço inoxidável,- reseivas, talco em ibruto. Xisto. xisto
gurança. agulhas, argolas, botões, co! :as azai-e:hos de pressas) arterial, gistros cie aço inoxidável registros,
betuminoso e silicato
chatas dedais. fivelas e teshos scan .s. ) ,,eih 05 de ,5,aternsia, mesas de °pe. serras serrotes, sifões, saleiros, sacarróClasse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço diços, garras. gritas de metal para en r ac.es. meças para curativas. aparelhos lhas. torquezes„trilhos tubos subuladoce, aço para tipos. aço fundido, aço leites de v astido.s, ' Moses, lantejoulas i: ::ra massagens. esterelizaaores, estufas. ções, ampões, travadeiras telas de
missa:nas.- presilhas
parcialmente trabalhado: aço pálio, aço
•••,,pr,relhos• de raios ultra violeta .e ca- arame, trincos, taças, travessas, tesouras
5
Minado,
bronze,
bronze
em
bruto
ou
; lera para clinica médica, balanças para trancas, tramelas, talheres talhadeiras
Claase
13
parcialmente trabalhado, bronze de
s em i - I airica infantil, cânulas, conta-gotaa. tampas para panelas e caldeirões, ters. p
de metai
'manganês, bronze era pó, bronze em Adereços
preeiows e snos
iinite..;G" ,:sc;°
' a Se'
de:, ,, , 8 , v:raion conta-gotas. duchavaginais, es- ceifados para arroz, charruas para agi,barra, era fio, chumbo em bruto ou
ado- r 1 Pandas. agrapoos. pincéi s para gar- cultura. cultivadores, debulhadores
parcialmente preparado, cimento me- pedras Preeic!a'' ruas ill'açõeS.
- - , g lata, escalpelos, tacas, pinças anatas. destocadores, desentegradores, asna sga
emes.
cm..-prec.çl
ás p cie-1-as
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente nos de metere
. flua, tesouras, costótotmos, serras, ser- dores para a agricultura, 'escarrifiaa ass.
e
setas
imitações
aliançns,
anéis,
art:trabalhado, couraças, estanho buuto ou
preciosos.r as paar raquotomia. escopos, goivas, res, enchovadeiras, facas para máquide
metais
.
gos
de
fantasia,
parcialmente trabalhado, faro em bruto.
martelos, ganchos para masculos, ceia- nas agricolas, ferradeiras, gadanhos
. em barra, ferro manganês, ferro velho, balagandans de neta • 5 piaciosos ou ,.dmetros, bisturis, afastadores, curetas, garras para arado, grades de discos
metais
pubandejas
de
gusa em bruto ou parcialmente traba- semipreciosos.
as ruginas, elevadores, trepanos, prcteto- ou dentes, máquinas batedeiras para
lhado, gusa temperado, gusa maleável, ciosos. berloques de metal
etl preôse
os—
a mi- ra.s, perfuradores, limas para os ossos, agricultura, máquinas inseticidas, mábrincos
de
mem)
macios°,
lâminas de metal, lata eia fôlha, latão
ou
- placas para ossos. agrafos para ossos, quinas vaporizadoras, máquinas de
em 'aralha, latão em chapas, latão em precioso, buías d r metais o-"1°a°7 colares eterocópio, dinametros, lancetas, estile- mungir. máquinas niveladoras de terra.
metais
preciosos,
carteiras
de
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
tesa espêculos, dilatadores histerOmetrtos, máquinas perfuradoras Para a agriculmagnésio, manganês, metais não traba- de metais preciosos ou semi-preciosos, d epressores. anuscópios, retoscópios, tura. máquinas de plantar. motocharlhados ou parcialmente trabalhados, me- contas de metais preciosos, copos de bugias, adenótomos, abre-boca: abaixa- ruas máquinas regadeiras. maquinas de
tais em massa, metais estampados, Jantais preciosos. dedais de metais pre- bifavas, aparadores, porta-amálgama, roçar. de semeai, para sultatar, de
ciosas, diamantes lapidados, ao de ouro, extratores, escavadortes, colheres, cor- torquir. de triturar. de esfarelar, terra.
anetaLs para solda, níquel, zinco
Classe , 6
fio de prata, fivelaa de metais precio- Cartas, calcadores e alicates, aparelhos para Irrigação, para matar formigas e
Para distinguir: Máquinas e suas par- sos, galreteiras e metais preciosos, jóias, de raios X e aparelhos de infra ,venne. outros iasetos, para burrifar e pulverites integrantes para fins industriais, mo- jóias falsas, lanteiolas de metais pra. lho. pés, e braços artificiais de bors zar .1
-tante& para aduoar. para
tores e suas partes: bombas hidráuli- ciosos, medalras de metais preciosos racha, meias elásticas, olhos artificiais. agitaamibas palha. .para comer
cas, bombas Centrifugas, -rotativas e a semi-preciosos e suas imitações palitos
sigodà.: am. a colher cereais, máquinas
aparelhos para surdez
pede
ouro,
pedras
preciosos
para
jóia;
Distara bombas elétricas para pneumáamasçado:as oara tias agricolas. de
Classe 11
ticos, dínamos, bujões, pinhões, cruze- dras semi-preciosas para jóias, pérolas P ara distinguir ferragens e krt./untas. certas árvores. para espalhar. para catas, blocos de Motor éngraxadores ceia e imitações de pérolas, pratos de me- miaatcs, alavancas, arruelas, arrebites, pinar máquinas combinadas nara setrifugos, silenciosos, guindastes, pren- taisp reciosos, serviços de chá e de café argolas, aldravcs, armações. de matai mear e cultivar. de desbanar uara ensas, macacos, pistões, mancais, válvulas, de metais preciosos, serviços de licor abridores de latas, arame, aparclros d., rima máquinas e moinhos par,- forradenadomotores elétricos, alternadores, câmbio. de metal precioso, serviços de refrescos chã e café, assadeiras, açucareiros, apa- gens. máquinas roscadoras.
cabeçotes, geradores para corrente coa- de meatl precioso, serviços de salada relhos para lavatórios, arandelas, ares. res mecânicos, raladores mecânicos ro- tona e alternada, eixos, bielas, cubos, de frutas de metal precioso, serviços de tas, aros, a/moladrises; amoladores. los compressores para a sgricultura.
se cadeiras.
velas para motores. magnatas Para mo- sorvete de metal precioso, sopeiras, de amoladores de ferramentas, alças para sachadéiras. senteadelras,
tores, bronzinas, anéis de segmento, metal precioso, taças de metais prado- ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, secadores de terra. tosaram ...3 dr gramancais de rolete, compressores, retifi- sos, talheres de metais preciosos, turi- bandejas, bacias, mombonierts baldes ma tratores agrIcolas. válvulas para
máquinas agrícolas
cas, máquinas amassadeiras, misturado- bulos de metal, turmalinas lapidadas, e borboletas, baterias, bases de metal bravasos de metais preciosos
ras e distribuidoras de concreto. • máClasse 8
cadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
.
Classe 14 para facass baterias de casinha, colhe. Condutores elétricos,- acendedores elequinas compressoras, máquinas adapta- das em construção e conservaçasa de as- Amoedas de vidro, bacias de vidro ou, res de pedreiros, cadeados ccrrentea c.a- tricas, alarmes, auto-falantes, ampara
tradas, mineração, corte de madeiras, de cristal, balões de vidro, bastões de bides, chaves de parafusos, conexões metros, amplificadores para rádio, apapedras e mármore, movimento de terra, Vidro, bicos de vidro, buretes de vidro, para encanamentos caixas de metal para relhos de Iluminação, aparelhos de telemáquinas descaacadoras, ensacadoras, cainhas e vire, caixas de vidro ou de portões, colunas, canoa, chaves de teo- visão. apareiros de ventilação jaaa ela
brunidoraa, catadoras, classificadoras, crata], cálices de vidro eu de cristal, da, chaves inglesas, cabeções, canecas, ficios, aparelhos elétricos para banhe
ventiladoras e secadoras, trituradorás, cadinhos de vidro, Caixas de vidro ou copos , cachepots centro de mesa co- aparelhos eletro-dinamicos, a p arnica
pulverizadoras, moinho para cereais, lheres de vidro ou 'de cristal, conte-go- queteleiras, caixas para condimento ele' para barbear, aparelhos para instai"?' •
frases, esmeris, politrizes, tesouras me- tas de vidro, copos de vidro ou de ais- alimentos, cadeaden, caldeirões, caçaro- telefônicas, aparelhos para ondular ou
cânicas, tupias máquinas de abrir cha- ba, cristalizadores de vidro, destilado- las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- secar cabelos, aparelhos para pasteurivetas marte/etes, plainas de mesa, tor- res de vidro, esferas de vidro, espátu- dom, amaneirai, cabides de aluai zação de leite, aparelhos para torrar
gos revólver, tornos . raecrirdeoe, plaga lee , de 'Oiro. fragosa de
gelo:int ou de cabo" OeiXee de ferro, CgIttleterl CU VÁNS ,paça aquecedores elétricos,. Oapirailares
ferramentas para tornos, máquinas de edital, funil de vidro,
de vi- venal, crepom eadinros çrivre, cima - de pó, berljamins bobinas cietricas,;
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ias de der;vação, campainhas elétricas, a.néls de guia, anéis de lubrificação. mesa.: Algodão, alpaca, canhamo, cetim, lor massas anti-ruidos para uso ati4
chaves elétricas, cigarras elétricas, co- anéis de rolamento ranhuradoras, arti- caroá, casemiras, fazendas e tecidos áe construções, manilhas, massas para i
mutadores, condensadores .onetores, en- culações universais, aros de guia para lã em peças, juta, jersey, linho . nylon, vestimentas de paredes, madeiras pa
ceradeiras estufas de aquecimento, tatu- esferas e outros dispositivos de gula paco-paco, percaline, rami, rayon, seda construções, mosaicos, produtos de ba td
las para conservar alimentes, estufas para corpos de rolamento, bielas, caixa natural, tecides . plásticos, tecidos im- asfáltico, produtos para tornar impera
para secar aoupas, ferros eltricos, de de mancais, caixas de empaque, cava- penneabilizantes e tecidas de pano couro ineabilizantes as argamassas de cimento
e vestidos
.
e cal hidráulica, pedregulho, produtos
engomar e de soldar, filtros de água, lates ara mancaia e transrnissões, combi;
mancais
betuminosos
para uso nas construçaies
fogareirop elétricos, fogões, fornos
gal-radiais,
nações correntes,
de m Classe
24
vanianietros, bidreimetros. indicadores au- cubos, dispostivos de guia para eixos. Artefatos de etcidos em geral: C. daea prodtaos beaaminosos linperrnaabilizantomáticos de nivel dág , ia. instrumentos dispositivos apra a fixação de mancais, fitas, alamares, debruns, cadassoN ga- tes, líquidos ou sob outras formas para
medidõres de energia elétr.ca, instru. de rolamentos sóbre eixos ou alojamen- 1&s. tiras, enfeites, laços, etitja- . ;a:, era revestimentos outros usos ri , s construmentos telefónicos, interruptores irradia- tos, eixos. esfeías d: aço ou outros me- tremeios, rendas,. b n cos, bordados, passa ções, placas, plásticos para rs , as, na.

redes e tetos,. persianas, pl.:Las para
dores, lâmpadas, liquidificadores, manó- tais, émixilos, engrenagens, engrenagens manarias, alama es, franjas.. sesgas
—
5-, de
metros, microfones, pic-ups pilhas ele- de diferencial, engrenagens de multipli- palmilhas, nesgas, atacadoren, ombro- pavimentação, peças orna nu
tricas, receptores de rádio, refrigerado- cação e transmissão ci: fõsça, mancais ras, avios, mochilas, máscaras, r mt, , , ,, cimento ou gemo para tetos e p,iredcs
res, relógios, reostatos telef ales temos-retos, mancais de teto, matrizes, maca- filtros de café, passamanes, coada' e., de- 1 papel para forrar casas. parqust: s por..
tatos tomadas, transformadores, valva- nismos de direção, mecanismos de en- café, borlas, sacos, sacas, idaspara tas. portões, pisos, soleiras para portas,
las de rád o, válvulas para aparelhos grenagena de multiplicação e transmis- bord as, rédeas, cobertas para ra..Ju_tas. tijolos. tijolos retratásios tabos •,:e coas
de televisão. ventiladorea e voltimetros sões de fórça, mancais, rnancais d: ro- coberturas para cavalos, banaien as. e creta, telhas, telhas plásticas. ta,os, tubos de ventilação, tanques de cimento,
lamento, mancais axiais,,mancals radiais,
esfregões
e ralés
mancais de empuxo, com colares mui-.
vigas, vigamentos vitrós e• vtnezianas
.
Classe 25
Classe 9 '
apitas, munhões de 'eixo móveis, istões
Classe li
Abafadores de som. acordeons, alto de amortecedores e rolamcntos ds esfe- Paaa distinguir: Arvores de natal, Ia .
para
arcos de violino. assovios. bandolins ras. polias, polias pa:a cabos, polias belots bolas m.ra ente tes de arvores Artigos para escritório, almeladas alsricarimbos.,
almofadas
para
tiraria,
dentadas,
ri>-de
natal.
cartas
gedgraticas
cartões
birimbaus.
bornbordi
para
banjos. baterias,
pos
transmissões, rodas .
.
dores de cartas, arquivos, • h ,srachas,
aos, bombos boquilhas, cartas, alatoam:. das para correntes, reguladores . rola- ais, cartazes, ri/soleva, desenhos. artis- berços
para amtaborrão. borraçhas para
concertinas, contra-baixos. - cometões. mentos de esferas, rolamentos d: ro los ticos. -desenhos. efecalcomania para tenl st. brochas para desenhos, cofres,
cometas, cornetins, cuicas, fagotes. suportes de manivela de pdeal t aos- arfos. estatuas estatuetas er ampas, ,coa
—as; canetas tinteiro. canetas para
-a flautas, flautins, guitarras harmônicas missões, transmissões intermcclárias gravuras, trutas de vidro, figuras de desenho.
cortadores de papel, carbonos, ]
harpas, liras, órgãos, pandeiros, pia. ventiladores, suportes de man:vclas de ornatos. ‘esrõea. fotogra
as. frutas
i I'aos. caritnhadores,
cola parade
papel,
ca:sn
louça. 'figuras para
enfeitar 'm crias e co,aoores, compassos, cestos para cor- .
nos, pifanos. rabecão, saxofones, tara.boles
de
pedal
a niversarias.
bares tamborins tantaes. tímpanos, troai.
batizados
CaSa
comemorações
grava respondência, desenhadores, duplicadoClasse 29 .,
outras quaisquer
banes, trompas, violas violoncelos e Espanadores, escovas
res. datadores. estojos para desenhos, i
comuns,
lanshazes,
violões
ras. imagens, letreiros. manesanns. ma
pin estojos para caretas. estojos com minas, .
,ródos, vassouras e vaseu hos
guete& obras artist cas, obras de
esquaJros. estojos para lápis, espetos.
Classe 30
Classe 10
Massas plásticas para fins odontológi- Guarda-chuvas, guarda-ao:, bengalas e tura, ainéis e cartazes para decorações estiletes para pa p éis, furadores, fitas •

coa e guta percha, pontas de guta-

,

suas partes integ-antcs ,

e para exposição projetos, mostruarios para máquinas de escrever, grafites

de mercadorias diversas e para propa- para lapiseiras, goma arábica, grampeaClasse 31
percha para obturações de canais, cera
lacainada, cera para incrustações e asti- Tendas, ionas. correias 2.e tt...la espé qandas • suportes artisticos para vitri. dores, lápis esti geral, lapiseiras, ma. ,
caiação, ideal base, cêra colante. san- ..ie, cordoalha e bastante. Mater:ai , mies, estatuetas para adõrnos. e para quinas para apontar lapis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
f ns artistica& taboletas
s draca, godivas, verniz isolante, gesso, de vedação e mangueiras a saber: anéis
escrever, máquinas de calcular. maqui- •
amalgamas, líquidos e Os para limpeza de 'vedaç ao. .arruelas de borracha de
Classe 26
e polimento, lixas, porcelanas, ruge, cortiça. CE' couro e de fibra vulcaiaza- Artefatos de madeira em geral: Argo.nas de somar, máquinas de multiplicar,
duces e rodas ' para desgastes. Algo- da,barbani e de amianto e de algotão las, algudares, armações para balcões rnata-gatos, porta-tinteiros, porta-cansodão idró ilo, catgut, seda e crina para barracas de campanha, betume para v: e para vitrines. artefatos de madeira bos, porta-lápis, parta-canetas, portasaturas, protetores para seio, tira leite. *aceiras, bolas para válvulas, buchas para cabras, tppume, bandejas, barris, cartas' prensas. prendedores de papéis,
preservativos, sacos para gélo, bolsas circulas de borracha sara potes, cordas baldes, batedores de carne, caixas, cai- percevejos para papéis. perfuradores,
para água quente, irrigadores, tubos de dc 'goda°, correias de transmissão. cor- abes, caixotes. cavaletes, cunhas, cru. réguas, raspadeiras de borrões, rendia
borracha para irrigadores, luvas e de- das de algodão. correias de transmissão. setas. cubas. caçamba, colheres, cestos
os para mimeógrafos, tintas e tinteiros
deiras de borracha para cirurgia, son- cabos, calabres, aordoalhas, diafrag.. para pães, cePos para casinha, cabos
Classe 18
das,- drenas seringas para lavagens e mas, enxarcias, flanges, gachetas de ai' para ferramentas, cantoneiras, magra . Dinamites, espoletas, espoletas elétricas,
Injeções, agulhas para injeções. lastra- godão, anulares, de asbestos, de corda dados. estrados. amarinhas, estojos, ex. espoletas de percussão. fulminantes, (esmentos cirúrgicos para operações. .ven- de arame, de borracha, de couro, de premecieiras embalagens de madeira, paletas, pólvora para minas, pólvora
. guarnições para caças, estopins, capsulas para ao.
totsas, termemetros, clinicas, guta per- estipa. de folhas e de plombagina. lura escada. formas,, g
chis dentes artificiais, dentaduras, as- tas para vedação, • líquidos de . recheai para porta-blocos, guarnições para cor- mas de • fogo, • cartuchos de dinamite,
santos para enfermos, estojos de bolso madeira, lona, osangotes, mangeiraa
para cápsulas de papel para fulminantes,
Pari distinguir: Ascensores hidráulicos massas ipara calafetar, massas para vi- tinas, guarni; ões de madeiras
loas, maus de cartuchos de papel para munições, peutensílio
domasticos.
e pneumáticos, aparelhos de elevação, dros, molas par vedçáo, pnos eleatizatardos, projetos, torpedos, fogos de araparelhos de ignição, aparelhas de lu- dos, rolhas, tampões, tubos de rato madeira. palitos, pratos pipas, pinos.
puxadores, prendedores de roupas, pe- tifick's' cor" "Iam' bengalas' bengabrlSicaçao, compressores de rolos para tubos de tubulações para vedação.
destais monogramas, palitos. pasinhas linhas, bombas, buscapés, espantalcolós
estradas, elevadores de acrgas e vagõès,
uniões de bordo e de langes
gar!dahos
e colheres para sorvetes, pa- espigas, estrelas estrel.nhas foguetes,
Cladte 32
guinchos e guindastes, laminadores, lolitos para denies, láboas de Panar roa- lapis de fogo, morteiros, pipocas, pistacomoveis, lubrificadorea, máquinaí de Almanaques, anuários, álbuns impres.
las
, pistolões, rodinhas, tragues, rojões
afiar, máquinas para cervejarias, ma- sos, cartazes, catálogos, • !ornais nacie pai, taba= de carne, tonéis torneiras,
e chuveiros
.
quinas de combustão interna; máquinas anis e estrangeiros , publicaoset impem, tambores, tampas, suportes de madeira,
Classe 19
..
todinha,
rolos,
rosários
e
vaso
para condicionar, separar, limpar, polir sat. revistas. Propaganda em rádjo
Como marca genérica para distinguir e
Classe
V
e enrolar semente, cereais, grãos e fru- televisão, jornais, programas radiofoni aassinalar animais vivos inclusive aves.
tas; máquinas ripra construção e coa- vadores para passageiros e para carga, Artefatos de palha ou fibra.. não ia- ovos em geral, inclusive do bicho da
servaçáo de estradas de ferro e de ro- eagates para carros, eixos de direção, aluídos em outras classes: Cestas, cesseda
dagem, máquinas para o preparo de freios, fronteiras para veículos, guidão tos, cabos para utensílios, cestos para
Classe 20
material para estradas de ferro, 'máqui- locomotivas, lanchas, motociclos, molas, costuras certos para paus, caixas de Para distinguir: Petrechos navais e
nas de cortar forragem, máquinas de motocicletas, motocargas motb furgões, acondicionamento, caixas par enfeites aeronáuticos: ancoras, bóias, cinta de
costura, máquinas para drenar, máquinas manivelas, navios, ônibus. para-choques. esteiras, embornais, estojos, guarniç,
aai- natação, fateixas, Patuadores ara Paparei escavação de terra; máquinas para para-lamas, para-brisas, pedais, pant8es. para utensílios, malas, peneiras, rédea. drometria, paraquedas e sala-vidas
a fabricação de papel, calçados, e tape- rodas para bicicletas, raios pari; bicicle . rédeas, suportes para filtros, sacolas.
Classe' 21
tes: máquinas-ferramentas, máquinas pa- tas, reboques, radiadores para velculos, sacos e telas para assentos de cadeira Para distinguir: Veiculas e suas partes

ra imprensa, máquinas para indústria rodas para veiculos, selins, tricicles, tiintegrantes: Aros para bibicletas, autoprogramas de rádio e. de televisão
química e a açucareira; máquinas lami- mates para veículos vagões, velocipe . Classe 6
móveis, auto-caminhões, aviões, amornadoras, máquinas limadoras, máquinas dez, varetas de controle do afogador e blocos para pavimentação e calhas ci- tecedores, alavancas de câmbio, braços,
misturadoras; máquina motrizes, máqui- acelerador, tróleis, tro/eibus, varaes de mento, concreto, cal cré, chapas iso/an- breques, braços para veiculo& bicieks

nas motrizes, máquinas operatirzes, mácarros, toletes para carros .
tes, caibros, caixilhos, colunas, chapas tas, carrinhos de mão e carretas, comi'
quinas ?ara panificações, máquinas per- Classe 22 . para cobertura., chapas p/ásticas para nhonetes, carros ambulantes, caminhões
furadoras, máquinas para polir, máqui- Para distinguir: Fios de lã em novelos coberturas e divisões, caixas dágua, carros, tratores, carros-berços, carrosnas para osldar, Máquinas para torcer para trabalhos manuais, linhas para co- caixas de descarga para lixos, edifica- tanques, carros-irrigadore.s, carros, cor»
arames, máquinas. trituradoras, mesas ser em carreteis, linras em meadas ou ções preraoldadas, estuque, emulsão de roças, carecerias, chassis, chapas cirgiratórias, motores de combustão inter- novelos, linhas brilhantes, fios de seda base as sáltico, esquadrias, forros, forros afiares para veiculo& achas de veiculo
em meadinhas, novelos ou carreteis plásticos, frisos, gesso • estacas, grades, çarrinhos para máquinas de escrever
na, motores a gás, a vapor e a vento;
prensas, turbinas, ventiladores para a - Classe 23 janelas estruturas metálicas para coas- corrediços, para. valeu/os, ,direção. desda
indústria. Partes de máquinas a saber: -51 'lane ma aopPay lainburisTp load truçôes, ia-aelas de metal, ladrilhos, gadeiras, estribos, escadas, rolantes. eleacoplamentos alavancas manobradoras eidos para confecções em geral, para lambris, luvas de ilIN8.8; Io ga s.. laffeca as -de tontate,.eml e. cuelzio- mate, mas.
de enibreagem, alojamentos de cones, tapeçarias e para artigos de Mall e tu, material Isolante contra frio e ca- soa para mingaus, molhos ~Justam
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mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães' piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patias petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
gii. nos, rações balanceadas para ant...
(71S requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas art. latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Er' tis torradas, tapioca, tâmaras, talha_
run tremoços, tortas, tortas' para' alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e Vinagre
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet. genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, chiara
RICOS de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos gui
nados, whisky
'
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
:Alo de cana, caldos de frutas; guavalsá; refrescos,, refrigerantes; soda: xatomas para refrescos
Classe 44
P ira distinguir: Artigos para fumantes:
Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, corteias para fumos, charutos, cigarros,
cigarrilhas, filtros para p:teiras e para
cigarros, fumos eni fõlha ou em corda,
isaueiro, piteiras, tubos de cachimbos,
rapé, tabacos
Classe 45
Para assinalar e distinguir genéricatnartte os artigos da classe a saber: Sementes e mudas para a agricultura, horticultura e a floricultura. Flores
naturais
Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espermacetes, extrato de
anil. fecula para tecidos, fósforos 4é.
cera e de madeira, goma para /avan•
daria, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, liquidos mata-gordaraa para roupas e mata óleos para rou•
óleos para lmipezas de carros, Os de branquear roupa, saliento
J e ;ódio, soda cáustica, sabão em pó
sabao sotrutn. sabão de esfregar e
man Sseos, tijolos de polir e verniz para
calçados
Classe 47
óleos de qualquer espécie para klu:ni.
nação, aquecimerao e lubrificação. Pz
trólea refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou veaasais,
para e iluminação, aquecimento, lubri.
ficaçao ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema; água
para barba, loções e tônicos paca os
cabeias 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 “maquilage", depilados, desodo-,
santas, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapls para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas.,
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dissolventes e vernizes, removedores da
cuficuIar; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
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•
em pau e em pó, cacau, carnes, chl •

e em branco para desenho, caderno1
caramelos, chocolates, confeitos, cravo escolares, cartões em branco, cartucho
cereais, cominho, creme de leite, cremes de cartolina, etapas planográficas, cisa
alimentícios croquetes, compotas, can - demos de lembrança, carretéLs de pe.
gica, coalhada, castanha, cebola, condi- palão, 'envelopes, envólucros para ciam
mentos para alimentos, colorantes rutos de papel, encadernação de papel
Classe 49
fogos, brinquedos, artigos desportivos e chouriços, dendê, doces, doces de fru- ou papelão, etiquetas, Rilhas índices,
passatempos, a saber: álbuns Para re- tas, espinafre, essências alimentares, em- Rilhas de celulose, guardapapos, livro
cortar e armar aviões, automóveis. padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- não impressos, livros fiscais; livros de
mate, farinhas alimentícias, favas, fé- contabilidade; mata-borrão; ornamento!
Classe 39
culas, flocos, farelo. Jumentos, feijão, de papel transparente; pratos, papelid
Par distinguir: Artefatos de borracha,
6°71-acha, artefatos de borracha para figos, frios, frutas secas naturais e cris- nhos, papéis de estanho e de alumínio,
talizadas; gricose, goma de mascar. gorveículos, artefatos de borracha não induras, grânulos, grão de bico, gelatina, papéis sem impressão, papéis em branco
cluídos em cintas classes: Arruelas, arpara impressão, papéis fantasia, menos
golas, amortecedores, assentos para ca- goSabada, geléias. herva doce, herva par torrar, paredes, papel almaço com
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
deltas, borrachas para aros, batentes de
cendensado, leite em pó, legumes em ou sem pauta papel crepon, papel do
cofre. buchas de estabilizados, buchas,
conserva,
lentilhas!, linguiça, louro, mas- seda, papel impermeável, papel em bobuchas para jumelo, batente de porta.
sas alimentícias, mariscos, manteiga, bina para impressão, papel enceranct
batente de chassis, bicos para mamadeimargarina, marmelada, macarrão, tuas- palel higiênico, papel impermeaxel,
ras, braçadeiras, bocais, bases para tecoa, peças teatrais e cinematográficas para copiar, papel para desenhos, palefones, borrachas para carrinhos induspel para embrulho impermeabilizada
e revistas impressas
triais. borracha para amortecedores,
papel para encadernar, papel para esClasse 34
bainhas de borracha para rédeas, cochim Tapetes, cortinas e panos ara assoa- crever. p apel Para imprimir, papel pade motor, câmaras de ar, chupetas cor- lhos e aradas, linóleos, oleados e en- rafina para embrull-3s, papel celofane,
dões massiços de borracha, cabos para, cerados, inclusive para instalações hos- papel celulose, papel de 'filho, papel
ferramentas, chuveiros, calços de borabsorvente, papel para embrulhar tad
pitalares
rac fm, chapas e cent r os de mesa, corbaco, papeVo, recipientes de papel, ro.
Classe
35
das cl , s borracha, cápsulas de borracha
setas de papel, rótulos de papel. rolos
para centro de mesa, calços de borra- Couros e peles preparadas ou não, ca- de papel transparente. sacos de papel,
cha posa máquinas, copos de borracha amimas, couros, vaquetas, pelicas e ar- serpentinas; tubos postais, de cartão,
para freios, dedeiras. desentupideiras, tefatos dos mesmos: Almofadas de coutubetes de papel
liscos de mesa, descanso para pratos,
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonesrmosos, êmbolos. esguichos. estrados,
chicotes de couro, carneiras, capas para cos. baralhos de cartas, bolas para
espanas de borracha em quebrajacto
álbuns e para livros, embalagens de todos os esportes, brinquedos em forma
para torneiras, fios de borracha lisos.
de animais, balões de brinquedo, bilhafôrmas de borracha, guarnições para couro, estojos gaarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo- res, brinquedos mecânicos, brinquedos
móveis, guarnições de borracha para
em forma de instrumentos musicais,
autotw`ivia, guarnições para veículos, cos, inalas, maletas, porta-notas, portalancheiras para escolares, lâminas de chaves, porta-nigtieis, pastas, pulseiras brinquedos em forma de armar, brinborracha para degraus, listas de borra- de couro, rédeas, selins, sacos para vias quedos de borracha com ou sem assodsa para janelas e para portas, lençóis assa. sacolas, saltos, solas e solados. %do, carrinhas, carrocinhas, caminhões,
tirantes para arreios e valises
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
de borracha, manoplas. maçanetas, proClasse 36
para esporte, cartões para 'Oto, casitetores para para-latnas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pe- Para distingair: Artigos de vestuários nhas de brinquedo, casinhas de armar,
dal de partida, paras pata ',usinas, e roupas feitas em geral: Agasalhos, cadeiras de brinquedo, carteiras e enp ratinhos, pneumáticos. ponra de bor- aventais, alparcatas, anáguas. bus is, velopes com 'Cilhas para recortar e
racha para bengalas e muletas, rodas aatas, botinas, blusões, boinas, baba- armar, calçados para bonecas, cordas
massiças, rodizaos, revestimensos de :lemos, bonés, capacetes, cartolas. cara- para pular. clavinas para tiro ao alvo,
borracha. rodas de borracha para mó- p uças, casação, coletes, capas. chales copos de dados. caixinhas de música, •
veis.' sanfonas de vácuo. suportes de cachecols, calçados, chapéus, cintos dados, dardos, discos, dominós, espinmotor, sapatas do pedal de breque. se- cintas, ceenbinações. carpinhos. calças. gardas de brpinquedo. espingardas de
setinbaio e isoladores, suportes, semi- de senhoras e de crianças, calções, cal. vento, estaquinhas para jogam enigmas,
pneumáticos, suportes de as.mbio. san- eas, camisas, camisolas, camisetas. engenhos de guerra de brinquedo. ferfonas de partida. saltos. solas e solados cuasas, ceroalas, colarinhos, cueiros, rinhos de engomar, ferramentas para
de borracha... surdinas de borracha para mas, casacos, chinelos. dominós, achar- crianças, figuras de aves e animais,
aplicação aos fios telegráficos e telefô- am fantasias, fardas para militares, co- figuras para jOgo de xadrez, fogões e
nicos. travad'ares de porta, tijelas, !amais, fraHa . :, galochas, gravatas, gorros logos de lingerir, Jaquetas. laques. fogãoztnros de brinquedos, jogos de

tubos tampas de borracha para crintagotas. tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de'
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios': Armários,
armário; para banheiro e para roupas
usadas, almo5adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrInhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, ,conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
cocijun s os para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
ilhas, estantes, guarda-roupas mesas.
suo, mesinha para televisão, molduras
para quadros, p orta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta -cha
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
nácar. alimentos paar animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas.
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,

luvas, ligas: lenços. mantõs. meias,
mais. mantas, mandrião. manilhas. patet6s. palas. penhoar, pulos-er, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas. ou_
.nhos, p erneiras, quitnonos. regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sucteres, shorts, sungas, atolas ou s/acks,
tater, toucas, turbantes. ternos, uni
formes e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toalhas.
Iençois, mantas para camas, panos para

Futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca. guisos para crianças, halteres, anzóis. iscas artificiais
para pesca, logos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete. linhas para
pesca,- luvas para box, para esgrima,
para jogado) cie soco, mascaras carnavalescas, mesas de bilhar de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo. miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões. r.vecas,
plarquetas para ginástica. pe,..t:s de
Jogos de damas, domioó e xadrez, pelo-

tas, pianos e out ros Instrumentos musicais de brinquedo. pistolas de atirar
ilesas, papagaios de papel; panelinhas.

coslnha e panos de pratos. toalhas de quebra-cabeças em forma de armar.

rosto, e banha, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chã e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas
Classe 33
Aros para guardanapos de pape;
aglutinados. álbuns (em branco). álburn
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
blocos para anotações, bobinas brochu
ras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras
caixas de pape i s° sadernetas. cadernos, caixas de 'cartão, caixas para pa•
p:'stsia, cartões de visitas, cartões co
mera'ais. cartões indicas confete cartolina, ' , adernas de papel meliMetrado

raquetes. redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos da chumbo, tableiros para logos, tacos de bilha-.
tambores para criank,as, tamburéus,
tam5oretes. tênPt de mesa. trens e vias
férreas para brinquedos varas para
pesea, vagonetes e zepelins
Clas;%e 50
Para distmjcir: Insia-os de
do
requerente, cartões loine..ciais, piipM
carta, envelopes, recibos, cheques, ia'
carta, envelopes, recibos, chegues, faturas. duplicatas
Cl j,i1033
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buchas para, jumelo, batente de porta, cato para brinquedos) blocos para frelos, fronteiras para veiar:Zr&
Termo n. 656.341, de 14-8-64
locomotivas, lanchas, motociclos, as
bar e Lanches "Odontologia" Ltda. batente de chassis, bicos para mamadei- correspondência. blacos para calculo& motocicletas, motocargas, moto ferg
ras, braçadeiras. bocais, bases para te- blocos para anotações, bobinas brochuSão Paulo
lefones, borrachas para- carrinhos indus- ras não impressas, cadernos de escre- manivelas, navios, ónibus, para-ch
triais, borracha para amortecedores, ver, capas par adocumentoa, carteiras, para-lamas, para-brisas, pedais, paul
11ONTOLou
bainhas de borracha para rédeas, cochim caixas de papelão, cadernetas, cader- rodas para bicicletas, raios para bfel
de motor, câmaras de ar, chupetas cor- nos, caixas de cartão, caixas para pa- tas, reboques, radiadores paz* valcaloat
Classe 41
dões
massiços de borracha, cabos para pelaria, cartões de visitas, cartões co- rodas para veículos, selins, tricieies, fifh
a
es,
refeições
pronPara distinguir: Lanc
ferramentas,
chuveiros, calços de bor- merciais. cartões indicas conforta car- cantes para veiculas vagões. velocipea
as, frituras e salgados: Bolinhos crodei, varetas de controle do afogador 3
mares, churrascos, cuscus, cochinhas racha, chapas e &litros de mesa, cor- tolina, cadernos de papel melimetrado acelerador, tróleis, troleibus, varaet 411
:ames, empadas, esfihas, kibes, omele- das de borracha, cápsulas de borracha e em branco para desenho, ardermo
carros, tdetes para carros
ta, pastéis, pizzas, salsichas, sanduiches. para centro de mesa, 'calços de borra- escolares, cartões em branco, cartuchos
cha
para
máquinas,
copos
de
borracha
de
cartolina.
crapas
planográficas.
casaladas torta e doces
Tendo a. 656.350, de 14-8-64
para freios, dedeiras, desentupideiras, dernos de lembrança. carretéis de pa'Mama° Importadora t 9xportadora
discos de mesa, descanto para pratos. pelão, envelopes, envólucros para cho
Termo n. 656.342, de 14-8-64
Ltda.
iudival S. A. — Indústria e Comércio encostos, êmbolos, esguichos, estrados, rutas de papel, encadernação de pape)
Guanabara •
esponjas de borracha em quebrajacto
São Paulo
para torneiras, fios de borracha lisos. ou papelão, etiquetas, félhaa indicas.
/armas de borracha, guarnições para Enos de celulose, guardanapos, livros
AUDIVAL
móveis, guarnições de borracha para não impressos, livros fiscais; livros de
automóveis, guarnições para veiculo& contabilidade; mata-borram ornamentas
7.adástria e Cot:girino
lancheiras para escolares, lâminas de de papel transparente; pratos, papei.
borracha para degraus. listas de borra- ohms, papéis de estanho a de alumínio,
Nome coinercial
Indústria Brasileira
cha para janelas e para portas, lençóis papéis sem'impressào. papéis em branco
Terra° n. 656.343, de 14-8-64
de borracha, manoplas, maçanetas: pro- para impressão. papéis fantasia, menos
Classe 2
ludival S. A. — Indri)stria e Comércio tetores para para-lamas, protetores de par orrar, paredes, papel' almaço com
os sem pata papel crepon. papel de Inseticidas, insetifugos, iormic.141as Nní.
para-choques,
pedal
de
acelerador,
peSão Paulo
gicidas
dal de partida, pema para businas, seda, papel impermeável, papel em bopratinhos. pneumáticos, pontas de bor- bina para impressão, papei encerado.
Tarmo a. 656.351, de 14-8-64
racha para bengalas e muletas, rodas parei higiénico, papel inapermeaxel.
Blemco Importadora e 9xporradrbra
AUDIVAL
massiças, rodízios, revestimentos de para copiar. papei para desenhos. paLtda,
Indístri a Branner
borracha, rodas de borracha para mó- pel para embrulho impermeabilizado
Guanabara
veis, sanfonas de Vácuo, suportes de papel para encadernar, papel para esmotor, sapatas do pedal de breque, se- crever, papel para imprimir.
PaClasse 21
sembaio e isoladores, suportes, settis. papel celofane,
Para embr
a
ara distingui; Veículos e suas partes pneumáticos.- suportes de câmbio, san- papel
celulose, papel de linho, papel
soveis, auto-caminhões, aviões, amor. fonas de partida, saltos, solas e solados absorvente, papel para embrulhar tastegrantes, aros para bicicletas, auto- de borracha, surdinaã de borracha para
baco, papelão, recipientes de papel, ronadares, alavancas de cambio, barcos aplicação aos fios telegráficos e talai& setas de papel, rótulos de papel. rolos
imbuiria Brasileira
breques, braços para veiculas. bicide. nicos, travadores de porta, tijelas, de papel transparente. sacos de papel.
Eu, carrinhos de mão e carretas, caiai. tubos, tampas de borracha para conta- serpentinas; tubos postais, de cardai,
Classe 7
liões, caminhonetes. carros-ambulames gotas, tinas de borracha para elaboração
Máquinas e utensilias para seroas unto
tubetes de pape,
de substâncias químicas
• rarros-tratores, carros-berços, carros
dos exalusivarnente na agricultura
Termo n. 656.348, de 14-8-64
rinques, carros-irrigadores, carros-ear.
horticultura
a saber: arados. abridora?
Vérmo n. 656.346, de 14-8-64
Chrintica Industrial Fidalga Ltda.
oçaa, carroceria& chassis, chapas, drde sulcos, adubadeiras, ancinhos cata
Verona Indústria e Cornérc,o Ltda.
São Paulo
adarea para veiculo& cubos de veicánicos e empilhacfores combinad4
São Paulo
arrancadores mecânicos para agri
culas, carrinhos arara máquinas de as tura, batedeiras para cereais, boarb
:rever, corrediços 'para veiculo*. cubos
paar adubar, ceitadeiras, carpida t
Ia rodas, colmeias para radiadores de
V E-R O )1 A
ÇARROUSSZL ZZ PRIMOS ceifados para arroz, charruas para g
veiculo& desligadêiras, estribos escacultura,
cultivadores,
debulhador
IndiSetria Braelleire
las rolante*, elevadores para passagei.
Classes: 32, 33 e 50
deatocadores, desentegradore& esmagek
os e para carga, engates para carros.
lxpressào de -propaganda
dores para agricultura, escarrifi~
troas de direção. freios. tronteiras para
C/asse 40
rei enchovadeiras, facas para migai.
eiculos. guidão. locomotivaá, lanchas,
Têrmo n. 656.349, de 14-8-64
Móveis
em
geral
de
metal,
vidro,
de
nas agrícolas. terradeiras, gadanho
Tito Ivlascioli
totocicletas, molas, motociclos, inato. aço, madeira, estofados ou :Ao. inclugarras para arado, grades de df'scqi
São Paulo
.a aas, moto fugões manivelas, envios. sive móveis ara escritórios: Armários,
ou dentes, máquinas batedeiras pe
laibtra, para-choques. para-lamas. Para armários para banheiro e para roupas
, agricultura,
maquinas inseticidas. m
mima, padais, liambas, rodas P a
usadas, a1ino adas, acolchoados para
quinas vaporizadora& máquinas ctii
-icletas,'rop.vuaisr móveis, bancos, balcões, banquetas, •
PRORROGAÇÃO
munOr. máquinas nivetadoras de terr*,
eicleletaa, reboques, radiadores para vea bandejas, domiciliares, berços, biombos,
catarinas perfuradoras para a agricululos, rodas para veículos. selins, Ui- cadeiras, carrrinhos para chá e café
tura, máquinas de plantar. motochata
ides. torantes para veiculos vagões. conjuntos para dormitórios, conjuntos
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
,elocipedes, varetas de controle de afa para sala de jantar e sala de visitas.
roçar, de semear para sulfatar, de
odor e acelerador troleis. troleibus, vs. conjuntos para terraços, jardim e praia.
roratlia de triturar, de estarmar terra,
raes. de carros. toletes para remos
ara irrigação, ara natar lannigas C
conjuntos de armários e gabinetes para
outros Insetos, oara borrifar e oulveria
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Termo n. 656.344, de 14-8-64
zar desinfetantes. ara adubar para
piaa — Artefatos de Borracha Ltda. giratórias, cadeiras de balanço, caixa
agitar e espalhar alha, para cohaor
de rádios, colcheias, colchões de molas
São Paulo
aarodão, para colher cereais. máquina'
dispensas, divisões, divans, discotecas,
amassadoras oara fins agricolas. de
de madeira, espreguiçadeiras. escrivanicortar Árvores, vara
BEXPLAC-ARTEPATOS
caP
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
pinar, máquinas tombinadas para NINDUSIRIA BRASILEIRA
DE BORRACHA LTDA.
mesinhas, mesinhas para rádio e televiowa e cultivar, de desbanar. ara ansão, mesinhas para televisão, molduras
ular, máquina e moinhos para forra-'
ara quadros, porta-retratos. poltronas.
Classe 21
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- Para distinguir: Veículos e suas partes gens, máquinas toscadoras, ordenado.
Nome comercial
res mecânicos, raladores
ronéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e integrantes: AX03 para bibidetaa, auto los compressores aramecânicos,
a agricultara,
Urino n. 656.345, de' 14-8-64
vitrines
móveis, auto-caminhões, aviões, amor. sachadeiras, semeadeiras, aecadeirae,
-Ip'ac — Artefatos de Borrada Ltda
tecedores. alavancas de câmbio, braços, secadores de tena tosadores de gra.
SDo Paulr
Termo n. 656.347, de 14-8-64
breques, braços para veiculo& bicicle- ma , tratores signa:ama vá/valas para
Tapajós Embalagens Ltda.
tas, carrinhos de mão e carretas, canal
mánurnas agrícolas
São
Paulo
BELP -L A C
ahonetes„ carros ambulantes, camialiões
— I, •
Terra°
n. 656.352, de 14-8-64
carros, tratores, carros-berços, carros
Inchietria Brasileira
,
Leyser es Cia. Ltda.
tql
tanques. carrosarrigadores, carros, cgr;
Leyser & Cia. Ltda.
roças. carocerias, chassis. chapas cir
n .,
Goiás
nciCia trie Bies 1 ei ra
calares para veículos, ecbos de Veiculas
liztInqua. Artefatos 4,•acha
•rr,/cha, artefatos de borracha para
Í carrinhos para máquinas de marear+
iculos artefatos de borrachP nãc Incorrediços. para veiados. direa M ' '
Classe 38
nirlos cri oura clas ses: Arruelas, ar•
uadelras, estribos, escadas rolalitess'ale'
Aros
para
guardanapos
ae
Rapei
Jla . amortecedores, assentos para ca.
andores para passageiros e para 'carga
*. 4
C
aras borrachas ara aros *Patentes de lointinarlos, álbuns (em branco), MbpP engates para 'cardos; eixos de 'atiçai,
Nome
comerciai
lelpara
retratas
e
autógrafos,
balões
estabilizador
buchas,
Ore, buchas de
Ir
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fiênuo a. 656.353, de 14-844
Lascam- & Cia. Ltda.
Goiás

OFICIAL (Seção 111)

Miemo a. 656.360. de 14-8-64

Termo n. 656.364, de 14-8-64
Canncs Publicidade Ltda.
Goiás

joio Bonfim Sobrinho
Goitis

' 4fltC4 elaz

Indústria Brasileira

dezembro de 1961

i BIG LOJA
Indústria Brasileira
y ,

Vendad

Classe 32
Almanaques, anuários, álhans impre&
los. cartazes, catálogos, jornais namc
*aia e estrangeiros, publicações impressas. revistas. Propaganda mu rádio,
televisão, jornais, programas ratai:rias:d.
coa, peças. teatrais e cinematográficat
e revistas impressas
Termo n.° 656.365. de 14-8-64
Refrigerantes Brasília Ltda.
Goiás

!

n• 9

j3V5.4. iteinitad

BRASILIA, LTDA.
Rua 19,.Rone lin; Guiam id
Wind.u.it4

Ciasses: o, 33, .40 e 50
Frase de propaganda

Têczno n. 656.366, de 14-8-64
Refrigerantes Brasilia Ltda.
Goiás

Classes: 8, 33, 40 e 50
Frase de propaganda
Termo n. 656.358, de 14-8-64
João Bonfim Sobrinho
Goiãr

de

eramMora

Termo n.° 656.369, de 14-8-6+
Casa Rádio Luz Lida,
poiás

Classe 41

Termo .n.° 656.371, de 14-844
Companhia de Algodão e- Óleos Fina
— Indústria e Comércio S. A.
Ceará

CONBRACINE

Nome comercial

rnná: refrescos. refrigerantes; soda: 'ta.

topes para refrescos

.

Termo n. 656. 368, de 14 8 44
Casa Rádio Luz T",
Goiá;

Mais Barato

caroço de algodão, ....anuo •

desodorliado para fins cotnestivel

Tênmo n.° 656.363, de 14-8-64
Consórcio Brasileiro de Cinemas S. A.
— Cobrancine
Classe $3
Aguas gasosas. naturais ou artificiais:
Goiás
caldo de cana, caldos de frutas: gua•

Nem São Pautei
nde

Cinemas S. A. -

4111

Classe 43
Para distinguir guarana

Óleo de

,..0f3orcip Brasileira

•

it•

rent.WS

•

Tèrmo tr. 656.362, de 14-8-64
ar:virmo BraCsile'ro de Cinemas S. A.
— C,onbracine
Goiás

214 0~241

111111111tee NOa. 5

ReFPIGed *NIES BRASIt.IA4. rt•

su CoMetaa.101 esn Q,
Sures 111•0ffid•

Têrmo n. 656.370, de 14-8-64
Companhia de Algodão e Óleos Pina
— Indústria e Comércio S. A.
Ceark

Classe 43
!ara 'distinguir laranjada

Classes: 8. 33. 40 e '50
Frase de propaganda

/5". i •

Classes: 8. 33, 40 e 50
Titulo

Big Oportunidades
Têrmo n. 656.357 de 14-8-64 •
rasa Bonfim Sobrinho
Goiás

Refrigerantes Brasília Ltda. Goiás

Cátà Rádio t..tã

214

*

Tinno n. 656.367, de 14-8-61

•

Indústria Brasileira

Classe 36
Alçados para homens. senhas e crianita, de todos os tipos e tamanhos
Classe 40
l
Lo ale em gerai de metal, -de
Tênma n.° 656.354, de 14-8-64
aço, madeira, estofados ou não. incha;
João Bonfim Sobrinho
eltre móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
•Goiás
usadas, alnacradas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas. domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para saia de jantar e sala de visitas,
conjuntos para-terraços, jardim e praia.
Ciasses: 8, 33, 40 e 50
conjuntos de armários e gabinetes para
Frase de propaganda
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Tèrzno n. 656.355, de 1)4
giratórias, cadeiras de balançq, caixa
João Bonfim Sobrinho
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, clivará. discotecas
Goiás
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltronas
Classes: 8, 33, 40 e 50.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha
Frase de propaganda
Ou, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Têrmo n.° 656.356, de 14-8-64
João' Bonfim Sobrinho
rtno n. 656.361, de 14-8-64
Goiás
jaão Bonfim Sobrinho Goiás

*

•

~ffles=i2e281

Companhia de AlgodãP
e Óleos Finos
Industria e Comércio S. A.
Nome comercial
Termo n. 656.372. de H 8-64
•
Produtos Cajumel Agro Industrial Ltda.
Ceará

_amues: 8, 33, 40 e 50
Frase de propaganda
n.° 656.359, de 14-8-M
Terão Bonfim Sobrinho
Goiás

131G LOJA_
otlez,e,
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.4ánse

se
50

Inireltall em geral da requerente. a ia.
bar:. Papéis .de cartas, envelopes. contratos, recibos, chequei, .notas. faturas.
PArtioranI diligleatas. ie ÇaLçie 4

duak cadeias:

c, CPt?'

ntbio.

Visitas . • comerciais

Cse'4°
!

Nome comercial

(4
P
4>
RR O•
f?%
,

Nome cer•'--r's,

r
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,Segunda-feira 21

• • ..
Timo a. 656.384: de 14-8-64
Classe 33
Termo n.9 656.373, de 14-8-64
.
• Vitória, Publicidade e Investimentos Incorporações, participações e distribui- Indústria Farmacêutica Nando Ltda.
de bens e valores, financiamentos e
Ltda.
• Piauí
! ção
investimentos administração de ;móveis.
compra e venda de imóvris e lan.;a-

Vitória. Publicidade
e investimentos Ltda.
Nome cemercial
- —
Termo n. 656.374, de 14-8-64
Vitória, Pub'icidade e Inestimevntos
Ltda.
Cearé

mentos d-a. con.:ominios
Classe 50
lmp-essus em geral: papel para correspodn'encia, cheques, notas promiisórias
indústria Brasileira
duplicatas, cartões comerCiais e dz • Visitas, impressos de contabilidade i esClasse 3
crituraçáo em geral, enve:opes 'e outros Para distinguir um preparado ii+rmnartigos da classe
céutico

LUTEOL NANDC

TénnO n.9 656.379, ele 1A-8-61
José Ribamar Boga
.
Maranhão

Termo ti:9 656.385, çle
Indústria Farmacêutica Nando Ltda.
Piauí

PRORROGAÇÃO
...,. .
• - -- '-'

7,4
......,..,
_
Y;
.—

'

.

Indústria Brasileira,

Luteol

q

d'' i, n5',7
n: f '-'
%e
'4, 4) é , ,,

indústria Brasileira
.

,

Classes: 16, 32. 33 e 50
Sinal de propaganda
Termos as. 656.375 a 656.378, de
11-8-64
Vitória, Public'dade e. Investimentos
Ltda.
Ceará

'Melo n.9 656.389, de 14-8-64
Conrado de Andrade O Filhos
Nal

Classe 32
Para distinguir um jorna/ impresso
Têrrno . n. 656.380, de 14-8-64
Jeová Andrade Ponte
Ceará

QUINADO D' OURO
Indústria. Brasileira

Classe 3
Para distinguir um preparado farmacêutico
Têrmo n. 656.386, de 14-8-64
Indústria Farmacêutica Nando Ltda.
- Piauí

Trifosfato Nando

Classes: 23,- 36, 37, 4E e 53
Titufo
Termo n.9 656.391, 4: 14.-64
P. Sanford & Ca.

Sanfoid Gen,
Ceará
Nome comercial
Têm)

656.392, de 14-8 b1
Constância Abreu
Piau!

""i

Drogaria

São Sena&
Ciassem 1, 2. 3, 33, 48 e 50'

Titulo

Terra on. 9 656.393, de l4 -86i

N. Correia kbiapina'
Raul

Indústria Brasileira,

,
Classe 12
Para distinguir vintio quinado
Classe 3
Para distinguir um preparado farmaTêrmo n.9 656.381, de 14-8.64
cêutico
Indústria Farmacêutica Nando Ltda.
656.387,
de 14-8-64
Têrmo n.9
Indústria Brasasira
Piaui
. ..
Indústria Farmacêutica Nando Lida.
Classe 40
Piauí
, Anti -.Parasitário.
Colchões de molas ou não de tod qs ai
Nando
tipos
Indústria Brasi/eira
Termo a. 656.394, de 114-61
Indústria e Comércio Plastpé Ltda,
Classe 3 *
Maranhão
Para distinguir mil preparado farma*indústria Brasileira
cêutico
Classe 3
Tiram n. 656.382, de 14-8-64
Indústria e Comércio
-Indústria Farmacêutica Nando Ltda. Para distinguir um preparado farmacêutico
Piaui
.
Plastpé
Temo n. 656.388, de 14-8-64
Indústria Farmacêutica Nando Lida.
b°.
Nome comercial
Piauí

ELFL.E

Classe 16
Para distinguir: Materiais de c•.nistruCeeis e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos. §atentes, balaustres. blo
coo de cimento, bloros para pavimentação. calhas, cimento. cal, cr& chapas
isolantes caibros. caixilhos; etdunas;
chapas para coberturas, caixas dágua•
caixas para coberturas. caixas dágua
caixas de descarga para etixos. edifica
ções premoldadas. estuque. emulsoo de
hase,asfáltico, estacas. esquadrias. estria
turas metálicas para construções. lame
as de metal. ladrilhos, lambris, luvas
rê
nula° n.r 656.395, de 14-8-64
de junção, lages. lageotas, material iso‘'\ N.C.
irmLatcde-uatica Indústria e Comércio
.' Plastpe Ltda.
trinaFa
ú
sad
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
Indw
lidaranhâo
•
sai para revestimentos deparedes. ma
Nes
CJ
deiras pára construções. mosaicos, pro
IP\
•lutos de base as gúltico, produtos para
•‘o 0
tornar impermeabilizantes as argamas
Nome comercial
1/4(z,
sai de cimento e cal. hidráulica. pedra
Timo ir. 656.390 de 14464
gulho, produtos betuminosoi, impertnea
Evangelos Georgios Halvanrzis
CJVi
hilizantes liquidos ou sob outras formas
%í•
Luattstria tirasitetrai 1
Pisai
oara revestimentos e outros como nat
construções. persianas. placas para pa
:imantado. aças ornamentais de ciClasse 3
Classe 36 intato ao gesso ara tetos e paredes Para distinguir rini reparado !armaSandlias (tipo Japonesa), de borracha
e
p
c'eutico
napel para forrar casas massas anil
lstico, calçados para homens, senho.
'
;ciclos para uso nas construções. par.
nas e crianças
14-8-64
656.383,
de
9
Termo n.
metas, portas. po-tões. pisos, soleiras.
Ltda.
Nando
78rmo n. 656.396,
mira" Portas, tijolos tubos de concreto, Indústria Farmareutica
14-844 4
Companhia Importadora de
Plau1
e Exportadora,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
Moraes
lues de cimento. vigas, vigamentos .e'
• ....9,
Maranhão
tr vitrás
gia/A "'
Classe 32
Jklmanaques anuários álbuns inteires
.4.4
soa, cartazes. catálogos jornais nade
Comp-anhia Importaddia
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DIA= OFICIAL (Seção RI)
targat de dgui, aparelhos de alarme,
aparelhos de .aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
bordar, aparelhos para arqueação de

de róseas, lentes de contacto, medidora@
de intervalos, aarelboa para meição, miras de qualquer graduação, raassaricoa.
norrnografos, uiveis de ferro, nivela de
água para caldeiras, óculos, instrumentos óticos de observação e medida, aparelhos de ondulação permanente, objetiva para ampliadores, misturadores para

volumes, balanlças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para 11quidoa e massa, binóculos, bules elétricos, para rádios e televisões,
baterias, baterias elétricas, businas, ba- banheiros, painéis de carros, para-raios,
Indústria Brasileira
rómetro*, bússolas, bobinas, balcões fri- plugs, panelas elétricas, panelas de
goríficos, aparelhos para banho de ar pressão, pistolas de pintura, pickups,
quente, chuveiros elétricos, coquetelei- pilhas secas elétricas, prumos, pantóClasse 41
bombo,s, hombocados, biscoi- ras, churrasqueiras elétricas, craves elé- grafos, parómetros, pantômetros, piroPd. bolachas, bolos,- botos gelado" tricas, chaves automáticas, chaves para metros, instrumentos de precisão, parisSalas de mascar, caramelos, chocola- antenas e fios terra, contaçtos elétricos, ópios, prismas fotográficos e puxadozkes. cacau, confeitos, crocantes. drops. candeláros, chaves de alavancas, cha- res de filmes, potenciórnetros, revolver
doces de leite simples e compostos, ves de tomadas, comutadores, 'cafeteiras para pinturas, projetores cinematográfidoces de frutas em conservas pre- elétricas, compassos, câmaras frigorífi- cos, pince-nez, aparelhos de refrigeraparadas em massa. em calda em con- cas, caixas de descarga para vasos sa- dios, quadros de comando, refletores,
ilervas, em compotas. e em geléias. nitários, aparelhos para cortar pães, ca- ção, refrigeradores, réguas de aço, rádoces. doces gelados. doces de amên- feteiras automáticas, câmaras fotográ- reatores, relays, receptores, geradores
doas, de amendoim, de nozes, de cas- ficas e cinematogra çicas, chassis, con- automáticos, relógios, relógios de ponto
terv-ia. e de frutas gr-as oertos com densadores, castiçais, condensadores pa- e de vigia, redutores, resistências elédiocolates, frutas secas passadas e ra vapor, colimadores, aparelhos cor- tricas, registros para água, registros paartista:Ludas, geléias. coma de mascar, tadores de frios, cabos e condutores elé- ra canais e comportas, receptores de
peai:Crés, pastilhas. ri . 1-rai5a. pirulitos. tricos, contadores de rotação, caixas sons, reatores para luz fluorescente,
para revelação de papéis moltográficos reostatos, registros para vapor, registros
-vetea, torrões
pudins, panetones
câmaras ampliadoras, compressores, má- para bides, para banheiros, para apare,
torra s
quinas cinematográficas, instrumentos lhos bebedouros, para lavatórios e paTermo n. 656.3(18, de 14-864
de calcular, chicotes para automóveis, ra pias, registros de água, secadores paCia.
T. Mendes
cronômetros, carrilhões, aarelhos de co- ra cabelos, quebra-luzes, sorveteiras,
lar fotografias, aarelhos calibradores, sincronizadores, sextantes, selecionadoaso
cinematográficos, aarelhos de contrôle res, sifões, sereias de alarme, aparelhos
le cinematográficos, aarelhos de con- para soldar, soquetes, sinaleiros, regutreile de sons, aarelhos de comunicações ladores automáticos ou não, aparelros
interna, discos gravados, diais, ducras, de televisão, telelupas, telêmetros, todiafragmas ara fotogfafias, despertado- madas, telescópios, teodolitos, tecnigrares, enceradeiras, expremedores elétri- fw, termômetros, tomadas de correntes,
cos, estufas, esterehzadores, esquadros aparelhos de telegra fo sem fio, transforde aço, esquadros de agrimensor, extin- madores, trenas, torradores de cereais,
tores de incêndios, aparelhos para ex- torneiras de compressão, torneiras de
premer frutas e legumes, aparelhos es- alta pressão, torneiras com dispositivos
tereoscopicos, escalas indicadoras de para aquecimentos de água, telefones,
maré, eletrótnetros de quadrantes, .es- telescópios, transmissores, toca-discos
pectroscópios, exaustores, estojos para automáticos ou não, tubos conduits, terfiltros com torneiras, aparelhos eletrõ minais para baterias, voltimetros, vennicds em geral, equipamentos eletrôni- tiladores, válvulas, válvulas de reducos, elétricos e rádios-técnicos, fogões. ção, válvulas para rádios, válvulas pa&imos e Sagareiros elétricos, faróis, fa- ra gua, válvulas de descarga e pressão
roletes, fios para eletricidades, fios ter- válvulas de comportas, velas para filClasse 36
àau,iilias (tipo laporusa), de borracha ra, apárelros fotográficos, ferros elétri- tros, aparelhos transmissores, aparelho,
p'astico; calçados para homens, se- cos de engomar e passar, ferros code transmissão e recepção de sons,
tunas a carvão, ferros elétricos para
nhoras e crL,nças
tripés
soldar, fervedores, fusíveis, filmes, re656:39,
de
14-3-61
Termo n.9
'Farino n. 656.401, de 14-8-64
velados, fôrmas elétricas, filtros de
uu S. A.
Televox
Refrigeração Mundial Ltda.
óleos para motores, aparelhos de freGuanabara
quência modulada, máquinas fotográficas, 4ilmes rigidos, fonógrafos, fitas
tricas, instrumentos fisicos, focalizado
res para câmaras fotográficas, geladet
, ras, garrafas térmicas, geradores auto
rnaticos, geradores estáticos e eletrôni
cos de alta frequência que funcionam
com válvulas para aquecimento por dieindústria Brasileira
lérrico e indução, fitas magnéticas, aparelhos para gás engarrafado e apareClasse 8
Classe 3
P4ra distinguir artigos e aparelhas elé- lhos de inversão, heliógrafos, hidrômeericos e eletrônicos em geral, artigos do- troa, holofotes para automóveis, inter- Para distinguir: Aparelhos elétricos, instn.ésticos, aparelhos e artigos para ins- ruptores, isoladores, impressores, apa- trumentos científicos, instrumentos e
talações elétricas e ridráulicas; conjun- relhos de inter-comunicação, indicado- aparelhos para fins teis: Craves, soque
toa de peças óticas. formando diversos res de níveis, irmSris emanantes ara tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
apsrelhos de ótica, instalações elétricas rádios, aarelhos de gás neon, gravado- dutos para barras' coletoras chaves fuacessórios de rádios, aparelhos e ins- res de fitas, gravadores de discos, má- siveis, Seguranças, retificadores de óxitrumentos didáticos. instrumentos de quinas impressoras, fotográficas, isolan- do de cobre, retificadores de selenio.
precisão, instrumentos e aparelhos Para tes elétricos, instrumentos matemáticos válvulas retificadoras, válvulas eletro
fias úteis, instrumentos científicos; acen- e didáticos, isoladores de corrente, Ins- nicas, eletrodutos, aparelhos d
dedores, acendedores elétricos, acumu- trumentos náuticos, instrumentos para çáo residencial, industrial, externa e 1,
ladores elétricos. apitos. aspiradorse de medida e - contrôle para Mecânicos, in- aeroportos, aparelhos de aquecimento
pó, aquecedores, abat iours, alto-falan- termediarios para filmes, lâmpadas, lu- aparelhos de controle eletronico, rolés
netas, liquidi çicadores, lupas. lampeões. reguladores de tempo, aparelhos de
tes. antenas, acumuladores, air
dores, anemómetros. amperômetros, as- lustres, lentes, aarelhos luminosos, apa- aquecimento, aparelhos de controle elesadeiras elétricas, adaptadores de ini- relhos de luz fluorescente, limpadores trônico, ralés, reguladores de tempo
croseóplos, agulhas ara fonógrafos. de para-brisas, lanternas portateis e lan- aparelhos de aquecimento por alta freaquecedores de ambiente, aparelhos de ternas de mão, lumes trazeiras ara vei- quência, vibrometros, vibrografos, apa
contrõle e medida aparelhos de expur- culo& tnicrosáios, cicrômetros, manó- relhos de fadiga, equipamento de ba
go utilizados na limpeza e desinfecção metros, aton,5culos, mostradores, mostra lancearnento, acessórios para linha (I
re
rido, m : crofone3, medidores ra linha de transtil , e c),
de sentinas, mictórios e outros locais dores d.!
aparelhos de ligações para banheiros,
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos
de ar condicionado, aparelhos de alta
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
tenaão, aparelhos automáticos para deg-i

Dezembro de 1964
guiadores de voltagem, equiamentoa ta.
lefonicos de alta frequeacLs, volt6com
troa, amerometros, wattOmetroa, ko•
quenclotnetros, medIdorea de fator Me
otencia, medidores de watt-hora, quer
dros de controle, chaves secas, chaves
a Óleo, ara-raios, fustvels, chaves dem
ligadoraa, condensadores, transformado,
na, reguladores, equipamentos de prova, aparelhos de medição, fogões, Ioga-.
reiros e fornos elétricos, estufas, pane.
las e bules elétricos, cantara: frigorificas e aparelhos de refrigeração, geladeiras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferros elétrir
coa de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para moer
legumes e carne, refletores, torradorea,
balanças, rádios, aparelhos de televt.
são, alto- çalantes, discos gravados e
cmapainhas elétricas
Tértno n.° 656.402, de 14 - 8 -64 /
Distilaria Vencedora Ltda,
São Paulo
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Álcool
Termo n. 656.403, de 14 - 8 - 64
De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
USE DE MILLUS E TENHA

O BUSTO QUE VOCE QUER,
Chr,se
Frase de propaganda
Terra° n. 656.407 de l 4-8-54
Drogafarma Retiro Ltda.
Rio de janeiro
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