;
/w.

ESTADOS UNIDO

_c)o-ta R Asá.g fL
t1
PE.

1
SEÇÃO III
ANO XXIII - NI' 45
•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE MARCAS
De 4 de março de 1965

•

yarcas deferidas:
NP 259.122 - Phygun XL United States Itubber Co. - Classe
n .o 2.
NP 259.605 - Gluconorm - Noridinark Werke G. M. B. U. - Classe 3.
N.o 383.416 - Deteroil - Frei.
lerr & Cia. - Classe 1N.° 414.965 - Te! - Tel Técnica Eletrônica Ltda. - Classe 8.
N.° 422.802 - Celeste - Celeste
Modas Ltda. - Classe 36.
Viso
N.o 426.582 -- Erikon
Kohn - Classe 48.
NP 429.050 *- Ascorbinase Lab. Lmidrifarma Ltda. - Classe
wo 3.
N.° 429.831 - Crenie Depilatórso Artez Westerley - Sophie Dolega Dzialiewiez - Classe 48.
NP 154.722 - Xua - Sabino
Francisco dos Santos - Classe 43.
NP 353.658 - Rubilux - Rubilux S. A. Ind. e Comércio -•
Classe 46.
NP 352.385 - Izildinha - Papelaria e Tipografia Regência Ltda.
- Classe 38.
NP 400.758 - Parola - Cervejaria Leonardelli Ltda. - Classe
n.o 41,
N.o 413.555 - Gesa Brasil General Electric S. A. - Classe
n.o O - Sem direito ao uso exclu- 111/0 da expresso Brasil.
N.° 413.898 - São Braz - José
Carlos & Filho - Classe 41.
N.o 421.270 --Patua de Ouro Maria Helena da Silva Rangel Classe 43.
•
N.o 421.273 - Patua de Ouro • Maria Helena da Silva Rangel alasse 42.
N.o 421.351 - Regência - ArUnir Noronha - Classe 32.
N.° 425.731 -Vormigon - Agro
Importadora o Industriai Ltda. lasse 2.
N.° 425.922 - Ornyl - _Cia.
Brasileira Rhodlaceta Fabrica de
:'aion - Classe 23.
•
N.o 425.923 - Ornyl - Cia.
ASrasileirs Rhodlaceta Fabrica de
Raleia - Glasse 36.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
• NA 321.331 - Instant Cleanser
- Perfumes Goty S. A. 13, 7- Classe 48.
N.o 422.816 - Trevisan Infirlos Trevssan Co:s.-ténia In .d e
'Transportes Ltda. - Classe 16.
N.0 422.971 - Samis - S. A.
Martineili Industrial e Salineira
àamis - Classe 41,
N. o 423.361 - illeta/c,o/d - Metalbras Ind. • e Comércio S. A. Classe 11.
N.° 423.410 - Visorlux - ind.
de Visorlux e- Luminosos Visarlux
Lida. - Classe 8.
N. o 423.630 - Neocaina - Lab.
Endoterá pica Ltá. - Classe 3.
Insignia deferiads:
N.0 423.714 - Narcobex Ladboratório Farmacêutico Natas Li428.081
Fiseber
PisN.0
m:taa - Classe 3.
ober S. A. Comércio Ind. e AgriN.0 425.654 -- Café Smith -cultura - Classe e 41 e' 33 - ArSebastião Nunes dos Santos tigo 114.
N.o 430.642 - Ina - Insurance Classe 41.
N.o 423.811 - Xerife Magazine
Co. Of North America - Classe
- Rio Gráfica e Editóra Ltda. n.47 33 - Art. (14.
N.o 260.210 - Clube do Min - Classe 32.
Rád:o Tamandare Ltda. - Classe
N.o 425.557 - Romeu - Lann.o 32 - Art. 114:
ches Romeu Ltda. - Classe 41.
N.o 407.658 - 1)0 - Dias GarN.o 426.461 - BB - Produtos
cia Importadora S. A. - Classes Pediatricas BB Ltda. - Classe 40.
ris. 1, 10, 17, 21. 22, 21, 20, 27;
NP 426.633 - Perfama - Per34, 36, 38, 39 e 3 - Com exclusão fama Comércio de Perfumes D'Adas classes 10 e 36 com o art. 114. mazonia Ltda. - Classe 48.
N.o 420.053 - Pre Visão - HoTftuo de esiabeleetinento de- mero de Almeida Guimarães feridos:
Classe 32.
NA 427.322 - Adubom - Abreu
N.o 422.861 - r.A.:ãO de Ouro Soc. Construtora e Imobiliária Leão & Trigo Ltda. - Classe 2.
427.901 - Perfumaria Neide Ouros Ltda. -- Classe 33 - .
va - S. M. Neva - Classe 48.
Art. 117 n.o 4.
N.° 428.312 - Lojas Paulistas
N.o 424.492 - Salão Jaragua Ordival da Silva e Abel Francisco - Alberto Lundgren Tecidos s . A.
dos Santas Classe 33 - Art. 117 - Classe 38.
n.o 4.
N.0 .428.927 - Danse Du Feu N.° 426.196 - Araguaia - dons- Laboratório Phimatasan S. A. trutora Araguaia Ltda. - Classes Classe 48.Art. 117 n.o 4.
as. 16 e 33
N.o 528.988 - Da•ise Du Leu N.o 463.881 - Decorações Rozen Laboratório
Phymatosan S. A. - Decorações Rozen Ltda. - Classes 23, 33, 34 e 40 - Art. 117 C l asse 48.
N.o 429.691 - Novacap - A"-rn.o 1 com excluas da cla e 10.
thur José SchIobach de Lemos
Mascas 1081'er:idas:
Britto - Classe 32.
N.o 431.718 - Cola Guaraná JeN.o 260,162 - Edmundo - jj
sus - Jesus Norherto Gomes brisa de Cami g as Edmundo hta . Casse
53.
- Classe 36.

N.o 426.210 - 'Normamicin Problotical Lab. Ltda. - Clsase 3.
N.0 428.698 - Ibem - Ibem
Ind. 1.1rasjleira de Embalagens Modernas Ltda. - Classe 28.
N.o 429.119 - Seta - Costa
Penna & Cia. - Classe 44.
NP 430.447 - Cabia - Cobin
Cia. Brasileira de Investimentos
Industriais - Classe G - Ineindose aexpressão integrantes danos de
partes.
• N.o 418.616 Fipir - Fipir
Ind. e Comércio de Artefatos de
Borracha e Insticas Ltda. - Classe 39 - Excluindo-se sacos de borracha para água quente e tapeies-

N.o 431.810 - Sedarldo - Cia.
Classe 23.
America Fabril
N.° 436.749 - Metrotype Icy Meter Co. - classe 8.
N.o 436.73 - Cotias - Nilo
Cotias - Classe 48.
N.o 437.027 - Parlock bratex Ind. e Comércio Importação e Exportação Ltda. - Classe
n.o 11.
N.o 111.626 - Dahan Rio José Dahan - Classe 48.
N.o 178.314 - Patioil - Lab.
Novotherápica S. A. - Classe 3.
N.o 214.864 - Lord - Lord Rotel Ltda. - Classe 42.
N.° 307.900 - Mateg - Máquinas e Acessóros Textos Mateg Ltda.
- Classe 6.
N.° 312.555 - Buffet Atlantle0
- \Miar & Cia. Ltda. - Classes
sis. 41, 42, 43 e 44.
N.o 408.774 - Aclhesol - Lab.
(Montai - Classe 10.
N.o 406.909 - Soutex - Cia.
Soutex de Roupas - Classe 36.
N.° 413.011 - Dubom .- Comércio e Indústria Irmãos Rezende
Lida'. - Classe 41.
N.o 413.885 - Contiental - Editóra Continental Ltda. - Classe
n.° 32.
N.o 415.181 - Caseirinha - J.
Caseira & Cia. Ltda. - Classe '41.
N.o 416.502 - Vitórf:a zein c Bar Vitória Ltda. - Classe
n.° 41.
N.o 418.203 - Fama - Osvn aldo
Onrieli - Classo 41.
N.° 418.800 - Slenorette Crundig - Werke Ci. M. B. H. C:Asse 8.
NA 422.508 - Natal - Cia. Industrial Pastoril - Classe 46.
NA 122.616 - Credi Sul - Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul S. A.
- Classe 56.
• N.° 422.741 - Cdoria - Imports ção Comércio e Ind. Fransolite
Ltda. - Classe 6.
N.0 423.258 - Telhatex - Cia.
Brasileira de Produtos em Cmento
Armado Casa Sano S. A. Classe 16.
N.° 4?3.873 - Kilauche.s - Produtos Culinários Kilanchee Ltda.
- Classe 41.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
115 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
-- As reclamações pertin'entes á matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas 'após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
-

N. 424.506 - Super - Keller
Weber S. A. Máquinas Comerciais
e Gráficas - Classe 17. .
N.o 425.163 - Café .Crioullo Ademar Tagarra - Classe 41.
N.° 426.753 - Rotom - Return
ImP orta eã o e Comércio de óleos
Ltda. - Classe 47.
N.° 428.241 - Fisiolisin - Lab.
Setros S. A. - Classe 3. .
N.o 428.304 ' - Loba' Paulistas
- Alberto Lundgren Teedoe $. A.
- Classe 22.
NP 429.402 - Sig Sag Edmuno Ahrens & Cia. - Classe
n.o 92.
• N.o 429.408 - Marechal - Sapataria Marechal •Ltda. - Classe
'n.° 36.
N.°430.327 - Cacareco - Raul
Francisco Borba José Vania]. • Classe 42.

- As Repartições Públicat
cingir-se-ão às assinatura.,
anuais renovadas 'até 29 de:
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e (14
DIRETOR* GERAL
iniciadas, 'em qualquer época,
ALBERTO.DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a Fe.
criara DA sayAo oa notchayAo
OHM" DO .JERVIÇO DE PLIDLICAÇÕES'
messa
de valores acompanha.
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quantO
à sua aplicação, ,solicttamoA
DIÁRIO 'OFICIAL
usem os interessados preta.
saçÃo
rencialmente cheque ou vala
eç a. do ~deidade do aspradlants de Dapartamanta
postal, emitidos a favor de4
'Industrial
do
Ministério
Nacional da Propr.)
Tesoureiro do Departamento,
sua Indiratria • Cornarei°
de Imprensa Nacional.
Impreseo nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os sUplementos às edi.
ções dos órgãos oficiais só sa,
.4SSINATURAS
fornecerão aos assinantes gila
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES It PARTICULARES
os solicitarem no ata da aula
notara.
Capital e Interior!
Capital e Interior:
- O funcionário público fe.
600,00 Semestre . . Cr$ 450,00
Semestre . . . Cr$
dera!, para fazer jus ao des.
Cr$' 900.00 conto indicado, deverá prova.,
Ano • . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da ant.
Ér$
1.000,00
Ano
.
.
•
•
.
.
Cr$
1.300,00
Ano . . . . . .
- O custo de cada exempla;
parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficia14
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa; acresci%
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesma
renovação com antecedência ano, e de .4:¥ 1,00, por and,.
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. •decorrido,

EXPEDIENTE

Insignia indeferida:
N.o 398.102 - Telex Via Radio.
liras - Cia. Radietelegráfica Brasileira - Classe 33.
N.o 428.555 - Super Swis Antônio Canonico & Filhos Ltda.
- Classe 6.
Nome comercial indeferidos:
N.o 257.614 .- Cin Consórcio
Imobiliário Nacional Ltda. - Cia
Consórcio Imobiliário Nacional Limitada.
N.° 319.233 - Restaurante Garota do Meyer Ltda. - Restar].
rt_rte Gara(a do Meyer Ltda.
N.o 453.315 - Succex Publicidade 8: A. - Suceex PubIcidade
S. A.
Frase de propaganda iraleferida:

ferir uma vez que a exigência foi
cumprida fora do prazo legal.
• N.o 351.089 - Bolpebra S. A.
Comércio e Indústria de Plásticos
- Nada há que deferir urna vez
que o processo foi arquivado por
falta de cumprimento da exigência.
N.° 458.764 - Ed.tÚra e Consultoria Industrial eine Ltda. - Nada
há que deferir uma vez que não
foi cumprida a exigência.
N.o 468.793 - Fosfatec Fosfatização Industrial Ltda. - Nada
há que deferir em face do não
atendimento da exigência de fls. 7
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INTERFERÊNCIA
De 4 e março de 1965
.. 'Marcas deferalas
-•-•••••••n•••

NP 416.713 - Alta Fidelidade
N.o 239.337 - Speedex - Geem Chocolates - Pan Produtos neral Anilina & Film Corp - ClasN. o 430.987 - Cacareco -Ar- Alimentícios Nac. S. A. - Classe se 8.
lindo Outeiro Cardanha - Classe n.o 41.
N.o 413.970 - Prato - German.° 42.
no ugusto Gomes - Classe 41.
Titulo
de
estabelecjínento
inN.° 433.370 - Quikibliche
deferidos:
Niasi S. A. Artigos para CabeleiN.0 416.649 - A Voz da Flua reiros e Perfumarias - Classe 48.
N.o 350.872 - Basar Imperial Carlos Leonam Rosado Penna - N.° 446.390 - Facilimp - Deo. - L. C. Gomas &ia. Ltda. • - Classe 32.
lindo Mighorini - Classe 46.
8, 11, 14, 1,5, 16, 38 e 49.
N.° 422.042 - Wunder - MeN.o 346.548 - Estabilizado . - Classes
N.o 392.919 - Utilidades Fram talúrgica Wundèr Ltda. Classe
Fáb. de Tecidos Carlos Rnaux S. A.
n.o 17.
- Classe 23.
- Neif Fram
Classes 17 e 40.
N.o 422.795 - Unjas •dPaulista
N.o 422.332 - Marcenaria BraSinal de .propaganda
indefe- sília - Vicente Alves de Azevedo - Publicações Unidas Paulista IA.
.
ridos:
mitaad
Classe 32.
- Classes 33 e 40.
N.°
417
808
Tveme
Lniz
N.o
423.511
.-Lafor - MetalúrNP 418.682 - Cimbra Cim- Marano - Classe 33.
gica
Lafer
Ltda.
- Classe 16 bra Cia. Industrial Minas Brasil Com exclusão e tubulações . metáClasse 41.
Diversos:
Bens para andaime.
N.o 423.377 - •Mude Já Canos
N.o 423.649 - Jovial - Farmá.
N.o 279:04 - tua. mogranden- cia São Joaquim Ltda. - Classe
e Slenciosos - Jean Ilantiste
•
se de Adubos - Nada há ima de . n°3
r"-"-. • •
Feuillatev

N.o 423.660 - Bull Dog
Int.
ducondor S. A. Ind. e Coméra
- Classe 44.
N.o 623.662 - Valência de Cigarros Sinimbu - Classe 44.
N.° 423.664 - Souvenir - Cia.
do Cigarros Sinimbu - Classe 44.
N.° 423.702 - Timoneiro Industrial e dAlhanra SARL
Classe 41.
!Yi
N.° 423.703 - 0 Timoneiro
Cia. Industrial de Alhandra SA1114
- Classe 41.
- N.o 424.415 - Veraine - Lab.
Brasileiro de Medicamentos Ltda. .
- Classe 3.
N.0 424.424 - DPP - DPP
tribuidora de P rodutos do Petróleo
Lta. - Classe 3.
N. o 424.672 - E as Operetas
Voltaram - Som Ind. e Corm.s.rele
S. A. - Classe 8.
N.° 425.032 - Café Satelite
Cyro Prato - Classe 41.
N.9 426.910 - Agroeisa - Agro.
cisa Agro Comercial e Industrial
S. A. -- Classe 16..
N.o 426.254 - Capena Cornérei,e
de Auto Peças Nacionais Ltda.
Classe 21.
N.o 426.283 - Revista da Cama,.
ra Brasil Israel de Comércio e In,
dústria
Salomão Schmartzman
- Classe 32.
N.o 426.723 - Eldorado - Cia.
de Cigarros Souza Cruz - Classe
n.o 44.
NP 426.754 - Magano - José
de Anchieta Martins - Classe 42.
N.° 427.108 - Elvis - Elia$
Classe 36.
Jamil. Khoibi
-,!'n
N.o 427.113 F. D'Almeida e Souza - Classe 4Q
.
427.712 - Royalvista.
Royalvista Postais e Artigos Forca
gráficos Ltda. - Classe 25.

.3
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N.o 128.861 - Jambo :- Mate
& Scatigno - Classe 41.
Costa
N.° 429.118 -- Feniano,s
penna ét Ca. - Classe 44.
N.° 439.124 - Titanus - Titanus Importação Ind. e Comércio
- Classe 11.
N.0 431.479- Suplexal .- Sus
pior Técnica de Alimentação AniMal S. A. - Classe 41.
N.o 433.885 - D'Olne Casimira
Aurora - D'Olne Cia. de Tecidos
Aurora - Classe 23..,
RonN.o 470.505 - Ronson
enn Core -'Classe 8:

•

•
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Isaac Kanffmnrl
ÏN(.0 422.548
N.o 434.320 - Ant./ Flama
N.o 425.058 -- Trevo - Defoort
Prema Preservação do Madeiras - Aguarde-se.
Classe 41.
& Zamboni
N.o 423.053 - Ilichard Budnut
N.o 425.508 - Cruzeiro - Bar S. A. - Classe 1.
Aguarde-se.
Stmckmaster
444.940
NP
e
Lanches
CruzzeIro
441£11.
Café
N.o 423.251.- Ernesto Gannant
E. D. Jones Corp - Classe 0.
Classe 41.
,
N.o 443.7/8 - Vanguarda Tra- - Aguarde-se.
N.o 425.512 - Ohampion
N.o 423.383 - Re: ótica Ltda.
balhista - Inaldo de Lyra Neves
Camplon Cejulose S. A. - Classe Manta - Classe $2.
Aguare-se.
mo 38.
N.o 423.395 - Manufatura do
Monlber Méd.lco
448.719
N.o
N.o 425.529 - Arelmol Arei- & Farmacêutico - Inaldo de Lyra Artigos de Borracha Negam S. A.
moi Ind. e Comérco de Artefatos Neves Manta -- Classe 3. •
Aguarde-se.
de Cimento Ltda. - Classe 18.
N.o
- Super Merm10
NP 425.583 -. Magic: Dise Expresso de propaganda in- Assahl423.425
Ltda. - Aguarde-se.
Discos R. G. E. Ltda. - Classe 8.
deferida:
N.o 423,435 - Aduana Publiet-.
N.o 425.843 - Café Borboleta dado
Ltda. - Aguarde-se.
Ind. e Comércio Paiva Ltda. o
Dia
NP 359.624 - Pechincha
Classe 41.
N.o 423.494 - Globex Utilidades
Qualidade Economia - Demo" sinal de propaganda deferida:
N.o 425.091 Sargent Foto- reira Máquinas S. A. - Classes 1 S. A. - Aguarde-se.
N.o 423.614 - Cia. Geral 4.! Intécnica Instrumefiatl de Engenha- até 50.
dústrias - Aguarde-se.
N.o 429.395 - CT - Emprèsa ria Ltda. - Classe 8.
torne comercial indeferido:
N.o 423.964 - Soa. Brasileira
N.o 428.215 - Café Solúvel do
03lrkil lea e Editóra Correia da Tarde
de Comércio Combrasil Ltda, Ltda. - Classe 32. • •
Brasil - Café Solúvel do . Brasil
NP 414.967 -- Transportes Ta- Aguarde-se. .
S. A.- Classe 41.
Transportes Tamandara
Ltda.
Frase de propaganda deferida:
426.519
Mercearia
Adda
N.o
N.o 424.118 -- Malharia Lama
mandare
Ltda.'
Adda - Classe 41.
•
Ltda.
rino S. A. Ind. e Comércio N.° 423.497 - Real a.Poreelana
Ra;
Reaorama
N.o 427.001
Aguare-se.
Exigências
Fina do Brasil - Porcelana Real dio Record S. A. - Classe 32. .
dN.0 '424.488 - • Cia. Caleao
S. A. - Classe 15. . .
N.o 428.900 - Londrimar - DisUrre% com exigências a O ro Clark - Aguarde-se.
Londrimar Ltda. -pri
N.o 424.553- Vulcan Material
Título do estabelecimento de- tribuidora
Classe 10.
Plást'co S. A. - Aguarde-se.
feridos:
N.o 429.231 Cintilux ProN. o 425.403 - José Girl Petrillo
N.o 421.803 - Lab. Espeelfarina
dutos Químicos Kauri Ltda. - N.o 425.657 - João Raimundo S. A. - Aguarde-se.
NP 423.488 - Jardim América Classe 1.
.
de Almeida.
N. 424.978 - Louças o Ferra- Imobiliária Jardim Amérjoa N.o 430.569 - ()range - MarInsN.o 425.690 - Fototeenteo
gens Paraíso Ltda. - Aguarde-se.
8. A. - Classe 33.
Uns
Costa
Comércio
e
Repreesntatrumental de Engenharia Ltdi.
N.o 424.090 - Indústrias C. FaN.o 423.650 - Eletrônica Staub ções Ltda. - Classe 41.
brini S. A. - Aguarde-se.
- Emite II. Staub S. A. Repre- • N.° 430.962, - Nambel Times
'.Diversos
sentações e Comércio - Classea 8 - António Akama - Classe 32.
N.° 425.026 - Sulmar Aaêncla
e743.
Têm% aguardando anteriori- de Navegação Representações. e
N.o 431.914 -- Zela Flex . Comércio Ltda. - Aguarde-se.
Zvelbil Industrial S. A. Produto! dades:
Marcas indeferidas:
Metalúrgicos - Classe 16.
lif o 425.360L. Pedrieiras Nova
N.o 432.651 - Argua - Argus N.o 417.770 - António D'Ana- América Ltda. - Aguarde-se.
N.° 67.743 - ..Emblemtica - Fofo
Copiadora Comércio a Ind. ',rosto Fazenda, Santa •Rosa - N.o 425.425 - Cemar Ferragens
Gbiscppo nanchi - Classe 21.
Aguarde-se.
Ltda.
- Classe 8.
S. A. - Aguarde-se.
N.° 239.181 - Rainha das Neves
N.o 425.474 .- IPAB - Florentina Hermanann --Classe
.
n9 11.. OSA
N.° 412.502 - IPSA
S. Á. Indústria de Papel - Classe

11.0 28.
N.o 412.593 - IPSA 'IPSA
S. A. Indústria do Papel.-- . Classe
n.o 0.
Farld
N.o 422.142 --- Fred y
Nicolnè Khoury - Classe 36. .
N.o 422.713. -• Black & Red
'lhe West nig] iland Blending Co.
- Classe 42.
N.° 423.241 - Plumella - S. A.
Moinho Santist a Indústrias Gerais
Classo 23.
N9 423.242 - Pluinetto -S. A.
SantiSI J. Indústrias - Gerais
-. Cla zse 23.
N.? 423.307 - Golden -Age -j-.,Slientey Industries Toe. L- Classe

n.° 42.
N.o 423.459 - Pago Sucos Pago
'Indústria e Comércià do N o rte. Li-

mitada - Classe 41.
N. 0 423.474 - Bolei:nide Tu- Domingos A:taro' da
Cunha Brandão ,Classe 32. •
N. o 423.508 - Lafor - Metalúrgica Lafer Ltda. - Classe 5.

Iria Paulista o Artefatos do Dor' racha S. A. - Aguarde-se.

1111.wd...•nnn

COLEÇÃO DAS LEI.S
1964
.

VOLUME VII
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação a.° 931

-

Preço: Cr$ 3.600
VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro

•

." Divulgação n.° 932

Preço: Cr$ 2.800

N.o •23.509 -.Lafor- -' Metalúrgica Lafor Ltda. - Classe 6.
• N o i23.510* - Lafor - Meta-

lurgien Lafer Ltda. - Classe 11.
Osmar
N. o 123.043 - Skill
Alves
- ClaSse 36:
N° 123.099 - SM - alagm2sita
•.
S. A. - Classe16. . •
• N 121.191 - Pjemonteee. 4 :aplaut Piemontesa Ltda,.s-s Clf4.9;
• .
.se 12...1

N.o 425.889 - José B. Andrade
s. A. cinematografia - Aguar-

A VENDAI
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôtso Postal
Em Brasília.

Na sede do D. I. N.

,

• .)

•

•

N.o 425.898 - Indústria o Co.
mércio Oeste S. A. - Aguarde-se,
N.o 425.975 - Pilo Amor:cano
Indústria e Comércio S. A. Aguare-se.
N.o Á26.238
Artazanla de Calçados Evani Ltda. - Aguarde-se.
N.o 426.526 - Simon .Sandler
- Aguarde-se.
N.o 426.821 - Imperial Chem;
cal Industries Limited - Aguar.
de-se.
N.° 428.808 - AneStolino
xeira de Farias - Aguarde-se.
N.o 428.851 - Luiz Facelli Aguarde-se.
N.P 49.020 - Eigel Engonharia
de Instalações Gerais Ltda. Aguarde-se.
NP 429.248 - Diverey Química
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 429.255 - Diversoy Química
Ltda. - Aguarde-se.
N. 0 429.250 - Diversey Química
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 4.?9.258 - Divcrsey Química
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 429.259 - Di versey Qtrimica
Ltda. - Aguarde-se..
N.o 429.421
Hotel de Veraneo
Renascença Ltda. - Aguarde-s e.
• N.o 430.829 - Taterka & Ca.
Ltda.
Aguarde-se.
• N.o 430.970 - Distribuidora de
•Aguas de Ponte Áurea Ltda.
Aguarde-€q.

tz:t
. .
• • • 964 • Tiirça-feira 9
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NP 427.315 - Q Avara - ArN. 0 431.655 - Exp. America LImando Padredi - Clame 32.
Mitada - Aguarde-se.
N.9 427.493 - Vibrart - J.
Modesto e.Almeida - Classe 16.
EXPEDIENTE DA SEQ.A0
N. o 427.621 - Trjcel - British
, DE INTERFERENCIA
Celanese Llmited - Classe 38.
De 4 , de março de 1965
NP 427.848 Matemix -.Laboratório
Torres S. A. - Classe
Marcas eferidas:
n. o Al.
N.° 188.328 - Deutsche Edson
Akkumulatoren Co. - Classe 8 DEAC.
N. o 388.010 - Vit U. Pept Lab. de Biologia Química S. A. Classe 3.
N.° 398:823 - Duplex - Manufatura de Gravatas e Lenços Doplex S. A. - Classe 38.
• N. o 420.938 - Calunga - Breno
Soares Maia - Classe 42.
N.° 421.028 - Cumulus Aquecedores Cumulus Ltda. -.
Classe 11 - Com exclusão de aiTanges estampas feno comum a
carvão e registros de água.
N.° 421.207 - Congonhas - Soc.
Comercial Congonhas Ltda. Classe 4 - Com exclusão de calmos.
N. o 421.208- COngonhas Soc. Comercial Congonhas Ltda.
- Clasc-e 5 - Com exclusão de
cimente metálica.
N.o 421.209- Congonhas - Soc.
Comercial Congonbas Ltda. Classe 8 - Com exclusão do máquinas de cortar e moer carne t
legulnef."
N. o 421.211 - Congonhas - See.
Comercial Congonhas Ltda. Classe 16.
• N. o 422.085 - Calçados Souza'
-2 Manoel de Souza Guido - Classe
n.0 36.
N.° 422.144 - Fidelity Ind.
Textil Overnitex Ltda. - Classe
n.o 30.
NP 423.147 - Citybras - Citybras S. A. Comércio e I ni l wr
-taçãoClse15.
N.° 423.529 - Exprews - De lataco produtos Dentários e Cliúrgleos 1",tda. - Classe /O.
N. o 423.531 - Poli x - Dentaco
Produtos Dentários e Cirúrgicos
Ltda. - Classe 29.
N. o 423.598 - Role - Bicicletas
Role Ltda. - Classe 21.
NP 425.902 - O Estado Esportivo - Paulo Ourives - Classe 32
• 'NP 425.925 - Correio do Sal
lIenjlron Gonçalves de Freitas Classe 32.
NP 426.014 - Comebem - Alfredo Monleverde - Classe 8.
N. o 428.015 - Blue Red - Gon,fecções Bluered S. A. - Classe 24
N. o 428.045 - Megala - Megala
Comércio e Indústria de Materiais
Elétricos - Classe 8.
NP 426.123 - Mana p inha Manufatura Nacional de Plásticos
S. A. - Classe 46.
N. o 426.127 - Tetraglicin
Zamhon Lab. Farmacêuticos S. A.
- Classe 3.
• N.° . 426.291 - . 1Ierbad Y n e Soc: Anonyme Pour Lia Promotion
.de Techniques Nouvel - Classe 2.
N.° 426.612 - Alargo Olucalbet
Lab. Thehra S. A. - Classe '3
N. o 427.257 - Practje Vencedor
Classe 7.
- Bjchard Hj
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N. o ' 427.654 - Olinutril - Laboratório Torres S. A. - Classe
n. o 41.
N.° 427.656 - Suplefix - Laboratório Torres S. A. - Classe
n. o 41.
N. o 427.787 - Perstorp - Produtos Perstorp Indústria de Plásticos S. A. - Classe 28.
aa'
N. o 427.800 - Caramujo-- Sgrll
Indústria e Comércio S. À. Classe 8.
N. o 428.255 - Imperial - Indústrias Elétricas e Musicais Fali.
Odeon S. A. -- Classe 8.
N. o 429.282 - Lumaq - Lumaq
S. A. Lubrificantes e Máquinas
Classe 6.
Fr ase de propaganda deferidas: •
* -N. 0 427.470 - Produto Trivellato Superior aos Melhores venal° S. A.Engentiaria Indústria
e Comércio - Classes 8, 8 e 21 Art. 121.
NP 427.822- - 131e-0411i rasniifricio Diferente - Alceu To'ralo
Venoso (çe Ca, - Lida. - Classa 38
- Art. 122.•
N. 0. 428.067-- Bino Lava Branco Luminoso - R. S. thirlson • Lirnited - Classe 48. - Art.. 121.
N.° 428.068 - Luminosa Brancura Rima - R. 'S.
- Classe 48 - Art. 124.

-)i o ine comercial defer¡dos:

.

N. o 427.882 - Emprêsa 13ra€1le
ira de Equjpanientes 8. .1. Emprêsa Brasileira tio Equ'parnentos S. A..- Ar!. 109 n. o 2.
• Título de estabeler1men1n deferidos: •
N. o ' 422.370 - Lisboa Antiga
Bar Restaurante Lanches e Adega
- Luiz Eduardo de Campos Classes 33, 41, 19 e 11 - Art. 117
n. o 1.
N. 0 423.587 - Ind. do Móvejs
Cromados Marcia - Edmundo Alves Cruz - Classes AO e 50 - Artigo 117 n. 0 1 na classe 40 apenas.
N. o 425.702 - Ginásio Pio XII
- SEAS - Soc. de Educado e
Assistência Socl das Irmãs Franciscanas da Providência de Deus
- Classe 33- Art. 118-n. 0 1.
N.o 425.703 - Escola Pio XII
SUAS - Soc. de EducaçãO e
Assistência Social das Irmãs Franeiscanas da • Providência de Deus
- Classe 33 - Art. 118 n. o 4.
N. o 427.238 - Memphis - Ind.
de Sabonetes e Perfumarias Mem.
tibLs Ltda. - Classe 48 Artigo 117 n. 0 1.
N.° 427.269 - 12áb. Nacional de
Carrinhos o Carretas - Ore-ate RN,
mano Machado - Classes 7, 11, 17,
21, 20 e 40 - Art. 117 n. o 1.

1965

• N. o 427.678 - Çasa Portuguilea TRANSFEZRENCIA E ALTERAÇÃO
DIVERSOS
- Irmãos Lima Ltda. - Classe 28
-Art. 117 n. o I.
processos aguardando antenori-'
N. o 427.479 - Mercearia Caruso dadas:
- Eurjeo Caruso - Classes 33, 41,
42, 43, 44 e 46 - Art. 117 n. o i
N. 420.922 - Tintas Cabral Ltda.
N. 420.923 - Tintas Cabral Ltda.
com exclusão do genero de comérN. 420.962 - Boni Editora e Discio da classe 44.
tribuidora Ltda.
N. 421.034 - Dr
. Milton Ayres de
Marcas indeferidas: •
Lacerda.
-N. 421.035 - Dr. Milton Ayres de
N. 0 398.830 - Duplex - Marra- Lacerda.
fatura de Gravatas e Le,ncos DuN. 421.041- Cia. Mineira de Sapiei S. A. - Classe 36.
bão e Oleos. •
N. 421.206 - Sociedade Comercial.
' N.° 409.707 - Exacta - Ceim
Cia. Equipadora de Laboratórios Congonhas Ltda.
N. 421.229 - Editora e Gráfica
Moemos -.Classe 1.
Itapoan Lida.
NP 413.882d - Ipiran,ga -EsN. 421.283 - Magnesite, S.A.
critório Técnico Ipiranga Ltda. - N. 421.284 - Magnesita S.A.
Classe 50.
N. 421.287 - Magnesita S.A.
N. 422.281 - S.A. Indústrias ReuN. o 420.090- Elgin
Sears nidas
F. M..tarazzo.
Roebuck And Co. - Classe 21.
N. 422.593 - Vinhos Coroado S.A.
N. o 420.945 - Mirim - SuemN. 425.343
Regina Pinto.
diek S. A. Charutos' e Cigarrjlhos
N. 425.992 - Egidio Citarella. •
- Classe 44.
N. 426.227 - Djalina Macchiaverni.
N. 426.558 - GWette Safety RaN . ° 422.390 - Jóia - Farmácia
zor Co. Of. Brasil.
jóia, Ltda. - Classe 3.
N. 426.566 - Maria José dos SanN. o 423.581 - Amazonas - Re- tos Miranda.
presentações e Comércio Amszonas
N. 420.655 - Ha:itero de Almeida
Ltda..- Classe 17.
Guimarães.
N. o 425.941 - Alvoradt - N. 426.656 - Homero de Almeida
Irkop Indústria e Máquinas de Guimarães.
N. 426.671 - Transauto TransporCostura S.A. - Cla s se O.
tes Especializados de Automóveis LiNP .126.705 - Brasilarorna - mitada.
R o berto Schiftan - Classe 41.
N. 426.703 - Alfamotor Ltda.
N. o 428.028 - Brasil - ArrozeiN. 426.774 - Norodiesel S.A. Disra Brasil Lida. - Classe
6.
,
tribuidora Noroe,stina de Veículos.
N. 426.952 - Comercial e Editora
N. o 127.184 - Novela - Efeee
Gráfica São Vicente Ltda.
Editka S.. A. - Classe 32.
•
N. 427.283 - A.B. Silva.
N. o 127.252 - Japoneza - A.
N. 427.305 - José Maria Tavares.
Manila,: Carneiro kr Cia. -. Classe
N. 427.407 - Platinour Recuperan. o 11.
dors de Metais Finos Ltda. •I •
N. 427.632 - Georgan Indústria
NP 127.668 - Ferrocium - de Auto Peças Ltda.
Ferrocima Comércio e Indáètria •
N. 427.057 - José Pereira 'da
S. . - Classe 5.
va Cia.
N. o 427.722 - Ondaltsa - - klasi
R. 427.667 - Ferrocima, Comércio
S. A. Artigos para Cabeleireiros e Indústria S.A.
N. 4247.757 - Indústria Testeis Ale Perfumarias
Classe 48.
pha S.A.
N.° 427.983 - Motoprazo N. 427.802 - Cauby José de Alentoprazo Soc. Crecij Reco•ndicionaora car.
de Motores Lia. - . Classe 6.
N. 428.817 - Ibasa Indúsirla BraN. 428.358 - . Cana Grande - Znir sil eira de Alimentos S.A.
N. 428.818 - Ibasa Indústria BraPinto cio RÉg0 - classe 42.
-N. 428.619 - Liberty - Cassio sileira de Alimentos S.A.
Munis S.A. Importação e .Comércio, N: 428.890 - Sunbeam do Brasil
Anti Corrosivos S.A.
- classe 40.
N. 429.247 - Diversey Quimiert LiN. 428.623 - Café Super Globo - mitada.
N. 429.254 - Dlversey Quimic.a LiLourival Jorge Leite - classe 41.
N. 429.249 - Dicopan - Diversey mitada.
N. 429 260 - Diverse y Química LiQuirniclt Ltda.
classe 46.
mitada.
N. 431.927 -.Wilmington - DiverN. 448.696 - União Fabril Expor.::
sey Wilmington S.A. Produtos Qui- tadora S.A. - UPE.
MICOS - classe 46.
N. 448.697 - União Fabril Expor1
tIFE.
tadora S.A.
-N. 448.698 - União Fabril Expor
INSIGNIA INDEFERIDA
-tadorS.ALIFE
N. 327.491 - Tanac - Tanac SA.
SINAL DE PROPAGANDA
Ind. de Tanino - classe 14.
DEFERIDO
•

.

TITULO DE ESTABELECIMENTO

N. 431.043 - N. Nobel Comercio
e Engenharia S.A. - classe 33 arN. 426.037 - Organização Econó- tigo 121, do código.
mica Contábil São Luiz - Jairo MaEXPEDIENTE DA SECA° DE
luf - classe 33.
N. 429,251 - Longcharup Modas TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
- Marie Preuilh - classe N.
N. 429.338 - Carimbos Tupi - CONTRATO DE EXPLORAÇAO DE
PATENTE
José Zapparolla Jr. - classe 17.
INDEFERIDOS

EXIGÊNCIAS

RIO, 4 . DE MARÇO DE' 1965

- 14.425.456 - Assistoencia Mecânica,
Fromac Indústria e:Vemercio Ltda..
N. 427'.380 - José da Matta*
N. 427.838 - Farmácia Duque de
Caxias Ltda. '•

• Pirelli S.A. Cia. Indústria'. srasiTelim Pede para ser averbado tin.
desenho industrial 11.9 4.545
Patente
de Pirelli Societá Per Archr-. Averbe-se o contrato de exploisn

•
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•

T

:
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tJunto a Pa-as
Sanetal S.A. Indústria e Comércio •Franz Eisenatein
DE' NOME DE TITULAR DE - Pede para ser anotada na marca tente n. 67.224. Satisfaça extenencia.
PROCESSOS •
Indústria Alipesi Ltda. - Junto
&metal termo 320.683 a alteração de
' Prodults Alimentaires S.A. - tome. Anote-se a alteração de nome. ao termo 132.781. Satisfaça exigênAlumínio Maimicoo Indústria e Co- cia.
• Transferência para seu nome da patente privilégio de invenção ri. 69.623. mércio Ltda. -- Pede' para ser ano- •Manufatura Sul Americana de Tatada na marcaMarmicoc Faturarna bacos S.A. - Junto a marca 260.140.
Anote-se a transferência.
termo 346.256 .a alteração de nome. Satisfaça exigência.
• Glaxo Laboratoires Limitar! Pe- Anote-se a alteração de nome.
Standard Brands Of. Brasil Inc.
de para ser anotada na pate nte prf- Cla. Vinícola Rio Grandanse vilégio de invenção n. 69.794 a alte- Pede para ser anotada na marca - Junto a marca 269.808. Satisfaça
ração de nome. Anote-se a alteração Vencedor n. 173.512 a alteração de exigência.
•
•
• de nome.
Colobado S.A. Mercantil e Indusnome. Anote-se a alteração de nome.
Schweizerische Aluminium A G - • Grillo Paz, Comércio e Indústria trial - Junto as marcas 277.583 Pede para ser anotada na patente S.A. - Pede para ser anotada na 277.583. Satisfaça exigência.
privilégio de invenção ri. 122 309 a marca Pérolas Negras n. 175.531 a Linhas Corrente S.A. - Junto a
alteração de nome. Anote-se a alte-, alteração de nome. Anote-se a alta-. marca 303.851. Satisfaça exigência. •
ração..
ração.
A. Segai & Filhos Ltda. - Junto
Soail Pró . Pecuária S.A. - Pede ao titulo 180.311. Satisfaça exigênImodco International Limited
Transferência para seu nome da pa- para ser anotada nas marcas Perusil cia.
n. 179.448 n. 179.445 tente privilégio de invenção n.
Amendoeira, Importação e ComerPatil n. 179.449 - Poedil ri. 179.450 Cio
129.223. Anote-se a transferência.
S.A. - Junto a marca 200.173.
Bacoril ri. 179.451 - Franguil Satisfaça
Glaxo Laboratories Limited a- Pe- exigência.
n.
179.452
Sten
n.
179.453
de para ser anotada na pietente pia
José Luiz Rodrigueiro - Junto a
viiegio de invençáo ri. 129.882 a al- cli n. 179.454 - Socil n. 179.455 teração de nome Anote-se a aiteva- Socil n. 119.456 - Vakil ri. 179.457 marca 207.936. Satisfaça exigência.
as. alterações de nome. Anotem-se Quirnica Alfredo Geissler S.A. ção de nome.
Junto a marca Continental 210.188.
as alterações de nome.
Schweizeritche Aluminium A G Palheta Cafés Finos S.A. - Trans- Satisfaça exigência.
Pede para ser anotada nas patentes ferência para seu nome .do titulo
Lanvin S.A. Trade Marks -- Junprivilégio de invenção ri. •138 937 e Torrefação e Moagem Café Copacan. 138.958, as alterações de nome. bana n. 197.321 e da marca Café Co- to a marca 223.788. Satisfaça exiAnotem-se as alterações de nome.
pacabana ri. 197.322. Anotem-se as enata.
Halcon International Inc. a- Pede transferências.
Aktiebolaget Electrolux - Junto a
para ser anotada nas patentes priv.
Maurício Janovitch - Transferên- marca 234.349. Satisfaça exigência.
légio de invenção narinas 139.252 - cia para seu nome da marca „ImparThe Singer Co. - Junto a patente
139.612 as alterações de nome. Anà- lan n. 201.938. Anote-se a transfe- modelo industrial 1.584. Cumpra a
tem-se as alterações de nome.
• exigência.
,
•
nencia. •
Union Carbide Corp - Transferane Cia. Vinícola Rio Grandense eia para seu nome da patente 'privi Pede para ser anotada na marca EmDIVERSOS
Maio de invenção n. 139.960.. ,Anote- blemática
n.
234.669
a
alteração
de
te-se a transferência.
•
Produtos Laticínios do Brasil Ltda.
nome. Anote-se a alteração de nome.
Cia. Vinícola Rio Grandense - - Junto a marca 220.489. AverbeCia. Vinícola Rio Grandense o contrato suplementai de expioPede. para ser anotada nas marcas:. Pede para ser anotada na marca se
Granja União n. 235.543 a alteração ração.
Castelo n. 236.000.
•'
de nome. Anote-se a alteração de
Monte Castelo ri. 236.270.;
tadard Brands Iflc - Junto a
nome.
Castelo n. 241.695.
256.902. Torno sem efeito o
Owens Illinois Glass Co. Trans- marca
Castelo ri. 244.514.
despacho de arquivamento de fls. 41
ferência para seu nome da marca. "K" verso, tendo' em vista, a petição de
Caetelo ri. 247.726.
têrmo 325.4130. Anote-se a transfe- Vs. 48 apresentada no prazo.
Granja União n. 254.003.
União ri. 254.107.
rência.
•
SVRG n. 254.638.
Standard Brands Inc. - Junto a
Alumínio Mannicoe Indústria e Co.\ Castelo n. 256.690.
256.902. Nada há que deferir
mércio Ltda. - Pede para ser ano- marca
Emblemática n. 258.64.
tada na marca Marmicoc Colorama quanto -ao pedido de averbação de
• Quinta do Monte ri. 258.78e .
termo 346.254 a alteração de nome. contrato..
Quinta do Monte n. 260.592
Anote-se a alteração de nome. •
• Confecções Carioca de Roupas Pa' Castelo,ri. 267.616.
Indústria de Calçados Sanarias Li- ra Crianças S.A. - Jean° a-marca
Emblemática ri. 291.378.
mitada - Transferência . ',para seu 276.489. Arquive-se o pedido de alte•
ração da nome.
SVRGL n. 296.893 as alterações de nome da marca Superius-termo
nome. Anotem-se as alterações de 425.803.. Anote-se a transferência.
Colorado S.A. Mercantil e ludas
'• Indústrias Gessy Levar S.A. -nome.
- Junto as marcas 281.883 Gráfica Canadá Ltda. - Transfe- Transferência para seu nome da mar- trial
27.582. Arquivem-se os pedidos de
rência para seu nome do titulo Grá- ca Solis Solis têrmo 437.504. Anote- alteração.
•
fica Canadá n. 269.501. Anote-se a se a transferência.
Costa Moniz Comércio e Indústria
Indústrias Gessy Levar S.A. transferência.
- Junto a marca 283.322. ArVarta Aktiengesellschaft - Pede Transfercencia para seu nome da mar S.A.
paras ser anotada nas marcas Super- ca Solta Soles termo 437.505. Anote- quive-se o pedido de fls. 11.
inipor n. 286.240 - elipor n. 276.174 se a transferência.
Sociedade Farmacêutica Brasil.),
as alterações de nome. Anotem-se as
Indústrias Gessy ,LeVer S:A. - Ltda. - Junto a marca 139.123. Aralterações de nome..
Transferência para seu • liame- das auive-se o pedido de fls. 16, por falPilão Aços e Refinadores Ltda. - marcas Minerva termo 464.212 • - Mi- ta de cumprimento da exigência.
Transfenencia para seu nome da mar nerva tértno 464.214 - Sunrise
Café e Bar Rio Chie Ltda. - Junca Pilão n. 295.685. Anote-se a trans mo 467.332. Anotem-se as transfe- to a marca 147.505. Arquive-se o perências.
•
ferencia.
dido de fls. 11.
•
Pilão Aços e Refinadores Ltda. - Confecções Divino Ltda. -•Trans- Fábrica de Discos Rozenblit Ltda.
ferência
para
seu
nome
,da
marca
DiTransferência para seu nome da
marca Pilão ri. 295.686. Anota-se .a vino termo 473.093. Anote-se a trans - Junto a marca 168.947. Arquive.
se o pedido de fls. 8.
ferência.
transferência.
Rossielee Salmito de Almeida Nó'Ceci" Organizadores Economistas
Fornasa S.A. Indústria e Comér- braga - • Transfercencia para seu noores Industriais Ltda. cio - Pede para ser anotada na mar- me da marca Mineiro termo 473.333. e Consult
Junto a marca 169.331. Arquive-se o
ca Fornasa ri. 300.120 a alteração de Anote-se a transferência.
•
nome. Anote-se a alteração.
Azoliva S.A. Importadora e Expor- pedido de fls. 18.
L. Agostinho Ltda. - Trarisferene. tadora de Óleos Comestíveis e Deri- Drastosa S.A. Comercio Indústria
cia paea seu.' nome da 'marca Cana yados - Transferência para seu no- de Meias - Junto a marca 175.815.
Itak,v n. 301.363. Anote-se a trans- me da' marca Frutado n. 474.099. Arquive-se o pedido de fls. 14.
ferência.
Anote-se a transferência.
Química Alfredo Geissler S.A. Dei Nero & Cia. Ltda. - Pede pa- e Oscar de Carvalho Filho Trans- Junto a marca 205.423. Arquive-se ó
fkrência
para
seu
nome
da'
marca
ra ser anotada na marca Nipocama
pedido de fls. 16.
n. e03.835 a alteração de nome. Ano- Jóia termo 477.902. ,Anote-se a trans
Laboratórios Organon do Brasil Liferência.
te-se •a alteração de nome.
•,
mitada -Junto a marça 205.870. Are
L'Oreal
Pede para ser anotada
quive-se o pedido de fls. 17, por falnas marcas Su r Oreal Blanc
- EXIGÊNCIAS
ta de cumprimento da exigência.
n. 305-.158 L'Oreal de Paris ....
ti. 305.159 - Oregor ri. 305.160 - nirmos Coar esigiineias a Cumprir Rio, 4-3-965,. - Assinei e encerrei
L'Oraaline n. 305.161 as alterações Endo Laboratorial Inc. - Junto a 26 laudas do expediente. - Nilton
de liame. Anotem-se as altere.cões de Patente ri. 40.069. Satisfaça exigèn- Alvim Xavier, Diretor do Serviço de
Documentaçâo.
nome.
. a
• , cia
•.•
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EXIGÊNCIAS
Dia 26 de fevereiro de 1965
termos

(WIT prir:

com- exigências

e,

N9 446.074 - Maneia & Filho Limitada.
No633.699 - Etablissernent
Margina
N9 641.985 - José de Lobão • Portalada Neto. .
N9 473.371 - Bauducco & Compania Leinitada..
N9 673.372 - Bauducco & Campatilda Limitada.
'N9 673.440 - Fábrica de Calçados
Marilândia Limitada.
N9 673.484 - Indústria de Correntes e Lustres Farber S. A.
N9 673.532 - Venza Prod. Químicos Farmacêuticos Limitada.
Ne 674.468 - Indústria de Produtos Químicos Alce. Limitada.
N9s. 675.839 - 675.840 - 675.842
- 675.843 - 675.846 - São Paulo
Alpargatas S. A.
N9 675.956 - São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima.
No 676.294 - -Coo perativa Sanarie
duvense de Produtos Suínos Limitada,
NO 676.295 - Coo perativa Sanaisduvense de Proeutos Suinos.Limitada.
N9 676.297 - Produtos Têxteis Are
mando Ricardi S. A.
N9 676.309 - 676.318 -..Hermanny
Indústria e Comércio Ilic Limitada.
NO 676.334 - União dos Escoteiros do Brasil.
NO 676.336 - Confecções Vivian
Sociedade Anônima.
N9 676.337 - Fábrica de Bebidas
Andrade S.A.. •
N9 676.353 - Mercantil Suiça Indústria e Comércio S. A.
Cheinical Co.
No 676.374
1V9 676.375 - Parke Davls •& Co.
No 678.376 - Minnesota Minhas
and Manufacturing Co.
No 676.378 - Minnesota Mining
and Manufacturing Co.
N9 670.4/1 - Tecelagem Paraíba
Sociedade Anônima.
e
DIVERSOS
No 629.900 - Comércio de, a elativa
R. Monteiro S. A. - Nada há que
deferir. Requeira de acôrdo com o
código.
NO 643.849 - Florente Givau S.A.
Comercial Industrial y Financiara. -Aguarde-se.
NQ 675.863 - Myrta S. A. Mús.
tria e • Comércio. - Aguarde-se..

PRORROGAÇÃO DE MARCAS
Foram` prorrogados os registros correspondentes. aos seguintes tênaos:
No 391.455 -e Rio Negro - Porcelana Rio Branco S. A. - classe 14.
N9 673.314 - Scoth . Minnesots
Mining and Manufactueing Co. elsusse 17 (averbado o contrato de exploração a favor de Minesota Manufatureira e Mercantil Limitada'''.
N9 673.357 - Ind. Paramount 8.A.
- Paramount - classe 39.
N.9 Rea e58 - Ind. Paramount S.A.
- Paransount - classe 49.
N9 673.366 •e- Walita S. A, Eletro
Indústria Walita - classe 21.
No 673.e67 - Util S. A. Indústria
Mecânicas e Metalúrgicas - Util calme 8. .
NO e73.97•1 - Terhmo Cilin-3
Materquimica S.A. Produtos Quimia
coa Farmacêuticos - classe 3.
Ind.
N9 673.376 - Paramount
Paramount S. A. - classe 33.
• N9 673.490 - Textolite - General
Electric Co - classe 8
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N o 673.491 - Textolite - General
Electric Co. - classe 28.
N9 673.492 - Textolite - General
lelectric Co.
N 9 673.395 - Aspasia - Indústrias
Reunidas Irmãos Sphia S. A. classe 38.
•
No 673.397 - Natividade - Industrias Reunidas Irmãos Spina IS. A.
- classe 38.
N O 673.398 - Aracy - Indústrias
Reunidas Irmãos- Spina S. A. clas.se 38.
N9 673.399-- - Indústrias Reunidas
Irmãos Spina S. A. - chassi 34.
N9 674.486 - I: C. .1. -- Imparia/
Chemical Ind. Iáraited - classe 48.
N o 675.123 - Renapar - Remo
Paridini
Classe 8.
N o 675.527 - Bedford - Standard
Electrica S. A.
N9 675.87 - Parmanil - Farbweree
Hoechst Aktiengesellschaft Vorrn
Meister Lucius & Bruning classe 3.
N o 675.872 - Analgan - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm
Meister Lucius & Bruning - classe 3.
No 675.874 - Sublime --- Lápis
Johann Faber Limitada - classe 17.
N o 675.875 - Johann Faber Lápis Johann Faber Limitada classe 17.
N o 675.876
Faber - Lápis
Joharua Faber Limitada - classe 17:
No 675.909 - Toron - Casa Sano
S. A. Indústria e Comércio classe 16.
N° 675.913 - Belpar - Laboratórios Enfia S. A..- classe 3.
N9 675.920 - Hudu - Lanifício
Varam S. A. - classe 22.
No 675.926 - Goldrose - Têxtil
Madeirense Goldrose. Limitada classe 23.
N 9 675.927 - Goldrose - Têxtil
Madeirense Goldrose Limitada classe 34.

(Seção
PRORROGAÇÃO DE TITULO

No 875.913 - Mirabel - Mirabel

Bradutos Alimentícios S. A. classe 41.
N. 676.223 - Hortelã Garoto Chocolates Paroto S.A. - classe 41.
Olvina - Indústria
N.o 676.229
Gessy Layer S. A. - classe 41.
N° 676.260 - Papagaio - E. Coiin Os Companhia Limitada classe 41.
N° 676.296 - Durotex - Chaves
& Companhia - classe 16.
INT9 676.298 - Auto Volante Eiectrico - Importadora A. Barbosa SÃ.
- classe 8. •
N o 676.306 - Harmonia - lierxnany S. A. Perfumaria e Cutelaria
- dane 48. •
N9 676.307 - Dovaiettes - Bermany S. A. Perfumaria e Cutelaria
classe 48.
N9 676.338 - Loção Vera Cruz Produtos Vera Cruz Limitada classe 48.
N o- 676.377 - Standard - Hamble
Gil
Refining Co. - classe 16.
N 9 676.390 - Curtis - Curtis Manufacturing Co. - classe 6,
N.o 676.413- Emblemática - Tecelagem Paraíba S. A. - classe 21.
NO 676.414 - Emblemática - Tecelagem Paraíba S. A. - classe 23.
No 676.415 - Emblemática - Tecelagem Paraíba S. A. - classe 37.
N 9 ,676.416 - Emblemática - Tecelagein Paraíba S.A. - classe 40.
NO 676.417 - Emblemática - Tecelagem Paraíba S.A. - classe 49.
N 9 678.240 - Internex - Ind. Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S.A.
- classe 8.
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N o 550.754 - Instituto Cientifico
São Jorge - Instituto Cientifico São
Jorge S. A. - classes 1 - 2 -346 - 48.
N° 673.533 - Fábrica de Laticínios
Glória - A. Belloni - classe 41.
MOTICiARM •
Retificações

Ficam os pontos publicados em 29
janeiro de 1965; republicados por
terem saído com incorreções:
de

Têrmos:

N 9 103.404 - Privilégio de invenção - Processo para preparar anestésicos Locais teia - requerentr
Aktiebolaget - Astra,' Apotekarnes
Kemiska Fabriker -.houve uma troca
de fórmulas difícil de ser retificado,
ficando o processo a disposição dos
Interessados.
N9 122.652 - Privilégio de invenção - Processo para a produção de
derivados de indol e de sais dos mesmos. - Requerente: S.A. Durnex'
(Dumex Ltd.). - Ficam retificados
os seguintes: no interior do ponto,
lê-se: Nitrogênio una anel saturado
Ileterociclico, como uma - Pirolichria,
etc. etc.
Lê-se também, logo após a publicação a segunda fórmula - Com a
fórmula X0I1 -, onde - X - é conforme acima definido, etc, etc; etc.
NO 129.687 - - Privilégio de invenção Nova máquina colhedeira de
PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
arroz. , trigo e outros - requerente:
PROPAGANDA
Companhia Penha de Máquinas Agrícolas Copemag. Data depositada
N° 675.974 - É fácil apontar um para: sete de abril de 1961. Total
São Caetano - classe 15.- Cera/rum de pontos - cinco. Local depositaSão Caetano S. A.
do - São Paulo.

NO 149.814 - Modê.lo industrial Carta envelope - requerentes: Mas
nuel Rodrigues Ferreira e Eurico Fer-

nando Garção _de Magalhãe
" s.
No 151.56 - Desenho industrial NOvo e original desenho ornamental
para tecidos - requerente S. 4. Indústas Reunidas F. Matarazzo.
Início' do ponto fica retificado - 1
Novo e original desenho ornamental para tecidos, em cores contrastantas e variadas, caracterizado por
compreender motivos representando
estampas grandes, que. medem
75 x 55nun., e estampas de 45 x 35mm
em estilo típico cashimir colocadas
irregularmente sóbre o fundo em sentido ascendente ou descendente,
etc. etc.
No 151.585 - Modelo industrial
- modelo de lâmina para formação
de painéis e quadros indicadores, estatísticos e para fins publicitários requerente: Eletroluminescência S.A.
- data depositada para oito de agosto de 1963.
No 151.791 - Modelo industrial Novo tipo de hélice para refrigeração de volkswage n- requerente: Sebastião Tardeli - local para São
Paulo.
N9 151.793 - Modélo industrial NOvo dispositivo em canetas esfera.
gráficas - requerente: Loutfi, Abdulaziz Youssef. - Local estabelecido
- São Paulo. No 151.71 - Modêlo industrial N45vo'tipo de forma para calçados requerente:• Augusto Horácio Altomare - requerente: Augusto Horá cio
ltomare. - Data depositada para 14
de junho de 1963.
Os pontos publicados em 29 de janeiro de 1965, ficam retificados por
terem saído com incorreções. - Pontos 'estes, já várias vézes retificados
com várias incorreções.
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OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
••••••••••

Volume

Tom.

Volume

Ama Io

Tomo

144aunto

Preço

•
•
VIII
- X

IV

XIII

XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

III
Iv
,

III
"

II
III

Diversos Trabalhos
Reforma do EnsinoPrimário em
Trahalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. 48 fazenda
Relatório do M. 4a Fazenda
Relatório do M. de Fazeoda
Trab. jurídicos - Cat. de Sitià 8
Trab..juridleos - Est de SM
Trabalhos juiidicos
loposm Interestaduais
Trabalhos juridicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalho, lerkikee
A Imprensa .

100.00
40,00
100,00
130,00
50,00
65,00
80,0
120,00
120,00
250,00

00.00

XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI

XI
XXXII

120,00 XXXIII
120,00 XXXIV
100,00 XXXIX
XL
10.00
120.00
XLVI
XLVI

Discurso. Parlamentares
Discursos Parlamentares

Réplica
Réplica

1

III

rv

111
1
II

90,00

411.1.111***1

Discursai Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
Limites Çsanft - Rio G. do Norte
timites Galã - Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos .
Trabalhos lura:fico.
••••••••
triPanha Presidencial
Campanha Presid'encial
111111

110.00

120,00
120,00
130,00
120.00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,00
400,00
400,00
120,e0

120.00
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DEPOSITADAS
PUblfceollie faifÀa c113 aodeclo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a

Illorrez o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas oposições ao Departantento

~anal da Propriedade Industrial aqueles que te julgarem prejudicados com a conoéssá,o do registro requerido.
111ffimo

Térmo n° 668.253, de 26-10-1964
Sauna-Técnica, Construtorà e
T nstaladora Limitada
São Paulo
Ind. Brasileira

Classe 16
Artigos da classe
Termo n* 668.256, de 26-10-1964
"Jenima" — Comércio, Importação e
Exportação de Vidros, Louças e
Cristais Limitada
São Paulo

Térmo n° 668.258, de 26-10-1964
1------sstrutora Llnor Limitada
Silo Paulo

LINOR
tnd. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: O t mbre da sociedade
a ser aplicado em papeis de correspondência e contabilidade
Têrrao no 668.259, de 26-10-1964
Companhia Comercial de Veículos e
Acessórios Civana
Rio Grande do Sul

Termo no 668.264, de 26-10-1964
Ficsa — Financiamento, Investimento e
• Crédito S. A.
São Paulo

• "FICSA"
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe.

Teremo no 668.272, de 26-10-1964
Ficsa — Financiamento, Investimeno e
Crédito S. A..
São Paulo
CIVANA
Classe 32
' Ind. Brasileira
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, ,boletins, catálogos, jornais, liClasse 21
•
JENINJ
Para distinguir: Veículos e acessórios vros, peças teatrais, cinematográficas,
programas de rádio r televisão, publicações, revistas
Térnao n° 668.260, de 26-10-1964
Formato — Sociedade Comercial e
Termo n° 668.265, de 26-10-1964
Classe 11
Construtora Limitada
Fi- sa — Financiamento, Investimento e
Vidro comum, laminado, trabalhadc
São Paulo
Crédito S. A.
eat tedas as tornas e .preparos, vidre
São Paulo
cristal para todos os fins, vidro bielas.
FORMATO
Ciai com telas de metal ou composi.
Ind. BraelleIra
ções especiais: ampolas, aquários, as.
FICSA-FINANcimMENTO,
sedeiras, almofarizes, bandejas, cube.
INV ESTIMENTO E CREDITO SIAtas, •cadinhos, cantaros, cálices, centro
Classe 50
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es, Para distinguir: O timbre da sociedade
Nome Comercial
carradeiras, frascos, formas para doces, a ser aplicado em papis de corresponr
Termo n* 668.266, de 26-10-1964
delicia e contabilidade
fôrma para fórnos, fios de vkiro, gar.
Senso S. A. Crédito Financiamento e
rafas, garrafões, graus, globos, haste.
Têrmo n* 668.261, de 26-10-1964
Investimento
Jarro& jardineiras, licoreiroa, mamadel
São Paulo
mantegueiras, pratos, pires, porta. Distribuidora de Gelo Sudano Limitada
São Paulo
jóias, paliteiros, potes. pendentes, pe•
deitais, saladeiras, serviços para te,
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travesCnEnagsileira
sas, vasos, vasilhames, vidro para
draças. vidro para relógios, vareta:,
vidros para conta-gotas, vidro para
Classe 43
Classe 50
automóveis e para para-brisas e
Para distinguir: Bebidas não alcoólicas,
refrigerantes, refrescos gaseificados ou Para distinguir: Impressos para uso em
Idearas
não, águas gaseificadas, sucos de frutas cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
Térmo no 668.257, de 26-10-1964
integrais, consentrados ou gaseificados, nótas promissórias, papel de corresponxaropes para bebidas refrigerantes, &labia e recibos, impressos em cartazes,
"Jenima" — Comércio, Importação e
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
gelo
Exportação de Vidros, Louças e
imprdsos
Cristais Limitada
Termo a9 668.262, da 26-10-1964
• Termo n* 668.266, de 26-10-1964
Royal Bowling Diversões Limitada
São Paulo
Senso S. A. Crédito Financiamento e
São
Paulo
•
Classe 15
Investimento
Para distingle.... Artefatos de porcelana
São Paulo
faiança, barro e terracota louças vidraROTAL BOWLING
Classe 32
dam para uso caseiro, adornos, fia: arInd. Brasileira
Para distinguir: Albuns, almanaques.
tisticos • instalações sanitárias; artefatos
anuários, boletins, catálogos, jornais, lide ceramica para uso caseiro, adornos e
Classe 49
vros, peças teatrais, cinematográficas.
fins artisticos, alguidares. almofarizes,
Para diskriguir: Jogos de boliche
programas de rádio e televisão, publiassadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
cações, revistas
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres. t Termo no 668.263, de 26-10-1964
ondeias, anheiras, copos, consolos, caL Ficsa — Financiamento, Investimento e
Termo n? 668.268, de 26-10-1964
Crédito S. A.
delrões, cântaros, cadinhos. cofres,
Comércio de Materiais Para Construção'
São Paulo
cubas, compoteiras comedores para aves
"Serretiello" Limitada
caçarolas, canecas, centro de mesa, desSão Paulo ..
una-talheres. escarraddras, fôrmas, filRilt
tros, graus, globos jarras, Jardineiras,
F
licoreiros, leiteiras, lavatórios. emiteguelras, moringas, arslheras, nichos pi..
NO. BRASILEIRA
na, pratos, pilões. pratas oara ornatos.
buradores, carimbo de' torno, carneiros
Classe 50
pias, pinos, porta .loias. potes, porta- Para distinguir: Impressos para L190 Isn
Classe 16
toalhas, porta-papéis higiênicos sopei- cheques, duplicatas, envelopes, faturas, Para distinguir: Materiais para construras, saladeiras, saleiros, serviços para nõtas promissórias, papel de correspon- ções e decorações: Argamassas, argila,
refrescos, serviços para frios, chá e dência e recibos, impressos em ezytazes, areia, azulejos, gatentes, balaustres, blojuntar, travessas, talhas, taças, tojais'', placas, tabuletas e veiculo!, b!lhetas èos de cimento, bloros para pavimenta.
vasilhames, vasos sanitário., idearas
•
impressos
411o. calhas, cimento, cal, cré, chapas

"SENSO"

ICSA" SERRETIELLO

Isolastes, caibros, cai:unos: coiuna2
chapas para coberturas, caixas eágua,
caixas para coberturas, caixas clágua,
caixas de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. luine- •
las de metal, ladrilhos, lambris luvas
de junção, lages, lageotaa, material isolante contra frio e calor, manilhas,- massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4áltleo, produtos para
tornar impernieabilizantes 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, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e parcas,
pape) para forrar casas, massas unti.
rcidos para' uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
ttlhas, tacos, tubos de ventilação, tan-.
ques de cimento, vigas, -vigamentos e
vicias
Termo nq 668.269, de 26-10-1964
Incentivo S. A. Crédito, Financiamento e Investimento
São Paulo

'INCENTIVO'
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catálogos, jornais, livros, peças teatrais e . cinematogiáficas,
programas de rádio e televisão. publicações, revistas
Termo n° 668.271, de 26-101964
Incentivo S. A. Crédito, Financiamento e Investimento
São Paulo
Classe 50
•
Para distinguir: Impressos para' uso ela
cheques, duplicatas, envelopes, fatura..
notas promissórias, paPel de correspondência e recibos, Impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veiculos, bilhetes
impressos
Termo n° 668.270, de 26-10-1964
Emiko Yamamoto,
São Paulo

*til-JAPÃO,
Classe 32
Para distinguir: Uma revista de publica. .
ção mensal
Termo n° 668.273, de 26-10 1964
. Indústria de Tintas Solmar Limitada
São Paulo

5

O

L 11 h. R

Ind. Brasileira
• Classe 1
Marc.
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Térmo no 668.274, de 2610-1964
MM Comercial S. A.
São Paulo

-.

ITROGEL
Ind.. Brasileira
Classe 18 •

Termo 10 668.280, de 26-10'1964
Depósito de Perro e Metais Afonso
Braz Limitada
São Paulo

A*P.'017S0 BRIZ
Brasileira

•

Classe 5
Para distinguir: Armas. e munições, ar.
mas de fogo, carabinas, canhões, car- Para distinguir: Metais não ou parcialtuchos, explosivos e S•ogos_de artificio,
espingardas, espoletas, fuzil, munições
de guerra e caça, mosquetões, metralradosas; munições de cobre, munições de
aço, punhais, polvoras, revólveres, tanques de guerra

mente trabalhados, usados nas indústrias: aço, alumínio, alpaca, antimônio,
ar9 então , bronze. so % -e , cobalto, estanho, ferro, gusa, lata. ligas de magnésio, magnesio, metais psra ligas, níquel.
platina, prata, zinco

Têrtno ns 668.275, de 26-10-1964
Farmácia Cláudio Limitada
São Paulo .

• Termo a' 668.281 de 26-10-1964
Novocine Filmes do Brasil Limitada
Estado da Guanabara

-j

Ind,LBt'aUiPeIr(2

NOVOCINE

Classe 3
INDÚSTRIA BRASILEII:tA
Para distinguir: Substâncias, produtos e
Classe 32
preparações químicas para serem usadas
Para- distinguir: Almanaques, anuários,
na medicina ou na farmácia
álbuns impressos, cartazes, catálogos,
jornais nacionais e estrangeiros, publiTermo no 668.276, de 26-10-1964
cações impressas, revistas, programas em
Farmácia Americana Limitada
rádio, televisão, jornais, programas raSão Paulo
diofônicos, peças teat:ais e sinetuatogrãficas, inclusive, produção, adminis- . AIZERICAn
tração de produção e distribuição de fila ,.
Ind.
Brasileir
.
mes cinematográficos
r. ,
Classe 3
, Termo n0 668.282, de 26-10-1964
Para distinguir Substâncias, produtos e
Lena Boutique . Modas Limitada
preparações químicas para serem usadas
Estado da Guanabara
na medicina ou na farmácia
•
Termo n° 668.277, de 26-10-1964
Montan — Distribuidora de Automóveis
• Limitada
•
São Paulo

MONTAN
•Ind. Brasileira
•

Classe 21
Para distinguir: Comércio de automóveis
Termo ns 668.278, de 26-10-1964
MI Comerciai S. A. .
São Paulo
•

DINAGELI
Ind. Brasileira

'

Classe' 18'
Para distinguir: Armas e munições, ar.
Mas • de fogo, carabinas, canhões, cartuchos. explosivos e 4ogos de artificio,
espingardas, espoletas, fuzil, 'munições
de guerra e caça, mosquetões, metralradosas, munições de cobre, munições de
aço, punhais, polvoras, revólveres, tanques de guerra ,
Termo n° 668.279, de 2640-1961
Eron Indústria e Comércio de Tecidos
S.A.
'São Paulo

,'-c•RO.NGAL
friclo Brasileira

.COLDICIIT

DIA !4OX

NATURBR ÁS

Têrmo n° 668.289, de 26-10-1964
Naturbrás Alimenticios Limitada
São Paulo

:raBs iR leÁ irla

. Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêutico:
e medicinais em geral

••

Termo ns 66S '92, de 26-10-1964
. Naturbrás A. seuticios Limitada
São Paulo
•

classe 4 .
•
Substâncias e produtos de ol'igens _aniClasse 36
Para distinguir: Boutique, modas, rou- mai, vegetal ou. mineral, em bruto ou
•
NATURBRÃ3
parcialmente preparados: Abrasivos em
pas feitas
n ALIMMICICS LTrA.1;
bruto, argila refratária. asfá/t1co em
Termo n° 668.283, de 26-10-1964
br eso, algodão em bruto, borracha em
Nome Comercial
Indústria Nacional' de Jóias Limitada bruto. bauxita, benjoim, breu, cânfora,
caolim, chifres, ceras de plantas; ceras
Têrmo no 668.293, de 26-10-1964
Estado da Guanabarr
vegetais .de carnaúba e aricuri, crina . - Figueiresi
& Rahal Limitada
de cavalo, crina em geral, cortiça era
São Paulo
bruto, cascas vegetais, espato. ervas
medicinais. extratos, oleosos. estopar
enxofre, fôlhas, fibras vegetais, flores
33L—I-SCA
tesas, grafites, gcxnes em bruto, granito
I ndústria Brasileira
em bruto, kieselghur,líquidos de plantas, latext en, bruto' ou parcialmente
preparados. minérios, metálicos, madeiClasse 4
Classe 2
ras em bruto ou parcialmente trabaMarca
, lhadas em toras; serradas e aplainadas. Para distinguir: Formicida, fungicida
-inseticida manganês. óleos, de cascas vegetais,
Terra° no 668.284. de 26-10-1964
•
mica, mármores em bruto, óxido de
Transportadora Naja Limitada
rerrno ns 668.294, de 26-10-1964
gazes solidificadores, gelatina, giz, diEstado da Guanabara
Emilio Pieri S. A. Indústria e .
radas, plumbagina cem bruto, pó de
•Comércio
moldagem para fundições, pedras briSão Paulo
tactas, piche em bruto.- pedra calcária,

NACIONAL

•

piantas medicinais, pedras ens bruto,

I ndústria Brasileira

• Classe 50
Classe 22 .
Para distinguir: Artigos concernentes
aos aerviasas de 'transportes .
Para distinguir:. Fios em geral para tecelagem, fios de lã em novelos para traTermo n° 663.286, de 26-10-1964
balhos manuais, fios de seda em meadas,
Bristol — Myers Company
fios de asila em novelos, fios de seda em
Estados Unidos da América
carretéis,' fios para uso Comum ,fios de
Prorrogação
algodão, fios de linho, fios de cânhamo.
fios de juta, fios, de rami fios de seda
natural, fios de raion, fios de celulose,
nios plásticos, linhas para coser cai carretéis, linhas em meadas, linhas para
costura. Ltilias para bordar, linhas para
Classe 3
cro,..he, linhas para tricotagern
•. Para distinguir: tlin antibiótico

CIMAS,

•

" Termo a° 685'.285, de 26-1021964
gica; tóelbáda: "castadha: cebola: 'condiCiplas Comércio de Plásiiços Limitada mentos para alimentos, . colorantea,
Estado da Guanabara
chouriços, dendê, doces, doces de fru:,
tas, espinafre , essências alimentares, em.
padas, ervilhas, erixovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos. felifick
figos, frios, frutas sêcas naturais e crie,
Classe 49
taiizadas: gricose. gema de mascar, gorPara distinguir: Brinquedos
duras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. hena
Terra° ns 668,287, de 26-10-1964
mate, hortaliças, lagostas, linguas; leitt
American Cyianamid 'Company
condensado, leite em pó, legumes cá
Estados Unidos da América
conserva, lentilhas, linguiça,. louro, mas.
Prorrogação
sai allmentidas, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
wi de tomate, mel e melado, mate, mae.
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nela moscada, no
zes: óleos comestiveis, ostras, oval
pães, piaos, prlinss, pimenta, pós pari
Classe 3
sugiras, pickles, peixes, presuntos, pa
Para distinguir; Evacuantes
cês, petit-pois, pstilbas, pizzas, pudins
qceijos, rações balanceadas, para ant,
•Termo n° 668.288 de 26-10-1964
maus requeijões, sal, sagu, sardinhas :: Naturbrás Alimenticios imitada
sanduiches, salsichas, salames, sopas eis
•
São Paulo
tauxias. sorvetes, sucos de tomates e rta
frutas; torradas, tapioca. -tâmaras, talha,'
ria. tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Sao Paulo—Cani t 81
Termo n° 668.291, de 26-10-1961
•
Classe 33 .
Osiris Sociedad En Comandita Por
Para distinguir: Processo ara :conserAcciones
vação e reparação de alimentos era
Argentina
geral

InNdúsÂtrTialf

Lena

• PAarçc de 1.).'55
{
.1 .

quebracho. raizes vegetais, resinas, te.
sinas naturais, residuos testeis, adicto
seivas, talca em bruto, xisto, :isto
betuminoso e silicato

•
SIBER—COLA
Indastria Brasileira

Termo n° 668.290. de 28-10-1964
Naturbrás Alimentícios Limitada
São Paulo
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargo*
açacar, alimentos paar animais. ~ida
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelas. azeite. azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas.- balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,:
café em pó e em grão, camarão, canela. \
em pau e em pó, cacau, carnes. mi I
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
cereais, cominho, creme de leite, cremes
I alimenticios croquetes, compotas,' Mo.

- Classe 43
Para distinguir: Refrigerantes

4

Tèrmo'n° 668.295, de 26-10-196s
Masferiy Sociedad . Anonima Indu.striat
y Comercial
Argentina
D EPR/SAN T
Classe 43
Para distinguir: Perfumes, essências. extratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,

térça..feir.a.

iirgottO OrldAL ( S
- eção

.•

Ift'
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Termo a' S68.299, de 26-10-1984
Têrrao no 668.302, de 26-10-1964
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
ligua de rosas, água de alfazema, água
para barba, , loções e tónicos para os Indústria de Doces "Carolina" Limitada Sociedade Nacional de Mereadologia 'gonzos. grosas, garrafas, ilhoses, joeSão Paulo
S. C. Limitada
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
•
'Libelos e para a pele, brilhantina, ban•
São Paulo
lata's, luvas, linguetas, leiteiras, machadolina, "batons", cosméticos, fixadores.
dinhas, molas para portas, martelos
Oe penteados, petróleom, óleos para os r'eallOLINA1
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
cabelos, creme evanescente, cremes gorIndustria
Brasileira
rt-OCI-15DADE NACIONAL
mossas, machetes, mantegueiras malhos
aurosos e pomadas para limpeza da
. ,DE MERC AroLooiA
navalhas, nipes, pcas, pás. picaretas
pele e "maguillage", depilatórios, duoClasse 41
s/o: . pregos,
ponteiros, parafusos porcas
,: dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
i.,t,TrA.
•
Para distinguir: Doces em geral
pratos, porta-gelo. poldras, porta-pão,
• talco perfumado ou no, lápis para
porta-jóias, paliteiros, panelas puxado• pestana e sobrancelhas, preparados para
Termo n° 668.300, de 26-101964
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
embelezar dlios e olhos, carmim para Sociedade Nacional de Mercadologia
Mime Comercial
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
o rosto e para os lábios, sabáo e creme
S. C. Limitada
a.
•- para barbear, sabão líquido perfumado
pires pinças, panelões, porta-copos e
São Paulo
Têrmo n9. 668.304, de 26-10-1964
Ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
garrafas, passadores de roupa, presiArgol
S.
A.
Indústria
de
Cachimbos
•
pasta ou liquido; sais perfumados para
i
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
•
Para
Fumantes
banhos, pentes, vaporizadores de perfurebites, reduções, recipientes de metal,
Sao
Paulo
-s
me; esávas para dentes, cabelos, unhas,
rodízios, roscas de aço inoxidável, re—• dlios; dum de louro, saquinho perfugistros de aço inoxidável registros,
mado, preparados em pó, pasta, liquiserras, serrotes, sifões, saleiros, sacarres•
lhas, torquezes, trilhos tubos subula-- do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
çóes, anipões, travadeiras ,telas de
cutícula; glicerina perfumada para os
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
cabelos e preparados para descolorir
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
unhas, cílios e pintas ou sinais artifitampas para panelas e caldeirões, terClasse
33
ciais, óleos para a pele
rinas, tachos, trans'' de cosinha, torraPara distinguir: Prestação de serviços
deiras, oriniSis, vasos, vasilhames verTermo ia° 668.296, de 26-10-1964
e assistência técnica à terceiros relatigas, mandril de expansão, frau de
1Vlasferly Socicdad Anonima Industrial vamente e estudos de mercados, comprefrezar, guia de freza de chanfrar,
endendo pesquisas e análises, estruturay Comercial
1
fRfANIR2
ventosas, maletas, baus para sacos de
ção,
Organizaçáo
e
administração
de
Argentina
viagem, Nua pastas, balmazes, cantos
empresas, levantamento de dados, oris
-•
Classe 44
para estojos, colchetes para malas, craentação e racionalização de trabalho, e Para distinguir:
Cachimbos para fu- vos, enfeites, fecho para pastas e para
bem assim quaisquer outras atividades
mantes em geral
malas, passadores de correias, pontei(MAS FERI:1 conexas ou afins
ras, prendedores de papel, suportes,
Termo ns 668.305, de 26-10-1964
torniquetes e tubos de expansão
Tèrmo n° 668.301; de 26-10-1964
Classe 48
Traktotec
Limitada
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. Sociedade Nacional de Mercadologia
Termo
no 668.306, de 26-10-1964
S. C. Limitada
São Paulo
Iratos, água de colónia. água de toucaTraktotec
Limitada
São Paulo
dor, água de beleza, água de quina.
São Paulo
Água de rosas, água de alfazema, água
Classe 7
tRAKTOT.EC
para barba, loções e tónicos para os
Máq uinas e utensilios para serem usa.
tabelos e para a pele, brilhantina, ban.^2.ndit stria Brasileira
dos exclusivamente na agricultura e
dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
horticultura a- saber: arados, abridores
de penteados, petróleos, óleos para os
de sulcos, adubaddras, ancinhos meClasse 11
çabelos, creme evanescente, cremes gorcaninos e empilhadores combinados,
Para
distinguir
ferragens
e
Serramentas:
•
limpeza
da
durosos e pomadas para
arrancadores mecanicos para ag OculAlicates,
alavancas,
arruelas,
arrebites.
pele e "maguillage", depilatórios, desotara, batedeiras p ara cereais. bombas
argolas, aldraves, armações de metal paar %
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
adubar, cedadeiras, carpideirat,
abridores de latas, arame, aparelros de ceifados
e talco perfumado ou não, lápis para
para arroz, charruas para agrichã e café, assadeleas, açucareiros, a pa- cultura, cultivadores, debulhadores,
pestana e sobrancelhas, preparados para
relhos para lavatórios, arandelas, ares- destocadores, desentegradores, esmagaembelezar cílios e olhos, carmim para
tas, aros, almofadrises, amoladores, dcrek para a agricultura, escarrificadoo rosto e para os lábios, sabão e creme
amoladores de ferramentas, alças para res. eachovadeiras, facas para máquipara barbear, sabâo líquido perfumado
Classe 33
•
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, nas agricolas, ferradeiras gadanhos,
ou nno, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para Para distinguir: Prestação de serviços bandejas, bacias, mombonieres baldes garras para arado, grades de discos
e
assistência
técnica
à
terceiros
relatime; esávas para dentes, cabelos, unhas,
borboletas, baterias, bases de metal bra- ou dentes, máquinas batedeiras para
e cílios; dum de louro, saquinho perfu- vamente a estudos de mercados, compre- çadeiras, bules, bisagra, _buchas, bainha agricultura, máquinas inseticidas, mámado, preparados em pó, pasta, liqui- endendo pesquisas e análises, estrutura' para facass baterias de cosinha, colhe- quinas vaporizadoras, má quinas de
do e tijolos para o tratamento das unhas çáo, organização e administração de res de pedreiros, cadeados correntes ca- mungir, máquinas niveladoras de terra,
dissolventes e vernizes, removedores da empresas, levantamento de dados, ori- bides, cha ses de parafusos, conexões máquinas p erfuradoras para a agricula
cutIcula; gliceripa perfumada para os entação e racionalização de trabalho, e para. encanamentos caixas de metal para tura, máquinas de ' plantar. motocharcabelos e preparados para descolorir bem assim quaisquer outras atividades portões. colunas, canos, chaves de feri- ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
conexas ou afins
unhas, cibos e pintas ou sinais artifida, Chaves inglesas, cabeções, canecas, roçar, de setnear. para sulfatar. de
ciais, óleos para a pele .
copos, mchepots centro de mesa . co- torquirs de triturar, de esfarelar terra,
Termo n° 668.303, de 26-10-1964
caixas para condimento de para irrigação, para matar formigas e
Sociedade Nacional de Mercadologia quete/eiras.
Tenni; n° 668.297, de 26-10-1964
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- outros insetos, para burrifar e pulveriS. C. Limitada
Julian° Vaccaro
las,. chaleiras, cafeteiras conchas coa- zar desinfetantes, para adubar para
SIlo Paulo
São' Paulo
dores, cuscuseiros, cabides de metal, agitar e espalharpalha, para colner
cabos, caixas de ferro, cgruzetas cur sas algodão, para colhe
r 'cereais, máquinas
cantoneiras, chaveiros, , canivetes. cha- amassadoras para fins agrleolat. de
:cariar
árvores,
p ara espalhar para cavenas, cremones, cadinros crivos, chan•
fradores,'cassinetes, cabos, chaves cha- pinar, máquinas combinadas oara se.
ves para porcas circulares chaves tor- mear e cultivar, dc desbanar, para enquimétrica, correntes para chaves, col. g ulas; máquinas e moinhos para forraeretas, chaves rara porcas, distintivos, gens. 'máquinas toscadoras, ardenadoe
dobradiças, descanço. para talheres, pra- rea mecânicos, raladores mecânicos, rotos e copos, enxadas, esferas, engates, los compressores para a- agricultura,
enfeites de metal,' estribos, espátulas sachadeiras, semeadeiras, tecedeiras,
estojos de metal para carimbos, eixos secadores de terra, tosadoses de graClasse 36
expandidos para tubos, estruturas metá- ma; tratores agrícolas, válvulas peia
Para distinguir: Calçados em geral
máquinas agrícolas
licas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras,
formões.
foices,
Serro
para
Classe
33
Termo n° 668.298. de 26-10-1964
Térmo n° 668.307. de 28-10-1964
Para distinguir: Prestação de serviço cortar capim, frerolhos. facas, facões
Julians) Vaccaro
Traktotec Limitada
e assistência técnica à terceiros relati- fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
São Paulo
São Paulo
vamente a estudo.; de mercados, compre- doces, bolos, empadas e pudins, flangea
Classe 6
endendo pesquisas e análises, estrutura- fivela, furadores, ferramentas cortantes Máquinas para indatrias téxteis em gf..
JULIANO VACCARO
ção, organização e administração de ou perfurantes para marceneiros. çec/aos ral; máquinas e suas partes integrantes
Inclitstria Brasileiral
levantamento de dados. ori de metal, fersaduras, forminhas, fitas para fins industriais; máquinas para asa
4 empresas,
Citação e raciondização de trabalho.' e de aço, .ganchos, s guarnições de' metal.. dústrias de calçados; máquinas de praClasse 36
bem , assim auaisguer outras atividades garfos, ganchoi 'para quadros, grampos cisão; máquinas operatrizes: motores e
Para distinguir; Cavados em geral
para emendas de corres" grades para suas partes: p ecas s
conexas ou afins
iara veículos; Ali-
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ara:mo-a' 668.3o3, da 26-10-1961 •
Companhia Calçada Glacia . •
São Pauto

I
'
yancas; alternadores, aceleradores, tineta dores, máquinas de impressão, fornos
de papd, transparente sacos de papel,
de plattio, anéis de esferas Aar rola- de' &cantar e tampar garrafas, maquo
serpentinas, tubos, postais de carta.
Mentos, anéis de óleo, anéis para faci- ima para engarrifar 'bebidas e líquidos.
e tubetera de papel
litar o arranque dos motoras. anéis de industriais (fornalhas),, máquinas MatiTaram- 668.310, de 26-10-1961
segmento, auto-lubrificadorea, arietela nadoras, máquinas limadoras, máquinas
Companhia Calçado Clask
*parelhos para mistura de combustíveis. para lavai vasilhames em geral, máqui•
São Paulo
de motores a explosão, máqumas amas- - nas para fabricção de bebidas' refriget
•
Casse 35
kadeiras i máquinas amassadeits de coa- cantas, de águas gazeiacadas, máquinas
Couros e peles preparadas ou não, caeto e 'brro, .macjainas 'de áltar • chave- máquinas para colagem ra 'rótulos am
murças, couros, vaquetas, pelicas e Ar,.
ras, máquinas afiadoras, pari ferramen- vasilhames, máquinas 'para fermentar e
tefatos dos mesmos: ,Almofadas de COLI.
tas _de cortes, máquinas para arqueação misturar bebidas, juntas univeraais , para
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
de embalagens e volumes, maquinas condutos dágua .de motores eamáquinas,
chicotes ale couro, carneiras, capas para
para afiar, máquinas para ajustar, má- laminadorett a frio e á quente para aço
álbuns e para livros, embalagens de
quinas de atarrachar, batedeiras, biels, dores'-- centrífugos, máquinas de - lavar
couro, estojos guarnições de couro para
bombs de óleo, braços; burrinhos blocos ea ostros metaia, lançadeiras, lubrificaautomóveis, guarnições para porta-blode motores brontine,s,. blocos, barras, ratos e arqupas, máquinas fixadoras,
cos. Anal" maletas, porta-notas, portabombas da ar comprimido, . bombas lu- macacos, uiançais. motores . • eletr.:leoa,
chaves, porta-nlqueis, pastas, pulseiras
brificantes, bombas de circulação, bom- •meadeiras, martelos mecánitos, moinhos
de couro, redeas, selins, sacos para via-,
bas de combustiveis para maiores bom- para cereais, maçarozás.. marteletes,
gern, sacolas, saltos, solas e solados,
bas de água e gazolina para automó- znalacates, motores, mancais 'para bro'tirantes para arreios e valises
veis, bombas hidráulicas. bombas centra. cas:motores de a árnbustão interna, motuas, rotativas - de deslocamento e a pis- te:tas diesel, macacos ara brocas, maClasse 49 Têrmo n a 08.312, de 2a-10-1964
tão, . bombas elétricas, bombas 'para cacos de róscaa, de ara fusos e hidráuli- Para casem g mia . 13 rinquedos, jógos,, pas- Indústrias Gráficas
. Saturno Limitada. .
líquidos, para pressão hidráulica e pata cos, m ;ncais de ro•etes, meios de vál- satempos em geral, ai tigos .'para .fins exEstado
da
Guanabara
•
compressões, • bombas elétricas • • para vulas, mandris. magnetos para maiores, clusivamente desportivos: Automóveis,
(hidr) Pneumáticõs; bruniclores para ce- magnetoa :de 'ignição, mecanismo impai- aviões de brama:dos, bercinros, boneProrrogação
. ais, máquina:: batedeOns, máquinas sionader do diferencial mineração, mua cas, bonecos, batallioa, bolas . para tora
brunidoras, máquinas para boidar; ma- aplizadores. máquinas misturado. ;as de dos os esportes, carrinhos, caminhões.
—
quinas betoneiras, cruzetas, cilindros, barro e .oncreto, máquinas para 'malha. Carrocinhas, chocalhos, Caneleiras _para
FRORROGAÇ40 ,
cambios, cabeçotes, camisas, cárter de ria, máquinas para movimento de terra, esporte, dominós, damas. discos de artraaara
,
motor, comutadores, cubos de placas de .máquinas para moldagem. pinhaes, -pis- remêsso desportivom dardos para lanembreaem, culatras de' cilindro do mo- vões &ao:miar, polarizes; motores a ex- çamento, espingardas de brinquedo, fitor caixas "cl elubrificaçâo carburadores., plosão a combustão interna e elétricos, guras de yes e nimais, joelheiras para
cabeçotes do cilindro, máquinas para prensas, punções, plainas de mesa; plai- esporte, jógos de foot-hail de mesa; ¡fiCortar frios, coroas, carteiras, cariaras nas amadoras placas part. balaios, pren. gos de annar, luvas para esporte., micortantes Para entalhar, árnisaa para sas hidráulicas, máquinas para piaba: niaturas
utensilios domésticos. más cilindros, carélansa máquina catadoras, çâo e. máquinas nata fa'oticaçao 4 e 'nas- caras 'para ezporte, nadadelias para es caldeiras, ri/amainas de costura, máqui- ' sas alimentícias, .máquinaa para' fabri- pode:. patins, patInates,• piões, petécas.
nas adaptadas na construção e 'conser- cação de . papel, ,platinados para vei- reviver de brinquedo, raquetes, rêdes de
vação de estradas, corte de - madeiras a culas, 'pedais' de alavancas de embrea- Metal paaa pesca, snookers, transa -têçarretos, máquinas para cortar 'e . moer gens, planetárias de parafusos sem fiai nia de mesa, tômbolas, tamboretes, tacarne .e legumes, máquinas classificado- e de rodas, polias. máquinas para zoa cos, tornozeleiraps para esporte, tacos,
ras, máquinas . de centrar, maquinas ria, máquinas pulvenzadOras, máquiaas bolas e :nus para bilhares, vagonetes,
• para cortar, máquinas compressoras, de polir, 'receptáculos, rolos, roattes, varas para 'saltos, varas para pesca, ur'carretéis, máquinas cravadeiras, carnei- ressaltas repuisionadores de relarnantos
ra ras e Iscas, xadres
ros hidráulicos; máquinas para faba:zar e rolos, rolamento, aparelhos remitoClasse 38
aanhões, máquinas para fabricar aigar- res de consumo de gasolina, retenha
Tênno n°,668.309, de 26-10-1964 ,
Para . distinguir: Papel para escrever..' '
, .máquinas para tirar cortiça. dstrl- res de graxa. cla . óleo e' de cilindro. •
• Companhia Calçado Clask
papel para impressão, blocos de papel;
eidores de gazolina, dispositivos de redutores silenciosos, máquinas de ros.
a São PaUlo
para cartas, envelopes, papel em caiai-.
arranque, diferencial, dispositivos de quear, máquinas -rotativair para usinar
aha para cartas, cadernos escolares Ia
lgnição , elétrica para motores, amamos, ferro, aço e brotiza, máquinas para -eClaase a8
: brochuaas nao impressa,
dragas, desnatadeiras para manteiga, tular, reguladores, searas mecanicaz, Aros para 'guardanapos de papel
•desabradores de cana e forrgaaem, má- segmentos de pistões, enarenagens e ra, aglutinados, álbuns (em branco) . álbuns
quinas desempalhadoras, máquinas de. rafusos 'sem fim, silenciosos, satélites. para retratos e autógrafos, balaes (ex- • Termo n° 658.313, de 26-10-1964
•
José Ober/ander•
belhadoras, -dçscascadoras, má:minas separadores de tarará,. óleo . e cilindro., :kis para brinquedos) blocos para
máquinas
secadoras.
ti-ragu:nas
para
tf,Fpor.dência
blocos
para
cálculos
distribuidoras de concreto e barro, asEstado da Guanabara:
cor
puladeiras, eixos de direção, eixos de serrar, máquinas • s• aigacle.ras para man- blocas para anotações, bobinas brochutransmisaão, embreagens, engraxadores teiga, teares, turbinas, torcedeiras, te- ras - não impressas, cadernos de escre-centrífugos para forja., engenhos de souras rotativas, tesouras 'mecânicas, vera_ capaa para documentos, carteiras,
. cana, esremedeiras para monreigat en- bamba revólver, Orno mecânicos, trilhos caixas 'de - papeiam cadernetas. caderet,
oki3 grenagens para mancais. engrenagens antas, trandras, tirantes, transportado- nos, caixas de aarrao, caixas para pade cremalheiras. engrnagens para eixos res autamticos para alta e baixa pres- pelar1a. toroaas de visams, cartões coa
.rsat
de manivelas, engrenagens de, parafusos são, máquinas lavadeiras. máquinas pa- atara:ai caias and:ars, confeil, carst 11111''
sem fim, engrenagns . d distribuiçãm.en- ra terraplanagem, máquinas de soldar, tolina, cadernos de papei inelinietrado
grenagens multiplicadoras: esteiras tuchos de válvulas, 'máquinas para ta- i. era branco para desenho, cadernos
transportadoras, elevadores .rldrátaitcos, düstrins de tecidos, máquinas 'para te- escolares cartões cor branco, cartuchos
Mi°
exaustores amar forjas, esmeris cápsu- cidos de tapeçarias,. máquinas vidrado- de cartolina, etapas plariográficas, ta- •t4c1 •
'
ciasse 33
las, magra-fias encauatórias. máquinas ras, máquinas térmicas, máquinas de demos ,de Lembrança, carretéis de paenvólucroa
para
chaExpressão de Propaganda
ensacadoras,. elevadoras, máquinas _de trancar, máquinas de tricotar, máqui- pelão, envelopes.
esculpir, diafragraal, engrenaena - de nas urdideiras, válvulas para motores, rutos de . papel, en.cardenação de papel
Têrmo
n° 668.315, de 26-10-1964 •• •
comando das válvulas, máquinas cm- válvulas de aspiração. transportadores eu papelão, etiquetas,Calhas . índices
Sebastiào
Marcelo Pilho
.
apos,
livros
faahas
de
celulose,
guardan
mecânicos..
velas
de
ignição
para
motopahadoras, máquinas para estaleiros,
não
impressos,
livros
fiscais,
livros
de
magna
e
Estado Zia Guanabara
eixos de comando," ergreragens para res, virabrequins, ventoinhas
contabilidade, mata-borrão; Ornamentas
neta ventiladoras
eixos de comando das válvalas e para
de papel transparente, pratos papelieixos de manivelas, máquinas de esTarino n• 668.311, de 26-10-1964
nhos, papéis de estanha e de ahaninto,
tampar, máquinas de esticar, máquinas
Casa Pacego Pazendas Limitada
papéis sem impressão, papéis em branco
para 'escavalçãá de terra, máquina. para
Estado da Guanabara
para impressão,. papéis . Fantasia, menos
extração de óleos,- filtros para limpeza
para 'forrar paredes, papel almaço com
do motor, -filtros ara óleos; fole.* de
Prorrogação
ou sem pauta, papel crepon, papel de
forjas, fresas, fusos, fornalhas para Na.
seda, papel impermeável, papel em bodição, furadeiras, corjas máquinas' para
bina para . impaessão, papel .encerado,
furai e centrar fornalhas para tratamen•.PailORROGÂÇÂO
papel higiênico, • papel Impermeável,
tos térmicos, 'máquinas de fabricar papara copiar, papel . para desenhos, papel, máquinas para o fabrico da fumo,
pel . para embrulho impermeabilizado
máquinas- para fabricar gelo, máquinas
papel para encadernar, papal para es• para fabricar telas de • ararae; guria-ato
crever,. papel para irnpriniir, papel panas, guindastes, geradores . pára correr...raPais para embrulhos, papel celofane,
ta. continua e adternada, geradores de
papel celulose, papel de linho, papel
eletricidade, máquinas para galvanoplaaabsorvente, papel para embrulhar taUai gazeiftcadores de líquidos combusClasae 23
baco, papelão, recipientes de . papel, roClasse 33
tíveis, guinchos, injetores para carbura,
Titulo
setas de papel, rótulos de papel, rolos.
Insignia
t •
4
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desenho, cortadores de papel, carbonos, • Termo no 668.322; de 26-1071964
carimbos, carknbadores, cola para papel, Parbentabriken Bayer Aktiengesselschaft
coladores, ccmpassos, cestos para corAlemanha
respondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos.
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, karadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maClasse 2
quinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas parra penas, máquinas de Para distinguir: Preparados para exescrever, máquinas de calcular, maqui- terminar plantas e animais daninhos
nas de aunar, máquinas de multiplicar,
Termo n9 668.323, de 26-10-1964
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-aarim°José Antonio Braga
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta• Pernambuco
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencila
Casa Funerária" Braga.
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

Tê-ralo re 668.329, de 26-10-1964
Luiz Fernando de Noronha e Silva
Estado da Guanabara

.f3AYGO,N

Indústria BrasileirP'

- Classe 50 rara distinguir: •Anuncios com e sem
Térnio n° 668.318, de 26-10-1964
figuras cartazes cartões de visitai enImprimo Impressos Modernos Limitada
dereço telegráfico, etiquetas e impresEstado da Guanabara .
sos comerciais
Classe 38
Para distinguir: Albuns para retratos,
Térmo no 668.316, de 26-10-1964
blocos para correspondência, para cala
Sibrasa Engenharia e Construções
culos e para anotações, bobinas, brochuLimitada
ras não Impressas, cadernos de escrever,
Brasília — D. F.
de papel milimetrado e em branco, para
desenhos, cadernos escolares, capas pa.
ra documentos, caixas de apelão, cadernetas, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, caktõea comarciais, cartões indicas, cartolina, carINDUSTRIA BRASILEIRA
tões em branco, folhas indicas, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
Classe 16
Pare distinguir: Materiais para constru- de papel transparente, papeis em ,branções e decorações: Argamassas, argila, co para impressão, papeis fantasias, meareia, azulejos, gatentes, balaustres, blo- nos para forrar paredes, papel almaço
cos de cimento. bloros para-pavimenta- com e sem pauta, papel crepon, papel
ção. calhas, cimento, cal. cré. chapas de seda, impermeável, em bobina para
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas; Impressão, papel para dcsenros e para
chapas para coberturas, caixas . dágua. embrulho, para encadernar e para imcaixas para coberturas, caixas dágua, primir, papel celofane, recipientes de
caixas de descarga para etixos, edifica- papel, rótulos de papel e rolos de papel
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
transparente
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruVermo
n°
.(68.319,
de 26-10-1964
turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas "Esata" Mecanica de Precisão Limitada
Estado da Guanabara
de junção, leges, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, masImo para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asSáltico, 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, eçaa ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andrcidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
•
Classe 5
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanArtigos da classe
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Têrmo n9 668.320, de 26-10-1964
"Esata" Mecânica de Precisão Limitada
Têrmo n9 668.317, de 26-10-1964
Estado da Guanabara
Imprimo Impressos Modernos Limitada
Classe 11
Estado da Guanabara
Artigos da classe

S1BRASA

Têrmo n° 668.321, de 26-10-1964
S. A. Indústria Manufatureira de
Rouas Alto da Serra
Estado da Guanabara

(iiidtistriii-- Sr—asneira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para deseerás, cofres,
andai, canetas tinteiro, canetas parai

FLOR-AS
Classe 36

Térrno n° 668.330, de 26-10-1964
Luiz Fernando de Noronha e Silva
Estado da Guanabara

Classe 33
Termo n° 668.324, de 26-10-1964
Indústria Promovei Limitada
Paraná

PROMOVEL

,RXPOSIPLAN
•

Classe 33
Titulo
Para tkaringuir: Planejamentos e montagem de standar ara exposiçações

.indústria Brasileira-

Térmo no 668.331, de 26-10-1964
Luiz Fernando de Noronha e Silva
Estado da Guanabara

Classe 4
Para distoinguir: Madeiras de Roda espécie, em bruto, serradas, laminadas e
compensadas

blAGRAPHIS
'

Têrmo n° 668.325, de 26-10-1964
Spier Publicidade Limitada
• Rio Grande do Sul

Classe 25
Para distinguor: Desenhos para propa.
gantlaa comerciais e desenhos inclua.
•
tria i

PROPLAK

Térmo n9 668.332, de 26-10-1964
Gráfica e Editora "Lufabi" Limitada
São Paulo

Classe 32
Para utstinguir: Almanaques, anuários,
álbuns impressos. boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas,
revistas, programas radiofônicos e rádio-televisionados, aças teatrais e cinematográSicas, ro g ramas circenses

o
K;;;Se
,

Têrmo n9 668.326, de 26-10-1964
Disnorcol — Distribuidora Comercia)
• do Nordeste Limitada
Pernambuco

• Disnortol - Distribuidora .
Comercial de Nordeste
Lida:
Nome Comercial
Termo n° 688.327, de 26-10-1964
•Aços Finos Piratini S. A.
Rio Grande do Sul

r

-

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e pa
blicações cru geral. Albuns, programas
radiofônicos, peças teatrais
Urra° n° 668.333, de 26-10-1964
Gráfica e Editôra "Lufabi" Limitada
São Paulo
Classe 50 •
Para distinguir: Impressos •
Tèrmo n° 668.334, de 26-10-1964
Editóra "Lufabi" Limitada
São Paulo

G ráf4e.

PIRATINI
4ILUPABI
Classe 33
Titulo

Classe 33
Para distinguir: Serviços gráficos e
Termo no 668.328, de 26-10-1964
editoriais em geral
Construtora Casa Prória Limitada —
Indústria e Comércio
Termo n9 668.335, de 26-10-1964
Gráfica c Editõra ''Lufabi" Limitada
• São Paulo
'f•
r

GRÁFICA E LMITORAL
"LUFABI" LTDA

Indústria Brasileira—'
Para distinguir: Lingerk

Classe 33
Sinal

Classe 33
Titulo

Nome Comercial
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Traio n° 668.336, de 26-10-1961
Akran Wafa pajani
São Paulo

• 0

"

(ts

ção e aparelhos para contrôle de sósia,
teleSones, pilhas, resistências, lampadia,
plaga, chaves de tomadas, mostradores
de rádios, discos gravados, aparelhos
para -telégrafos sem fio e transformadores

almaço, papel colorido, papel para filtras. apel higiênico, papel impermeável,
papel oleado, apel de retrato, papelão.
rótulos em branco de papel ou papelão,
rolos de papel, sacos e serpentinas de
papel, tubos e tubetes de papel

Tênia, n° 668.346, d 26-10-1964
Tèrmo 119 668.341, de-26-104961
"Hatarak" Comércio e Representação Cia, Tagus Melo Pimenta de Relogios
São Paulo
Limitada
,

4

.'SSS

São Paulo

Protrogaq'áo
C, rGS

TANS A PftimeiRA DA AMÉRICA LATINA

b•45
ta:

IND. BRASILEIRA

Classe 36 •
Para distingtar: Soutiens

Têrmo n° 668.337, de 26-10-1964
Classe 8
afamo — Comercial e Importadora de Para distinguir: Artigos elétricos: tomaFerramentas. Acessórios e Maquinas das, soquetes, plugs, espelros de plástiOperatrizes Limitada
cos para eletricidade, fios elétricos, chaSão Paulo
elétricas, interruptores chaves de
tomadas, fusível, pinos para tomadas,
campainhas elétricas, acendedores elé'CIFAMO-CO MER CIAL E IMPORTADORA.
tricos e marmitas térmicas
DE FERRAMENTAS, ACESSORIOS
ves

e MAQUINAS

OPERATRI ZE5 LTDA.

Nome Comercial
Têrmo n9 668.338, de '26-10-1961
Transportadora Gua:o Limitada
São Paulo

TRANSPORTADORA
GUAIÔ LTDA.
•
Nome Comercial

Têrmo n° 668.339, de 26-10-1964
Transportadora Guaió Limitada
Siso Paulo

muE14/0

Urino na 668.344, cla 26-10-1964
Cibrel — Companhia Brasileira de
Embalagem Limitada
Estado da Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
Térmo a° 663.340, de 26-10-1964
Ecovéac — Indústria de Alto Falantes
Limitada
;ão Paulo

AP'

ECOVOX
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Rádios em geral, • tocadiscos, rádio" de cabeceira. rádios para
autos, televisão, aparelhos reorptores e
transmissores de -sons. aparelhos de te.:
levisão, alto falahtes. chassis, bobinas.
antenas, microfones, fonéalrafos pickups, válvulas, apa selhos de frequència
modulada, aparelhos de intercomunica-

Térmo n" 668.347, de 26-10-1964
Safelca S. A. Indústria de Papel
São Paulo

GUA-GUA
IND. BRASILEIRA
••

Classe 38
Termo n° 668.342, de 26-10-1964
Para distinguir: Albuns em branco, boEditóra B:asileira de Livros e Revistas binas e blocos de papel, cadernos, cai"Edibrás" Limitada
xas' de papel e papelão papelão ou
Estado da Guanabara
catão, .cartolina, coafetis, copos de papel, envclepes de papel ou papelão, esO CHEFE EFICIENTE
raias de papel, etiquetas m branco ddpappl, papelão ou cartão, forros de papel, folhas de acetato de celulose, folhas de papel, papelão ou cartões, 'atai
Classe 32
Para distinauir: Jornais, revistas, al- ternas de papel, livros era branco, "papeis para encadernações, papeis de tobum, e publicações em geral
dos os tipos,, papel absorvente, papel
almaço, papel colorido papel para filTênno n° 668.343, de 26-10-1964
Editõra Brasileira de Livros e Revistas trar, apel higiênico, papel impermeável,
papel oleado, apel de retrato; papelão,
"Eslibrá" Limitada
rótulos em branco de papel ou papelão,
Estado da Guanabara
a„,,
rolos de papel, sacos' e serpentinas de
Ia/ Clin,
papel, tubos . e alheies de papel
Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas, álbum,
e publicações em geral

IND BRASILEIRA

.Classe 8
Frase de Propaganda a

Têrmo n° 668.348. de 26-10-1964
Adilar Bernardes Tavares 'André a • São Paulo

LEV-CAR
INDUSTRIA. ORASILEIRA

Classe '8
Para distinguir: Abalo:ar, acumuladores,
acetiçõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
Classe 38:
de televisão. aparelhos de ar condicioPara distinguir: Papelão ondulado, caixa nado, aparelhos para iluminação. include papelão em geral
siai os considerados acessórios de veículos, aparelhos para anúncios mecâTermo n° 668.345. de 26-16-1964
nicos, aparelhos- aquecedores e mediSsfelea S. A. Indústria de Papel
dores, aparelhos eromográficos, apareSão Paulo
lhos de barbear elétricos, aparelhos -egistradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
"
reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, apareINO. BRASILEIRA
lhos cinematográficos, aparelhos automáticos para z.“-onder e regular gás,
*a •
aparelho para sak rar café, aparelhos
Classe 38
Para distinguir: Aibuns em branco, bo- para aquecer edifícios, aparelhos para
binas e 'blocos de papel, cadernos, cai- expericarntar drenos, aparelhos- para
xas de papel e papelão papelão ou destruir insetos, aparelhos de ótica,
catão, cartolina, confetls, 'copos de pa- aparelhos pulverizadores, aparelhos para
pel, envelópes de papel ou papelão, es. aquecimento de água, aparelhos gerapulas de papel, etiquetas m branco dd- dores eletro-químicos, a parelhos para
pappl, papelão ou cartão, forros de pa- recepção e reproduao de sons e sonidos. aparelhas automáticos eletnecs de
pel, .folhas de acetato de celulose, fo- msar, aparellw para espremer frutas
lhas de papel, papelão ou cartõzs, lan- e legumes, aparelhos de alta tensào,
ternas de papá, livros em branco, pa- aaarellass de anoteçâo contra acidentai
peis para encadernações, papais de to- de operários." aparelhos aftadores de
dos os tipos, papel absorvente, papel Ir era entali, aparelhos distribuidores de

CIBREL

sabão e de desinfetantes para Instala.
çaes sanitárias, aparelhos esterilizada
res. aparelhos .gazeifica.dores, aparelhos
pala análises, aparelhos ozonizadores.
aparelhos pasteurizadores, ,aparelhos
guiadores e estabilizadores da premio
e do fluxo de gases e líquidos, apara"
Ihas para aalvamento e para sinaliza»
são, aparelhos para escamprIstas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pra.gas, aparelhos -automáticos acionados
peia introdução de moedas, aparelhoã
espargidoresa aparelhos e instrumentos
& cálculo, .aparelhos piara observaç6es
slsmicas, aparelhos termostatos, asnos
nôcaetros, aspiradores de pó, acre:metros, acendedores elétricos, alto falasse
tes. aplicadores elétricos, antenas, baterias de• acumuladores, baterias, balanças
e elétricas. bartunetros,
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas clã.,
tricas (exceto para fins curativos);
botões de campainhas elétricas, bombas "
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, cansaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, cara
painhas, cinornatógrafos, cronômetros,
cronógrafos, coinbustores de gás, cid&
metros, cristais de rádio, condensados
res. comutadores, cortadeiras para fotogranai, chaves de alavancas, chaves
autoináticas, capacitores de bloqueio,
capacitores eletroliticos calibradores,
conservadeiras para peixes
s
e carnes,
enceradeiras elétricas, escalas para rádias, estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar .
r6metros, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade, esterilizadcres, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
saldar elétrico, filtros e aparelhos 111vantes, filtros para óleos, filmes falados, fogões. • fogareiros elétricos, fuiveia. "filmes revelados, faróis como acessórios de veículos pára sinalização e
para iluminação em geral, fôrmas eletricas, fervedorts, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas tértnlcas, gasem:atros, geladeiras, globos para hampadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, incubada
tas, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas fish, lamparinas. lactômetros, lentes liquidificadores, lanternas s.:agia:as,
lanternas de pilhas, limpadores de parabrisas, luzes trezeiras para veículos,
leretas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, enagnetos, marcadores de passagens, medidores, medidores elétricos,
microscópios, enisturadeiras, máquinas
falantes, mostradores para rádios, alia
crofanes. máscaras contra gases; micróanuns

metros, níveis, óculos, objetivas foto.
gráficas, pilas elétricas, poddmetros,
pluviômetros, pinos e tomadas, anela
de pressão, pilhas secas elétricas para

transistores, pistolas de pintura, plaga,
pa:néis de carros. quadros distribuídores. pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações astronômica,
refrigeradores, rádios transistorizados,
refletores reostatos, relógios de ponto,
de pulso, de bolso, de parede, desperta .
dores, contadores e medidores de guano
tida& 'e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para .•
vapor, gás, água e outros liquidas quaisdc não considerados partes de máquinas,
reatorea para luz //acrescer:Sel. refrigeração doméstica e industrial, registradores, resistências elétricas, -reles. sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros, sereias de alatine,
soldadores elétricos, toca-discos. toma-

Têrça-feira 9
l

; DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
•

.41.1'

I? I

JJ

• •

I

Termo n° 668.352, de 26-10-1964
4at e Interruptores elétricos, torneiras,
Laboratório Roma L;mitada
tubos acústicos termômetros para obserEstado da Guanabara
vação meteorológica, telescópios, tacõClasse 48
etros, televisa°, taxímetro, torradores
cereais, trenas, transformadores, te- Peta ~again Um creme para embe• forte.s, tostadeiras, telégrafos, tripés
lezamento dos seios
ara fotografias, válvulas para rádios,
Termo no 668-.353, de 26-10-1964
áivulas de descarga, válvulas de reuçâo, vacuõmetros, válvulas elétricas Silicon Indústria e Comerco de Ferros
S. A,
de vácuo. ventiladores
n° 668.349, de 26-10-1964
Arthur Bernardes Tavares André
Sáo Paulo
•
Classe 21
Para distinguir veiculos e suas partes
Integrantes, a saber: Aeronaves, acrostatos, aeroplanos, alavancas de freios,
amortecedores, ambulâncias, assentos de
yeicuIos, aviões, automóveis, balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barça de tração, braçadeiras de caixas,
molas, braços de veículos, crarretea,
carros de bagagens, carretas, carretas
de artilharia, carrinhos de máo, carrinhos para pedreiros, carros para carga, carros para estradas de ferro, carro., caminhões, carrocerias, carroças,
Carruagens, carros tanques, carnionetes,
caminhões chassis, carburadores, charneiras, coches, conexões de tope de vaicalos, cubos para propulsores, cubos,
desligadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagem,
estribos, eixos de locomotivas, freios automáticos, freios pneumáticos, !freios papa estrada de ferro, paralama,- galeras,
hastes de veículos, hélices, iates, taletores de locomotivas, logos de engrenagens, logos de rodas logos de rodas
para transporte de toras, lanchas, lantirões, liteiras, locomotivas, molas de
borracha para carros molas de veiculos,
motocicletas, motociclos, monociclos,
navios, ónibus, painéis de armação de
veiculas, para-choques, para-lamas,
pontões, reboques, reboque para transporte, rebocadores,' rodas ara veiculas,
saveiros, tambores de freios, tendera, ti.
bures, tirantes de carros, tratores, troles, trenós, triciclos, trucks de locomotivas, vagões, vaores e velocipedes
•

Termo

Termo n° 668.350, de 26-10-1964
Indústria de Cal Pan Limitada
São Paulo

INDUSTRIA DE CAL
FAN LTDA.

- SILICON

Indústria o'
Comércio de Ferros S. A.
• São Paulo
Nome Comercial
"Termo no 668.356, de 26-10-1964
Eli Lilly And Company
Estados Unidos da América

PRORROGACÃO

FA N

gex

,Termo a° 668.355, de 2610-1964
Indústria e Comércio de Ferros
S. A.
São 'Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos em - geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bi'hetes, bilhetes de sorteio, crequeS, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, tolhinhas, letras de câmbio, notas fiscais,
notas promissórias papeis de correspondência, passagens, publicidade e propaganda em geral, recibos _
Stiéçou

Termo n° 668.357,•de 26-10-1961
•Eli Lilly .And Comprany
Estados Unidos da América
Prorrogação

,PRORROGAÇAO,

carros, tratores, carros-berços, carros
tanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadoree para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção
freioá, fronteirs •para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motpcargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para !Acide
tas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veiculos, selins, triciclos, tirantes para- veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, • varaes de
carros, toletes para carros
Termo -n° 668.360, de 26-10-1964
Carrocerias Eliziário S. A., Indústria
e Comércio
Rio Grande do Sul

/3-I (XLV 4. COMPANY

LILLY, AND COMPANY
Undlene p elle, Estado de ir:dist:10j
- imitados Ueldoo Ge Amrice

Classe 3
Pare distinguir: Extratos fluidos para
usos medicinais, pílulas, globulos côr
de rosa, comprimidos asepticos para injeções sub-cutâneas, comprimidos medicinais, losanjas medicinais, compra:aielixires, xaropes para preparados
medicinait, vinhos itiedicinals, cordiaes
medicinais, extratos sólidos, extratos em
pó, soluções concentradas, cápsulas cheias, gluceratos, yerbasin pílulas efrodiatacas, supositórios, sucos alterantes, laxativos,
compostos medicinais em forma
Têrtno n° ,668.354, de 26-10-1964
sólida
e
liquida, todos os produtos farSilicon Indústria e Comércio de Ferros macêuticos,
químicos e análogos empre- S.A.
gados pára fins , medicinais
SãO P luto
Termo n° 668.358, de 26-10-1964
Ebrauches Bettlach A. G.
Suíça
Classe 3
Para disinguiri Extratos medi:anais, fluidos, tinturas, extratos sólidos, extratos em pó, soluções concentradas, resinas oleosas, extratos de alcaloides, ellxires, pilulas e comprimidos cobertos
com açucar, com chocolate, com gelatina, losanjas mediciais, cápsulas, unguentos cataplasmas, anagenes, anodinoos, antiperiódicos digestivos, hipinóticoa, laxativos, tônicos e sedativos

4N5UITPIA 4RAIti5Il4

Classe 5 .
Para distinguir: Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos e para
Tèrmo n° 668.351, de 26-10-1964
molas, aço instrumental e rápido, aço
Indústria de Cal Fan Limitada
fundido, aço arcialmente trabalhado, aço
São Paulo
polido, aço refinado, barras de soldar,
bronze em bruto ou pracialmente trabalhado, bronze, bronze em pó, bronze
em barra e em fio, chapas de metal,
chumbo em bruto ou parcialmente trahalhado, cobre em bruto ou parcialmenANDUSTRIA . *
te trabalhado, couraças, discos, eletrodos, estanho em .bruto ou parcialmente
EIRAS/LERA
trabalhado, ferro em bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em barra e em
• Classe 16
chapa, ferro redondo, ferro fundido, ferPara distinguir: Cal
ro maleável, ferro manganês, fitas de
Termo no 668.352, de 26-101964
aço para embalagens gusa em bruto ou
s, gusa temperaLaboratorio Roma Limitada
parcialmente trabalrado
Estado da Guanabara
-da, gusa maleável, lâminas de metal,
latão em fõlhas, em chapas e em vergalhões, ligas para soldar, ligas metálicas, lima/hm, magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, 6sIndústria Brasileira'
mio, ouro, paládio, papel de estanho,
platina, poeira de zinco, prata, sucata,
Classe 48
Para distinguir: Um creme para acabe soldas tungstênio, zinco corrugado e
-zinco liso em hMhas
lezamento dos seios
Nome Comercial

Março de 1965 973
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E E3AUCHES
BETTLACH
Classe 8
Para distinguir: Instrumentos de medição cronométricas, relógios e suas partes integrantes
Termo no 668.359, de 26-10-1964
Carrocerias Ellzário 3. A. Indústria e
Comércio
. Rio Grande do Sul

&iam-ir/à
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes: Aros pa •,a bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques. braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carre+as caminhonetes, carros amhulantas aminhões,

Indústria Brasileir.
Classes: 21 — 33 — 50
Para distinguir: Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores. Representações e consignações.
Bilhetes de loteria; cabogramas, cartazes impressos, literais de propaganda,
. cheques, etiquetas impressas, escapulares: folhinhas Impressas; notas promissórias
Têrmo is' 668.361, de 26-10-1964
Carrocerias Eliziário S. A., Industria
e Comércio •
Rio Grande do Sul
• Carrocerias

Etiziário S/A!
Indústria e Uomercio, •

Nome Comercial
Termo no 668.362, de 26-10-1964
Orientadora Predial Limitada .
Rio-Grande do Sul

Orientadora
Predial lida
Nome Comercial
Termo n° 668.363, de 26-10-1964
Mercearia São Rafael Limitada
Estado da Guanabara
çN. •

São Rafael
Indústria Brasileira
• 1 :lasse 41
Alcachofras, a letria, alho. asparOs*
açúcar, alimentbs paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeb
tonas. banha, bacalhau, batatas, bala&
biscoitos, bon.bons, bolachas, baunilha.
café em pó e em gtão. camarão: canela,
etn pau e era pó, cacau, carnes, chã,

(MÁRIO OFICIAL (Seçã.o III)
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taramelosa chocolates,- confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can.
alca, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, es inafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos,' feijão
figos, frios, frutas secas naturais e cris.
talizadas; gricose, goma de mascar, gota
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
èoiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas,
eas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos. comestíveis, ostras, ovas,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para anim&s, requeijões, sal, saga, sardinhas,
saraluiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
.
Termo n° 668.364, te 26-10-1964

p

Produtos Alimentícios e Dietéticos

"Boneg" Limitada
, Minas 'Gerais

Boneg
¡Indústria ,Brasil eirt
Classe 41
Aicachofras, aletria, alho, aspargos.
açAcar-. alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
-arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, aba
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, Can•
gica coalhada, castanha, cebola. cond..
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, 'doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to.
mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias. floco§, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, frutas sêcas naturais e cria.
taazadas; gricose, mana de mascar, gor,
duras, gránulos, grão de bico, gelatina,
17olabada, geléias, herva doce, heras
mate, hortaliças, lagostas, _línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sa g para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada,, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas,
pâes picos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patés petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
cpmijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
senduiches, salsichas, salames, sopas en•
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tarearas, talha.

Térreo a° 668.365, de 26-10-1964
Banco da Cidade de Belo Horizonte
S. A.
•
Minas Gerais
- BaZo—da

Cidede
de Belo Horizonte S14:,
Nome Comercial

9

Têm° n 668.366, de 26-10-1964
Carrocerias . Eliziário S. A., Inala:viria
e Comércio
Rio Grande do Sti

Março de 1965

tas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veiados, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e

Termo a° 868.375, de 26-10-1964
Importação Exportação Limitada
Estado da Guanabara

acelerador tróleis, troleibus, vadiei de
carros, toletes para carros

a

Térmo n 668.368, de 26-101964
Companhia de Cigarros Souza Crua
Estado da Guanabara
Prorrogação

i:PRORROGACÃO

çxt‘'62).
"4,7
."-"0
5‘24çi

e CO9

Eliziário

Nome Comercial

Indústria Brasileira
Classe 21
Pará distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, .av õ s amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, Carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis< chapas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços,'para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para • passageiros e, para carga
engates para erros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varáes de
carros, tóletes para carros

.p

a9

Termo 668.367, de 26-10-1964
Carrocerias Eliziário S. A., Indústria
e Comércio
Rio Grande do Sul

Classe 44

Para custinguir: Fumo em folha, em
çorda e em rolo, fumo picado, desfiado
e migado, acondicionado em latas, pacotes e quaisquer outros recipientes adequados para mantes, assim como: Piteiras, cachimbos, cachimbos orientais
(narguiler) boquilhas, carteiras, cigar
reiras ara cigarros, bolsas para fu-

mo e rapé, -palha para cigarros, em carteiras ou bobinas e bem . assim cigarros
e charutos
Têrmo n° 668.369, de 26-10-1964
Condomino do Edifício Sherlly
Estado da Guanabara

Estado da Guanabara
•

nestec
[Inata-tria Braaileia,
Classe 10
Artigos da classe

o

Têrmo n 668.377, de 26-10-1964
Farnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara

Shelly;
•

Classe 33
Título.

Tèrmo n° 668.370, de 26-10-1964
Ipiranga do Rio de neiro Limitada
Ipiranga do Rio de aJneiro Limitada
•

• 'Madeiras lpiranga
do Rio de Janeiro Ltda.

Classe 32
Título

9

Termo n 668.378, de 26-10-1964

Farnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara

I ad~siusak
Classe 32
Título

Nome Comercial

o

Termo n 668.371, de 26-10-1964
Ipiranga do Rio de ajneiro Limitada
Estado da Guanabara
Classe 4

MIRRA
Classe 21
Para distinguir: Veículos • p.nres

Termo n° 668.376, de 26-104964
Importação Exportação Limitada

•

Termo n 668.379, de 26-10-1964
.
Farnum Pinto de Menezes
Estado da Gaanabara

pcs= keiv8

Classe 32
Titulo

INDOSTRIA BRASILEIRA

integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorArtigos da classe
,
tecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicleTérmo n 668.372, de 26-10-1964
tas, carrinhos de mão e carratas cami- !piranga do Rio de *eito Limitada
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Estado da Guanabara
carros, tratores, carros-berços, carrosCUM 16
tanques carros-irrigadores, carros, carArtigos da classe
roças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos
têrmo n 668:373, de 26-10-1964
carrinhos para máquinas de escrever, 1.-~ga do Rio de ;queira Limitada
corrediços, para veiculos, direção, desla
Nome Comercial
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse .34
vadores para passageiros e para carga
Artigos da classe
engates para macas eixos de direção
freios, fronteira para veículos, guidão,
Termo n° 668.374, de 26-104964
lbtomotivas, lanchas, motociclos, molas, !piranga
do Rio de janeiro Limitada
motocicletas, motocargas, moto .furgões,
Estado da Guanabara
rim, tremoços, tortas, tortas para ali. manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõez,
Classe 40
mento de animais e aves, torreies,
roda, para bicicletas, raios para Weidetoucinho e vinagre
Artigos da classe

•

c_5110*,
.02—

0

Térreo n 668.380, de 26-10-1964
Farnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara

L:oiidieí

•

Classe 32
Título
Termo n° 668.381, de 26-10-1964

Farnum Pino de Menezes
Estado da Guanabara

7:07fitClasse 31 •
Titulo

grórça.fialra 9

e

668.382, de 26-10-1944
Parnum Pkato de Menezes
Estado da Guanabara

2.6rino

DIAR10 OFICZIAL
•
' Térmo no 668.389, de 2610-1964 •
Pedrosa da Poiãeca Importação e
ComérCio Limitada
Pernambuco

'

, •

t

Sof...ão

'Termo n° 668.393, de 26-10-1961
Calau Distribuidora de Bebidas
São Paulo
•

Termo 119 668.396, de 26-10-1964
ikroldo Araujo Propaganda Limitada
Estado da Guanabara

e Copa Jornal»
Classe 32
Para disinguir: Uni juital

Classe 32
Titulo

Termo nO 668.398. de 26-10-1964
B. A. Peres e Irmão Limitada
Pernambuco
•

Termo II° 668.333, de 26-10-1961
Parnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara

ÍNS=Bérlirp_Shiyfé:
Classe 32
Titulo
•

Tèralo n9 668.384, de 26-10-1964
Parnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara

r2/.4 ; 00.44/

:

•

Março de 1965 975

ercrnRoina Slicx
•

4

f•

,,,i.ROSQU:NHAS

• Classes: 6 — 11
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes, ferramentas de toda espécie, ferragens e cutelaria , em geral,
pequenos artigos de qualauer metal

`

Classe 46
Agua lavadera alvejantei, detergr—,. e
germicida

Termo n9 668.390, de 26-10-1964
Irmãos Tambellini & Cia.
São Paulo

• Tèrmo n° 668.394, de 2610-1964
Calau Distribuidora de Bebidas
. São Paulo . •

gáCIWY1

4••n:".'

Classe 41
Para 'distinguir: Rosquinhas
Termo n° 668.399, de 26-10-1964
Iricasa — Indústria e Comércio
Catarinense S. A.
Santa Catarina

Classe 32
Titulo
Termo n9 668.385, de 2610-1964
•Farnum Pinto-de Menezes
Estado da Guanabara

Rio-Lis-1;6a gow,

Classe 43
Para distinguir: Aguai minerais artificl•
ais, caldo de cana, laranjada, limonada,
engarrafada, refrescos de amarindo, limão, groselha
Têrmo n9 668.391, de 26-10-1964
Calau Distribuidora de Bebidas
São Paulo •

dp.

Classe 32
Titulo
Termo no 668.386. de 26-10-1964
Farnum Pinto de Menezes
Estado da Guanabara •

•

Classe 48

Classe 1

Para distinguir.: Alcool para -queimar

Para distinguir: Perfumes. essências, ex..

tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
agua de rosas, água, de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para OS
cabalas e para a pele, brilhantina, balidolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabeánt, creme evanescente, cremes gorA.LCOOL
durosos e pomadas para limpeza da peQuahNer
MOIO
~mor PA
le e "maqullage". depilados, desodo.
11111 (II nevaste" 44 ', ."'"
rantes, vinaare aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapas para'
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar Mitos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabao liquido perfumado
oo não, sabonetes, dentifriclos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc•
met escovas para dentes, cabelos, unhas
' Classe 1
mulo, preparados em pó. pasta, lima;
Para distinguir: Álcool para queimar e aios, rum de louro, saquinho pariu.
d.) e tijolos ara O tratamento claa unhas,
Termo n9 668.397, de 26-10-1964
dissolventes e vernizes, removedores da
1 . V. Dias & Cia. Limitada
cuticular: glicerina perfumada para os
Estado da Guanabara
cabelos e preparados para dsecolo•
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n o 668.395, de 26-10-1964
Calau Distribuidora de Bebidas
SãO Paulo

tate,
141)137E4Sn

2.41-97tattiti

hr.

go.

-

Classe 32
Titulo

I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111

Termo n° 668.387, de 2E-10-1964
Syntex S. A.

Classe '42
Para distinguir: . Aguardente

ilexicct

Termo n° 668.392. de 26-101964
Calau Distribuidora de Bebidas
São Paulo

Classe 3
Para disinguir: Unia prearação farmacêutica anil-inflamatória
Termo n" 668.388. de 26-1.0-1964
Syntex S. A.
Mexicri
•

•

Termo n° 668.400. de 26-10-1964
Relojoaria Tic-Tac Limitada
Santa Catarina

Reic4.10erias.

WDUSTR14 BRASILEV:44
Classe 46
3
.
Para distinguir: Agua lavadeira, alvePara distinguir: Urna reparação fumaClasse 36
janta, datercente e aernildda
ceutica anti-inflamatória
Para distinguir: Calças. blus8es

ic -Ta fc

ChISSe

e short3

Classes: 8 — 13 -- 33
Titulo

.
• 2

•

•

2

•

DIÁ 'RIO
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Térmo n° 668.401. de 24-10-1964
Plasticolar Joaçaba Limitada
Santa Catarina

dh'clAt (Seção

TirWo n9 668 .40?p, de 26-10-1961
Construtora Brusquense Limitada
S inta Catarina

Março de 1965

Térrao a* 668.415, cre 26-10-1964
Premiei. de Móveis Limitada
. Estado da Guanabara

Térmo no 668.419, de 16-10-1944
Livraria Editora Atual Linaltadik
Attado da Guanabara,

r

Linasticoiar icreçab
.;
_

ianstrutora"
n
DrUSCEUenSe

Lt
da.

Classe 28
Titulo

Nome Comercial

Termo n 9 668.402, de 26-10-1964
Posto de Molas Triângulo Limitada
Santa Catarina.

Termo n9 668.409, de 26-10-1964
Distribuidora Praiana Limitada
Santa Catarina

•

_ moa.,
Indústria Brasile

2, -2. •

'Posto de Molas,
TRIÂNIGUL6:

'r
Praiana L"tc
Nome- Comercial

Classes: 11 — 21 — 33
Titulo
Têrmo n 9 668.403, de 26-10-1964
Encol — Engenharia e Construção
Limitada .
Santa •Catarina

Têrmo no 668.110, de 26-10-1964
Fazenda Ribeiro das Canas Limitada
Santa Catarina

Fazenda Ribeirão
•',ENCOL Enãáharii .ixias Canas Ltda.
i,e_Construção Ltdã.

Nome Comercial

Nome Comercial

Térmo n° 668.411, de 26-30-1964
Tecnocópia Limitada — Comercial e
Representações •
Santa Catarina

Têrmo no 668.404. de 26-10-1964
Mecânica Mafrense Limitada
Santa Catarina'

e'

Tecnocewia Ltda.-

Indústria Brasileira.

Classe 32
•
Para distinguir: Albuns, alznanaqtt)
jornais, anuários, catálogos, boletins, ar'
vros e revistas

Casse 40
geral de metal, vidro, de
Têrmo n° 668.420 de 26-10-1964
aço, .aadeira, utofados ou não, IneluImportadora Constituição Limitada
sive móveis ara zscritórioss Armários,
•
Estado da Guanabara
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoedas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para» terraços,- jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões; colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupa; mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltrona;
;lasse 6
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-cama; travesseiros e Para distinguir: Máquinas, 'imotoreai
IllUaa 'partes Integrantes, não incluidz
vitrines
nas classes: 7, 10 e 17
•
Têrmo n9 668.416, de 26-10-1964
Urino n° 668.422, de 26-10-1964
Distribuidora Hudson — Carvalho
Waldemar Gaivão Publicidade S. A
Limitada
Estado da Guanabara
. Minas Gerai&
Móveis em

RUAS 'DO.
PAPAI NOEL

,temercial e fiepresentações

w •
offrolitende oCtotaN.

Nome Comercial
Térmo n° 668.405, de 26-10-1964
Promira Limitada
Santa Catarina

••••n111.1

Pu:tinira' Ltda.
Nome Comercial
Térmo n° 668.406, de 26-10-1964
Wemasa Limitada
Paraná
,,„

rWe masa Ltda.
Nome Comercial
..—
Térmo n° 668.407, de 26-10-1964
Comércio e Indústria Santa Efigênia
Limitada
Santa Catarina
-

.tèrnércio e IndústriiIganta Efigiênia Lida:
Nome Comercial

Premiei!:

Nome Comercial
Termo a° 668.412, de 26-10-1964
Irmãos Zanatta
Santa Catarina
2
.
42 •
,

•
Clasae 11
Para distinguir: Café torrado e moído
Termo n o 668.413, de 26-10-1964
Hermes Gonçalves .
"Paraná
•

00 .14

0: )04250,

‘4

ç

\\49#
Nome Comercial
Tern2o 11. 9 668 . 417, de 264044
Estrada de Ferro I,eopoldina
Guanabara

NOSSO INFORMATIVO
R

ÓRGÁ 0 DO SER VICO DE
ELAÇOES PÚSUCAS
DA ESTRADA
DE FERRO LEOPOLDINA

Classe, 32
Uma publicação periódica
Tênno n° 668.418, de 26 - 10- 1964
ledo Batista Neves
Estado da Guanabara
R E VI S T A
Classe 6
Para distinguir: máquinas para fabricação de blocos ré-moldados para consDE DIREITO
trução
DO SEGURO
Termo 119 868.414, de 26-10-1964
Hermes Gonçalves
Paraná
1Classe 52
Classe 16
Para distinguir: Almanaques, anuários,
Para distinguir: Blocos pré moldados albuns, catãlogos, jornais. publicações
para construção
Impressas e revistas
-

Classe 32
Para distinguir: Albuns, almaanques
pressos, -boletins, catálogos, figurine 1
livros impressos e revistas
Térmo n9 668.423, de 26-10-1964
Confecções Rioveste Limitada
Estado da Guanabara

!INVESTE
INDÜSTRIA BRAM:LEI:á
Classe 36
Artigos da classe
Têrmo n 9 668.421, de 26 - 10 - 1961

Screen-Foto "Hudowa" Limitada
Estado da- Guanabara
"

()

Ji "

DTDOSTRIA BRASILEIRA'.
Classe 50
Artigos da classe
Termo n° 668.425, de 26-10-1964
Fonseca Comercial de Iluminação
- Estado do Rio de aJneiro

FONSECA Cd N
' I èRCIAL
DE I LUMINAÇÃO LTDA.
• ;

Nome Comercial

rérça-feira 9
Termo no 668.427, de 26-104961
Antonio Moacir de Paiva
• Minas Gerais

DIÁRIO OFICIAL
:
• -Termo u° 668.432, da 26-10-1564
Empresa Impar 'de Transportes
Limitada
.
Estado da Guanabara

(Seção III)

Março de

•Têrtuo n .668.436. de. 26-10,4964
Lino Barbrieri
Estado da Guanabars.

Guanabara
1•
.dè

Classe 51.;

Para diStinguir: Impressos em geral
Termo n° 668.433, de 26-10-1964
Riobel — Distribuidora de Produtos
Beleza Limitada
Estado da Guanabara

.1.1A4Z4d Veeha
Classe 42
Para distinguir: Aguardente de cana,
bItter, batidas, aperitivos, rum, gim.
whisky, genebra, cervejas, gengibre,
vermoute, vodka
•Termo n° 663.429 de 26-10-1964
Eugarrafamento de Bebidas Pitangueiras
Minas Gerais .

Classe 33
Titulo
' Termo n s668.437, de 2640-1964
IBIA — Instituto .Bioquimico InterAmericano S. A.,
São Paulo

Classe 41
Para" distinguir: Café torrado e moldo
Termo n 0 668.428, de 26-10-1964
Engarrafamento de Bebidas Pitangueiraa
Minas Gerais

.Ç aço-

Indústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

1965 977

•, :retino .ts, 668 .440, de. 2640-1964
Laboratório Salagaray Limitada
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Alcoolatos, alcoolatas;
ras„ bio,culturas, cremes, cápsulas, comprimidos, drágeas, drágeas, elixires, er
tratos, emulsões, essências, granulados,
grânulos, linimentos, óvulos, óleos, pomadas, pastas, pós, pilulas, pastilhas,
sõros, soluções injetáveis e soluções em
geral, solutos, sabões, supositórios, tinturas, vacinas, vinhos, velas, xaropes
e outros preparados ou substâncias para serem usados na medicina e na farmácia, não incluídos em outras classes
Termo n s 668.441, de 2640-1964
Terrace
Imobiliária Limitada
Eatado da Guanabara

Classe 'PS
Para distinguir: Perimes. essências, eX,
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza. água de quina.
água de rosas. água de alfazema. água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos , e para a peie. brilhantina. bandolina. "batons", cosméticos. fixadores,
ciasse 50
de penteados, petróleos. óleos- para os
Para distinguir: Compra e venda de
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
imóveis
durosos e pomadas para limpeza da
Classes: 1 — 2 — 3
pele e "maquillage" depilatórios, desoSinal de Propaganda
Térmo n 9 668.442, de 26-10-1964
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Modulaste, Indastria e Comércio de
Termo n° 668.438, de 26-10-1961
e talco perfumado ou não, lápis para
Móveis Limitada
pestana e sobrancelhas, preparados para "Flora Medicinal ." — J. Monteiro da
Estado da Guanabara
Silva Limitada
embelezar cillos e olhos. carmim para
c. rosto e para os lábios, sabão e creme
Estado da Guanabara
para barbear, ,abo liquido perfumado
P. orrog ação
ou não, sabonetes. dentifriclos em pó,
!?RORROGACAO
rsasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes. vaporizado-es de perfuínclüstria
me; esávas para dentes, cabelos unhas,
e cilios: dum de louro, saquinho perfu949.99~
• Classe 40
mado. preparados -em pó. pasta, li q ui90
J111111PITIN
Para asstinguir: Móveis em geral, de
do e tijolds para o tratamento das unhas
ny... •
metal, vidro, de aço ou madeira, esto.
dissolventes e vernizes. removedores •da
Mièle.1170 WIt
Col•oft n Oes te
fados ou não, inclusive móveis para
cutícula; glicerina perfumada para os
O1•800
##### IC1•
escritórios:
armários para banheiros is
cabelos e preparados para descolorir
•••• .•7 cód..
unhas. ditos e pintas ou sinais artifipara roupas usadas, almofadas, acoln••
Y.
404 ••• ••• .
Il. ••••••••••••
ciais. óleos p sra a pele
choados para móveis, bancos, balcões,
.• ••••••
•••••
&•n•n••
banquetas, bandejas domiciliares, bei..
•••nn•
• nI•••••
Tèrmo n° 668.434,-de 26-10-1964
••••••••
ços, biombo., cadeiras, carrinhos para
••••••••••• •••n••••
•••••
Carlo Era S. p .A.
chá a café, conjuntos para dormitórins,
lic*O1
conjuntos para salad e jantar e tala da
Itália
115 Ni 10AD
balanço, caixa de rádios, co!chões, col.
br• n ••
chões de molas, dispensas, divisões, dl.
4.naiww.
visitas,. conluntos para terraços, jardim
C praia, conjuntos de armários e gabotClasse 3
Para distinguir; Um preparado pare a neles para copa e cosinha. camas, caterapeutica das congestões de fígado t bides, ,cadeiras giratórias, cadeiras de
vens, discotecas de madeira, espreguia
Classe 3
inctericia
çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarPara distinguir: Um produto farmacêutida-roupas, mesas, mesinha.% mesinhas
co, indicado nas anemias, estados de
Termo n° 668.439, de 26-10-1964
para rádio e televisão, mesinhas para
desnutriç. âo e hipovitainInoses
Laboratório Tostes S. A.
máquinas de escrever, móveis para foEstado do Rio de aJneiro
Termo n o 668.435, de 26-10-1964
nógrafos, para rádios e para televisão.
Prorrogação
Carlo Erba S.p.A.
molduras para quadros, porta-retratos,
Itália
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
'
PUS,. sofás
PRORROGAÇR)

,Indústria Brasileira'

8rasiteira

Classe 42
Para distinguir; Aguardente de cana,
bitter, batidas, aperitivos, rum, gim,
whisky. genebra, cervejas, gengibre,
• vermoute, vodka
Termo n 9 668.430, de 26-10-1964
Sebastião Vieira Marques
Minas Gerais

Café Sâo Pedro
—

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
Termo a s 668.431, de 26-10-1964
Mario Martins Borges'
Minas Gerais

Estratepar

' Asem:maios Tostes 1.
•

•

••••••0

Terzno n° 668.443, de 26-10-1964
Con çecções Marfstil Limitada
Estado da Guanalvira

•

FA G () T 0_2(
••• •. • •t•O .8 ..C.••,00•40 é*
..... °cot .to

Indústria

Brasileirs

Classe 36
Classe 3
Para distinguir: Artigos de vestuário/
Classe 3
Claase 41
Para distinguir: UM produto farmacéu - Para distinguir: Um produto para ser e rosas feitas em geral: Agasalhos,
avensmis, alpercatas,' anáguas, blusa*,
usado na medicina e na farmácia
Pará distinguir: Café torrado e moldo
tico, indicado nas colagenoses
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botes, botinas, blusões, boinas, baba.
douro., bonés, capacetea, cartolas, carapuças, 'casado, coletes, 4apas, chales,
eachecol§, calçados, chapéus, cintos,
cantas, combinações. corpinhos, calças
de senboras e de crianças, calções, calas, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuairos,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, loques,
luvas, ligas, lenços, mantas meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. paias, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, 'pijamas. Punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios' saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, atolas ou slacks,
taleis toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo na 668.444, de 26-10-1964
Companhia de Calçados "DNB"
Estado da Guanabara

MARIO OFICIAL
vela sanfonas de vácuo, suportes de
mptor, sapatas do pedal de breque, sesembalo e isoladoras, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdina, de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos. Cavadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas

n.

*hi ' gratinvo
P

O EL.
Indústria Brasileirr
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
albuns e para livros, embalagens de
touro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Termo n° 668.445, de 26-104964
Companhia de Calçados ."Dlail3"
Estado da Guanabara
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veiculoa, artefatos de borracha não ineluidos etn outas classes: Arruelas. argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizado:, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas cor'dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de masa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
itirmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veículos,
lancheiras para escolares, :aminas de
borracha para degraus, listas de borracha. para lanadas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pe.
dal de partida pesas para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de bora
sacha para bengalas • muletas, rodas
musicas, rodízios, revestimentos de
borracha, rodes de borracha para mó-

s•
, Têrmo a* 668.448, de 26-10-1964
ladilatria de Produtos Alinaantieloa
Sul Americana Limitada
Rio Grande do Sul

Tênno na 668.446, de 26-10-1964
Companhia de Calçados "DNB"
Estado da Guanabara
Classe 50
Para distinguir: Rótulos impressos e
etiquetas impressara impressos em geral
Termo n9 668.447, de 26-10-1961
Irmãos Zanette
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Clame 41
Alcachofras,- aletria, alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelas, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
queijos, rações balanceadas para 'ani.
em pau e em pó. ° cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios' croquetes, compotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola. condi.
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, em.
nadas, ervilhas, enxovas, cerato de to
mate, farinhas alimenticias, lavas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
figos, frios, frutas *secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar. gor
duras,. grânulos, grão de bacia, gelatina
goiabada. geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em ,p6. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
383 alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão, .massa .de tomate, mel e melado, mate, mas.
ias para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, 'ovas,
pães, plaos, prlinés pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patas, petit-pois, pstillsas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animas, requeijões, sal, saga, sardinhas,
saudais:hes, salsichas, salame*, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

aaa'a9ndúst a4s. naaalleiniS
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,
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, ~pica coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentou, colorantes
chouriços,- ticndê, doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas. flocos, farelo, fermentos, feijão
figos. frios, frutas sécas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, benta
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite en3 pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
sus alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, noZCb óleos comestiveis, ostras, ovas.
pacs, almas, prlinés. pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patés, petit-pois, astilhas, pinas. predial,
iremos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sag% sardinhas.
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, naturais, aguas minerais artificiais, soda, refrescos, xaropes, suco de frataa,
e bebidas espumantes mas ele , gea.
rima e agua fanica de gelo»

Termo n° 668.451, de 26-10-1964
Goiás -

p

onte SerradOurada,

Classe 43
tais, aguas minerais artificiais, soda, refrescos, xaropes, suco de frutas, gazosaa
e bebidas espumantes sem elcool, guaraná e água tônica de quinino
Têm° no 668.452, de 26-10-1964
Mineral e Refrigerantes, Indústria, Comércio Limitada
.
Goiás.

Nome Comercial
Termo a* 668.453. de 26-10-1964
Editóra Monterrey Limitada
Estado da Guanabara

SerradÕttrajai
Baía

biscoitos, bombons, balachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chi,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, -compotas, can..
pica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de 'frua
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enaovas, extrato de t9mate, farinhas alimentícias,, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão da bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, betou
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
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, mprtadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
paca, piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, picIdes; peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e da
/ratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,,
teemoços, tortas, tortas, para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Têrmo n° 668.449, de 26-10-1964
Indústria de Produtos Alimentícios
Sul Americana Limitada
Rio Grande do Sul
•

Tèrmo na 66 8.450, de 26-10-1964
Mineral- • Refrigerantes, Indústria, Comércio Limitada
Goiás

"'W
Itic
riar
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Wildarls
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentas pear aramais, amido
améndons, ameixas, amendoim, araruta,
emas, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitou!, banha,•beeelbes, betem*, belas.
•

Gestapo
Classe 32
Para distinguir: Livros de bóis°
revistas

—ilÁRIO OFICIAL (Seção

abrça_feira 9
-";ermo n" 668.454, de 26-10-1964
Monterrey Limitada
Estado da Guanabara

BIARRITZ

À‘4s°
40‘

Classe 24
Artigos da classe
Termo n° 668.461, de 26-10-1964
Jacques Levi
Estado da Guanabara
Classe 36
•
Artigos da clas.se

íee°

';tÇP

Clase 32
Para distinguir: Livros de bõlso
revistas .
'

Termo a° 668.460, de: 26-10-1964
Jacques Levi
Estado da Guanabara

e

Termo a° 668.462, de 26-10-1964
Jacques Levi
Estado da Guanabara

Termo n° 668.455, de 26-10-1964
Educo S. A. Educadora do "Brasil
Estado da Guanabara

Termo no 668.456, de 26-10-1964
João Maximiano Ferrei.s
São Paulo

•

1C

M

Termo n° 668.457, de 26-10-1264
Clínica de Repouso Corcovado
Limitada
Estado da Guanabara

Termo nP 668A64. de 26-10-1964
Serviço de Assistência Social
Evangélico S .A .S . E .
Estado da Guanabara

Classes: 10 — 33
Titulo
Terino n' 668.459, de 26-10-1964
Csdica a Repouso Corvocado
Limitada.
Est.....o da Guanabara

CLINICA DE
REPOUSO
f:ORCOVADO LTDA
Nome Comercial

4.1gusr

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha

Indústria
•'Brasileirk

Termo rio 668,468, de 26-10-1964
•Marmoraria Belmonte S. A
Estado da Guanabara

Classe 445
rara distinguir: Sabão ~luas

Marmoraria
Belmonte S. A.

Termo no 668.475, de 26-10-1964
Minerva S. A., Contabilidade -a
Assuntos Fiscais
São Paulo
Prorrogação

Termo n° 668.469. de 26-10-1964
Mannoraria Belmonte S. A.
Estado da C.,”.anabara

BRASIL SASE

Classe 4
Para distinguir: 'Mármore, argila, gesso, pedra bruta, marfim, manganês e
minérios em bruto
'rirmo n° 668.470, de 26-10-1964
Marcello Dona Machado \
Estado da Guanabara
•

(frorrogaçã

Vozes Angelicais

.101U;VAçai,

1 ânebrásiririii.rsuelral
Classe 32
Para distinguir: Programas rumorosaClasse 49
coa e de televisão, publicações em geral
Para distinguir: Brinquedo de madeira
Termo ra° 668.466, de 26-10-1964
com figurinhas de chumo e plástico
Serviço de Assistência Social
Termo aso 668.472, ele 26-10-1964
Evangélico S .A.S .E.
Ulraquimica S. A. Indústria e
atado da Guanabara
Comércio
São Paulo

"Caminhando
Com Jesus

JULIZA

Indt5 atila 'Brasile ira

Gane 3
Para diatinguirs Uma especialidade lar.
Para aistinguir: Programas radio/01d- macãutica indicada .aomo medlcaçiki
r~ Á, do , t p leviala. amblicaeões em e44e1
arialgáslea e anti-ténnica
classe .32

Termo a° 668.176, de 26-10-1964
Framor — Moveis e Decorações
.,
Limitada
Estado da Guaaabas

efetsãwA. A JATO

c-lasses: L — J.1 — J.) e DO
Classe 32
Classe 10
Para distinguir: Petrechos e aparelhos Para distinguir: Programas radiofôni- Para distinguir: Impressos e publicações
cos e de 'televisão, publicações em geral relativos a viagem e turismo, através
para a medicina
de planos financeiros ou não. CampaTermo n9 668.465, de 26-10-1964
Termo no 668.458, de 26-10-1964
1 nha publicitária. Cartazes em geral
Serviço -de Assistíacia Social
Clinica de Repouso -Corcovado
Termo n 9 668.471, de 26-10-1964
Evangélico S.A.S.E.
Limitada
Americantoys Limitada, Indústria de
Estado ala Guanabara
, 'Estado da Guanabara
Brinquedos
Estado da Guanabara

REPOU.S0
CORCOVADO

RILON

'Classe 33 • .
Para distinguir: Escritorio • ar seroso,
de contabilidade, assuntos fiscais e pró'
• curatorio em geral
Classes; 32 — 33 -- 50
Expressão de Proaç anda

CLINICA DE

Termoo .668.474. de 26-10-1964
Sabluo Oliveira, Indústria. S. .áa
Paraná •

Termo n° 668.463, de 26-10-1964
Serviço de Assistência Social
Evangélico S.A .S.E.
Estado da Guanabara
•

Ciasses: 12 -- 13 — 25 --- 36 — 40
Titulo

TS71-11A. BRASIL' EIRA

Temi° n° 668.467. de 26-10-1964
Indústria e Comércio de Artebstoo de
Metais (Icam) Limitada
Estado do Rio de jana:ro

Classe»: • 24 — 36
Titulo

"

CORCOVADO
•INDC

4arço de 18'00 '975r

Nome Comercial

.CASA BIARRITZ
Classe 33
Para distinguir: Prestação de serviços
educatiorral

III)

siasse 40
Móveis em geral de metal, vid-o. de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armário*,
armários para banheiro e para roupa&
usadas, almoedas, acolcioados pari
móveis, bancos. balcões, bancinetni•
bandejas, domiciliares, berços, biomboS,
carrrinhos para chá e caf
conjuntas para dormitórios, conjuntal
para arda de jantar • tala de &asneiem
conjuntos para terraços, jardim e -praia,
conjuntos de armários e gabinetes par4
aopa e cosinha, camas, cabides, cadeira,
giratórias, cadeiras de Manco. -caixa
de -rádios. cokheea. colchões de imolai(
dispensas. -divisbes. divans, discotecas*
de madeira, espreguiçadeiras, escatvanda
abas, estantes, guarda-roupas, mesas,
rnesinhas, raexinhas para rádio e televt„,
são, alegam para televisão. molduras
para quadros, porta-retratos, •paimnaa*
poltronas-camas. prateleiras, porsa-dbas
péua, solas, solas-camas, travesseaa. •
vitrine'

980 Térça-feira
;

— Termo n0• 668.477, de 26-101964'
Prasaaasso —.Calçados e Modas
Limitada

".
•Termo no 668479, de 26.10-1964
Labrastur S. A. — Incorporadora
Brasileira de Enspreniiimentos Sociais

e Turísticos
atado da Guanabara

\ão Paulo

_

Ivlarço ne 1965

(eçã.o

9

MONTE BRANCtà
Ind. Brasileira\

rogresso
.
.
Indústria Brasileira

Classe 4
Estopa

-

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos,
,ftaeatais, alparcatas. anáguas. blusaa.
botas, botinas, talusóes, boinas, baba.
douras, bonés, Capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, aluiu
eachecols. calçados.. chapéus, cintos
cintas, 'comblaações. carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças. calções, caiças, camisas, camisolas, ,camisetas.
cuecas, ceroulas,. colarinhos, cueiros,
ta/as, casacos, chinelos, dominós. achartoes, fantasias, fardas para militares,, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
Cos. jogos de lingerie, jaquetas. lacpaes.
luvas, ' ligas, lenços. matitõs, meias,
maiôs, mantas. mandrião, manilhas. pa'ser:papa aram:and • seoquad .sejed niaj
penas, ponches, polainas, pijamas. 'pu.
• ahos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saídas de banho. sandálias,
• :ureteres. shorts, sungas. stolas ou stacks,
Uai., toucas, turbantes, ternos,' uni.
'formes e vestidos

'termo a.° 668.488 de -27-10-64
Christian Gray Cosméticos . Ltda.
São Paulo -

CLAIR DE DM
Ind. Brasileira
Clame 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos, literais de propaganda.
craques, clichés, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas. notas' promissórias. recibos e rótulos
Termo no 668.481, de 28-10-1964
Comércio e Indústria Germano Stein
S. A.
Santa Catarina
Prorrogação

PRORROGACW

Térmo,n° 668.478, de 26-10-1964
r--..rcial Ibérica Limitada
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Mostrada

Indústria Brasileira

ermo n.° 668.483, de 27-10-64
Lanches 'Leite de Morais Ltda.'
São Paulo

Classe 15
•
Para distinguir: Artefatos de ceramica
LEITE DE MORAIS
porcelana, 'faiança, louça, louça vidra.
da e outros para uso case.ro adôrno
Ind. Brasileira
fins industriais e arttsticos, inclusive
•
Instalações sanitárias, adobes. adôrnos
•
Classe
ai
aparelhos de , jantar, almoço: sobremesa Aimondegas, bolinhos, croci aa.as. coaie
café,
artigos de louça, bacias de nhas. empadas, pizzas, sopas sanduicbes
chã
latrina. balaustres para jardins, bane refeições prontas
deiras de porcelana para candieiros
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas
Tenuo n.° 668.484 de 27-10-64
, botijas, bules, bidês, caço ias para mó. Prianacop, — Organização Geral de
lho, • canos de barro para fogão. cola
Cópias Ltda.
nas para jardim., atearas canecas, comSão Paulo
poteisas, confeiteiras. cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
PRIMACOP
frutas funis, frigideiras de barro. gloT.nd. Bragileiro
bos, Jarros, jardineiras para tarchn. Ia.
va dedos. mantegueiras. molheira. peClasse '50
destais de lâmpadas pires, porta-facas.
Fotocópias
potes. pratos, puxadores. receptáculos.
/Saladeiras, saleiros serviços de chá e
l'eanso n.9 668.485 de 27-10-64 .
Café, taboletas. terrinas, tubos, urinósa
Metalúrgica Iberwal Ltda.
rios e xicaras
São Paulo
•
•
• Termo n° 668.480, de 26-10-1964
IBERWAL
Italmex — Indústria e Comércio de
nd. Brasiletra .
• Bolsas. e Calçados Limitada
•
Estado da Guanabara
Classe 50
• Impressos

.
Classe 50
rara msringuir: Industria e comercio de
bolças calçados. Artefatos de couro.
.11.rtefatos plásticos. Artéatos d. metais e roupas feitas

nano

n.• 668.486 de 27-10-64

Aristides Veiga i Fil-Nos Ltda.
São Paulo

ARISTIDES VEIGA

lo FILHOS una.

Nome comercial •

668 .491i_ de 271113!64
nano
TerezildaConfecções de • Roupas eia
Geral Ltda. • .

• 'Tento 11P - 668.487 da '2740-64* •
Indlistral de Estopa Monte Branco
Ltda.
São Paulo

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essaneas, ex.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabeias e para a pele, brilhantina, baadolina. batons, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e , "maguilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não,' lula para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cI at os e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para bar,bear, sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentifriclos em pó.
pasta ou liquido; sais pertqmados para
banhos. 'pentes, s•apOrizadores de -perta
me: escovas para dentes, cabelos. unhas
e cílios, rum de louro. saquinho -riu
ruado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cabelos e preparados para 'dsecolo.
rir unhas, cílios e pintas ou ainais arti
Balais, óleos para a pele

São Paulo

•

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasallsos,
aventais, alparcatas, anágua, alusaa,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhosa calças.
de senhoras e de crianças, calções, cai-,

ças, camisas, camisolas, camisetas,

cuecas, csroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias, fardas para militares, colesgais, fraldas, galochas, gravatas. gora
coa, jogos de lingerie, jaquetas, lacices.
luvas, ligas, lenços, mantem, meias,
maiôs. mantas, 'mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quicuonos, regalos,
robe de chambre, roupào, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, aborta sungas, stolas ou aladas,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo ta° 668.492, de 27-10-64
Ba- Lanches' "Martins Fontes" Ltdas
São.Paulo

Termo n.° 668.489, de 27-10-64
Casa de Móveis Mairipora Ltda s. •
São Paulo
-,

maturoa
end. Brasiletrs.
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, -estofados ou não, incitasiye móveirtra escritórios: Armários.
armários para banheiro e para. roupas
usadas, almo 4adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares, berços, biombos.
cadeiras, carrrinhos pais chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para . sala de jantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de artnarios e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides,- cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, Mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, -poltronas.
poltronas-camas, prateleiras. portascha.
péus. sofás, sofás-camas, %vassalai:ia e
vitrines
Termo n.• 668.490 de 27-19-64
. Meaanica -Ferrosa Ltda.
São Paulo
..

FERROSA -

ind. Bras4étra
Classe 50
Impressos

TEREZILDA
Ind. Brasileira

InTINS FOnno
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Tento ti.' 668.493, de 27-10-64
Arkton „Indústria e Comércio de Mala
•

UIVOS
Ind. Brasileira
Classe 35
Malas
l'armo n.• 668.494. de 27-10-64
Jozaf Toth.
•
São Pauio

ZETOTR
Ind. Brasileira
Classe 8 Para distinguir: Aparelhos_elétricos, instrumentos científicos, instrumentos e
aparelhos para fins tais: Craves, soque
ice, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
dutos para barras coletoras chaves fusiveis, seguranças, retificadores de Uido de cobre, retificadores de selenio.
válvulas retificadoras, válvulas .eletronicas, eletroclutos, aparelhos d iluminação residencial, industrial, externa e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento.
aparelhos de controle eletronico, rolés,
reguladores de temp6, aparelhos de
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, ralés, reguladores de tempo.
aparelhos de aquecimento por alta frequência, vibrometros,_ vibrog rafos-Naparelhos de fadiga, equipamento de -balanceamento, acessórios para linha . de
ra linha de tranamissão: isoladores, rei
guiadores de voltagem. equiamentos te=
lefonicos de alta frequencia, aoltómea
troa, arnerometros, wattómetros, fasquenclometros, medidores de fator de
otenéia. medidores de watt-hora, quadros de controle, chaves secas, chaves
a óleo, ara-raios. fusiveis, chaves desligadoraa, condensadores, transformado.

I

,

Iárça-feira

:
,
DIÁRIO OFICIAL ' '(Seção

em pó. bronze co
*a, reguladores. equipamentos de pro. inanganês, bronze
ou
na aparelhos de medição, fogões, Ioga. 1 arra. era fto, chumbo em brutoasearcialmente
preparado,
cimento
fornos
elétricos,
estufas,
pane1
relros e
lico. cobalto. bruto ou parcialmente
ás e bules elétricos, camaras frigorifi- 1
abalhado, couraças, estanho buuto ou
:as e aparelhos de refrigeração, gela- 1
arcialmente trabalhado, ferro em bruto,
'eiras, sorveteiras elétricas, chuveiros, i
barra, ferro manganês. ferro velho.
aspiradores, enceradeiras, ferros elétri- 1 m
usa
em bruto ou parcialmente araba1
batedeiras,
:os de engomar e passar,
hado,
gusa temperado, gusa maleável,
moer
I
iquidificdaores, máquinas para
Unirias de metal, lata em talha, latão
egumes e carne, refletores, torradores, iia
fõlha, latão em chapas, latão • em
Ulanças, rádios, aparelhai de talava. ergalhões, ligas • metálicas, amalhas,
e
discos'
gravados
são, alto- calantea
1 agnésio, manganês., metais não trabacmapainhas elétricas
I hados ou parcialmente trabalhados, meI ais em mo s sa. metais estampados,
Termo n.° 668.495, de 27-10-64
metais para solda, niquel, zinco
adustrial e Comercial I. N. C. Ltda.
São Paulo
Térmo n,° 668.502, de 27-10-64
.
.
Lanches Cacilhaa Ltda .
São Paulo
t )3 ICOLOR
.

Ind. Brasileira
Classe 17
Canetas

Térreo n.° 668.496. de 27-10-64
litiofer Comércio e Represeatações de
Ferramentas Ltda.

Nt
. Ind. gafieira
Classe 50
Impressos
Têmm n.° 668.497. de 27-10-64
Produtos de Beleza Edicler Ltda.
São Paulo

EDICIa
Ind. Brasileira •
' Classe 50
Impressos

Têm° n.° 668.498, de 27-10-64
Churrascaria Cheyeáne Ltda.
São Paulo

CÁZILUS
' = Ind. Brasileira
Classe 41
1 aches de: mortadela, salame, presunto, queijo, salsidaas e churrascos

Têrmo n.° 668.5L5 de 27-10-a4
Padaria Bandeirantes Ltda.

PADARIA
BANDEIRANTE
Classes: 33 e 41
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 668.516, de 27-10-64
Luiz Simões
•
São Paulo

BEN-LEY
0413. BRASILEIRA

Têm .on.° 668.503, de 27-10-64
Walker Alves de Oliveira
São Paulo

Classe 11
Punções de ao para relojoaria
Punções de aço para relojoarias punçoneiras completas para relojoaria (caixa de punções): Centrador (para pusCINCO
MINInvd
ções); pinças para relojoaria, alicates,
•
•
martelos, chaves de arafusos (fenda);
.
Classe 32
mandris, prensas para co'ocar vidros
Para distinguir: jornal, revista e proinquebraveis e saca-ponteiros
grama radiofónico
Termo n. 668.517. de 27-10-64
Tarmo n.° 668.504, de 27-10-64
Metara — Melais Raros Ltda.
Fudniture — Artes e De:orações . Ltda.
São Paulo
São Paulo
FURNIT

I ind. Brasileira
Classe 40
Decorações de móveis

•
ças. camisas, camisolas. assmalefaa
cuecas, ceroulas, colariaboa cueiro&
saias, casacos, chinelas. dominas. acharpez. fantasias fardas para militares. colegiais. 'fraldas, 'galochas, gravatas, gorros, fogos de lingene. faquetas. !aguas.
luvas, agua le nos, usanteis, meias,
tnalers, mantas, mandrião, mantlhas, paletós. palas, penboar. pulavas. ocarinas,
peugaa ponches, oiaainas, pijamas. pu,„.
nbos, perneiras, quimo:na regalos,
robe de chambre., roupão, sobretudos,
suspensórias, saldas de banho, saodállata
aueteres, aborta sungas atolas ou stackt,
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidas
•
'nano n.° 668.521, de 27-10-64
Distribuidora de Perfumes e Casaaticos
Lucky Ltda. •
São Paulo

LUCKI

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir: Pertumea, essencial. ex,,
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza. agua de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para
cabelos e para a pele, brilhantina. bano
dorma, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme tvanescente, cremes gordurosos e pomadas tiara limpeza da pe(e e -maquilage a , depilados, desodo.
rantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, 1aPis Para
pestana e sobrancelhas, preparadas para
embelezar caiu e olhos, carmina para
o rosto e para os lábios, sabão e crema
para Sarbear, sabão /Igualo perfumado
312 não, sabonetes, dentifriclos'em p6.
'pasta ou liquido sais perfumados para
aanhos. pentes, vap orizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e ellio• rum de lauro. saquinho
mado, preparados em pó. „pasta, perfuliquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, reiuovedorez irja
cotei:lar; glicerina p erfumada para 'to
cabelos e preparados para dseoolo.
rir unhas, cilios e pintas aca aluis aralidais. óleos para a Pele
Tênmos na. 668.524 a t,68.526. ele
27-10-64
Li Tze Yi
São Paulo

METÁRA.
Industria Brasileita ,

Classe 5
Termos os. 668.505 a 668.509, de
27-10-64
Aço eia bruto. , aço preparacio, aço
- Indústria e Cambaio de Roupas Feitas doce, aço para tipos, aço fundido aço
CHETZNIE .
Parcialmente trabalhado. aço.: pálio, aço
Salomé Ltda."
•
São Paulo
- Ind.. Brasileira"
refinado, bronze, bronze em bruto os
parcialmente 'trabalhado, bronze de
CABICIÀ
Classe 41
manganês, bronze em pó. bronze em
Ind. Brasileira
Churrascos
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Classe 22
parcialmente preparado, chnento meTermo n.° 668.499 . de 27-10-64
Artigos da classe
tálico,
cobalto, bruto ou. parcialmente,
Madeireira Nogarb Ltda
Classe .23
trabalhado,
couraças, estanho bruto ou
São Paulo
Artigos da classe
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Classe 24
brato ou parcialmente trabalhado ferro
Artigos da classe
eia barra, ferro manganês, ferro velho,
Ind.N°§Pasileira
t)
Classe 36
ama .eas bruto ou parcialmente trabaArtigos da classe
lhado. gusa temperado. gusa .naleavel,
Classe
37
Classe, 4
•
laminas de metal, lata em falha. latào
Artigos da classe
Madeira em bruto
em Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhões, aga metálica, limalha*
Termo n.° 668.510, :de 27-10-64
. Termo ta° 668.500, de 27-10-64
magnésio, manganês, metais não trabaa
José de Paula Leão
E. F. 1. Agoston" Exportação, In:lhados ou parcialmente trabalhado,: me-,
São Paulo
-portaçâo e Representação Ltda.
tais em massa, metais estampados,.
São Paulo
metais, para solda, níquel. ouro, zinco
JOPAITLE
corrugado e zinco liso em Usas
E.F.J.ÁGOSTON
Classe
41
Ind. Brasileira
Termo na 668.518, de 27-10-64
Para distinguir genéricamente produtos
Maria Yvonne R. N. Vieira
alimentqcios
São Paulo
Classe 50
Termo n.° 668.514. de 27-10-64
Impressos
.
Lanches Nova York Ltda.
PADRXO
Térmo n.° :668.501, de 27-10-64
São Paulo
Fubrafe — Fundição Brasileira de
INDUSTRIA BRASILEIRA,
n•nn•nnn••~1
•
Ferros Especiais Ltda.
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vesti:anos
InUBSffiiieira
e roupas feitas cai geral: Agasalhos,
IND. BRASILEIRA
aventais, alparcatas. anáguas, blusas..
Imemmemeh
botas, botinas, blusões, boinas, baba
Clame 5
douras. bonés. capacetes. cartolas, cara-.
AÇO em bruto, aço prenarado . aço
atiças, casação coletes, tapaa aludes
Classe
41
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
cacheoula calçados. chapéus. cintas'
parcialmente trabalhado. 'aço pálio, aço Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos, cintas,
combinações: carpinhos, calças
refir.ado bronze, bronze em bruto ou roscas. sanduichfes, empadas, pastéis, de senhoras
e de crianças, calçbes, cal.
tortas, churrascos pizzas e café
parcialmente trabalhado, bronze de
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TZE YI
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o

Classe .8
Para distinguir: Acessórios, aramos e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veiculos e artigos elétricos para
veiculas. Ap arelhos de alta tenstio, acsa
muladorea, antenas. acumuladores ~Icos, bobinas, chaves elétricas,
chaves
mutomáticas, comutadores, claves Para
antenas e tios terra, chaves de alavancas, chaves de tomadas, chassis, chicotes para automóveis abat-jaara, casta
Cais. chaves de comando, cabos e tondutores elétricos, caixas de ligação e
distribuição de fios elétricos, condutores tubos e Slos elétricos, contadores de
rotação, condensadora& circuites de fiaMeação. aparelhos de lua de emergência. , taterruptores, Isoladores de correntes, isolantes elétricos, holofotes para
automóveis. faroletes, faróis, Sustada
fios terra, geradores automáticos, ge-

•

,

; ;

; i•j•

t

982 TêNi-feire:
'•

;;,:

PÚr.ço .

de 1965

--a-7.--i— ra - --1-,
Teimo' n.96 6' 3.529. de 27Á1t).61 , 1 Térmo n.9 668.535, de 27-10-64
Escalas — Escraório Técnico de Plane- Mauro Antonio Klaes Casa Neva
jameato Industrial e Representaçdea..
Guanabara
Ltda. •
la l) ia
•
.871t.f n

—r

'redores e-státicoda• que funcionam coas' castelos, roldanas, ralos, rega' dores, seválvulas, para aquecimento, por dtela. gistros, rebites, reduções, reciPronets de
*rico. e indução. anãns (Miamos,. tampa.. tnetd, rodízios, roscas registros, ser.das, lanternas, .lustres, larnpeões,. jantar. ras, serrotes; sifões, sals,roS, asraralnas,
nas e luzes • aparelhas de luz fluoreacen: suportes, torquezas, trilhos. travadeiras,
•te, aparelhos luminosos. aárelhas de gás telas- de arame, torneiras, tubas, tuboneon, ara-raios, pilhas, pilhas sacas e laçõe's, trincos, taças, travessa', tesouras.
elétricas,. painéis de carros, filtros para trancas. tramelas, talheres, 'tubos de ex.
T .P I. I N •
1.
motoras, ' filtros de óleos, lirapadOres de temsao, torniquetes, talhadeiras, campas
• para-brisas, luzas trazeiras para vai- paia panelas e caldeireass, tampões. te!.
pulos, quadros de comando, pinas, refle. rixtas, tampões para água e gasolina coem
•
atores, .relays,*reatores, redutores, resis- ou sem 'chave, tachos, trens sie cosa
• Classe. 33
tências elétricas reatores para luz fluo. nha, torratieLars, orinóis, vasosa vasiTitulo
lhames, vermas, veatosas
rascante, .reostatos, reguladores autonsá
Classe 13
`Mino n.° 668.530, de 27-10-64 tacos, réguas de aço. reguladores e vol'
Cari Salso
• tagens- rádios, somastes, sereias -de, ala. Adereços. de metais. precio.sos, sema
• sue, aparelhos • para soldar, sinaleiros, ares-amos e suas imnamass, adereços de
Guanabara
'teodolitos, transformadores tubos can- pedras preciosas e suas imitações, adór.
-duas, tomadas, trenas. terminais para nos • de metais preciosos, setas-preciosos
• baterias, válvulas, voltimetros, velas pat- e suas imitações, alisimas. anéis, ara
a' •
. goa de fantasia, de -ártas preciosos.
ra filt-os
balagancians de • metais preciosos, ou
'• ,
Classe 11
semipreciosos, bandejas de metais praPara ' distinguir: , Alicates, 'alavancas, eiososa - besto:sues de metal preciosos,
arruelas, arrebites, argolas, aldravas, brincos de meatl p..econo, ou seral•
arame, aparelhos .de chá e . café, :assas preciosa, bulis de matais preciosas
armações de metal, abridores de latas, carteiras ide metais preciosos, colares
Uras, açucareiros, aparelhos para lava- de metais preciosos • ou 'semi-Preciosos
tórios. arandelas, ' restas. aros, ala-nota- contas, de metais preciosos, copos da
rIzes. amoladores de ferramentas, alças metais 'preciosos, dedais de metais prepara malas, ancinhos, brocas, bigornas, ciosos, diamantes tapidaçlaa, cio de ouro
baixelas, bandeias, balmazes, bacias, fio, de prata, fiveiss de metais preciobombanieres, baldes; • borboletas, baús sos, galreteiras e metais preciosos. jóias
para sacos de viagrm. baterias, bases de Jóias falsas, lantelolas de metais are.
Classe 33
metal, braçadeiras. borbulhado:as, bules, ciosos, .medalras de matais precio.ses
Titulo
bisagra, buchas, " bainhas para Jacas, semi-preciosos e suas imitações palitos
baterias de casinha, colheres da pedrei- -de ouro, pedras preciosos para ja:a, pe.
Vrnso n.9 668,531, de 2740-64
rosi cadeados. cortantes, cabides, chaves 'tiras settaprecip.sas para jas, pérolas
Rohegê
Representações Ltda.
de parafusos, conexões para encana- e imitações de_ piSrolas, 'pratos de me.
Guanabara
mentos, caixas de metal -pata portões, taisp reciosos, serviços de chá e de cata
colunas, canos, chaves de fenda, cha- de metais preciosos. -serviços de licor
am.a inglêsas, cabeções, canecas, copos, de metal preciosa, servicas de retrescos
cathepots. 'centro de mesa, coqueteleiras, de meatl precioso, aerviças de salada
caixas para condimento de alimentos, de frutas de metal precioso, serviços de
conchas, caldeirões. caçarolas, chalei- sorvete de' metal prealoso. s sapeiraS de
ras. cafeteiras, coadores, cuscuzeiros,
metais precio
cabides de metal, cabos. caixas de ferro. metal precioso,' taçss de.preciosos,
tura
talheres de ms.tais .
• cruzetas, curvas. 'cantoneiras:. cravos, sosa
colchetes para malas. cantos para' es- bulas de meta/. turmalinaa. lapidadas e
vasos de metais praciosos
Classe 50 '
tojos chaveiros, canivetes, chaVenas,
e representações em geral, em
cremosas,
cadinhos,
crivos,
chanfradores,
•.
Tênnos- as. 668,527 e -663.528, de Comércio
• conta própria ou alheia
Ossinetes. cabos, chaves. correntes para
chaves, colchetes, cantos para pás:as, Eteplin -asa Escritório Tamiso de PiaTermo n.° 668.532, de 27-10-64
chaves para porcas,' circulareS", chaves nejamentes Industrial' e Representações
• Wilson. Lopes Machado
torquensétricas, distintivos, dobradiças,
tida.
Guanabara
descanso par talheres, pratos e copos.
, desviados de á.gua para .chuzeiros. • esferas, engates. enfeites - de metal, esJUSz7et NE— Monta° ituldico
tribos, espátulas, estojos de metal para
I
E•T E . P
•carimbos, eixos, expandidos para tubcs,
.Q‘T6en1co.Ateditoric1
estruturas tnetaiie .as. escarradeiras, 'esInd.Brasileira
pumadeirass espremedores, formões. fojClasse 33 •
ces, ferro para cortar capim. ferrolhos,
•
Titulo
facas, facões, fechaduras. fruteiras, luClasse 25
• tis, formas para doces, botos, empadas' Arvores, de natal, bibeiots, bolas para
• Termo n.9 668.533, de 27-10-64
_furadores. enfeites de árvores de natal, cassas
e pudins. flanges,
, fogões, fogareiros. fechas Para pastas geográficas, cartões postais, cartazes, • Ivone de Jesus Soares Gordalina
Guanabara
e para malas, ferramentas crtantas e displays. desenhos artisticos. desensos
perfurantes para marceneiror, fechos de de calcotnanla para tecidos- estatuas,
metal. ferraduras, trezas de chanfrar. estatuetas, estampas, gravuras. frutas de
!o:minhas, fitas de
fios de arame, vidro, figuras de ornatos, festões, foto.
ganchos, guarnições de metal, garfos, nrafias. frutas de louças figuras para en• ganchos para quadros, grampos para feitar halos de aniversários, batizados.
;-7
enseadas de correias, grades para fogões casamentos e outras, quaisquer comemo• e geladeiras, grelhas. galheteiros, gon- ra-seles. gravuras. imagens. letreiros, ma•
se7sseasicass G
Chan- nequins, maquetas, obras artísticas, obras
zos„ grosas, guia para frete
garrafas,
ilhozes,
joelhos.
jarreta
frar,
de pintura, painéis e cartazes para delanternas a carbureto, limas. 'atuirias, corações e para exposiçaso. projetos,
" Classe 8
licoreiros, latas, luvas. linguetas, !citei- mostruários - mercadorias diversas, e
Artigos da classe
, ras, machadinhas, molas. maletas, molas para propagandaa suportes -artissicos
ramo n.° 663.534. de 27-10-61
para portas. -martelos. marretas, ma- para, vitrines, estatuetas, para adornos
SeverIno Nalesso
trizes, a-imitas. maçanetas. morsa, tiae para fins artisticos e taboletas
Espirito Sánto
-chata, mantegueiras, malhas, mandril
-Classe
50
1.
.
de expansào. navalhas, niples. puas, pá& Para distinguir: Impressos em , geral,
picaretas. pregos. picões. ponteiras. ponImpressos, ações, apólices, biRevista do Homem
teiros, srendedores de papei, passadores anúncios
bilhetes de sorteio, cheques, carde correlás, arafusos, porcas, ratos, lhetes,
tões
comrcials
e
de
visitas,
duplicatas.
, porta gelos, porta-pão, porta-joias.
faturas, folhinhas,
Elegante a
• aorta-esponjas, posta-copos e, garrafas, debênturesaenvelopes,
letras
de
câmbio,
notas
fiscais, notas
paliteiros, panelas, mi-xadores, Pass. promissórias, papeis de correspondência.
-o:açodares, eneiras. mus. tatuas erht• .Classe 32
perfuratrizes: pires, pinças, p8- paasagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Uma revista
:saibas, passadores de roupas, presilhas,
ss

.

-

• Classe sz
•Jornal, rádio TV. .
4

Termo . n.° 663.536, de 27-10.64
Aécio Fiorentino Pimenta de Andrade
Guanabara

raie,

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda,
anuários,' álbuns isnressos, boletins, cai*
tálogoa edições Impressas, revistas, orgãos de publicidades, programas' radio.
fónicos, rádio-televisionados, peças teatrais e 'cinematográficas, programas decensos
Tantos na. 668.537 e 68.538, de
•
27-10-64
Società Anonitna Eletrificazionei S.p.A.
3

nORROG Aç AO

Classe 21
Artigos da c'asse
Classe 11
Artigos da classe
Termo n.9 668.539, de 27-10-64
Lancatonete Bric . a Brac Ltda.
••
Guanabara ••.
j'

.BRIC A. BRAC
Classe . 41

Sanduíches

2;0,

ramo n.° 668.540, le 27-10-64
Hotel Viçosa Ltda.,
Guanabara

de

• VIÇOSA
'Classe 50
Itnpresos eia geral
Termo n.9 668.541. de 27-10-64
Glen Keith-Glenavet Distillery Company United
s r.
Inglaterra
•

1

LOCHAN ORk
Classe 42
Bebidas alcoólicas não mediein•ats

,r4AIRIO OFICIAL (Seção )

èraa-feira 9
ç
•

Termos na. 668.542 é 668.543, de
27-10-64
?aisy Manufacturing Company
" atados Unidos da América
,

• Termo 'n. 9 668.545, de 27-10-64
Agência, Texas de Automóvel Ltda.
Guanabara
'

Termo n.° 668.548, de 27-10-64
Anchor do Brasil Indústrias Farmacêts" ticas Ltda.
Guanabara
AJO' Pis

-~111111,

b..741ufm!,.e-soni.4

44.çv>

•

Classe 18 4
Nome comercial
Dinamites, espoletas, espoletas elétricas,
espoletas de percutia°, fulminantes, (esTêrmo as° 668.546, de 27-10-64
poletas, pólvora para minas, pólvora Avano Camops S. A. Comércio e Repara caças, estopins, capsulas para arpresentações
lime de fogo, cartuchos de dinamite,
Pararia
sápaulas da papel para fulminantes,
cartuchos de papel para muniçóes, petardos, projetos, torpedos, fogos de artifícios, como sejam, bengalas, bengabombas, busca péa, espantalcoiós
linhas.
espigas, estrelas estrel:nhas, foguetes,
laals de fogo, morteiros, pipocas, pistoIndústria Brasileiro
las, pistolaes, rodinhas, tragues, rojões
e chuveiros
•
Classe 36
Classe 1
Para distinguir: Artigos de vestuáka Absorventes, acetona, ácidos, averutoS
t roupas feitas em geral: Agasalhos, agentes quimicos para o tratamento e
*ventais, alpercatas, anáguas, blusas, loraçáo de fibras, tecidos, couros e cebotas, botinas, blusões, boinas, baba- lulose; água ma, álcool, albumina, anilouros, bonés, capacetes. cartolas, cara- lina% alumen. alvaiade, alvejantes inpuças, casacão, coletes, capas, chales, dustriais, alumínio em. pó amoniaco,
lachecols, calçados, chapéus, cintos,
anti-oxidantes, anilcintas. combinações. corpinhos, calças anti-incrustantes,
anti-corrosivos. anti-detonanserboras e de criançaa, calções, cal- oxidantes,
acidulada para
ças, camisas, camisolas, camisetas, tes, azotatos, água
água oxigenada para
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, acumuladores,
pez, fantasias. fardas para nailitares, co- fins industriais, amónia; banhos para
benzina, banzai, betumes,
. Segiais, fraldal, galochas,, gravatas, gor- galvanização,
ros, jogos de lingerie. jaquetas, • leques, bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
luvas, ligas, lenços, enanteu. meias virgem, carvbes, carbonatos, catalizamalõs, mantas, mandrião. mantilhas. pa- dores, celulose, chapas fotográficas,
letós. palas, penhoar, paloma palatinas, composições extintores de incêndio, clopeugas, ponches, polainas, pijamas, pu- ro. corrosivos, cromatoa, corantes, creonhos, perneiras, quimonos, regalos, &otos: dascorantes, desincrustantes, disrobe de chambre, roupáo, sobretudos. solventes; emulsões f.atográficas, enxosusoenstalos. saídas de banho, sandálias, fre, éter, esmaltes estereatos; fana filamures, shorts, sungas, stolas ou slacks, mes sensibilizados para fotografias, il.
talar, toucas. turbantes, ternos, uni- xadoret, formo'. fosfatos industriais, 16sforos industriais fluoretos: galvanizadoformes e vestidos
res, gelatina para fotografias e pintura,
Termo n.° 668.544, de 27-10-64
giz, glicerina; hidratas, hidrosulfitos:
Agencia Texas de Automóveis Ltda, impermeabilizantes. ioduretos: lacas;
massas para pintura, magnésio, morGuanabara
cario; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, axidantes, óleos para
pintura. óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de tumesol, papéis heliográficos e heiocopistas, peliculas
Indústria Brasileira • sensivels, papéis para çotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
Classe 21
Para distinguia; Veículos e suas partes tintas, preparações para fotografias,
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- produtos para niquelar, pratear e cromóveis. auto-caminhões, aviões, amor- mar, produtos paru diluir tintas prosá°.
reativos, removedcres, reveladores;
. tecedores. alavancas de crinablo, braços,
sabão neutro, seis, salidlatos, secantes,
breques, braços para velculos,
carrinhos de mão e carretas, cami- silicatos, soda cáustica, soluções quínhonetes„ carros ambulantes, caminhões micas de uso Industrial, solventes, sulcarros, tratores, carros-berços, carros- fatos; tintas em pó, líquidas, sólidas
tanques, carros-irrigadores, carros, car- oa pastosas pare mackira, ferro, pareroças. carocerlas, chassis, chapas cir- des, contruções, decompões, couros, tevedores para passageiros e para carga, cidos, fibras, celulose, barcos e veículos. talco Industrial, thiner,
calares para veículos, ccbos de veículos
corrediços, para veículos, direçaca.
Termo
n. 9 668.547, de 27-10-64
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
engates para carros, eixos de direção, Anclaor do Brasil Indústrias Farmacêv
ticas Ltda.
freios, fronteiras para veículos, guidão
Guanabara
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. notocargas, moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiculos.
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-famas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para veiculos. selins. tricicles, ti.
Qasse 3
Tantas para veículos vagões, velocípedes. varetas de controle do afogador e Sul:maneias químicas, produtos e prepaacelerador. tróleis, troleibus, vareta de rados jura serem usados na medicina ou
na farmácia
carros, toletes para carros

TEXAS

Termo z1.9 668.552, de 27-10-64
Transportadora Panamar Ltda.
SSio Pauk
;TRANSPORTADOR, ,

rí
g ncra_Texas _
'art Automóveis Ltda
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PANAMAR LTDA.
Nome comercial
Termo n. 9 668.553, de 27-10-64
Sonap — Sociedade Nacional de bab
paganda S. A.
São Paulo
•

• Classes: 1, 2, 3 e 48
SONAP
Substancias quvmicas e preparações
87to Paulo—Cepital!
usadas nas indústrias na fotografia e
nas análises e pesquisas. Substancias e
predarações quanicàs usadas na agriCasse 33
cultura, na horticultura, na veterinária
Titulo
e para fins sanitários. 'Substancias gulmicas e produtos e preparados para
Tênno n.° 668.554. de 27-10-64
serem usados na medicina ou na farm& Epal Emprésa Paulista de Adminbire.
cia. Perfumaria, cosméticos. dentifricios
çzo Ltda.
e produtos de toucador
São Paulo
Termo n. 9 668.549, de 27-10-64
Edouard Antonios 991-Khouri
São Paulo
.

O P Xzr.

CINTRO COM E:ROI A
IA LAPi
Cd() Paul o—Cevoitai,

Ciasses: 33 e 30
Classe 36
Titulo
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Térax) n. 9 668.555, de 27-1044
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
Antonio Sallum
botas, -botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés; capacetes, cartolas, caraSão Paulo
puças, casação, coletes, capas. chalea,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
f •
cintas, combinações, carpinhos, calças
Infiletria Drasilein
d:Psenhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas colarinhos, cueiros,
saias, casacos, cuwelos. dosnin6s, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- . Ténno a.° 668.556, de 27-1044
ros logos de lingerie. jaquetas. laquêt, Discalbrás Distribuidora Brasileira da
males. mantas, mandrião, manaaa. paCalçados Ltda.
srpm 'sgmetu 'so5ual 'sei% 'tenni
São Paulo
porta-copos, porta-niqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas, recipientes, suportes auportes para
t; A DZ A ro CALÇTO
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serinletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
Classes: 23, 35, 36 e 39
nhas, perneiras. quimonos regalos, Scuaa, saltos e solados de material pilarobe de chambre. roupão, sobretudos, tico, de couro e de borracha, calçados
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
em geral
meteres, aborta sungal. :tolas ou slacks,
tule", toucas, tarbantes, ternos, uniTermo n.• 668.557. de 27-10-64
formes e vestidos
Discalbrás Distribuidora Bra s ileira de
Calçados Ltda. .
Tê:mo n.° 668.550. de 27-1064
São Paulo
Rizieri Nicheli Bandrini
São Paulo
CIRCULO DD CALÇAixr,

i ç

o,_

OUIA TURI STI C O .
4S ESTANCIAS

C.1..aea: 28. 35, 36 e 39
Para distinguir: Salas, saltos e solidas
de material plástico, de couro e de
borracha, calçados em geral
Cisase 33
Titulo
Tênmo
668.558,' de 27-10-64
Discalbrás Distribuidora Brasileira th
Temo n.9 668.551, ele 27-10-64
Calçados Ltda.
Sonap — Sociedade Nacional de ProSão Paulo
paganda S. A.
São Paulo
SONAP—SOCI EDALz
NACIONAL DE
PROPAGAS 111 S.&.
Nume comercial

..---...g, Do

-

' 444 DO'

Classes: 28. 35. .36 e 39

Para distinguir: Solas, saltos e solatlk;
de material plástico, de couros e

borracCaa, calçados em atrai

4

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

984 Tirça-feira 9

Termo a.• 668.562, de 27-10-64
Termo á.° 668.559, de 27-10-64
Dtscalbrás Distribuidora Brasileira de Epal Empresa Paulista- de Administra:
ção Ltda.
Calçados Ltda.
São Paulo
São Paulo

•caerEto COMERCIAL
rA LAPA -Classes: 16 e 33
Título
•

Termo n.° 668.567, de 27-104964
Antonio Salluzn
São Paulo

Termo n.'" '668.572, de 27-10-1964
Ancora IudstrIzt e Comércio Ltda.
São Paulo

Cáravana
Indústria Brasileira,
Classe . 36
Calçados em geral-,
Termo n.° 668.573, de 27-10-1964.
Ancora e Comércio Ltda,
São Paulo
s

Março de 1965
'Termo n.o 668.578, de 27-10-1961
Ancora Indstria e Comércio I,tde.
São Paulo

.Corvetal
Indústria Braaileirri
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 668.579, de 27-10-1964,
Ancora Indstria e Comércio Ltda.

-São Paulo

P0005-0
Indastria

Classes: 28, • 35, 36 e 39
Para distinguir: Solas. solados e saltos
de material plástico. . de couro e de
borracha, calçaaos em geral
Termo n.° 668.560, da 27-10-64
Tu Autcmóveis Ltda.
São Paulo

J U.•
Indústria.
Br'asllei ra

Classe 1
Álcool
Termo n.° 668.568, de 27-10-1964
Indústria de Calçados Indenpendência
Sociedade Anõn ma
São Paulo
INICYSTZIA DE

CALÇAIS INDr'21-u

Chistera
Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados em geral

Classe 36
Calçados em geral

Termo n.°'668.581, de 27-10-1961
Cícero Jesus Coelho Silveira,
São Paulo

Termo n.° 668.574, de 27-10-1964
Âncora Indstria e Comércio Ltda.
São Paulo
_

=TIA s/A.

•

Classe 21
Para distinguir: Veidulos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões. aviões ., amor;
tecedores, alavancas de cambio. is‘aços,
breques, braços para vetcu/os, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canil. nlionetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadom, carros, carroças, carocerias. chassis, chapas drculares para veículos. ccbos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicu las. direção, dana
gadeiras, estribos, 'escadas rolantes,- elevadores para passageiros e Para carga.
engates para carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veicuios. uuldão
, locomotivas, lanchas. motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques
para-lamas. para-brisas. pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculara
rodas.p. ara veículos. selins, Medes, tirantes para veículos vagões, velocipades, varetas de controle do afogador e
acelerador, •róleis. troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Termo n.. 668.561. de 27-10-64
Sonap — Sociedade Nacional de Propaganda S. A.
•
São Paulo

Classe 36
Calçados em geral. solas solados e
saltos de borrac!ia
Te•rmo n.° 668 .569, de 21-1Q-1964
Ao Boticão Universz-ni Ltda.
. São Paulo

Termo n.° 668,570. de 2710-1964
Âncora Indstría e Comércio Ltda.
São Paulo
•

Indústria Brasileira
Classe- 36

Termo n. o 668.571, (12 27-10-1964
Âncora Indstria e Comércio Ltda.
São Paulo

Indúntria Brasileira
Classe 36
Calçado em geral

•

Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 668.575, de 27-10-1964
Âncora Indstria e Comarcio Ltda.
São Paulo

Indústria ,Brasileira
Classe 36
Calçados em geral

• AJA A r_Agências?,
?Aiiúricidi s e ArouriCia-rifis
Classe 32 •
Publicações em revistas, jornais e correlatos ou secções especializadas dessas
•
publicações
Termo n.o 668.582, de 27-10-1964
Cacem Jesus Coelho Silveira
São Paulo

Panorama da Propage4 •
Classe' 32
Publicações em revistas, jornais g correlatas ou secção especializadas dessas
publicações
Termo n.o 668.583, de 27-10-1964
Pedreira Itatiba Ltda.
São Paulo

Termo n.° 668.576, de 27-10-1964
Âncora Indstria. e Comércio Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileivi

o an
Cakados 'em geral

Classe 33
Sinal

Indústria Brasileira

04247:4ac'ecaaf,
Classes: 6, 8, 10 e 17
Máq-uinaa e suas partes, pa,a- uso oaontológico, instrumentos de precisão e cientificas para uso opontológico oa • não,
artigos dentários e equipas para gabí.7.
neles dentários, instalaçõ.'; para escritórios de .dentistas, arquivara e wensas

Indústria Brasileirg

lnaustría Brasileira'
Classe 36
- Calçados em geral

•

Classe 16
Pedras paar revestimentos de consta.
ções em geral
Termo n.° 668.584, de 27-10-1964
Pedreira São Pedro Ltda.
São Paulo

"Termo no 668.577, de 27-10-1964
Âncora Indstria e Comércio Ltda.

São„Paulo

Indústria Brasileirs
Classe 36
Calçados em geral

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

G
Classe 16
Pedra.. paar revestimentos de construções em geral

