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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII — N.° 69

DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL [REVISTA

"

DECISÕES DO MINISTRO
Ação de Nulidade de Registro
de Marcas

Rio, 7 de Abril de 1965
Osorio Monteiro — titular do registro da marca — Edição Extra — registrado sob número 233.365 — O
Sr Ministro exarou o seguinte despacho De acórdo. Em 29 de março
de 196,3. Assa Daniel Faraco.
No parecer do Sr. Consultor Juriclic° substituto, na parte final, diz o
eia:tante:
Item 3 — Evidente, pois, que não
tem competência, a União Federal,
Pema promover a nulidade do registro que só "aqueles a quem a lei atribuiu o direito de recurso administrativo 1Código da Propriedade Industrete artigo 156, parágrafo 2.9 ia fine)
poderão tentar vulnerar". Não há,
per consoem/li e qualquer providência
a twrar.
DECISÕES Do SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Rio, 7 de Abril de 1955
Eerarclo Pagliaccetti e Domingo Vicente Curzio — no recurso interposto
ao indeferimento do termo 80.621 —
privilegio de invenção: Aperfeiçoamentos em venezianas rolantes — O
Sr. Secretário da Indústria exarou o
seguinte despacho — Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos
pareceres. Rio de Janeiro, 25 de março de 1965. Assa Eduardo Portella
efeito, Secretario da Industrie.
Laaoraterio Loubet de Produtos
Farmacêuticos Ltda. — no recurso
interposto ao indeferimento do pedido de caducidade da marca : Vermoarinas — número 70.072 — o Senhor Secretário da Indústria exarou
3 rs , f , ;tiftite: Conheço do recurso e neao praiimenio, Zaee aos pareceres.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1965.
Ase.) Eduardo Portella Netto, Secretário da Indústria.
Laboratório Libertas Ltda. — no
reclit'so interposto ao deferimento do
termo 155.358: marca — Pneurnolimas — do requerente: L.I.M.A.S.
I ebora t orl Ita t iano Meclicamenti Ardeoll Sanitari — O Sr. Secretario
exarou o se g uinte: Conheco do recurso e nego-lhe provimento, face
aos pareceres. Rio de Janeiro. 5 de
abril de 1965. Assa Eduardo Fortelle
In1etto, Secretario da Indústria.
Laboratório Moura Brasil Orlando
Rangel S. A. — no recurso hiteroosto
80 deferimento do termo — 158.520
L alarem Bulfestn — do requerente:
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Produtos taricecautiços Senna Ltda.
— O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho: Conheço do recurso e
nego-lhe provimento, face aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de abril de
1963. Asso Eduardo Fortelle Netto,
Secretário da Indústria.
Oreste Gifalli — no recurso interposto ao deferimento do termo -156.650 — warca: Induloty — do requerente: Joaquim G. Machado —
O Sr. Secretário exarou o despacho
seguinte: Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de abril de
1963. Assa Eduardo Portella Nett,o,
Secretário da Indústria.
Refiitaclora de óieos Brasil S. A.
— recorrendo do despacho que indeferiu o teimo 1al.839 — marca: Mblho Mesa — o Sr. secretário exarou
o seguinte: Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres. Rio de Janeiro, s de abril de
1963. Asso Eduardo Portella Netto,
Secretário da Indústria.
A Serviçal S. A. Técnica e Comercial — no recurso interposto ao
deferimento do teimo 169.857 — titulo de estabelecimento — Servilar
— do requerente: João Augusto de
Andrade — O Sr Secretário exarou
o Seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face
aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de
abril de 1965. Ass.1 Eduardo Portella Net`o. Secretário da Indústria
Instituto Cientifico Mediador Ltda.
— no recurso interposto ao indeferimento do térino 177.486 — marca:
Trepargli — o Sr. Secretário exarou
o seguinte despacho: Conheço do recurso e nego-lhe provimento,, face
aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de
abril de 1965. ?des•' Eduardo Portel:a Netto, Serreterio da Indústria.
Aldo Zulient _ no recurso interposto ao deferimento do termo —
189.029 — marca: Utilar — da requerente: Fábrica de Colchões de
Molas anilar Ltda. O Sr. Secretário exarou o seguinte: Conheço do
recurso e neen-the provimento face
aos pareceree. Rio de Janeiro. 5 de
abril de nr;:;. Ass Eduardo Portella
Nato, Sec e eterio ia Indastria.
Laboraierio Sanitas do Brasil S.A.
e Laborteraiera Bristol S. A. Indústria Qui:rica e Farmacêutica — ambos recorrendo do despacho de deferimento do tarmo 253.746 — marca:
Multibionto. - requerente: E. Merck
Aktieneela.e haft — o Sr. Secretário da Indeerrin exalam o seguinte.
Conheço do recurso e nego-lhe provi-
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incuto, face aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de abril de 1965. — Assa
Termo:
Eduardo Fortelle Netto. Secretário
NO
296.141 — Rubens Ferreira
da Indústria:
Preste seclarecirnento em face do pa'agem Sociedad Anenima Industrial recer da Divisão de Marcas.
— no recurso interposto ao indefeAnionio Borin S. A, Indústria e
rimento do termo 271.579 — marca:
Iggam o Sr. Secretário exarou o Comercio de Bebidas e Conexos — no
de desarquivamento do terseguinte despacho: Conheço do re- pedido
curso e nego-lhe provimento, face mo 578.834 — Torno sem efeito e
aos pareceres. Rio de Janeiro, 5 de despacho de arquive-se de fls, eis que
abril de 1965. Ass.) Eduardo Portella houve petição cumprindo a exigência
no prazo normal e determino se prosNetto, Secretário da Indústria.
siga no exame dos novos exemplares
Perfumes Coty S.A.B. — recor- apresentados.
rendo do despacho que indeferiu o
tenro 320:213 — marca: Fastan —
Termo:
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte: De acareio com o artigo
N G30.117 — frase de proprigan50 da Lei 4.048 de 1961, e da Porta:
drieegy
é de lei
ria Ministerial de 27-9-1963, conheço
uerentaes:iint
ae
anicile
a ficio Fleppo
do recurso e lhe dou provimento, S. A. Fábricas de Tecidos Belém —
visto a falta de prorroga rito do regis- Torno sem efeito o despacho de prostro impeditivo n.9 89.290, que resul- siga-se o registro de fls. e determia
tava na razão de decidir do despacho na o arquivamento do processo desta
recorrido de fls. 8. Assim, na ausên- frase de propaganda a qual está excia de impedimento legal, concedo o tinta pelo término de seu prazo do
registro cia marca pleiteada a fls. 2.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1865.
Reconsideração de Despachos
Asso Eduardo Fortelle leetto, Secretário da Indústria.
Sabota Corretores Ltda. — no peEmílio Berezovsky — recorrendo do dido' de reconsideração do despacho
despacho que deferiu o térino 325.341 de indeferimento do farm° 355.560 —
— título: Tapeçaria Sul Americana marca: Informador Sanloa — Man— de: Jayme Cebukin — O Sr. Se- tenho o despacho de indeferimento
cretário exarou o seguinte despacho: publicado aos 7-8-1962, porque o peDe acdrdo com o-artigo 50 da Lei nú- titório de fls. 17 não traz arrumenmero 4.048, de 1961, e da Portaria ,os ponderáveis e novos elementos caMinisterial de 27 de setembro de pazes de nindificar o referido despecan: c) aditivo ao pedido de reconsi1963, conheço do recurso e lhe nego dera-ao
de diapaelio deu entrada foprovimento para manter o despacho re (4 t3 prazo lee. n1 — 7 de marco de
recorrido de fls. 5 com aplicação dos 1163.
artigos 117 e 115 do Código da ProR ,• rnr . ideração de Despacho
priedade Industrial. Rio de Janeiro.
5 de abril de 1963. Assa Eduardo
B.
do Brasil S. A. —
Portella Netto, Secretário da Tildes- , RodeiosGoodrich
de Borracha — no pedido
fria.
le reconsideraçasn do despacho de irlEnianuel Merck Offene HandeIs-, tierilnep, o do ternio 395.877 -- margesellschaft — no recurso interpostol ca: Ratado de Luxo De ocórdo
ao de ferimento do termo 337.811 -- com o artigo 63 do Decreto 535, cle
marca: Cltrion — o Si'. Secretário 25 de j aneiro de 1962 e parecer da
exarou o seguinte: Conheço do re- Divisar) da Mercas, nego provimento
curso e nego-lhe provimento, face aos ai pedida de reconsidera e ão de als. 8.
pareceres. Rio de &melro, 5 de abril t eentenho ia eu anterior despacho de
i naeferiniento da snticitn e ao feita. a
de 1965.. Ass.) Eduardo Portella Net- igdel
infrin ge oroible ão renstente de
to. Secretário da Indústria.
'Positivo at e ei em vi e'or. A teie() 95
Societe de Sucreries Brasiliennes na 16 do Ceaiee.
— recorrendo do despacho que indeferiu o termo 369.516 — marca: Dry
Sor:edaf.s . ^ p enteia Conde — no
Pele
O Sr. Secretário exarou o se- pedido de re consideração do despaguinte despacho: Conheço do recur- cho de indeferimento do têrmo so e nego-lhe provimento, face aos 460.31,3 — marca: Conde — De acõra
pareceres. Rio de Janeiro, 5 de abril • do com o artigo 63 do Decreta 5e5,
de 1965. Ass.) Eduardo Portella Net- 1 de 23 de j aneiro de 1962, e parecer
da Divisão de Marcas, nego atendito, Secretãrio da Indastret.
mento I2a
5..1v de recorateleração
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
Westinado à publicação nos
jornais, diáriamente,. até às
15 horas, exceto aos ísábados,
quando deverão fazê-lo até às
,
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
rasos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seçãet de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
eté 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
pnuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer époCa, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
vala ser suspensas sem
viso prévio.
Para facilitar aos assinantes
verificação do prazo de valiNade de suas assinaturas, na

de fls., mantenho o meu anterior despacho de indeferimento da solicitação feita.
Indústrias Químicas Manguei S. A.
- no pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do termo
- 408.156 - marca: Beech-Nut De actirdo . com o artigo 63 do Decreto 535 de 23 de janeiro de 1962,
e parecer da Divisão de Marcas, nego
atendimento ao pedido de reconsideração de fls, e mantenho anterior
despacho de Indeferimento da solicitação feita.
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Impresbo nas oficiosa do Departamento ' de Imprensa Nacional
ASSINATURAS

FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior: 600.
Semestre . . . Cr$
Ano . . . . . . Cr$ 1.200
Extehor:
Ano . . . . . . Cr$ 1.300

Capital e Interior:.
Semestre . . . Cr$
450
Ano . .
. . Cr$
900
Exterior:
Ano . • . . . Cr$ 1.000

parte supericr do enderêço vão
impressos. O número do talão
de • registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

N. 128.853 - Atma Paulista S.A. Transferência de Nome de Titular
de Processos
Indústria e Comércio.
N. 133.454 - Rigesa Celulose, Papel e• Embalagens Ltda.
Patrician Plastic Corp - transferência para seu nome do termo Diversos
114.215 - privilégio de invenção Anote-se a transferência organizada
N. 116.071 - Milton - Agustinho =- sob as leis do Estado de Marine.
The Warner & Swasey Company
Arquive-se.
transferência para seu nome do
N.9 116.279 - Padrão Indústria -termo
136.855 '- privilégio de InvenMetalúrgica e Comércio S. A. - ção - Anote-se
a transferência.
Arquive-se.
N.9 116.638 - Amadeu Paolpoli Arquive-se.
N. 116.664 - Adolpho Pritzon Arquive-se.
N.9 117.033 - Mecânica Industrial
Estanmotec Ltda. - Arquive-se,
N.9 117.053 - Giuseppe Manfredi
- Arquive-se.

Indústrias de Produtos Alimentícios
Piraqué S. A. e Indústria de Bebi;
das Madrid Ltda. - ambos recorrendo do despacho que indeferiu o termo - 424.029 - marca: Piraquê Relativamente aos -pedidos de fls. 13
.e de fia 17: 1 - o primeiro está prejudicado, eis que foi baseado numa
publicação errada do Diário Oficial. EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO
o qual foi posteriormente corrigida
2 - Nego atendimento ao segundo
mant endo o primitivo des pacho de (Retificado por ter saldo , com incor:
reções)
ind eferim ento do nedido, de acôrdo
com o amua 61 do Decreto 535. de
Privilégio de Invenção Deferido
23 de tan . feo de 1962.
EXPEDIEIÇTF IDA DIVISÃO DE
PATENTES
lafoáélo de N. tilidade Indeferitb
•

Rio, 7 ,de Abril de ,1963

Térmo:
NP 119.156 - Neivo tipo de comedouro para, aves - requerente:
Martins de Vasconcellos de Oliveira.
Exigências

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

Rio, 7 de Abril de 1965
Termo:
N.9 123.725 - Processo para a preparação de derivados de isoquinolina
até agora desconhecidos - requerente: Sandoz S. A.
Moda° de Utilidade Deferido
Têrmo:
N.O 123.447 - Um nôvo suporte
para blocos de papel - requerente:
Arquimedes Material Técnico S. A.

Têrmos com exigências a cumprir:
NY 127.405 - Indústrias BrasileiModélo Industrial Deferido
ras . de L.spis Pritz Johansen S. A.
N. 127:937 - Pilot Pen do Brasil
Têrmo:
S. A. Indústria e Comércio.
124.603 - Original modelo de
N.9
N.O 128:854 - Atina Paulista S.A. dispositivo anti-ofuscante para veiIndústria e Comércio.
calos - requerente: Serdica ImporPilot Pen do Brasil tações
N.o 127:938
e Representações Ltda..
S. A. Int/1:16W e e Comércio.

N9 288.395 - Emblemática bidas Wilson .A. Ind. e Comércio,
el. 42.
PublicidaN9 292.533 - Urbas
de .Urbis S.A., cl. 32.
No 296.033 - Milk Plowers - irmãos Medeiros & Travessos Ltda.,
classe 48.
N9 296.781 Aparecida - A Tuma
Parati, cl. 37.
NO 297.014 - Roteenke Comercial Roberto Lenke Ltda., el.
no 1.
Exigências
NO 370.796 - Essa - Rumble
Ricardo Cristobal .Kenny - Na' .84 Refining Co., cl. 39. .
No 389.429 - Petiiux
Sina
transferência do termo 116.273. Creações Infantis Ltda., el. 36.
Cumpra a exigência.
N9. 394.991 - Pincel Atômico Termos com exigencia e cum'Pilot Pen cio Brasil S.A. Ind. e Coprir:
• 149 96.220 - José Augusto Bodallo. mércio, el. 17.
N9 414.413 - labnal - .Tetinai
No 114.237 - Marcelo Martins &
Texth .Ltda., ci. 23.
Cia. Ltda.
N9 415.949 - Mac Inter - Mac
N9 122.293 - Passos & Passos.
Inter Cia. Internacional de Magainas
NO 122.768 - Rajime Ota:
¡Industriais, cl. 6. •
NO 156.575 - Chemetron Corpo-,
N 9 416.768 - licil - EcU Minora
ration.
de Catalogas Industriais Ltda., et.
32.
Diversos:
Nv 417.023 - Açuterna - AçoreN9 127.335 - Paulo de Breyne ma Comércio de Ferros e MariaisSilveira. - Arquive-se.
.
cia9 .,4171.
C .985.
N9 129.616 - Amoedo de Andrade. LIN
0 - Cortez - Cortez Comercio -e Importaçao S.A., cl. .6.
- Arquive-se.
N9
419.008 - Piorenza - Plorenza
No. 129.636 - Demourier Baptista
Decorações :Ltda.. ci. 40.
Santos. - Arquive-se.
•
N9
No 131.624 - Douglas Calixto. 421.126 - Zum - 'Zuni ".uebidas e Conexos Ltda., ci. 42.
Arquive-se.
N 9 421.128 - Aicatex - nio. de
EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE
Mamas Alcatex Ltda., cl. 36.
INTERFERENCIA
NO 421.143 .- amolar - Reynatdo
Romana, cl. 40.
Marcas Deferidas
No 421:MO - raiai - Bar e ban.
cites Fali Ltda., cl. 41.
Dia 7 de abril de 1965
' N o 422.073 - -Roi° Kail - Priinax
N9 273.710 - Cinematográfica Te- Administradora Corretora e 'Comerleking - Cinematográfica. 'iieleking cial S.A.,/ cl. 49.
N° 42.766 - Colber - Cerol 'calLtda., ci. 13.
- N9- 280.200 - Emblemática Ter- ber S.A., ci. 37. •
t N9 426.835 .1 R P - .1iad. da
rapianagem Serias Ltda., dl. 16. •
N9 273.793 - Copacabana - Abrarn Roupas Profissionais 1 R P Ltda., ci.
Miednicki. cl 36 (tendo em -•v" t
n9, 36 (COM exciusao de artigos de
malhas -e artigos -de pele. reg. 211.480. tio requerente).
•

•

t.,

•.,

•
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7 de Setembro
No 423.382
Lanches 7 de Setembro Ltda., Cl. I
110 41.
No 423.918 - Ipo - Ipo Ind. Paulista de Vinhos Ltda. Al. 8.
N9 429.221 - Cola Solex - Jacoo
Batista Teixeira, Cl. 28.
N9 432.351 - Proque - Proquu
Produto, ''1imLos Ltda., ci. .1.
43`.. 55'1 -- Bom Fim - 8.
c,. 44.

N' 4) .3./9h -- C! at+0 --

Amora°

F• euvalt_:.s 1 n: • -).)a 4' Cia. Ltda., el.
rt r? 8.
-p .1:: serra - Maei C:

,t)

N 4, t 1,1

et).,ta..-at, el. 42.
.'1••111:- -- Perfumaria
el
-

N? 4 .1 ,

va:p amo - Perfil-

s./ L . ii . •;.1.

anotec• *As para ludas. 1 )....
Cl .
.
E'
Ciorotecnica
. _ .1,:tpulP..,”:"S para _inclua,
com exclusao
de elmentG
tintas de amlil'IRO •
nas 1 1 1111 1".1...s
N9 462.1-;0
serrana - Maceirena Ltda., su 26.
.
"o

?

nica

insign I s Deferida:
N 242.i31 - GuaporeS.A. fluo l etc.t . Indústria e Agricalat
elasm.../* a -2-4-5-6-7
- 8 -- 11 -- 14 -- 15 -- 18 - 21 31 35 -r • 41 - 45 - 47 (com o artigo 114' cit. Codigo com exclusao de
gènero de comércio das classes 5 e 11
tendo çai vi-•ta o reg. 164.052 de
terceiro'.
N9 417.114 - Padaria e Biscouto.ria Brasil - Irmaos Pinto de Carvalho Lula., clases 41 - 42 - 43 (art.

111

Frase de Propaganda Deferida:

N9 296.766 - Forte - timberto
blodiano S.A. ImportaçãO e Exportação, cl. 38.
No 297.027 - Bel Franco - Palateria Bel France Ltda., el.
.
NO 386. 508 - Cimbra - mora
Cia. Industrial Minas Brasil, classe
n9 N.
•
N9 397.552 - Kanamycin - Brisa
tol Laboratories Inc. cl. 3.
No 418.474 -- Geriova
Contei).
ções Conga RI.A• cl. 38•
N9 417.014 - Asahl - Schuch Deeker & Cia. Ltda., Cl. 41.
No 417.026 -- Eletrogel - Comercio e Ind. de Refrigeraçao Eletrogel
Ltda., el. 8.
No 417.080 - A Cegonha - Soares & Gonçalves Ltda., 01. 38.
N9 422.017 - Congo - Metalúrgica Corto José Sabe & Cia. Ltda.; el.
n 9 11.
N9 422.791 - Sexy - Malharia
Nossa Senhora da Conceição 8.A.,
cl. 38.
No 426.238 - Evani - Artezania
de Calçados Evani Ltda., cl. 36.
N9 429.085 Alvegina - Indústria
e Comércio de Detergentes Alvegina
Ltda., el. 46,
NO 432.270 - Caracol - Agostinho
Silva, cl. 21.
N9 432.271 - Caramujo - Agostinho Silva, el. 21.
NO 434.085 - Azteca S.A. IndIlstria Cons. e Mineração, el. 4.
Titulo de Estabelecimento Indeferido:
No 295.141 - Material de Construção Gibraltar - Agricola de Souza
Bethlern e l . 16.
No 415.154 - Anúncios Brasil
Anúncios Brasil Ltda., classes 25
32 -- 33 - 50.
Exigências:

(Seção

,

Argel - número 202.283 Silo Carlos - "número 205.074 Casa Sobral, - número 214.142 Argel - número 209.120 - as transferências e as alterações
de nome - Anotem-se as &gerações
e as transferências.
Johnson & Johnson do Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda. - pede para
ser anotada na marca -- Johnson número 178.793 - a alteração de nome da licenciada - Anote-se a alteração de nome da licenciada.
Agro Pecuária Aymoré S. A. - pede para ser anotada na marca - Aymoré - número 181.808 - a alteração do nome da titular - Mote-se
a alteração de nome.
Fferznanny Indústria e Comércio
HIC S. A. - pede para ser anotada
na marca - Serenata - número
186.403 - a transferência e a alteração de nome - Anotem-se a transferência e alteração.
Elevadores Sair S. A., Indústria e
Comércio - pede para ser anotada
nas marcas 131.1r Elevadores - número 188.107
Ser - número 216.026
Elevadores Ser - número 305.562
- título
Silr - número 301.741
- as alterações do nome da titular
- Anotem-se as alterações de nome.
Conservas Piracema S. A. - transferência para seu nome da marca Olinda - número 188.689 - Anotem a transferência,
Conservas Piracema 8. A. - transferência para seu nome da marca Piracema - número 192.569 Anote-se a transferência.
Cia. Mônaco Vinhedos, Indústria,
Comércio, Importação e Exportação
- pede para ser anotada na marca
- Santa Ursula - número 302.318
- a alteração do nome da titular Anote-se a alteração de nome.
Gráfica Editôra Publicações Especializadas S. A. - transferência para seu nome das marcas -:O Agricultor Moderno - número

NO 293.327 - Em preço qualidaae (Terinos com exigências a cumprir)
No 239.201 - Soc. Melhoramentos
T da Silva & Cia. Ltda., do Itapeti Ltda.
unfou
No 275.904 - Eletrolapa Comercial
el. 36 (art. 121).
N9 420.858 - Faça a prova Ca- e Instaladora Ltda.
ninha 3 Fazendas a mais gostosa - N9 421.016 - Acessórios para Auto- 307.623
r 's •ka Ser a fim Ferreira S.A.
Manter° S. Cia. Ltda., el. 42 (art.
O Dentista Moderno - número
IP 430.212 - Rios Soares de Mar- 307.624
121( .
tins Ltda.
Farmacêutico Moderno - núme'N9 432.656 - Consórcio Financeiro roO307.625
Nome Comercial Deferido:
Mendes Caldeira Ltda.
N 9 368.266 - Ind. Musicai Rod No 464.167 - Lab. Quimico Far- - Anotem-se as transferênotas.
"acta. - Ind. Musicai Rod Ltda. macêutico Alfredo de Carvalho Ltda.
(art. 109).
Diversos:
Titulo de Estabelecimento Deferido:
(Térmos Aguardando Anterioridades)
NO 241.676 - Soc. Brasileira de
1
No 422.946 - Ectificio Alvorada - Máquinas e Motores Ltda.
Vasquez & Martinez Ltda„ classe 33 No 278.867 - Fab. de Balas e Ca(art. 1.17 n9 4).
ramelos Cometa Ltda.
N9 431.804 - Casa Feliz - Antô- No 397.363 - Sim Electri0 Corp.
Jorge
Hubbaide,
cl.
41
(artigo
nio
NO 416.165 - Eloy Thyro Alvares
117).
Sobrinho.
1964
Antee
No 432.854 - Edificio
NO 417.022 - Cia. Pinheiros Agro
znerlo v de Oliveira & Cia. Ltda.» Mercantil.
VOLUME III
el. 33 (art. 117 no 4).
N9 418.775 - Celso Garcia.
No 424,906 - Pasto de Serviços e
Leis e Decretos de setembro
Peças Texas Ltda.
Marcas Indeferidas
a dezembro
NO
431.160
Publicitaria
Paulista
N° 155.210 - Ellen - Jorge Fon- S.A.
tes, cl. 8.
NO 432.223 Maúldatura de BrinN° 276.733 - Unte - Ind. de Se- quedos
DIVULGAÇÃO N 9 934
Estrela S.A.
ringas Unia Ltda., el. 01.
Ni 281.331 - Bazuca - Alvaro EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Preço: Cr$ 2.600
Restier Gonçalves, cl. 41.
TRANSFERENCIA E LICENÇA
No 288.088 - Agradabiliasimo
Ramiro Pereira Gomes, cl. 41.
A VENDA:
e Alteracdo de Nome
N9 289.281 - Rainha - Alimenta. Transferência
de
Titular
de
Processos
Na
Guanabara
eia:; Paulo A. Gra.•.uner S.A., atasse
n9 41.
de Vendasx
Seção
•
Rio, 7 de Abril 'cie 1965
N9 292.568 - Construvil - EmpraAvenida
Rodrigues
Alves n • 1
Cozia:mui Ltda., ciSebastião Pereira Comércio e Inno 16.
Agência I:
No 292.897 - Produtiva Represen- dústria de Calçados S. A. - pede
Ministério da Fazenda
para ser anotada nas marcas:
taeoes de Cereais Ltda., cl. 41.
Atende-se a pedidos pelo
N9 292.974 - Dyneletric - Casto- Alteza - número 169.938 Serviço de Reembõlso Postal
Calçados Alteza - número 175.244
fino Aguiar Dias, cl. 8. N9 293.732 - Nova Coimbra - - título Em Brasília
Sobral - Minero 18,5,708
Botei Nova Coimbra Ltda., ci. 41.
• Casa Principal'- número '199.791
. . Na sede do ti .I.N.
Herculano de Souza Oliveira. alasse - titulo' Principal - número 200.993 110 16.
e , ..,,rialidacle
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A Cia. Progresso Nacional indústria e Comércio - Pede para ser ano.
tada nas marcas:
Progresso n9 181.500.
Rosicler n9 183.644.
Akron n9 183.645.
Pomar n9 183.646.
Chantecierno 18.721.
Helio no 192.799.
Notrix n9 192.800.
Chomalt no' 201.702.
Vie Maitema n9 201.879.
Foafomaltema n9 203.064.
Omaltema no 218.111.
Processo n9 218.112.
Sovic n9 222.431.
Sopa Rainha Rosicler 11 9 222.4511,
C P N n9 223.013.
C P N n9 223.014.
Progresso Nacional no 233.015.
Progresso Nacional n9 223.016.
Pregresso no 223.017.
Pregresso n9 223.325.
C P N n: 224.462.
C p N n9 224.468.
Trimait Maltema no 24.976.
Pregresso Nacional n9 225.184. Malzbieer Pregresso n9 238.187.
Vic Maltema no 241.492.
Resicler no 244.391.
Maitema no 244.512.
Maltema lio 244.513.
Alba no 244.590.
Manem n9 245.125.
Maitema n9 245.126.
Rosicler no 245.343.
Nutrax no 277.456.
Invicta no 280.324.
CleMalterna 519 286.230.
Maitema n9 286.840.
Maltema n o 288.465.
Vie. :VM!.en vl r• '7.483 sinal de
propaganda. As alterações do nome
da titular. Anotem-se as atteraçoes
de nome.
Eingenclas:
L. Agostinno Ltda. - Na transierência do registro 301.384. - cumpra a exigência.
Cia. de Produtos Químicos inron-

gut - Na toierbagam do registro Internacionut: u. o.4 processo 3.640 de
1965 e 62.679 n • cr 3.642 de 1965.
- Cumpra a exigência.

Rosenthai Porzeilan Aktiengeseilschaft - Na transferência do re;;,istro internaciorni procf) 1,11-

mero 60.357 de 1963. - Cumpra-se
a exigencla.
Sociedade Concreto Armado 1 .:entrifugadodo Brasil 8. A. -

- Na transferência do registro numero 172.710. - Cumpra a -'1U2eneia.
Móveis Invencivel Ltda. - Na averbação de contrato das marcas numeros 182.437- 182.438. - Cumpra.as
exigências,
Galeria Oceánica Papelaria e Livraria Ltda. - Na transferência cio
registro 183.677, titulo. - cumpra a
exigência.
Diversos:
Societe Prolabo Societe Pour La
Fabrication Et La Vente lies Oroctints Et Appareils de Laboratoires Ritona-Pua/iene. - No pedido de apostila nos registros: 280.788 - 280.187
- 280.788 - 281.998 - 281.999. Retifiquem-se, mediante apostila, o
nome çla titular.
Caris Zeiss - No pedido de mudança da sede social no registro numero 288.780, no termo: 81.054. Anotem-se a mudança de sede social
de: Jena na República Democratica
Alemã para Heidenheim An Lter
Brenz, situada na Republica Federai
Alemá.
Casa Pratt Sociedade Anónima Na averbação de contrato do termo
218.587. - Aguarde-se a condessao
do registro o pedido de averbaçao ae
contrato..

%-re4

Segunda-feira 12

OFICIAL ('Secã.c., 01)

abril de 1965

,
1

Fáb. de Tintas Castelo Ltda. - Wella Aktiensesensehaft - oposi- Seca Rio Ind. e Comércio ae
oposição ao têrnlo 655.754 marca - ção ao térmo
65.759 marca - Wel- 'gos Rurais S.A. (Oposição ao 41;114
taiaa .
linerac
i 653.372 marca Spal) .
alastelo Sintequim.
t Dr. Werner Lehmann (Opos"
Karibe S. A. Ind. e Comercio - Ft werlee Hoechst AktiengesellsOposições
oposição ao termo 657.003 marca - abait Vorm Meister Lucius az: Bru- ao termo 653.124 marca Ultrapboa
ning - oposição ao termo 655.671 Celeste Modas Ltda. (Oposição a 0
Barbosa Freitas Modas S. A. - Caribe.
-. Branovalgil.
termo 654.044 título Casa Celeatek
marca - Metalúrgica Rossi S. A. - opos- ma
6i
posçáo ao termo 60.352
ei
vão ao termo 65.733 marca - Rossi. Cia. Agro Industrial Iguarassu __ Editora Ypiranga S.A. (Oposto
Barbosa.
p
Barbosa Freitas Mochas S. A. - Miguel Braz Gentile - o osição oposição ao termo 656.839 marca - ao termo 655.146 marca Seleções Man
Iguaçu.
oposição ao tOrmo 655.638 sinal de go térmo 655.308 marca Gentil,
moristicas).
Refrescos do Brasil S. A. - opo- r.mprésa de Águas de São Lourena
propaganda - Fig. de Ondas.
Metalúrgica Rossi S. A. .-opo- sição
ao termo 657.408 marca .--- co S.A. (Oposição ao termo 639.B2a
João Batista Mareelino - oposi- sço
6
marca ___ Premiada.
iã ao térmo 55.730
.
vão ao tarm o 650.331 nome comercial
Panificadora São Lourenço).
Metalargica Rosai S. A. - opo- Auto Peças Penha Ltda. - oposição titulo
- industrial e Comércio deeBebidas Rossi.
Projeção Propaaanda Ltda. (Opa.
657.242
marca
Penha.
ao
termo
Itauna Ltda.
siçáo ao tarro° 655.731 - marca sieão ao termo e50.413 marca Alada
JOãO Batista Marcelino - oposi eErnesto Neugebauer S. A. Ind. rada
Aços Laminados América S. A. - Reunidas - oposição ao termo núÇ.(. ao tOrmo 650.330 marca 'Mima. Ft°ssi•
Máquinas Cruzeiro S.A. Comereite
eoão Batista Mareelino - opoz i- oposição ao termo 656.556 nome co- niero 622.278.
e Importadora (Oposição ao ternild
terJulio
Rejtman
oposição
ao
ção ao térmo 650.332 marca Ifueeta. marcial.
.
648 .35)
e .
ã ao Polenghi S. A. Ind. Brasileira de mo 657.735 marca - New Vision.
a . Fleck & Cia. - oposiço
Cerealista Santo Antônio de Indere
Glaxo
Laboratories
Limited
orotermo 649.802.
Produtos Alimentícios - oposição ao sição ao 'termo 660.976 marca - Limitada (Oposição ao termo ntiertga
Brasileira de Vinhos S. A. Ind. e termo 655.698.
co 649.837).
Comercio - oposição ao termo - Anderson Clayton & Co. S. A. Ind. Tetrablototieo.
Importadora São Marcos Ltdra
Glaxo
Laboratories
Limited
orlo:
.650 - marca:
Emblemática.
63Oenouisa
(Opdsição ao termo 659.710 mana
Ind. Química
Santo Anto- e Comércio - oposição ao tenno mi- sição ao térmo 660.970 marca
Seo Marcos) .
mero 655.772.
T
nio S A. - oposição ao termonú- mero
Francisco Blanes S.A. Indústria 1:
ao
tala
Produtos
Alimentícios
do
Litoral
The
Singar
Co.
oposição
nitaa 652.416.
Comércio de Metais (Oposição ao tal%
Brasileira de Vinhos S. A. Ind. e S. A. Ind. e Comércio - oposição mo 656.837 - marca: S. Seucarro. mo
653.591 marca Universal).
Comercio - oposição ao termo nú- ao termo 655.827 - marca: Treviso. The Singer Co. - oposição ao terEditora Eme Ltda. (O posiçãO Ga
mero 650.651 - marca: Em blema- La Republicana S. A. - oposmao m o 656 . 844 marca - SS.
termo 657.885 insígnia M).
ao termo 65.655 marca - JM.
Darno
lisa
Dao S.- A.
Ind. e ao
Com.
Export.
Landal S.A.
Administradora
Orgal Organizaçao Comercial e e Import.
oposição
termo
nú- ticipações
e Comércio
(OposiçãoPara
P0
Ind. Química Santo Antonio S. A. - oposição ao térrno distribuidora Ltda. - oposição ao mero 663.040 marca União.
termo
657.546
marca
Wandall
.
termo 655.158 sinal de propaganda Indústria de Congelados Sacy Ltda. Agro Industrial e Comercial Aguar
652.117 marca: Limp.
laeme S. A. Máquinas e Acessó- - Todos confiam na Orcal Imóveis. .___ oposição ao termo 662.570 marca pei Ltda. (Oposta%) ao termo nartiam
rim - oposição ao termo 652.370 CBE Cia. Brasileira de Extrusão - Ceei.
ro 659.245
Capital).
oposição ao termo 655.413 marca - ,Lojas Rivo S. A. - oposição ao Tony
Textilmarca
Comercio
e Ind. S.A.
marca: King.
marca
Rizzo.
.
termo
657.904
(Oposição
ao
fesmo
657.983
mata%
' Cia. Calçados Fox - oposição ao Conex.
Bopp & Reuther G.M.B.H. - Lojas Rivo S. A. - oposicão ao Tony).
tara° 652.535 marca: Diana.
J. Moreira Cia. Comercial de eT- oposição ao Marno 645.944 marca - termo 657.905 nome comercial.
Valisere S. A . Fáb. de Artefatos 49
Lojas Rivo S. A. - oposição ao Tecidos Indesmalhaveis (Onosieão ate
ciam - oposição ao têrmo 652.540 BR.
termo 661.769).
Ecopel -Empresa Concessionária de tèrmo
567.900.
merca: Jota.
Lojas
Rivo S. A. - oposição RO Chanel S. Ã. (Oposição ao forma
Metalúrgica Exata S. A. - oposi- Produtos S. A. - oposição ao tertermo
657.901
marca
Rizzo.
ção ao termo 656.690 nome comercial. mo 656.097
658.731 nome com ercial aTolas Cheta
Rivo S. A. - oposição ao nel Limitada).
Malharia Nossa Senhora da Coa- Ecopel Empresa Concessionária de ta Lojas
mo
€57.902
marca
Rizzo.
ce:ç. fto S. A, - oposição ao termo ProdutosS. A. - oposição ao &arrio
Lojas Rivo S. A. - oposição ao Cia. Swift do B rasil (Oposição ao
U-723 marca Regina.
656.696 marca - Copal.
termo 602.694 marca Gancho) .
657.903 marca - Rizzo.
,.'g lhari g Nossa Senhora da Con- Aços Laminado e América S. A. - termo
Eeopel
Epresa
Concessionária
de
Indastrias J. B. Duarte S.A. (Opa.
m
rea.:0 S. A - 0.00SieãO ao "ralo oposição ao termo 656.557 marca - Psodutos S. A. - oposição ao ter- SiÇãO ao termo 602.094 marca noée
car
The
Society.
f60 441 me r
Aeolandia.
Vida).
658.607 marca -- Decoret.
monteai S. A. Ind. e Comércio - Tire Gillette Co. - 'oposição ao ter- na)
Casa José Silva Confeccões B.4,.
Instron
S.
A.
Ind.
e
Comércio
oriai seo ao tArnio 694).910 marca __ mo 656.747 marca - Toni Bril Ca- oposição ao termo 648.084.
(Oposição ao termo 656.971 frase de
pilar.
afiranlast.
Dois Leões Roupas Profisionais Li- neoPaaanda).
alaminst S. A. Ind. e Comércio - Colgate Palmolive Co. - oposicáo mitada
-. oposição ao termo 655.779 Indústria de Máquinas Santa Toza.
oposicem ao ta ram 661. 723 marca - ao termo 659.938 marca - Rose Rose. título Bazar Picapau.
rezinha Ltda. (Oposição ao terMet
Coolosti.
Bril S. A. Ind. e Comércio *- 655.073 marca Santa Terezinha).
Maison Olinda - oposição ao têrT aa Cellular Glothino Co. Lirrilted mo 659.040 marca - Nova Olinda. oposição ao termo 656.747 marca __ Nacional Cia. Distribuidora de PrOm
- noo,siceo ao termo 657.410 marca J. & E. Atkinson Limited - opo- Toni Era Capilar.
dotes do Petróion (Orosieão ao tona.
- Airetex.
Cia. Guanabara de Algodão - mo 655.820 marca Nacional).
ao termo 656.574 marca AtkinTho Cellular Mlothine Co. Limited sição
son West.
oposição ao termo 662.702 marca - cipa S.A. industriai de Produto"
_ onosi oe n ao termo 657.411 mama Time Incorporated - oposicao ao Guanabara
oposição ao 6A516imlesn3 r.res (Oposição ao torta°
- Airetex
termo 656.634 marca - A Grande Casa Garcia S. A. ___
'rim leellular mlothino Co. Lirnited Enciclopédia
da Vida.
termo 655.736 marca - Duzueza de Alfredo Consolo (Oposição ao teia
- onositao ao termo 657.409 marra Time Incorporated - oposição ao Windsor.
mo 656.573 marca EB Sol).
- Aireteo.
têrmo
658.871
marca
Nossa
Vida.
Construtora e Administradora Aval Serraria Americana Salitro E. Aj.
ivrpn,, ç ntlira de Arti g os de BaaaCerâmica
São
Caetano
S.
A.
Ltda.
oposição
ao
termo
662.595.
luf
S.A. (Oposição ao termo naTelaa
c a n a Plest iras Pa ca S. A. - oro- oposição ao termo 660.760.
Auto Union G.M.B.H. - oposição ro 656.784).
ri ,,g1-1 a n ( ermo 658.196.
Labortecne Ltda. - oposic'áo ao ao têrmo 656.343 marca - Audival.
"r e,IT, a S. A. - oposi^eo ao UM- têrmo 655.141 - marca Crasnitin.
Cuddle Knit do Brasil Malhas Ltda. lbesa
Ind.
Brasileira
Embalam
S.A.
(Oposicão
aode
termo
raineta
m e ea1.419 marca - , Rapid Drive Construtora Planalto Ltda. - opo- - oposição ao térmo 655.763 marca ro gens
656.874 marca Poema).
Sm
sição ao termo 655.620 nome comer- Jubilei.
Indústria Mecânica Bali SÃ. (Cana
'mabla. S. A. - orm si-s o ao ter- Mal -- Empreendimentos Planalto Cuddle Knit do Brasil Malhas Ltda. siçãO
ao termo 658.276 . marca Bela.
yrr , ene ,, n 1 rn-s”Ca - nvmrt.
A.
S.
oposição
ao
Marno
655.762
marca
fer).
copoT.tde,,
.
IrptIzsrtr
Plind:,--io Iz
Construtora Planalto Ltda. - opo- - Jubily.
M oade5J5oha2n7s)on.& Co. (Oposição Ei0
seero ^o ferroo fe5.2(19 marca - tição ao termo 655.621 título - Em- Cuddle Knit do Brasil Malhas Ltda. tee
Broma/.
Planalto S. A.
- oposição ao termo 655.7131.
S.A. de Vinhos e Bebidas Calekie
Aearesua Cent r ei do 'Parais° Ltda. preendimentos
Construtora Planalto Ltda. - opo- Cuddle Knit do Brasil Malhas Ltda. (Oposição ao termo 659.497).
- rnncirin 14 n t A rrno 6.5e .799 marea. sicáo
ao
termo
655.622
marca
Piaoposição
ao
termo
655.760.
Zambonn Bernardi & Cia. Limitada
._ rs •-•- +cn rinc A / ,', 1 oraos.
Brasquimica Importadora e Expor- (Oposição ao termo 658.326).
o-, ee aa/1-1,er ri.. IVT . E. R. .-nalto.
Vva,.
H. Underberg Albrecht & Cia. f adara S. A. - oposição ao termo Miguel iiarbieri (Oposição ao ba
C. ' , - - ' - ', r n I s-mo M 4,-, em nome co- Ltda. - o p osição ao termo 655.611 656.190 marca - Basquin.
mo 600.609).
PI•d r.l.
7:o Coatrcee,
- Goteborg Bar.
7Júlio
Divina/ Distribuidora de Vidros
entre-exalem Q.,,,,,r ema, título
Cia. Santista de Papel - oposição
0 cioenroalw8d.;,.2 (Oposiçãoavziltaro
- r,,,,,,i^an ao termo €56.056 marca ao térrno 660.559 marca - Santista. "M e7e3 4â nn
ie eai f'nNa
' na.renci aO rn°
ri 1 gShs i. çAV.121( 0
Editara Ypiranoa S. A. - oposi- ao tétano 657.958 titulo MN).a°onp)Ot.ês1 ç a o
oz ,6 &59.C8i8a6. Ltdaa. 250
e
Livros pecam f- nc r)nrytAt i n n Ltda. Má° w'> térrno 653.024 marca - Se- Kaiser Jeep Corp (Oposição ao siç
pão aoa tem
i.°
sa ao }Armo asa.a70 mera; leaõe,s 'Natais.
a
- craie
marca Azulzilehol .
to).
.
- 'bar.
João Vicente de Araujoo Filho - têrmo 657.950
Jeeri Corp (Oposição ao Dlanda Lopez & Cia. Ltda. et
7-n
,- Ijc;Tving necçv T.PV" S. A. m oposicão ao termo 661.585 insionia termoaiser
657.951).
, ,r i termoo 659.488 titulo
fir,--'-"--n 2 n f Armn PRP áR2 Ti rr,e co- - Cita. ,
:
. Kaiser Jeep Corp, (Oricalçao ao è M ei el
Trp...-;.11 ..._ rt meg ,4, mo
Mera'
Abboud
Nedjmeh
(monis
termo
_
(Oposição
ta
l
"
"May
as
Baku
Limited
VxtrusNO
rio
,
.
raa f' n ,, 127,e;Inira
cão ao Vamo 662. l. marca - Cai e terKmaoise6r5577.Tiee
99554n3:1 Corp .(a1Posição• aeci, termo '056.736 marca MB 90) .
ao
“v. r, n c5.4
ae marca ea rophora
.....
- Alumínio Minas Gerais S.A. (C)A2
c re• --Inceastriás
Granf
Mo
S.
Á.
a.
opi:ia
niCaorrçpa:. ..( erolseigionii Je.. In
sicioatoo .ao termo 660.760 marca
e'.'
(ama r,,, P,,, , Inirp r./.
eire
o
ao
Mamo
564.44£.
marca
Massa.
:
infar
, n1.57.7.972);
r--. ,.- g. , p r, f s'irm n P r,R . 4."; mawm -- :-. xitigrfina; com ovos Cantina.'"
'
arae,
Indústria
Granfino
S.
A.
a-.
i.
(ipoturma
e
.
%ao
"
'F()
.
5
3.
è
né
7
título
.
aem
lerr=
liintd: ,2r.,;:" D''Orsiti
gtie‘
Ilie
4
opo)n.
''.54?
a , a l',-,1
sição ao térmo 564 450.marca ). ter- (Oposimeto ao termo 658.817 r4
sise o ao termo 656.993 marca - Cantina
moF°61.640.M
43o0tom
r
marca
C(C)onwtisnleZalao
-Cognae),
Vim.
NOTICIARIO
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MARCAS D-EPOSITADAS

1

Publicação feita de acórclo eam o art. 130 do Código da Propriedade Industrial, Da da.ts da publicação começará a
41Orrffir o prazo de 60 dias para o dar lamento do pedido. Durante êese prazo poderão n.presentar suas oposições ao Departamento
)Tacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem. prejudicados com a COUCe.,345,0 do registro requerido
14•1•11•••••••n••••••••••1

:isca dc 1.,*.?...iratúrio, pigmentos, potassa,
pós medi:eus para a composição de
tintas, /ir:pai-ações para fotogralias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, prodatoa para diluir tintas prossiato; reativos removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
silicatos, soda cáustica, soluções quiIndústria Brasileira
micaa d 1.13 ,.; industrial. solventes, sulfatos; tintas e:n pó, líquidas, sólidas
Classe 36
Para distinguir: Artigo .% de vestuários ou pastosas para madeira, ferro, paree roupas feitas em geral: Agasalho.> des, contrações, decorações, couros, teaventais, dpercatas. anáguas, blusas cidos, fibras, celulose, barcos e veículos. talaa industrial, thiner,
botas, botinas, blusõea, boinas, baba
chilros, bonés, capacetes . cartolas. caraTênitaa ri." 675.480, de 8-12-64
puças, casacão, coletes, capas, chatas.
Kyowa /-1,:kko Kogyé Co., Ltd.
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
Japo
cintas, combinações . corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calehes, calças, camisas, camisolas, camisetas,
caecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,.
pas, fantasias . fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gral atas, gorClosse 41
ro', jogos de lingerie. jaquetas, laquês.
ejott condimentos químicos
lavas, ligas, lenços, mareeta meias.
maiôs, mantas, mandrião, mantil i ins. paTèralo n. r. 675.481. de 8-12-64
lató n. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
1Prorrogaçâo)
pilarnas
pupeugas, ponches, polainas.
,:‘,hach Ci Co.
nhos, perneiras, quimonos, regalos
Aletnanha
'abe de chambre, roupão, sobretudos,
aa,pensórios . saídas de banho, sandálias
atcres, shorts. sungas, stólas ou slacks
E . , 1 ar. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
675.478, de 8-12-64
Tértno
Manufaturo de Roupas Cassius Ltda.
Minas Gerais

GMP - KYOWA

Termo n.° 675.479, de 8-12-64
Tintas Internacional S. A.
Rio de janeiro

'T IS A,
Classe 1
Alaurventes. acetona, ácidos, acetatos.
a 3 entes químicos para O tratamento e
laraçãc de fibras, tecidos, couro: e te.
Vasa: água raz. álcool, albumina, anilinaa, alumen, alvaiade, alvejantes in-

AC'

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apernivos, anis, bitter, hrandy, conhaque, cervejas farnel genebra, gin. kumel, licores, nectar, putsch, pimpermint, rhum.
amuladores. água oxigenada para sucos de frutas em álcool, vinhos, verfiai industriais, amónia; banhos para muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
çi asmssação, benzina, benzol, betumes.
be. arbonatos de sódio, de potássio; cai
Têrtno n. 9 675.432, de 8-12-64
vftgeni, carvões, carbonatos, catalizaRour. Laboratories, Inc.
,4ec,, celulose, chapas fotográficas.
c ...aposições ext i ntores de Incêndio, cioEstaeros Unidos da América
r,) corrosivos, cromatos, corantes, arcositos: descorantes, desincrustantes, dissalvantes; emulsões fotográficas, enxo'
fre. éter, esrnaltes estereatos; fenol, filmas sensibilizados para fotografias, çlClasse 48
saiores, formol, fosfatos Industriais. fós- Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
foros industriais fluoretos; galvanizado- tratos, água de colônia, água de touca.
res. gelatina para fotografias e pintura,
dor, água de beleza, água de quina,
giz, glicerina; hidratos. iddrosulfitos; água de rosas, água de alfazema. água
irnpermeabilizantes. ioduretos; lacas; para barba, loções e tônicos para os
mav:as para pintura, magnésio, mer- cabelos e para a pele. brilhantina, ban.
su.sor . nitratos, neutralizadores, nitroce- defina, "batons". cosméticos. fixadores.
Islo,s; óxidos, oxidantes, óleos para de penteados, petróleos, óleos para os
jea:a-a. óleo de linhaça: produtos qui- cabelos, creme evanescente. cremes gorri , :na para impressão, potassa inclus- durosos e pomadas para limpeza da
tri-d. p.ipéis • emulsionáveis para a fo- pele e "maquillage" depilatórios. desotos-afia, papéis de turnesol, papéis he- dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
haacáficos e hellocopistas, pelIctdas e talco perfumado ou não, lápis para
ssask .sis. papéis para Sotografia e anã- pestana e sobrancelhas, preparados para
dastrlais, alumiai° em pó amoniaco,
a:1:i -incrustantes, anti-oxidantes, andox la n tes. anti-corrosivos, anti-de tonarat ca. azotatos, água acidulada Para

TWEEN TIME

embelezar cujos e olhos, caellaa pare conjuntos para dormitórios, conjunto*
o rosto e para os lábios. sabão e creme para sala de jantar e sala de visitas,
para barbear, sabão liquelo perfumado conjuntos para terraços, jardim e praia,
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó, conjuntos de armários e gabinetes para
pasta ou liquido; sais pc . furnados para copa e cosinha, camas, cabides, cadeira..
banhos, pentes, vaporizadores de perfil- giratórias cadeiras de balanço, caixa
me; escovas para dentes, cid:elos, unhas, de ráaios, colchões, colchões de molas
e cílios; dum de louro, saquinho pedia dispensas, divisões, divans, discotecas,
mado, preparados em pia pasta. ['qui, de madeira, espreguiçadeiras, escrivanidissolventes e vernizes, removedores da nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
e tijolos para o tratamento das unhas mesinnas, mesinhas para rádio e televia
cuticula: glicerina pei fumada para 0: são mesinha- para televisão, moldura*
cabelos e preparados pira riesco:orb para quadros, porta-retratos, poltronas,
unhas, cílios e pintas ou sina:s artifi. poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
ciais, óleos para a pe'x

vitrines

Tèrin °Il.' 675.483, c.! ,? 3- 2-64
Roux Laboratories, lne.

Tèrmo ti.' 675.488, de 8-12-64

EstaJos Unido.; do Arner...,4

Chapelaria Olympica Ltda,
São Paulo

—

SHOW OFF
i3

Para distinguir: Perturue_s. ei , é• "::us. ez.

tratos agua de colam:a. aaua cie touca.
dor. água de beleza, água d quiaa.

agua de rosas, aatia cie alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhanana. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. alecia para o,
cabelos, creme evanescenu, cremes gor.
Classe 15
durosos e pomadas para IMpeza da pe.
ie e "rnaquilage". depilarios, cicsodo. Aee'atos de cerâmica porcelana, faianrantes. vinagre aromático. pó de arroz ça, louça, louça vidrada e outros para
e talco pefurnado ou nla, lap:s Para uso caseiro, adôrno, fins industriais •
pestana e sobrancelhas, preparados, para artisticos, inclusive instalações sanitáembelezar cílios e olhos', carmim para rias: aparélhos, de jantar, almôço, soo rosto e para os lábios, sabão e creme bremesa, chã e café, bacias de latrina,
para barbear, sabão liquido perfumado bandeiras de porcelana para candeeiros,
ou não, sabonetes, dentit.acios em p& banheiras. bilhas para vinhos, botelhas.
pasta ou liquido; sais perfumados para botijas, bules, bidês, caçoilas para móbanhos, pentes, vaporizadores de pertc. lho. canos de barro para fogão, colume; escovas para dentes. 'gabelas. unhas nas para jardim, xicaras, canecas, com.,
e cilios, rum de louro, saquinho perfil poteiras, confeiteiras, cubos, descansos
macio, preparados em pó. pasta, ligue para guarda-chuva, espremedores para
do e tijolos ara o tratamento Ca unhas frutas, funis, frigideiras de barro, glodissolventes e vernizes, removedores da bos, jarros, jardineiras para jardim, lava
cuticular; glicerina perfumada para os dedos, manteigueira, molheira, pedestais
cabelos e preparados para dsecolo de 1:limpadas, pires, porta-tacas, potes,
rir unhas, dlios e pintas ou sinais arti pratos, puxadores, receptáculos, saladeibafais, óleos para a peie
ras, saleiros, serviços de chá e de café,
taboletas, terrinas, tubos, urinóis, vasiTermo n.° 675.486, de 8-12-64
lhas e vasos
Kyowa H.ukko Kogyo
Ima
Termo n.o 675.489, de 8-12-61
• Chapelaria Olympica Ltda,

(IJohnsort
Classe 41
Japão
Temperos e/ou condimentos

São Paulo
1. ao aitoes.is
quirnicos ehatieutto Oey~

Têrtno 675.487, de 8-12-64
Paait
Aktiebolaget Atvidaberg
Suécia

Classes: 15, 23. 35, 36. II e 48
!Par a distinguir: Artefatos de ceratnica.

IMF"- KYOW4,

(porcelana, faiança, louça vidrada e ou.
troa), para uso caseiro. adorno, fins ar.
tísticos e industriais; tecidos em geral*
couros e peles preparadas ou não, ar-

Classe 40
Móveis eis geral de metal, vsiro. de tefatos de couros e peles; artigos de vessive móveis ara essritórSaa; Armários. tuário. ed tasia sorte, inclusive de esarmários para banheiro e para roupas porte e para crianças (exclusive calçausadas, almo çadas, acolchoados para dos em geral): substancias alimenticias
móveis, bancos, balcões, banquetas. e seus preparados, ingredietnes de allbandejas, domiciliares. berços, biombos, mentaçao e essências alimentícias; e
cadeirais caminho* para chá e café
perfumaria em geral

‘486 Segunda-feira 12
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Térino n. o 675.490, de 8-12-1964
Comércio e Manufatura de Tecidos
J. Silva S.A.

São Paulo

fatos, superloslatos. vacinas para aves

e animais, venenos contra macios, animais e hervas daninhas
Termo n- o 675.495, de 8-12-1964
Edi tbra Abril Ltda,
São Paulo

PRORROGAÇXO

QUE O PREÇO
DESCE

Casses: 12. 13. 14, 15 22 23 e 34
Titulo de Estabelecimento
—
Termo ri." 675.491 de 8-12-1964
Joaquim Ortiz Monteiro
São Paulo

PRORROGAÇÃO

,

rjtn. ,e
ezfiez~1.
Classe 23
Tecidos em geral
Te-mos, na. 675.484 e 675.485, de
8-12-1964
S .C. Johnson 6 Son,Ii
Estados Unidos da Arnerita

PRORROGAad

If A Mu R 7. E.-x

/Beneficiamento
Alto Rio do Sul Ltda.

PFORROGAC40

Lowercsai

IPATO DIZZY

JSUBA

'Ferino ia' ti .c2, de a-12-19n4
Beneficiamento Alio Rio do Sul Laia.

Casse 32
Reviszi.s, aimancigues e joimais

Termo n." 675.503, de 8-12-1964
Comer:ai 13. asi.iv . .'N Laia.
J.:.ta catarina

Te:mo n. 675.496, de 8-12-1)64
Perdigão S.A. Comereió e Indústria
Par.io

PRORROGAÇÃO
110=0S 11810 010 - Wel 5 PUMA 11.5k 395
!Cila

Classe 41
•
Banra. carnes e produtos suínos em
i eral em conserva ou não

t.

Termo n.' 675.497. de 8-12-1964
Auto Chapeação Javali Lida.
Grande do $ul
•

Njavon»
ljndústria Brasileira)
Classe :1
Veículos e suas artes integrantes, exceto
máquinas e motores
Térmo ri.° 675.498. de 8-12-1964
Taeçaria Alvorada Ltda.
Paraná

Alvorada

Classe 46
Classe 40
Para d:stinguii Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos Móveis, colchões e acolchoados para
móveis
aleodão preparado para limpar metais.
detergentes, esprernacetes, extrato de
Termo n. o 675.499, de 8-12-1964
anui fécula para tecidos. fósforos de Nicodemos Philippi
Cia. Comércio
cêra e de madira. g goma para lavane Indústria
deria, limpadores de luvas, líquidos de
Santa Catarina
br anquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas oleina, óleos para limpeza de carros. pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó.
aabão Jomum. sabão de esfregar e saponaccos, tijolos de polir e verniz
Classe 41
para calçados
Fasta de frutas, balas,
mel e geléias
Classe 2
Termo n. 9 675.500, de 8-12-1964
Adubos, ;ácidos sanitários, água desinErgo S .A . Indústria e Comércio
fetantes e para fins sanitários. apanha
Guanabara
?rósea e insetos. (de goma e pape) ou
pa pel ã o), alcalis bactericidas, baratic idas. carrapaticidas, cresol, cresutallna. creozoto, desodorantes, desinfetantes de funadores. exterminadores de
pragas e hervas daninhas, estereliianClasses: 8 e 11
tes. embrocações para animais. enxertos. farinha de ossos. fertilizantes tos- Aparelhos aleiro-domésticos, ferramentas, ferragens e equenos artigos de
fatos. formicidas. fungicidas. ruminanmetal
tes glicose para fins veterinários, guanos herbicidas. insetifugos, larvicidas,
Têm n.* 675.501, de 8-12-1964
microbicidas, medicamentos para animais. aves e peixes. óleos desinfetantes Didro Divulgação e Prorganda S.A.
Guanabara
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatórics pó?
inseticidas. narasiticidas. fungicidas e
desinfetantes. oreparações e g-s.:lute,
inseticidas. ge-rnicic!as, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
tins veterinários, sabões veterinários f
Classe 31'
de çinfetantes, sais para fins agrícolas,
Publicidad
hortículas, sanitrios e veterinários. sul- i

Ei

p

Noire Comercial
Termo n." 675 . 504, de 8-12- 1964
Comercial Itajaiense Ltda.
Santa Catarina

.Comercial
jtajaiense Lida:
Nome Comercial
Termo
675.505, de 8-12-1964
Esquadrias Santa Rita Ltda.
SaLia Catarina

:Esquadrias
Santa Rita Ltda.
Nome Comercial
Termo n." 65.506, de 8-12 1964
Madeireira Noca .Trento Ltda.
Sai:ta Catarina

Madeireira
,Nova Trenfo Ltda.
Nome Comercial
Tèrmos ns. 675.492 a 675.491. de
8-12-1964
Promeca S.A. Indústria t Comércio
São Paulo

X`RORROGAGIO

°

Padrão - Bandeirantes
de Bons Serviços

de

1965

arran,..idores mecanmos para ag medi.
tura, batedeiras para cereais, bonii,a,
para adubar. ceitadeiras, carp:deiras
ceifados para arroz, charruas para agrl.
euftura. cultivadores, debulhadora
Vstocadores• dcsentegradores, e 'ami ga
dores para a agricultura, escarrib cada
res, enzliovadeiras. facas para magisi
f.as agricoias, terradeiras, gadanhos
garras para arado. grades de d: scoi
co dentes, maquinas batedeiras par:
:griciiitura má-lamas inseticidas. má
..buinils vaporizadoras. máquinas (I,
mungir. máquinas nivelaJoras de terra
naguinas perturadoras para a ag ricul
It.ra• máquinas de mantai, mno;oc ar
mas. raqinnas reuade iras, triáquiliis
.oçra. de semear. para sulfatai
dl
- Jrquir. de triturar. de esfarelai t,:rra
para irrigação, nara matar formarias
outros insetos. para burrifar e ou'veri
cai desinfetantas, pai a adubar imr;
agitar e espalhar palha, para (olhe
a, (Jo. iãO, para colher cereais, ni U.11.1:
amassadoras para fins agricole.,
cortar arvores, para espalhar, para capinar. maquias combinadas para se.
meai e cultivar, de desbanar, pa em
suor máqualas e moinhos para ',irra
çcns. máquinas toscadoras, ardi: nado.
rcs mecânicos. raladores mccãmços ro.
los compressores para a agra.ii.tura.
szeradriras,
seineadeiras,
semeadores de terra tosadores ir
troa, tratores agricolas. válvulas para
máquinas agricolas
•
Classe 8
Para distinguir: Apaiielhos, aces ‘or:os e
petreahos elétricos ou usados na eletriciilade, inclusive medidores, a saber:
asp:radores de pó. antenas, acunia.:.do.
res, aquecedores alarmes, mes.
adaptadores, amperõmetros.
bombas para água, condensadores chiai
s:eiros, chaves, campainhas, cornela:
para vcieulos. caixas-tusiveis. diais, rn.
cevadeiras, esterjizadores, estufas. ebu
lidorcs, ‘ogões, tusivels, ferros de pas.
sar e :ngomar, fornos, togareiros. fic,)s
ters de solda-, fonografos, gelacleirms
interruptores. intercomunicadores, lei In•
padas, lanternas. lâmpadas fluoresaciii
tes, iiquidificadores, pilhas, rádio-mis.
sores, rádio-receptoras, relógios, reato,
res para luz fluoresJ7enties, sinalizadora,'
lampejantes, soquetes, secadores pai
os cabelos, transiormadores. torne
tomadas. tomadas de correntes múltiplas. tubos concluas, termostatos, televisores. tocadores ds discos, válvulas
ventiladores, voltimetros, vibradores t
t tom e t ros
Classe 21
Para distinguir: Veleulos e S,ma r • •t:t
integrantes: Aros para bicicletus. adio:nós-eis auto-canimhões, aviões,
tecedores, alavancas de câmbio. 1---.,;os
breques, braços para veículos. feiicie.
tas, carrinhos de mão e carretas.
ir;.
nhonates, carros ambulantes. cama!'ÕeS,
Carros. tratores, carros-berços. c • •c,.
tanques, carros-irrigWores, carros. € r.
roças, carrocerias chassis, chapas circulares para veiculos cabos de ver, tilos
corrediços, pana veiculos. direção lei--iigadeiras, estribos, escadas rolanes. elevadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, g e,
locomotiva*, lanchas, motociclos, mulas
motocicletas, ir:lotou-a gani, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para b
tas, reboques, radiadores para veiados
manivelas, navios ónibus, para-cli‘sque,
para-lamas, para-brisas, pedais pen iões
rodas para veículos, Dans. t rie-icies. . ti
-rantespvículo,gõeipdes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varees
carros e toletes para carros
(A ã

Classe
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
cânímos e ernplilhadores ocinbinados,
de sulcos. adubadeiras. ancinhos enehorticultura a saber: arados, abridores
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egunda-feira
Termos na. .675.507 a 675.512, de
8-12-1964
Soer Mercados Celeiro Lido.
Guanabara

CELEIR
Indústria Brasileira,

marciais, e de visitas, duplicatas, debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais, notas promissórias, papéis de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos
Termo n.° 675.513, de 8-12-1964
C. H. Boehringer Sohn
Alemanha

INGOMUN

Classe 29
Esi_uvas cornipu, não iniurói.s

Classe 3
Um preparado anti-histaminico também
41
indicado no tratamento de doenças
Substàiii_las abulem !cias C seus prepainfecciosas
rados . Ingredients de alimento...
Termos us, 675.515 e 675.517, de
Essénicias alimentieies
8-12-1964
Classe 12
Mauricio Lange j Cia. Ltda.
Bebidas alaoólicaa e lerbieni.itio., , nàu
incluidd i, na c Ia ss, 3
Sia' Paulo
Classe -13
Refret:os e águas mi tu rdis e
usadas como b'Jfiiiia s riào
incluídas na lasse 3

na

b

Classe 46
Para distinguir: Amido. anil, azul da
Praissia. .alvalaile de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espia:maletas, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma' para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. liquidas mata-duras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleo --para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
INLASTRiA
13RASILEIRA
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
Classe 8
para callor
Para distinguii Abajour, acumuladores,
acetinômetros, amortecedores de rádio
Classe 18
e fregilencia. aneremietros, aparelhos
rara instinguir: Perfumes, essenc as, ex- de televisão. apsrelhos de ar condiciotratos água de colónia, água de touca- nado. aparelhos para iluminação. includor, água de beleza, água de quina. sive 03 considerados acessórios de veiágua de rosas, água de altaaema, Agua culas, aparelhos para anúncios mecâpara barba. loções e tohni:zos para os nicos, aparelhos aquecedores e medicabelos e paia a pele, brilhantina, ban• dores, aparelhos crornográficos. aparedolina, batons. cosméticos, fixadores lhoz de barbear elétricos, aparelhos sede penteados. petróleos, Meca para os gistradores e medidores de distancias,
cabelos, creme evanesccnte, cremes gor. aparelhos para purificar águas. aparedurosos e pomadas para limpeza da pe- lhos de sinais lampejantes, aparelhos
le e - maquilape" depilarias. desodo- reguladoras de gás. aparelhos de galrantes. vinagre cromático. pó de arroz vanoplastia. aparelhos didáticos, apare• talco pefumado ou não, lapis para lhos cinematog eáficos, aparelhos autopestana e sobrancelhas, preparados para máticos para aaender e regular gás.
embelezar cujos e olhos. carmim para aparelho para separar café. aparelhos
o rosto e para os lábios, .ab7io e creme para aquecer adificios. aparelhos para
para barbear, sii oáo iicujdo perfumada experimentar drenas. aparelhos para
ou não. sabonetes, dentifrícios em pó. destruir insetos. aparelhos de ótica,
pasta ou liquido; sais perfumados para aparelhos pulverizadores, aparelhos para
banhos, pentes, va.porizadores de pare. aquecimento de água, aparelhos gerame; escovas para dentes, :abalos, unhas dores eletro-qumizos. aparelhos para
• cílios, rum de louro, saquinho irfu- recepsão é reprodução de sons e soaimado. preparndos em pasta, liqui des. aparelho* automáticos elétricce de
do e tijolos ara o c:ma:acato das unhas casar. aparellos para espremer frutas
dissolventes e vernizes. removedores da a legunics, apaeellios de alta tensas),
cabelos e preparados para elseccdo. aparelhos de oxoteção contra acidentes
rir unhas, ai lios e pintas ou sinais arti de operários. aparelhos afiadores de
ficiais. álcás poro a pele
;e rramentas, aparelhos distribuidores de
Tarmo na 675.514. de Ir-12-19b4 sabãc e de haintetantes para Instala
Xairel — Comércio e R,orenriitaoc: çArs sanitár‘os aparelhos esterilizado
^ res. aparelhos gazsificadores, aparelbos
Limitad a
Oin é. análises aparelhos ozonizadores
rSao G-2//,1.e
aparelhos resteurizadores. aperelhoa se
talhadores i estabilizadores da, armila
e do fluxo de gases e liqui3o.s. aparerhos para -amamento e para sinallzatão. aparelhos para escampristas, aparelhos para limpar vidros. aparelhss
pare combater formigas e outras pra'Indústria Braseira
gaa, aparelhos automáticos achanados
peia introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
Classe 50
da cálculo, aparelhos para observações
Para sliatiuguir: Impsessas saa lacra !arnicas, aparelhos termostatos, atritoausúlicios impressos, ações, apólices, bi- nestoetrom asplradoreit de pó, acsame.
lhetes de sorteio. cheques, cartõsi CO- tr oa, acendedores eittrieoe, alto Man,

X F

(Seção In)

Abril de lY00

teta aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barõmetrus, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas. cinematografas, cronômetros,
cranógralos, cotnbustores de gás, cidõmetros, cristais de rádio. condensadores. comutadores, cortadeiras para torografias, chaves de alavancas. chaves
automáticas, capacitares de bloqueio.
capacitares eletroliticos, calibradores.
conservadeiras para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas. escalas para radias, estufas, engulho de assar carnes,
encoralodes de cabelo eliStrico, empar
rômetros. esticadores de luvas. espelhas
de plástico para eletricidade, esterilizadares, extintores de incêndio. ferros ela.
tricos de passar e engomar, tarro de
soldar elétrico, filtros e aparei:los filtrantes, filtros para óleos, filmes f a;ados, fogões, fogareiros elétrico, fusivem filmes revelados. faróis como acessórios de veicalos mira einaiização e
para Iluminação em geral. fõrmas elétricas. fervedorts, frigorificas. totômetros fios elétricos, filtros de interferência fonógralos, garrafas térmicas. gasômetros. geladeiras, globos rara lãrnpadas. globos para lanternas. globos
terrestres para ensino, gravadores de
sons, holofotes. hidrônietros.
res. indicadores Je vácuo. instaunentos
de alarme, interruptores, isoladares, iampadas flsh, lamparinas, lactômetros. lana liquidificadores, lanternas mágicas,
lanternas de pilhas. limpadores de parabrisas. luzes trezeiras para veículos
:eretas, maçasicos de soldar. caldear e
cortar, rnagaetos, marcadores de passagens. medidores, medidores elétricos.
microscópios, cnisturadeiras, maquinas
talantes, mostradores para rá.tos,
arei Ines. máscaras contra aases: micrómetros, níveis, óculos, objetivas fotográficas, pilas elétricas, podõinetros,
pluviômetros, pinos e mniames. meleis
de pressão, pilhas secas elétrica, para
transistores, pistolas de pintura. aluga.
painéis de carros. quadros distribuidores. pick-ups, para-raios, propulsores,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observações asmanómica,
refrigeradores, rádios transistorizagos,
refletores reostatos, relógios de ponto.1
de pulso, de bolso, de parede, desperta- i
dores, contadores e tned:doees de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo. receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor, gás, água e outros liquidas quandc não considerados partes de actquinas,
reatores para li.z tasorescentes. refrigeração domestica e inklustrial. registradores, resistências metricas, reles. sorveteiras, sorveteiras elS.'tricas caseiras.
soquetes, sinaleiros, sereias de ala.
soldadores elétrizos, toca-disco' tomadas e Interruptores elétricos, torneens.
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacômetros, televisão. taxanetro, torradores
de cereais. trenas. translcamadares. *telefones, tostadeiras. telégrafos. tripas
para fotografias, válvulas pa:a, rádios,
válvulas de descarga. válvulas de redução, vacuômetros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Claárke 1/
Para distinguir ferragens e larrammuas:
Alicate*, alavanca.% arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores . de latas, arame, eparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos pira levetérice, arandela& ares101.

14t"

tas, aros, almotadrisea, amoladores
amoladores de ferramentas, alças para
ancluho.s, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mombonieres baldei
borboletas, baterias, bases de metal brm
sadeirms, bules. bisagra, buchas, bainha
para tacass baterias de casinha, colho
res de pedreiros, cadcados correntes cal
Mele% c 'C5 da parafusos, conexõet
para encanamentos caixas de metal pari
portões, colunas, canos, chaves de feia
da, chaves ,lesas, cabeções, caneca,"
_opa*. cachepots centro de mesa ao
austeleiras, caixas para condimento ch
alimentos, cadeados, caldeirões. caçaria,
tas, chaleiras, •caleteiras conchas zum
acres, cuscuseiros, cabides de mel:
cabos, caixas de ferro. cgruzetas curva,
cantoneiras, chaveiros, canive.r a. aia,
cenas, cranianas, cadinros crivos, chata,
Madorra, casamatas, cabos, chaves dia.
ves para porcas circulares chaves tora
quimétrica, correntes para chaves. coD
;metes, chaves para porcas, distintivo
dobradiças, descanço para talheres, pra.;
tos e copos, enxadas, esferas, engatei'
enfeites de metal, estribos, espátulal
:stojos de metal para carimbos, eixo*
sxpandidor para tubos, estruturas nietá.
licas, escarradeiras. espremedores, espio
madeiras. formões, foices, !erro para
cçTtar capim, trerolhos, facas, tacómi
amhaduras. trila:iras, funis, teimas para
doces, bolos, empadas e pudins, tlangea
turadores, ferramentas cortantel
ou perturantes para marceneiros, mshoi
de metal, ¡a ssaduras, torminhas, iam
de aço, ganchos, guarnições de metal
garfos, ganchos para quadros, grampo§
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas. ilhoses. joes
!hos, jarros, /imas laminas licoreiroa
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
dinhas, molas para portas, martelai
marretas. .naerizes, marmitas, maçanetas
mamas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nmes. pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panela: puxadoi
res, placas, pregadores, porta-csponjag
peneiras, pinos, plainas perfuradelrai
pires pinças, panelóes. porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presla
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadorea
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço inoxidável, rea
gistros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacarrêm
dias. torquezes. trilhos tubos subula.
arame. trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeirae
cões, ampões, travadeiras telas de
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha. torra'.
&iras. orinóis, vasos, vasilhames vara
gas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas baus para sacos da
viagem, para pastas, balmazes cantos
para estofos, colchetss para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
Inalam passadores de correias. Doarei.
ras, prendedores de papel. sunortes,
torniquetes e tubos de cx pansào
Classe 14
Vidro comum, latir;
t,-ubdihado
em todas as formas e preparos vidro
criam) para todos os fins, vidro industrial, com telas de metal ou campos!.
ções especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almolarizes, bandejas, cubatas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
cie mesa, cápsulas, copos, espelhos, asn
carradeiras, frascos, fôrmas para do es,
fôrmas para %mos, fios de vidro..gara
rafas, garrafões. graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, licoreiros mansadCï.
rei, mantegueiras. 'pratos, pires, 'porta*
,1 • :0.
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jóias, paliteiros, potes, pendeaC:o pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para bara-brisas e
xicaras

•

vimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anurcidos para uso rL. coastruOes, parguetas. portas. pc-tões. pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos. tubos de vent:lação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrós

Têrmo n.°:" 675.526. de 3-12-1961
Standard Liectriza S.A.
(Jua iahri

Termo n.° 675.520. de 6-12-1961
Cia. Carlos Guedes Inditsti ia t
Cornerc:o
S.-10 Pat,

PODE COMPRAR

Termo n.° 675.518, de 8-12-1964
Pires. Anjoletto Ei Cia. Ltda
São 1-)ati;o

NOSSA SENHORA
DA BOA JIAGEM
Brasileira
Inchlstris
Classe 10
Móveis era geral de meta vid,o, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, alrno'adas, 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 cosi:lha, cau,as, 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. mesinhaa para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus. sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines

TAMB6.4 ESTAMOS AQUI'
Classe 16
• Erase de propagarala
•....n••
Termo n.9 675 521. de S-12-1961
Andr'ea
Classe .1t/

São

ODgo de

O- MELHOR QUE SE,

BETE

Classe 8
Máquinas falantes, trocivi:scos. aparelhos receptores de rádio e televisão
Tèrino n." 675.527, de 8-12-1964
Standard Electrica S.A.
Guanabara

,

indo Drasllairs

Titulo de Estabelecimento

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 49
Classe 4?
Um jógo (passatempo)
Têrmo rat 675.529, de 8-12-1964
Márcio Vinicio da Costa Giordano
Guanabara

Têrmo 12.° 675.535, de 8-12-1961
Frigorifico Grajan Ltda.
Guanabara

Classe 50
Titulo

Classe 49

Um gigo (passatempo)
Têrmo n.° 675.530, de 8-12-1964
Márcio Vinicio da Costa Giordano
Guanabara

Bahia

(Jei de'

T ITULAR TUDO EM

IS E IR lr

Termo n.° 675.536, de 8-12-1964
Laboratório Inkas Ltda.
Rio Grande do Sul

COMPRIMIDOS De

CiDO
CETIL
AL151.11CO.
A 0,50 g
NICAS

U TI LIDADES PARA o LAR
-Salvadcwratado da Dahia

Classe 49

Um jOgo (passatempo)

caixas de descarga para sexos. edificações premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico. estacas. esquadrias. estruturas metálicas para construçoed, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, levas
de junção. lages. Iageotas. material isolante contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, rnacl , iras para construções, mosaicos, produtos de base as 4álticsa produtos para
coroar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, IMpermeabilizzultes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como aas
construções, persianas, placas para

Um Mo (passatempo)

,Fri g orifico Giaiü

termo n-° 675.524, de 8-12-1964
Widmer 6 Cia. Ltda.

Classe 16
Pora distinguir: Materiais para constru.
çõe-t e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. gatentes. balaustres. tio.
cos de cimento. bloros para pavimentaof,. . calhas cimento. cal, cré. abanas
isolantes caibros. caixilhos: colmas;
cila -as!: para coberturas, caixas dágua,
caass para coberturas, caixas dágua.

Termo n .° 675.534, de 8-12-1964
Márcio Vinicio da Costa Giorclauck
Guanabara

OAEE

tia

Classe 33

Classe 49
jcigo (passatempo)

JO.9 o Cl e

Termo n. 9 675.523, de 3-12-1964
Andrea Ricct

GENY MOBILIARIA'
-Salvadoristado da Bahle

Uni

Guanabara

Glasse 33
Titulo de , Estabelec,mento

Ela

U83

JBEDF ORD

Termo n.° 675.522. de 8-12-1964
Andrea Ricci
Bahia

,

Termo n.' 675.533, de 8-12-1964
Márcio Vinicio da Costa Giordano
Guanabara

Jego de

Classe 5,3
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes. taturas, notas promissórias, papel de correspondéncia e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos

Pau:o

Classe 19
Um jUgo ( passatempo)

PRCRROGAÇU

Termo n.° 675.528, de 8-12-1961
Mára:o Vinicio da Costa Giordano

BRASNORTE MARCAS E PATENTES
-SalvadorEstado da Barna

Termo ri.' 67.532, de 6-12-1961
cm Costa GiorcLuu
Márcio
Guanabara

,UORROGAÇÃO'

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de rádio
e de televisão

Térmo n.° 675.519, de S-12-1964
Cio. Carlos Guedes Indústria e
Comércio

Abril de 1965

(Seção ill)

.

Classes: 6, 8, 33, 40 e 50
T2u10 de Estabelecimento

Térmo a.° 675.531, de 8-12-1964
Márcio Vinicio da Costa Giordano
Guanabara

Têrmo n.° 675.525, de 8-12-1964
Standard Electrica S A,
Guanabara

rollORROOW

REATEI

Claase 8

Rádios-receptoras

Têrmo n.° 675.537, de 8-12-1964
Crônao Industrial Rio Lida.
Guanabara

RI
Classe 50

Impressos para uso era: cuques. dupli-

r
.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado e)uso medicação analgésica e antipirética

jet

.
Classe 49
lago (paasatedtPt)

catas, envelópes, 4aturas, nótas promissórias, papel de 'correspondência e reeibote. Impressos ern cartazes, placas, tabtiletels' e veiculós, bilhetes impressos
'"

•

• I ,
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Termo n. o 675.538, de 8,12-1964
:sniobrás — Indústria e Comercie de
Cadeiras e Móveis Ltda.
São Paulo
Classe 10
elóveis em gerai de metal, vidro. de
--ço, madeira, estofados .ou não, incluive móveis ara escritórios: Armários,
.smários para banheiro e para roupas
usadas, almo 4adas, acolchoados para
•..Soeis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chã e café
onjuntos para dormitórios, conjuntos
'ara sala de jantar -e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia,
onjuntos de armários e gabinetes para
sopa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanidias, estantes, guarda-roupas, mesas,
asesInhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para telcvisão, molduras
: rara quadros, porta-retratos, poltronas,
,oltronas-camas, prateleiras, aorta-abas
-3éus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 675.539, de 8-12-1964
Quarto Centenário Veículos Ltda.
Guanabara

Termo n. o . 675.542, de 8-12-1964
Comercial Ibitinguease de Materiais
ara Construçâo Ltda.
São Paulo

ind

Classe 50
'ara distinguir: Impressos para uso em
'beques, duplicatas, envelopes, faturas,
,ótas promissórias, papel de corresPonlencia e recibos, impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
impressos

Termo n.° 675.552, de .8.12-1964
TV União Ltda,
Guanabara

Termo ta, 9 675.548, de 8-12-1%1
IMOCAR — Imóveis e AutonsWeis
Limitada
Guanabara

strj.a brasileirg

tecjireci-uuttan:ciii
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
'termo n.° 675.544, de 8-12-1964
Mayfer Turismo S. A.

biytíli,Ttirisrnir S. A
s

••••

tiildást

•••••••...,

Classe 8
Artigos da classe

•
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bIbicietas, autoMóveis, auto-caminhões, aviões, amorsecadores, alavancas 'de câmbio, braço&
breques, braços para vetados, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, camicarros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicolos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros a para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freias, fronteiras 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, radiadares para veículos.
rodas para veiculos, selins, tricicles, tirantes para veículos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Termo n.° 675.553, de 8-12-1964
General Transportes Ltda.
Guanabara

i

ndústria Brasileira

Classe 50
Transportes de carga e terrestre
Term .() n. o 675.554, de 8-12-1964
Fernando Sampaio
Amapá

Termo n. o 675.549, de 8-12-1964
SRI Engenharia e Construções Civil
Limitada
Guanabara

SRI

Classe 41
Café torrado e moldo

Indústria Brasileira-

Termo n. o 675.555, de 8-12-1964
Brasil Extrativa S.A.
• Pará

Classes: 16 e 50
Artigos da classe

ottía

Termo 13. 9 675.55p, cie 8-12-1964
Fábrica de Abat-lours Cardoso Ltda.
,
Guanabara

Indús tria Brasileira

Guanabara
Nome Comercial
Temias as, 675.545 e 675.544, 4e
8-12-1961
Sul Ocidental Produtos Quimicos Ltda.
Guanabara.

Indústria Brasileira

LIndústria

•

Classe 36
?ora distinguir: Artigos de ~vários
roupas feitas em geral: Agasalhos,
ventais, alparcatas, anáguas, blusas,
2tas, botinas, blusões, boinas, babaJ11101. bonés, capacetes, cartolas, carausas, casação, coletes, capas, abale*
achecols, calçados, chapéus, cintos,
-atas, combinações, =pinhos, ea/ças,
senhoras e de crianças, calções. 61camisas, camisolas, camisetas,
l acas, ceroulas, colarinhos, ~IML
-ias, casacos, chinelos, dominds, achar2s, fantasias, fardas para militares. cogitas, fraldas, galochas, gravatas, goa.
e. jogos de !ingerir, laquetas, leques,
vas. ligas, /anos, mantéis, fileina,
aias, mantas, mandrião, mantlhas, pat6a. palas, penhoar, pulover, palatinas.
-ugas, ponches, polainas, pilamas.
Jos, perneiras, quimonos, regalos,
de chambre, roupão, sobretudos,
aipensórica, saldas' de banho, sandálias.
iteres, aborta, sungas, atolas ou aluiu).
Jer, toucas, turbantes, tersos. uniformes e vestidos

---gnernse,,~5~~.

IBITIGUENSE

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, gata:lies, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimenta.
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros, caixilhos: coluna.;
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua,
calcai de descarga para etixos. edificações premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfált1co, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as.çáltico, 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 paoh:matação, eças ornamentais de cikJetrarto Centenário' mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas andClasse 21
rcidos para uso nas construções, ' parguetos, portas, portões, pisos, soleiras,
Veículos 'em geral
para portas, tijolos tubos de ccocreto,
Termo n.o 675.510, de 8-12-1961
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanSABRE — Sociedade de, Administração ques de cimento, vigas, vigamentos e
Brasileira de Emreendimentos
vitais
Sociedade Civil
Termo n. 9 675.543, de 8-12-1964
São Paulo
Pedro da Silva Martins
. Minas Gerais
" A - 13 R i

Termo n.9 675.541, de 8-12-1964
Irene Modas Ltda.
Guanabara

Abril de 1965. 1489
/CCM

Caraoso

-

Classe 41
Óleos e gorduras comestíveis
Termo n. o 675.556, de '8-12-1964
riorenza — Auto Distribuidora S.A.
Guanabara
•

..b. chistrea Brasileira

.1` 'SOL'_OCIDENTAL
Classe T
Artigos da clame
(lama SC
Impressos

e

Termo n.° 675.547, de 8-12-1964
Sul Ocidental Produtos Químicos Lida,
Guanabara

ISOLOCIDENTAL.„
, if

Classe 15
Abat-jours
Termo n. 9 675.551, de 842-1964
S.R.I. Engenharia e Construções Ltda.
Guanabara

LiritMj

Nome Comercial

Termo
675.557, de 8-12-1964
Mylene Cosméticos Ltda.
São .Paulo

,P51tEnge'
-õ nehsacriiavil
e Con ruG

, T O $!
P R 0 . Pt)

•1.1..*
tQUIMICOS

Classe 47
Gazoiina. Óleo lubrificantes e graxas

d

à „

Classe .50
Artigos da classe

—,

•
"n

f.

$: r. ti: I

•4 •

•1100".."t"
"

5

Classe 48
Fabricação de cosméticos

n

"""-

I
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1490 Segunda-feira ;2
Termo n.°

675.558, de 8-12-1964

Mylene Cosméticos Ltda.
São Paulo

Termo n.° 675.557. de 8 - 12 - 1964
ojse Miguel de Olive;ra Cabeleireiro

Termo n. o 675.56,). de 8-12-1964
Ind. de Fumos e Ggarros Wilder
l'inamore
Minas Gerais

(Pá.

INDUSTRIA BRASILEIRA,

Termo n. o 675.565, de 8-12-1964

Nicoletti Fornos Ltda,
Guanabara

(NDOSTRIA BRASUJZFRX

Termo n.o 675.576, de 8-12-1964
INFRISA — Indústria Friburguenaa dd
Sabões e Produtos Químicos Lide,,,
Rio de Janeiro

Térmo n.° 675.569, de 8 - 12- 1964

M. W.

Reresentações de

Confecções

• Limitada

M W

e

RE PRESENTAÇÕES Dal
CONFECÇÕES LTDA.
Nome Comercia/

Classe 15
ParT. distinguir; Perfumes, essências, ex.
tra.res água de colônia, água de toucador água de beleza, água de quina.
itç;tia de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. "batons". cosméticos, fixadores,
de p enteados. petróleos, óleos para os

cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e p omadas para limpeza da
pe!e e "maquillage" depilatórios, deso.
de-.6 ates, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para

pet, tana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pata barbear, sabão liquido perfumado
ou não. sabonetes, dentiEricios etn
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume. esávas para dentes, cabelos, unhas,
e cil ;os: dum de louro, saquinho perfumado. preparados em pó. paste, liquidf, e tijolos para o tratamento das unhar
dissolventes e vernizes. removedores da
cutícula; glicerina perfumada para OS
chelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais ardidais, óleos p ara a pele

Têrmo n. 9 675.565, de 8-12-1964
Guanabara Equipamento Industrial
Limitada
GuanabYra

L.44114(5o1•

8 - 12 - 1964
Reresentações de C-anfecções

M 11/
INDrISTRIA. BRASILETRA1
Clas.:ze 23
Artigos da clas.:e

Classe l
Artigos da classe

Termo n.° 675.566, de 8-124964
Guanabara Equipamettto Industrial
Limitada
Guanabara

Guanabara Equipamento
Industrial itdat
Nome Coaterciat

DE EUCALIPTO'
ENDOsTRIA BRASIMILA
Classe 48
Artigos da classe

Termo n. 9 675.577, de 8-12-1964
INFRISA — Indústria Priburguense
Sabões e Produtos Químicos Ltda.,
Rio de Janeiro

SABONETE Da
EUCALIPTO FRIBUEGOJ
INDOSTRIA 13FtASILEIRA,r
Classe 48
Artigos da classe

Termo n.o 675.578, de 8-12-1964
INFRISA — Indústria Friburguense
Sab5es e Produtos Químicos Ltda.

Classe 36
Artigos da classe

Rio de Janeiro

Têrmo n.° 675.572, de 8-12-1964
Fábrica de Móveis Tijuza Ltda,

SABONETE FOLHAS

Guanabara

DE EUCALIPTO
FRIBURGUENSE
(NIXISTRIA BRASIL=

MÓVEIS TIJUCA
INDÜSTRI,r. BRASILE-um'

indústria Braalleirâ;

SABONETE SAUNÃ

Têrmos ns. 675.570 e 675.571, de

Limitada

4`{\''<savr'

13ELACAPI,
Classe 32
Artigos da classe

M. W.

Classe
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da cbsse

Nome Comercial

NICOLETTI
Classe 8
Artigos da classe

Termos ris. 675.563 e 675.564, de
8-12-1961
Sólida Engenharia e Constrw,ôes Ltda,
Guanabara

Indústria Brasileira

mammor

.1NDOSTMA BRASILEIRA

CRIAÇÕES nus
vttruA

SJo Pauc,

3ELADÁP
T6nn0 n.° 675.575, de 8-12-196t
Livrasia &Libra Belanap Ltdakrj
Guanabara

33
Attigo9 da classe

vii

Mylene Cosméticos Ltda.

CDITOCIA

Cabeleireiros,

• 44

Termo is.° 675.559, de 8-12-1964

Têrmo n P 675.574, da 842",
Livraria e Editõres Beim% LICA
Guanabara

L=A
RIA

atine 24a~
Fumo? ara
Classe 45
Para dutinguir: Perfumes, essenclas ex.
Termo
675.561, de o-12-1964
tratos água de colônia, água de toucaCria ç ões i:'-r, R s Vilma Ltda.
dor, aqui: de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabeais, creme evanescente, cremes gorINDÜSTRIA BRASILETIIA
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarios. desodorantes. virsaare aromático. pó de arroz
.
Classes 35 e
e talco pefumado ou não, inprs para
Compra e venda e fabricação de
pestana e sobrancelhas, preparados para
calça , L's
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo n. o 675.532, cie 5-12-1961
para barbear, sabão liquido perfumado
Criações Fina.-. Vima
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
Gtwriblra
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unha:
fiado, preparados em pó. pasta, limai
e cílios, rum de louro, saquinho pariudo e Wolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
Clase
rir unhas, círios e pintas ou sinais arti- Confecção de calçados pira homens
ficiais..Oleos para a pele
senhor :is

Abril de 1965

Classe 40
Artigos da classe

Termo n.9 675.573, de 8-12-1964
Luiz Oswaldo Diniz Campos
Gulnabara

Ciasse 48
Artigos da ciasse
ermo n. 675.579, de 8-12-1Ç6I
INFRISA — 1ndst,i, Friburguer
de
Sabões e Produtos Químicos 1.t1.1.

Rio cle Janeiro

INFRISA - INDÚSTRIA

LAS VEGASi
UM SUCESSO
Classe 32
Artigos da clave"

FRIBURGUENSE
SABÕES E

QUIMICOS LT EANoma" Corner..al

Segunda-feira 12
•

Termo n.° 675.580, -de 8-12-1964
1NERISA — Indústria Friburguense de
Sabões e Produtos Químicos Ltda.
Rio de Janeiro

Dt RIO OFICIAL (Seção 111)

Abril de 1955
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Termo a.' 675.587, de 8-12-1964
Tèrmos na. 675.595 e 675.596, de
Termo n.°. • 675.605, de 8-12-64
1NFRISA — Indústria Friburguense de
8-12-64
Bor o a — Soc. Civil Distribuidora de
Sabões e Produtos'Quimicos Ltda.
Transmat -- Transportes e Materiais
Valores -Ltda.
Rio de Janeiro
Ltda.
Guanabara
Guanabarr,

SABONETE SUMO DE

SABONETE

EUCALIPTO FRIBURGO

SUIÇO ,BRASILEIRO

LNIXTSTRIA BRASILMA.

DiptiSTRIA BRASILEIRA
Clasne 48
Artigos da classe

Termo n.° 675.581, de 8-12-1964 •
1NFRISA — Indústria Friburguense de
Sabões e Produtos Químicos Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 675.588, de 8-12-1964
Paulo Pantoja Leite
Guanabara

SABONETE SUCO DE
FRIBURGC1

CID° STRIA DRA SELMA

c O tvI É.
•

S A B 0:N E T E
WEUCALIPTO

CIO E

REPRESENTAÇÕES

Classes: 1, 21, 33 e 47
Artigos da-classe
'Termos as. 675.589 e 675.590, de
8-12-64
N. Cassus
Guanabara

VALA° DE-COMPRAS

4:° -CENTENÁRIO

FRIBURGUENSE
'ffirrosTruA ,BRASILEIRA

Classe 32
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe

Classe 48
Artigos da. classe'
Termo n.* . 675.583, de 8-12-1964
• INFRISA — Indústria Friburguense de
Sabões e Produtos Químicos Ltda.
'Rio de Janeiro

Termo n. 9 675.591. de 8-12-64
- Condomínio do Edifício Delta
Guanabara

INFRISA

1EDIFÍCIO
DEITA,

iNDtISTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe
:Nmos ai. 675.584 e 675.585. de
8-12-1964
INFRISA — Indústria Friburguenso de
Sabões e Produtos Quimicos Ltda.
'Rio de janeiro

$ABONETE
,FRIBURGO
INDOSTRIA BRASILEIRA

TRANSPORTES

Classe 33
Insígnia
Classe 16
Materiais para construção em geral
adornos de prédios. -Papel para forrar

Nome comercial
Classe 33
Insígnia

Classe 33
Título de estabelecimento
11•n••

Térmo n.° 675.592, de 8-12-64
Corvo Auto Peças Lte
Guanabara

,CORVO

casas

Termos na. 675.597 a 675 . 601.. de
8-12-64
Transmat — Transportes e Materiais
Ltda.
Guanabara

ULO .PANTOJA LEITE

.P

Classe 48
Artigos da classe
Têrmo n. o 675.582, de 8-12-1964
1NFRISA •— Indústria Friburguense de
Sabões e Produtos Químicos Ltda•.
Rio de Janeiro

;BONANÇA

A N'S M AT

E MATERIAIS LTDA.

Classe .18-Artigos da classe

, EUCALIPTO

TR

TRANSMAT
Casse 1
Artigos .da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe
Classe 15
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 675.602. de 8-12-64
Lair Abeabão Sefair
Minas Gerais

Classes 8, 11, 15 e 16
Instalações .e aparelhos elétricos; ferra..
gens e ferramentas em geral; pequenos
artigos de metal; instalações e aparelros sanitários; artefatos de cerâmica em
geral, materiais ara construções em geral e adornos de rédios; papel para
forrar casas
Termo n." 675.606, de 8-12-1964
Siter Mercados Fruit's King S.A.
Guanabara

FRUIT'S KING
-Classe 41
Artigos da classe
Termo n. o 675.607, de 8-12-1964
Siter Mercados Fruit's King S.A.
Guanabara

SUPER 'MERCADOS
FRU1TS K1NG S. A.
Classes; -41, 42, 43, 44 e 46
Artigos da classe

ei/Z1i;9
Indústria Brasileira

Tèrnto a.' 675.608 de 8-12-1964 1
Distribuidora Central de Materiais dei
Construção S.A.
Guanabara

• Distribuidora Central
Classe 36
Meias
.1‘'ue Materiais de Construção S. A
9
675.603.
de
8-12.64
Termo n.
Sstnol — Sociedade Empreiteirz de
Nome Comercial ,
Mão de Obra lida
Termos as. 675.609 a 675.612, de
Guanabara
8-12-1964
Distribuidora Central de Mateis de
Construção S.A.
Guanabara

SEMOL

ENDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 21
Artigos da classe

•CE T

Classe 16
Azulejos, cimento, esquadrias, mosaicos.
• Classe '48
Classe 11
Termos os. 675.593 e 675.594,-de 1 in plerial para revestimento de obras, telhas e tito!os
Artigos da classe
Ferragens e ferramentas em geral.
8-12-64
Classe 48
Pequenos artigos de metal
Cequcma — Publicidade Promoções InTermo n.° '675.604, de 8-12-64
Artigos da classe
dústria e Comércio Ltda.
Bonança — Soc. Civil Distribuidora de
Classe 15
Guanabara
Valores Ltda.
Instalações e aparelhos sanitários; arte'Termo n' 0 675.586, de 8-12-1964
fatos de cerâmica em geral
XNFRISA — Indústria Friburguense de
Guanabara
,Sabões e 'Produtos Químicos Ltda.
Termo n. o 675.613. de 8-12-1964
Rio de Janeiro
Empresa de •Materiais de Construçãe
BONANÇA -- SOC. 'CIVIL
Bonsucesso- S.A.
•
5/1.130NETE
Gian-ihara
•
110uS1RIA BRASILEIRA

,NOIVA•
jiltU
•;111DOSTIIIA BRAMA"
•

.0a3se -48
Artigos .da classe

Ulaisc '54.1
Artigos da classe
,Classe 32
.1krtigos -de classe

DISTRIBUIDORA
,
n g VALORES LTDA.
, z
Nome oester-el

;". Emp'rêsa de Materiali,
Bonsucesís-o S. At
de4-Construção
,
' Nome Comercial
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$492 begunda-teira 12

Termo n' 675.625. de 9-12-1964
Classe 36
Termos ns. 675.614 a 675.617, de
)4eara distinguir: Artigos de vestuários Sociedade Comercial Casa do Lavrador
8-12-1964
Limitada
oupas feitas eá geral: Agasalhos.
empresa de Materiais de Construção
;ventais, alparcatas, anáguRS. bluaas.
São Paulo
Bonsucesso S.A.
ootas, botinas, blusões. boinas, babaGuanabara
duros. bonés, capacetes. cartolas, caraSORBPA
puças, casaçâ'o, coletes, capas, chales
caatiecols, calçados, chapéus. cintos
1 santas. combinações. carp.nhos. calças
Classe 2
de senhoras e de crianças, caloeas. calças, camisas, camisolas, camisetas Para distinguir: Preparados quimicos.
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros, usados na agricultura, na veterinária e
Classe 11
fins sanitários'
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
ai.
CM
reralgens e ferramentas
pes. tantz.sias, fardas para militares. coPequeno§ artigos de metal
Termo n° 675.626, de 9-12-1964
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorClasse 15
Estmer Mirian L. Zajoc
ros logos de lingene, jaquetas, laquês,
Instalações e aparelhos sanitários:
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Sãe Paulo
artefatos de cerâmica em geral
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paClasse 16
letós, palas, penhoar, pulover. palatinas,
ALTIVA
Materiais para construção em geral e perigas, ponches, polainas, pijamas. pu.
adornos de prédios. Papel para forrar nhos. perneiras, quimonos. regalos
casas
robe de chambre. roupão, sobret,
Classes: 8,11, 15 e 16
suspensórios, saldas de banho. sandaaas
Classe 36
libtaiações e aparelhos elétricos; ferra- sueteres, shorts, sungas. golas ou slacks, Para distinguir: Artigos de vestuários
gens e ferramentas em geral; p equenos tuler, toucas, turbantes, ternos, una e roupas feitas em geral: Agasalhos.
formes e vestidos
aventais. alparcatas. anáguas, blusas,
artigos de metal; instalações e aparebotas, botinas, blusões, boinas. ba5alhos sanitários: artefatos de cerâmica
Têm° n.° 675.622, de 8-12-1-964
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraem geral; materiais para construção em
Eletro Mecânica 'brema Ltda.
puças. casação, coletes, capas, chales,
geral e adornos de prédios; papel parti,
Guanabara
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
forrar casas
_
cintas, combinações, carpinhos, calças.
o.- 675.618, de 8-12-1964
de senhoras e de crianças. calções. caiManuel Mendes
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Guanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casaco: chmelos, dorninós, echarpes fantasias tardas para militares, -olegiais. fraldo:. galoz.has, gravatas, gorClasse 33
„...,.,o- ros, jogos de Impede, jaquetas, laques,
Fabricação de peças
mecânicas; plásticos e ferramentaria luvas. ligas. lenços. mantios, meias,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, paTermo n." 675.623. de 8-12-1964
letós. palas, penhov.r, pulover. pelerinas.
Vega Engenharia e Comércio S.A.
Peugas, ponches, polainas, pijamas, puClasses: 2, 3 e 48
nhos, perneiras. quinsonos, regalos,
Gtian;.b.-ir;•.
Titulo de Estabelecimento
rolar de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
rmos os. 675.619 e 675.621, de
suciares, shorts. sungas, stolas ou slacks,
8-12-1964
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniOs. Lida
L. Nicolas
formes e vestidos
Guanabara
raiano n° 675.627. de 9-12-1964
Açougue Vila Real Limitada

BONSUCESSO

3RE

Farmacia

Benjamin ConstP4

PRORROGAÇÃO

VESA

Casa de Seu Filho
Liasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
s roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas, blusas.
botas botinas, blusões boinas babadouros. bonés. capacetes. cartolas carapuças.. casacão coletes, capas. chales
cintas combinações. corpinhos calças
cacrecols. calçados. chapéus. c ntos.
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
saias casacos, chinelos, dominó& echar.
pes. çantas.as , fardas para militares colegiais. fraldas. galochas, gravatas gorros, jogos de angarie laquetas, laquês
luvas ligas, lenços. manhas. meias
maiôs. mantas. mandrião mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover pelerinas
penas, pouches. polainas piiarnas punhos, perneiras. quimonos regalos
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho sandalias
ureteres, shorts, sungas, tolas. ou slacks
raiar toucas, turbantes ternos. uniformes
e vestidos
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas- colchas, cohertores esfregões. fronhas, pas danapos ogc bord. s 1,,gos de toalhas
.:arras. na v. para
lençóis mantas
cosinala e panos de pratos. toalha 4e
rosto e banho. toalhas ie meia tapalhas para lantar toalhas para chá e
café- toalhas para banquetes. nuarnr
.ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre paca

São P.iula
Classe .5
Fogões eociae,edores

TILA REM+

Termo n9 675.624, de 9-12-1964
Casa Cruzeiro do Norte Limitasa

Classe 41
Parad istinguir: Carne bovina, carne
suma, carne caprina e carae de aves

São Paul.)

CRUZEIRO DO
kORn
Ind. J/3 ra lleir;
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bctas, botinas. blusões, boinas. babadouras, Long capacetes, cartolas, carapuças, casaçào, co:etes, capas, chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chins:os, dominós, ec.harpes fantasias, fardas para militares, colegial'', fraldas, galochas, gravatas, gorros logos de lingerle, la quatas. laallaeL
luvas, ligas, lenços, nsantõs, meias,
maiôs, mantas. manaaão, rnantlhas, paletós. palas. penhora-. palover. pelerinas,
peugas, ponches, pala:nas, pijamas, pu.
raios, perneiras, quimonos. regalos,
robe ie chambrs. roupão, sobretudo&
svaaensórios. saldas ei.2 banho. sandálias,
susteres. shorts. 5/.1 r.7ns, stolas ou glacia,
trilar, toucas. tt:7. ltes, ternos, uni1”A'el!.1 e vestidas

Tann° n° 675.628, de 9-12-1964
Pizzani e Rodrigues
Espirito Santo

Clu g,e. 17
Para distinguir: Fitas param aquinas de
escrever, papel carbono, láais,b orracha,
apontadores, perfuradores, datadores,
grampeadores, esferográficas. presilhas
metálcas ou elásticas, almofadas para
carimbos, abridores de cartas, berços
para mata-borrão, gornadores, coladores,
réguas, máquinas de calcular e somar,
grampos, ganchos para escritório, arquivos, ficrárjos e cofres
Termo n° 656.629, de 9-12-1964
Fundição Suarão Limitada
São Paulo

SUABIO
CldSse 5
Para distinguir: Metais não trabalhados
ou parcialmente trabalhados, usados nas
irada dri-

" oril de 1955
Termo n' 675.630, de 9-12-1964
A. Boudakian
São Paulo

KIÁN
ind.. Brasileira
Classe 3b
bluPaa distingui: Aventais.
sas, blusões, camisas, camisetas, cachecol, echarpes, calças, cuecas, gravata,
jaquetas, kimonos, luvas, meias, mamai
paletós
Tèrmo rd 675.631, de 9-12-1964
Bar e Restaurante Familia Alegre
Limitada
São Paulc
Q.1 LIS

I

rffitstienira

Classe 41
Para distinguir: Lanches de queijo, salame, mortadela, presunto, salsicha,
crurrasco, pernil, presunto e alite
Tétano n° 675.632, de . 9-12-1964
Cogril Comércio e Representações
Indústrias Limitada
São Paulo

C ODRIL
Ind. Brasileira
•
Classe 50
Para disting tur: Impressos para uso
firma

dl

Tèrmo ii`" 675.633. de 9-12-1964
Manoel Sochan
Sào Paulo

REPRESENTAÇOES
DREIC
Classe 33
Para distinguir: Representações de artigos em geral
Termo n° 675.634, de 9-12-1964
Pavival Comércio de Materiais Para
Construções Limitaria
São Paulo

Ifld! 'MXf1ei ra
Classe
Para d.stinguir: Materiais para constrti
ções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes. balaustres. Mo.
cos de cimento, blocos ara pavimenta.
ção, calhas cimento, cal, cré. chapar
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas caixas dágua
caixas para cobertuas. caixas dáqua
caaas de descarga para etixos, edificações remoldadas, estugeu. emulsão de
base asfáltico estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. logra. lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, oroautos de base asfált co produtos para
Para barbear, sabão liquido periumada
ou não, sabonetes. a entitricios em PÓ,
pasta ou liquido: sais perfurnaios para
banhos. pentes. vaporizadores c?: pc
me; escovas para dentes. cabelbs. unii:is
e cílios, rum de louro sa,tuinlio per ,
macio, preparados em pó. pasta. liqwdo e tijolos ara o tratiAnenro ri .is
dissolventes e vernizes rem,: veiL.res
cuticular; glicerina perfumada para n,
cabelos e preparados para dsecolorlr unhas. cílios e pintas ou s!na l s a-ta
ficiais, óleos para a pele
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butas, botinas, blusões, boinas. baba.
douros, bones, capacetes, cartolas, carapuças, casaçâo, coletes, capas, chatas.
saias, casacos, chinelos, deminós, acharpea. fantasias, fardas para militares, cocachecols. calçados, chapéus. cinto,
TRANSCURITIBA
cintas, combinações, carpinhos, calças
Ind. Brasileira
de senhoras e de crianças. calções, calClasse 33
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Pare distinguir: Transportes de mercacuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
dorias
leçaais, fraldas, galochas, gravatas, gor- ros jogos de lingerie, jaquetas, laqués,
Têm° ns 675.636, de 9-12-1961
luvas, ligas, lenços, mantbs, meias,
T adústria e Comércio de Móveis
maiôs, mantas, mandrião, raantlhas, paMangedoura Limitada
letós, palas, penhoar, pulover, palatinas,
São Paulo
peugas, ponches. polainas. pijamas, pu.
nhos, perneiras, quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
UNDEDOÇIIA
suspensórios, saídas de banho, sandálias,'
Ind. Brasileira'
sueteres, shorts. sungas, sto l as ou atacas,
tule., toucas, turbantes, ternos, uni- .
Classe 40
formes e vestidos
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclu.
Tèrmo n° 675.639 de 9-12-1964
sive maveis ara escritórios: Armados, Indústria de Malhas Dorival Limitada
armários para banheiro e para roupas
São Paulo
usadas, almoaadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas •
bandejas, domiciliares, berços, biombos
BRILON
O
cadeiras, carrrinhos para chá e café
• In d.. Brasileira
zonjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e praia
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
Classe 36
conjuntos de armários .e gabinetes para Para distinguir: Artigos de vestuários
giretór.as, cadeiras de balanço, caixa e roupas teltas em geral: Agasalhos
de rádios, colchões, colchões de molas avultais. alparcatas. anáguas, blusas,
dispensas, divisões, divans, d.scotecaa botas, botinas, blusões, boinas, babade madeira, espreguiçadeiras, escrivani douros, bonés, capacetes; cartolas, cara.
:abas, estantes, guarda-roupas, mesas. poças, casação. coletes, capas, chales
mesinhas, mesinhas para rádio e talava cachecols, calçados, chapéus, cintos
mesinhas para televisão, molduras cintas, combinações, carpinhos, calças
•
para quadros, porta-retratos, poltronas de senhoras e de crianças, calções, calpoltronas-camas, prateleiras, porta-cha- ças, camisas, camisolas, camisetas.
céus, sofás, sofás-camas. travesseiros e caecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achar.
vitrines
Des. fantasias, fardas para militares.
Tann° no 675.637, de 9-12-1964
legais, fraldas, galochas, gravatas. gorCedilha Materiais Para Escritório
ros, Iogas de !ingeria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantbs. metas.
Limitada
males. mantas, mandrião. mantlhas. paSão Paulo
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas. pijamas. pu.
CEDILH4
nhos, perneiras, quanonos. regalos,
,Ind. Brasileira
3obe de chambre, roupão, sobretudos
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para suspensórios, saldas de banho, sandálias,
carimbos, almofadas para tintas, abri- sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks,
dores de cartas, arquivos, borrachas, tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
berços para mataborrão. borrachas para
colas, brochas para &senhos, cofres,
Tèrmo n° 675.640, de 9-12-1964
canetas. canetas tinteiro. canetas para
São Bernardo Ponto Chic Bar e
desenho. cortadores de papai, carbonos,
Restaurante Limitada
o:Iambos, carimbadores, cola para papel,
ccladores. compassos. cestos para corSão Paulo
respondência desenhadores, duplicadores, datadores. estolas para desenhos,
aAO BERNARDU
eatoaos para canetas. estojos com minas,
PONTO CHIO
esquadros. estolas para lápis, espetos,
Ind. Brasileira'
.estiletes para papéis. furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maClasse 50
qualas para apontar lápis, minas para
Para distinguir: Impressoa
grafites. minas para penas, máquinas de
escreva:, máquinas de calcular. maquia
Térmo na 675.642, de 9-12-1964
naa de sornar. máquinas de multiplicar. Vácuo Metalizaçao Industrial Limitada
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portaSáo Paulo
cartas. prensas, prendedores de papéis.
percevelos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
aa"a mimeógrafos. tintas e tinteiros

• Têrmo na 675.633. de 9-12-1964
Trauscuritiba Transportes Rodovias
Limitada
São Paulo

-Urnio n' 675.638. de 9-12-1964
Indúst,.ia de Malhas Dorival Limitada
Ç--,n Paulo

Térmo a" 675.61i, de 9-12-1961
C,onfecbras Modas Limitada
São Paulo.

C ONF3C3R4ts

Ind. "3rasileira:
Classe 36
Para distinguir: Artigos de yes:tua:1os
e roupas feitas era geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas. blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, baas
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara.
ouças, casação. coletes, capas. abales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas. combinações, earpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. :ai.
ça., camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos. &mimas, acharpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas. gatochas, gravatas. gorros logos de &geria. jaquetas. laquês.
maiôs. mantas. mandrião, manilhas. pasciam sgmcin sta5uai s2Bil sanai
porta-copos, porta-niquels, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, todinhas, recipientes, suportes auportes para
guardanapos, saleiros tubos, aaelas,
tubos ,,ara ampolas, tubos para serialeras. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, ra larias. Pta•

nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uni.
formes .e vestidos .

orasiletra
36
Artigos de vestuários
e -..et:p;:s feitas em geral: Agasalhoa
aventa.s. a:paia:aias, anáguas, blusas.

Classes: 1 a 50
Sinal de "Propaganda

GRÂMEL
Ine,. brasileir a Classe 28

Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes alara
cados de material plástico. revestimentos confeccionados de substâncias ant.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias . bolsas. caixas, carteiras, chapas, caboi
para ferramentas e utensilios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p'ástico para
baterias, coadores, copos, canecas colheres. conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinaos de taásticos
para sorvetes, caixinhas de plástico
ara lohvetes, colherinhas. pásinhas,
garfinhos'de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, dis-.rts,
embreagens de material plástico. embalagens de material pIstico para sorvetes, estalos para objetos. espumas de
nylen. esteiras, enfeites para automóveis. massas anti-ruidos. escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni-

ções para chupetas e mamadeiras. gansa
meies para porta-blocos, guarnições
Mocar Comércio de Peças e Azesatirios para liquidificadores e para batedeira:
de frutas e legumes, guarnições de ma.
Ind. Limitada
terial plástico para utensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galeria:
para cortinas, jarros, laminados, plás
M OcAR
ticos. lancheiras, mantegueiras. malas
orin6sa. prendedores de roupas..puxado.
Classe 50
res die móveis, pires, pratos, palitei.
Para distinguir:linpressos para ,Áso da ros, pás de cosinha, pedras penes, artifirma
gos, protetores par adocurnentas.
xadorcs de água para uso dome.tico
Termo n o 675.645, de 9-12-1964
porta-copos, porta-niquels, porta-notas
Echaorã Comércio e Representações porta-documentos, p lacas. reh :es.
Limitada
São Paulo

EC4PORf

Ind.ras leira
Classe 26
Para distinguir: Anéis, barris, cabos para ferramentas, cestos para pães, caixas,
cavaletes, cruzetas, caixotes, expremedeiras, escadas, tijolos, esteiras engradados, fusos, guarnições de madeiras,
palitos, pinos, pratos, pipas puxadores
tampas, táboas de passar roupas e tornéis
Têrmo ns 675 .646, de 9-12-taa 4
mis Pinturas Limitada
São Paulo

t 151.1. S letra
Dras"

nhas, recinienteQ. siinortes supor

guardanapos, saleiros, tubos: tigelas
tubos para crnpotas, tubos para t.l1111.
gas, travessas, tipos de material ;asa
tico, sacolas, sacos. squinhos. vasilha.
mes para acondicionamento. vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para mareinelros. para sapateiros, para vidros, pasta ades'va para
correias, pastas e pedras para afiar
rx bolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos,
anais, carretéis, paa tecelag am e gurisniçaes de material plástico ara !Mús.
tria geral de lásticos
Termo n o 675.630. de 9-12-1964
Boutique Tvfaison Chie Limitada
S.NoPaulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso da
firma

Têrmo n° 675.648, de 9-12-1964
Comapa Comércio de Autos, Peca. e
Acessórios Limitada.
São Paulo

Classe 21

C1RSSe

Ta ano n° 675.619, de 9-12-1964
Grad/. Indústria e Comércio de
Plsticos Limitada
São Paulo

Urino ns 675.644. de 9-12-1964

COMAPA
Ind. Brasileira

RINYL

•oril de 1965 '1493

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso da
firma
Tétano ns 675.651, de 9-12-1964
Boutique Mon-Bijoux Limitada
São Paulo

goN,BIJOITR

Para distinguir: Alavancas de traio,
;ncl. Brasileiro,
amortecedores, anteparos, barras de !Talos, barras de eixo, braçadeiras de mola,
Classe 36
fraçadeiras de freio, capotas, carrocePara distinguir: Aventais, blusas, falua
rias, 1/10131 e paralamas
sões, casacos, camisas, camisolas rama..

1494 .Segundaleira 12
las, cuecas, calças, calções calças de senhoras e de crianças, colarinhos, dominós, fraldas, gravatas, gorros luvas ligas, manteaux, mcizna, palas paleKis puloveres, pijamas, soutiens, tillemrs e
vestidos

DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)
Termo n u 675.658, de 9-12-1964
Indústria, Comércio e Representações
Notar: Linntacia
São Paulo

nhoras e de crianças, colarinhos, dominós, fraldas, gravatas, gorros luvas ligas, manteaux, meias, paias paletós puloveres, pijamas, soutiens, tilleurs e
vestidos
Termo n 675.666, de 9-12-1964
a r ub Piszgzman
Paulo

Termo n a 675.652, de 9-12-1964,
Minasedro Comércio de Pedras
Limitada

E,LuRADo

-IndUtria Brasileira
EINASPEpRA
ind. Brasileira
Classe 4
Fara distinguir: Pedras

Classes: 16 e 28
Sinal de Propaganda

Termo ri' 675.653, de 9-12-1964
Fr:c: c/inch Braeumng

Termo
675.659, de 9-12-1964
Indústria, 'Comercie) e Representações
Notari Limitada
São Nulo

T.V. FRITZ

Classe 33
Titulo
Termo n' 6:7 5.654, de 9-12-1964
Comercial

t

Imporadora Ri coli
Limitada

e

São Paulo

AIMIXtS PRETA
RAIOLITA
Ind. Brasileira
Class-. 41
Para IlKstinguir: Ameixas
'rernto n a 675.655, cie 9-12-1964
Bar e Lanches Fltir do Mar Limitada

Classe 16
Para distinguir: Artefatos de cimento
para construções, revestimentos, elementos vasados, artefatos de gesso para
adorno e •construção de prédios
Termo n a 675.660, de 9-12-1964
Indústria, Comércio e Representações
Notari Limitada
São Paulo
Classe 28
Para eistinguir: artefatos de material
plástico obtidoos por injeção ou extrujão"
Termo 'n° 675.661, de 9-12-1964
Indústria. Comércio e Representações
Notari Limitada
São Paulo
Cfasse 50
Para distinguir: Notas Lscais; duplicatas, faturas, cartões comerciais e de visita, envelopes c papel para carta, fo:hinhas e. cheques

São Paulo
FLOR DO MAR
Ind.

Brasileira

Termo m 675.662, de 9-12-1964
Astor Felipe da Costa
São Paulo
ASTOR

Classe 41
Pam distinguir: Landles de queijo, salame, mortadela, presunto, salsichas
churrasco, elite e pernil
Termo n a 675.656, do 9-12-1964
Bar e Lanches Monte Rei Limitada

Ind. Brasileirt
Classe 33
Titulo
675.6u3, de 9-12-1964
Termo
Farmaglei,le Limitada
São Paulo

São Paulo

REI
Ind. Brasileirg
MONTE

Classe 50
Para distai:guiri Impressos para uso do
firma
Termo n° 675.657, de 9-12-1964
Indústria, Cerne:cio c Rop.escatak,ocs
Notari Limitada
São Paulo

JACLD

; lind.

brasil eir

de senhoras e de crianças. calções, calcas, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinho' cueiros

t,Lt -

Ft A2r...211A

São Paulo

saias, casacos, chinelos, dominós, achar- 5DIAMO
pes, ,a.ntas_as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Indústria Brasileira
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias
caaiers, mantas, mandrião, mantilhas, paClasse 11
let6s. palas, penhoar, pulover. pelerinas Para distinguir: Ferramentas de (liam:vos:
muges, pouches. polainas, pijamas, pu- te para serem usadas nas indústrias nsi';
nhos. perneiras, quimonos. regalos.
talúrgicas e ópticas
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandá/laa
Termo n° 675.670, de 9-12-196t
suetere shorts, sungas, tolas, ou slacks,
Jarub Piszgzman
tales, toucas, turbantes, ternos, uniformes
São Paulo
e vestidos
Termo no 675.667, de 9-12-1964
Frigorifico Koyama Limitada

CARPAS
:Indústria Braelleira-5

São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Ambira. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasal
ZOTANIA
aventais, alparcatas, anáguas. blusary
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas. cari:
Classe 19
Para distinguir: Aves, ovos e animais laças, caução, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados. chapéus. ciai%
vivos
_— cintas, combinações, carpinhos, calçam,
de senhoras e de crias,cas. calções, tab.'
Têrnio
675.668, de 9-12-1964
Diadema — Indústria de Arte.çatos de c.a& camisas, camisolas, casz1setit5
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro...
norracha Limitada
salas, casacos, chinelos, dominós, eche*.
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos. cuaiso¡is
salas, casacos, chinelos, dominós, ethelfr
s. fantasias, fardas para militar" cosilegials, fraldas, galochas, gravatas, gcpt.

Dl ADVIA.
Classe 39

roa. logos de 'ingeria, jaquetas. laqsiè.,
Luvas, ligas, lenços, maiôs, meissP,'

maiõs, mantas, mandrião, manilhas:. ess's
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinek
peugas, ponches, polaina*, pijamas,
nhos, perneiras, quis:nonos. reg
robe de chambre, rousgo, sobretud4
suspensórios, saldas de banho, sandáli&V
meteres, shorts, sungas, atolas ou alacks,"'
tule., toucas, turbantes, ternos, bdiá.;
formes e vestidos
Termo n° 675.671, de 9-12-1964
Vitakar Indústria Braeileira de
Casquilros Limitada

CAPRITZ
Ind. Brasileira

Sào Paulo

d8es 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 borra-

cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
36
para torneiras, fios de borracha lisos,
Clas , e 15
Pira distinguir: Aventais, blusas, bluiõrmas de borracha, guarnições para
Para d'stincur: Artefatos de ceràmica, sões, casacos, ei--!1'.:SàS, camisolas cerou- móveis, guarnições dc borracha para
instalações sanitárias
las, cuecas, calças, calções calças de se- automóveis, guarnições pare velados,
,

B. Ferraz Costa

Ind.

Termo n° 675.e65, de 9-12-1964
Confecções Gaprite Limitada
São Paulo

de

borracha, rodas de borraztta para móveis, sanfonas de vácuo, suportes do
motor, sapatas do pedal de breque, *4.
sembalo e isoladores, suportes, semr•
pneumáticos, suportes de câmbio, stuè
fonas de partida, saltos, solas e solado,
de borracha, surdina, de borracha pasi
aplicação aos tios telegráficos e telekt%
nicos, travadores de porta, Wel"
tubos, tampas de borracha para C012te
gotas, tinas de borracha para elaboraçió
de substância' químicas

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
e roupas feitas em geral: Agasalho&
botas botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão. coletes, capas, chales
caerecols, calçados, chapéus, c:ntos,
Termo n° 675.669, de 9-12-1964
cintas combinações, corpinhos calças Diamox — Diamantes Industriais João

Para distinguir; Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
Cl..;se 3
vaisulos. artefatos de borracha no inParad istinguir: substandas quimicas, cluídos em outas classes: Arruelas, ar.
produtos e preparados para serem usa- golas, amortecedores, assentos para cados na medicina ou na farmácia
deiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas.
Térnio n° 675.664, de 9-12-1964
buchas para lumelo, batente de porta,
. Aibano de Almeida Figueiredo
batente de chassis, bicos para mamadeiSão
ras, braçadeiras, bocais. bases para telefones, borrachas para carrinhos indusT.v, coma
triais, borracha para amortecedores,
.3rasil eira
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, camaras de ar, chupetas cor25
Artigos da classe

1~

lancheiras para escolares, :âminas de
borracha para degraus, listas de borre1
cha para janalas e para portas, lençólá
de borracha, manoplas, maçanetas, pra..
tetores para oara-lamas, protetores dê
para-choques. pedal de acelerador, p4.
dal de partida. pesas para business
pratinhos, pneumáticos, pontas de bo0
racha para b:naalas e muletas, roda*
masslças, rodiz,os. revestimentos

São Paulo

São Paulo

Abril de 1 3 35

r

019JDUSTRM

tawluímr

Classe O

distinguir: Casquilhes e
kpeças pêra motor de pot

Pare

"•

I:

da-feia 12
.

a

674.672, de 942-1964
Móveis Dec9gaçÕea
Reata

Tênno n" 675.6/6s1 e
WO4
Somar S. A Indústria E:eiro
Mecânica .
São Paulo

"SOMAR "
I!. Brasileira

Classe 33
Itui g nie Comerdal
mo no 675.673, de 9-12.1964
Móveis Decoraçõea itereadtt
Limitada
Bahia

acanuda'

inoveis neconações
Classes: 25 — 34 — 40
•
Titulo
"Nrmo 11 9 675.674. de 9-12-1964

Jacarandá — Móveis Decorações
Limitada
Bahia

moveis necoRaÇõesLIDA

Nome Comercial
Termo n° 675.675, de 9-12-1964
Mana & Silva Limitada
São Paulo
"21.9_11.15,A
[LIELLM21—t
Classe 5

Aço em bruto, aço preparado, aço

doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo eia bruto ou
parcia!mente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabraido. coura,as. estanho buuto ou

oa-c:almente trabalhado. ferro em bruto.
e:n barra ferro manganês. ferro velho.
gusa ern bruto eu oarciain ente traba.
(3 . 1S3

temperado, gusa mrleável,

attn,ass de.,,tneta). lata em fólha, latãe
issba.s. latãe em chapas. latão em
xer hões. itpa metálicas, limalhas.
mahaanés metais não tenha.
ru oareWanti nte trabalhados. •mer
(naus: . metais. estampados,
t34. .
cristais para solda, niquel, zincoe4il

Classe 5
Para distinguir: Metal branco, metal.'
antifricções, aço, alpaca, bronze, cobre
estanho, ferro, guia, latão, níquel zinco
metal, patente, metais ara ligas, todos
os metais acima são em bruto ou parcialmente preparados, usados nas imitis;
frias, podendo ser: em folhas, em masWS, em lingotes, em fio, em vergas, em
tiras, em barras, em chapas forjados.
modelados, torneados, perfilados, estampas, eletrodos
Tèrmo no 675.677, de 9-12-1964
Somar 5. A., Indústria Eletro
Mecânica
São Paulo
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldravas, • armações de metal

abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colhe-

t',.e.; o

.:11

••••••

nn,.

c:d

14:â

rebites, reduçises, recip,ent:s cie metal.
Tèrmo n o 675.680. de 9-12-1964
rodizios. rose,:s de aso inoxidável, reRN1 — inciusiria e l..,:)11 n ti's.IO
gistros de aço inosalávei registros,
A/letais
serras, serrotes, 's:tões, saleiros, sasarróSão Paulo
lhas, torquezt.s, trilhos tubos srsbuiações, ampões, Cavadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
i...
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orino5is, vasos, vasilhames ver.
M
gas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar.
IND. BRASILEIRA
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
Classe 5
malas, passadores de correias, pontei- Para distinguir: Aço. alurninio, alpaca.
ras, prendedores de papel, suportes, bronze. chumbo. cobre, estanho, gusa
torniquetes e tubos de expsnsão
ferro, latão. mona zinco e metais ara
ligas em bruto ou arcialmente trabalhaTèrmo ny 675.678 de 9-12-1964
dos, usados usas indústrias, °dando ser
Organização Contábil Ride!. Lim:ta-la em - barra, em chapas, terfilados, em fô
lhas, em lingo . ?s. em fio e vergas, es•
São Paulo
tampadas, forjadas. modeladas e torneadas

R

"RIDER

Classe 33
Para distinguir: Compras. vendas e turcas de casas, apartamentos, terrenos, loteamentos, administraçào de bens, w-

guros investimentos, participações, em
preenchimentos, planejamentos, corretagens, financiamentos, engenharia, estudos técnicos e financeiros e administração predial. Contabilidade em geral, assistência contábil, auditoria e - auditoria
e administrativa

res de pedreiros, cadeados correntes caTermo no 675.679. de 9-12-1964
bides, clu.ves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para Comercial e Imobiliária Rides Linntads
portões, colunas, canos, chaves de fenSão Paulo
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos cachepots centro de mesa coqueteleiras. caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro-

las, 'chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de Jarro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavenas, cremones, cadinros crivos, chan..
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torqui/métrica, correntes para chaves, coleretas, chaves para porcas, distintivos.
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeitem de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, Serro para
cortar capim, frerolhos. facas, facões
fechaduras, fruteiras. funis, fôrmas Para
doces, bolas, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, :Jolas para p ortas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
monas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pra tos, . p orta-g ele, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, .placas,., pregadores, .porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires, .pinças, panelões, porta-copos e
,garrafa, passadores de roupa, .presi.
lhas, rastelos; roldanas, ralos, regadores

•

"RIM°

Ind.Brasileira

Termo n° 675.681. dr 9.12-19ó1
Imobiliária Mansa Limitada
São Paulo

r.RISA
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Para distinguir: Impressos em gral
• Termo n° 675.682, de 9-12-1964
Bar e Lanches Higieruipolis Limitada
São Paulo

IWENIPWr.
Classe 41
Para distinguir: Refeições ligeiras

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construOca e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dáguti.
ohms de descarga para etizoa, edifica.ffies premoldadas, estuque, emulsoo de
Sai asfáltico, estacas, esquadrias, estrutural metálicas para construções, lamela* de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotaa, material isolante contra frio e calor, mana" ma s
-sapr'evtimnodas,deiras para construçaes, mosaicos, ptodutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, imperam.
bilizantes llquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidoa para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisoo, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan"
ques de cimento. vigas, vigamentos e
vitt&

Termo a° 675.683, de 9-12-1964
Reformadora Combate Limitada
São Paulo

I

ÇONÁTE
brasileira
rasileira'

Classe 50
Para distinguir: O timbre da sociedade
.a ser aplicado em paeis da correspondência e contabilidade, que se destinara
a re5orma de móveis de aço
nrII10 tI 9 675.684 de 9-12-1964

Caiboni -6 Cia. Limitada
São Paulo

Sie gaiteira
Classe 36
Para distinguir: Calçados
"...Timo no 675.685, de 9-12-1944

Carbóneo 8 Cia. Limitada
São Paulo

OP trld!Iggrailei;811

Classe 36
Para distinguir: Calçado.

s
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675.686, de 9-12-1964
Juracy Safira •
Rio Grande do Sul

Termo

n°

DIÁRIO OFICIAL

Urra° no 675.689, de 9-12-1964
Moto-Mec Indústria Brasileira de

Termo n° 675.687, de 9-12-1964 Jean Anastase Papadopoulos
São Paulo

Classe 47
Artigos da classe

Termo n" 675.690, de 9-12-1964
Moto. Mec Indústria Brasileira de
Manutenção Limitada
São Paulo

"CRAK-WAGEN"
IND. BRASILEIRA
• Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veículos. bicicletas. carrinhos de- mão e carretas, caminhonetes.. carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores. carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veículos. direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes. c'evadorea. para passzaieiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiculas. gvidão
locomotivas, lanchas, motociclo, molas
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas. rtzvios. ônibus. para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veículos
rodas para veículos. selins, tricieles, tirantes para veiculos vagões. velocipedas, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibns, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n° 675.688, de 9-12-1964
Comercial Auto Peças "Sanfa"
Limitada
São Paulo

"SANFA'
Na BRASILEIRA

São Paulo •

XraRVITT
INDUSTRIA
CQMERCIO

Classe 32
Artigos da classe
Termo n9 675.698, de 9-12-1964
P. A. P. — Primeira Agência
Promocional Limitada -

2D4'

Nome Comercial
Termo n° 675.705, de 9-12-1964
Viação 13raspor Limitada
São Paulo

São Paulo

I nekiffil eira

O

In

Classe 97
Artigos da classe
Termo no 675.691, de 9-12-1964
Moto-Mec — Indústria Brasileira
Manutenção Limitada
•São Paulo

'Mino n' 675.701, de 9-12-1964
Xervitt Indústria e Comércio de
Máquinas Limitada

O SUPERINCADO
DO CA PI
Bras eira

PIX
Ind. Br asneira
-

Classe 33
Titulo

Abril de 1965

Têrmo n o 675.697, de 9-12-1964
P. A. P. — Primeira Agência
Promocionai Limitada
São Paulo

Manutenção Limitada
São Paulo

AMISERA

(Seçãe‘ill)

1 • 21;
•.
)11

;

Classe 32
Artigos da classe

de

0-ME
Ind. Brasileira

1••••• •

• Termo n 9 675.692. de 9-12-1964
Brasileira de
Moto-Mez
Manutenção Limitada
São Paulo
Classe 31
Artigos da ci..sse
fermo n" 675.6P3, s:ss 9-12-1964
Sodedade de Bol:..he Ps..tr.•Bolado
•
Limitada

•
Inu.k;11'51rasi.eira
° 1-4Y)
Caisse
Artigos da
rermo n° 675.694. de 9-124964
Cartonagem Saturno Limitada
São Paulo

ZAT URNO
. ind. Brasi/eir..

Classe 38
Classe 21
Para distinguir: Papeis em 1,ranco
Para distinguir: Amortecedores. antepa.
Termo no 675.695. de 9-12-1964
ração. braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento. cubos de veículos dia.
P. A. P. — Primeira Agência
paa circulares, carroserias, chassis, car.
Priríi.x.ional Limitada
cassas, caixas para armaces. cotovelos
São P
Carburadores, correntes de distribuição
coroes. capotas caixas d cambio, Cebos, Caminhes • cara i n imneres. carros.
4C ll
"coniunots de escapamento. direção. desligadeiras. dorsais, engates . para veicu• •
lo& estribos ei7 OS .engrenagens. embreagem, freios para veiculos. fronteiClasse 32
ras para veiculns. feixes de mola. guar- Para d:stinguir: Jornas, revistas, livros.
nições para maçanetas, gonzos. grades programas radiofônicos filmados e teponteiras. hélices, hastes -indicadores
levisionados
de direção.. fumas universais, lanchas.
Termo n° 675.696 de 9-12-1964
molas, manivelas. motocicletas. motociP. A. P. — Primeira Agência
clos, mancais de veiculas motonetas.
• Promocional Linv.tasia
Parachoques pistões, pedestal&
São Prilds/
pedals, paralamas. partida& portas latetais,. pinhões, porta rodas. parabrisas.
reles para businas, reles para..faróis. rodas, retentores, reboques.- boqueie* para
"
vetados. serpentinas, tambores, de trelos.;'tirantes, terminais para -cabos de
baterias. tuchos. varetas de veiculo& vaClasse 32
rais de velculos, varetas de controle de
Artigos da das.se
afogador e velocípedes e volantes

Oprzit imaciao
Ind. /5r a 31 e ira

O burra/ MERCADO
DA BAKU
Ind. B- asil eira

Classe 50
Artigos da classe
Termo n° 675.706, de 9-17-1964
Ricardo Stanzione

São Paulo

Termo 'n° 675.699, de 9-12-1964
P. A. P. — Primeira Agência
Promociona/ Limitada

POLI' FO'lls(P

São Paulo

Irid.Brats1201ra

O SUPER MERCADO
DE MINAS GERAIS
Ind. Brasileira

Classe

MOT

Classe 39
Artigos da clasi,e

frRafl2ilta

CADO
as eira
dal;
.
;

Aros para guardanapos ' de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbum
para retratos e autógrafos, balões (exceto .• para brinquedos) blocos para
Classe 32
correspondência, blocos para cálculo&
Artigos da classe
blocos para anotações, bobinas brocharas não impressas, cadernos de escr.Termo n° 675.700, de 9.1.2-1964
ver, capas par adocumentos, carteiras,
P. A. P. — Primeira Agência
caixas de papelão, cadernetas, ceder.
Promocional Limitada
nos, caixas de cartão, caixas para paSão Paulo
pelaria, cartões de visitas, cartões as
merciais, cartões índices, cordeei. Cai'.
r otina, cadernos de papei melimetradc
e em branco para desenho. cadernos
escoMres, cartões em branco, cartudim
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carreteis de paClasse 32
pelão. envelopes. eia sfólucroa para cisa.
Artigos da çlasse
natos de pap el, encadernação de pane:
Termo n' 675.701, de 9-12-1964
•
papelão, etiquetas, fOlbas bidicea
P. A. P. — Primeira Agência
kilhas de celulose. guardanapos. livros
Promocional Limitada
não impressos, livros fiscais; livros ch
contabilidade; mata-borrão; ornamenta
São Paulo
de papel transparente; pratos.
nhos. papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão papéis em braace
para Impressão. papéis fantasia, menos
par 'urrar, paredes, papel almaço co.
ou sem pauta papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em boClasse 32
bina para impressão. papel encerado
Artigos da classe
paia] higiénico, papel irapermeáxel,
para copiar pak:el para desenhos, paTermo n9 675.701 de 9-12-1964
P. A. P. — Primeira Agência . pe; para embrulho impermeabiliza&
papel para encadernar. Papel para ar
Promacional:rever. papel para imprimir, oapel paSão Pau"
-aiina clara embrulhos. oãpel celofane,
, - 3 0c1 celulose, papei de linho napel
W;C:RC:Aix)
.- ..orverite, papei para embrulha- ta-

O SUPER lIMRCADO
DO Rip mas
Ind. Brasileira

O SUPER
CÁDO
pE BRAS'
• ind. Brasileira

O SUPER
PERNiTZUCO
Ind.. Brasileira
DE

Classe 32
Artigos do classe
Tèrnio n99 675.703. de 9-12-1964
P. A. P. — Prirne'ra A gjicja,
•on.P1

. a papelão. recnnentes de nave:. ropapei. rótulos de Papei. tolos
• minei transparente. sacos de papel.
Irrnentinas: tubos comais, de cartão.
• ubetes
..kepel
ime:, de

Termo n° 675.707, de 9-12-1964
Indústria e Comerclo de Artefatos de
Tecidas Ficiex-Lã Limitada

São Paulo

DP

latICÁJX).
C T

Brasilevea
Classe 32

Artigos da classe

lt

FIME 1(

lb

Brasileira
Classe
Para distinguir: Fios em
' geral o: ra tecelpgern,. fios de lã em novelos -1 ara traba!hos manuais, t.os de seda em meadas,

DI10 OF:ClAL (Seção 11:
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fios de seda em novelos, fios de seda em
carretéis, fios para uso comum Mos de
algodão, fios de linho, fios de cânhamo.
flos de juta, fios de rami tios de seda
natural, fios de raiam fios de celulose,
Sias plásticos, linhas para coser em cai.' retéls, linhas em meadas, linhas para
costura, linhas para bordar, linhas para
crochê, linhas para tricotagern
Térmo no 675.708, de 9-12-1964
Indústria e Comércio de Artefatos de
Tecidos Fintax-Lã Limitada
São Paulo
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te. cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim,
carua, casemiras, fazendas e tec dos de
lã em peças. juta. jersey, linho nylons
paco-paco, percalIne. rami. rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

dores, lápis can geral, lapiseiras, maquinas para apontar fapis, minas para
gratites, minas para penas, máquinas de
Limitada
escrever, maquinas de calcular, maquiSão Paulo.
nas de somar, maquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tintezros, porta-carimLOIÍVHS;
bos, porta-lápis, porta-canetas, portaInd. brasileira'
cartas, prensas, prendedores de papeis,
perceve ri as para pap4`,F. perfuradores,
C.last,e 1
réguas, raspa4Jeiras de borrões, stencils
Para cl:stinguir: Soluções químicas pa- para mimeógrafos, tintas e tinteiros
ra pinturas, tintas liquida, em pó e sóliTermo n° 675.716, de 9-12-1964
da, tintas preparadas para vulcanizar.
Inbracel Indústria de Condutores
tintas. para uso nas industrias e arquiElétricos Limitada teturas
São Pauis,
Termo n' 675.713, de 9-12-1964
. kartro S. A. Importadora e
Distribuidora
Brasileira
São Paulo
Classe 8
Para distinguir: Concluisaes elétrico
Tèrmo n 675.715, de, 9-,12-196-1
Organização de P,ntuias Louvre

In t. r

3

leire
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tas, carrinhos de 'mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros. tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocer1as, chassis, chapas circulares para veículos. cabos de veiculo%
corrediços, para veiculos, direção desligadeiras, estribos; escadas rolanes, ele...
vaiares para assageiros e ara carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motoca-gas, moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas reboques, radiadores para veiculo,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões
rodas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contreile do a tvgador e
acelerador, tróleis, troleibus, varies de
carros e toletes para carros

Termo n° 675.717, de 9-12-1964
Tèrmo no 675.721, de 942-1964
Luis Alberto Acciari Benitez
João Rodrigues Barbosa
Classe 38
São Paulo
São Paulo
Aros para guardanapos de papel
Termo ri9 675.709. de 9-12-1964
aglutinados. álbuns (em branco) . álbuns
Indústria e Comércio de Artefatos de para retratos e autógrafos, balões (exUNRAF4
Tecidos Fimex-La Limitada
cai( para brinquedos) blocos para
nd.
Ing9at'han ira
São Paulo
ccrrespondência blocos para cálculos
blocos para anotações, bobinas brochuClasse 6
Classe 24
Classe 18
ras não inpressal. cadernos 'de escreAlamares, atacadores para espartilhos ver. capa obra documentos, carteiras, Para distinguir: Máquinas de tricotar
Para distinguir: Perimes, essências, ex.
e calçados. ataduras de algodão para cafxss do paoelão cadernetas, cadertratos água de colónia, água de toucaTermo na 675.718, de 9-12-1964
diversos fins, exceto para fins medici- nos, ratals d . earCo seixas paio pador, água de beleza, agua de quina,
Bijouterias
Sorana
Limitada
nais, bandeiras. bordados. braçadeiras. pelaria. rartoet de visitas, cartões coágua de rosas, água de alfazema, água
São Paulo
para barba, loções e tónicos para os
borlas, cadeados caos ara móveis e me • siais. s aneies indicas. conleti cai
cabelos s para a pele, brilhantina, banpianos, carapuças para cavalos. cor- tolinat cadernos de papel mella.etrado
Sour
..u.
dolina, batons, cosméticos, fixadores
dóes. debruns, h3, fitas forros franjas e em branco para desenho, cadernos
L nd. zracilelre
de penteados, petróleos, óleos 'para os
festo. feltro para órgão, fofos galar- escolares, cartões em branco, cartuchos
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- de cartolina, crapas planográficas, cadurosos e pomadas para limpeza da peros, nesgas. ombreiras e enchimentos dernos de lembrança. carretéis de paClasse 13
•
para roupas de homens e senhoras, pelão, envelopes, envólucros para cha- Adereços de metais, preciosos, semi. le e "maquilage". depilados, desodopanas para enfeites de móveis, nâo rutos de papel. encardenação de papel piessssos e suas imitações, adereços de rantes, vinagre aromático, pó de arroz
fazendo parte dos mesmos, palmilhas. ou papelão, etiquetas, fõlhas índices pedras preciosas e suas imitações, adôr: e talco pefumado ou não. lapis para
passamaries, pavios, rédeas, rendas re- Whas de celulose, guardanapos, livros nos de metais preciosos, semi-preciosus pestana e sobrancelhas, preparados para
des, sacas, sinhaninhas para vestidoi no impressos, livros fiscais, livros de e suas imitações, alianças, anéis, arti- embelezar cílios e olhos, carmim para
telas, tampos para almofadas, não 41a- contabilidade. mata-borrão. ornamentos gos de fantasia de metais preciosos, o rosto e para os lábios, sabão e creme
zervlo parte sle móveis, artigos êstes de papel transparente, pratos papeli- balagandans de metad preciosos, ou para barbear, sabão liquido perfumado
feitos de algodão, cânhamo. ficho, juta. nhos, papéis de estanho e de -alumínio, semi-preciosoa b7r delas de metais pre- OU não, sabonetes. dentifricios em pós
Pasta ou líquido: sais perfumados para
seda, raion lã pelo e fibras não
papéis sem impressão. papéis em branco ciosos, berlog.r?s de meta/ 2,eciosl..s. banhos, pentes, vaporizadores de pertcIncluídos em outras classes
para impressão,- papéis fantasia, menos br incos dg metal precioso, ou semi- me; escovas para dentes, cabelos, unhas
para forrar paredes, papel almaço coai precioso, 'bules de Metais preciosos, e ditos, rum de louro, saquinho pertaTermo n° 675.710, de 9-12-1964
Indústria e Comércio de Artefatos de cai sem pauta, papel crepon, papel de carteiras de metais precissos, coIart5 madu, preparado. em pó. pasta, liquiseda, papel Impermeável, papel em bo- de metais preciosos ou semi-preciu%as do e tijolos ara o tratamento das unhas,
Tecidos Fimex-Lã Limitada
bina para impressão, papel encerado. contas de metais preciosos, copos de dissolventes e veruizes, removedores da
Sào Paulo
papel higiênico, papel impermeável. metais preciosos, dedais de metais pre- cuticular: glicerina perfumada para - os
Classe 37
para copiar, papel para desenhos, pa- ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro, cabelos e p reparados para dsecoloRoupas brancas, para cama e mesa: pel para embrulho impermeabilizado fio de prata, fivelas de metais precio- rir unhas, cílios c pintas ou sinais
artiAcolchoados para camas, colchas, co- papel para encadernar, papel para es- sos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
ficiais, óleos para a Peie
bertores, esfregões, fronhas, guardana- crases, papel para imprimir, papel pa- jóias falsas, lantejolas de metais pre
pos, jogos bordados, jogos de toalhas, rafina para . embrulhos, papel celofane, ciosos medalhas de metais preciosos
Termo n o 675.725, de 9-12-1961
lençóis, mantas para camas, panos para papel celulose, papel de linho, papel semi-preciosos e suas imitações palitos Fábrica de Gaitas "Alfredo Merina"
cosinha e panos de pratos. toalhas de absorvente, papel para embrulhar ta- de ouro, pedras preciosas para jóia, peS. A. Comércio e Indústria
rosto e banho, toalhas de mesa, toa- baco, papelão, recipientes de papel, ro- dras semi-preciosas para jóias, 1,erolas
Santa Catarina
lhas para jantar, toalhas para chã e setas de papel, rótulos de papel, rolos e imitações de pérolas, pratos de mecede, toalhas para banquetas, guarni- de papel transparente sacos de papel tais preciosos, serviços de cif, e de café
ções para cama e mesa, toalhinhas serpentinas, tubos. postais de cartão de metais preciosos, serviços de icor
de metal precioso, serviços de refrescos
(cobre pão)
e tubetes de papel
de metal precioso, serviços de salada
Tèrmo n" 675.711, de 9-12-1964
Tèrmo n° 675.714, de 9-12-1964
de frutas de metal precioso, serviços de
Indústria e Comércio de Artefatos de
Kartro S. A. Importadora e
sorvete de metal precioso, sopeiras de
Tecidos Fimex-Lã Limitada
Distribuidora
metal precioso, taças de w.etais precioSão Paulo
São Paulo
sos, talheres de metais preciosos, tinibulas de metal, turnsalinaa lapidadas e
Classe 17
taausrasa r. CovERCIO DE AR1SFAT05
vasos de metais preciosos
Artigos para escritório, almofadas para
DE TEci1)05 FIMEK-IÁ UNA
carimbos, almofadas para tintas, abriTermo n o 675.719. de 9-124961
dores de cartas arquivos, borrachas,
Auto Peças Ana Rosa Limitada
rrão,
borrachas
para
berços
para
triatabo
Nome Comercial
São Paulo
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Termo na 675.712, de 9-12-1961
desenho, cortadores de papel, carbonos,
ANA ROSA
Bamba's Boliche Limitada
dtiairia Brosileira.
Ind. Brasilelra
carimbos, carimbadores, cola para papel,
São Paulo
coladores. ~passos, cestos para corClasse 9
rearsondencia, desenhadores, duplicadoPara distinguir: Instrumentos musicais,
Classe 21
BIL13A 1 S BOLICHE
res, datadores. estojos para desenhos,
a saber. Acordeons. acordeons de e&
Ind. Brasileira
estofos para canetas, estojos com minas, Para distinguir: Veículos e arda partes pro, tfandonlos; bandolins. bandolinas,
Integrantes:
Atos
para
bicicletas,
autoesquadros. estojos para lápis, espetos,
bandurras, banjos bornbardlnas cavaquiClasse 49
estiletes para papéis, furadores, fitas. móveis auto-caminhões, ,aviões, amorPara distinguir: Boliche e passatempos para máquinas de escrever, grafites tecedores, alavancas de câmbio, braços, nhos, citaras, clarins. clarinetas, claroesportivos para lapiseiras, goma arábica, grampea- breques, braços para veiculo*, bielele- OeS, concertinas, contra-baixos, contra. .

-roe 5egunda_te)ra '2
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Termo n o 675.739, de 9-12-1964
água de rosas, água de alfazema, água
Volkswageu do Brasil, Indústria e
Ara barba, loções e tônicos para os
Comérciod e Automóveis 5. A.
cabelos e para a pele. 1 rilhantina, bandolina. "batons". cosmOicos. fixadores,
São Paulo
faros, pistões, rabecas, realejos, saxofo- de penteados, petróleos, óleos para os Classes; 6 — 8 — II — 14 — 21 —

'notes, cornetas, cornctões, cornetins,
fagote', flautas, flautins, guitarra& galim, harmônicas, hamônicas de bôca, bar.
irknioa, harpas, liras, oboés, érgãos, pínes, tambores, tamborins, tímpanos, tomboato, torarepas, trompetas de barmõnia, violas, violoncelos, violinos, violões. Partes de instrumentds musicais,
z saber: arcos, boquilhas, tubos e canudos para o-gãos, cordas, foles, pedais,
palhetas e teclas

Termo n° 675 . 726, de 9-12-1964
Fabrica de Gaitas 'Atirado Hering"
S. A. Comércio e indústria
Santa Catarina
Classe 49
tara distinguir: Acordeons, gaitas, gaitas de lu;e, sanfonas (brinquedos)
Termo no 65.727, de 9-12-1964
Fábrica de Gaitas - Alfredo Hering"
S. A . Comércio e industria
Santa Catarina
Classes: 9 e 49
Lis:TI-Á-1 Comercial
Termo n , 675.722, de 9-12-1964
Doceira '''Abetone - Lird.tada
São P.11110

tiOCE1 ti&
L 1 lysEiTOS
SePe.10.0—CaPl"`
td

Classe 41
Para distinguir: Do..es em gerai

cabelos, creme evanescente. cremes gor25 — 33 — 39 — 47
durosos e pomadas para limpeza da
Insign:a
pele e "maquillage - depilatórios, deso• Térino n' 675.740, de 9-12-1964
dorantes, vinagre aromático, 136 de arroz
Volkswauen do Bra:•ll, Indústria e
e talco perfumado ou não. :ápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Comerciod e Auteinoeis S. A.
embelezar cílios e olhos, carmim para
São
o rosto e Para os lábios, sabão e creme Classes: 6 — 8
— 14 —21para barbear. sabão liquido perfumado
28 — 33 — 39 —
ou uso, 'sabonetes. dentifricios em pó,
Insionla
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfilTermo n o 675.711, de 9-12-1964 ,
me; escewas para dentes, cabelos. unhas,
Volkswayen do Brasil, Indústria e
e dlios: dum de louro, saqu:nho perfuComerciod e Automóveis S. A.
mado, preparados em pó. pasta, liquiSão Paulo
do e tijolos para o tratamento das unhas
Classes:
6
—
8 — 11 — 14 — 21 —
dissolventes e vernizes, removedores da
25 — 33 — 39 —
cuticula; glicerina perfumada para os
Insignia
crbelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais adifi.
Termo n' 675.742, de 9-12-1964
ciais. óleos p ara a pe!e
Voixswagen do' brasil, Indústria e
Tèrmo a° 675.732, de 9-12-1964
Cotnerciod e Autonioveis S. A.
Volkswayen tio Brasil, Indústria e
São Paulo
Comérciod e Automove:s S. A.
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
São P,,ulo
Insigma

POVO- CAR
Ctas.es: 6 — 8 — 11 — 14 -- 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insiyam

Termo n" 675.743, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasit, Indústria e
Comereiod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 —8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 -- 39 — -17
lnsignia

Termo n°675.733. de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comérmod e ÀUtOmÕS eis S. A.
São Paulo

Ternio n° 673.744, de 9-12-1964
Vulkswayen do Brasa, Indústria e
Comerciod c Autua:oveis S. A.
São Paulo

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 —
Insiqna

Classes: 6— 8 —11-14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insignia

Classe 33
Para distinguir: Estabelecimento para
pratica do jogo de bolicre

Termo n° 673.734, de 9-12-1964
Volkswagen do Br.isil, Indústria e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo

Termo o.(>75,745, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo

Termo n o 675.729, de 9-12-1964
lacov Zohar
Estado da Guanabara

Classes: 6 — — 11 — 14 —2128 — 33 — 39 — 47
Insígnia

Classes: 6 — — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39.— 47
Insignia
•

Termo n o 675.735, de 9-12,1964
Volkswegen do Brasil, Indústria e
Coniéreiod e Auwanoveis S. A.
São Paulo

Tèrmo n v 675.746, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comerciod e Automóveis S. A.
São Paulo

Termo n 675.728, de 9-12-1964
lacov Zohar
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara

)10LICHÃO

:.13C11-1301ACHO
Classe 33
Titulo
Termo n9 675.730, de 9-12-1964

iacov Zobar
Estado da Guanabara

BOIS-BOL1CHE
Classe 33
Título
Termo n° 675.731, de 9-12-1964
Cosinetica Cientifica, Sociedade Anord.
ma, Industrial e Comercial
Argentina

..1~1•CtinY)

Classes: 6 — 8 — II — 14 —21
28 — 33 — 39 — 17
Insígnia

Ténno n9 675.736, dc 9-12-1964
Volkswagcn do
Indústria e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47

Classes: 6 — 6 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
lnsignia
Termo n° 675.747, de 9-12-1964
Vollcswagen do Brasil, Indústria e
Comérciod e Automóveis S. A.

São Paulo
Ckwases: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —

Insign:a

28 — 33 — 39 — 17
InsIgnia

Termo n° 675.737. de 9-12-1964
Volitzwagen do Brasil, Indústria e
Comedor! e Automóveis S. A.

Temo 119 675.718. de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Ccrmérciod e Automóveis S. A.

São Paulo

São Paulo

Casses: 6 — 8 — lt — 14 — 21 — Classes: 6 — 8 -- li — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
28 — 33 — 39 — 47
hisignia
Insígnia

Térmo n° 675.738, de 9-12-1964
Volkswagen
do Brasil, Indústria e
Rrasileiis
irgiljOrin
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, emenam, 4X. atam: 6 — 8 — 11 — 14 — 24
28 — 33 — 39 47
*Moa água de colónia. água de tones!migais
dor, água de beleza, água de mit"

Temo a° 675.749. de 9-12-1964
Volkswagen do Bratil, 'adilaria e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Clames: 6— & 11 — 14 —21
28 — 33 — 39 — 17
lorkkom

"oril de 1966
Termo n° 675.750, de 9-12-1.964
Vollcswagen do Brasil, Indústria 4
Comercia e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6
5 — 11 — 14 — 21 04
28 — 33 — 39 — 47
11151Jrna
Tèrmo n° 675.751, de 9-12-1964
Volkswayen do B:asil, in,k)stria e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 11 — 21 ••
28 — 33 — 39 — 47
insignia
Têrmo a° 675.752, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria •
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
1nsignia
Termo n o 675.753, de 9 12-1964
Volkswagen do Brasil, Intiústria •
Gomérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
lusignia
Termo n° 675.754,d e 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indiristra e
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes ó — 8 — 11 — 14 -- 21 og
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
— •
Termo n° 675.755, cie 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria •
Comérciod e Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — II — 14 — 21
28 — .33 — 39 —
Insígnia
Termo n" 675 . 756, de 9-12-1964
Volkswagcn do Brasil, Indústria •
Comérciod e Automóvei, S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 •
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo ir, 675.757,d e 9-12-1964
Volkswagcn do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 —

— 21 -

28 — 33 — 39 — -17
Insignia
Termo n9 675.758, de 9-12-1961
Volkswnen do Brasil, 1:1,1i:st:ia e
Comércio de Autotnénei, S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 a
28 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo no 675.759, de 9-12-1964
Volk.swagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6— 8— 11 — 14 — 21 .

28 — 33 — 39 —
Insígnia

Têrmo n'a 675.760, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Ciasses: 6 — 8— 11 — 14 —21 =
28 — 33 — 39 —

Segunda-feira 12
Termo nó 675,761, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, indústria e
COrnérCIO de Automóveis S. A.
São Paulo
Casses: 6 — 8 — 11 — 11 — 21
28 — 33 — 39 —
Insignia
Termo n° 675.762, de 9-11-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6— 8 — 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 —
Insígnia
'Ferino no 675.763, de 9-12-1964
Volk.swagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis . S. A.
São Paulo
Clwsvs: 6 — 8 — 11 — 14 —21 —
28 -- 33 — 39 — 47
Insignia
Termo n° 675.764, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 —8— 11 — 14 —21 —
28 — 33 — 39 — 17
Insignia

Termo n° 675.765. cie 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
C.1.ssses: 6— 8*— 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia

Termo no 675.766, de 9-11-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Cla..sses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n o 675.767. de 9-42-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Casscs: 6— 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n° 675.768, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
ausses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Tern', on° 675.769, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria c
Cmiercio de Automóveis S. A.
São Paulo
Casses: 6 — 8 — 11-14 —2128 — 33 — 39 — 47
insígnia
Termo n° 675.770 de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automos;eis S. A.
São Paulo
liasses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n° 675.771. de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
ses: 6 — 8 — 11 — 11 — 21

28 — 33 — 39 —
insígnia
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Termo n o 675.772, de 9-12-1964
Vollcswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
47
28 — 33 — 39
Insignia
Termo no 675.773, de 9-11-1964
Volksvvagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
ClassQs: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Termo ri 675 . 774. de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Termo n° 675.775 de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo

Termo n° 675.783, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio Ge Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 --- 33 — 39 — 47
Insigaia
Termo no 675.784, de 5-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis 5. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8— 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 — 17
Insignia
Termo n° 675.785, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Clas.ses: 6 — li — 11 — 11 — 21 —
28— — 39— 17
Insignia
Termo n° 675.786, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústiia e
Comércio de Auferi-poseis S. A.
São Paulo

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insignia

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 -28 — 33 — 39 — 47
Insígnia

Termo n° 675.776, de 9-12-1964
Vollcswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de. Automóveis S. A.
São T)aulo

Termo ng 675.787, de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo

Casses: 6 — 8 — 11 — I/ — 21 —
18 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Térmo n° 675.777, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
eIrs.sses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n° 675.778, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 -- 21 —
28 — 33 — 39 — 47
insígnia
Termo n o 675.779, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 11 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n 9 675.','1)3 de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6-8 — 11 — 19 — 21 —
28 — 33 -- 39 — 47
Iivignia
Termo nf , 6; 5.71)1 . dc 9-12-1964
Vo1kswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
. São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 17
Insienia
Termo n° 675.782, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
14
Classes: 6
11
8
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia

21

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 211 is28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Termo n° 575.788, de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — — 11 — 11 —21
28 — 33 — 39 — 17
insignia

Termo no 675.789, de 9.12 - 1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis 5. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 33 — 39 — 47
Insigni•
Termo no 675.790, cie 9-12-1964
Volkswaeen do Brasil, Indústria e
Comércio de Autom.:Mis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
insígnia
Termo n' 675.791, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 -- 14 1— 21
28 — 33 — 39 —
Insígnia
Termo n° 675.792, de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio oe Automóveis S. A.
São Paulo
21 -Classes: 6 — 8 — 11 — 11
18 — 33 — 39 — 17
Insignia
Termo n° 675.793, de 9 - 32 - 1964
Volkswagen do Bisissl Indústria e
Comércio de Automóveis 8. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
78 — 33 — 39 — 97
Insígnia'

II

e

675.794, de 9-12-1961
Térino
Volkswagen do Brasil, ladustria •
Comércio de Automóveis 5. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
— 33 — 39 — 47
Insignia
Termo n° 675.795, de 912-1964
Volkswagen do Brasil, Industria •
Comércio de Automóveis 5. A.
São Paulo
Classes: 6— B— 11 — 19 — 21
28 — 33 5—
i g n i3a9 — 47
Termo no 675.796, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 —
— 21
28 — 33 — 39 — 47
Insignia

-•

Termo n° 675.797, de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo

4

Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 17
Insignis
Termo n° 675.798, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 11 — 21 •—•
28 — 33 — 39 — 47
insignia
Termo n° 675.799, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, indústria e
Comercio st Automóveis S. A.
São Paulo
4
Classes: 6 — 8 —
— 11 —21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Tértno no 675.800, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Industrie e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 11 —21-...
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n o 67; .&01, de 9-12-1964
Volkswsgen do Brasil, Indústria
Comércio de Automóveis 5. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 -28 — 33 — 39 — 17
Insígnia
Termo ri° 675.802, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
1
Classes: 6 — 8 — II — I1 — 21 —

28 — 33 — 39 — 17
Imsignia

Termo n° 675.803, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Termo n° 675.804, de 9-12-1961
Volkswagen do Brasil, Indústria
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Casses: 6 — 8— 11 — 14 —21
28 — 33 — 39 — 47

Insígnia

1500 Segunde-feint 12
Termo u° 675.805, de 942-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria á
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Olasiscs: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 a28 — 33 — 39 — 47
Insígnia

lel mo o 675.806, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
C,oine;•cio d AL.JiilliVe:a S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 —21
28 — 33 — 39 — 47
lasiguia
're un o is. ' 675-Sã, de 9-12-1964
Volltswagen do Brasil, Indústria e
CL:me:cio de Automóveis S. A.
São Paulo
Cla,aes: 6 — 8 — 11 — 14 —21 a-25 — 33 — 39 — 47
las:gala
—
675.803, de 9-12-1964
'ferino
'Volkswagen do Bras:1, Indústria e
Cena:ria° de Autamoveis S. A.
São Paulo
Ciasaes: 6-- — 11 — i4 —21
28 — 33 — 39 — 47
Insignia
_Termo a' 675.809, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Cell:Creio de Autoinuaeis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
lasignia
Termo IP 675.810, de 9-12-1964
Volksa :igen do Brasil, Indústria e
Camei. cio de Auto .eis S. A.
São Paulo
Olaia-ais: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Insignia
Termo no 675.811, de 9-12-1964
Volkswagen dd Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
ala..;ses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insigma
al•••nn-

Termo u° 675.812, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasia., Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paalo
Clasaes: 6 — 5 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
Tétano a, 675.813, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 .—
28 — 33 — 39 — 47
Insigrua
férino n" 675.814, de 9 - 12 - 1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comercio de Automoveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — 8 — 11 — 14 — 21
28 — 33 — 39 — 47
Termo n° 6756.815, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Ciasses: 6
5 — 11 — 14 —2! a28 — 33 — 39 — 47
Insígnia
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Tênue a° 675.316, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — — 11 — 14 —21
28 — 33 — 39 — 47
Inaignla

I Termo a° 675.827, de 9-12-1964
Volkswagen -do Brasil. Indústria e

Termo a° 675.817, de 9-12-1964
Volkswagcti cio 3raaii, Indústria e
eis S. A.
Comercio c.2
Sjia Pau:o
— 14-21
Classes: 6—o -— 33 — 39 — 47

Termo n° 675.523. de 9-12-1961
Pascual Fortunato Sapei
• Estado da Guanabara

—
Termo no 675.313, de 9-12-1964
Indústria e
Voikswagea cru
Comércio de Aatamoveis S. A.
São Pau:o 11 — 14 —21Clasaes: 6 — 5
28-33-39-47

Comércio de Automóveis S. A.
São Paula
Cfasses: 6 — 8 — 11 — 14 — 21 —
28 — 33 — 39,— 47
Insígnia

LUNAR DO BRASIL
São Paulo
Titulo
Termo n o 675.329, de 9-12-1961
Auto Mecanica Uruguai Limitada
Estado da Guanabara

Termo u . 675.319, de 9-12-1964
Indústria e
Volkswagcn do
Comér,10 cie :-Viiroriaaveis S. A.
São l'aulo

Classes: 6 — 8 -- 11 — 14 — 21
28— Si — —
_
_
675..321.
0-12-1964
Termo
Indústria e
Volkswa tjeu
eis S. A.
Coinei•clo
Si, Paulo
Clas.ses: 6 — 8 -- 11 — 14 — 21 rr-— 33 — 39 — 47

Termo n° 675.836. de 9-12-1964
Panificação São Francisco Limitads
Estado ala Guanabara

Classe 50
Para distinguir: Meca:uca ecit geral
Termo n o 675.830. de 9-12-1964
Companhia Industrial de Borrachas
Casai!
Estado da Guanabara

Companhia !ndustrial de

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 675.837,d e 9-12-1964
Panificação São Francisco Limitada
Estado da Guanabara

Panificação, São Francisco Uck.

Borrachas

Nome Comercial

Nome Comercial
Termo n" 675.522, ae 9-12-1964
Volksivag...a ei 13raal. Indústria e
de Ai:ter:içava:5 S. A.
São Pate0

Classe 36
Parad istinguir: Calçados

Pandicação
,
São Franciico:

Clas.ses: 6 — — II — 14 — 21 -28 — 33 — 39 -- 47
Termo ra. 675,52 .;), de 9.12-1964
Indústria e
Volicsaagen
ia.1:•:,_rniove1s S. A.
Comei-cai
São Paula

Termo n'' 675.335, de 9-12-1961
Sapataria e Camisaria Perla Limitada
Estado oa Guanabara.

Termo ri , 675.832, de 9-12-1964
Companhia Industrial de Borrachas
Casini
Estado da Guanabara

Têm° n o 675.838, de 9-12-1964
Laboratório Normal S. A.
Estado da Guanabara

Classes 6 — 5 — 11 — 14 —21
25 — .33 -- 39 — 47
Ias:gala

tç)<1/

Termo ia° 675.323, de 9-12-1964
Volkswag..: :: do Brasil. Indústria e
Comércio da Automóveis S. A.
S.
Paulo
Classes: 6 — 3 — 11 — 14 —21
-- 33 — 39 -a- 47
ias :cria
Terrno no 675.82-1, de 9-12-1964
Volkswagen do Brasil. Indústria e
Comércio
AutOulóveis S. A.
São Paulo
Classes: 6 — à -- li — 14 —21 -28 -- 33 — 39 — 47
igaia
_
Terrao IV 675.525, de 9-12-1964
Voll:swageu do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S. A.
Saa Paulo

\S) 40.z
\°(Z?'
Classe 39
Para distinguir: Calços. suportas. buchas, tapetes. mangueiras para jardim,
cacetetes, pés para geladeiras, cabo para alicates, desintupidtarea de pia. traSilado e borrachas, esponjo3 todos de
borracra
Termo n• 675.834, de 9-12-1964
Companhia Industrial de Borrachas
Casíni
Estado da Gaanaliar-3

ts,>

Classe 3
Para distinguir: Una especia1ic1 ade ,far.
maceutica indicada como medicação sônica e recalcificante nas convalescenças
e nos estados de desnutricão
Termo tia 675.339, de 9-12-1963
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo
Prorrogação

PRORROGACÂO

Classes: 6 —8 — 11 — 14 —21
23 — 33 — 39 — 47

CORIN6A
inchiatria Bra.aileira

Termo ra • 675.82ó, de 9-12 - 1964
Volkswagea do Brasil, Indústria e
Comércio cie Automóveis S. A.
São Paulo

Classes: 6-- 3 — 11 — 14 — 21
23 — 33 — 39 — 47

Ingnis

\

Para

Classe 21
distinguir: Lanchas e Sucos

Classe 2/
Para distinguir: Fios era geral para tecelagem e para uso comum. Linhas de
costura, para bordar. para tricotagem.
(exceto barbante), mis corno: linha e
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;eguricla-feira 12

..ffirn

de algodão, de linho, de cânhamo, e ponteiras 'para bengalas, guarda-chuuta, de leda, de raiou de là ou de vas e guarda-sois; capas de algodão
para uso comum, costura, tece- para os mesmos, capas de seda; guardam, tricotagem e trabalhos manual,' chuvas, guarda-sois, bengalas, sombrinhas e suas artes integrantes
firmo n9 675.840, de 9-12-1961
São Paulo Alpartagtas S. A.
- • Termo a° 675.844, de 912-1964
São Paulo
IRMA — Imobiliária Rio Mattos S. A.
Prorrogação
Brasília
D.F.
.FRORROGACk

'

Indústria

IRMA -

•
Bras i l

Classe 20
a distinguir: Ancoras, bolas, cintos
lotação, paraquedas, salva-vidas, vivergas, toletas para remos, guieis para botes e dispositivos para
arriá-los
Termo n° 675.841, de 9-12-1964
São Paulo Alpartagtas S. A.
São Paulo
Prorrogação

.3 e o Vil Is
Classe 13
Para distinguir: Alereços, altinties, alianças, anels, broches, berloques, botões
cigarreiras, colares, aparelhos de cisa,
bandejas, caixas para jóias, pulseiras,
jarros, fivelas, todos os metais preciosos OU Suas imitações COM pedras preciosas

CORONEL,

PA4,0•4,-,••••-•

Termo a° 675 . 818, . de 9-12-I Q64
ieowal Joias Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial
•••n••

Termo n9 675.845, de 9-12-1964
Comercial Distribuidora Sulina
Limitada
Rio Grande do Sul

Co
d is d
I

Termo no 675 . 849, de 9-12-1964
MATECIL — Materiais de Construção
e Imóveis Limitada
Estado da Guanabara

Têm° n° 675.854. de 9-12-1964
Timbras Exportadora Brasileira de•
•
Madeiras Limitada
Estado da Guanavara

Timbras Exportadora tirasilobi
de Macieiras Ltda..
Classes: 26 — 33
Titulo
Termo nu 675.855, de 9-12-1961
Credilar Limitada
Pernambuco
•

CREMAR LtDM •
Mime Comercial
Termo n° 675.856, de 9-12-1961
Comercial de Cereais Sulina Limitada
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira'

ZPRORROGACÁ0,

SEMPRE-VIVA
Classe 24
mares, atacadores para espartilhos
alçados, ataduras de algodão para
"rsos fins, exceto para fins medial, bandeiras, bordados, braçadeiras.
Ias, cadeados caos ara móveis e
.os, carapuças para cavalos, cors, debruns, lã, fitas forros franjas
go. feltro para órgão, fofos galar-s, lamparinas, mochilas, mosquiteinesgas, ombreiras e enchimentos
roupas de homens e senhoras,
os para enfeites de' móveis, não
ado parte dos mesmos, palmilhas,
samaries, pavios, rédeas, rendas tesacos, sinhaninhas para vestidos
R. tampos para almofadas, não feto parte de móveis, artigos estes
_is de algodão, cânhamo, linho, juta.
-da, raion lã pelo e fibras não
incluidos em outras classes
fermo n° 675.842, de 9-12-1961
São Paulo Alpartagtas S. A.
São Paulo
Prorrogação

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, h llhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comrcials e de visitas, duplicatas,
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas,
letras de câmbio, notas fiscais, notas
promissórias, papeis de correspondência,
paasagens, publicidade e propaganda em
geral, recibos

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Arroz, aveia, bre?
doim, alho, batatas, cebolas, cereais,
vilhas, feijão e milho
Têrmo a' 675.857, de 9-12-1964
Assunção 6 Assunção Limitada
Pernambuco .

Termo n9 675.851, de 9-12-1964
Eletricidade Eletron Limitada
Estado da Guanabara

Casa de Eletricidade

nu;s 1 RIA kkk!ALEPLII

rermo no 675.843, de 9-12-1964
São Paulo Alpartagtas S. A.
São Paulo
Prorrogação

'

Elefron tdà.
Classe S
Titulo

Tarmo'n° 675.852, de 9-12-19F
Magazine Paraíso
Sstado da Guanabara

Ma gazine Pombo

. Classe 16
Para distinguir: Velas, sabão comum
detergentes
Termo ril 675.858, de 9-12-1944
Assunção & Assunção Limitada
Pernambuco
Classe 48
-Nx
Para distinguir: Perfumes, sabonetes i
cosméticos
-911
Termo n° 675 . 859, de 9-12-1964 IÀ
J. Silva
Alagoas
INDUSTRIA RRASILEIRA''

CisRse
Título
Etablissements Clin Byla s. a.
Paris

Franra

Termo n° 695.853, de 9-J1964
Papelaria Lord Limitada
,
Estado da Guanabara
•

HED - Empreendimentos

S/A.

Classe 30
i
,distinguir: Gualda-chuvas, tengaClasse á
suas partes integrantes. taisreotnot Pira mstinguir: Um podato tarniadn.ções deg uarda-chuvas e guarda- tico indicado no tratamento çastro-etsbarbantes para os mesmas, cabo"
serol6oier,
•

SULINA

Classe 26
Para distinguir: Artefatos de madeira,
osso ou marfim, argolas, mieis, armações para balcões e para vitrines, artelatos de madeiras para tapumes, caixas,
caixotes, cavaletes puxadores, prendedores de roupas

r PRORROGACÃC

Classe 34
Para distinguir Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes. 'Linóleos,
oleados e encerados inclusive para instalações hospitalares, a saber: Tapetes,
cortinas, oleados, linóleos, encerados, inclusive ara instalações hositalares e paClasse 22
ue algodão, cãnhamo, luta, lã, nos para assoalhos e paredes, capacros
a, fios plásticos, fios de seda nae artigos de peles para assoalhos
1 e rayon. para tecelagem, para
Têrmo a° 675.817, de 9-12-1964
ata para costurararicotagem e croEtablissements Clin Byla S. A.
Fios e linhas de toda espécie,
França
aço para pesca

fRODA

Termo n° 675.850, de 9-12-1964
Ti mbras Exportadora Brasileira Ja
Madeixas Limitada
Estado da Guanabara

Termo n9 675:846, de 9-12-1964
São Paulo Alargatas 5. A.
São Paulo
Prorrogação

PRORROGACAO

'PRORROGAW

s.-lasse 16
Para distinguir: Material exclusivamente para construção e adorno de prédios, estradas, cimento, azulejos, ladrilhos telhas, ortas e janelas

aeCatrd
aCtdas
•
USTRiA eRASILDRÀ
Classe 28
Titulo

Classe 42 r °
Paia saaanguir: Aguardente de ama
sim p les e cocan‘aa.

1502 Segunda-feira •2
prasa ri' 675.860, de 9-12-1964
Paiva

Paiva Comércio si. A.
Pernambuco

mi I P') r)Fl(1Al
tele-medições, tele—sammlas, rádio localização. comi-suta, ãa e saansmissão
e triagens, eledados, de difusão de
trônica industrial e ::v-cluméstiCo

an I I;

)

•
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Termo no 675 . 867. de 9-12-1964
Myrta S. A. Indústria e Caniércio
•Estado da Guanabara
Prorrogaçã

Termo nu 675.S65. aC 9-12-1964
Joselio Ciami Gor.u:in
Estado da

PRORROGACAO

PRORROGAÇÃO

Classe 50
'ara distinguir: Bilhetes dei ateria, car-

_mas impressos. literais de propaganda,
itequea, clichés, cartões termosplásticos
, e identidade, etiquetas impreasas, fatuis, 5311-linhas impressas, notas pramissarias, recibos e rótulos
Termo 11° 675.861, de 9-12-1964
'ennotschap Ondas de Firma Hunter
aotiglas • Holland Mede Hanleiede Onderr d Naam Hunter Douglas
Holanda

Classes: 41 -4 — 43— 44
latu:•
'raiamo n° 675.86n. de 9-12-1964
Mvrta S. A. lialascaa e Comércio
E s•tildo c1.4
Prorroga,,à,_,

PRORROGAÇÃO

IVIENTOFIL
INDUSTiatAs fmaaft.ai Ra

• PRORROGAÇÃO,

LUXAFLEX
Classee 11
3ara distinguir: Bobinas d mi prepa.
Elexiveis, formadas e ou corrugaias para fabricação de laminas para veaesianasi tiras para rolamento de venezianas e laminas para venezianas
Termo n o 675.862, de 9-12-1964
M. Costa & Cia. Limitada
Estado da Guanabara

EWi C 11
Classe 13
Para cliNtinguir: joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
imitações, usados como adõrnos; pedras
preciosas trabalhadas e suas imitações
Térino ta, 675.863; de 9-12-1964
1\1. Costa & Cia. Limitada
Estado da Guanabara
Classe 36
Para distinguir: Sapatos ultra monturos
com adornos e aplicações de bijouterias
Tann° n s 675.864, de 9-12-1964
Empraza Técnica de TeleaTTEL
comunicações e Eletrônica Limitada
Estado da Guanabara

GR ASIdiR8

Classe 2
Para distinguir: Agentea quialicos para
exterminar animais e. plantas daninhas;
desinfetantes

ANTHRMAN
Classe 1
Para distinguir: Corantes
Termo n o 675.872, de 9.12-1954
Farbwerke Floeclist Aktiengen;sci
Alemanha
Prori ou çao

Classe 48
PRORROGAÇÃO
Para cusunguir: Pertutaes, esseranas. ex.
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazetra. água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. banClasse 3
dolina. "batons". cosméticos, fixadores,
Para distinguir: Um produto farina(
de penteados. petróleos. óleos para os
tico antireumatico e analgésico
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
Termo n 675.873, de 9-12-1964
pele e "rnaquillage" depilatórios, deso- Farkverke Hoechst Aktiengeselisch
dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Alemanha
e talco perfumado ou não, lápis para
Prorropção
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear. sabão liquido perfumado
PRORROGAÇÃO
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de pecha
me: escóvas para dentes, cabeios, unhas,
e cílios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 2
cutícula; glicerina perfumada para os Para distinguir: Agentes químicos p
cabelos e preparados para descolorir
imunizar sementes
unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Têrmo n 9 675.874. de 9-12-1964
Lapis Johann Faber Limitada
Termo n° 675.869, de 9-12-1964
São Paulo
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Alemanha

ANALGAN

ra

PRORROGAÇÃO

Classe 8
rara nisringuir: Equipam entos ae trans-:
missão e recepção de rádio, centreax e
aparelhos calca telegráficos e telecônicoa
autoinaticoS" e manuais, equipamentos
psss. as componentes de telecomunicações,

Oiii13)F1

Ca. se 41
Alcachofras. aletria alho, aspargos
açúcar, alimentos paar animais. amido
amêndoas. ameixas. amendoim araruta
arroz, atum, aveia as clãs. azeite. azei
tonas, banha, bacaiba:_: batatas. balas
biscoitos bombons bolachas. baunilha.
café em pó e em mião. camarâo, canela
em pau e em oa, cacau. carnes chá
caramelos, clsoccaarirs. confeitos, cravo
cereais, cominho creme de leite. cremes
allmenticios croquetes, compotas. can•
pica. coalhada. catanha, cebola, condi.
mentos para a!imentos. colorantes.
chouriços, dendê. doces. doces de frutas, espinafre, essências alimentares. em.
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticias. favas, fé
cuias. flocos. farelo fermentos. feijão
figos. frios, frutas sècas naturais e cristalizadas; priaosie goma de mascar. gorduras. granulas. g.-ão de bico, gelatina
goiabada. geléias. berma doce. herva
Prorrogação
mate, hortaliças. (agostos, lingaas. leite
condensado, leite eco pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas.
PRORROGAÇÃO
sns alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate, mel e melado, mate, mas Sai. para mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortade:a, nós moscada, aos, óleos comestareis, ostras, ovas,
pies, piaos. prlinés, pimenta, pós para
padins. pickles. peixes, presuntos, patês, petit-poi& pstithaa, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para aniClasse 2
mais, requeijões, sai. saga, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- Para distinguir: Agentes químicos paca
latadas, sorvetes, sucos de ttatnates e dé exterminar animais e planta dsitinhas;
desinfetantes
fratas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim. tremoços, tortas, tortas para aliTêrmo
n°
675.870,
de 9-12-1964
mento de animais e aves, torrões,
Farbwerke Hoechst Aktiengegelischalt
toucinho e vinagre
Alemanha
Termo n° 675.868,d e 9-12-1964
Prorroga 03
Farbwerke Hoechst . Aktiengesellschaft
'Alemanha
Prorrog s

Tênis? iro 675.871, de- 9-121964
Farbwerke Hoechst Aktiengesellsc
• Alemanha
Prorrogação

PRORROGACÃO

2/414exe
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Classe 17
Para distinguir: Almofadas para cax
bos e para tinta, abridores de car
borrachas, arquivos, berços para m.
borrão, brochas para cola ou descai
canetas, canetas tinteiro, canetas p
desenhos, cortadores de papel, carbo
carimbos, carimbadores, cola para pa
craions, coladors, ccstas para cor
pondenclas, desenhadores, datadores,
tojos para desenhos, estojos para la
estojos para canetas, estojos com mi
esquadros, lápis em geral, lapiseiras,
cres, gra çites para lapiseiras, tintas
ra escrever, tinta para desenhos, t
para marcar, goma arábica para c
.PRORROGAÇÃO
papeis, furadores, máquinas e apetre
para apontar lápis, minas para graf
minas para penas, tinteiros, porta-tu.
ros, porta-carimbos, porta-canetas,
canso para lápis e canetas, raspada
de borrões, réguas, porta-cartas, pç
blocos, pincéis para desenhos, pa
U142.53e
de tintas para desenhos, prensas,
Para distinguir: Uns produto rarmacatta dadores de papéis, ganchos e esti
tico indicado no tratamento da tuber- para papéis, prcevejos para papéla
culose, lupas erltematoao, artrite bafem. tas para máquinas de escrever, mc
ciosa, lepra • linfoaranuloma inquinai
dores e comassos

PARMANIL

Dl A

Segunda-feira 12
Tc•-nio n" 675.675, de 9-12-196-1
Lapis Johann 1-aber Lirmtada
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ra ;tas,
apontar lápis, irs :nr,.,,
s para penas. tine, os, po:ta-tinteiroa, porta-carindoos, por tii-,anetas, descanso para 14ris e canetas, raspadeiras
de borrões. réguas, porta-cartas, portoblocos, pinLéis para desenhos, pastéis
de tintas para desenhos, prensas, prendedores de pape:s. ganhos e estiletes
para papeis, prce‘ ejos para pdpéis,
tas para máquinas de es,..rexer. molhadores e conmssos

para

Termo no 675.677, de 9-12-1964
Byk-Gulden Lomberg, Chernisehe
Fabrik G .M.B.H.
Alemanha
Prorrogação

1.:1}

Abril de 1965 1503

n° 675.881, (1e 9_12.1964
locilta Eletrtini, a Limitada

00 675.887, de 9-12-1964
Perna j Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Estailn

lOCILTIt
ELETRÔNICA LIDA,
Nome Comei-dal

VILA VERNUTH
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, vinhos,
comostos, vermouth, quinado, temer,
cognac, rhum, whisky, bitter, aperitivos, amargos, licores, gins, absinto,
pumel, anizette, aniz, genebra, kirch,
marasquino e vódca

Termo n° 675.682, de 9-12-1964

Termo ia° 675.888, de 9-12-196h
Perna 6 Cia. Limitada
Rio Grande do Sul

Iocilta Eletrônica Limitada
Estado da Guanabara

ILACAO
(alasse 17
.ra distinguir: Almofadas para Larims c para tinta, abridores de cartas.
rrachas. arquivos, berços para matairão, brochas para cola ou desenhos,
netas, canetas tinteiro, canetas para
senhos, cortadores de papel, carbonos,
rimbos, carimbadores, cola para papel,
aions, coladors, cestas para corresaulencias, desenhadores, datadores, esjos para desenhos, estojos para lápis,
tojos para canetas, estojos com minas,
quadros, lápis em geral, lapiseiras, laes, graltes para lapiseiras, tintas paescrever, tinta para desenhos, tinta
ira marcar, goma arábica para colar
peis, furadores, máquinas e apetrecros
'ra apontar lápis, minas para grafites.
,nas para penas, tinteiros, porta-tinteis, porta-carimbos, porta-canetas, desinso para lápis c canetas, raspadeiras
borrões, réguas, porta-cartas, portaocos, pincéis para desenhos, pastéis
Untas para desenhos, prensas, prendares de papéis. ganchos e estiletes
ira papéis, preevejos para papéis, fis para máquinas de escreN.e, molhadores e comassos
Termo
675,876. de 9-12-1964
Lapis Johann Paber Urnitad..
São Paulo

PRORROGACÃO

sliphydigtar

iELE-GARAN1
Classe 8
Sinal de Propaganda

Classe 43
Para distinguir: Refrescos, refrigerantes,
sodas, guaraná, gasosa, água tônica.
águas naturais e artificiais, xarques para refrescos, bebidas espumantes, sucos
e sumos de frutas para bebidas rdio

alcoólicas
Ti.rmo n o 675.889, de 9-12-1964
Perna fj Cia. Limitada

Termo II° 675.883. de 9-12-1964
..ocilta Eletrônica Limitada

Rio Grande do Sul

.stado da Gua,i,,Lara
Llassc 3
Para distinguir: Med:i.amentes

GALO BRANCO'

Termo no 675.878. de 9:12-1964
Byk-Gulden Lomberq. Chemische
Fabrik G.M.B.H.
Alemanha
Prorroga c; ãc

PRORROGACAO

Classe 8
Artigos da classe

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, %.inhos,
comostos, vermouth, quinado, fernet.
cognac, rhum, whisky, bitter, aperitivos, amargos. licôres, gins, absinto,
ruma anizette, afiz, geneb:-.), kirch,
marasquino e vódca

Termo n o 675.884, de 9-12-17964
Perna
Cia L:nitada

'7":•-mo no 675.890, de 9-12-1964
rancisco P. Masoler

Rio Grande do Sul

Paraná

MDt5711;A PFÁSILLIRA

MANASOUIN
Classe 3
Para distinguir: Preparatiú
para o tratamento da gripe e de doenças infeccioosas semelhantes, de febres
provenientes de resfriados e da bronquite
Termo n° 675.879, de 9-12-1964
Byk-Gulden Lomberg, Chemisehe
Fabrik G.M.B.H,
Alemanha
Prorrogação

RUFFINO
Classe 42
Para disting uh. A guardentes, vinhos,
cornostos, veritouth. ç:inado, Urna
cognac, rhum,
bitter, aperitivos, amargos. licáres, gins, absinto,
puma anizette. aniz, genebra, kirch.
marasquino e vódca
Termo n o 675.885, de 9-12-1964
Perna

Cia. Limitada

Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÃO
"0)1,4001

'SÃO GENAR6
Classe 42

Para distinguir: Aguardentes, vinhos,
Classe 3
Classe 17
'ara distinguir: Almofadas para carim- Para distinguir: Um preparario antiipirrético
os e para tinta, abridores de cartas,
orr,chas, arqui‘:os. berços para mataTermo n° 675.880, de 9-12-1964
orrao, brochas para cola ou desenhos,
Manufactura de Tabacos Imparciales,
/netas, canetas tinteiro, canetas para Sodedad Anonima, Industrial, Comercial
esenhos, cortadores de papel, carbonos.
• y Agropecuaria
arimbos, carimbadores, cola para papel,
Argentina
raions, coladors, cestas para corrosonde/cias, desenhadores, datadores, es.
njos.para desenhos, estojos para lápis,
, tojos para canetas, estojos com minas,
,quadros, lápis em geral, lapiseiras, lares, gra.Stes para lapiseiras, tintas paClasse 44
escrever, tinta para desenhos, tinta
Charutos, cigarros e
,Ira marcar, goma arábica para colar Par.
tabacos.
apeis, furadores, máquinas e apetrecros

CAUDILLO

comostos, vermouth, quinado, fernet,
cognac, rhum, whisky, bitter, aperitivos, amargos, liceires, gins, absinto,
puma anizette. afiz, genebra, kirch,
marasquino e vódca

Termo n° 675.886, de 9-12-1964
Perna
Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 43
Para distinguir: Refrescos. refsigerantes
sodas, guaraná, gasosa, tgua tônica.
aguas naturais e artificiais, xarques para refrewcos. bebidas espumantes, sucos
e sumos de frutas para bebidas não

alcoólicas

CATARATAS
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açacar. alimentos paar ~mais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim araruta
arroz. atum, aveia. avelàs. azeite, azei,P anas, banha. bacalhau, batatas. balas,
biscoitos, bombons, bolachas. naunilha.
,:nfé em pó e em grão, camarão. canela,
ND

pau e em pó. cacau, carnes. chft,

cmamelos. chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimenticios croquetes, compotas. can-

Oca coalhada. castanha, cebola. condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas. enxovas, extrato de tomate, farinhas alunentícias, favas, féculas, flocos, farelo. fermentos, feijan,
figos, frios, trutas secas naturais e cri,ta:Izadas; gricose. goma de ma: rar. gorduras, grânulos. grâo de bico. lelatina,
g oiabada, geléias. herva doce herva
mate, hortaliças, lagostas, lingt.as, leite
condensado, leite cm pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, lourn, man.
9E3 alimentícias, mariscos, m'inteiga
margarina, marmelada, macarrao, masg, de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras. ovas,
pAes plaos, prlines, p imenta. oós para
p udins, pickles. peixes, presuntos, paes petit-pois. ristilhas, pizzas. pudins;
4 .0 403, rações balanceadas para anima)s, requeijões. sal, sagu, sardinhas,
sendulcheá, salsichas, salames. s‘..pas en;
!atadas, sorvetes, sucos de tomates e de

1504 Segunda-feira :2
torradas, tapioca. tamaraa, talha.
It. • tremoços, torta, tortas para alimento de animais e aves, torrõea.
toucinho e vinagre

OIARIO OFICIAI
Tif to a.° 616.327, de 16-6-1964
r:riaçõea J. H. Ltda.
Minas Gerais

J.

TtRMO ANTUI1OR
r4rma n. o 637.099, de 13-4-1964
Fausto Flavio Soares
São Paulo

e7,~ gput

Abril de 19b5

Gr‘war
Classe 41
Cart
Classe V
Farinha de trigo)
Termo n,0 617.268, de 11-11-194:53
Vibroco S.A.
Rio de

Classe 36
Calçados em gerai
Termo n. o 623.633. de 3-1-1964
Mobiliaria Fluminense Ltda.
Rio de janeiro

janci:../

Vibroco 5 4;4\
Nome
Jolial Construções Liel-a.
Rio de Janeir."

Classe 32
Classe -h.)
programas radiofônicos, peças
:atrais e cinematográficas e televisão Móveis de madeira. tUrinica, estofados
oU não
Primo n.o 624.071 de 7-12-1963
622.637.
de 24-12-1963
Termo n.o
J. Simão — MÓVC151
W. de Souza Fj Faustino Ltda.
Guanabara
Guanabara

e

Nume Genica:tal

Classe

lto

Material de construção, aiii.;rrio, de pré-

Termo n." 577.365. de 1-2-1963
Muni:

DE tIOLRS' HOR ZONTE.

sim.ir7,6r

gátritUkri

0.e,C4.4.42,0ed

Classe 41
Arroz, feijão, café, tuba. farinha de

C-lasse 1..1
ivievcis iistolai•o, eu nas

Cbsses: 23 e 36
Confecções em geral
Tèrmo n." 617.267 de 14-11-1963
Vibrocc S.A.
'ia de lAticHo

Classe 42

indi,stria Brasileira
Classe 16
Materiais de construção, adornos de pré-

ef1ra-.1.as, cimentos, azulejos, ladrilhos, telhas, portas, janelas, etc.
Termos as. 620.317 a 620.322, de
6-12-1963
W. de Souza El Faustino Ltda.

Aguardente simples e composta

Guanabara

Termo n.° 648.137, de 2M-1964
Calcados Sayonari r,Nb.
Minas G^,,lis

Classe 41
Arroz
Classe 4!
Feijaa
Classe 41
Fubá
Classe 41 „
Farinha

Classe 16
Calçados em geral

Norne Cemercial
-Fértil° n.° 615.876, de 2-7---19-61--f\

, 1;r1..s Gerais

São Pay:o

TriAterAOENTE
FIXA

E DÁ BRILHO
D.o

Classe 1?
Titulo de Estabeleci-nento
Termo
648.653, .3
Francixo Sales Dias 14.sita
Minrs Geras

CREDI-05CULOS

Depósito São mão Ltda.

Caninha Velhã
Agua Broca

g3

Termo n." 6 I 8.1/2. de 21-H -1963
Sociedade A LOl.1 Boavis`suis r.i. Laia.

Sociedade Avícola
Simões Boavistense Ltda.
C8s2s

"L. rino n.° 655.059, de 7-81964

V
Edward Bittista Dantas

mandioca e far:n1-1.1 de trigo
Termo n. " 621.677 d.._! 16-12-1963
Comércio e Indústria de Tdclos Simões
"nciedade A :1,511ma

acess5rios

Termo n." 618 875, de 2-7-1964
EMTEC — Em.esa 'Técnica de Construções Ltda.
Minas Gerais

tridt,:rii

Classe 10

Classe 17
Mui nas para escrit(;ri ,), sobretudo
máquinas de contabilidade, máquinas
calculadoras, máquinas de escrever, máquina para cartões perfurados, faixas
e cintas perfuradas partes integrantes
das máquinas mencianadas e

Minas Gerais

DROGABEL LTDA.

dios, estradas, cimentes, azule;os, ladr i lhos, telhas, portas. janelas etc.

ft

Titulo de Estabeleciment,)
termo n" 644.673, de 8-6-1964
Wanderer Werke Akiteng:sells,..haft
— Kolin
Alemanha

e
13 — 23 — 21 — 3u —
-31 — 36 — 37 — 40 — 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n- o 648.870, de 2-7-1964
Drogas Belo Horizonte Drogabel
Limitada

DROGAS BELO HORIZONTE

revistas e publicações em geral.

coLCHA0

CREDL\RIO ARMANDO
Class s: 8 —

Termo n» 617.266, de 14-11---1-97.ã

(Semanário Independente)

Termo n.° 648,868, de 2-7-1964
Armando Guerra
Minas Gerais

CLUBE NAUTICO

CLUBE CAMPESTRE
'kf',11t11

3';
Titulo de Estahe...ciiii_it,,a
11..an0 n.° 648.637 1 . ,212 1,-7-1961
Dimel Distribuidora
M-Ite ii's Ltria.

Minas
1) 1 NI

Classe 48
Artigos da classe

1-7-1961

C;e,.*,

NI

Termo n.- 648.877, de 2-7-1961
Edward Batista Dantas
Minas Gerais

Tèrmo n.° 643.373. de 2-7-1964—
Pedro Paulo de Almeida Dutra

Classe 3
Artigos d3

Termo n.' 643.639,
Newton Lima

Classe /3

A-riqos da classe

L

•• LTD`,
Du.fRIBI !DOI: X DE xt XTEKI s'.
Nome CDT

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR ; 10,00

PRESIDENTE KENNEDV
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 648.879, de 2-7-164
Duarte Moreira Ltda.
Minas Gerais

BAR E RESTAI : R:\ NT,:
CAMPO .1(.1.:GR.F.
Classes . 41. 42 r 43
Titulo de Estibrlecimento

