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REVISTA - DA PROPRIEDADE.
INDUSTRIAL

N9 153.668 - 153.669 - remende
Martins Gomes:
N9 154.207 - Kiichl Ameniya.
NO 154.483 - Rohrn & Hoos Com.
pagny.
N9 155.427 - Josef Rosa, Vlasti•
mil Petr, Jirí Seckar, Zdenek
Jaroslav Novak.
NO 155.446 - Companhia Universal de Fósforos e Embalagens.
•
NO 155.602 - Luís Jorge Mooney,
N9 155.606 - Liggett & Myers
bacco Company.
N9 156.326 - 156.330 - 156.331 Elastomer A. G.

NO 128.965 - Graxo Ground LiN 9 120.618 - Cortador de libra .mited.
Goodyear Airchaft Corp.
N9 130.084 - Farbenfabriken Bayer
NO 123.517 - Processo de preparaEXPEDIENTE DO DIRETOR
ção de novos derivados do pirazol - Aktiengesellsch aft.
GERAL
N9 130.133 - Montecatini SocietA
May And Baker Limited.
N9 126.029 Mecanismo de levan- Generale Per L'Industrla Mineraria
Dia 26 de fevereiro de 1965
tamento _de fita para máquina de es- e Chimica.
N9 130.956 - Ciba Societé Anocrever - Sperry .Rand .Corp.
N.9' 86.230 -• Geo G. Sandernan
nyme.
126.237
Fixador
feito
de
chaN9
Sons & Co. Limited.
N9 131.191 - F. Hoffmann La
N9 170.861 - Irmãs Salton, Li- pa de metal e processo de produziEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Roche & Cie. Soc. Anorwirre.
Prestole Corp.
lo
mitada.
PESQUISAS
NO 131.250 - •Takeda Chemical InN9 126.268 - Processo de endureN° 170.862 - Irmãos Salton Lid.
dustries
Limite
cimento
superficial
de
corpos
ou
armitada.
EXIGÊNCIAS
A.
Sandoz
N9 174.421 - Celestino A. Cordeiro. tigos • metálicos de titinio ou de zin- N9 131.985
Comi°
ou
respectivas
ligas
rçpbe
203.209
-•
Companhia
Paulista
N9
Dia 26 de fevereiro de 1963
TERMOS COM EXIGÊNCIAS
Stael Works Ltd.
da Alimentação S. A.
CUMPRIR
A
126.715
Um
recipiente
elástiN9
Térmos
com exigências a cumprir:
306.436
José
Alves
RepresenN9
co ou contratil Container Patent
NO 407.119 - Móveis Lofer
tações Sociedade Anônima.
ninada:
Têrmos:
N9 333.669 - Leão Júnior & Com- Co G..M. B. H.
N 9 476.873 - Poli Flex Ind. ds
1‘19 126.775 - Processo de produpanhia S. A.
zir novas 1,2 diaril 3,5 dioxo pirazoN° 103.392 - S. Tamicar1am N. V. Borracha Limitada.
N9 353.634 - Madehn A. G.
N9 114.521 - Imperial Chemical
N9 358.039 - S. A. Cotonificio lidinas 4 substituídas - .1. R. Geigy
Sociedade Anônima.
Industries Lim ited.
DIVERSOS
Gávea.
N9 121.762 - montecatini, Societl.
N9 126.788 -• Molde aperfeiçoado
N9 360.868 - Roberto L. Gordon. para
fundição centrifuga de tubos - C.enerale per L'Industria Minera:la
NO 477.663 - Sany0 Electric Co
N9 366.541 - S. A. e Soc. de Aços
Compgnie de Pont A. Mousson.
e Chimica.
Limitada - Prossiga-se com excluEspeciais Limitada.
Aziende Colori Na- são dos artigos grifados.
N 9 124.795 N 9 374.119 - Kaspar Winkler &
MODÈL0 DE UTILIDADE
zionale Affini Acua S. P. A.
NO 479.293 - Editorial Pluma U.
Co Inhaber Dr. Schenker Winkler.
DEFERIDO
N9 124.994 - Rpberto Milliet de mitada. - Prossiga-se com exclusão
N 9 377.855 - Transformatlores ReOliveira.
de órgãos de publicidade.
tificadores Prodelec Limitada.
N9 111.674 - Nôvo aparelho para
N. 378.151 - Laboratórios Vita
125.785 -- Scatieá
125.784
NO
dar conformação a manteiga usada Italiana Resin e.
EXPEDIENTE CA SEÇÃO DE
Sociedade Anônima.
N9 345.386 - Representações Incor- em serviços couvier - Johatrn
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
126.598 - Rohm & Haas ComN9
Plockshuber.
poradas Limitada.
pagny.
NO 126.217 - Nova argola portaTransferência e Alieraço,z de Nome de
toalha - Metalúrgica Triângulo SoNO 126.718 - E. I. Du Yont de
Titular de Processos
Company.
Nemours and
ciedade 'Anônima.
Divisão de Patentes
NO 129.419 - United States Steel
Dia 26 de fevereiro de 1965
Corporation.
EXIGÊNCIAS
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N9 130.165 - Compagnie de Saint
Novigraf Indústria e Conid:..:, de Ma.
Térmos com exigências a cumprir: Gobain.
terias de Eritário Ltda. (na altera.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N 9 91.453 -- Estanislao JakoN 9130.342 - Didier Werke A. G. ção de nome da marca NOVIGRAF.
DEF'ERIDOG
•
bowicz.
N° 131.125 - Hooker Chemical número 260.002) - Anote-se a alteraN 095.098 - Camilo Scluidl e Corporation.
ção
nome.
Dia 26 de fevereire de 1965
Gualterio António Biberscnick.
N 9 121.511 - Montecatini, Societá
NO 105.437 - Librey Owens Ford
Indústria
de Convecções de Alagoas
Generale per L'Industria Mineraria S.A, Incal (transferencia
N9 97.627 - Encurvamento de Fõ- Glass Co.
para seu nome
e
Chimica.
lhas de Vidro - Pittsburgh Piate
N9 112.499 - Compagnie de Saint
da marca Aladin/ n u 260.613) - Ano'UniOn.
Carbide
CorN9
131.551
nlases Co.
Gobain'
te-se atransferencia.
Manufatura de AntiN° 113.396 " - Cook Walte Lab poration.
N9 105.057
Ibate S.A. Agrícola
2ecuária na(i
biótico - Imperial Chemical
Inc.
N9 131.726 - Ivo, Bianchi.
tiles Limitd.
N9 117.278 - Compagnie & Saint
N.9 131.980 - Panam Propaganda alteração (12 nome na ma-ca Ibate
mero 261.435) - Anote-se a altera.
N9 105.460 - Processo e Aparelho Gobain,
Sociedade Anônima.
para encurvar chapas de vidro NO 117.680 - Ansul Chernical Co.
Balten Emerson 9o- ção.
NO 132 105
Libbey Oweris Ford Glass Co.
Gr.etz Kommanclitgesellschaft
N9 117.814 - Felten aí, Guilleaume cieeade Anón ima.
N9 111.517 - Processo para prepa- Carlswerk Eisen Und Stahl Aktien-.
N9 132.541 - The National Cash ferència para seu nome da marca PC.
•
rar novos compostos . esteróides da. gesellschaft.
tromax n" 303.6381 - Anote - se a transRegister Com pany.
série pregnânica - Merck & Co.
N9 120.819 - Soc D'Electro
ferência.
N9 132.733 - Hagop KatchvartaInc.
D'Electro Metallurgie et des Acierles
Orval Industrio e Coiwrcio de ProKatchvartanian.
nian
e
Zavem
N9 113.647 - Alvejamento de polpa
D'Uaine.
Flectriques
dutos -cos Ltda. (na alteração de
N°
132.881
Goodrich
Gulf
Che- The Bauer Bros Co.
121.871
N.
V.
GloeilampenN9
nome nas marcas Oval termo 328.431
r
N 9 114.802 - Processo pára a fa- f a brieken
NO 133.00:3 - Waldyr -tos Santos - 3rva1 Tox termo 336.698 - Orval
bricação de fõlhas de resinas sintéNç' 121.878 - White Woold Corp Pereira.
Tox termo 402.244 - Orval têrmo
ticas - Societé Anonyine Des Usi- Sne'edade Anônima .
N9 133.569 - Darcilio Boreggio.
nes Chausson.
402.245. - Anotem-se as alterações de
N9 122.031 - Sunbeam rio Brasil
NO 135.365 - Vinicius Ruas Fer- nome.
N9 119.560 - Processo e Aparert! Corrosivos S. A.
lhos para produzir pureias desidrataN9 126.997 - Corrunissariat a reira da Silva.
Rodrigues de Andrade C Cia. (trans..
N° 151.596 - Ruy José Ribeiro. feréncta
das - General Foods Corp.
L'Energie Atomique.
para soe nome da marca Pa.
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-. As Repartições . Públicas
'deverão remeter o .expedtéraiie

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDI ê ¡n1 T E
:

destinado á publicação nos
.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
jornais, didriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
CHIlier•DCirERVIÇO DE pueucAçõEs
11,30 horas.
CHEFE DA scçÃo Da nnowçie
PLORIANO GUIMARÃES
. - As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
les à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deSEÇÃO ai
verão ser formuladas por esexpadiente do Departamento
Ealtao
da
publicidade
do
crito, à Seção de Redação, das
induatrial do Miniatirlo
Nacional rne Propri
O às 17,30 horas, no máximo
da Inch:latria Cernireis
até 72 horas após a salda dos
tepreato nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais.
1/IIMONn11.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
A
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior3
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
600,00
Semestre
• . . Cr$
Cr$
Semestre
•
.
.
450,00
exterior, que serão sempre
1.200,00
Ano
Cr$
Cr$
Ano
900.00
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.000,00
Cr$ 1.300,00 Ano
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem parte superi-cr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali. que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas. na
. •
•

•

•

tativa termo 418.349) - Anote-se a
transferência.
Cari Walther (na alteração de nome
-na marca Walther n° 165.805) - Anote-se a alteração de nome.
Jul./ S.A. Ind. Mecânica (na alteração de nome na marca Juba número
179.696) - Anote-se a alteraçãt
Dr. Paulo Martins Dantas Bastos
(transferência para seu nome da marca
Radiomar número 267.066) - Anotese a ..-ansferência.
'Cia. Aktiengesellsehaft (cansferência
paar seu nome da marca Diana número
217.204) - Anote-se a transferência.
Produtos Dentários Alcantara Limitada (transferência para seu nome da
marca Hegest n° 243.757) - Anote-se
a transferência.
Brinquedos Beija Pior S.A. Ind. e
Comércio (transferência para seu nome
da marca Fabeija n° 276.114) - Anote-se transferência.
Mánchester Ind. Eletrônica S.A.
(transf.rência para seu nome das marcas Manchester n° 281&.£93 e Manchester n° 280.092) - Anotem-se as transferências.
Lab. Catarinense S.A. (transferência pa a seu nome das marcas Sian número 281.240 - Zonal no 281.241) Anotem-se as transferências.
Probiotical L: • aratórios Ltda. (transferência p. s. nome da marca Alerzona n' 284..394) - Anote-se a transferência.
Sanitized Inc. (transferência para seu
nome C . 1 marca Sanitizado n° 286.718)
- Anote-se a transferência.
Ison S.A. Ind. Farmacêutica (na alteração de nome das marcas Rubranemo
ri° 293.221 - Calciodalari - número
297.189.
A._besidina n° 296.630 - Dallari número 305.944 - Foseoindarsjn número
202.262 Diabetr° n' 226.266 - Pal=esti] n° 234.869.
P "-• Ifenicol n° 232.886) . - Anotems as alterações.

Sanitized Inc (transferência para seu
nome da .arca Sanitizado n° 293.864)
- Anote-se a transferência.
Fábrica de Tintas e Vernizes Benfica
Ltda. (transferência para seu" nome das
marcas - titulo Fábrica da Tintas Benfica n° 161.772 - marca Benfi número
157.492 - Benfica n' 161.771 - Anotem-se as transferências.
Fábrica de Tintas e Vernizes Benfica
Ltda. (transferência para seu nome das
marcas - titulo Fábrica de Tintas Benfica numera .61.772 - marca Benfi número 157.492 - Benfica n° 161.771
- Anotem-se- as transferências.
Produits Chimiques Pechiney- Saint
Gobain (transferência para seu nome das
marcas Lucofiex n° 301.484 - LincoIene n° 260.475) - Anote-se as transferências.
Vulcania Industrias Alimentícias Limitada (transferência para seu nome
da marca Vulcania n' 302.183) - Anote-se a transferência.
Laboratório Gross S.A. (transferência para seu nome da marca Labrapia
n.° 171.876) - Anote-se a transferên•
cia.
Luiz Jorge - (transferência para seu
nome do titulo A Garota no 212.072)
Anote-se a transferência.
Persianas Indústria e Comércio S. A.
(transferência para seu nome da marca
Venez.:..rnas Paramount n° 220.238) Anote-se a tarnsferência.
Três Leões Mecânica S.A. Representações Comércio e Indústria (transferência para seu nome das marcas Três
Leões térnio 314.763 - Três Leões Cel.mo 314.764 - Três Leões têrmo 314.772
- Três Leões térmo 314.775 - Três
Leões têrmo 314.785 - Três Leões
Urino 314.786 - Três Leões têrmo
Três Leões tèrmo 314.790
314.787
- Três Leões térmo 314.793 - Leão
térmo 375.056 - LeL. têrmo 375.059
- Leão térmo 375.064 - Leão tèrmo
375.068 - Leões tèrmo 375.202 Leões têrrno 375.205 - Leões térmo
375.209) - Anotem-se as alterações.

Menezes rwerlle 6 Cia. Ltda. (transferência para seu nome da marca Mr Fix
térmo 467.886) - Anote-se a transferência.
Bemoreira Cia. Nacional de Utilidadas (transferência para seu nome da
expressão Cheque Bem térmo 473.253)
- Anote-se transferência.
Arnau Dizioli S.A. Industrialização
de Sementes Oleaginosas (pede para ser
anotada na marca Dizi têrnio 479.141
a alteração de nome) - Anote-se a alteração de nome.
Exigências

Carlos -a:arnica de Oliveira (junto
a patente mod. ut. 2.768) - Satisfaça
exigência.
Societe D'Etudes Et De Redisations
Industrielles D'Abidjan Seria (junto a
patente n° C3.794) - Satisfaça exigência).
Sociedade Técnica e Industrial de Lubrificantes Solutec S.A. (junto a marra a' 236.867) - Satisfaça exigência.
Elidio Conzatti (junto a marca número 160.533 - Satisfaça exigência.
Manoel Antonio Costa (junto a marca .." 167.986) - Satisfaça exigência.
Macedo Vieira Cia. Ltda. (junto
a marca n° 167.986) - Satisfaça exigência.
Macedo Vieira fi Cia. Ltda. (juntoa marca no 193.268) - Satisfaça exigência.
Macedo Vieira El Cia. Ltda. (junto
a marca número 202.235) - Satisfaça
exigência.
Aguas S' •• ",rias Super Globo de São
Paulo S.A. „int ° a marca n" 220.941)
- Satisfaça exigência.
Macedo Vieira 6 Cia. Ltda. (junto
a marca n° 269.557) Satiríaça exigência.
Adubos Bueno S.A. (junto a marca
número. 159.812) - Satisfaça exigência.

Março de 1965
- As Repcztições Públioae
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e de
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a re..
messá de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamoe
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor da
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi.
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da cad.
natura.
1
- 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 oficiai!,
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr. 1,00, por Gni
decorrido.

Schiller Brixen O Cia. Ltda. (junto
a marca n° 176.453) - Satisfaça exigência.
Binks Manufacturing Co. (junto a
marca n° 198.203) - Satisfaça exigência.
Spofa . Sdruzeni Podniku Pro Z Dravotinkkou Vyrobu (Junto a marca mimar., 121.288) - Satisfaça exigência.
Knrenfeld Medaljon O Cia. (junto a
marca n° 226.523) - Satisfaça exigência.
Adarnastor Cor. : cio e Representações S.A. (junto ao têrmo 184.298)
- Satisfaça exigênclM. Figueiredo O Cia. (junto ao ter
Mo 409.089) - Satisfaça exigência.
.M. Figueiredo 6 Cia. (junto ao terexigência.
mo 409.090) Diversos

Textil Scavone S.A. (junto a marca
n° 91.663) - Arquive-se.
Relogios Brasil S.A. (junto a marca
n° 198.842) Anote-se .adiante apostila o contrato de exploração a favor
de Relogios Bras" S.A.
Helio Dias Siqueira e Lauro da Costa
Lima (junto á marca n° 303.071) Anote-se mediante apostila a t-ansfei
rência.
Otis Elevator Co. (junto a marca
n° 297,706) - Anote-se mediante
apostila o contrato de exploração.
Três Laõe:. Mecânica Z.A. Representações Comércio e Indústria (junto
ao termo 375.060) - Nada há que deferir.
Três Leões Me(ânica S.A. Rep-:sentações Comercio e Indústria (junto ao
tê-mo 375.057) - Nada há que deferir.
Três L. ões Mac:maca S.A. Representações Comercia e Indústr:a (junto
ao térmo 375.055) - Nada há que
deferir.
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•
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MAÈWAS bEPOSITADAS
•Publieagitá feia do &cerdo obtft o art. 130 do Cd400 de Propriedade adintrial. Da data da publicação corneçarã a
somes o prazo de 60 dias para o defetignento do pedidb. PtIFfrite aePlazA pbderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da PY.Opsfeciaab tadustrial aquefea quo gd $111garem Prejudicados dona a eonceaeão do registro requerido
Termo á9 667.771, de 22-10-1961
Cia. Central de Importação e
Exportação Coacentral S.A.
São Paulo

poteiras, confeiteiras, cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
frutas, funis, frigideiras de barro, globos, Jarros, Jardineiraspara jardim, lava
dedos, manteigueira, molheira, pedestais
-ae lâmpadas, pires, porta-facas, potes,
pratos, puxadores, receptáculos, saladeiras, saleiros, serviços de chã e de café,
taboietas, terrinas, tubos, urinóis, Vasilhas e vasos
Classe 33
Classe 16
•
Titulo
Para distinguir: materiais de•construMIM
ção: argila, areia, azulejos, argamasTermo n° 667.777, de 22-10-1961
sas, batentes, balaustres, calhas, cimenCia. Central de r1nportacão
to, cal, are, caixas de descarga, chaExportação 'Concentrai S.A.
pas isolantes, caibros, caixilhos, coluSão Paulo
nas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pré-moldadas, estaexPoR f mgp
IVA, CENTRAL. CE IMPORTAÇÃO
cas, esquadrias, forros, frisos, Osga,
grades, janelas, lamelas de metal, ladriCONCENTRA L S. A.
lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
lajeotas, material isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para coas
Nome Comercial
true6es, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar imperTermos as. 667.773 a 667.775, de meabilizantes as argamassas de cimento
22-10-1964
e cal hidráulico. pedregulhos, placas de
Granil — Granitos do Brasil S.A.
pavimentação, peças ornamentais de
São Paulo
cimento ou gesso para tetos e paredes,
parquetes, portas, portões, persianas,
pisos, papel para forrar casas, soleiras
para porta, tijolos, tubos de •concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigamento, venezianas
e vitrõ

CONCENtRAL

."GRANIL"
Ind.Brasileira

Termo n° 667.776, de 22-10i-1961
Grand — Granitos do Brasil. S.A.
Classe 4
Sebstáncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, itgIla refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em'
bruto. bauxita, benjoim, breu, çanfora,
eaolien, chifres, ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos, oleosos, estopas
enxofre. feilhas. fibras vegetais, flores
secas, grafites, gomes em bruto, granito
em bruto, kieselghur, liquidos de plantas latex ,- em bário ou parcia!mente
preparados, minérios. metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas em toras, serradas e aplainadas.
manganês, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidifieadores. gelatina. gii, dirados.• plumbagina em bruto, pó de
moldagem, para fundições, pedras britadas. piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebracho. raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos texteis, silício,
seivas, talco .ent bruto, xisto, xisto betuminoso 'e silicato
Classe 15
Arte 5atos de cerâmica 'porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro, adõrno, fins industriais e
artisticos, inclusive instalações sanitárias: aparelhos, de jantar, almõço, sobremesa. chá e café, bacias de latrina,
bandeiras de porcelana para candeeiros
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
botijas, bules, bidês, caçoilas para malho. canos de barro para fogão, colunas para jardim, xícaras, canecas, com,

"GRANIL"- GRANITOS DO
BRASIL 3.11.
Nome Comercial
Termo ' no 667.777. de 22-10-1964
"Geotur" Pasagens — Turismo —
Propaganda Ltda.
São Paulo

envelopes, etiquetas, folhas índices, folhas de celulose, livros com molas, livros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impressão, papelinos, papeis em branco para
impressão, papeis fantasia, menos para
5orrar paredes, papel almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda.
papel em bobina para impressão, papel
encerado, apel higiênico, papel impermeável para copiar, papel para 'desenhos, papel para embrulho impermeabilizado, papel para encadernar, papel para imprimir, papel arafinado para em
rosetas de papel, rótulos de pape1 5 tubrulhos, papelão, radiantes de papel.
Termo no 667.779, de 22-10-1964
Grupo de Criação Ltda.
São Paulo

"GRUPO DE CRIAÇÃO"
aarasse 32
Para distinguir:: Almanaques, aquários.
albuns impressos,- boletins, catálogos,
edições impresaas, folhetos, jornais, livros Impressos, publicações impressas,
revistas programas radiofônicos e tádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses'
Termo n/ 667.780, de 22-10-1964
Malharia Angliex Ltda.
- São Paulo

"ANGL1TEX
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Malhas
Termo taw 667 .781, de 22-10-1964
Bar e Lanches Zézinho Ltda.
São Paulo

"ZEZINHO"
IND, BRASILEIRA •

passagens - turismo • oropogonda lido.

Nome Comercial
Termo n° 667.778. de. 22-10-1964
Granotec Indústrias Gráficas Ltda.

GRÁNOTEÇ
•.
Ind. Brasileira
Classe 33
Para distinguir: Aros . para guardanapos
de papel aglutinado blocos para cor.
respondência, blocos para' calculos; blo
cos para anotações, calços de tipografia de papel ou papelão, cápsulas de
papei, caixas de papelão, acdernetas cadernetas, cadernos, caixas de cartao
caixas para papelaria, cartões -de visitas ou comerciais, cartões índices, cosi.
feri,' enveducroa para charutos de papel

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho aspargos
açúcar, alimentos, paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tonas, banha. bacalhau. batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha
cafa.ens pó e em grão, camarão. canela
em pau e em pó', cacau. carnes. .cná,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, 'creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. acan•
gica, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes
chouriços. dendê, doces, doces de frutas, espinsfre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, 'fé.
aulas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos frios, frutas secas naturais e cria
talizadasi grico'se, goma de mascar, gorduras. granidos; grão de bico, gelatina.
goiabada. geléias, herva doce. herve
mate, hortaliças. lagostas, linçftsas, leits
condensado. leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos:* manteiga

margarina, marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, 'molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós énoscada, no- 'zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, saga, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas eulatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim 'tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
, Termo n° 667.782, de 22-10-1964
Crediaurora :Tecidos Ltda.
•
São Paulo

"CR EDI AURORA
IND. BRASILEIRA
Classe 23 ,
Para distinguir: Tecidas em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá. casensiras, fazendas e meados de
lã; em peças, luta, prsey, linha nylon,
paco-paco, percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos Imalimenticlos croquetes, compotas. Can.
iar11313
ap amar antinuoa '5123133
penmeabilizantes e tecidos de panN couro
e vestidos
Termo C) 667.783. de 22-10-1964
Takasri Sakamoto tj Cia. Ltda.
São Paulo . •
LI

IML/.
erra.
iracilteira
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para ,serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n° 667.784, de 22-10-1961
Estéfanes de Almeida Sãs
São Paula

Z. ALIGI DA I •
le ES S °RI OS PARÃ
I NDtTST MIS
Classes: 5 — 6 — 11 — 10— 50
Metais em bruto ou parcialmente trabalhados usados nas 1ndstrias, máquinas industriais, acessórios para eiáqui.
nas industriais; ferragens e ferramentas
de tôdas as espécies. bem como o tinr
bre de todos os seus' impressos
comerciais
• Termo no 667.785, de 22-10-1964
"Posauto" Ptisto de Serviços
Automobilistico Ltda,
São Paulo

POZAUTO
Ind. Brasileirá
"
Classe 47
Paea distinguir: Álcool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas ara lubrificação, lubrificantes, óleos combustivels, óleos ara freios,

E:
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óleos lubrificantes, óleos ara iluminação e para geração ' de bina, atraco,
querosene •

'r:rase no 66,7.793. de 22-10-1961
Tran.sparaná S.A.
Paraná

Térrrio ri , 667.786, de 22-10-1964
Rrnova Recuperadora de Derivados de
Petróleo -Ltda.
São Paulo

RENOVA
. .*-4. Brasileira
Classe 47
Combustiveis • lubrificantes. substâncias
e produtos destinados à iluminaçáo e
ao aquecimento; Alcool motor, carvão
a gás, hicirocarboretos, gás metano, butano e propano, gas engarrafado, gás
liquefeitos. gasolina. graxas, lubrificantes, óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento. petróleos e querosene

CARNtt INSPEOES
GRATUITAS
Classe 33
Carne de vendas e promoção de venda
667.791, de 22-10-1964
Termo
— Indústria e Comércio Ltda.
Pernambuco

.AU RI LAR- IN TOSTFLIA
'011ÉRCI O LT TA.
Nome Comercial

Termo n* 667.787, de 22-10-1964
Terra° n • 667.795, de 22-10-1964
Rio Grande Salgados e Comestiaeis Aurilar
Indústria e Comércio Ltda.
Limitada
Pernambuco
Rio de )aneiro

Guanabara)

lUA

214 Ohande

Antenas de televisão

_

nos no. 667.796 e 667,78, de
- 22-10-1964
Irmandade "Santo Seulcro"
São Paulo

SANTO SEPUICR( •

(Niteroi)
42 — 43
classes: 41
Titulo de Estabelécimento

BRKSItAlit'

Classe ti

Termo n° 667.788, de 22-10-W4

ga4ad,(14

a

•

Classe 25
Arvores de natal, bibelots, bolas para
enfentes de árvores de natal, cartas

Termo no 667.789. de 22-10-1964
Rio Grande Salgados e Coa---"-ais geográficas, cartões postais, cartazes,
Rio de Janeiro
displays, desenhos artísticos, desenhos

g

~Md 201 Qtande
, (São Gonçalo)
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento

Termos ns. 667.790 e 667.791, de
22-10-1964
Inda aaaa - Quimicas ,Anhembi S.A.
São Paulo

de calccalania para tecidos, estátuas.
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de

vidrojiguras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para enfeitar bolos de aniversários, batizado,
casann.ntos e outras quaisrer comemo' L çõ es, gravuras, imageis, letreiros maecriuins, maquetes, obras artísticas, obras
de pintura, painéis e zei'azes • para decarações e- para exposição. projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes .artisticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos c taboletas
Classe 50

Para distinguir: O timbre de todos os.
seus impressos comerciais, tais como:

•Ilicirosseneante

papeis. de carta, memorando, envelopes,

cartões de visitas ou comerciais, tatua, avisos, recibos, chequei, carnets de
INDUSTRIA BRASILEIRA aeOpaganda, promissórias, ações, bilha, tes e passagens; vendas de passagen.
aéreas terrestres e marítimas
Classe 2
Artigos da cias.%
Termos as. 667.797 e 667.799, de
22-10-1964
Classe 46
Mário Carazzato
Artigos da classe
São Paulo
Termo n° 667.792, de 22-10-1964
Irmandade "Santo Sepulcro"
•
'ELESPEL
São Paulo

IRMANrAzz
"SANTO SPULCROs.
Nome Comercial

ATORNAL.

ros BANCOS

Classe 32
Um Jornal

Classe 8 .
Espelho com dispositivo de iluminação
para bolso
•
Classe 14
• Espelhos em geral

damas, fogos de dominó, jogos de ria.'
quetes, linhas para pesca, luvas para
box, para esgrima, ara jogador de péla,
para jogador de sexos, máscaras cama.
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de rolêta, de xadrez, mobilias de brinquedos, miniaturas de utensílios domés.
mésticos, patins, 'patinetes, piões, petecas, planquetas para "ginástica, peças de

jogos de dama, dominó e xadrez, pelo.
tas, pianos e outros instrumentos muni.,
Termo n° 667.801, de 22-10.-1964
Lagreca Administração e Organização cais de brinquedo, istolas de atirar flea
cras, apagaios de papel, panelinhas,
de Negócios S.C. Ltda.
quadrados de papel, quebra-cabeças em
São Paulo
forma de armar, raquetes, redes de Petaca, redes para jogos, rodas de roleta,
revólver de brinquedo, sbldadinhos de'
mi/A ros ESPORTESchumbo, tabolelros para jogos, tacos de
bilhar, tambores para crianças, tambua
S;o Paulo-Capital
Clases: 8 — 9 — 11 — 12
17 —
18— 20-22 —23 — 24 — 25 —
26 27 -a 28 —31 —33-34 —
35
36
37
38
39
40
46 — 47 — 48 — 50 — 49
Titulo

rAURILAR

42 — 43
Cases: 11
Titulo de Estabelecimecao

Rio de Janeiro

São Paulo

Termos as. 667.802 a 667 .83t . de
-22-10-1964
Bril S.A. Indústria e Com',-cio
São Paulo

94144dad 2.ict

Pio Grande Salgados e Coma,Mliaeis

Termo na 667. 800, de 22-10-1961
Dr, Ovidio Ferra-'

• PRORROGAÇÃO

Etaoi
.NDUSTRZA fiRASIIrrn4
Uasse t2
Agulhas, agulhas de tricotar, armetes
talhastes de segurança, alfinetes para
chapeus, botões de tôda espécie e seus
acessórios, botões de pressão, botões
para calças, botões de colarinros. botões
para unhos, boões de fantasia, botões

reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico,
trens e vias férreas para brinquedos,
varas parap esca, varas de saltar, ve-

locípedes, vagonetes e zepelins
Classe 15
Para distincir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e , terraqueta, louças vidradas de uso caseiro, adornos, fins ar:tisticos e instalações sanitárias, artefatos de cerâmica para uso caseiro, adornos e 4.ins artisticos, alguidares, assadeiras, barris, bules, bidets, bacias, bebedouros. manjedouras, biscoiteiras, bom
bonieres, bandejas. assadeiras, copos.
caldeirões, cadinhos, cântaros, cofres,
cubas, ucompoteiras, caçarolas, canecas,
formas, filtros, jarras, jardineiras, licoreiros, leiteiras, lavatórios, mantegueiras, moringas, molheiras, nichos, pires,
pratos, ilões,ra pratos ornamentados,
pias, pinos, porta-toalhas, porta-joias,
potes, pórta-papeis, sopeiras, saladeiras,
saleiros, vasilhames, vasos sanitários

Classe 24
Alamares. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medici-

nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos. !or..
de fios, botões 'de retrós, botões de te- dões, debruns. lã, fitas forros 'franjas
cido, colchetes, dedais, fechos de cor- festão. feltro para órgão. fofos galarrer, fechos -para roupas e. calçados fi- dates, lamparinas, mochilas, mosquiteixadores de botões, fixadores para blu- ros, nesgas.- ombreiras e enchimentos
sas, fivelas, fivelas para ligas e jarre- pz.ra rimpas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
teiras, grampos para chapéus e
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
ilhoss para roupeas
passamaries, pavios, rédeas, rendas reClasse 49
Para distinguir: logOs, brinquedos, ar- des, sacas, sinhaninhas para vestidos
tigos desportivos' e assatemos, a saber: telas: .-tampos para almofadas, não faálbuns ara recortar, e armar, aviões, au- zendo parte de móveis, artigos estes
tomóVeis. andadores, aros, argolas, ber- feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
seda. raion lã pelo e fibras nãO
cinhos, bonecas, bonecos, baralhos de
incluídos em outras classes
cartas, bolas para todos os esportes.
brinquedos era forma de animais, baClasse 43
lões de brinquedo, bilhares, brinquedos Para' distinguir: Refrescos, refrigeranmecânicos, brinquedos em forma de 1ns- es. guaraná, gasosa, água tônica, aguas
trunientos musicais, briqnuedos em for- artificiais. aropes para refrescos, hexbima de armas, brinquedos em forma de das espumantes sucos e sumos de frutas
máquinas, brinquedos de cortar, brin- pari. bebidas não alcoólicas, sifões , e
.
soda limonada
quedos de borracra com ou sem asso.
vio, carrinhos, carrocinhas, carros, berClasse 14
ços, caminhões, cartas de jogar, choca- Ampólas de .vidro bacias de vidro ou
lhos. caneleiras para esportes, cartões de cristal, balões de vidro, bastões, de
de loto, casinhas de brinquedos, car- vidro, bicos de vidro.
buretas de 'adro,
ters, casinhas de armar, cadeiras de cainhos e viro caixas de vidro ou de
brinquedo, carteiras è envelopes com crstni, cálices de vidrO ou de crisfal,
rólhas ara • recortar e armar, calçados cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
para bonecas, cordas Para pular, claviIheres de vidro ou de cristal. conta-gonas para tiro ao alvo, copos de dados.
tas de vidro. copos de vidro ou de criscaixinhas de músicas, addos, dardos, tal,' cristalizadores de vidro. destiladodiscos, dominós, espingardas de brinque- res de vid,.o esferas
de vidro, espátudo, espingardas de vento, estaguinha. las de vidro. frascos de vidro
ou -de
ara jogar, enigmas, engenhos de guer- cristal, funil de
garrafas de vira de brinquedo, ferrinhos de engomar, dro ou de cristal,vidro
lâminas de vidro, laferramentas para crianças, figuras de
aves e animais, Sguras para jogos de vadores de ;Miro ou de cristal. .mamaxadrez, fogões e fogãozinhos de brjn- deiras e viro. moldes de vidro pipr`tas
,pe,sefas , de vid-o, proveres:de
quedo, jogos de fctebol de meia, joe- de Vidro,s,
" de vidrin.,', orneit'as de
lheiras para esporte, ganchos para pes- ,tortass
ovldr ..re
ca, 'gulsos Para crianças, halteres. to- V id-o. ' troMpas de vidro, tubos de vi" iscas artificiais para caca, logos de dro, vidro comum, vidro com çomposi-
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;
-ções especiais, vidro com telas de me- desenho, cortadores de papel, carbonos, ruglnas, • elevadores, trepanos, proteto,vidro cristal, vidro industrial, vi- carimbos, carímbadores, cola para papel, res, perfuradores, limas para os ossos,
coladores, compassos, cestos para cor- placas para ossos, agrafos para 055.4,
dro laminado, vidro trabalhado
respondência, desenhadores, duplicado- eterodópio, dinâmetros, lancetas, estilaClasse 8
Instrumentos e aparelhos de preciso: res, datadores, estojos para desenhos, tem, especulos, dilatadores hIstereasetrtos,

Aparelhos de alba tensão, aparelhos de
'alarme, • anemômetros, amperómetros,
aparelhos ara controle e medida, aparelhos de expurgo, barômetros, bússolas,
condensadores, compassos, instrumentos
de calcular, cronômetro, aparelhos calibrauores; esquadros de aço, esquadros
de agr menssor, escalas indicadoras de
maré, eletrõmetros de quadrantes, aquiainetitos e magnéticos, espectroscópios,
instrumentos físicos, aparelhos de inversa°, heliógrafos, hidrômetros, dínamos, iMans permanentes, indicadores de
níveis, :nstrumentos matemáticos e didáticos, • instrumentos :de calcular, instrumentos náuticos, instrumentos para medida -e controle para mecânicos, manõmetros, medidores de roscas, medidores
de intervalos, aparelhos para medição.
massas cos miras de qualquer graduação, normógra tos. níveis dágua para
calda:tas, níveis de ferro, -gotenciômetros. pistolas de pinturas, rumos, quadros de 'comando. reguladores automáticos, redutores, reostatos, registros para
canais 'e comportas, registros para vapores, registros para água rel(mios de
ponto e de v gia, sextantes, aparelhos
para soldar, transformadores, aparelhos
para telégra ços sem fio, trenas, transformadores, telelupas; telêmetros, termômetros, taanigrafos, . teodolitos,. torneiras de çompressão, torneiras de alta
pressão, voltímetros, válvulas de reduçáb, válvulas de comportas. reguladores de voltagem e voltimetroa
.
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, ,co , elias, coVedores. esfregões, fronhas, guardanajogos de toalhas,
jo k-s .,
pos, bordais,
lençóis. n antas para camas, pan ,s para
COSidla e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de xnesa. toa-

lhas para jantar, toalhas para chá e
,café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

Classe 25
•
Arvores 'de natal, bibelots; bolas para
enfatues de árvores. de' natal, cartas
geográficas. cartões postais, cartazes,
displays. desenSos artísticos, desenhos
de • calccrnania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de rnatos, festões,
giefias, frutas de louçãs, figuras para enfeitar bolos de aniversários . batizados,
cz,tarentos e outras gualda 1..,r comemotacõe.s, gravuras, imageu:4 letreiros manequins, maquetes, obras artisti:ms, obras
de r. i.tura, painéis c cartazes para deruões e para exposição: projeto.%
mostruários de mercadorias diversas, e
para propagandas, suportes artísticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos e taboletas
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem-. para
bordar, para costurar.tricotagem e croché. Fios e linhas de tôda espécie.
.aço para pesca
• Classe 45
Para distinguir: Plantas, . sementes e
medas para a agricultura, a horticul.
tura e a floricultura. Flores naturais
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas • para tintas, abridores de 'cartas, arquivos, • borrachas,

estojos para canetas, estojos com minas, depressores, • anuscópIos, retoscópios,
esquadros, estojos para lápis, espetos, {mias, adenótomos, abre-boca, abaixaestiletes para papéis, furadores, fitas línguas, aparadores, porta-amálgama,
para máquinas de escrever, grafites extratores, escavadores, colheres caspara lapiseiras, goma arábica, grampea- tartes, calcadores e alicates, aparelhos
dores; lápis em geral, lapiseiras, ma- de raios X e aparelhos de infra verrnequinas para apontar lápis, minas para lho. pés e braços artificiais de borgrafites, minas para penas, máquinas de racha, meias elásticas, olhos artificiais,
escrever, máquinas de calcular, rnaquiaparelhos para surdez
nas de somar, máquinas. de multiplicar,
Classe 30
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- Guarda-chuvas, bengalas e suas parbos, porta-lápis, porta-canetas, porta- tes integrantes, a saber: armações de
cartas, prensas, prendedores de papéis, guarda-chuvas e de guarda-sóis, bar.
percevejos para papéis, • perfuradores, batanas para guarda-chuvas, cabos, ca-.

réguas, raspadeiras de borrões, stencils pas, castões de madre-pérola para ben. para mimeógrafos, tintas e tinteiros galas e guarda-chuvas, castões de osso,

Classe 18

metal comum e tartaruga; garfos para
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basarlas,. coadores, copos, -canecas. colheres, conchas, cestas Para pão, çestinhas. capas 'para álbuns e• para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas parZt guarda de objetos, cartu.
chos, coado7es para chá, descanso pari
pratos, copos e . copinNos de plástico
para sorvetes, caixinhas de plástict
ara sohvetes, colherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for
minhas dg plástico para . sorvetes, discos
embreagens de material plástico,' ernba.
lagens de material plstico para sorve,
tes, estojos para objetos,- espumas d.
nylon, esteiras, enfeites para autora)
vais, massas anti-ruídos, escoadores dt
pratos, funis, formas para doces. fitai
isolantes, filmes, fios' de celulose, fecho,
para bolsas, facas, guarnições. guarni
ções para chupetas e mamadeiras- guarnições para porta-blocos, guarnic,bet
para liquidificadores e para batedeira,
de frutas e legumes, guarnições de ma.

Armas,, munições de guerr. a ê caça. Ex- guarda-chuvas e guarda-sóis, guarnições para bengalas, ponteiras. ponteiras terial plástico para utensílios e objetos
plosivos. Fogos de artificio .
.. Classe 38 ' para bengalas e guarda-chuvas, sota- guarnições para bolsas, garfos, galerias

Para distinguir: Aros para guardanapos brinhas, varetas e . virolas de guarda-chuvas
de papel aglutinado, blocos para corClasse 32
.
respondência, blocos para cálculos. blo.
coa para anotações, calços de t:pogra Para distinguir:. Almanaques, anuários,
fia de papel ou papelão, cápsulas de álbuns impressos, boletins. catálogos.
papel, caixas de papelão, acdernetas, ca- edições impressas, folhetos, jornais, lidernetas, cadernos, caixas de cartão vros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rá tas ou comerciais. cartões• Inces. con. dio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
iet., envOlucros para charutos de papei

caixas para papelaria, cartões de visi

Classe '31
lhas de celulose, livros com molas, Cortinas. capachos, encerados, inclusive

envelopes, etiquetas, tolhas indices fo-

vros fiscais, mataborrão, ornamentos de para instalações hospitalares. estrados,
papel transparente, papeis sem impres . linóleos, tapetes em geral para assoalhos
são,. papelinos, papeis em . branco para e paredes e artigos de pele para os
mesmos fins, passadeiras
mpressão papeis fantasia, menos para
torrar paredes, papel almaço com ou
Classe 9
sem pauta, papel crepon, papel de seda. Para distinguir: Instrumentos musicais -e

papel em bobina para impressão. papel suas partes integrantes: Acordeão, arcos.
encerado, apel higiênico, papel imper. bandolas, bandolins, bombo, • bonges
meaval para copiar, papel para dese- bainjos, baterlas,a, contrabaixos, cordas
nhos, papel para embrulho impenneabl- para instrumentos musicais, aficas, utilizado papel para encadernar, papel pa . sa de rufo, clarinetes, cavaquinhos. casra imas mir, papel arafinado para' em- tanholas, cravilhas para instrumentos
brulhos. papelão, recilentes de papel. cordais, cornetas. - clarins, cordas e enrosetas de papel, rótulos de papel, tu- sordoamentos para Instrumentos musi cais, estojos para instrumentos musicais
bos postais de cartão
estardarte, fagote, flautas, gaitas. gut.
Classe 10
'"
•
. ontológi- tarras, gonzos, harpas, harmônicas. ruaMassas plásticas para fins ai
ceta, mararnas, ocarina, órgãos, piano,
:na e guta percha. pontas de gutapandeiros. palheta, pianos, pianolas.
percha
para
obturações
de
canais,
cera
p
laminada, cara para Incrustações- e ant.ratos,
pistão. cascão. realejos. surdinas
saxofones, timbares. tamborins, trombocui ação, ideal base, caro colante. na- nes, tarrafas, tambores, triângulos, trocodraca. godivas, verniz' Isolante, gesso
bones de varas, violas, violino . e
amalgamas. Itquidos e pós para limpeza.
•
violoncelo
e polimento, lixas, porcelanas, ruge,
Classe 41
discos e rodas para desgastes: Algo- rara distinguir: • Cigarros, cigarreiras.
dão idró ilo, catgut. seda e crina para cinzeiros, cachimbos, carteiras para .tu
soturas, protetores para seio, tira leite,
mo, charutos. cigarrilhas, filtros para
preservativbs, sacos para galo. bolsas
para água quente, irrigadores, tubos de piteira se para cigarros, fumos em toborracha para irrigadores, luvas e de- lha ou em corda, isqueiro, piteiras. tuos de cachimbo, rapé, tabacos
as de borracha para cirurgia. sondeis-as

•
Classe 42
eLs, drenos seringas para lavagens e
injeções, agulhas para injeções.' instru- Para distinguir: Aguardentes. aperitimentos cirúrgicos para operações, vem. vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer-

p
totnis , termômetros: elinicos, guta us, vejas fernet, genebra, gln, kumel, lico.

sisa. dentes 'artificiais, dentaduras, as- rei, nectar, punch, pimpermins rimas.
sentos para enfermos, estojos de bolso sucos de frutas em álcool, vinhos, verpara' Instrumentos cirúrgicos, -grampos niuth, vinhos espumantes, vinhos golnados, whisky
para soturas, lençóis de borracha para
Classe 29
hospitais, máscaras para anestesia, paVasouras, espanadores e escovas
cholas, aparelhos de pressão arterial,
comuns
a parelhos de diatermia, mesas de opa•
Classe 28
raç,es, mesas para curativos. aparelhos

para cortinas, jarros, laminados, piásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinóis. prendedores de roupas, puxadores de móveis, pires, pratos, palitei.
ros, pás de cosinha, pedras pomes. adi.
gos, protetores par adocumentos, poxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos .para ampolas, tubos para serim.
gas, travessas, tipos de material piás.
tico, sacolas, sacos. squinhos, vasilha.
tnes para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluídas
em outras classes, para , borracha, para
cortumes. para tnarcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta aclas'va para
correias, pastas e pedras ma afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivoa
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis, para tecelagem e piar.
nições de material plástico ara indús.
tria geral de lásticos

Classe 47
Carváo mineral, de turfa o uvegetal.
Caras para ilurninaçáo, combustíveis,
fluidos de iluminação gasolina, gordura de petsóleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminantes, óleo.
lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querosene e turfa
Classe 35
Para distinguir: couros e peles preparadas ou não. camurças, .cromos, vai
quetas, pelicas e artefatos dos mesmos: almofadas de couros, arreios,
bolsas, carteiras, caixas, chicotes de
couro, capas para álbuns e para livros,
guarnições de couro para automóveis,
malas, maletas, porta-notas, porta-chaa
ves. porta-blocos, porta-níqueis, pastas.
réaeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados, tirantes
para arreios, valises
Classe 31
Materiais para vedação e revestimena
para fins técnicos e industriais, a saber:
anéis, arruelas, buchas, eires,los, rolhas;
cordoalha, diafragmas, forros gachetas.
Juntas, molas, tubulações. urubu, vilvulas, artigos êste fabricados de asbestos borracha, cortiça, fibra vulcanizada ot, de metal, não incluídos em 'aunar
classes

Classe 19
para massagens, esterelizadores. estufas. Para distinguir: Artefatos de material
aparelhos de raios ultra violeta e ca- plástico e de nylon: Recipientes fabri- Aves e ovos em geral, inclusive a.
de i ra para clinica médica, balanças paia cados de material plástico, revestimen- bicho da seda. Animais vivos, bwinos,

cavalar, caprinos, ovinos
sumos
clinica infantil, cânulas, conta-gotas, tos confeccionados de substâncias aniv!dros conta-gotas, duchas vaginais, es- mais e vegetais: Argolai, açucareiros. Ancoras, alvarengas, bolas, botes, salMulas, agraphos, pincéis para gar- armações para óculos, bules, bandejas, va-vida. barcos, catrais, chalupas, chaganta, escalpelos, facas, pinças anates. bases para telefones, baldes, bacias, bol- tas, faluas, lanchas, navios, rebocadomica, tesouras, costótonnos, serras, ser- sas, caixas, carteiras, chapas, cabos res, embarcações de todos os tipos, draberços para mataborrão, borrachas para ras. paar raquotosnia, escopros, goivas, para ferramentas e utensílios, cruzetas; gas e flutuantes, cabrestantes, graus,
colas. brochas para desenhos. cofres, martelos, ganchos para músculos, cefa- caixas para acondicionamento de -ali- guinchos, guindastes, molinetes. instalasonecas, canetas tinteiro, canetas para lômetros, bisturis, afastadosea. curetai, mentos. caixas de materialh plástico para 'ções Industriais para estaleiros e portos.
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tintos de natação, velas para 'barcos,
paraquedas, salva-vidas, ganchos para
botes e. dispositivos- pura
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru•
Oca e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gritantes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimenteçtio. calhas, cimento, cal, cré, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixas para coberturas, caixas dágul,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadae, estuque. emulsoo de.
- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambns, luvas
de junção, lagos, Intatas, material isolante contra frio e calor, manilhas, maseu para revestimentos de paredes, macieiras para construções, mosaicos, prsduros de base asSftltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e tal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes lIquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para .pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós

'Têrmo a° ' 667./04 de 22-10-1964
Editõra Jurídica e Universitarià Ltda.
Guanabara
-4.

.1\re Universitária—».:
Classe 32
Uma publicação impressa
Têrmos ns. 667.835. a 667.930, de
22-10-1964 •
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis Ltda,
São Paulo

111

)

Clases: 6 — 8 — — 14 — 21 —
- • 18 — 33 — 39 — 47
Insígnia
21
8
14
11
Cases: 6
28 — 33 39 — 17
Insígnia
.
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47.
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
. Insígnia
•
14 -.-- 21 —
Clases: 6 — 8 — 11
- 28 — 33 — 39 — 47
insígnia
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
11
14
21
Clases: 6
8
28 -- 33 — 39 — 47 .
Insígnia.
Claus: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39
47
Insígnia
Cases: 6 --- 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Clases: 6— 8— 11 — 14— 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
•
Clases: 6 — 8 — 11 —14-21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
- 28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 —21 —
28 — 33 , -- 39 — 47
Insígnia
Cases: — 8 — 11 — 11 — 21 -28 — 33 ••-- 39 — 97
Insígnia
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 -- 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — ii — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Gases: 6 '
8
11
14
21
28 — 33 — 39 —
Insígnia
Clases: 6 — 8 — 11'— 14 — 21 --28 — 33 — 39 —47
Insignia
Cases: 6 — 8 — 11
14 — 21 --. 28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6— 8 —1 — 14-21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
•

Cases: 6 7- 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Clases: 6 — 8 — 11 —. 14 — 21 —
39 — 47
28 —
Insígnia
Clases: 6 — 8 -- 11 — 14 —2128 — 33 — 39 — 47— 50
insígnia
•-• 14 — 21 —
Clases: 6 — 8 -:28-33 —39 — 47 — 50 •
Insígnia
11- — 14 — 21 —
Clases: 6 — 8
28 — 33 — 39 — 47
Têrmo no 667.832, de 22-10-1964
Insígnia
Bril S.A. Indústria e Comércio
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
• São Paulo
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
PRORROGAÇÃO
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 --••• 33 —' 39 — 47
Insígnia
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Insígnia
21
14
8
11
Cases: 6
Classe 17
28 — 33 — 39 — 47,
Artigos para escritório, almofadas para
Insígnia
carimbos, almofadas para tintas, abri- Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
dores de cartas, arquivos, borrachts,
28 — 33 — 39 — 47
berços para snataborrão. borrachas para
Insígnia
colas, brochas para desenhos, cofres, Cases: 6 — 8 — ' 11 — 14 — 21 —
canetas, canetas tinteiro, canetas para
.
28 — 33 — 39 — 47
desenho, cortadores de papel, carbonos,
Insignia
carimbos, carimbadores, cola para papel, Cases: 6 — 8 '— 11 — 14 — 21 —
coladores, compassos, cestos para cor/2 — 33 — 39 — ,97
respondência, desenhadores, duplicado•
Insígnia
res, datadores, estojos para desenhos, Cases: 6
14
21
8
11
estojos para canetas, estojos com minas,
28 — 33 — 39. —
esquadros, esto)os para lápis, espetos,
Insígnia
estiletes para papeis, furadores, fitas Clases: 6— 8— 11 — 14 — 21 —
para máquinas de escrever, grafites
28 — 33 — 39 — 47
para lapiseiras, goma arábica, gramptra.
Insígnia
dores, lápis eia geral, lapiseiras, ma- C.Jases: 6— 8— 11 — 14 —21 —
quinas para apontar lápis, minas para
-. 28 — 33 — 39 — 47
çrafites, minas para penas, máquinas de
Insígnia
escrever, máquinas de calcular, maqui- Cases: 6
21
11
14
Cases; 6
'8
14
21
11
8
nas de somar, máquinas de multiplicar,
28 — 33 — 39 — 47
28 — 33 — 39 — 47
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carXaInsígnia In:agiste
boa, porta-lápis, porta-canetas, porta- Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 — Cases: 6
8
11
14
21 -cartas, prensas, prendedores de papéis,
28
33
39
4Z
28
—
33
—
39
—
47
percevejos para papéis, perfuradores,
Insígnia
Insígnia
réguas, raspadeiras de borrões, ateu.% Cases; 6
8
14
21 Cases; 6— 8-11 — 14 21 —
11
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
28 — 33 — 39 — 47
28— 33 — 39 — 97
Insígnia
•
Insígnia
Têrrno
667.833, de 22-10-1964
8
11
14
11
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 — Cases: 6
José Chiavone
28 — 33 — 39 — 47
28 — 33 — 39 — 47 — 50
Insígnia
Insígnia
/
Gases: 6— 8 — 11 — 14 — • 21 — Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28. — 33 — 39 —
-~prer~e~sr
28 — 33 — 39 — 47 — 50
Insígnia - Insígnia
Indústria Brasileira
Caem — 8 — 11 — 14 — 21 — Cases: 6 — 8 . — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
28 — 33 — 39 — 17
Classe 41
Insígnia
•
lnsignie
Amidos, balas, doces de leite e de frutas, caramelos, conservas de frutas, /a- acesa: 6 — 8-11 — 14 — N — Caces: 6 — — 11 — 14 — 21 —
36 — — 39 — 47
•28 -- 33 — 39 — 4?
tuiu, farinhas alimenticias e mel de
lasIgnie
Inaignia
•
abelhas .

BONBRIL

NOSSO RECANTO

Março de 1965
— 8 — 11 -- , 14 — 21
Casas:
•
28 — 33 —
—' 47
.
Insígnia
j
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 ames
28 — 33 — 39 — 47 .
Insígnia
•
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 'ao
.28 — 33 — 39 — 47
•Insígnia
1
Cases: . 6 — 8 — 11 — 14 — 21. sus
28 — 33 — 39 —.47
I
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 11 —o
28 — 33 — 39 — 47
insígnia ,

Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
• 28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 —' 21
28 —, 33 — 39 — 97
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 17
Insígnia
8
14
• Clases: 6
11
21
28 — 33 — 39 — 47.
Insígnia
Cases: 6 —.8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
•
Insignia
Gases: 6 — 8 — 11 — 14 —21
28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Cases: 6
8
11
14
21
28 — 33 — 39 — 97
Insignia
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 --- 33
— 9 — 17
Insígnias
•
Cases: 6 — 8 — 11 —'14 — 21 —.
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
•
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 97
Insígnia
Clases: 6— 8 — 11 — 1 11 — 21
28 — 33 -;-• 39 — 47
Insignia
Clases: 6 — 8 — 11 — 14 —'21
28 — 33 — 39
Insignias
Gases: 6 -- 8 — 11
14 —,21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnias
Cases: 6— 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47 Insígnias
Cases: 6 — 8.— 11 — 14 — 21
28.— 33 — 39 — 47
Insígnias
•
Gases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
. /28 — 33 — 39 — 47 •
Insígnias ,
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnias

Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28
33Ins-igni3a9 --- 47'
11 — 14 —
Cases: 6 — 8
.28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Cascas — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Casei: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
• 26 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Clases: 6 — 8 — 11 —14---21 —
28 — 33 — 39 —
Insignias
Cases: 6— 8 — 11 — 14— 21, —
28 — 33 — 39 — 47,
Insígnias
Cases: 6 — 8 — 11 — ]4--21
.28-33-39-17,
Insígnias

degunda-leira

8
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Térmo a.° 667.934, de 22-10-64
elétricas, pimpo pick-ups, para-rarios
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
Importaçáo, Exportação, potencioômetros, escalas de video, es is28 — 33 — 39 — 47
Irnex-Port
Insígnias
Cornérrio e Indústria Ltda, tendas elétricas, aparelhos, receptores
Guanabara
Chmes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
de sons, radios, relas, redutores, radiO28 — 33 — 39 — 47
•
fonografos, reostatos, rádios para auto
Inaignias
moveis, radios receptores reatores para
14 — 21 —
Caseai 6-8 — 11
luz fluorescentes, radioe conjugados ou
28 — 33 — 39 — 47
não com fonógrafos, soquetes, sincroniInsignias
zadores, selecionadores, aardhos de te14
—.21
—
Cases: 6 — 8 — 11
levisão, tomadas, oU não, aparelhos pá28 — 33 — 39 — 47
ra telégra ços sem fio, transformadores
Insígnias
para :ádios e televisões, tomadas de
corrente, aparelhos transistores, apareGases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
3
lhõs de transmissão e recepção de sons.
28 — 33 — 39 — 47
Insígnias
válvulas para rádio e telepisbe_
Cases: 6— 8 — 11 — 14 — 21 —
Termo n.° 667.936, de 22-10-64
Classe
6
28 — 33 — 39 — 47
Para distinguir: Máquinas e partes de •Soc iarer Indústria Eletrônica Lula,
'Insígnias
São Paulo •
máquinas
para todos os fins industriais:
Cases: 6— 8 — 11 — 14 — 21 —
Máquinas
de
rosquear,
serras
mecâni28 — 33 — 39 — 47
cas, motores elétricos, alternadores, ferInsígnias
ramentas e placas -para tornos, geraZODIAC EQUIPAMENTOS]
Gases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 — dores, plainas, máquinas de furar e cen28 — 33 — 39 — 47
.
trar, tornos mecânicos,,prensas mecâni.
- ELE TRON COS
Insígnias
cas, máquinas amassadeiras, misturador
Casca: 6 — 8 — 11
14— 21 — de barro, máquina compressora; máqui28 — 33 — 39 — 47
nas adatadas na corMstrução e conserClasses: 8 e 33
Insígnias
vação de estradas, mineração, corte de
Titulo de estabelecimento
madeira, movimento de terra, carretos
Cases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 — e outros fins industriais, elevadora, máTermo n.' 667.937. de 22-10-61
28 — 33 — 39 — 47
quinas clesempalhadoras, descasca doras,
Elmiro Ribas
Insignias
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
Rio Grande do Sul
Claus: 6 — 8 — 11 —14 —21
ventiladoras, moinhos para cereais,
28 — 33 — 39 — 47
máquinas secadoras, trituradoras, pulInsígnias
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
11 — 14 — 2 — tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
Cabes: 6 — 8
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
28 — 33 -- 39 — •47
exaustores para forjas, bombas centriInsígnias
11 -- 14 — Ti — fugas, rotativas, de deslocamento e a
Cases: 6 — 8
pistão para todos os fins, arietes, cal28 — 33 — 39 — 47
' Indústria
deiras e turbinas, injetores para cal,Insígnias
deiras, válvulas e transportadores auClasse 41
14
21 tomáticos de alta e • baixa presSào,
11
8
Cases: 6
Corante alimentício
28 — 33 — 39 — 47
prensas hidráulica"; martelos mecânicos
Insignia
e máquinas limadoras, máquinas operaTermos na. 667.938 e 667.939, de
trizes, rotativas ou cortadoras para usi21-10-64
Termo n° 667.931, de 22-10-1964
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Addressomaq — Máquinas de Ende- Indústrias de tecidos, teares, urdideiras, Alphonse Kurkdji Bachian 8 Cia. Ltda.
Guanabara
reçar Ltda.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
Guanabara
meadeiras, rolos e mictes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impre'ssão, dínamos Alphonse &Malibu & Filho
, e receptáculos
rADDRESSOMAQ

P:

Termo n.° 667.935, de 22-10-64
Radiomotor — Comércio e Indústria
Lula.
São Paulo

de Endereçar Ltda

•

Nome comercial
Téreno n.° 667.932, de 22-1044
Confecções Nouk1ar Ltda.
Guanabara

•

t%1 6 0- ktat

c=

•

RAPIOMOT(59
IND. BRASILEIRA

indústria Brasilei;a'r"

Classe 8
Relógios eia geral
-Classe 13
Joalheria em geral, a saber: pedras preciosaz semi-preciosas, ¡Dias e prataria
Tênmo n.° 667.940, de 22-10-64
Sociedade Concreto Armado Centrifugado do Brasil S/A — B. C. A. C.

.

Classe 11.
Para distinguir: Artigos ç aparelhos elemicos e detron:cos: alto-falanteà, antenas, agulhas para fonogrefos, aparelhos
de alta-fidelidade, amplificadores de som.
bobinas, bobinas para sadios e televiClasse 36
Confecções de roupas masculina e fe- sbest, aparelhos para controle de sons
chaves de tornadas, chaves automáticas,
minina em geral
chaves para antenas, e fios terraconmtadores, ccedensadbres. aparelhou de
nono a.' 667.933, de 22-10-64
José Miguel Feres
•,
comunicação interna, hiscos gravame,
Guanabara
chaves de ondas, chaves de alavancas,
chave, elétricas, chassis para radlos,
eperehos de intercomunicação
aparelhos 'de kequencia modulada, ice
nografos, fios: para eletricidades • fios
terra, fusivels, fites magnéticas, geradoIndústria Brasileira:,
res. automáticos, gtradores estaticos e
eletronicos de alta, frequência que funcionam com válvulas, interruptores,
finam permanentes para rádios, gravadores de fitas, gravadores de disco., aparelhos luminoso., /empadas, Itoledoee dt
Classe.: 8,16- 21, 41 e 35
sadios, máquinas falante, pilhe teces
Titulo

ndústria Eira.00;7

CREF

•

Pociedide
entriftriídiiwa-(régVNome comercial
l'èrrnos na. 667.941 a 667.943, de
17-10-1964
Maaakli
Maia (Publicidade) Ltda.
São Paulo

• TRI —.66
InaxIstria Bre .11e1/..-a
Casse 8
Para distInguIr artigos e aparellsoa elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, apare1ros e artigos para Insta.
kwees elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletymecanicos pare automatização.

Março de 195 943
&sitiai; instalações elétricas e artigos
e1%-icos e eletrônicos para automóveis}
aparelhos • e acessórios de rádios: apta
relhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cientiScos; acene
dadores, .aceldedores elétricos, acumaa
!adores elétricos, apitos, aspiradores dO
pó, aquecedores, abat-jours, alto-fala
tes, antenas, acumuladores, amplificado..
roas, anemómetros, amperômetros, assa.,
deli-as elétricas, adaptadores de Micros'
cópios, agulhas para fonógrafos, aquecedores de ambiente, aparelhos de conJ
traia e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção' det
sentirias, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos da
ar condicionado, aparelhos de alta ten.
são, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de alarme,
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de aproximação, aparelhos para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras para refrescos, batedeiras para liquidoa e massa, bules elétricos, bobinas para rádios e televisões,
businas, baterias, baterias elétricas, barómetros, bússolas bobinas, balcões fri.
gorificos, aparelhos para bordar, aparelhos para "'anho de ar quente, chtr
eiros elétricos, coqueteleiras, churra'.
queiras elétrica; campainras elétricas,
chaves elétricas, 'chaves automáticas,
chaves para antenas e fios terra, comnulos cietricos, candelabros, chaves de
Llavancas, chaves de tomadas, cormita.
dores, cafeteiras elétricas, compassos,
camaras frigoríficas, caixas de descarga
para vasos sanitários, aparelhos para
,sortar pães, cafeteiras automáticas,
chassis, tondensadores, condensadores
para vapor, colimadores, aparelhos cortadores de frios, cabos e condutores'elétricos, contadores de rotação, compressorea, máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronómetros, aparelhos calibradores, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contrôle de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos gravados, diais duchas, despertadores, enceradeiras, espremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios, aparelhos para espremer frir
tas e legumes, escalas indicadoras de
maré, eletrómetros de quadrantes exaustores, estojos para filtros com torneira;
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, .evedores, fusíveis, filmes avelados, fôrmas- elétricas.
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas métricas, focalizadores para camaras fotográficas, faladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores
estáticos e eletrônicos de alta frequência que funcionam com válvulas para
aquecimento, por' dielétrico e indução.
fitas magnéticas, aparelhos para gás en.
aarra ado e aparelhos de inversão, Te-,
liógrafos, hidra:metros, holofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores, aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis imáns permanentes para rádios, aparelhos de gáa
neon, gravadores de fitas, gravadora*
de discos, isolantes elétricos, Isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, !anatas, liquidificadores,
pas, lampeões, lustres lentes aparelho*
luminosos, aparelhos de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanterna,
Portáteis e lanternas de mão, luzes troe
seiras para veículos, microscópios, mocrómetros, manômetros, mostradora',
de rádios, microfones, medidores de
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roácas, medidores de intervalos, miras
Ulmo n.9 667.944. 'de 22;10-64
bandejas; domiciliares, berços, biombos,
de qualquer graduação, .aparelhos... de Magaldi-Mala. . (Publiçidade) -Lida. cadeiras, carrrinhos • para chá e t -café
medição, massaricos, nivela dr ferro,
São Paulo
conjuntos para . dormitórios, conjuntos
níveis de água para caldeiras, aparepara rala de jantar e sala de visitas,
lhos de ondulação permanente, objetiva
conjuntos para terraços, jardim e praia,
para ampliadores, niisturadores para baconjuntos de 'armários e gabinetes para
nheiros•painéis de carros, para-raios,
copa e cozinha, camas. cabides, cadeiras
pluga, par6inetros, panelaselétricas, pagiratórias, cadeiras de balanço, caixa
nelas de pressão pistolas .de pintura,
de rádios, colchões, colchõeS de molas
pick-ups; pilhas secas elétricas, prumos,
dispensas, divisões, divans, discotecas,
pantógrafos, • pantôtnetros, pirômetros
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniperiscópios; potenciômetros, quadros de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
comando, instrumentos para medida o
mezinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
contrôle para mecânicos, relógios de
agua, revólver pea pinturas, projetores
para quadros, porta-retratos, poltronas,
cinematográficos, pince-nez, ararelhos
poltronas-camas, prateleiras, porta-chade- refrigeração, refrigeradores, réguas
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
de aço, rádios, refletores, reatores sevitrines
lais, receptores, regaddres autonáticos
Têrmo n.9 667%948, de 22-10-64
relógios, relógios da ponto e de vigia,
Classe 32
A Renascença S. A. — Comércio eredutores, resistências elétricas, registros
. Indústria
para água, registros para can /s e com- Almanaques, anuários, álbuns impresportas, receptores de sons, reatores, rea- sos, cartazes, catálogos', jornais nacoGuanabaratores para laz fluorescentes, reostatos, unia e estrangeiros. publicações Impresregistros para vapor, registros para sas revista. Propaganda em rádio
bidê. para banheiros, para aparelhos be- televisão, jornais, programas radiofõni,
PRORROGAÇÃO
bedouros, para lavatórios e para pias, coa peças teatrais e c.nema9ográficas
e revistas impressas
secadores para cabelos, quebra-luzes,
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
Termo n.' 667.946, de 22-10-64
selecionadores, siTões, sereias de alarme Móveis
e Decorações Frankmari Ltda.
aparelhos para soldar, soquetes, sinalei. São Paulo
ros, reguladores automáticos ou não,
aparelhos televisoles, telelupas, telõineKMARI
tros, tomadas, telescópios, teodolitos
termómetros, tomadas de corrente, apatria Brasileira'
relhos de elégrafo sem fio, transformadores, trenas, torneiras de alta pressão.
torneiras com dispositivos para aquecix.2asse 40
"mento de agua, tekfones, telescópios, Móveis sai gerai de metal, vidro, de
INDUSTRIA BRASILEIRA
transmissores, toca-discos, automáticos aço,' madeira, estofados ou não, -incluou não, tubos conduits, terminais para sive m6veis ara escritórios: Aragários.
baterias, voltímetros, ventiladores, vál- armários para banheiro e para roupas
Classe"40
vulas, válvulas de redução, válvulas usadas, almofadas, acolchoados Para .Móveis em geral de metal, vidro, de
para rádios, válvulas para agua, valvu- móveis, bancos, balcões, banquetas. aço, mdeira. estofados -ou não. Inclulas de descarga a pressão, válvulas de bandejas, domiciliares, berços, biombos. sive móveis ara escritórios: Armários,
comportas, velas para filtros, aparelhos cadeiras, caminhos para chã e café armários para banheiro e para rotulas
transístores, aparelhos de transmissão e conjuntos para dormitórios,' conjuntos usadas, almo fadas, acolchoados para
recepção de sons e tripés
para sala de jantar e sala de visitas, móveis, bancos, balcões, banquetas,
...lasse 32
conjuntos para terraços, jardim e prata. bandeiss, dotnitiliares, berços, biombos.
Almanaques, anuários, a!buns
conjuntos_ de armários e gabinetes para cadeiras, carrriahos para chá e café
aos, boletins, catálagos. edições impres- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras conjuntos para dormitórios, conjuntos
sas, folhetos, jornais, livros trupressos, giratórias, cadeiras de balanço, caixa para sala. de jantar e sala de visitas,
publicações impressas, programas radio- de rádios, colchões, colzhões de molas conjuntos para terraços, jardim e praia,
fônicos. rádio-televisionados, oe,as tea- dispensas, divisões, divans,_..discotecas, conjuntos de armários e gabinetes para
trais e cinematográficas, prog-umas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
circenses e revistas
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas, giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Classe 36 .
casinhas, mesinhas para rádio e televi- de rádios, colchões, çoIchões de molas
Para distinguir: Artigos de vestuários são, mezinhas para televisão, molduras dispensas, divisões, divans, discotecas,
e. roupas feitas em geral: Agasalhos para quadros, porta-retratos, poltronas, de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniaventais, alpercatas. anáguas, blusas. poltronas-cainas, prateleiras, porta-cha- nhas, estantes, guarda-roupas. mesas,.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e mesinhas, mesinhas para rádio e televidouros, bonés, capacetes. cartolas, carasão, mezinhas para televisão, molduras
vitrines
puças, casacão, coletes, capas, chales,
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chacachecols, calçados, chapéus, cintos,
Termo n.9 667.947, de 22-10-64
cintas, combinações, corpinhos, calças Indústria e Comércio de Móveis Esto- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
cie seriãoras e de crianças, calções, calvitrines .
fados Estoril Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
São Paulo
Vara° n.° 667.949, de 22-10-64
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
. •
nes; fantasias, fardas para militares, coJosé : Martins dos Santos
legiais, fraldas galochas, gravatas, gorSergipe
ros, jogos de ¡ingeria, jaquetas, 1E1,43,
luvas, ligas, lenços, manhãs, melas.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoor, pulover, pelaras
peugas, ponches, polainas, pijamas, ou.
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudria
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos; paiformes e vestidos
•
Termo n.° 667.945, de 22-10-64
Gráfica Moderna Ltda.
•
São Paulo
Clame 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
MODERNA

Termo n.° 667.950, de '22-10-64
Cortdor Filmes Lrda.
Guanabara

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns hapset.
xis, cariasses catálogos, jornais nacso.
riais e estrangeiros, publicações impressas, revista. , Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radloRial.,
COS, peças teatrais e enematográficaa
e revistas impressas
Termo n.9 667.951, de 22-10-64
Sane, Ruppenthal Cs Cia. Ltda. Rio Grande do Sul

PLISS1
Indústria BraÁleirts

Classe 36
Çalçados

•r

Térmo n.9 667.952, de 22-10-64
Murillo Pereira Reis
Guanabara

Munhoz-Produtos
de • Beleza

In1s

Indústria 'Brasileira
Classe 50
Impressos em geral

aço, madeira, estofado, ou não, inclusive móveis ara escritório.: Armários,

armários pare Unheiro e para roupas
usadas, a1e:0W" acolchoados para
móveis, bancos, balcões, buquetes,

• •

Classes: 25, 32. 33 e 50
Expressão. de propaganda

•

Temi° n.° 667.953. de 22-10-64
Custódio Daniel Moura
Guanabara
•

Produtos Alimentícios

DU BOM.Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
tratos água de colônia, água de toucador, agua de beleza, agua 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 gor,.
durosos e pomadas para limpeza do pele e "maquilage" depilados, 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 crema
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pd,
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores, de 'pedeMe; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta,
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticulais glicerina Perfumada para cos
cabelos e preparados para dsecolo•
rir unhas, dlios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
.

Tèrmo a.' 667.954, de 22-10-64

Porinota — Materiais de Construção
Ltda.
Brasília

Formata::
Indústria Brasileira
Classe 16

Osfé

w
•

Classe 41
em grão, torrado e moldo

Para distinguir: Materiais para contra;
çaeb e decorações: Argamassas, artigo.
arma, azulejo', galeotes, balaustre" MO*.

1.
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cimento, bloros para pavimentai), calhas, cento, cal. cré, chapas
antes, caibras, caixilhos; colunas;
opas para coberturas, caixas dágua,
ias para coberturas, caixas dilua,
s de descarga para etixos, edificapremoldadas, estuque, emulsoo de
adáltico, estacas, esquadrias, estrumetálicas para construções, !ameias de peta ladrilhos, lambris, lavas
junção. 'ages, lageotas. material isote contra frio e calor, manilhas, masa para revestimentos de paredes, mais
. Iras para construções, mosaico*, pr a
. tos de base asMitico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasass de cimento 'e cal, hidráulica, pedraulho, produtos betuminosos, impermeailizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de clzaento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antitddos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Iaos de

en

l

nrmos ns. 067.956 e 667.957, de
22-10-64
!releuaião S. A. — Indústria de
Rádios e Televisão
Rio Grande do Sul

Translunar
Indústria Brasileira)
Casse 50
Cartões impressos, cheques, duplicatas,
faturas, formulários impressos em geral,
notas fiscais, papei impresso para conta-- baldada e corersondência
Classe 8
Para distinguir artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, artigos domésticos, aparelros e artigos para Instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos
eletromecánicos para automatização industrial; instalações elétricas e artigos
elétricos e eletrônicos para automóveis:
aparelhos e acessórios de rádios; - apa.
relhos e instrumentos e aparelhos para
fins úteis; instrumentos cientatcos; acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de
pó, aquecedores, abat-jours, alto-falantes, antenas, acumuladores, amplificadores, anemómetros, ampara:metros, assadeiras elétricas, adaptadores de micros
capios, agulhas para fonógralos, aqueadores de ambiente, aparelhos de coatrôle e medida, aparelhos de expurgo
utilizado na limpeza e desinfecção de
sentinas, mictórios e outros locais, aparelhos de libações para banheiros,. aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos de alta tensão, apa..clhos automáticos para des.carga de água, aparelhos de alarme.
aparelhos de aquecimento central, aparelhos de, aproximação, aparelhos, para
arqueação de volumes, balanças, batedeiras, batedeiras' para refresc.os, batederas para líquidos c massa, bules elétricos, bobinas para 'adio_ e televisões.
busmas, baterias, baterias elétricas, barômetros bussolas bobinas. balcões frigorificas . ' aparelhos para bordar, abarelhos 'Asara banho de ar quente, chuveirear i elétrIcos, toqueteleiras-, ell urrascmcIrns c.étr:cas, campainras elétricas,
chaves thtricas, chaves automáticas,
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chaves para antenas e fios tersa, con- tros, tornadas, telescópios, teodolitos]
tactos elétricos, candelabros, chaves de termômetros,. tomadas de tonante apsalavancas, chaves - de tomadas, comuta- relhos de elégraf° sem fio, transforma
dores, cafeteiras elétricas, compassos, dores, trenas, torneiras de alta pressão,
câmaras frigorificas, caixas de descarga torneiras com dispositivos para aqueci-

para vasos sanitários, aparelhos para
cortar pães, cafeteiras automáticas,
chassis, condensadores, condensadores
para vapor, colizadores, aparelhos cor
tadores de •Tios, cabos e condutores elétricos, contadores de rotação, compressores, máquinas cinematográficas, instrumentos de calcular, chicotes para
automóveis, cronômetros, aparelhos ca
libradores, aparelhos cinematográficos,
aparelhos de contrarie de sons, aparelhos
de comunicação interna, discos gravados , diais duchas, deapertadoresa enceradeiras, expremedores elétricos, estufas, exterilizadores, esquadros de aço,
esquadros de agrimensor extintores de
incêndios, aparelhos para exprerner frutas e legumes, escalas indicadoras de
maré, eletrêmetros de quadrantes exaustoras, estojos para tiltros com torneiras,
faróis, faroletes, fogões, fornos e fogareiros. elétricos, fios para eletricidades,
fios terra, ferros elétricos de engomar e
passar, ferros comuns a carvão, ferros
elétricos para soldar, evedores, fusíveis, filmes avelados, fôrmas- elétricas,
filtros e óleos para motores, aparelhos
de frequência modulada, fonógrafos, fitas 'métricas, focalizadores para câmaras fotográficas, faladeiras, garrafas térmicas, ,,eradores automáticos, geraddres
estáticos e eletrônicos de . alta frequência que funcionam com válvulas para
aquecimento, por dielétrico e indução,
fitas magnéticas, arkaielhos para gás engarraado e aparelhos de inversão, reliógrafos, hidrómetros, hblofotes para
automóveis, interruptores, isoladores impressores. aparelhos de intercomunicação, indicadores de níveis imáns permanentes para rádios, aparelhos de Jks
;min, gravadores de fitas, gravadores
de discos, isolantes elétricos, isoladores
de corrente, intermediários para filmes,
lâmpadas, , lnnetas, liquidificadores, lupas, lanipeões, lustres lentes aparelhos
luminosos, aparelhos • de luz fluorescentes, limpadores de para-brisas, lanternas
portáteis e lanternas 'de mão, luzes traieiras para veículos, microscópios, moenómetros, manômetros, mostradores.
de • rádios, microfones, medidores de
roscas. medidores de intervalos, miras
de qualquer graduação, aparelhos de

medição, massaricos, níveis de ferro,
Moveis de água para caldeiras, aparelhos de ondulação permanente, objetiva
para ampliadores, misturadores para ba-

nheiros painéis de carros, para-raios,
plugs, pareametros, panelas elétricas, panelas de pressão pistolas de pintura,
pick-iips, pilhas secas elétricas, prumos,
pantógrafos, pantõmetros, pirômetro'

Termos as- 667,959 e 667.960, de
22-10-64
(Prtarrogação)
Ludwig Scherk
Alemanha Ocidental'

mento de água, telefones, telesrapios,
transmissores, toca-discos, automáticos
(PRORROGAÇÃO]
ou não, tubas conduits, terminais para
baterias, voltímetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas
para rádios, válvulas para água, valvulas de descarga a pressão, válvulas .de
comportas, velas pára filtros, aparelhos
'Classe 3
transistores, aparelhos de transmissão e P-otlat...as químicos para fins me&icinaii .
recepção da sons e tripés
drogas e preparados farmacêuticos
Classe 18
Ténno n.9 667.955, de 22-10-64
Para distinguir: Perfumes, essências. .tit
Silvestre Sena Alves
tratos água de colônia, agua de touca
Brasília
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para co
cabelos e para a pele, brilhantina, bata
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para o
cabelos, creme evaaescente, cremes gor
CAL) UVITA
durosos e pomadas para limpeza da peIlirthatrla Br. iniew.
Ie e "maquilage', depilados, desodor.
-antes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco' pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cillos e olhos, carmim para'
Classe 41
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Alcachofras, aletria, alho aspargos, para barbear, sabão liquido perfumado
açúcar, alimentos paar animais. amido. ou não, sabonetes, dentiiricios em 96.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta, pasta *a aquieto; sais perfumados para
arroz. atum, aveia avelãs, azeite, aze:. banhos, pentes, vaporizadores de perto.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. me; escoaras para dentes, cabelos, unhas
biscoitos. bombons, 'bolachas, baunilha, e
cillos, rum de louro, saquinho pertucafé em pó e em grão. camarão, canela, mado,
preparados em pó, pasta, liquipau • e em pó, cacau, carnes, chá,
do
e
tijolos
ara o tratamento das unhas,
carrmelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes dissolventes e vernizes, removedores da
alimentícios croquetes, compotas, can. cuticular; glicerina perfumada para os
gica, coalhada, castanha, cebola, condi cabelos e preparados para dsecoloalentos . para • alimentos. colorantea, rir unhas, cibos e pintas ou sinais adi.
ficials, óleos para a pele
chouriços, dend& doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em
Têrrno n.° 667.961, de 22-10-64
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to'
(Prorrogação)
mate, farinhas alimenticias. lavas, féLudwig Scherk

IAR51 tiç

calas, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas sécas naturais e cris.

Alemanha Ocidental

•. Utri

talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
gaiabada, geléias. herva doce. herva
;'PRORROGACÃÔ .
mate, hortaliças, lagostas. linguas, laica
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alimentícia% mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão. mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, so.
Classe 3
zes; óleos comestivels, ostras, ovas,
Remédios
para, piaos. prlinés, pimenta, pós para
pudins, p1ckles, peixes, presuntos, paTênno na 667.962, de 22-10-64
tês, peta-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ani- Casa Winchester 4. S. A. — Comércio de Armas e Munições
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas.
São Paulo
sanduiches, salsichas, &times, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
, CASA wwiChIESTER 44 S/A.:•1
rim tremoços, tortas, tortas para ali, enMÉRCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

periscópios, potenciénnetros, quadros de
comando, instrumentos para medida o
contróle para mecânicos, relógios de
água, revólver para pinturas, projetores
Termo IL 9 667.938, de 22-10-64'
cinematográficos, pince-nezi aparelhos
de refrigeração, refrigeradores, réguas lisafarma S. A. — Indústria FarmaNome comerciai.
cêutica
de aço, rádios, refletores, reatores te'
lais, receptores, regadores automáticos
Termo n.° 667.963, de 22-10-64
São Paulo
relógios, relógios de ponto e de vigia,
Casa Winchester 44 S. A. — C,otnéra
redutores, resistências elétricas, registros
cio de Armas e Munições
São Paulo
para água, registros para canais e comportas, receptores de sons, reatores reatores para luz fluorescentes, reostatos,
registros para vapor, registros para
paia aparelhos bebidê, para banhekros,
.
bedouros, para lavatórios c pára pias,

•

ISOíe ft

ASA

In dústria Brasileira'

secadores para calados, quebra-luzes,
r
sorveteiras, sincronizadores, sextantes,
selecionadores, sifões, sereias de alarine
Classe 3
.,
.
aparelho i para soldar, stiquetes, sinalairos, reguladores automáticos ou não, Indicado no tratamento das
aparelhos televisores, telelit2s, telome-

IparsitoeS

I
iNCM:11014
o...*
a ma.

Classes: 11, 18, 99 e 50
Titulo de estabelecimento .
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Termos as. 667.964 a 667.967, de
22-10-64
Casa Winchester 44 S. A. — Cornér- cio de Armas e Munições
° as "aulo .

"a

jp5

gas, mandril de expansão, freza de
Táno ta° 667.968, de 22-10-64
frezar, guia' de freza de chanfrar, Eucatex S. A. Indústria e Comárolo
ventosas, maletas, baus para sacos •de
São Paulo
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes paramalas, cravos, - enfeites, fecho' parapastas e para
malas, passadores de correias, pontesEUCATEX PIN-POIN
ras, prendedores de papel, suportes,
torniqueter, e tubos, de expansão
INDÚSTRIA IIDAINLIIRA

Marro

1965

peuaas, pouchas, polainas, pijamas. ptra
pernairaa, qt.dnionos, regai"
robe de shambre, rouvão, aabretudoa,
suoreals órioa, saldos de banho, sandália*
sueteres, phorts, sungas, tolas, ou slacka,
tales', toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
nano n.° 667.971, de 22-10-64
Landautex S. A. Comércio — Indústtla
— Importação — Exportação
São Paulo
.

Classe 18
Armas munições de guerra e caça, exClasse 16
plosivos e fogos de artifícios. a saber: Para distinguir: Materiais para construarmas balas 'de aço e chuanbo, bombas ções e decorações: Argamasses, argila.
mote', n'kentivt
explosivas, canhões, canos de espin- areia, azulejos, gatentes, balaustres, blogardas, cartuchos de dinamite, espole- cos de. cimento, bloros para pavimentatas de percussão e elétricas, explosivos, çào. calhas, cimento, cal, cré, chapas
'POLIE-COTTON',
fusis, fulminatás, fogos de Sengala e isolautes, caibros, caixilhos; colunas;
• Classe 11
artificio, foguetes, fósforos de rores e etapas para coberturas, caixas dágua,
INDUSTRIA IIRASILSIRA
Para distinguir ferragens e Serra:untas: explosivos,. granadas, gelatina fulmiAlicates, alavancas, arruelas, arrebites, nante, lápis de fogo, maquinaria de caixas para coberturas, caixas dágua,
Classe 36
argolas, aldraves, armações de metal guerra, munições de caçadcr. matarias caixas de descarga para etixos, edifica.
abridores de latas, arame, aparelros da explosivas, morteiros, nitroglicarina,,na aões premoldadas, estuque, emulsoo de Para distinguir: Artigos de vestuários
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- troceluloses. petardos, projetis, pólvora oase asfáltico, estacas, esquadrias, estru- e roupas feitas em geral: -Agasalhos,
relhos para lavatórios, arandelas, ares- substancias explosivas, tanaaes de turas metálicas para construções; lame- stventals, alparcatas, anáguas. blusas,
l as de metal, ladrilhos, lambris, luvas botas, botinas, blusões, boinas, babatas, aros, almofadrises, amoladores,
guerra e 'torpedos
de junção, lages, iageotas, material iso- douro., bonés, capacetes, cartolas, caraamoladores de ferramentas, alças para
lante contra frio e calor, manilhas, mas- puças, casação, -coletes, capas, abales,
Classe 49
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes Jogos, brinquedos, artigos desportivos e sas para revestimentos de paredes, ma- cacheco/s, calçados, chapéus, cintos,
borboletas, baterias, bases de metal baa- passatempos, a saber: álbuns para re- deiras para construções: mosaicos, paca chatas; combinações, carpinhos, calças,
çadeiras, bules,"-bisagra, buchas, bainha cortar e armar aviões, a u tom aveia 'clutos de base as 4áltico, produtoi para de senhoras e de crianças, calções, calpara facass baterias de cosinha, colhe- aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- tornar impermeabilizantes as argamas- ças, camisas, camisolas, camisetas,
res de pedreiros, cadeados correntes ca- cos, baralhos de cartas: bolas para sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
bides, chaves de parafusos, conexões vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, gulho, produtos betuminosos, imperstea- saias, casacos, chinelos, dcatinós, acharpara encanamentos caixas de metal para todos os esportes, brinquedos em torma bilizantea liquidos ou sob outras formas pes, fantasias, fardas para militares, co.
portões, colunas, canos, chaves de fen- de animais, balões de brinquedo, bilha-. para_ revestimentos e- outros como nas teclais, fraldas, galochas, gravatas, gorda, chaves inglesas, cabeções, canecas, res. brinquedos mecânicos, brinquedos construções, persianas, placas para pa- ros, jogos de angarie, jaquetas, laquês,
copos, rachepots centro de mesa co- em forma de instrumentos musicais. vimentação, aças ornamentais de ci- luvas, ligas, lenços, manhas, meias,
mantas, mandrião, manilhas, Paqueteleiras, caixas para eondimento de brinquedos em forma de _armar, ' brin- mento ou gesso ara tetos e paredes, maiôs,
letós, palas,' penhoar, pulover a pelerinas,
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- quedos de borracha com of.: sem mo- papel para forrar casas, massas anta peugas, ponches, polainas, pijamas,
pu...
las, chaleiras, cafeteiras conchas- coa.- cadas de jogar, chocalhos, caneleiras saídos para uso nas construçõas, parrobe
de
chambre,
roupão,
sobretudos,
•
quetas,
portas,
portões,
pisos,
soleiras,
dores, cuscuseiroa • cabides de metal, para esporte, cartões para lõto, casisuspensórios, saídas de banho, sandálias, '
cabas, caixas de ferro, cgruzetas curvas nhas de brinquedo, casinhas de armar para portas, tijolos tubos de concreto, surtes-es, aborta, sungas, atolas ou slacks,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tais..
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chatu/er, toucas, turbantes, ternos, utd-_
venas, cremones, cadinros crivos, chan- cadeiras de brinquedo, carteiras e en- ques de cimento, vigas, vigamentos e
formes e vestidos
velopes
com
fólhas
para
•
recortar
e
vitrós
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaarmar,
calçados
para
bonecas.
cordas
ves para porcas circulares chaves tor.Tèrmos ns. 667.972 a 667.974; de
Ténnos os. 667.969 e 667.970. de
'quirnétrica, correntes, para chaves, col- engenhos de guerra de brinquedo, fer'
22-0-64
22-10-64
rinhos
de
engomar,
ferramentas
para
cretea, chaves para porcas, distintivos,
Máquinas Simonek S. A.
•
Indústria
Textil
T.
Gabriel
S.
A.
dobradiças, descanço para talheres, pra- crianças, figuras de aves ,e
SãO Paulo
São
Paulo
figuras
para
gigo
de
xadrez,
fogões
e
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas fogãozinros de brinquedos, logos de
estojos de metal para carimbos, eixos futebol de mesa, joelheiras-para esporte
expandidor para tubos, estruturas metá- ganchos para pesca, guisos para crian
licas. escarsadeiras. espremedores, • espu- ças, halteres.- anzóis, iscas " artificiais
•
madeiras, formões, foices, cerro para rem pesca, jogos de damas, jogos de
cortar capim, frerolhos, -facas, facões dota1:16, jogos de raquete., linhas para
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas pára pesca, luvas para boa, para esgrima,
doces, bolos, empadas e pudins, flanges para pular, clavinas para tiro ar; alvo,
• fivela, furadores, ferramentas cortantes copos de dados, caixinhas de música,
ou perfurantés para marceneiros, Sachos dados. fardos, discos, dominós, espinde metal, ferraduras, forminhas, fitas gardas de brpinquedo, espingardas de
•
INDÚSTRIA SRASILLIRR.
de aço, ganchos, guarnições de metal. vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
garfos, ganchos para quadros, grampos para jogador de soco, máscaras carnapara emendas de correias, aradas para valescas, mesas de- bilhar, de campista.
Classe 23
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros de roleta, de xadrez, mobilias de bringonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- quedo, miniaturas de utensílios domas. Para distinguir: Tecidos em geral, a
111.11.1•
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros ticos, patins,. patinetes piões, petecas, saber': Brocados; casimimas, gaze de
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- plarauetas para ginastica, •peças de algodão emp eças; pano couro; teca:
dinhas, .molas para portas, martelos jogos de damas, dominó e xadrez, pelo- dos plásticos em peças, tecidos de al
Classe 6
godão de là, dei inho, de cânhamo, de
marretas, matrizes, marmitaa, maçanetas cais de brinquedo, pistolas de atirar juta, sèdet natural ou raion, tecidos de Máquinas para solda, por ponto,i por
monas, machetes, mantegueiras malhos tas, pianos e outros instrumentos musicostura, por projeção, de topo a topo;
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas gazas, papagaios' da papel, panelinhas, elásticos, de vidro,' de viscosa; tule por resistências; máquinas oparatrizes
Classe
36
pregos, ponteiros, parafusos . porcas quebra-cabeças em 'forma de armar,
•
coo gêneses
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-p&, raquetes, redes de pesca, redes para Para distinguir: Artigos de vestuários
Ciasse 8
porta-jóias, paliteiros, panelas ;mudo- jogos, rodas de roletas, revólver de e roupas feitas- em geral: Agasalhos, Para distinguir: Aparelhos- eletrônicos
aventais,
alparcatas,
anáguas,
blusas.
tas, placas, pregadores, porta-esponjas, brinquedo, soldadinhos de chumbo, tade comando
botas botinas, blusões boinas babapeneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Classe 50
bleiros
para
jogos,
tacos
de
bilhar,
dourc,- bonés, capacetes, cartolas, cara- Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
pires pinças, panelões, porta-copos e
tambores
para
crianças,
tamburéus,
puças, casacão, coletes, capas, chales, cheques, clichês, cartões termosplásticos
garrafas, passadores de roupa, presa
Dias, rastelos, roldanas, ralos, regadores tamboretes, ténis- de mesa, Caris e vias- cacrecols,- calçados, chapéus, cintos, de identidade, etiquetas impressas, fakurebites, reduções, recipientes de metal, férreas aara brinquedos, varas para cintas, combinações., corpinhos calças ras, folhinhas impressas, notas pComisde senhoras e de crianças, caiçaca, cal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, reabrias, recibos e rótulos
Classe 50
glatros de aço inoxidável registros, Para distinguir: Impressos em geral, ças, • camisas, camisolas, camisetas
nano na 667.975. de 22-10-64
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrô• anúncios Impressos, ações, apólices, bi- cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
•
Mari Auto S. A.
lhas. torquezes, trilhos tubos subulá- lhetes, bilretes de sol-teca., cheques, car- ralas casacos, chinelos, dominós, acharSão Paulo
çõea, ampões, travadeiras telas de tões comerciais a de visitas, duplicatas, oes, çantasIas, fardas para militares coarame, trincos, taças, travessas, tesouras 'debentures, enwlopes, faturas, folrinhas, legiais,' fraldas, galochas, gravatas, gor
M
..trancas, trucidas, talheres talhadeires letras de câmbio -notas -tascais, notas roa jogos de angarie. jaquetas, biques
tampas para panelas e caldeirões, ter- promissórias, paeis de correspondência, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa• tinas,- tachos, trans de cosinha, torra- passagens, publicidade e propaganda luvas, ligas, lenços; mantas, melas
deiras, orinóis, vasos, vasilhames verem geral, recibos
letóa palas, penhoar, pulover, pelertnas
. Nome comercial

ARI-AUTO S...A.
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de penteados,' petróleos, óleos para os
cabelos, creme evaasescenta, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
(PRORROGACÃO
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquidn perfumado
ou ao, sabonetes, dentifricioa em pó.
pasta ou liquido; sais perfumados para
Classe 41
banhos, pentes, vaporizadores de peneFubá de . milho, farinha de milho, cre- me; escovas para dentes, cabelos, unhas
milho e os sub-produtos de milho
e cibos, rum de louro, saquinho pariuTêm() na 667.981, de 22-10-64
macio, preparados em pó, pasta, liquiFratelli Vita Indústria e Comércio
Nome comercial
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
S. A.
dissolventes e vernizes, removedores da
Bahia
Ténmo n.° 667.977, de 21-10-61
cuticular; glicerina perfumada para os
Associação Comercial e laduetrial da
cabelos e preparados para dsecolozona Sul "Acima" e da Comiseão de
rir unhas, dbos e pintas ou sinais artiMelhoramentos de Copacabana
PRORROGAÇÃCi
ficiais, óleos para a pele
Guanabara
Térrno n.° 667.985, de 22-10-64
Walter Ferreira da Silva
Guanabara
Tenno 33.9 667.976, de 2240-64
Meta AUtord)Vels S. A.
São Paulo

Tiamo u.° 667.980 . de 22-10-64
'S.. A. Moinho Santista Indústrias Gerais
Sã'J cit n 10

FUBAS01,„

AUTOMÓVEIS
S.A.

DA
ReGiSTRADA.
, laditatria Braseefran
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários.
álbuns impressos, boletins, catálogos.
edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Tarmo n.° 667.978, de 22-10-64
João Kessler C.oélho de Souza
Guanabara
Titulo

Classe 43
Aguas minerais, águas naturais, águas
gazozas, artificiais, água tônica bebidas espumantes sem álcool, guaraná.
gazosa, essências para refrigerante', refrescos, refrigerantes, suco refrigerantes
de tôdas as frutas, refrigerantes de mate,
soda, suco de frutas, sifões soda limonada laranjada, sucos de rna;a, suco
de mama() e xaropes
Tênino n.° 667.982, de 22-10-64
nrlando Gadélha Sanas C/ Irmão
Rio Grande do Norte
„.•

Milan)
Classe 41
Goiabada
Têrmo na 667.983, es 22-10-64
Irmão
Orlando Gadêlha Sinais
Rio Grande do Norte
Classe 33
Terano na 667.979, de 22-10-64
Polar S. A. Indústria, Comércio e
Agricultura
Rio Grande do Sul

italflanatla

XU

maz Of:

LOVER
Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ea.
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
agua de -osas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
tabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons", cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis 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 liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; esávas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados eia pó. pasta, licitaido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para o*
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cibos e pintas ou sinais alada
ciais, óleos para a pele
Téreno n.° 667.986, de 22-10-64

Classe 41
Bananada
Têrmo a.° 667.984, de 22-10-64
• Walter Peneira da Silva
Guanabara

PRORROGAÇÃO'

TOUCHE
•

Indústria Brasileira

,Indústria Brasfielri.,,

classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aparai.
vos, anis, bitter, brandy. conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumel. Doara:. nadar, punch. pimpermint, rhum.
sucos de frutas em álcool, vinhos, ver:with, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
'

Casse 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, égua
para barba. loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores

Walter Parreira da Silva
Guanabara

IS MI E
r -

Indústria gi-asileira

e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhns, preparados para
embelezar cilios e olhos, carimba para
para barbear, sabão liqu.do perfumado
o rosto e para os lábios, sabão e creme
ou não, sabonetes, dentifriclos tro pa,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfiz,
me; escovas para dentes, cabelos. unhas,,
• mitos; rum de louro, saquinho pedia)
asado, preparados em pó, pasta.
do e tijolos para o tratamento das unhau,
dissolventes e vernizes, removelores dá
euticular; glicerina perfumada para a
os cabelos e preparados para descolo.,
rir unhas, cibos e pintas ou sinais adia
ficials. óleos para a pele
Têrmo n.° 667.987, de 22-10-64.
Walter Ferreira da Silva
Guanabara

Esnia.Ittg
Indústria Brasileiral
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, agua de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, baila
dolina, batons, cosméticos, fixadorea
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco pefumado ou não, lapis 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. danai:idos em pó,
pasta ali liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc..
me; escovas para dentes, cabelos, unhaa

e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, 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, cibos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo na 667.988, de 22-10-64
Walter Ferreira da Silva
Guanabara

Audioscope
Indústria Brasileira
.-Classe 8
Transformadores elétricos e conversores
conversoraa e contato, retificadores metálicos a vapôr de mercúrio e seus acessórios, aparelhos de vácuo, comandos
elétricos para máquinas de extração, comandos elétricos para máquinas de fabricar papel e téxteis e seus acessório,.
aparelhos elétricos, painels de distribuição e suas partes integrantes, para-raios,
interruptores para contraia manual ou
automático, comutadores, corta-circuitos, reveladores, arrancadores, controla..
dores, aparelhos de regulação e rega!adores automáticos, reguladores de iluminação, iattrumentos de medição. ião.
ladores, material isolante, resistência*
elétricas, bobinas de self, compensadores, dispositivos de descarga elétrica,

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, usadas, extratos, água de colónia, água de toucador, Agua de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
pare barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban.
4olina, "batons", cosméticos, fixadores
de penteados, petrókos, óleos Fara os
cabelos. creme evanescente,• cremes gordurosos e pomadas para limpeza de pe.
)e e "maquilagel, depilatórios, desodorantes, vinagre aromático. pó de arroz fôrnos elétricos, aparelhos para solda

Segunda-feira 13
•1~ aparelhos de distilação,. ventt-

ladores, transmissores. e receptores cie
telegrafia sem !tio, válvulas de alto váisuo, geradores a válvulas, aparelhos teW.omunicadores e seus acessórios, aparelhos de ditar e fitas magnéticas como
partes integrantes, gravadores com fitas magnéticas, conjuntos de transmissão de rádio, estações transmissoras,
receptores de rádio, aparelhos para fins
domésticos; relógios e cronômetros e
suas partes integrantes
111.

Termo n.° 667.989, de 22-10-64
Amaro Albino Pimenta' •
Pernambuco

PRORROGAÇÃO/

•

DIÁRIO

OFICIAL (Seção lio

Termo n.° 667.994, ck 22-10-64
Representaçõea Santos .Ltda.:
Guanabara •

MAMO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Termo n.° 667.995, de 22-10-64
Fábrica Hollywood de Confecções. Importação e Exportação
Rio de Janeiro
•

Térmo n.° 667.098, de 22-1044
•NiiãoTtaiod §••

tr-LOCOMOTIViv
Classe 32
Uns jornal
Tétano st.° 667.999, de - 22-10-64
José Roque Preard
Rio de Janeiro

O REVELADOR
Classe 32
Uma publicação impressa
Termos na. 668.000 a 668.003, de
22-10-64
Cesaro S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

(IN

PP'
14
4
tnOstria
-.

Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
avasstals, alparcatas, anáguas, blusas.
Classe 11
botas, botinas; blusões, boinas, ' babaMolas, foices. enxadas
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
ouças, casação,- coletes, capes, chatas
Termo n.° 667.990, de 22-10-64
cachecols, calçados, chapéus, cintos
Companhia Industrial de Grandes
cintas, combinações, carpinhos, calças
Hotéis
de senhoras e de crianças, calções, 'cal• Guanabara
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
PRORROGACÃO salas, casacos, chinelos, dcaninós, acharpes. fantasias, fardas para militares, soIniais, fraldas, galochas, gravatas, gor'COMPANHIA INDUSTRIAL ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquéa,
luvas, ligas, lenços, mantl5s, meias,
DE
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paictós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
GRANDES NOTEIS
penas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimouos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Nome comercial
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres. shorts, sungas, st'olas ou slacks,
Termo n.° 667.991, de 22-10-64
Associação dos Servidores da Universi- tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
dade do Brasil (A. S. U. B.)
Guanabara
remo n. 9 667.996, de 22-10-64
Fábrica Hollywood de Confecções, Isnportação e Exportação Ltda.
•
Rio de janeiro
4/

SILK D

Indústria Brasileira'

•

Março de 1965

%noa ris. 668.004 ti 668.007, de
f2-10-64
•
Couro S. A. Ma g da • Coinkelo
no Paulo

BOUCLeibTOR

•
tíNDUSTRIA .BRASILEIRk

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesas'
Acolchoados para cansai. colchas, cobertores, esfregões, fronhas guardam'.
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para ramas, panos para
cosintSit e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de meia, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, auarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 23
Para distinguir: Cretones em peça, cate
braia de linho eia peça, damasco de al
odão eia peças, fazendas de lã, flane.
las de lã em peça., fazendas de seda
era peça, .fazendas de linho em peça
gorgurão de seda em peça, jersei de algodão e de seda em peça, linhos, listra.
dosem peças, musselina em peça,'opala em peça, organdi, pelúcia, percal,
cadinho em peça, rabo em peça, sarja
em peça, sedas, setins em peça, tecidos
de algodão, de alpaca, de lã, de pêlo,
de cânhamo, de ramio, de fibras sintéticas de cânhamo, de linho, de seda em
peça e casemiras
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã.
nylon, fios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurarsricotagem e crochê. Fios e linhas de tôda espécie.
aço para pesca
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e soupas feitas em' geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, blusas
botas. botinas, blusões, boinas: baba-a
douros; bonés. capacetes, cartolas. caraa
pinas. caiação,. coletes, capas, chato.
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas. combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, cai- •
çaa, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
moas, casacos, chinelos, dosninós. :chorpes, tantasias, fardas paia militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de 'ingeria, jaquetas, laqués.
luvas, ligas, lenços. mantôs. meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhss. oas
latis, palas. penhoar. pulavas. palermas.

Classe 37
Poupas brancas, para cama e • mesa:
Acolchoados para camas. calchas, cobertores esfregões fronhas, guardanapos, fogos bordad is Nos de toalhas,
lençóis. matas pe. , camas, oa ss, pai.
cosinNa e panos ds ar soos, toa".as de
rosto e banho, toalhas ' de •nasn, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes,. guarnições para cama e mesa; toallVnbas
(cobre pão)
Classe 22
Fios de. algodão, cânhamo, juta, ia,
nylon, fios plásticos. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar.tricotagem e croché. Fios e linhas de tôda espécie,
aço para pesca
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: A aasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casação, coletes, capas, chales'
Classe 32
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Jornal, revistar publicações em geral
cintas, combinações. carpiahos. calças
Termo n.° 667.992, de 22-10-64
de senhoras e de crianças, calções. ca:
HerMann Alexandre Nabal Confecções
ças, camisas, ' camisolas, camisetas,
Ltda.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
Guanabara
saias, casacos, chinelos, &alinda, acharNinho Is-dor .d: pes, fantasias, fardas para militares, co- peugas. ponches, polainas. pijamas. pu_
legiais, fraldas, galochas, gravatas. 'gol., nhos, perneiras, quirnonos. r.7galas.
roa, fogos de 'ingeria. 'agi:atas, 1aq:Ás robe de chambre, roupão, sobretudos,
luvas, ligas, lenços, rnantôs. meias. suciares. shorts. sungas. atolas ou slacks,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. pa. tuler. toucas, turbantes, ternos. uniClasse 36
formes e vestidos
!cós, palas,. penhoar, pulovar. pelerinas
Indústria Brasileira Artigos de vestuário, de Mala .sorte, in- peugas, ponches. polainas, pijamas. puTermo n.° 668.008, de 22-10-64
clusive de esporte e para crianças
nhos, perneiras, quisnonos. regalos
Vu!can Material Plástico S. A.
robe de . chambre, roupão, sobretudos
Termo n. 9 667.997, de 22-10-64
suspensórios, saldas de banho. sandálias I
Crtia,mhara
Classe 36
Hong-Kong Calçados e Bolsas Finas
anatares, shorts, sungas. atolas ou slacks
Camisas, cuecas e leusus
Ltda.
tuins toucas, turbantes. ternos, uni
••
formes e vestidos
Termo n. • 667.993, de 22-10-64
I
.Ciasse 23
A. Miranda Ea Abreu Lida .
Para
distinguir:
Te
Guanabara
c- idos em geral: . tecidos ara confecções e ara teeçarias:
algodão, canhamo. caro, fazendas e
Indústria Brasileira
Indústria Brasileira
tecidos de lã em peças, luta, linho, ny•
Classe 28
loa paco-paco, rarny, rayon, seda na•
plásti:o cai c:/apis . placas
tUral, tecidos plásticos, tecidos imper. Espuorda
Classe
36
Classes: 8 e 40
folhas ou em leitOls
Inaavels e tecidos pano-couro e filó
Calçados e bolsas
Titulo de estabelecimento
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Classe 24
Treso n.' 668.019, de 22-10-64
"Transfiiro" — Transportes Frigori- Alamares, atacadores para espartilho,
e calçados, ataduras de algodão para
fico. do Brasil Ltha.
diversos fins, exceto para fins mediei,
Guanabara
nas, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas ara . móveis •
pianos, carapuças para cavalos. cor.dões, debruns, lã. fitas forros franjai
festão, feltro para órgão, fofos galar.
dates, lamparinas, mochilas,. mosquitet.'
drÉ
s
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
Classe 41
Classe 33
panos para enfeites de móveis, não
Sal refinado'
Classe 16
Transporte de carnes, dos ou para os fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
Artigos na classe
frigoríficos
Têrmo n. 9 668.015, de 22-10-64
110~n47
passamaries, pavios, rédeas, rendas reTermo n.° 668.010, de 22-1044"" Campania Comercial e Industrial
des, sacas, sinhaninhas para vestidos
Termo n. 9 663.020, de 22-10-64
Nicolas Merino S. A.
Farmácia Maips1 Ltda.
telas, tampos para almofadas, não •a; Fortaleza Refrigerantes S. A.
Guanabara
zendo parte de móveis, artigos êstes
‘.
Rio de Janeiro
Ceará
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
PRORROGAÇÃO
incluidos 'em outras classes
Classe "37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Indústria Brasileira
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas. wia-danuClasse 43
pos, jogo bordas joges de toalhas,
Agua de mesa
Classe 3
lençóis,, mantas par4 camas, p-is para
Produtos farmacêuticos
cosida e panos de pratos, toalhas de
Tétano n.° 66£.021, de 22-10-61
Classe 43
Equipamentos de Lubrificação ,Guana- rosto e banho, toalhas de cresa, toa;Jo g a:ético*, dentifrícios, sabonetes e
lhas para jantar, toalhas para chã e
bara Ltda.
preparados para cabelo
café. toalhas para banquetes, guarniGuanabara
ções para cama e mesa, toalhinhas
Termo n. • 668.011, de 22-10-64
(cobre pão) •
•
Sociedade de Teatro
Elenco
Classe 36
-;itanabara
Para distinguir; Artigos de vestuarioe
Classe 42
e roupas feitas em geral. Agasalhos,
Rum
aventais, alpercatas, anaguaa, blusas
Indústria Brasileira
botes, botinas, blusões, boinas, baba.
Teimo n. 9 668.016, de 22-10-64
Tele-Video Indústria Eletrônica Ltda.
amares, bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 6
Rio de Janeiro.
Elevadores de veículos para postos de puças, casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapeus. cintos, cin.
lubrificação
tas, combinações, corpinhos, cal.os da'
Térrno n.° 668.022, de 22-10-64
senhoras e de crianças, calções, calças,
Classe 32
Companhia Nacional de Auto Peças camisolas, camisetas, ' cuecas, ceroulas,
Peças teatrais
Guanabara
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
Termino n. 9 668.012,- de 22-10-64
dom1nos, echarpes, fantasias, fardas, paIndústrias de Bobidas Joaquim •'Thomaz
ra militares • colegiais, fraldas, galode Aquino Filho S. A.
chas. gravatas, gorros, fogos de litigaria, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenRio de' Janeiro
ços, mant6s, meias, maiôs. mantas, maaClasses: 21 e 33
*lio, mantilhas, paletas, palas, penboFrase de propaganda
ar, peugas, pulover, pelerinas, ponches,
Termos ris. 668.023 a 668.028, de
polaias, pijamas, punhos, perneiras,
22-10-64
quisnonos, regalos, robe de ckambri.
Comércio de Tecidos — R. Monteiro roupão, sobretudos, salsa, suspensorlos,
S. A.
tez, sungas, stolas, soutiens, slacka,
São Paulo
tater, toucai, turbant'es, ternos, nrformea
Classe 8
salda de banho, andalias, sweater, chor.
Tele-videos, rádios
e vestidos
5,"
N, fic „,12‘"` et
Termo n. 9 668.017, de 22-10-64
de. Vlow
O e
Ga l eria D. João VI Ltda.
Termos ns. 668.029 a 668.034, de
Rio de Janeiro
22-10-64
.
Comércio de Tecidos — R. Monteiro
S. A.
São Paulo
668.009, dt 22-10-61
Tartno
Comas —a Comércio Arquitetura Rugeabatia Ltda.
Guanabara

Tirano n.? 665.014, da 22-10-61
Manoel Pota VIegas
Rio de Janeirç •
7

s.

'viera

Indústria Brasileira

gema

IRO

Toxee-

Classe 42
Vinho quini:du
Tèrmo n.° 668.013. de 22-10-64
• flercu l ano Pereira das Neves .
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Nome comercial
Tèrtno n.° 668.018 , de 22-10-64
Transportes Netuno Ltda.
Guanabara

NETUNO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

33
Tít tt !o de estallelecimento

Classe 50
Impressos em geral

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, de linho, de cansam° de juta, de rami, de
caroá, de paco-paco, de lã, e fios plásticos, para tecelagem e para usocomutn
Classe 23
-a; In;a5 ara somam , umBuRsip ezaci
ciclos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroá, casermras. fazendas e teedos 'de
lã em peças, juta. jersey. linlo, nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural. tecidos plástitos. tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã,
nylon, fios plásticos.. fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar. para costurar.tricotagem e crochê. Pios e linhas de tódá espécie;
aço para pesca

I

,•

Classe 23
• •st Iene tua sopisaj, 2.nnBumilp trIgd
ciclos para confecções em geral, pare
• tapeçarias e para artigos de cama e
Cem; Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
caroti, casemiras, fazendas e tee.clos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos int. permeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de algodão paradiversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caias ara móveis e
pianos, carapuças para cavalos, CM.'
dites, debruns, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardetes, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para. vestidos
telas, tampos para almofadas, não Mundo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, raion lã pelo e fibras não
incltidos em outras classes
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em gera!: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, c:ntos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas,- ceroulas, colarinhos cueiros
salas casacos, chinelos, dominós, acharpez. Santas:as, fardas para militares colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de Engane, jaquetas, Inales,
luvas, ligas, lenços, mantes, meia
meias, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerina:
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quiruonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
susteres, aborta, sungas, tolas, ou slacks.
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas. co!chas, cobetares, esfregões, fronhas, gulmiana
pos, !Aos bordadas, jogos de toalhas.
lençóis n-antas par camas. pan-a para
cosinI ia e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café,"toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa. toalhinhas
(cobre pão)

pai, oleiam, óleos para limpeza de car; sabão neutro, sala, salicilatos, secantes, halose: óxidos, oxiaantol# ióleos RN*
roa, pós de- branquear roupa, salicato silicatoa, soda -cáustica; soluções gui- Pintura, óleo de linhaça; produtos
de 'sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçados

Ciz:sse 42
Frase de Nopagancla

INDÚSTRIAS QUIMICAS

Termo n. 668.037, de 22-10-64
Cirilo Gueorev
São Paulo

Classes: 1, 46 e 33
Título de astabelecimento

micos para impressão, potassa
trial, papéis emulsionávela para a
tografia, papéis de turnesol, papéis
liográficos e heliocopistas, pell
sensíveis, papeis Vara Sotografia e
Uses de laboratório, pigmentos, pote,
pós metálicos para a composição
tintas, preparações para fotogra
,
produtos pare niquelar, pratear e Orta
mar, produtos para diluir tintas proaigto; reativos, removedores, revelador,
sabão neutro, sais, l cilatos, sec .
silicatos, soda cáustica, soluções
micas de uso industrial, solventes, salltatos; tintas em pó, líquidas, sólidas
ou pistosas para madeira, ferro, pesedes, contruções, decorações, couros,
e J..
eidos, fibras, celulose, barcos
culos, talco industrial, thiner,

Termos as. 668 . 04 Oe 668 . 041, de
22-10-64
Eastinan Kodak COmpany
Estados Unidos de América

Termo a.° 668.044, de 22-10-64
"$. U. P. -. Serviço de Utilidade
Médica Ltda.
Guanabara

• Termo n.° 668 .035, de 22-10.64
Sociedade Vini.on Rio Grande-sia
Lda.
Rio G.astle. de Sul

"

"ARISTOCRATA-A SUA
BEBIDA NOBRE" )"

•
METALC
DI
DOSTRIA BRASILEIRA

Classe II
Taraxa e ferramenta de corte para
metalurgia
Terras a.° b8.038, de 22-10-64
W. M,-es
São Paulo

rnicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em p6, liquidez, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barco§ e vaiculos, talco industrial, thiner,
Tèrmo a.° 668.039, de 22-10-64
W. Alves
São Paulo

,HAITI

-EASTMANF910
Classe 28
Adesivos em geral
Classe 1
Adesivos e ativadores de superfícies em
geral para uso na indústria

31

sa i

S
•k U . •_
Serviço de Utilidadi.
.

Profissional.

Termo n.° 668 042. de 22-10-64
Sperry Rani Corporation
Estados Linidvs da América

Classe 33
Titulo
Urano n.° 668.045, de 22-10-64
Indústria e Comércio de Construçiãel
•
Colimar Ltda,
Guanabara

INDOSTRIA BRASILEIRA,

Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
Ciasae 8
Depaadores
lotação de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina, tini
Termo n. 668.043, de 22-10-64
(Inas, alumen, alvaiade, alvejantes in(Prormgação)
dustriais, alumínio em pó amonlaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- N. V. Chemis.:he Industrie "Synrea"
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan.
tes, azotatos, água acidulada para
BYNRESA TE:
acumuladores, água oxigenada para
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, betumes,
Classe 1
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- Absorventes, acetona, "ácidos, acetatos,
dores, celulose, chapas fotográficas, agentes químicos para o tratamento e
composições extintores de incêndio, clo- loração de fibras, tecidos, couros e cero, corrosivos, cromatos, corantes, creo- lulose; água raz, álcool, albumina, anisotas; descorantes, desincrustantes, dis- linas, alumen, alvaiade, alvejantes insolventes; emulsões fotográficas, enxo- dustriais, alumiai° em pó amoníaco,
fre, éter, esmaltes estereatos; fanal, fil- anti-incrustantes, anti-oxidantes, antimes sensibilizados para fotograr'-q,
oxIdantes, anti-corrosivos, anti-detonanxadores, formol, fosfatos industriais, fós- tes, azotatos, água acidulada para
foros industriais fluoretos; galvanizado- acumuladores, água oxigenada para
Termo n. 668.036, de 22-10-61
res, gelatina para fotograPas e pintura, fins industriais, amónia; . banhos para
Th sn Ia Lote Nato
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoo; galvanização, benzina, benzol, betumes,
São Paulo
imperraeabilizantes, ioduretos; lacas; bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
• se
massas para pintura, magnésio, mer- virgem, carvões, carbonatos, cataliza'COLIBRI
curio; nitratos, neutralizadores, nitroce- dores, celulose, chapas fotográficas,
lulose; óxidos, oxidardes, óleos para composições extintores de incêndio, cloIND. BRASILEIRA
pintura, óleo de linhaça; produtos gui- ro, corrosivos, croma tos, corantes, creombas para impressão, potassa indus- sotas; descorantes, desincrustantes, distrial, papéis emulsionáveis para a fo- solventes; emulsões fotográficas, enxoClasse 96
Para distinguir: Amido, anil, azul da tografia, papéis de turnesol, papéis he- fre, éter, esmalte: estereatos; fenol, filPriissia, alvaiade de zinco, abrasivos liografias, e heliocopistas, peliculas mes sensibilizados para fotografias, kalgodão preparado para limpar metais, sensivels, papéis para Fotografia e ana- sadores, formo], fosfatos industriais, fósdetergentes, espremaceter, extrato de lises de laboratório, pigmentos, potassa foros ,industriais fluoretos; galvanizadoanil, ...féculapara tecidos, fósforos de paa metálicos para a eamposiçáo de res, gelatina para-fotografias e pintura.
cera e de madira, g goma para lavan- tintas, preparações para fotografias, giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
deria, limpadores de luvas, líquidos de produtos para niquelar, pratear e cro- impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
branquear tecidos, líquidos mata-aordu- mar, produtos para diluir tintas prossia. massas para pintura, magnésio, mertas para roupas e mata óleos para rou- tos reatava; removedores, reveladores; cado; nitratos, neutralizadores, nitroce-

t
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Classe 33
oteamento
Têrmo a.° 668.046, de 22 10-61
Isaac V. Franço
Siso Paulo

'

PONTUALIDADE E FATOR
DE CREDITO

Classes: 2, 3, 7, 9, 10, 12, 23, 17,
19, 20, 21, 22, 23; 24; 25; 26; 27;
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
39, 40, 91, 42, 43, 44. 45, 46, 47,
'49 e 50
Materiais de construção e representações
an gral
T'érmo n.° 668.047, de 22-10-64
Lojas 1rapuã 5. A.
São Paulo

ÀP -Lója. Que_lraz,
-Âlegrii Pai Você'.
Classes: 1, 3, 4, 7, 9, /a 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18. 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
30, 31, 34 35, 39, 40. 41. 43. 45, 46,
48 c 49
Frase de propaganda,

•
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Termo n.° 668.048, de 22-10-64
Lojas Arapuã S. A.
São Paulo

Termo a° 668.059, de 22-10-1964
'Term./à 11. 1 668.052, de 22-10-64
Abrasivos e Polidores Seracchi S. 4.,. Addressebia.s - Máquinas e Materiais
para Endereçar Ltda.
São Paulo
Guanabara

Termo n° 668.065, de 22-10-1961
Farmácia Tnel 1\16vo Ltda.
•
Guanabara

A Loja Que Traz

Farmacia

Conforto Para Voa,

Túnel Novo

Classes: 1, 3, 4, 7, 9, 10. 11, 12: 13, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27, 28,
30, 31, 34 35, 39, 40, 41 . 43, 45, 46,
48 e 49
Frase de ?ropagainia

Ltda:

Nome ;Comercial
Termo n° 668.066, de 22-10194
Ordanizacão • "Seu Criado, Obrigado"
Guanabara

Ténno n.° 668.049, de 22-10-64 •
Lojas Arapuã S. A.
São Paulo

•A Loja Que Traz
Economia Para Você

Classe 46
.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, esprernacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Classes: 1, 3. 4, 7, 9, 10. 11, 12 13, 14, cara e de tnadira, 'ri goma para lavan.
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27, 28, deria, limpadores de luvas. liquirlos
$0, 31, 34 35,. 39, 40, 41. 43, 45, 46, branquear tecidos, líquidos mata-gordu48 e 49
ras para roupas e mata óleos para rouFrase de propaganda
pas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
Temo it.° 668.050, de 22-10-64
de sódí o, soda cáustica sabão em 'pó,
Lojas Arapuã S. A.
sabão comum, sabão de esfregar e saSão Paulo
ponáceos, tijolos de pdlir e verniz

para calçador

A Loja Que Traz
São Paulo Para Você
• Ciasses: 1, 3. 4, 7. 9:10.. 11, 11 13, 14.
0, 16, 18, 19, 20, 21, 22. 26, 27, 28,
80. 31, 34 35, 39, 40, 41. 43, 45, 46.
48.e 49
Frase de propaganda
Tértno it.? 668.051, de 22-10-64
Abrasivos e Polidores Seracchi S. A.
São Paulo

„
•-•.. • •

j•- ,,,,,

Térino n.° 668.053, de 22-10-64_
Rafael V. da Silva
Guanabara

a

Classe 33'
Termos na. 668.054 a 668.058. de •
22-10-64
Rafael V. da Silva
Guanabara

st IIIS Riïiti
"Mriv•-"..hzr-

't7:fing4,..

Classe 16
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
' Classe 28
Artigos da classe.
Classe 40
Artigos da classe
. Classe 50
Impresos

Classe 46
Nen distinguir: Amido, anil, azul da
Penso, alvaiade de zinco. abrasivos.
Termo n° 668.060, de 22-10-1964
151
yit odão preparado para limpar metais.
Addressobrás - Máquinas e Materiais
de rgentes, esperinacetes, extrato de
para Endereçar Ltda.
, fecala para tecidos, fósforos de
Guanabara
e de madeira, goma para 1avan.
a, limpadores de luvas, liquidos de
ratiquear tecidos, líquidos mata-gordu.
e3,4s para roupas e mata óleos para rouADDRESSOBRÁS
, oleina, óleos para lmipezas de dar.
pós de branquear roupa, salleato
Indústria Brasileira
,3 'sódio, soda cáustica, sabão em pó,
tabelo cromurn, sabão de esfregar e sa.
peatUaoa, tijolos de pollç e verniz para
, 'Classe 17
-alçados
Artigos da classe

<j)

.4),‘

Co
1/4..,` 15

•

ROSOMM SOC. Civil Promoção'
de Turismo Internacional no 8,30

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 668.062. de 22-10-1964
r•sideu G. de Sulocki
Guanabara

Classe 33
'fitulo de Estabelecimento

Termo n° 668.067. de 22-10-1964
Organização "Seu Criado, Obrigado''
•
Guanabara

a

Indústria Brasileira

Seu Criado,

Mrigadol»

" lasse 32
Artigos da classe
Tann ° tk° 668.063, de 22-10-1964
•
Amélia Maria Moura .
Guanabara

da silva •

Indústria Brasileira

d) t"

Tarrno n° 668.061, de 22-10-1964
Thadeu G. de Sulocki
Guanabara

r c o rIN e I ‘ti

Titulo de -estabelecimento

é O O' ‘41

Gasse 17
Artigos da classe

Classes: 33 - 41 - 42 43 - 46 - 50
Titulo
Termo n° 668 .068. de 22-101964
N. • Nogueira Gonçalves
Rio de janeiro

•

Indústr ia Brasileiro
• Classe 35
Artigos da classe

Termo n o 668.064, de 22 - 10-1964
Amélia Maria Moura
Guanabara

•

Classe 36 .
Titulo de Estabeleciiiiento
Termo no 668.069, de 22 - 10- 1964' .
Instituto de Be:eza Salão Primavera
Limitada

Guanabara

,Instituto de Belezal
Primavera Ltda.
Classe 36
Titulo de Estabelecimento

Nome Comercial

I

!•

:

• 4- t5

t

f 5 •

• t •

•

t e. • ,

.
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Classe 50
Impressos

Têximo n° 668.071, de 22-10-1964
Cidney Augusto Aoballo
Guanabara

VOLKSLANDIA

Termo n.° 668.d2, de 22-10-64

Ténno n.9 668.070, de 22-10-64
•
Escol a Imperial Ltda.
I•••o de Janeiro

Tirmo a° 668.070, de 22-10-1964
Adauto Alves
Pernambuco

Casa -Leque Ltda.
Rio de Janeiro

Casse 33
Titulo de estabelecimento •

Classes: 17,- 32 e 38
Titulo de estabelecimento

Ténmo n.° 668.077, de 22-10-64
Start Sociedade Técnica de Auditoria e
Racionalização do Trabalho
Guanabara

Classes: 21 — 33
Titulo de Estabelecimento

SIART Sociedade Técnica' ,
de Auditoria e Racionalização.

Têrmo n° 668.072, de 22-10-1964
Rio de Janeiro

.ro Trabalho

,....1•1••••n

Termo n.° 668.084, de 22-10-64
Cia. Química Rhodia Brasileira

São Paulo

PRORROGAÇAQ

•

RHOLDRIN1

Nome comercial
Classe 2
Um inseticida e carrapaticida
Termo no 668.085, de 22-10-1964.
Cia. Qt1 'mica Rbodia Brasileira
.•
São Paulo

nino n.° 668.0.78, de 22-10-64
Servi-Volks Mecânica Ltda.
Guanabara
-•

SER VI-VOLKS

indústria Brasileira

ticos, lancheiras, mantegueiras, mabis,
orindis, peadedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, arti-

gos, protetoes para documentos, puxadores de água.- para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tu ins, tigelas,'

PRORROGAÇAO

Classe 36
Artigos daclasse

Classes: 21 e 33
Titulo de estabelecimento

Termo n o 668.073, de 22-10-1964
Reine Goltz Vér
Guanabara

Têrnio n,° 668 .079. de 25" 10-64
Intemetal Indústria Técnica de Estiai,' tufas Metálicas Ltda.
Guanabara

E3ANHOTO
•

tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames Para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para _azuleios,
anéis, carretéis per tecelagem e gt arnições de material 'plástico para Indústrie. geral de plásticos

Classe I
Um carrapaticida

Têrmo no 668.086, de 22-101964
Paulo Lerner Empreendimenos
Imobiliários Ltda.
•
Guanabara
. ,•

46'.
'•Ç's
. dt°

mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandeias
bases para teleSones, baldes, bacias,
sag, caixas, carteiras chapas, cabo:
para ferramentas e utensilios, cruzetag
caixas para acondicionamento de et'a
mentos, caixas de material plástico pari
baterias, coadores, com canecas, co'
leres, conchas, cestas para plo, cesti,
nhaa capas para álbuns e para livro/
cálices, cestos, castiçais para vela*
caixas para guarda de objetos, crtu•
choa, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de pláltoco
para, sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,:
garfinhos de plástico para sorvetes, for-'
minhas de plástico para sorvetes, disco!
embreagens de material plásticó ernbalagens de material plástico para s e,rvetea estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes. fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guar-,
!lições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminádos,

<bej

Térmo n° 668.093, de 23-10-1964

(</c,

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
--- Termo n° 668.074, de 22-10-1964
Organização Contábil Nossa Senhora
Apcxecida Ltda.
Guanabara

Classe io
Material para construção e adornos de
prédios e casas, inclusite papel p ira
forrar -parede '

• Nome comercial
Termos as. 668.080 e 668 . 081, de

Têrms n° 668.087, de 22-413-1964
• ftáttodo Propaganda Ltcla
Guanabara

22-10-64
Intemetal Indústria Técnica de Estru-

turas Metálicas Ltda.
Guanabara

Organização Contabil
'Nossa Senhora Aparecida

-

/MÉTODO.

j 9~etati

Classe 50
)artigos da classe

à
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têm° n.° 668.075, de 22-10-64
tord'— Discos-Filmes do Brasil Ltda.
Guanabara

Classe 25
Impressos
Classe 50
Impressos

Termo n' 568.092, de 23-10-1964'
Fortiflex indústria de Artefatos
Plásticos Limitada
São Pau%

a•te,

• Têrmo n.° 668.083, de 22-10-64
Thaddeu G. de Sulockt
Guanabara

•
'FORTIFLEX

'

bidús-tria—Brasileira
Classe 8
Artigos da. classe

Classe 20
Impressos

Inctástria Brasileira

•

Fortiflex Indústria de Artefatos
Plásticos Limitada
. São Paulo

• Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuSrias
e roupas feitas em geral: kgasalhos,
aveutais, alparcatas, anáguas. blusas

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçáo, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, combinações. carpinhos. calças.de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,.

cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echarpea, fantasias, fardas para militares, co-

leç,tais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie. ¡agudas, laqtés,
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandrião., mantlhaa pa-

letós, palas, e-:nhoar, nulover, pelerinas.
peug as..ponc.ies. p olainas. piarias. pu,

nhos, perneiras,. guitnonos, regalos.
role de chárnbre, roupão, sobretudos,
Classe PS Para distinguir: Artefatos de material suspensórios, saídas de banho, sandálias,
plástico e de ris/0n: Recipientep fahri sueteres, aborta, Sungas. atolas ou slacks,
cados de material plástico. revestirnen tuler, toucas.. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
tos confeccionados de substâncias ani
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Termo no 668 .094S. de 23-10-1964
Ãltai Sociedad Anoriima Udu-sitiai
Comercial
Argentina
ENDIABLST

Classe 48
Para distinguir: Perfume; essências, ex,
tratos água de colônia, água de toucador, agua de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos Paea os
cabeias e para a péle, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilate". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olho; carmins• para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios . em pó,
pasta ou líquido:. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, 'pasta, liqui.
dissolventes e vernizes, temovedores
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolca
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele
Termo no 668.095, de 23-10-1964
Sepila — Sociedade de Expansão e
Planejamento Imobiliário' Limitada
São Pardo

S}RPILA-SOCIETADE
'EXPOS AO R PLAtiEJAMENTO IMOBILIÁRIO
.
LTDA.

•

¡Moine Comercial

Termo n° 668.096, de 23-10-1964
Gangorra --. Modas Inkintn Limitada
São Paulo
GANGORRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, aiparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas, cara. ouças, casação, coletes, capas, abales
, cacliecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e sie crianças. calções, calvia.. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantós, melas,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, pcnhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pus
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suspensórios, saldas de banho: sandálias,
sueteres, shorts, sungas, atolas ou alacks,
talar, toucas, turbantes, - ternas, uniformes e vestidos
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Tirano n° 668.097, de 23 )10-1964 • ca's, c‘ romametrOs; ( Chassis,. carrilhões,
bobinas - Para radiO -e- feresalso-res, discos
' • ninUfahira de Vidros *Minister
gravados, despertadores, • enceradeiras,.
Limitada
extintores de incêndio, esterilizadores,
São Paulo
espremedores elétricos, aparelhos para
expremer frutas 'e legumes, exaustores,
'MINISTER
estojos para filtros com torneiras, estufas, fogões, fóanos e fogareiros ehlIndústria, Brasileiratricos„çaroletes, fuzivel, geladeiras, gar
rafas térmicas, lâmpadas, lampeetea,
ternas de mão e Internas portáteis, lusClasse 14
Vidro comum, laminado, trabalhado tres, panelas de- pressão, microfones,
em tõdas as formas e preparos, vidro pick-up; aparelhos de refrigeração, rácristal para todos os fins, vidro indus- dios, rádios conjugados ou não com
trial com telas de metal ou composi- fonógraios, rádios fonógrafos, rádios reções especiais: ampolas, aquários, as- captora; relogios, reosátos, relays, resadeiras, almofarizes, bandejas, cuba- atores, redutores, pilhas secas 'e elétritas, cadinhos„cantaros, cálices, centro cas, resistências, refletores, registradode mesa, apsulas. copos, espelhos, , es- res, reguladores de voltagem, fios para
carradeiras, frascos, formas para doces eletricidade' e fios' terra, secadores para
fôrma para fiamos, fios de vidro, gar- cabelos, sorveteiras, smparelros de telerafas, garrafões, graus, globos, haste, visão, torradores de cereais, torneiraô
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei- com dispositivas para aquecimento de
ras, enantegueiras, prato; pires., porta: água, telefones, termômetros, toca-discos automáticos ou não, ventiladores,
jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe- transformadores para rádio .e televisodestais, saladeiras, serviços para te- res, válvulas para *rádio e televisores,
treacos. saleiros, tubos, tigelas,' travas- isoladores, interruptores, resistnclas elésas, vasos, vasilhames, Vidro para sa• tricas, tomadas, soqueta, arnsmissores,
draças, vidro para relógios, varetas, sincronizadores, torneiras de compressão,
vidros para conta-gotas, vidro para torneiras de altap ressão, registros para
automóveis e para para-brisas e
vapor, para água, para bidê, para baxicaras
nheiros, para aparelhos bebedouros, pa.
a'a lavatórios para pias, trenas e cubos
Têrmo n° 668.098, de 23-10-1964
conduita •
Diversões, Bolicrilik S. A.
São Paulo
Termo no 668.101, de 23-10-1964
Plaza Ernpreendinientos

Limitada
São Paulo

Sao Paulo-Capital
Classe 33
Titulo

-

Termo ri s 668.099, de 23-10-1964
Diversões Bolichicote S. A.
São Paulo

P
ZA
S -ao Paulo-Cap-ital
' Classe 33
Titulo
Termo n" 668.102. de 23-10-1961
Armarinhos São Vicente Limitada
São Paulo

2011CH' COTA
Sao Paulo-Capital
' Classe 33
Titulo
Tétano no 668.100, de 23-10-1964
• Marajá Elétrica Limitada
São Paulo

AR

AJÁ

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aarelhos elé.
tiroc e eletrônicos, artigos e aarelhos
de ratilidade domésticas: acendedores,
acendedores elétricos, aquecedora de
ambiente, aspiradores de pó. abat-jours,
assadeiras elétricas, antenas, agulhas
para fonógrafos, aparelhos para banhos
de ar quente, aparelhos de ccirtar pão.
aparelros de comunicações interna, aparelhos de ar refrigerado e ar condicionado. aarelhos de alta tensão, aparelhos
para moer e picar carne, aparelhos para solda elétrica, balanças, baterias elétricas. batedeiras,- batedeiras para mires:
cos, batedeiras para líquidos e massas.
benjamins, binóculos. bules elétricos,
balcões 5rigorificos, aparelhos para bordar, aparelhos de alta fidelidade, chuveiros elétricos. coqueteleiras. campainhas elétricas, cafeteiras elétricas, câmaras frigorificas, càmaras fotográficas,
castiçais. aparelhos para cortar frios,
de rotação, churrasqueiras elétricas. comutadores, chaves automáticas, chaves
da alavancas, castiçáals, chaves alar!.

sX0 vicEru.

po, !caibas, fatuias, duplicatas, letras
e câmbio, cheques, notas promissórias.
debentures, - apólices, ações, folhiahas
passagens Aéreas, ferroviárias, rodoviárias maritimas;- bem como bilhetes de
sorteio; bilhetes de loterias. cupons e
impressos em geral
Termo n° 668.106, de 23-10-1964 .
Sepila — Sociedade de Expansão e
Planejamento Imobiliário Limitada
São Paulo
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulelos,gatentes, balaustres, blocos de cimento.' bláros para pavimenta.
çao, calhas, cimento, cal, cré, ahapaa
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas clara
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltko, estacas, esquadrias, estruturas metálicas, para construções, lamelas de metal. 'ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, Iageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 5á1tico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de •ci-'
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para • forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, pars,
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques • de . cimento, vigas,. vigamentos I
vaiais
•
Termo ri , 668.105, de 23-10-1964
Construções e Comércio Camargo
Corra S. A.
São Paulo
T EMEF,STA

Classe 12
Para distinguir: Artigos de metal co-

mum e miudezas de -armarinhos, não incluialos em outras classes: Alfinetes, alClasse 41
finetes de seguranka, agulhas. botões,
Para distinguir: Aguardente
colchetes, dedais fivelas, fechos corrediços, garras grifas de metal para enTèrnia n° 668.107, de 23-10-1964
feites de vestidos ilhoses, lantejoulas. Tekon S. A. — Indústria e Comércio
missangas e presilhas
São Paulo
Termo na 668.103, de 23-10-1964
Armarinhos São Vicente Limitada
São Paulo

IUSO-BRASI L
Classe 12
Pára distinguir: Artigos de. metal comum e miudezas de armarinhos, não incluídos em outras classes: Alfinetes, alfinetes de segurança, agulhas, botões,
colchetes, dedais fivelas, fechos corrediços, garras grifas de metal para enfeites de vestidos illioses, lantejoulas.
missangas'e presilhas.

,

.NOV57/fl.

'Classe 16
Para distinguir: Tela-armadura para lajes, pisos, tubos e outras superficles da
c_
. • concreto
Termo a° 668.108. de 23.10-196-1
Prof. Leonidas Sampaio dos Rei.
São Paulo

Termo n° 668.104, de 23-10-1964
Sepila — Sociedade de Expansão e
Planejamento Imobiliário Limitada .
São Paulo '

s p
Classe 50
Para distinguir: papéis de carta, papéis
Classe 33
de ofício, cartões comerciais e de visi- Para distinguir: Escolas de ensino detas impressos, envelopes de qualquer ti.
trónico
•
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Termo no, 668.109, de 23-10-1964
Jorge Dias Antonio e Celso Gateia
São Paulo-

Termo n° 668.115, de 23-10-1964
Móveis Casa Nunes Limitar"Estado da Guanabara
Classe 37
Artigos da classe

CONJUNTO
"THE BROA MAY

Termo n° 668.116, de 23-10-1964
Móveis Casa Nunes Limitado
Estado da Guanabara
Classe 10
Artigos da classe

Classe. 33
Parti distinguir: Um eonjunto musical
Termo n° 668.110, de 23-10-1964
Permetal S. A. Metais Perfurados
Sáo Paulo
•.

•

INDIISTRIA BRASELEIRA,

Ismistais tassn.Ellta

'STÚDIO
Título

Uallat 5

Aço em bruto, aço preparado, 'iço
doce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
larcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, brome de
manganes, bronze em pó, bronze sin
berra, em fio, chumbo em bruto ou
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado,' gusa temperado, gusa maleável,
láminas de raetál. lata em folha, latão
em fólha, latão em chapas, lattto Qin
verga lhões, liga metálica, liroallsas,
magnésio, manganês, metais não Cabaalados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, inetais estampados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Solhas
Térmo n° 668.111,, de 23-10-1964
Arououe Santa Edwirgen Limitada
SN? ,Paulo

STA. ErWIRCEN

Indústria Br—
asileira

Termo n9 668.124, de 23-10-1964
Casa Elias de Comestíveis Limitada
Estado da Guanabara

• Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo

'Classe 8
Para distinguir: Aparelros oc ir rerri.
gerados, carregadores de bateria, bobi.
>as de reatores, soldadores de resistência,
elétrica, .çontes de correntes de agiied n
mento por indução, transformadores, rs•
guiadores de voltagem, tubos ou valvoa
las retificadoras, pilhas

Termo 1.1 9 668.125, .de 23-10-1964
A Musical Rádios e Ferragens Limitada
Estado da Guanabara

Termo 1.1 9 668.131, de 23-10-1964
Util Refrigeração Limitada
Estado da Guanabara

CASA•ELMS

Classe 40
Artigos da classe
. Termo n9 668.119, de 23-10-1964
Móveis Casa Nunes Limitada
Estado da Guanabara

.

BAZAR
A MUSICAL

Classes: 1 — 8 — 11 — 14 — 16 —
33 — 38 — 48
Titulo

Classes: 17 — 23 — 34 — 37 — 40
e 50
_ Nome Comercial
Termo n° 668.120, de 23-10-1964
Rene Dubini
Estado da Guanabara

RESTAURANTE
LE BEC FIN
Classes: 33 — 41
Titulo

nrino n° 668.121, de 23-10-1964
-,
Rene Dubini
Estado da Guanabara

Termo n° 668.126, de 23-10-1964
Gomes fj Abade
Estado da Guanabara

mo n° 668.132, de 23-10-1964
Imex — Port Importação Exportação
Comércio Indústria Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
. Titulo
Termo n° 668.127, de 23-10-1964
Lycia Pestana Borges
Estado da Guanabara

GINÁSIO
rERNANI CARDOSO

Classes: 't — 6 — 28 — 31 — 36
Titulo
Termo n0 668.133, de 23-10-1964
Norma Ramos de Mello Ei Cia.
Limitada
Estado da Guanabara

amosrms oRASninh

BRA,SILF.TR

Clame 36
Artigos da classe

Termo n° 668.114, de 23-10-1964
Movei. Casa Nunes Lignite&
Estado da Guanabara
•
Classe 34
Artigos da das*
•

.Nome Comercial

W".."-"
nC:Lig=LL
osawirkrarr-

NUNES
Termo n° 668.113, de 23-10-1964
Móveis Casa Nunes Limite&
Estado da Guanabara
Classe 23
Artigos da classe

122.130à2eates,

Temo n0 668.128, de 23-10-1964
Wtuli Jorge & Cia. Limitada
Estado da Guanabara

Termo n9 668.112, 'de 23-10-1964
Móveis Casa Nunes Limitada
Estado da Guanabara

Classe 17
Artigos da classe

4ft

OUVIDOR
!ATÉM°

Classe 33
Titulo

Classe 41
Para distinguir: Carnes verdes

Termo no 668.130, de 23-10-1964
ptiI Refrigeração Limitada
Estado da Guanabara

BRITO

Termo n9 668.118, de 23-10-1961
Móveis Casa Nunes LimitadEstado da Guanabara

,

Têm° n° 668.123, de 23-10-1964

Estado da Guanabara
Raul de Castro Brito

Termo n° 668.117, de 23-10-1961
Móveis Casa Nunes Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos da classe

CIHEDI-NUNES
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Classes: 43 — 41

Insignla Comercial
%zoo n° 668.121, de 23-10-1R1
J. V. Correia
Estado de Guanabara

T6rmo n° 668.129. de 23-10-1964
W. de Souza
Estado da Guanabaaa

Cat

a

4°

tBEZINABRE1.

'1

j„. a ,st

•IDYDÚSTlilA BRAsittliiã
Oaelbe .1
Artigo* da duos

me 36
,

Classe. 36
Para distinguir: Comércio de artigcc
de vestuário de senhoras, saias, blusaa,
vestidos, calças, sapatos, bolsas
Trirmo n0 668.134 de 23-10-1964
Genival Macêdo Lins
Estado da Guanabara

SOuvenir

cio Ria,

Classe 38
Para distinguir: Capas de papelão pariá
/Amos gravados

Termo n° 668.135, de 23-10-1944
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul

Térmo ia9 668.142, de 23-10-1964
Joaquim Vtrisainto Ferreira ê Cia.
Paraná

MONTEPIO DA F" Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuários,
álbuns, impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofónicos e rádiotelevisionados, aças teatrais e cinematográficas, rograrnas circenses
Termo n9 668.136, de 13-10-1964
Montepio da .Fam. ;lia Militar
Rio Grande do Sul
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda,
cheques, clichés, cartões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
Termo n9 668. /37, de 23-10-1964
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul
Classes: 32 — 33 — 50
Insignia
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finturatia,
fontagrossenik
Classe 33
Titulo

Térzao n° 668.147, de 23-10-1961
Coco do Nordeste S. A. — "Codesa"
Alagoas
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana,
composta, ou não, batida de caie°
Termo 129 668.148, de 23-10-1964
Coco do Nordeste S. A. — "Codega"
,Alagoas
•

1›.

nfe2

4\tN

*.e
n`.11

Ni"
Classe 33
Titulo
Térmo n° 668.144, de 23-10-1964
Erico Kohn
Estado da Guanabara

Clanse 41
Para distinguir: aco ralado, copra,
cremogenato de cõco, farinha de deo,
leite de coacta e óleo de céco

Classe 32
Para 'distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais, livros, peças teatrais e cinematográficas,
rogramas de rádio e televisão, publicações, revistas

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza. água fadai. água de lavanda,
kg..:a de colônia, arminhas,, água de
mana. água de rosas, água de dias,.
mas. amoras perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho. *brilhantina*,
bandolinas. batons: cosméticos para
cabelo, pestanas. cibos e blgolle4
crpyons. cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhaa, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílula;
cremes para \barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolvente;
~incitas, extratos, estojos de perfumei.
ama* para limpeza da pele, e para base
der de erros. esmaltes para unhas.
asu vas para dentes, cabelo, roupei,
cillos e unhas,- fixadores. para o cabe/
pestanas, calos e bigodes, fivelas para
o cabelo. glicerina perfumada para us0
de toucador, grampos para o cabelo,
pant maquilagem, lança-perfumes, is.
ções, aquidos dentifricioa, em pasta, eep
sabao em creme, em elixir e em p6.
liquidas para ondulaçào, permanente,
lixas para unhas, laquê. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfiz.
ase; petróleo para uso de toucador,
pastas e pó pesa as unhas, pon-potta
para pó de arroz, papéis perfumado*,
carminados, e com pó de arroz. peais;
pomadas perfumadas para o embeleap
alento da sutis, pon .pona pó de
arroz

Térrno na 668.153, de 23-10-1961
José do Nascimento
São Paulo

Térmo n° 668.157. de 23-10-1964
Valer), Perfumes do Brasil S. A.
,
São Paulo

Têrmo n9 668.149, de 23-10-1964
aco do Nordeste S. A. — "Ctxlesa"
_
Alagoas
Classe 42
Para distinguir.: Aguardente de cana,
composta, ou não, batida de orico
Térmo n° 668.150, de 23-10-1964
E. N. Sousa
Maranhão

Térmo na 668.139, de 23-10-1964
Montepio da Farailia Militar
Rio Grande do Sul

Montepio
Térmo na 668.140, tje 23-10-1964
Acido' Paraná 'Limitada
Paraná

Indústria Brasileira
Classe 96.

Para distinguir: Um preparado para
Classe 41
o cabelo
Para distinguir: Café torrado, metido,
era grão e era pó
Termo ri° 668.145, de 23-10-1061
Imigrante Hotel Limitada
Tênao a° 668.152, de 23-10-1964
Lata& da Guanabara
•
José do Nascimento
São Paulo

:SARADO COM VOCE',

Classe 1
Para distinguir: Uma soluço para baterias
Ténno n° 668.141, de 23-10-1964
.Acidol Paraná Limitada
Paraná

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n9 668.156, de 23-10-1964
Valery Perfumes do Brasil S. A.
São Paulo

Tèrmo n 9 668.143. de 23-10-1964
Cimol — Construtora Irmãos Mota
Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 668.138, de 23-10-1964
Montepio da Familia Militar
Rio Grande do Sul
Classes: 32 — 33 — 50 Frase de Propaganda

Classes: 32 — 33 — 50
Frase de Propaganda

Térmo n9 668.155, de 23-10-1964
Centex — Central Textil Limitada
Estado da Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Impressos

ti

V T—GOOL

Térmo n° 668.146, de 23-10-1964
Classe 32
Coco do Nordeste S. A. — "Codesa"
Para distinguir: Albuns, almanaques,
Alagoas
anuários, boletins, catalogos, jornais, livros peças teatrais e cinematográficas,
programas de rádio e televisão, publicações. revistas

1co
tESA
—
Indústria Br—
re
asiler

ramo n° 668.154, de 23-10-1964
Signo Artistas Unidos Limitada
São Paulo

IGNO ARTISTAS
Classe 1
Para distinguir: Solução eletrolitica
para baterias

Clame 41
Para dattinguir: Cfge ralado, c=
cremogenak de ceco, fa rlta e
cõco
leite de ebeo e óleo

UNIDOS LTDA°
Nome

IClasse 48
Para distinguir: Creme para bertbeat,
ambito parei barbear. dentihiciat. sabões
. de toucador, pentes, esponjas para tooa
cedo; perfumes, cosméticos, águas do
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colônia • de' toucador, cremes rle touca.
4wentes, cremes amaciadorea dok tecido,
peparados para limpeza de pele em
arm a liquida, de creme e de pó, tais
tomo creme ara limpeza, cremes labri•
neemes para -bases de maquilage, crente
para a pele, creme para as mãos, era.
the para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescadoe para a
pele, loção para a base de ataquilaae,
loção para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
talco, pó para banho, pó para empoar,
para os lábios (batons), pó para o roi.
máscaras e preparados para tingir a
pele, tais como carmin (rouge) em fôrma de creme, maquilage (makeup), ba.
ae, loção para bronzear, carmin (rouwe) "parfet", maquilage (reakeup) para
a perna; preparados para maquilage
(makeup) dos olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
eilloa, sombreador para os olhos; loção
embelezadora; desodorantes em fórasa
to, saches de talco (tale saches), pó de
dor, loções, carmin (rouge), bastões
liquida e de creme; sais inhalansee, sais
&asilo, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas
• envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários loa.
ta tratamento específicos da pite e recipientes de carmin (rouge),

Te.eag is° 668.162, de 23-104964 • •

Laboratórios Farmacêuticos Exactas

Março de 1965

(eçao !Ir)

1
1
- Termo a' 668.167, de 23-10-1964 - • Termo' n° 668.171, de 23-10-1964
Indústria de Chinelos Berma/ I imitada
S. A. Moinho Santista Indústrias
São Patdo
Gerais
São Paulo
Prorrogação

MOREIAS
PRORROGAÇÃO

•
Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêutico
indicado no tratamento da prevenção
da cárie dentária

.5,1"

ANTENCOL

019.5
1 ,Tn.

•\'

Termo n° 668.163, de 23-10-1964
Laboratórios Farmacaitis:os Exacttts
S. A.

$s'

.(5')
Nome Corriere:MI

FLÜORDROPS

•

Classe 23
Termo n5 668.168, de 23-10-1964
Malharia Nossa Senhora da Conceiçto Para distinguir: Tecidos em geral e .especialmente casemiras, tecidos de algoS. A.
dão crás, alvejantes e tintos, tecidos de
Classe 3
São Paulo
fibras artificiais e sintéticas, puras ou
Para distinguir: Produtos farmacêutico
misturadas
indicado no tratamento da preVenção
da cárie dentária
Termo n° 668.172. de 23-10-1961
Termo o° 668.164, de 23-10-1964
Companhia Comércio e Navegação
Altino Yoichi
é:siado da Guanabara
São Paulo

PRORRÓGAÇÃO

Termo no 668.158, de 23-10-1961
Calçados Arcoverde Limitada
Estado da Guanabara

,

ARCOVERDE

Classe 36
Para distinguir: Meias para homens e
senhoras, calças para senroras

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe

Classe 46
Para distinguir: Amido anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
A R T E It I C)
branquear tecidos, líquidos mata:gorduINDÚSTRIA BRASILEIRA
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
Classe 5
de sódio. soda cáustica sabão em pó.
sara distinguir: Produtos farmacêutico sabão comu.-n, sabão de esfregar e sandicado no tratamento da arterioscle- ponáceos, tijolos de .polir e verniz
rose e suas manifestações
para calçador
Termo no 668.159, de 23--10-1964
Laboratórios Farmacêuticos Exactos
S. A.

Termo n° 668.160, de 23-10-1961
Laboratórios Farmacêuticos Exactas
S. A.

FLÜORGOMS
Classe 3
Para distinguir: Produtos farinaceutico
Indicado no trat amentd cla prevenção
da cárie dentária
. Termo n9 668.161, de 23-10-1964 •
Laboratórios Farmacêuticos Exactus
S. A.

Termo n° 663.169, de 23-10-1964
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo
Prorrogaoo

PRORROGAÇÃO •

INENCOL

ANTISTA

unisse

,

ra distinguir: 'Sal Pa
Termo ri' 665.173. de 23-10-1964
Terroso Dias & Cia. Limitada
Estado da Guanabara

indusMs 8rasilora

AURELIA

23
Para distinguir: Tecidos em geral e esINDUSTRIA BRA S ILEIRA
Termo no 668.165, de 23-10-1964
pecialmente casemiras, tecidos de algovalorega S. A. Investimentos .
dão crús, alvejantes e tintos, tecidos de
fibras artificiais e sintéticas, puras ou Classes: 8-13 — 14— 16 — 17 —
São Paulo •
misturadas.
24 — 25 —26 —27-28 —
G
A
0
R
t.;
.
35 — 39 — — 40 — 49 — 50
-v AL
Termo no 668.170. de 23-10-1964
Titulo
Moinho
Santista
Imbistrias
S.
A.
Classe 33
Gerais
Para distinguir: Investimentos em geral
Têrmo ny 668.174, de 23-10-1964
São Paulo
Auto Pdsto Aurelia Limitada• Termo n° 668.166, de 23-10-1964
Prorrogação
São Paulo
ID4ústria de Chinelos Bermol Limitada
São Paulo
Classe

'PRORROGAÇÃO,

.'BERM O-

Ir

rgege

/

ANANCOL

Indástria Brasileira

CLORO.GOMS
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerare especialmente casemiras, tecidos de algoClasse 3
dão crús, alvejantes e tintos, tecidos de
Classe 36
Para distinguir; Produtos farmacêutico
indicado como desin5eiante da Mc* e Para distinguir: Calçados e chinelos em fibra artificiais e sintéticas, puras ou
misturadas
geral
dein vias respiratórias

Casa

da Luz
Glasse 47

Para distinguir: Álcool para motorea,
de explosão, carvão mineral, vegetal e

de turfa. combustiveLs, fluidos para isqueiros. gás, gasolina, graxa. graxa.,
para lubrificação. lubiificantes, óleos
combustíveis, óleos para freios óleos
lubrificantes, óleos para iluminação e
para geração de força, petróleo, querosene

.
I
egunda-feira 8

N

e: e- I '• • ,1 •

Limitada
São Paulo

CrCIAL (Seção II!)

arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azel.
tonas, banha, bacalhau, batatas, baias.
biscoitos,. bombons, bolachaa, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
sm pau e em pó.- cacau, carnes. chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
,INDOSTRIA BRASILEIRA'
alimentícios croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
Classe 92
Para distinguir. Aguardente
sana • chouriços, dendê, doces, doces de fruraS, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de toTimo no 668.182, de 23-10-1964
mate, farinhas alimentícias, favas, féOtacilio Lupi
•
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão
Estado da Guanabara
figos, frios, frutas secas naturais e crisINSTITUTO
talizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
'PREPARATÓRIO
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
:ADMISSÃO
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas
sris alimentícias, mariscos. manteiga
MILITAR
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, me/ e melado, mate, masClame 33
sas pata mingaus. molhos, moluscos
Titulo
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos tomestiveis, ostras, ovas,
Tenno II° 668.183, de 23-10-1964
país. piaos, prlinés, pimenta, pós para
Otacilio Lupi
pudins, pickles, peixes. presuntos, paEstado da Guanabara
tês, petit-pois, astilhas, pizzas. pudins;
queijos, raçoes balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
CURSO AVIAÇÃO
som-biches, salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tranates e
MILITAR'
Frutas; torradas: tapioca, tâmaras, talha_
fim. tremoços, tortas, tortas . para aliClasse -3'3
mento de animais e aves, torrões.
Titulo
toucinho e vinagre
Termo n° 668.184, de 23-10-1964
Termo no 668.188, de 23-10-1964
Polaris Indústria de Elétricos S. A.
Marca° Dona Macrad
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara

MAMBUC ABA

t*DALPPnDECORAÇÕES
E PRESENTES LTDA.
Nome Comercial
Térmo no 668.176, de '23-10-1964
-Dalpa" — Decorações e Presentes
Limitada
São Paulo

-"DALPIV
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50 •

Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, .cheques, cartões comerciar e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais,
notas promissórias, papéis de correspondência, passagens, publaicidade e propaganda em geral, recibos
Tèrmo no 668.177, de 23-10-1964.
'rio Ribeiro
São Paulo

•
PROGRESSO MEDICO
I/IIASILEIRA

• Classe 32
Para distinguir: Álbuns, almanaques.
anuários, boletins impressos, catálogos,

folhetos. jornais livros impressos, mú-

sicas gravadas i impressas, peças tea-

trais, peças cinematográficas, prospectos. anfletos. ub/icidade em geral, programas radioramicos-e de televisão,
revistas
Têrmo o° 668.178. de 23-10-1964
Moinho Corbélia
Pararia

COMUA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir; Farinha de trigo
Termo no 668.179, de 23-10-1964'
Bebidas Angrense Limitada •
Estado do Rio de Janeiro

SANTOLA

PONTAL
3NDUSTRLA BP,ASILEIRA
aa<se 42
Para distinguir: Aguardente de cana

Têm° n' 668.191, de 23-10-1964
Marceflo Dona Macrado
Betado da Guanabara

Cautela de Viagem,
e Turismo
Classe 50
Para distinguir: Impressos e publicações
relativos a viagem e. turismo, através
de plano financiados ou não
Temo n° 668.192, de 23-10-1964
" Iumirsio Ferro Móveis 5. A.
Estado da Guanabara

Poiaris indústria

de Elétricos S.-A.

MONTE CRISTO

OLON iA

rapé
'T'armo ris 668.186, 'de 23-10-1964
Eduardo Jorge Farah
Estado da Guanabara

CÔTE D'AZUR
Classe 33

TS:ano ri* 668.180, de 23-10-1964
Bebidas Angrense Limitada
' F.stado do Rio de isuaei'e

Março de 1965 • ,

Classe.40
Nitisela em geral de metal, vidro, de
açu. madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armarios,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo ,adas, acolchoados para
móveis, bancos: balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
cadeiras, carrrinhoa para chá • e café
conjuntos para dormitórios, conjunto.
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabideS, cadeirai
de rádios, colchões, colchões de mola,
Debênture de Viagem dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaid‘
nhas, estantes, guarda-roupas, mesa.*
-• e lurismo
mesinhas, inesinhas para rádio e idearia
Nomc Comercial
são, mesinhas para televisão, molduras
Para quadros, porta-retratos, poltronas,
Termo no 668.185, de13-10-1964
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
Distribuidora de Cigarros Monte Cristo
Classe 50
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Limitada
Para distinguir: Impressos e publicações
vitrines
• Estado da Guanabara
relativos a viagem e turismo, através
de plano financiados ou não
Turno n° 668.193, de 23-10-1964
Contato — Promoções e Veadas
Termo n o 668.189, de 23-10-1'5-'64
• Limitada
Marc a° Dona Macrado
Estado da Guanabara
Classe 44
Estado dá Guanabara
Para distinguir: Cigarreiras, cinzeiros,
cachimbos, carteiras para fumo, charutos, cigarros, cigarrilhas. filtros para piteiras, fumo em folha e em corda, is- 'Certificado de Viagem
queiros, piteiras, tubos ele cachimbo e

BRASILEIRA

Classe 42
cara distinguir: Aguardente de cana

!

,

TêrMo rt° 668.181, de 23-10-194
bebidas Angrense Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Tinno n° 668.175, de 23-10-1964
"DalPa" — Desola ç õe s e Presentes

TIMOSTRIA

Ir.A.R10

(

Titulo

Termo a° 668.187, de 23-10-1964
Casa Ourozinho de Frutas e rasou:coes
Limitada
Estado da Guanabara •

1)ouRozNHo

e Turismo

"ralã

Casse 33
Classe 50
Para distinguir: Impressos e publicações
relativos a viagem e turismo, através
de plano financiados ou não

Titulo
Térino 11° 668.195, de 23-10-1964
Alumínio Ferro Móveis S. A.
Estado da Guanabara

Tann° n° 668.190. de 23-10-194A
Marcello Dona Macrado
Estado da Guanabara

Carta de Viagem
e Turismo

Classe 50
Classe 91
Alcacbofras, aletria, alho, aspargol 'Para di stinguir ; Impressos e Piio'ocaSbes
açúcar, alimentos paar animais, antia cs relativos a viagem e turismo, através
se plago financiados ou não
anséndoas, ameixas, amendoim, ararda,

fiorne Coinerelal.

1
.

958 Segunda-feira

8

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

Termo a° 668.200, de 23-10-1961
Termo no 668.196, de 23-10-1964
ebadominio do Edifício Dias da Cruz Indústrias Alimeaticias Isarai Limitada
Estado do Rio de aliseis°
- Estado da Guanabara
1
PRORROGAÇÃO

• 'EDIFÍCIO
DIAS DA CRUZ
• Classe 33
Titulo
Ternio n° 668.197, de 23-10-1964
Piscina H. Egger Indústria e
ComércioEstado da Guanabara

Egger
!Rich:latria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, gatcntes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentação. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes. caibros, caixilhos, colunas;
chapas para coberturas, caixas dáç,ua.
caixas paia coberturas, caixas clágua,
caixas de descarga para etixos, edifica
ções premoldadas, estuque. camisa° de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamela de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junaão, lages, lageotas, material isolante-contra frio e calor, manilhas, mas.
soa para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltico, Produtos para
tornar Impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para • pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gessa ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas . antircidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de contrato,
telhas, tacos, tubos de ventilaçâo,_tanques -de cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs

CAFÉ ICAAÍ
Industrio Brasileira•
Classe- 41
Para distinguir: Caié en, grãO, torrado,
•
moldo e empacotado
Termo no 668.201, de 23-10-1961
• Armações de Aço Proba] S. A.
São Paulo
-

Indústria e Comércio
Nome Comercial
Termo no 668.199, de 23-10-1964
Lowell Hill Mc Master e Roberto
Taliaferro Mattox •
Estado da Guanabara

LiguéMerinõ
Classe 42
Para distinguir: Rura

•

I

.

sabão em creme, em elixir 4 Cm pó.
tiquisios para ondulação, permanente,

Lixas para unhas, 1E08, óleos para a
cabeio, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pesa-polis
para pó de arroz, papéis perfumados,
pontadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pana, -pó. de
arroz .

Março de 1965
8.209, ts 0-104Q61
oragnith4
ln

uel

•

ictukpo.o'S \

(át
3, 'cá& tquador Lltili;

a

Termo n° 668.203, de 23-10-1964
Orplan — Organização e Planejamento
Limitada
São Paulo

MaoaD1 - T r. do tfiapV

Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moid
- Têrmo n° 668.210, de 23-10-1964
TorreSaçáo e Moagem de Café BraJ
•

•

'

Limitada
Para

Classe. 33
LOAD DO 1155511
)
Para distinguir: Consultoria, assessoria,
Tóreeta•te • Momo* de Cal Orwell 'Ma;
administração,. 'rePresentações, planejaele &uri Mun. do &Geri . j Peei .1
mentos, pesquisas, estudos, relatórios
Indústria Brasileira
técnicos, pareceres profissionais, análi• ses
econômico-financeiras, contabilidade,
Classe 40'
PitSSe 41
Móveis em geral de metal, vidro, cie levantamentos em geral, avaliações em Para distinguir: Café torrado e Mord
geral
e
seleção
de
pessoal
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários.
Térmo n9 668.211, de 23-10-1964
Termo ns 668,204, de 23-10-1'96.1
armários para banheiro e para roupas
Aluno Pinheiro Sampaio
Manut-Wagen — Auto Peças e
usadas, a1mo 4adas, acolchoados para
Mecânica Limitada
'•-• •
Pará
móveis, bancos, 'Salcões, .banquetas
Estado da GuanabaCa•
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para .dormitórios, conjuntos Manut • Wagen - Auto Peças
para sala. de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e . praia
g Mecânica Ltda
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
Class • 21
giratóaias, -cadeiras de balanço, caixa
dispensas, divisões, divans, discotecas
de rádios, colchões, colchões de molas
ar:~ letattaa
Tétano n° 668.205, de 23-10-1964
desmadeira, espreguiçadeiras, escrivani- Produtos Siderúrgicos Proside Limitada
MO mexam
nhas, estantes, guarda-rimpas, mesas
São Paulo
a••••n
mesinhas, mesinhas para rádio e talem
são, mesirihas para -telev)são, molduras PRODUTOS SIDENfiRGIOOS
para quadros, porta-retratos,- poltronas,
PROSIDR LTDA.-' '
Classe 41
.
poltronas-camas, prateleiras, porta-diaPara distinguir: Café torrado e mo1d
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
,
vitrines
Tênis° ris 668.212, de 23-10-1961
Nome Comercial Administração de Imóveis
AIT
Termo n° 668,202, de 23-10-1964
Transportadora Limitada
Emijdio-Gifalli
Termo n° 668.207. de 23-10-1964
São Paulo
Estado da Guanabara
V. M. Lobato
Pará

RESERVABEL

OWN

-

Indústria Br..ileir-a

Termo ns 668.198, de 23-10-1964 • •
Classe 48 p iscina H. Egger Indústria
Pura distinguir artigos de toucador a
Comércio
perfumarias em geral: Almiscar, água
Estado da Guatabara
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de -colônia, • arminhos, água de
quina. água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada liquida, em pó,

*Piscina H. Egger

Sco

.

em pedras, -para Inaho, brilharttinaa,

na
Classe 33'
Para distinguir: Administração de ini•
veis e transportes
Termo n° 668.213, de 23-10-1964
Associação ,dps Comerciantes de Ap
relhos Domésticos Elétricos — Acad.
Estado da Guanabara
•

Ranha dos Coméráiário_

bandolinas, batons, cosméticos para o
da Guanabara
cabelo,- pestanas, cílios . e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmins,
, Classe 41
cheiros em pastilhas, em tabletes, em Para distinguir: Café torrado e moldo
Classe 33
lentilhas, em trociscos e em pildas,
Insígnia
cremes para barbear. cremes dental,
TerCno no 668.208, de 23-10-1984
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Manoel dos Santos Araujo
Tétano no 668.214, de 23-10-1964
essências, extratos, estojos de perfumes.
Pará
Associação dos Comerciantes de Aj.,
envie para limpeza da pele, e para base
relhos Domésticos Elétricos
Acad
de pó de arroz, esmaltes para unhas
Estado da Guanabara SOTA
BERNARD=
eseóvas para dentes, cabelo, roupas
cilioa e unhas, fixadores. para o cabelo
Mano el dos Santos Araujo
Rainha dos Comérciári-i
pestanas, cillos e bigodes. fivela, para
Santa Maria (te Pará - Pará
o cabelo, glicerina perfumada para 1410 {
do Brasil
de-, toucador, grampos apara o cabelo:
para maquilageca, lança-perfumes,
cries. líquidos dentifrícios, em pasta, em
Clame
'Classe 33
geléia de petróleo perfumada, lápis, Para distinguir: Café torrado e cstoido
á
Insígnia.

Segunda-feira 8
• ' Térmo no 668.215, de 23-10-1964
Ciai Limitada • Caruccio
Rio Grande do Sul
Prorrogação

IéRORROGAÇÃO

OIÇA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para conetna.
Oleg e. decorações: Argamassas, argila,

areia, azulejos, galeotes. balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágna.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadaa, tabaque. emulsoo de
base asfáltico. estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçao, lava lageotas, material iso
Unte cootra frio e calor, manilhas, mas3719 para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as taltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impernseabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros 'como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, eças ornamentai' de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
rcidos para uso nas construções, parquetas. portas. portões, pisos, soleiras
para porta* ajoios tubos de concreto
telhas, taaus, tubos de ventilaçáo, tanques de cimento, vigas, vigamento, e
vitrds
•
Tèrrno n° 668.216. de 23-10-1964
Permacel S. A. Administração e
Comércio
São Paulo

MÁRIO OFICIAL (Seção PM
e talco pefumado Ou não, lapis para ; Tirana n° 668.223, de 23-10-1964
pestana e sobrancelhas, preparados para - Personal Products Corporation
Estados Unidos ia América
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabáo liquido perfumado
ou .são, sabonetes, dentifrícios em jaIa.
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perta.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cuba, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
Classe 3
dissolventes e vernizes, removedores da
,cuticular; glicerina perfumada para os Para distinguir: Laboratório dr produtos farmacêuticos
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e pintas ou sinais artiTermo n9 668.224, de 23-1C-1964
ficiais, óleos aara a pele
Ortho Pharmaceutical
Corporation •
Termo n9 668.218, de 23-10-1964
Estados Unidos da América
Permacel S. A. Administração e
Comércio
São Paulo
Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas.
vacinas, bioculturas, preparados para
serem usados na medicina e na farmácia
Classe 10
Pará distinguir: Apetrechos de borracha
Térano n° 668.219, de 23-10-1964 para higiaat feminina
Personal Products Corporation
Estados Unidos da América
Tarmo n° 668.225, de 23-10-1964
Chibo Pharmaceutical
Corporation
Estadoe.Unidos da América

'Personal Ptoducts
Corporation

ORTHO

Ortho Pharmaceutical

Março de 1965 954-1
embreagens de material &giro e r4,..
'agem de material Plástico para sorve*
tea estojos para objetos, espumas
nadou, esteiras, enfeites para autora
vela, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formes para dozes, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidilicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinkis, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, palitei.
roa; pás de casinha, pédraa pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notala
porta-documentos, placas, rebites, man.
tabas, recipientes, suportes 'aportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xl.
ceras, molas a frio e colas
incicidea
em outras classes, para borracha, para
cortumes. para marcineiros, para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para /adrilros e adesivos para azuleja",
anéis, carretéis par tecelagem e guar•nições de material plástico para Indústria geral de plásticos

ao

Classe 48
Corporation'
Para distinguir: Perfumes, asseriam& exTérn-io n9 668.228, de 26-10-1964
tratos água de colônia, água de toucaOrientadora Fiscal e Contabil
dor, água de beleza, água de quina,
Classe 3
América Limitada" S. C.
água de rosas, agua de alfazema, água Para distinguir: Laboratório de produMo Paulo
para barba, loções e tônicos para os
tos farmacêuticos
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
Têrrno no 668.226, de 23-10-1961
de penteados, petróleos, óleas para os Caravelas — Corretagens e Represen-•
tações Limitada
cabelos, creme evanescente, cremes gol'.
Estado do Rio de ajneiro
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumadd ou nzu, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ciIios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
Para barbear, sabao liquida; perfumado
Classe 50
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó, Para distinguir; Impressos em geral
pasta ou liquido; seis perfumados para
Tênno n9 668.227, de 26-10-1964_
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
Indústria e Comércio Marques:
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Limitada
cílios,
rum
de
louro,
saquinho
perfue
mado, preparados em pó, pasta, liquiSão Paulo
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Classe 33
dissolventes e vernizes, removedores da
Insígnia
auricular; glicerina perfumada para os
Tênno n• 668.229, de 26-10-1964
("Petffitaed cabelos e preparados para dsecolo.
Indústria e Comércio de Malhas
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiInd. Brasileira
MaRna Limitada
ficiais, óleos para a pele
•
indústria Brasileira
São Paulo
•
Classe 28
Termo n° 668.220, de 23-10-1964
Para distinguir: Artefatos de material
Personal Products Corporation . plástico e de nylon: Recipientes fabriClasse 10
Para distinguir: Apetrechos de borracados de material plásaico, revestimenEstados Unidos da América
VAI/F/Y
cha para ser usado na higiene feminina
tos confeccionados ck substâncias aniClasse 36
mais e vegetais: Argolas, açucareiro&
Classe 36
Para distinguir: Calçados e congêneres armações para óculos, bules, bandejas,
Térmo n 9 668.217. de 23-10-1964 •
Para disainguir: Artigos de vestuário1
Perrnacel S. A. Administração e
bases para te/eSones, baldes, bacias, bol- e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
Termo sa° 668.221, de 23-10-1964
' Comércio
sas, caixas, carteiras chapas, cabos aventais, ataercatas, anáguas, blusas,
Personal Products Corporation
para ferramentas e utensílios. cruzetas. botas, botinas, blusões, boinas, baba.i
São Paulo
Estados Unidos da América
caixas para acondicionamento de ali- douroa, bonés, capacetes, cartolas. cartas
Classe 48
•
mentos, caixas de material plástico arra" puças, casacão, coletes, capas, chale.e,
Para distinguir: Perfumes, essências, exClassè 3
tratos água de colánia, água de touca- Para distinguir:, Substâncias químicas, baterias, coadores, \coos, canecaa co- cachetols, calçados. , chapéus, cintai,
dor, água de beleza. água de quina. .vacinas, bioculturas, e preparados para lheres, conchas, cestas para pão, cesti- cintas, . combinações. corpinhos, calça*
água de rosas. água de alfazema, água serem assados na medicina e na farmácia nhas capas para álbuns e para livros de senhoras e de crianças, calções. cal.
cálices, cestos, castiçais para velas, ças, camisas, camisolas, camisetas,
para barba. !tacaca e tónicos para os
cabelos e rara a pele, brilhantina, bancaixas para guarda de objetos, crtu- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Tanno a°668222 de 23-10-1964
chos, coadores para chá, descanso aara pes, fantasias. fardas para militares, codobna barons, cosméticos, fixadores
Personal Products C,orporation
de penteados. petróleos. óleos 'para os
pratos, copos e copa:lhos de plástoca legiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
Estados
únidos
da
América
cabelos creme evanescente, cremes gorpara sorvetes, caixinhas de plástico ros, jogos de lingerie, jaquetas, !aquém
durosos e pomadas pa ,a limpeza da pepara sorvetes. colherinhas, pasínhria, luvas, ligas, lenços, mantas. meias,
Classe 10
le e "maquilage" depilarios, desodo- Para distinguir: Apetrechos de borracha garfinhos de plástico para sorvetes, lor- amiba mantas, mandrião, mantirma, paminhas de plástico para sorvetes, discas letós. pelas, penhoer, pulover, pelara"
rantes, vinagre aromático, Pó de arroz
para higiene feminina

Caravelas

nARQUE2

•

'

Sagunda-Nra

aa, ponches, polainas, pijamas, pssperneiras, quimonos, regalos,
tObe de chambre, roupão, sobretudos,
átispensórios. saldas de banho, sandálias,
alotares, ¡aorta, sungas, atolas ou siada,
toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
têrmo n° 668.230, de 26-10-1964
*
Pacianelli 8 Cia. Limitada
São Paulo

VAGNER

DIÁRIO OFICIAL (Seção UI)
papei 'para forrar casas, massas and.
mistos para uso nas construções, pez.
gutas, portas, portões, picos, mateira"
para portas, 'ijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tas.
• que e vitró
Termo n° 668.235, de 26-10-1964
óleo Combusiveis Limitada
Troco
São Paulo

000-0140
Ind..1 brasileira

Classe 47
Para distinguir: Álcool motor, graxas
lubrificantes, gasolina refinada, quero'
Classe 1
Para distinguir: Substâncias quimicas sena, óleos lubrificantes, óleos para
ora pó para uso nas fundições metálicas amortecedores ante petroleo refinado,
oleos destinados á. iluminação e ao aquede protese dentária e ourivesarias
ciinento
Têrmo n° 668.231, de 26-10-1964
Termo n° 668.236, de 26-10-1964
blercearía Colmeia Limitada
Lucilia Banzato
•
São Paulo
São Paulo .

COLMEIA
Classe 41
Pira distinguir: Substâncias alimentícias
Termo n° 668.232, de 26-10-1964
Loman Distribuidora de Calçados
Limitada
São Paulo

LOMAM
Classe 36
Para distinguir: . Calçados em geral
Teimo n° 668.233, de 26-10-1964
Veras — Comércio, Importação,
9xportação Limitada
São Paulo

EDIFICIO
LUCILA
Classe 33
Titulo
Termo n° 668.237, de 26-10-1964
Indústria de Estofados Portenrc;
Limitada
São Paulo.

PORTEM
Ind. Brasileira

s :março oe 1965

$ru
. lanualaa clis metal, ladrillsols
lambril, luvas de junções, 'ages, lagoatas, material isolante contra Mo e amaa
lar massas anti-ruidos para uso nas
construções, manilhas, massas para rerâ
•
vestimentos de Paredes, madeiras para
Ind?Tii,;;;ileira"
construções, mosaicos, produtos de base
asfáltico, produtos para tornar imper.
Classe 6
Para distinguir: Aparelhos corta frios, meabilizantes as argamassas de cimento
e máquinas frigorificas
e cal hidráulica, pedregulho, produto*
betuminosos para uso nas construções,
Termo n° 663.243, de 26-10-1964
produtos betuminosos impenneabilizanAdministração de Bens Bifamar
tes, líquidos ou sob outras formas para
Limitada S. C.
,
revestimentos outros usos nas construSão Paulo
ções. Placas, plásticos para pisos, paredes e tetos, persianas, placas para
BILAMAR
pavimentação, peças ornamentais de
Ind, Brasileira
cimento ou gessso para tetos e paredes
Classe 33
papel para forrar casas, parqueies, porPara distinguir: Administração,
Administração de bens, tas, portões, pisos, soleiras para portai,
Compra e venda de imóveis e
tijolos, tijolos refratários tubos de coa.tos
ereto, telhas, telhas plásticas, tacos, ta.
bos de ventilação, tanques de cimento,
Termo n° 668.244, de 26-10-1964
vigas, vigamentos vitras e venezianas
Cruzeiro Representações Limitada
São Paulo
Termo no 668.249, de 26-10-1961
Gráfica Três Poderes Limitada
CRIT=IRQ
. Ind. Brasileing
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Irripressoi.
Traio na 668.212, de 26-104964
Indústria e Comércio da .Peçaa
Priqorificai "Siam" Limitada
São Paulo

Mir

Tèrzno n° 668.245, de 26-1,0-1964
Representações e Comércio "Umbu"
Limitada „ São Paulo

MMU

Classe 40
'• Ind. Brasileira
Para distinguir: Armários, acolchoados.
- Classe 3 bancos, balcões, berços conjuntos para
salas de jantar e salas de visitas, con- Para distinguir: Produtos farmacêuticos
em geral
untos para dormitórios, conjuntos para
arMários, cadeiras giratórias, camas, colTermo ri 9 668.246, de 26-10-1964
chões, divans, escrivaninhas, estantes,
Waldemar da Silva
guarda-roupas, mesas, mesinhas, móveis
São Paulo
para rádios, po ta-chapeus e poltronas
e travesseiros
TRUCK-CAR-BUS

TRES PODERES
INC). BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Impressos em geral
Termo n 9 668.254, de 26-10-1964
Papelaria- Rouxinol Limitada
São Paulo

20IIXINOL

Classe' 38
Aros para guardanapos de papel
Classe 32
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
Para distinguir: Almanaques agendas, para retratos e autógrafos, balões (exboletins, boletins impressos, crónicas. ceto para brinquedos) blocos para
Classe 25
Para distinguir: Motivos folclóricos con;alheios, jornais. peças cinematográfi- correspondência blocos para cálculos
Ind.
irasileira
•
feccionados em madeira, tais como: Mia
cas, peças teatrais. prograinas de te- blocos para anotações, bobinas brochugens, estatuas e estatuetas
levisão e revistas
-•
Classe 50
ras t ão impressas, cadernos de escrePara distinguir: ImpreÁos
ver,. capas rrira - ,10cumentos, carteiras,
Terino no 668.247 de 26-10-1964
Termo n9 668.234, de 26-10-1964
calv as de papelão, cadernetas, caderSa otium Arquitetura, Construções e
Açougue Maria Ester Limitada
Termo n9 668.239; de 26-10-1964
nos, caixas de cartão, caixas , para paIncorporações Limitada
Indústria e Comércio de Juntas
. • São Paulo
pelaria, cartões de visitas, cartões coSão Paulo
Metálicas Nine Limitada
mercias cartes índices, confeti, car;WILL
ESTER •
São Paulo
tolina, cadernos de papel melimetrado
Ind.. Brasileira
* SPATIUM
e em branco para desenho, cadernos
JUME
Classe 41
Ind.. Bragileir
escolares, cartões em branco, cartuchos
Ind, Brasileira
Para distinguir: Carnes verdes
de cartolina, crapas planográficas, seClasse 5
demos de lembrança, carretéis de paC/asse 16
Termo n° 668.248. de 26-10-1964
Para
distinguir:
Aço,
alpacas.
aluminio.
pelão,
envelopes, envéducros para chaPara d:stinguir: Materiais para comitru.
cobre, bronze, estanho, ferro, guza, la- Roseimar Materiais Para Construção rutos de papel, encardenação de papel
cões e decorações: Argamassas, argila
Limitada
tão, níquel e zinco
ou papelão, etiquetas, folhas índices
areia. azuleios batentes. balaustres. bloSão Paulo
fálhas de celulose, guardanapos, livros
cos de cimento, blocos ara pavimentaTérmo n, 668.240. de 26-10-1964
não impressos, livros fiscais, livros da
çao, calhas, cimento, cal. cr& chapas
RCWIM,LB
Vidrar —ia Interlagos Limitada
contabilidade, mata-borrão, ornamento,
Ind. Brasileira
isolantes, caibros., caixilhos. colunai.
Sr,r) Paulo
de papel transparente,, pratos papell
dispas para coberturas. caixas dágua.
' INTERLAGOS
nhos, papéis de estanho e de alumínio
caixas para cobertuas, caixas dágua_
papéis sem impressão, papais em brancc
Ind. Brasileira
Classe 16
caixas de descarga para etixos. edifica.
para impressão, papéis fantasia, menoPara
distinguir
materiais
para
construde
remoldadas,
estugai:,
emulsão
Classe 14
ções
ções e decorações e adornos da prédios: para forrar paredes, papel almaço COil
Para distinguir: Vidros
baía asfáltico, estacas. .esquadrias estria.
Argamassa, argila, areia, azulejos, ba- ou sem pauta, papel crépon, papel dPiras metálicas para construções, lametentes, balaustres, blocos de cimento, seda, , papel impermeável, papel em ba
". rarmo na 668.241, de 26-10-1964
las de metal, ladrilhos. lambris. luvas
blocos para pavimentação e calhas ci- bina para impressão, papel encerado
Januário Napolitano
de junção, lages, lageotas, material isomento, concreto, cal cré, chapas isolan- papel • higiênico, papel impermeável
São
Paulo
lante contra ,frio- e calor, manilhas, mastes, caibros, 'caixIlhos, colunas, chapas para copiar, papel para desenhos, pa
sas, par revestimentos dc paredes, assa
GURILANDIA
para coberturas chapas plásticas para pel para embrulho impermeabilizad.
deitas para construções. mosaicos, pra,coberturas e divisões, caixas dágua, papel para encadernar, papel para es
CLIVICA
dutos de base asfált.co ptodutoa para
.
DENTARIA
caixas de descarga para lixo', edifica- crever, papel para imprimir, papel pa
tornar impermeabilizantes na argamas
ções premoldadas, estuque, emulsão de rafina para embrulhos, papel celofan.
INFANTIL
base asSáltico, esquadrias, forros, forros papel celulose, papel de linho, pape
mas de cimento e cal, hidráulica, padre
Classes: lb — 33 --50
gulho. produtos betuminosos, smperinea
plásticos,: frisos, gesso estacas, grades, absorvente, papel para embrulhar ta
Titulo
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
janelas estruturas • rnetál:cas para coas- baco, papelão, recipientes de papel, rr
setas de papel. rótulos de papel, rolc
para revestimentos e outros cosno aas
de papel transparente -sacos de pnp
construções,
pers:anãs,
placas
para
pa•
serpentinas, tubos. postais de cartã
vimentação, peças ornamentais de ciPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
e tubetes de papel
mento ou gesso para teto", e "acedes.

VERAS•
Ind. Brasileira

Termo n° 663.238, de 26-10-1964
P--,ificadora Nova Orleans Limitada
São Paulo
•
NOVA. ORT,EAlm

Ind. Brasileira

