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DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
RECURSOS

•

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 2 DE JURO DE 1965

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 448.553 - Hero - Armações
Para Óculos Hero do Brasil Limita.
da - classe 8.
(com exclusão
armações- para óculos) .
N9 448.617 - Fiper -

Papar ILn•
dústria e Comércio de Artefatos d4
Borracha e Plásticos Limitada classe 8.
No 450.240 - Excele Ramilhete Miguel Archanjo Correia - classe 48
N9 450.353 - Director - W. A.
Scheaffer Pen Co. - classe 17.
N9 450.433 - Xabo - Soc. Agro
Comércio Indústria Limitada
classe 42.
N 9 45.434 - Xabo - Soc. Agro
Comércio Indústria Limitada classe 41.
NO 450.673 - Ditador - Coelhc
& Cerqueira Limitada - classe 41.
N9 461.481 - UP - Sznelwar
Raw Lmítada - classe 16.
õ NO 479.479 - Enma - Indústria
Macánica de Precisa() Enma Limitada

N. 374.951 - Três Américas - Pro
Waldemax A. Grubba - RecorrenRECURSOS E RECONSIDERAÇÃO do do despacho que indeferiu o termo dutos Alimenticios Três Américas LiDE DESPACHO
296.837 titulo Empório dos Sanitá- mitada - classe 41.
N. 403.479 - canicilarD - DDorios.
DIA 29 DE JUNHO DE 1965
indústria de Meias Simba Ltda. - micilar Aparelhos Domésticos Ltda.
classe
8.
Strabag Bau A G E Klockner Hum- Recorrendo do despacho que indefeN. 404.255 - Tótó - Emissoras
boldt Deutz A G - Na reconsideração riu o termo 413 521 marca Cruz de
Unidas Paulistan de Propaganda Lida
do despacho que indeferiu o termo Aviz.
,classe 32 - Com exclusão de conShell Brasil S.A. Petróleo - Re116.760 (privilégio de invenção).
correndo do despacho que deferiu o cursos.
José Liberman - Na 'reconsidera- térmo 417:366 marca Shcrolatum de
N 9 404.256 - Totobol - Emissoras
ção •do despacho que indeferiu o ter- Continnetal Oil Co.
Unidas Paulistas de Propaganda Limo 117.692 (privilégio de invenção).
Comercial Gentil Moreira S.A. - mitada.
Casa Sano S.A. Indústria e ComérN9 417.458 - .Propec - Prospec
cio - Na reconsideraçâo do despacho Recorrendo do despacho que indeferiu
que deferiu o termo 121.464 (privilé- o termo 419.216 marca Mãe da Vida. levantamentos Propescções e AeroAquecedores Cumulus Ltda. - Re- fotogrametria S.A. - classe 25.
gio de -invenção) ..
correndo do despacho que indeferiu
N: 421.304 - Pinclorama - GranIndústrias de Metais Vulcania S.A. o termo 421.029 marca Cumulus.
ja Pindorama Limitada - classe 43.
- Na reconsideração do despacho que
Florença Arte Decorações S.A. deferiu o térrno 121.730 (privilégio de
N9 427.528 - Giner - João N.
Na reconsideração do despacho que Frazão fis Companhia - classe 43. - classe
invenção.
indeferiu o têrmo 421.133 marca FioN O 480.208 - Estojos de Festas
N9 428.361 - Vez y Lea - EditoIdeal Standard S.A. Indústria e rança.
nima - classe 32.
Soberano - Waldyr Garcia de OliComércio - Na reconsideração do
Bril S.A. ind. e Comércio - Na i
despacho que indeferiu o têrmo
Ramirez Sociedade Anã- veira - classe 28.
reconsideração do despacho 4(ie defe- rial Etnilio
123.398 (mod. industrial).
430.408
- Lynce - Metalúrgica
N9
riu o termo 423.310 marca BRI de
INS/GNIA DEFERIDA
Lynce S.A. Indústria e Comércio Indústria de Parafusos Mapri S.A. British Mylon Spinners Limited.
classe.
- Na reconaideração do despacho que
N9 370.640 - Dabrasmen -. DaBril S.A. Indústria e Comércio deferiu o termo 126.628 (privilégio de
N9 430.459 - Isabella - Standard brasmen Engennaria e Comércio LiInvenção) de Dr. Salvador Matheus Na reconsideração do despacho que Electra
S.A. - classe 8.
mitada - ciasses 16 - 25 - 33
deferiu o termo 423.311 marca Rry de
Zveibil.
No 431.124 - Sopave - Sopave (artigo 114).
British Nylon Spinners Limited.
Cebec S.A. Engenharia e Indústria
Materiais e Obras de Pavimentação
- Na reconntderação do despacho que
Cia. Brasileira de Novidades Do- Limitada - classe 16.
SINAL DE PROPAGANDA
deferiu o lérmo 127.132 (privilégio de ceiras - Na reconsideração do despaDEFERIDA
N° 457.548 - Fauza - Casas Fauinvenção) de General Electric Co.
cho que indeferiu o termo 427.852.
za Roupas Limitada - classe 36.
N O 359.763 - Su p ertinadas da Se
Super Test S.A. Indústria e ComérNO 444.135 - Inovadora - InovaEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
mana - Dr agutin Comércio e In.
cio - No pedido de reconsideração
dora
de
Artefatos
de
Tecidos
LimiINTERFERÊNCIA
do despacho que deferiu o termo ....
dústria S.A. - classe 36 (art 121).
tada - classe 37.
128.938 de V D . Tachometer Werke
N9 365.728 - União Americana NO 444.457 - inalux - Dinalux Seguros Segurança - Unio Ameri•
Adolf Schindling O M B H.
DIA 29 DE JUNHO DE 1965
Lardoline
S.A.
Indústria
e
Comércio
cana
oe Re p resentações Limitada Cerâmica Benção Ltda. - Na re- classe 47.
Notificação:
classe 33 (artigo 121).
consideração do despacho que indefeN9 4447.320 - Fazenda Velha riu o termo 130.050 (mod. utilidade).
Uma vez decorrido o prazo de re- Maniero & Companhia Limitada NOME CO MERCIAL 12(?...a.e.RIDO
nstitutoI Vital Brazil Laboratório
de Produtos Químicos e Biológicos curso previsto pelo art. 14 da Lei mi- classe 42.
mero
4.048
de
29
de
dezembro
de
1961
N9 358.825 - Empresa de Pintura(
S.A. e Souza Seabra & Cia. Ltda. NO 447.•40 - Rochedo - Sabino
Na reconsideração do despacho que e mais dez dias para eventuais jun- Oliveira Indústrias S.A. -classe 45. Pina Limitada - Em presa de Pin.
tadas
de
recursos,
e
do
mesmo
não
se
deferiu o termo 17.88760 marca PaNO 447.467 - Dumbo - %Um Cat- turas Pinx Limitada - (artigo 101
thosan de Aristopharm Fabrikations tendo valido nenhum interessado, se- tan e Filhos Limitada - •clasan 30 número .3).
rão
logo
expedidos
os
certificados
N O 369.483 - Servipress Serviço
A.G.).
(com exclusão de meias e peugas).
abaixo:
Imprensa Limitada - Serviprea
Cluett Peabody & Co. ' Inc. - Na
N9 447.478 - Ubirajara - Pires de
de mprensa Limitada (artigo 109
reconsideração do despacho que defeMARCAS DMA-LIDAS
&
Santiago
Limitada
classe
16.
niunro 3).
riu o termo 276.877 marca Monforitôra e Propaganda Limitada ando de Mnnforts Ind. e Comércio de
N. 274.513 - A Infância - AurelN9
447.483
Scala
&ala
EdiMáquinas Ltda.
TITULO DE ESTABELECIMENT(
to dos S.T. Barreto - classe 32.
classe 25.
DlarERIDO
N. 331.004 - Lincoln - Campana
- Agfa Aktiengesellschaft - RecorN° 447.548 - Decolube - Decol
rendo - Recorrendo do despacho quer S.A. Ind. de Artefatos de Borracha
Diátribuiclora de Equipamentos ComNO 379./98 - Retifica Exata - So
deferiu o termo 297.615 marca Prin- e Calçados - classe 10.
N. 349.273 - O Cooperador - Laer bustíveis e Óleos Limitada - dedada 'nanica de En g enharia e Mb
tegal de Patricia Importadora S.A.
classe 47.
cio Cunha e Silva - classe 32.
canica Stem Limitada - classe 31
Minnesota Mining And. ManufacN. 357.136 - Santa Rosa - MoiNO 448.106 - Aur Hydral - Labo- (artigo 117 número 1).
•
- turing Co. - Recorrendo do despacho nho Santa Rosa Ltda. - classe 41. ratório Farmacêutico Ftedri/ S.A.
Nç' 416.094 L. Distribuidora AO
que deferiu o termo 369.915 marca
asse
3.
cl
N. 357.338 - Castor - Castor InM R M de M B M Ind. de Abrasivos
Peças Baurll Limitada - classes
dustrial e Mercantil S.A. - classe 21. h 0N° 449 . a a5 - Elenril - Elenril Ele- Peças Bauru - D istribuidora Aub
Ltda.
Ve
al al e Industrial Limitada N.
370.521
Suzana-Redenzio
Yula c trias Gessy Levar S.A. - Re- 21 - 33 - 39 - 4 - 50 (artig
((Ipeca
ccrrerdn do despacho que deferiu o Floriani Zordan & Cia. Ltda. - clas-e
A I R r ne - Rio Negro - Grá- 117 número 1).
se
41
Com
exclusão
de
colorau
NO 427.542 - Guaruja Countq
ta-mo 386.179 marca Jusil de J. Olifica Rio Negro Limitada - classe 32.
café.
veira.
Clube - Companhia PlratinIngs
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e (Is
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 -Racional.
- Os "suplementos cia 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
Exterior:
esta condição no ato da assinatura.
Ano
Cr$ 1.000j
- O custo de cada exemplar
continuidade, no recebimento atrasado • dos órgãos ofiCiais
dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescites - providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo
renovação com •cintecedência uno, e de 'Cr$ " por ano
mínima, de trinta (30) dias.
decorrido..
•

,EXP'EDIENTE
,

As Repartições Públicast
deverão remeter o 'expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTn DE IMPRENSA NACIONAL
jornais. diáriamente, até ás
15 horas, - exceto* aos sábados,
ALBERTO
E
CIROW'rD"
B ;176" PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
eme" o. *acto oa ofiro.oto,
CHIPUI DO WERvicu De PUISLICAÇente
11,30 horas.
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
- As reclamações pertinentes à matéria retribuida, nos
DIÁRIO OFICIAL.
casos de erros ou omissões, deaaoAo w
verão ser formuladas por es6~110 ato 04,,bitettchad• ele mairm•lannuè
Ooparliffinnamat.
crito, à Seçãci de Redação, das
alommnfal dm •44aDrI
•ndaffirtr••••
OOOOO
eille•ImeArle
9 ás 17,30 "horas, • no 'máximo
até 72 horas após a salda dos
tinprona. Nacional
Impruaao naa •fletiram:10 Depertamtmto
órgãos' - o f iciais
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS
-ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as fiará o Semestre
600.. Semestre • • • Cr$
• Cr$
450j:
•
•
exterior, que sereia- sempre 41w
Cr$ 1.200j Ano
("r$
900)
aub iènewehmeria... emméenete.

I

anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis -meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Pare ;facilitar ads assinantes
a verificação dà prazo de valisuas assinaturas, ria
dade

Exterior:
Ano • •

• ' • • • • GriS

1.3004

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

,

N. 448,558 - Edifício Presidente
N. 435.213 - Americano Comércio
Empreendimentos Financeiros e Par- N9 416.102 - Coferrau tadora e Importadora Cofesrram Li- Deodoro da Fonseca - Cia. Brasileira Indústria • de Produtos Alimentícios
ticipações - classe 33 (atr. 117
de Estruturas Cobe
classe 33.
S.A.
mitada - classe
número
N. 447.526 - Indústrias Químicas
N9 420.962 - Fan Clube - Bonii N. 448.560 - Edifício Presidente
N 9 430.861 - Cooperativa Cons- Editika e Distribuidora Limitada - Prudente de Morais Barros - Cia. Eletro moro S.A.
trutora Luso Brasileira -- José 'PauBrasileira de Estruturas Cabe - clasN. 447.533 - L'Aiglon.
lo de Andrade - classes 16 - 25 classe 32.
'N. 447.545 - João Baptista Simões.
N9 425.176 Seleções - Manufa- se 33.
(ar. 117 número V.N. 448.569 - Edifício. Presidente
N. 447.548 - Romualdo Silveira
turas Seleções Limitada - classe 36.
N9 445.367 - *Transportes Luar N9 429.261 - Antirrust -- J. Bel- Washington Luiz - Cia. Brasileira ilhoF & Cia. Ltda.
Arardio
e
Mello
de Estruturas Cobe - casse 33.
N. 448.447 - Miguel Barbieri.
Raul Pires de
lista Raia - classe 1.
N. '448.463- Plásticos Exato Ltda,
classe 33 (art. 117 -n 9 11fl
N9 430.665 - Supremo - Manoel
N. 448.477 - António Pereira BasEXIGENCASIII
No 445.678 - Consórcio Eletro Mu- Rhelakian S.A. Indústria e ComérSamson Nessim Tsezana-s
tos.
sical
N9 431.623 - Bronze - Joseph
N. 448.497 - João Batista do Amadasse 8 (atile° 117 número 1 na cio de Calçados - classe 35. Têrmos com exigências a cumprir:
•
N. 137.507 - Organização Mercur ral.
soerias).
classe
36.
classe
Baccach
de
N.
448.536 - Eli Li1157 And. Co.
de Representações e Reembolso PosN" 443.134 - Acética fin gi°
Editora Continental
N. 448.550
Automóveis - Bantista Fernan des N9 432.144 - Brasil Informa - tal Ltda.
N. 359.089 - Wilson Thomé & Ir- Ltda.
S.A. Comercial -Inmertaclo ea 4! rx- Alfredo Goulart de Castro N. 448.562 - Cia. Brasileira deEsMãos.
portadora - classes 21 - 33 (artigo classe 32.
N9 444.153 - Thalla - Mário Bos- N. 359.514 - Regalrauto & Cia. truturas Cabe.
117 número 1).
N. 448.567 - Cia. Brasileira de EsN 9 4á 3.445 - Orban - Miguel colo - classe 32.
Ltda.
Co- N. 370.101 - Multiplast S.A. Ind. truturas Cobe.
Rarbt.-1 - classe 32 (arti go 111 N 9 444.973 - Bras Cubas
N. 448.568 - Cia. Brasileira de Esraércio Indústria Importação e - Ex- Comércio e Importação.
rifirn.rn
.
.
truturas Cabe.
..enrp.ksonps morta- portarão Bento Ferreira Limitada ' Ivo A 40 .5 l8
N. 403.995 - Nova Era S.A. Ind.
N. 448.571 - Cia. Brasileira de Esclasse 42.
Comércio de Vinagres e Bebidas.
nha. r"nbe - Solir Soe, T,eureAore
Cabe.
- en,,p 33 - N. 415.022 - Luziadas Paulista - N. 431.713 - Cia. Brasileira de truturas
Tir.m..ig
N. 448.572 - Cia. Brasileira de EsTomaz
do
Nascimento
classe
45.
Novidades
Doceiras.
(artiso 117 nfimern It
truturas Cobe.
•
N. .445.212 - Pinheiro,: - Pinhei'N. 448.594 - Torrefaclo de Café
N. 441.577 - Comércio e Indústria
ros Agrícola e Itepresentabes Ltda.
"A 1RCAB 'DI7FERIDAS
'Rio Doce Ltda.
Pedro Sales Ltda.
écicasee
Super Lanches Ca44R.602
N.' 444.414 - Refinadora Paulista
Praia Grande em ReNo 249:737 _ gerou/ 1~ .._ Casas N. 445.282merino Ltda..
- Irmãos Falcão e Couto Ltda. S.A.
Santa Tberezinha /imitada _ _vista
classe
N.
448.622
Indústria
e Comércio
N. 445.442 - Calçados Bouquet
32.
Jaragná
Ltda.
Ltda.
•
445•30
Invicta -= Papelaria N. 447.538 - Frarfal S.A. Admi- N. 450.414 - Engarraf.adora e DisDuns Nu 5es
ch:nr 3linli . g5R
.da"rtq
rnrus !Imitada
e Ti p og rafia Invicta . Ltda. - clas- nistrarão
tribuidora de Bebidas • Pirasguninga
e Comércio.
se 38.
Ltda.
N. 448.446 - Miguel Marbieri.
ComoaN. '450.944 - Calço Lar - Calço
N. 450.548 - Cia. industrial e
Ininfgral
N. 450.346 - Cebec S.A. Engenha• 'Kr P5R.207
Agrícola Fazenda Pribavera,
elasn.. dr, Lar Ltda. - classe 36.
• itt Tr.r11/Rt11s/ ek. .tortt
ria e Indústria.
N. 479.080 - Charle Modas*-- Mau
N. 452.951 - Silvio Cristoni.
.rri o Tone
nre ..ein
rice Emile oristophe Menez - clasDIVERSOS
arde+ "r"- n'nffma”” - C laW. R.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
csriffin. - Cardeoel ses 13 -36 - 48.
1\7 ° sse.52S
TRANSiefat.ÊNCIA E LICENÇAS
Térrnos aguardando anterioridades:
• r,rene,,bia /imi t ada - classe st.
FRASE DE PROPAGANDA
N. 363.460 - Lanches Satélite Ltda.
N9 359.7 1 9 - Amalia, - José Mv-INDEFERIDA
N. 364.167 - Metalúrgica Tita. Transferência e alteração de nome de
-~ ela'" ae.
lar
titular de processos
Ltda.
Ns no)91 - 13.1ovc - Osvalldo
N. 266.080 - Peac Cerveja OcidenN. 367.748 - Minaz S.A. latnprésa
Etalsr pelanse 51 .
DIA 29 DE JUNHO DE 1965
tal - Indústria de Cerveia e Bebidas de Mineração.
Tr9 '369:080 - Seta Oriental - Ro- Ocidental Ltda. - classe 42.
N. 367.745 - Renil S.A...Emprêsa
dnviA Tin '554 a Oriental Litnittela Foram mandados anotar as transde Mineraell.o.
cla sse 50.
TITULO DE E.STP.ELECIMENTO
N.268.745 -Renil S.A. Ind. Tex- ferências e as alteraçoes dos mencio2R3.719 - S. ellenn+^
INDKEEI!TDO
nados processos abaixo:
til.
8 . Eruinamentos para Autom ó
Cara. Vermelha Ltda. - TransfeN. 371.144
P.merican Radiator
-veiscla21.
N. 443.507 - Autotec - Serviços Stsndard 15anitar3' Corp.
rência no "título Casa Vermelha -- O
1,79 425.416 putrist de Ouro - Especializadas Autotec Ltda. - clasN. 431.755 - Hermes Rodrigues de Palácio Encantado dos Calçados Fábrica de Sabões e Sabonetes Em- se 33. •
31. 283.814.
Oliveira & Cia.. Ltda.

paria de Ouro Limitada - clame 46.
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Pimm's Limited - Na alteraç'no de
Columbia Recorda Inc. - Junto a. The Singer Co (no pedido de avernome da marca Pinun's n. 1 CUP - marca n. 119.402 - Apressai° enche. bação de contrato nas patefttee priv.
Panauto 8.A., Importadora e Cati. 287.073.
lioffman International Corp. ...- Inerclal. de Automóveis,- Junto ao Invenção a.° 50.328 - ;Civ. invenção
a.• 66.975) - Cumpra a exigência.
Transferência nas marcas Vorolone - tèrmo 368.381 -- Sat,efars,
ti. 287.159 - Vorsec D. 287.100 Centro Acadêmico Carlos Chagas - „Alberto Vieira da Rocha (junto a
Combinado n. 287.181 - Confeccio- Junto ao tétano 440.478 - Satisfaça patente mod. ut. a.° 5.910) Satisexigência.
nista n. 287.162.
faça exigência.
'erro Enamel do Brasa Itdústriti e
João Vitor Araujo (junto ao tango
Laboratórics Trevifarma 8 .A. - Çorm'rcio
Ltda. - Junto no tèrmo 137.039) - Satisfaça exigência.
Transferência na marca Feltssan da 945.489 - Satisfaça
exiOacia.
1)r. Dutra n. 287.740.
W. A. SiSeaffer Peru Co - (junRETIFICAÇÃO DE PONTOS
Unilever Limited - Tran.sferência to ao. térmo 446.397) - Satisfaça exiCARACTERISTICOS
na marca SIgnal n. 293.943.
.
Unilever Limited - Transferência gência.
TV
Cine
Soa
Estúdios
de
Gravação
na marca Good Humor n. 297.659.
O tésmo 133.765 priv. invenção pa• Unllever Limited - Transferência para Cinema, Rádio e Televisão Ltda. ra ,Processo de revestimento de pneunas marcas Dandy n. 298.909 - Dan- - (junto ao têm° 447.992) - Sa- máticos e máquina dos aparelhos usadl n. 298.910.
tisfaça exigência.
dos para este fiem" de W. 3, Volt
Ciai Comercial Importadora Atlart- Rubber Corp -- Pontos publicados em
Consórcio Brasileiro de Imóveis EnA.
tida
S.
rmo
...
(junto
ao
%
I
genharia Comércio e Indústria 8..A.
22.6.65.
- Na alteração de nome no titulo 360.798) - Satisfaça exigência.
Consórcio Brasileiro de Imóveis EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
D. 307.274.
CONTRATO DE EXPLORAÇÃO
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
Johnson & Johnson do Brasil ProDE PATENTES
EXPEDIÇÃO
dutos Cirúrgicos Ltda. - Na alteração da nome na marca Jontex
n. 309.365.
Bismarck Indústria e Comércio Limitado. - Transferência na Marca
ifyoto n. 309.880.
Ciba Sociéte Anonyme - TransfeOnda para seu nome das Marcas:
Ciba n. 166.977.
Ciba. n. 168.979.,
Cibo. n. 166.979.
Ciba n. 166.979.
Ciba n. 166.980..
Ciba n.. 166.981.
Ciba n. 166.982.
Ciba n. 166.983.
Ciba n. 167.665.
Cibaton n. 167.280.
Cibagal n. 170.972.
Cidacid n. 170.973..
Cibal n. 170.914.
Cibasol n. 170.975.
Cibagal as. 170.976.,
Cibasol a. 170.977.
Cibacid n. 170.978.,
Cibal n. 170.979.
Ciba ri. 174.342.
Ciba ri. 174.343.
cibazol n. 190.923.
Clbalena n. 200.758.
Cibaneutrene n. 207.977,.
Cibacete n. 238.348.
Cibanogen n. 246.394.
Cibacrone n. 263.421.
Cibanite n. 266.599.
Cibanone n. 267.462.
Ciba.mina n. 272.888a
Ciba n. 273.570.
Ciba n. 273.571.
Ciba n. 273.571.
Ciba n. 273.572.
Ciba A. 273.573.
Clba ri. 273.574.
Ciba n. 273.575.
Ciba n. 273.578.
Ciba n. 273.578:
Ciba n. 273.577..
Ciba n. 273.578.
Ciba n. 273.579.
Ciba n. 273.580.
Ciba n. 273.581.
Ciba n. 273.582.Ciba ri. 273.583.
Clba n. 273.584.
Cibanaphtol n. 286.861.
Cihanit n. 281.217.
Cibanolde ri. 281.681
Ciba 1.093 n. 285.190.
Cibagem n. 288.092.
Cibacthen n. 288.844.
Cibalan n. 290.999.
Cibacrolane n. 292.151.

C.A.C. do Brasil S. A. Auto PeExigências
ças Diesel (no pedido de averbação de
contrato de exp loração na patente
Dia 29 d epuito cie 1965
oriv. invenção n.° 47.241 de Standard
Screw Co) - 1.9 Anote-se o cancelaTérmos com exigências a cumprir:
mento da averbação do contrato de txPierre Alexandre Grumbach - (na
aloraeão a favor de C.A.V. Limited; prorrogação da patentt mod. Ind. a.°
Averbe-se o contrato de expio, 1.3.47).
ração' a favor de C.A.V. do Brasil
Pierre Alexandre Grtunbacli
S. A. Auto Peças Diesel.
prorrogação da patentt mod. Ind. n.°
1.348).
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Pierre Alexandre Grumbach - (na
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS • prorrogação da paterat mod. Ind. a.°
1.349).
AVERBAÇÃO DE CONTRATO
Fiação e Tecelagem Tognato S. A.
DE EXPLORAÇÃO •
(na prorrogação da patente desenho
Industrial a.° 1.452).
Dia 29 cie junho de 1965
Jupiter Dental Indústria e Comércio
Plásticos Tupininquirn Ltda. - (na S. A. (na prorrogação da patente deaverbação de contrato na patente priv. senho industrial n.° 4.153).
Alcio Ferretti (na transferência da
Invenção n.° 48.888) - Averbe-se o
contrato de sua licença de exploração. patente priv. invenção n.' 3.711).
Indústria Auto Peças Beta Ltda. TRANSFERÊN'CIA E ALTERAÇÃO (na transferência da patente n.4 3.947).
Tribrasil Ltda (na restauração da paDE NOME DE TITULAR DE
tente h.° 4.011).
PROCESSOS
Flooker Chernical Corp (na restaura-Guilherme Ferro Pacheco (transfe- çâo da patente n.° 44.755).
rência na patente mod. industrial n.° Societa d'Etudes Et de Participations
Couquelet Stpac lna transferência da
1.127) - Anote-se a transferência.
Tupan Roupas S. A. - (na alte- patente n.° 45.872) .
ração de nome da patente mod. ut.
S. A. Indústrias Metalúrgicas Cre
n.° 4.621) - Anote-se a alteração de (na restauração da patente n.° 52.044).
nome.
Banco do México S. A. (no pagaVillaboas S. A. Indústrias de Papel mento
''de anuidade da patente núme(na alteração de nome na patente mod.. ro
52.177).
ut. n. • 5.873) - Anote-se a alteração
Zulmir Galeano da Ros (na transde nome.
da patente n.° 57.839).
T. T. Vicars Limited (na trans- ferência
Joaquim Barbosa Juniorá (no paga.
ferência e na alteração, de nome da mento de anuidade da patente mime
patente priv. invenção n.° 47.386) - ro 67.359).
Anotem-se a transferência e a alteração
N.° 97.627 - Pittsburgh Plata Class
de nome.
Electro Mechanical Research Limited Co.N 9 120.618 - Goodyear Aircraft
(na transferência da patente priv. In- Corp.
venção n.° 54.538) - • Anote-se e
N 9 123.251 - Textron Industries
transferência.
Inc.
N 9 120.715 - Container Patent Co.
Metalúrgica Acunzo Ltda. (transferência na patente priv. invenção n.* G. .MB. H.
N9 127.327 -Farbenfabriken Bayer
70.347) - Anote-se a transferência.
oMnsato Co (na alteração de nane Aktiengeselisehaft.
nn, 127.621 - Asa. Auto Peças e
da patente priv. invenção tênmo n.° Mácitlitias
Agricolas • S. A.
129.620) - Anote-se a alteração de
N9 127.622 - Asa Auto Peças e

EXIGÊNCIAS

nome.

Nicola Scarano - Junto a marca
n. 291.075 - Satisfaça exigência.
QIF, Química Intercontinental Farmacêutica Ltda. - Junto a marca
D. 294.128 - Satisfaça exigência.
Naanloze Vennootschap Lijempt
Leeuwarder IJS EN Melkproducten. tabrieken - Junto a marca n. 301.248
- Satisfaça exigência.
J.M. Marcos Bebidas Ltda. - Junte a marca n. 311.087 -- Satisfaça

esxgèners.

A B Dick Co (transferência para seu
nome das patentes priv. trivenção tèrrno 144.398 - priv. Invenção termo,
114.9341 - Anotem-se as transferências
EXIGÊNCIA
•

The Singer Co (no pedido de averbação de contrato nas patentes mod.
atei. n,* 1.584 - mod. ind. n.° 3.069)
• o.- Cumpra a exioència
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NO 447.444 - Ps.lk Corp.
quive-se.
No 454.221 - Soc. Agroeasrat e Co.
marcial Caio Limitada - Arquive-se..
NO. 459.819 -Edipa Edições Pu.
blicidade e Serviço
s Astisticos Lima.
- Arquive-se.
N9. 478.493 - Distribuidora de Lua
ticantea Pratos Limitada. - • Arcada
Not.ee.
N9 477.198 - Recapagem X- de
Pneus LIUnitada. - Arquive-se.
M O 477.893
Asfaliadora Brasas
leira S. A. - Arquive-se.
119 479.170 - Tavares Brandão . da
Companhia. - Arquive-se.
,
N9 -857.918 - Companhia Nacional
de NavegaçXo Costeira Autarquia Fea
dera/. -- Arqative-se.
EXPEDIENTZ DASEÇA0
PRORROGAÇOA
EXIGÊNCIAS
Dia 29 de junho de 1965
Tênnos com exigências
cumprir
N9 274.390 - Ormonorrafia Eichtor

do Brasil 8.4.
NO 472.811 - Eletro Radlobr6s S.A.
NO 676.824 - Sir James Murray
do Brasil S.A. Produtos Parmacéu•
Hem.

N O 676.828 - Otto Paulo Alpargatas
Sociedade Anónima.
NO 878.867 - Laboratório Cataria
'hense Sociedade Anónima.
No 878.893 - Casa Manda. de Md.

quinas Limitada.
N9 678.503 - Badische Anilin

Soda rabi* Aktiengesellschaft.
NO 679.015 - Tórres S. A. Induz.
tria e Comércio.
N9s 679.103 - 579.107 - 679.103
- 679.109 - Laboratórios tapeta

Sociedade Anónima.
NO 679.496 - Quirniofarma Lima.

tada.
.
NO 679.524 - Sebastião Pereira Co.
tn4reln e Indústria de Calçados S.A.
N o 57P.52R - Antónlo Soares Netto.
NO 679.524 - Condomínio do Edt.
fido A rme.
NO 679.7n9 - Caro Windsor filfoda3
r•ne,

urtit.sArita.
N° 67 0 732 - rnanco Trnportadra

ra- nraara Ilmitorla.
•
Na 579.770 - atatth Ronne a A. G.
l`re 679.771 - Zavody Bohemia Narodai Podnik.
N9 679.772 - Tr. S. Vitamin &
Pha rma nen tient corp.
NO 079.915 - norv.
8 A.
- Tr 4 t1r!tria e ComAreto.alves Salles
.
1" 079.971 - S.A. Refinaria Ma.
galhães.
85 0. /" -- Atlantida CinemaInata fica S.A.
NO 0 90 n9ç •- Rio Gráfica e Edia

t6rn. Ihnitada.

PRO RROGAÇÃO DE MARCAS

Daram prorrogados os registros cora
res pondentes
aos se g uintes têrmos:
NO 313.679 - Vermogrinas - La•
boratório Louret de Produtos Fama.
Outicos Limitada - classe 3.
NO
640.992 - University - Lanifia
cio Suirlog
randense S.A. - classe 23.
N9 640.993 - Universit y - Lanho
fiei oSultiogra.ndense
S. A.
classe 24.
Mánninas ~colas S.A.
NO 640.995 - Uni
NO 128.420 - Péricles Expedito
-Laniff:
tb SuIrlograndense versity
Baptista de Oliveira.
Sociedade Anônima - classe 22.
N9 640.996 - Universite Lanifi•
DIVERSOS
cio SuIrlograndense Sociedade Ama*
J. èSz E. Atkinson Limited (no nima - classe 22.
No
pagamento de prorrogação q¡a patente
640.998 - Universite Laniff•
modêlo industrial n9 2.2115).
elo
SuIrlograndense Sociedade Anõ•
Prorogue-se o registro.
NO 444.775 - Vixold Comércio e ntma - classe 23.
aaa
N9 840.999 - Unlversite LaniXia
Industria de Inseticida Limitada - cio Eulriograndense
Sociedade Ana..
Arquive-se.
rama - classe 24.
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N9 644.701 - Benzophenol Azul 319 182.007 - Campeão da Avenida
ELA. O Livro Vermelho dos TeleCia. Drasilia de Papéis Indústria e
Usinas Químicas Brasileiras ta.A. - e,.. não se discute - Luro de fones - oposição - ao • termo 682.811 Comérolo
• - Oposição ao têm° ....
&asse 2.
e.
Arújo
Silva 4- classe 18.
oportunidades ao alcance da mão.
880.589 título Distribuidora Brasília.
N9 663.638 - F. L. Lupas-mui
N9 676.883 - Com Manah adu- /frase de propaganda Um mundo ie
Calçados Terra S.A. - Oposição
Comércio e Indústria B. A. - clas- bando dá - Manah S.A COM‘?C10
Bial Farmacéutical Limitada - - ao térmo 680.947 marca Terra Branse 6 (até 14 de outubro de 1974 com e Indústria de Adubos e Rações - oposição ao termo 681.137 marca ca. .
exclusões de bascula, gazogeno e sã- classe 2.
Dial.
A.J. Fagard Cie - Oposição ao
Liama de expurgo para cereais e conKarmann Ghia do Brasil Indústria térmo 676.859 marca J A F.
siderando-se máquinas os aparelhos PRORROGAÇÃO DE TITULO DE e Comércio de Carroçarias Ltda. S.A. Moinho Santista Indústrias
reivindicados).
ESTABELECIMENTO
Oposição ao Urra° 677.796 marca Car Gerais - Oposição ao têrmo 679.970
NO 68.309 - Gladiador - Indússinal de propaganda "C".
•
maquinas.
tria de Tabacos Goldbeck S.A. N9 658.198 - Rádio Brasil Central
Cia. Calçados Fox - Oposição ao
Fertilin
Fertilizantes
e
Inseticidas
alasse 44.
RBC - Rádio Jornal do Brasil Cen- S.A. - Oposição ao Urra() 081.499 Virmo 479.406 marca It.. Modas.
S.A. - classes 62 - 33.
Aguas Sanitárias Super Globo de
nome comercial: A Ultrapertil S.A.
N9 669.964 - Amebago - Labora- tral
N9 674.887 - Palácio das Drogas Indústria e Comércio de Fertilizan- São Paulo S.A. - Oposição ao têrmo
tório Moura Brasil Orlando Rangel
- J. Mendes Oliveira S.A. Drogaria tes.
872.982.
S. A. - classe 3.
Henries Sohnle S.A. Illdústr1aReU
Fetilin Fertilizantes Inseticidas SA.
No 670.346 - Procalma - João V. Silva - classes 1 - 2 - 3 - 4
- 10 - 48.
- Oposição ao têrmo 681.498 marca Reunidas de Balas Finas e Chocolates
Carpentieri - classe 3.
N9 674.888 - Drogaria V. Silva Parti].
Sulina - Oposição ao têrmo 534.859
N9 670.370 - Roda - São Paulo
- J. Mendes Oliveira S.A. DrogaSão Paulo Cia. Nacional de Segu- marca Café Sulino.
Alpargatas S.A. - classe 30. •
Aguas Sanitárias Super Globo de
V. Silva - classes 1 - 2 - 3 - ros - Oposição ao térma 681.395 tíN9 670.371 - Roda - Sã oraulo ria
4 - 10 - 48.
tulo Aliança Nacional de Seguros São São Paul o S.A. - Oposição ao térmo
Alpargatas S.A. - classe 34.
673.983 marca Sanitol.
Paulo.
N9 670.690 - Fanesa - Fábrica
Confecções Maroty Ltda. - OposiDulmar de Azeredo Rodrigues Nacional de Engrenagens S.A.Oposição ao têrmo 681.852 marca Del- ção ao têrmo 679.914 marca Marroti.
FANESA - classe 11 (com exclusão
NOTICIÁRIO
Calçados Superly Garoty S.A. Ind.
mar.
de bujões até 8 de novembro de 1974).
e Comércio - Oposição ao termo
Dulmar de Azeredo Rodrigues - 880.849 marca- Garotinha.
OPOSIÇÕES
NO 678.024 - A Alegria das LaOposição ao termo 685.719 marca
vadeiras Agua Sanitaria Super Globo
Confecções Maroty Ltda. - OposiLimitada - classe 46.
Artes Gráficas Gomes sie Souza Neuman.
ção ao termo 677.818 marca Marroti.
Indústria
e
Comércio
•
Atlantis
BraNo 673.913 - Metrónol e - Cons- S. A. - oposição ao tarmo 670.607
Casas Santa Terezinha Ltda. sil Ltda. - Oposição ao termo 681.874
trutora Metrópole • Limitada - titulo Agesa. •
Oposição ao termo 652.988 marca St.9
marca
Samora.
classe 33.
Artes Gráficas Gomes de Sousa
Indústria e Comércio Atlantis Bra- Terezinha.
Distribuidora Record de Serviços de
N9 676.817 - Figurativa - rires- S. A. - oposição ao têrmo 670.608 sil Ltda. - Oposição ao térmo
Imprensa Ltda. - Oposição ao têmtone Tire & Rubber Co of Canadá nome comercial Agesa Artes Gráficas 677.916 marca Polidura.
e Encadernações S.A.
Limitada - classe 39.
Indústria e Comércio Atlantis Bra; mo 683.198 marca MediciU Moderna.
Syntex Corp. - Oposição ao Urino
The Gillette Co - oposição ao ter- sil Ltda. - Oposição ao termo ....
N O 678.857 - Continental - Con672.781 marca Anazim.
676.452 marca Tavora.
tinental Gummi Werke Aktiengesells- mo 671.634 marca Isabel.
Fábrica Trianon de Bebidas Ltda.
chaft - classe 10.
Corema Indústria e Comércio de
ndústriaI e Comércio Atlantis BraOposição ao tèrmo 666.591 titulo
NO 676.897 - Foglam - Foglam Máquinas Limitada - oposição ao sil Ltda. - Oposição ao termo .... -Trianon.
Comércio e Indústria S.A. - classe 8. térmo 657.673 no mecornercial Co- 677.440 marca Algin.
João Vicente de Araújo Filho N9 678.849 - Figura de Homem - raf rio Comercial de Representação
Usina Evereste Indústria e Comércio Opasição ao termo 682.926.
Quarzlampen Gesellschaft MB H - Rio Limitada - Corema Indústria S.A. - Oposição ao termo 680.696
Tecidos M. M. Lirnitada - (Opoclasse 10.
e Comércio de Máquinas Limitada marca Ouro Branco.
sição ao ttrrno número 677.820 - NoN9 678.858 - Continental - Con- - oposição ao termo 657.674 marca
Laboraterapica Bristol S.A. ndús- me comercial W. M. Comércio e Intinental - Gummi Werke Aktienge- Corefrio.
tria Química e Farmacêutica - Opoaellschaft - classe 36.
sição ao termo 678.467 marca Liso- dústria de Confecções Limitada).
Corema Indústria e Comércio de trex.
Karrnann Guia do Brasil Indústria e
N9 674.218 - Vetd - Aços Villares
Máquinas Limtiada - oposição ai)
Laboratório Daudt Oliveira S.A. - Comércio de Carroçarias Limitada S.A. - classe 5.
Oposicão ao termo 681.952 marca (Oposição ao têrmo número 676.822
Vedt - Aços Villares termo 659.416 marca Rema.
N9 674.219
- Marca Carman).
S.A. - classe 11.
Corema Indústria e Comércio de Promil.
N9 674.199 - VC 150 - Aços Vil- Máquinas Limitada - oposição ao
Indústria e Comércio de Artefatos
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
lares S.A. - clase 5.
termo 659.844 marca Direma.
de Borracha Duplex S.A. - Oposição Vorm Meister Lucius
Bruning
N9 676.829 - B 50 - Rogério GuerCorema Indústria e Comércio de ao termo 680.152 título Duplex.
(Oposição ao térmo número 677.440
ra Comércio e indústria S. A. - Máquinas Limitada - o p osição ao
Cia. Geral de Indústrias - Oposi- - Marca Algin).
ção ao termo 681.284 marca Geal.
termo 660.246 marca Corema.
classe 17.
Ferbwerk Hoechst Aktiengesellschaft
N9 676.855 - Alto - Companhia
Aktiebolaget Casco - oposição ao
Ansalvasco Comércio e Indústria Vorm Meister Lucius 6 Bruning Atlantic de Petróleo - classe 1.
termo 678.419 marca yntekotaco.
S.A. - Oposição ao termo 683.569 (Oposição ao térmo número 677.542 NO 676.868 - Sabonete de Leite Indústrias Reunidas Vidrobrás Li- marca Binasa.
Marca Donnamycin).
Erntirêsa Paula & Filhos - classe 48. mitada - oposição ao têrmo 681.417
Januário de Napoli - Oposição ao
C. H. Boehringer Sohn - (Oposi.
No 876.893 - Foalam - Foglarn marca Hidrobrás.
térmo 677.842 insígnia Fazenda Sançáo ao termo número 677.506 -- MarComércio o Indústria S.A. - classe 11.
ta 4A.
Fernandes
Cortese
&
Companhia
No 676.906 - Ormovite - Dansk Limitada - oposição ao termo 690.824
Januário de Napoll - Oposição ao ca Vesculat).
Flama S.A. Instit uto de Fisioloala marca
termo 677.943 marca Fazenda SantaPecan Comércio e Representações LiFeiticeira.
na 4A.
Aplicada - classe 3.
mitadar - (Oposição ao têrmo número
Companhia Antártica Paulista InJanuário de Napoli - Oposição ao 679.869 - Maréa P).
N9 676.918 - Negrita - Cordero dústria Brasileira de Bebidas e CoSantos & Ferreira Limitada - nexos - oposieão ao tal.= 674.727 termo 677.945 insígnia Fazenda SanImobiliária e Incorporadora Otto
to Angelo 4A.
marca Ouromalte.
classe 41.
Meinberh Sociedade Anônima - (OpoJanuário
de
Napoli
Oposição
ao
679.021
King's
Ransom
N9
A Embaixada dos Estados Unidos
siçáo ao tèrmo número 628.045 - MarGl enforres Glenlivet Distillery Co. da América do Norte - oposição ao termo 677.947 (parca Fazenda Santo ca Otto) .
Angelo
4A.
Limited - classe 42.
termo 674.883 marca Latexbrás.
Serraria Oriente Limitada - (OpoSyndicat National de La Parfumerie
No 679.022 - Carbocain - Winthsição ao térmo número 632.140 - TiColgate
Palmolive
Co.
oposiPrançaise
Oposição
ao
térmo
ron Products Inc. - classe 3.
tulo Mercearia e Quitanda Oriente).
ção ato termo 676:294 marca Brisa. 677.744 marca Lune de Paris.
N9 879.104 - Rinomiclna - Lab
Orquima Indústrias Químicas ReuComissária e Mercantil Iris Sociedade
Weston S.A. Produtos Alimentícios
Lepetit S.A. - classe 3.
nidas S.A. - onosição ao termo .. - Oposição
ao termo 668.364 marca Anónima - (Oposição ao térmo núNo 679.527 - Poty Comércio 470.626 marca Zirco.
mero 623.459 - Marca Iris).
Boneg.
e Indústria Germano Stein S.A. Pan Produtos Alimentícios NaoioEmbalagens S.A. --- °pastel.° ao classe 41.
Elen Engenharia de Eletricidade ipLiTHESA - Indfistria,Brasil eira de Em- riais S.A. - Oposição ao têrmo
mitada - (Oposição ao térmo número
No 679.733 - Alegotox - Indús- balag ens S.A. - ~irão ao termo 679.814 marca Tupan.
tria Farmacêutica Orthos Limitada 663.318 marca Conymatic.
Gerobras Indústria e Comércio Li- 644.040 - Titulo Imobiliária Elenl .
- classe 3..
mitada
- Oposição ao Mino 621.087
-Anne Catrine Helm - (Oposição ao
MESA - Indústria Pre,ileira
N9 679.739 - Laxocel - Qubnica Embalag ens S.A. - ()Padrão ao tar- marca Dourado.
termo número 672.098 - Marca CasFarmacêutica Maurício Villela S. A. mo 63.317 marca Copymatic.
King Indústria e Comércio S.A. - tilo).
Ooosição ao térmo 682.154 marca
- classe 3.
Soumar Sociedade Anônima IndúsIndústrias Gessy Levar S.A. - King.
NO 679.740 - Pabefi/ - Indústria oposinão
tria Eletro Mecânica - (Oposição ao
ao
termo
677.609
titulo
CoOrthos
Limitada
Farmacêutica'
Max Lowenstein S.A. Fábrica Alian ttrmo número 669.214 - Marca Soumercial Talo.
ça de Artefatos de Metais - Oposi- mar) .
classe 3.
indústrias
Reunidas
Vidr
obras
LiN9 679.743 - Emblemática - Julio mitada - oposicão ao Miar° 679.904 ção ao termo 679 902 marca M. L.
Sage Seals And Gaskets Estamparia
Cia. de Cigarros Souza Cruz Conceicão Neves - classe 17.
marca A voz do Vidrobrás.
Oposição ao termo 679.605 marca Sociedade Anônima - (Oposição ao
Concioroll Tintas S.A. - oposição *A".
termo número 676.857) .
PRORROGAÇÃ O DE FRASE DE
•
térmo 685.841 marca Corsnil.
PROPAGANDA
Cia. de Cigarros Souza Cruz Cintos Amazonas Limitada - (OposiMi/ l evar TAmited
Op
oposicão ao
osição ao termo 679.669 marca ção ao termo número 627.559 - Marca
têrmo
678.230
sinal
de
propaganda
Amazonas) .
NO 602.006 - Campeão da Avenida
Casa feliz que não cessa de vender Prolitx.
Forjaria Tornearia e Estamparia ForMarplan Pesquisas e Estudos de
raboratório
Lutécia
S.A.
onoeortese a bess a- Lauro de Araújo
Mercado Ltda. - Oposição ao têrmo te Limitada - (Oposição ao tèrrno
sição
ao
tarrno
684.147
marca
Dyrnso
681.188.
Silva - classe 33.
número 638.928 - Marca Forte).
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rMARCAS DEPOSITADAS
Publicação ' feita de afeado com o ar. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a Concessão do registro requerido

a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante

Termo n.° 688.440, de 8-4-65
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

FiX0 an

Termo n.° 688.442, de 8-4-65
São Paulo Alpargatas S. A.
São Pauta

ress

SEMI-111STREI

Termo n.° 688.441, de 8-4-65
São Paulo Alpargatas S. A
São Paulo

Canavieira
tndilstria Brasileira

Termo 0.0. 688.497, de õ-3-1965
Tre Sherwin — Willliarns Company,
Estados Unidos da América

UM UNS
Classe 17

Indústr- la Brasileira'
Casse 36
Para distinguir: Artigos de vesararios
e roupas feitas em gera.: Agasalhos.
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés, capacetes . cartolas, cara.
puças, casacãO, coletes, capas, chales,
caehecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. corpinhos, calças
ie senhoras e de crianças, calções, cal,
ças, camisas, camisolas, camisetas
caecas, ceroulas. colarinhos. cueiros.
aes, fantasias. fardas para militares, co.
egiais, fraldas, galochas, gravatas goros, logos de !Ingeria. Jaquetas. laquês.
uvas, ligas, lenços, manhas meia&
nalõs. mantas, mandrião, mantilhas, pa.
atras. palas: penhoar, pulover. pelerinas,
perigas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos
taspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas u slacks
tuim., toucas. turbantes, ternos. uniformes e vestidos

Termo n.o 688.493, de 8-3-1965
aLherwin
Eilliams do Brasil S.A. —
Tintas e Vernizes
3stados Unidos da América

Indústria Brasileira .

Classe 33
Clubes e atividades recreativas
Termo n.° 688.443, de 8-4-65
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo
.

Pincéis para desenhos e pinturas, tintas

de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas . gráficas. tinturaria c
C.:tasse 17
estojos de tintas marcação
1" .11Lets para desenho., e pinturas, tintas
Termo
n. o 688.498, cle 8-3-1965
de escrever,, tinias para pinturas de quaTre
Sherwin
— Willliams Company,
dros, tintas gráficas, tinturaria , e
Estados Unidos da América
estojos de tintas marcação
Termos ias. 688.494 e 688.495, de'
8-3-1965
Sherwin
Eilliams do Brasil S.A. —
Tintas e Vernizes
Estados Unidos da América

INDÚSTRIA IIRASILEMA
Classe 1.

Classe 17
P;ncéls para desenhos e pinturas, tintas
de escrever, tintas para pinturas de una.
dros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas mareação
Termo n. , 688.499, de 8-3-1965
• Tre Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos da América

Para distinguir: Acidos em greal, égua
ma. água oxigenada, alcoois, alumen
aluminio em ó para pintura, alvaiade
amornam. and-corrosivos, guimicos, arsenico. azul da Prussia, azul ultramar
carbonatos, em geral carão. cloretos em
geral, corantes. creosoto para indústria
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol e
Classe 17
seus derivados, fumo negro para aplicação em pinturas, glicerina para apli Pincéis para desenhos t pinturas, radas
cação industrial, ridratos, hidrogênio. de escrever, tintas para pinturas de quis.
dros, tintas gráficas, tinturaria e
hidroquinina. hidrosultitos, hiposullitos.
estojos de tintas marcação
ioduretos. laca, magnésio, materiais co
rantes e descorantes. nitratos. exiqénio.
Termo n.o 688.500, de 8-3-1965
potassa, potassio de sódio, preparadas Tre Sherwin — Willliams CompanY
quimicos usados em laboratórios foto
Estados Unidos da América
gráficos, produtos quimicos para tirai
manchas, produtos químicos para pio
tura, reveladores Lotográficos. sais qui
micos usados nas industrias, soluçãa
para pratear, solutos, soluções quimica
para pintura e fotografias, solventes
sulfatos, sulfitos, tintas amaidas em pé
. Classe 17
e sói:das. tintas preparadas para vulcaPincéis
para
desenhos
e pinturas, tintas
nizar, tintas ara uso na indústria e na
de escrever. tintas para pinturas de qua-- Classe 17
dros, tintas gráficas. tinturaria e
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
estojos de tintas marcação
de escrever, tintas para pinturas de quaTermo
n.* 688.501, de 8-3-1965
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Tre Sherwin — Willliams Companv
estojos de tintas marcação
Estados Unidos da América
Termo n .° 688.496, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos da América

AXI â

Indústria Brasileira
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar. alumlnio em pó para pintura, ácido cúbico,
alumen, água oxigenada. água raa, álcool, para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhantes a óleo, brornoretc de canônica bicromatos, cloreto de sódie, cloreto de
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio. corantes para uso na indústria
mineral, c,reosoto para Indústria, carbonato de magnésia. cloreto de zinco,
, cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
weparada, glicerina para uso na indústria. hiposolfito de sódio. todureto
de amónia iclrosolfito. laca, massa
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato. óleos. potássio de sódio. po.
tássio para uso na indústria, secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tinta*, tintas
álcool, vernizes a álcool
Termon .g 688.492, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliama Company
Estados Unidos da América

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
a roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusõea boinas baba
douros, bonés, capacetes. cartolas cara.
poças, casacão, coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
distas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gra. atas, gorros, logos de !ingeria. Jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantéis meias,
amiba mantas, mandrião, mantilhas, paFACILAGIIA
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
TIN TONE •
belgas, ponches, polainas, pijamas Punhos, perneiras, quimonos, regalos.
Classe 17
Classe 17
Classe 17
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias Pincéis para desenhos e pinturas, tintas Placéis para desenhos e pinturas, tintas Paliais para desenhos e pinturassueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de q uadros, tintas gráficas. tinturaria e
dros. tintas gráficas, tinturaria •
dros, tintas gráficas., tinturaria e
tule?, toucas. turbantes, ternos, uniestojos de tintas marcação
estofos de tinta! marcacán
estojos de tintas marcação
formes e vestidos
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Termo n.° 688.502, de '8-34965
WilIfiams Company
Tre Sherwin
Estados Unidos da América

Têrmo n.° 658.507. ed 8,3-1965
Sherwin — Eilliams do - Bra.sil S.A. —
Tintas e Vernizes
Estados Unidos da América

rance Cisne SETINEX
Classe 17
Pince.s para desenhos e pinturas, tintas
de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
Termo n.o 688.503, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliams Company
E-stadas Unidos da América

Indústria Brasileira

Têm° n.o 688311, de 8-3-1965
Sherwin — Eilliams do Brasil S.A.
Tintas e Vernizes
Estados Unidos da América

malkp.DA

1

Trmo a.0 688,515, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Williams Compe.n.y
Estados Unidos da América
•

GL
el,isse 17
.
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinturaria C
estojos de tintas marcaçáo

Indústria Brasileira
Classe 17
Pincéis para desenhos e pinturas. tintas
de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinturaria e
• Classe 17
Termo n•° 688.516, de 8-3-1965
. estojos de tintas marcação
• Pinceis para desenhos e pinturas, antas
Tre Sherwin
Willliams Company
de escrever, tintas para pintw as de quaTermo n.o 688.508, de 8-3-1965
Estados
tinidos
da América
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Sherwin — Eilliarn.s clo Brasil S.A. —
estolas
de
tintas
marcação
Tintas e Vernizes
Estadas Unidos da América
Classe 17
Termo n.° 688.512, de 8-3-1965
AGUA KEM
Pincéis para desenhos e rinturas, t.ntas
Tre Sherwin — Willliams Company
de escrever, tintas para pirituras de quaEstados Unidos da Américp
dros. tintas gráficas, tinturaria e
Classe 17
estojos de tintas marcação
Pincéis para desenhos e pinturas, untas
—
Termo n.' 688.504, de 8-3-1965
de escrever, tintas para pinturas de quaTre Sherwin — Willliams Com pany
dros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
Estados Unidos da América

Tom

•••••nn••••.ffilea.MIN.111111.1.

S LCA

Termo n.° 688.517, de 8-3-1965
Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos da América

Indústria Brasileira

Classe 17
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
de escrever, tintas para pinturas de quaClasse 17
Classe 17
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
estojos de tintas marcação
de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinturaria e
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Térmo n.o 688.513, 'de 8-3-1965
estojos' de tintas marcação
Classe 17
estojos de tintãs marcação
Shcrwin — Eilliams do Brasil S.A. — Pincéis para desenhos e pinaras, tintas
•
Tintas
e
Vernizes
Termo
n."
688.509,
de
8-3-1965
Termo n.o 688.505, de 8-3-1965
de escrever, tintas para pinturas de quaWillliarns Company
Sherwin — Eilliarns do Brasil S.A. — Tre Sherwin
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Estados Unidos da América .
Estados Unidos da América
-Tintas e Vernizes
estojos de tintas marcação
Est›,los 11-i — da Amoa
fèrmo n.o 688.518. de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliams C,ompany
MATAR EST
Estados Unidos da América
hvin-: Williams do Brasil. S.-A:

etetai a st II c

ULTRALUX

Tintas e Vernizes

Indústria Brasileira

)esaganize

Indústria Brasileira
Classe 17
thenrin-1,1111aaa Co:
Pincéis
para
desenhas
e
pinturas,
tintas
Llasse:
para desenhos e pinturas, tintas de escrever, tintas para pinturas de quaPinck
Classe 17
dros, tintas gráficas, tinturaria e
de escrever, tintas para pinturas de quaClasse 17
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
estojos de tintas marcação
dros, tintas gráficas, tinturaria e
de escrever, tintas para pinturas de qua- Pincéis para desenhos e pinturas, tintai
de escrever, tintas para pinturas de titia• estojos de tintas marcação
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Termo n.o 688.510. de 8-3-1965
dros. tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
Sherwin — Eilliams do Brasil S.A. —
Termo n.• 688.506, de 8-3-1965
estojos de tintes marcação
Tintas e Vernizes
Tre Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América
Termo n.• 688.514, de 8-3-1965
Termo n.' 688.519. de 8-3-1965
Tre Sherwin
Tre Shemin — Williams C,ornpany
Willliams C,ornpany
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América

tb

Super Kern Tone Applikay
Indústria Brasileira'

'OPEX 2.4=1°

S 1 VER-BRITE

áasse 17
:*tas.se ,17
Classe 17
Pirtséis para desenhos e pinturas, tintas Pincéis para desenhos e pinturas, tintas Pincéis para desenhos e oiniuras. tintas
de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas.. tinturaria e
dros. _tintas gráficas, tinturaria e
dros, tintas gráficas, tinturaria e
dros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
estojos de tintas marcação
estojos de tintas marcação
estojos de tintas marcação

Classe 17

Pince.s para desenhos e pinturas. thd.Qs

•
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•

'armo n.o 688.520, de 8-3-1965
Willl ia .aa Company
Tre Sherwin
estados Uuldfis da América

'Save-Lite,

Termo n.o 688.525, de 8-3-1965
Willliams Company
Tre Sherwin
Estados Unidos da América

Termo n.° 688.530, de 8-3-1965
Sherwin — Vs'illliams Company
Estados , Unidos da América

Termo n.° 688.534, de 8-4-65
Coei Indústria de Jóia, Ltda.
Guanabara

195./14 C0101121:114ILI9
4
2130 Sherwin-en/liana

Classe 17
PinLé:i para desenhos e pinturas, tintas
Classe 17
de escrever, tintas para pinturas de quaPincéis para desenhos e pinturas, tintas
dros, tintas gráficas, tinturaria e
de escrever, tintas para pinturas de quaestojos de tintas marcação
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Termo ta9 688.526, de 8-3-1965
*estojos de tintas marcação
Eillianis do Brasil S.A. —
Sherwin
Termo n.9 688.521. de 8-3-1965
Tintas e Vernizes
'rre Slierwin — Willliams Company
Estados Unidos da América
Estados Unidos da América
PRGMETAL•CROUTO
'..b1 JEN, I N-Ir LL/ AM3 DO BRAS!
VA ... TINTAS C VERNIZW
SUPERTON
SiZo Paulo
(alasse 17
Pincéis para desenhas e pinturas, tintas
de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas „marcação
Termo n.° 688.522, de 8-3-1955
Tre Sherwin — WillIiam, Company
Estados Unidos da América

Ciasse 17
Pincéis para desenhos e tonturas. tintas
Ie escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas. tinturaria e
estojos de tintas marcaçao
Termo n.o 688.523, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos' da América

Classe 50
Artigos
da classe
as__
Termo n.' 688.535, de 8-4-65
Cioc Indústria de Jóias Ltda.
Guanabara
Nome comercial •
Termos as. 688.536 a 688.538, de
8 4-65
Classe 17
Beira Alta Agricola e Comercial Ltda.
Pinrais para desenhos e pinturas, tintas
São Paulo
Indústria Brasileira
de escrever, Untas para pinturas de quaClasse 17
dros, tintas gráficas, tinturaria e •
Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
estojos de tintas marcação
CIOCI INDÚSTRIA
de escrever, tintas para pinturas de qua
688.531.
de
8-3-1965
Termo
n.9
DE JÓIAS LTDA.
dros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
Tre Sherwin —
C,ompany
Classe 45
Estados Unidos da América
Termo n.° 688.527, de 8-3-1965
Para distinguir: Plantas. sementes
Tre Sherwin — Wdlliams Company
mudas para a agricultura, a horticul.
•
-ff„stados Unidos da América
tura e a floricultura. Flores naturais
3. W. AZRO-SNAM31
•
Classe 19
DitE Sli$1 WIll .4111.LIdlt h CO.Nit Para distinui: Aves e ovos em geral.
SEMI—TONE
inclusive do bicho da seda, animais
' VAGA.
Classe 17
vivos, bovinos, cavalar, caprinos, galo
Paidis para desenhos a pinturas, tintas
náceos, ovinos e sumos
de escrever, tintas para pinturas de quaTermo
rt. 9 688.539 de 8 4 65
dros, tintas gráficas. tinturaria e
Casse 17
EPEM — Engenharia de Projetos
estojos de tintas marcação
5
Pincétr para desenhos e pinturas, tintas
EletroMecanicos S/C
de escrever, tintas para pinturas de quaTermo n.o 688.52S, de 8-3-1965
Sào Paulo
dros, tintas gráficas, tinturaria e
Tre Sherwin
Willliams Company
.
estojos de tintas marcação
Estados Unidos da América

•

--

"S.W.

UTILITY

Lusir

Th. Sterwin-Willtam

Co.

Tétano n.° 688.532, de 8-3-1965
Tre Sherwin
Willliams Company
Estados Unidos da América

C.3.*.

RgxoLIN
Csasse 1'7
Pincéis para desenhos e panaras, tintas
de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráficas. tinturaria 'e
estojos de tintas marcação

Classe 17
Ruceis para desenhos e paa....aa untas
de escrever, tintas para pintaras de quadros, tintas gráficas, tinturaria e
estojos de tintas marcação
Termo n.9 688.529, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willllants Company
Estados Unidos da Am';

Termo n. 9 688.524, de 8-3-1965
Willliams Company
Tre Sherwin
Fraados Unidos da América,

1

c

•

o

ie 1,,

ry

z to

Classe 17
Pincéis para desenhos s -pinturas, tantas
de escrever, tintas para pinturas de quadros. tintas gráficas, tinturaria e.
estojos de tintas marcação
Termo n.0 688.533, de 8-3-1965
Tre Sherwin — Willliams Company
Estados Unidos da América

:naus tria BrasileiFÃ
Classe 33 .
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 688.540, de 8-4-65
Orgamobrás Organização Moderna
Brasileira Ltda,
São Paulo

KEM-TUNE,

PEN TONE

Classe 17
Classe. 17
Classe 17
Pis
par.a desenhos e pinturas, tintas Pinas para desenha. e pinturas, tintas Pincéis para desenhos e pinturas, tintas
de escrever, antas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de qua- de escrever, tintas para pinturas de quadros, tintas gráfica*, tinturaria e
dros, tintas gráficas, tinturaria e
dros, tintas gráficas, tinturaria e
estolos .de tintas marcaçie
estojos de tintas marcação
estojos de tintas marcação

as

Classe 33
Insígnia de comércio

•
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Termo n.9 688.541, de 8-4-65
Orbe dos 21 — Irmãos Amigos
São Paulo
ORRANIZACAO MODERNA 13RASLEIRA

LT(2A.

Classe 33
Sinal de propaganda
Termo n.° 688.542. de 8-4-65
r9•- '10S 21 -- Irmãos Amigos
São Paulo
ezraie Dos
21 IRMÃOS-AMK30$

Classe 33
Insgnia de comércio ,
Termo n.9 688.543, de 8-4-65,
Clube dos 21 — Irmãos Amigos
São Paulo
CLUIC. MOS 21
q740 peulo-Capital.

Classe 41
!vos, amargos, licores, gins, absinto,
Para distinguir: Vinagre e condimentos pumel, aaizette, anis, genebra, Idrch,
Classe 42
marasquino e v6dca
Para distinguir: Aguardentes. aperitiTermo n.° 688.553, de 8-4-65
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas, farnel., genebra. gin, kurnel, lico- Indústria de Bebidas Milanl S. A.
res, nectar, punch, pirnpermint, rhura.
São Paulo
sucos dd trutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
guinados e whisky
O LLY
Termo n.9 688.549, de 8-4-65
Indústria de Bebidas Milani S. A.
Indústria Brasileira
São Paulo

LL
•
Taditstria Brasileira
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aparaivos_aniz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar,- punch, pirapermint, rhum.
sucos cld fruta, sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky •
Termo n.° 688.550. de 8-4-65
Indústria de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

JOY#ULL
Indústria Brasileira

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperte.
vos anis. bitter, brandy, conhaque, ect.
veias fernet genebra, gin, kumel, Uca.
res, nectar, punch, pimpermint. rhusn.
sucos" de frutas em álcool, vinhos, vermuth. vinhos espumantes, vinhos QUI.
nados. whisky
•
Termo n.9 688.554, de 8-4-65
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da Amério

REDUZI%
Classe 3
Termo n.° 688.555, de 8-4-65
Lynch Corporation
Estados Unidos da América

Nome civil

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitiTermo n.9 688.544, de 8-4-65
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, cerKobayashi — Habitacional . e Comercial vejas, femet, genebra, gin, kumel, licoLtda.
res, nectar, punch, pimpermint rhum,
São Paulo
sucos dd frutas sem álcool, vinhos vermuth vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
- ~0 3 A Y S . 11 1
Termo n.' 688.551. de 8-4-65
Sao Paulo-Capital
Indústri. de Bebidas Milan/ S. A.
São Paulo
Classe 33
Titulo
g E JOIXT FULL
Termo n.° 688.545, de 8-4-65
Kobayashi — Habitneional e Comercial
Indústria Brasileira
Ltda.
São Paulo
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cer-03/TABU!
vejas, fernet, genebra, gila, kumeL licotria
Brasileira
.q
res. nectar, punch, pimperraint, rhum,
sucos dd . frutas sem álcool, vinhos verC:lasse 16
muth, • vinhos espumantes, vinhos
rara 'distinguir: Casas pré-tabricadas
quinados e whisky
Termos na. 688.546 a 688.548, de
Termo n.9 688.552, de 8-4-65
8-4-65
Indústria de Bebidas Milani S. A.
Alpe S. A. Administração e Negócios
São Paulo
São Paulo ,

Lp

OLD JOLLY
Indtetrià Brasilaira

44
Classe 6
Máquinas movidas elétrica. pneumática e Nidráulicamente, para fabricação, a
sopro e/ou a prensa, de garrafas de
vidro e produtos semelhantes; máquinas
dt. condicionar e dt empacotar
TermO n.9 -688.556. de 8-4-65
Estados Unidos da América

UNGI

Termo n.! 688.558. de 8-4-63
Chesebtough-Pond's Inc.
Estadds Unidos Ida América

N

ESURINClasse 3

Um produto analgésico

Termo n.9 688.559, de 8-4-65
(Prorrogação)
Kronprinz Aktiengesellschaft
Alemanha

I.PRORROGAÇÃO)

RONPRI
(-mune 5

Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
trabalhado. couraças, estanho bruto ou
refinado, bronze. 'bronze em bruto OU
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6. bronze enz
barra, em fio, daumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento -and
tãlico, cobalto. bruto ou parcialmente
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro acuriganés. ferro velho,
gusa em bruto ou parcinknente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
laminas de metal, lata em Una, latão
em folha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, litnatzare
magnésio, manganês. metais não trabalhadoa ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda. niquel, ouro, zinca
corrugado e zinco liso em bilhas
Termos ns. 688.560 e 688.561. de
8-4-65
(Prorrogação)
Kronp rinz Aktiengesellachaft
Alemanha

PRORROGACÃO

Classe 6
Máquinas movidas elétrica. pneunrItica e Clidráulicamente, para fabricação, a
sopro e/ou a prensa. At garrafas de
vidro e produtos semelhantes; máquinas
de condicionar P cle empacotar
Termo n.° 688.557. de 8-4-65
Akriebolaget Boi ora
Suécia

Aço em brt.R, aço meparado. aço
:lasse 43
d
oce, aço para npus. aço fundido. -ato
ETRyNI
T
Aguas minerais *guas gasosas artiii
oarciaknente trabalhado, aço pátio. aço
ciais, bebidas espumantes sem &leoa
refinado, bronze. bronze em bruto ou
Classe 42
guaraná. gasosa essências para eefrrge. Para d.inguir: Aguardentes. vinhos.
Parcialmente trabalhado, bronze de
„
Classe 3
mates. refrescos. refrigerantes. soda. comostos, vermouth. quinado, femet, Preparação farmacêutica indicado no manganês. bronze em pé. bronze ma
cognat, rhum, whisky, bitter, aperittratamento ck moléstias cardíacas barra, em fio. chumbo em bruto ou
suco de frutas. tintes e aziroizes
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Issedalmente preparado, cimento meadias, cobalto, bruto ou parclai‘ente
trabalhado. 'couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado. ferro co bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
¡gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
boinas de metal, lata em fió/ha, latão
em Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, !Emalhas,
magnésio, manganês, metais não tubaliados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel, zinco•
Classe 11
Tubos e canos de :atai; cintas de
metal e aros de cintas de metal; guarnições metálicas e tubos de aço armado
para proteger fios elétricos; partes de
metal para instrumental elétricos
Termo n.° 688.562, de 8-4-65
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

pRORROGACAO

„Oletroll"
Classe 3
Medicamentos, produtos químicos para
t medicirdl e a higiene, drogas e pr.:
parações farmacêuticas

r

res, nectar, punch, pimpermint.
Termo n.° 688.565, de 8-4-65
karmédica Ltda. Comércio e Repte. sucos dd frutas sem álcrol. vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
sentações
quinados e whisky
Classe 32
[Iara distinguir: Almanaques, agendas.
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 6rParaná
gõos de publicidades, programas radioBinetes de loteria, cartazes impressas, tónicos, radio-televisionádos, peças tealiterais de propaganda, cheques. clichês, trela e cinematográficas, programas circartões termosplásticos de idnfidade.
censes
et:quetas impressas, faturas, folhinhas
impressas, notas promissórias ' recibos
Tênaio n.° 688.572, de 8-4-65
e rótulos
çanta Mônica Clube de Caaaras
Paraná
Termo n.° 688.566, de 8-4.65—
P. J. Neto
Pernambuco

FARMeDICA:

atuai •Vims
o suosaool
ging% ~Nd

&

Classe 36
Calçados em geral, para homens senhoras e crianças
Terrno n.° 688.567, de. 8-4.65
Wilson Moreto
Paraná

'PARAISO'
Indústria Brasileira

Classe 41
Café em grão. torrado e em pó
Termo n.° 688.568, de 8-4-65
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

Termo n.° 688.563. de 8-4-65
1. R. Fernanda;
Maranhão

•

I l• 1C k.

en
3. B.rutrido,/
Rosário — Maranlao

Casse 41
Café torrado e moldo
Termo n.9 688.564, de 8-4-r3
Lopes Ribe 4 ra 1 Ca. Lida
" Piau'

Classe 43
Agua mineral natural
Termos as. 688.569 a 688.571, de
*8-4-65
Santa Mônica Clube de Canina
Paraná

Meg/
~
41.1.a.

E 13 '.0
Lopes Ribeiro &
Piauí
Pedro II

•

Classe 41

ale torrada

e MOIC10

Termos ns. 688:579 e 688.580• de
8-4-65
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana. caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xarope* nara refrescos
.
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperitivos, aniz. bitter, brandy. conhaque, cer1 vejas. Fernet, genebra, gin. kunsel, Uca.

9.144~;
ger' esoo.aStatee/

Classe 33
Frase de . propaganda
Termos as. 688.573 e 688.574, de
8-4-65
çanta MAnica Clube de Campo
Paraná

94f044cf~"
Classe 32
Pare distinguir; Almanaques, agendas
anuários, álbuns impressos. boletins, catálogos, edições impressas, revistas. órgaw de publicidades, programas radio.
tônicos. rádio-televisionados. peças tea.
krais e cinematográficas. programas cir.
canses
Classe 50
Para distinguir: impressos para uso em
cheques. duplicatas, enveIbpes, faturas,
nótas promissórias papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes.
placas, tabuletas e veiculo*, bilhetes
Impressos
Termos as. 688.575 a 688.578, de
8-4-65
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda
anuários, álbuns imressos, boletins, catálogos. edições impressas, revistas, or.
gãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças te&
trais e cinrmatográficas, programas cir.
Classe 50
Papéis de carta, papéis de oficio, ear.
tões, comerciais, e de visitas impresso
envelopes de qualquer tipo recibos, fa•
turas, duplicatas, letras de câmbio, che.
ques, notas promissórias, debênture*
apólices, ações, folhinsas, passagem*
passagens, bilhetes de sorteio, blihetei
de loteria, cupons e impressos em gere
.
e
Têrmos as. 688.583 e 688.584, de
8-4-65
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

gaav
9~446i
, indústria Brasileira
Ciasse 43
Agua mineral natural
.Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas" naturais e . artificiais: refrescos de frutas.
águas naturais, minerais e artificiais,
águas gasosas, caldo de cana. larania
da, limonadas. sodas e sodas-water
Classe 42
Para distinguir; Aguardenten, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin, kumel, licores, nectar, punch. pimpermint, :tuas
sucos dd frutas sem álcool. vinhos ver
muth, venhas espumantes, vin.hos
quinados e whisky
•
Classe 25
Decalcomani

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, anuário"
álbuns impressos, boletins, 'catálogos,
'ornais, livros impressos, Publiceçaell
imprensas, revistas, programas radiola.
&coe e rédio-televiscionados, peça* tia.
cri& • -.%nematográficas, programas *cir.
censes
Classe 50
•
&betes de loteria, cartazes impresso*.
I ierals de propaganda, cheques. clichês,
cartões termosplásticos de identidade.
erquetaa impressas, faturas, fora:Ata*
*apresam. notas promissórias, recibos
rótulos
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rarrnos ns. 688.581 e 688.582, de
8-4-65
Santa Malva-a Clube de C2umao
?marna

Têrmo n.° 688.589, de 8-4-65
Albra S. A. Indústria e Camarcio de
Tecidos
Paraná

Termo a.° 688.592. de 8-4-65
Mauricio .de Paiva
Guanabara

ALABAfriii
COUNTRY EB
Classe 33
Titulo de estabelecimeata
Termo n.° 638.593, de 5-4-65
Sindicato das Indústrias Gráficas ala
Classe 23
Estado de São Paulo
Para distinguir • Teclara em geral, te;
. São Paulo
:idos para confecções. em gerai, para
ar, casernrras fazendas e rec dos de
em peça. 'luta iersey. linho nvlon
'apeçarias e vara artigos de cama e
.5trsa: Algodão a:paca vai:harta) cet
oaco - paco: percaline. rami, rayon. seda
natural, tecidos Pasiicos tecidos ltn.
.,erineahilizantes e tecidos de nano couro
e -vestidos
DÚSIRIA GPAf 1CA
Termo n.° 685.590, de 8-4-65
Albra S. A. Indústria e Comércio ae
Tecidos.
Classe 32
Paraná
Um boletim informativo

fala‘sse 25
De alara:lamas
Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais. águas
gazoaas artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
para .refrigerantes. refrescos. refrigerara
tes,_sodas, sacos de trutas, sições t
xaropes
Tèrmos ns. 1588.585 a 583.587,

's1
cakevEcçõem

TARUMÃ

Termo n 638.594. de 8-4-65
1 Prorrogação)
Soerei Sociedade de Cimentos Refratários Especiais Ltda.
São Paulo

!adi:sarna Brasileira

PRORROGAÇÃO

andustrla Brasileira
Classe 25
Decalcoma,nial
Classe C
el
R e f re c os e águas naturais; e artificiais
usadas como bebidas, a saber: Aguas
gasosas, naturais ou artificiais; caldo de
sana, caldos de frutas. guaraná; refrescos, refrigerantes: aoda; xaropes para
•
refrescos
.Classe 42
Para distinguir: Aguarderiter, aperitivOs,,aniz. bittm, branda, conhaque- cervejas, fernet, genebra,
kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum,
Sucos dd frutas sem álcool, vinhos ver:In:1th, vinhos espumantes, vinhos
quinaaos whisky
11

T Urino

f418.588, de
Santa Mônica Clube de Campo
Paraná
asar
Cuttear. DC enkmeia
•

'

Classe 36
llSara distiuguir: Artigos de vestuários
e roLpas feitas era geral: kgasa's
aventais. alparcatas. anáguas. Musas
botas, botinas. blusões. boinas. babadauros, 'bonés, capacetes. cartolas. cara.
puças. casacão, coletes. capas. chalea
cachecol& calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. carpinhos. calças
de senhoras-e -de crianças, caiçaca. cai.
•ças, camisas, camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos. chinelos, daminós, acharpez. fantasias, fardas para militares. co.
fraldas. gialocbak gravatas. gorros fogos de lingerie, Jaquetas laquês.
luvas, ligas, lenços, mantós, melas.
males. mantas. mandrião, manilhas. paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pilamas, pu.
nhos, perneirak quimonos. regalos.
robe' .de chambre. roupão, sobretudos,
siaapeusbrios, saídas ale :banho, sandálias.
sue terei. aborta. sungas. stolas ou slacks.
tuler, toucas. arbantes. ternos, uniformes e vestidos
•
Termo n.° 688,591, de 8-4-65
Exportadora Rio Ltda.
Guaaahara

V.PeRTADORA RIO ITOÀ.

Classe 33
Itul

'MERCANSUL 5/k
MERCANTIL C IMPORTADORA.'
Nome comercia/
Termo na 685.596, de 3-4-65
Cia. Brasileira de Artefatos de Latex
São Paulo
Prorrogaçao

•

ICEM
N

Santa Mônica Clube de Campo
Paraná

111"

Termo n.° 688.597. de 8-4-65
Mercansul S. A. Mercantil e Im portadora
São Paulo

' Expressão de propaganda

QUARTZOPLAST
BRASILEIRA
Casse 16
Concreto tefratário plástico
Termo n.° 688.595, de 3-4.65
Cinetecnica Paulista Ltda.
"
São Paulo
PRORROGAÇA0

C INETECNICA"
1 1N1). BRASILEIRA''
Classe 6
Torcidiras, binadeiras, meiadeiras. máquinas para branquear tecidos, tecedeiras, máquinas terias, motores macacos.
bombas para água bombas de ar, hembas para fins industriais, .abanado -em
cie cereais. máquinas de beneficiar algodão, café, e cereais, aparelhos distrúmidores de tintas, prnsas indastrails
tornos rompressores- máquinas para enfardar rebolos e mandris máquinas de
costura em geral, (parte de máquinas),
, velas de :gnição mara' automóveis,
câmbios e rolamentos

Ind.Brasilstra.

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veiculas. artefatos de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas. argolas amortecedores, assentos para caleras. borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizador, buchas.
buchas para iumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras. braçadeiras, bocais. bases‘para telefones, borrachas para carrinhos indur
trials, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochina
de motor. câmaras de ar, chupetas, corraçha, chapas e centros de mesa colaparac entro de mesa, calços de borraMeg massiços de borracha, cabos para
ferramentas chuveiros, calços de bar
das de borracha, capsulas de borracha
cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras desentupidelras.
discos de mesa, descanso para pratos.
encostos, embolos, esguichos estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para orneiem fios de borracha lisos.
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis, guarnições para veiculos,
lancheias para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borracha. manoplas maçanetas, prosem,res para para-lamas. protetores de
para-choques, pedal do acelerador, pedal de partida, paras para businas,
pratinhos. Pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor sapatas do pedal .do breque. re.
sembaio e isolador, suportes. semipneumáticos, suportes de câmbio, san- .
fonas de partidas. saltds. solas e solados
de borracha. surdinas de borracha para

2
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aplicaçáo aos Sos' telegráficos e telefónicos. travadores de porta, tigelas,
tigelas, tampas de borracha para contagõtas, tiras de borracha para elaboraço de substaacias químicas
T"'ermo n.° 688.599, de 8-4-65
Linorte Representações Comércio Indústria Ltda,
Guanabara

Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refrataria, mfáltico em
bruto, algodao cai bruto. borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinai*, extratos oleosos, estopas.
enxofre, fólhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kleselghur. liquidas de plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparados. minérios metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente trabalh adas. em toras. serradas e aplainadas.
mica. mármores em bruto,' 6ixdo de
manganes. óleos de casem vegetais
tadas, piche em bruto, pedra calcária
óleos em bruto ou parcialmente preparados. plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras briplantas medicinais, pedras em bruto
quebracho. raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos, testeis, silício
seivas. talco em bruto. xisto, xisto
betuminoso e silicio .
Terra° n.c 688.598 de 8-4-65
Prodotos Almenticios Netinho Ltda
Sáo Paulo

ri reaia, cominho. creme de leite, cremes

atimenticios croquetes, compotas, cangica. coalhada. castanha. cebola. condi.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços— dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enrovas, extrato de tomate. farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias. flocos, farelO fermentos. feijão,.
figo& frios, frutas sêcas naturais e cru,
ses alimentiCias, mariscos, manteiga,
baixadas; grIcose. gcana . de mascar. gor.
mate, hortaliças, lagostas, línguas, kOe
condensado. leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas. Unguiça, louro, masmargarina, marmelada. macarrao, mas
duras, granulo& gráo de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce, herva
ia de tomate. mel e melado, mate, mas
saá para mingaus, molhos. moluscos
acustarda—mortadela, ráa moscada. nozes. • óleos eismestivels. ostra, ovas.
pães. ptaos. prlines. pimenta, p6s para
oedins, pickles. peixes, presuntos. pa.
tês. p etit-ons, astilhas. pizzas, pudins
queijos, rações balanceadas para sai
aia a, requeijões, sat, sagu, sardinhas.
sauiduiches. salsichas. salames..•;paa ea
latadas, sorvete& sucos de tomates e ,ft
fr.:ras; torradas, tapioca, támaras, ralha.
r.m, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões_
toucinho e vinagre'

Termon .9 688.601, de 8-3-1965 .
Remos 5 Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n.° 688.604. de 8-3-1965
Irmãos Scrivante
São Paulo
eERM1ELMQ

BRUMA l'OfFRNO

(41
AM.:
MÁ!
MAI
MAI

RO

.

4.0

rz•—n 1

.45à 14.0ascel

4

PRE TO/

Classe 41
Balas, caramelos, doces e iodes
Classe 41
Balas, bombons, doces, caramelos e
drops
Zermo n.° 688.602. de 8-3-1965
Irmãos Scrivante
&.o

Termo a.° 688.605, de 8-3-1965
Irmãos . Scrivante
São Pau:o

Târtno n.9 688.600. 'de 8-4-65
Nordeste Mineração e Indústria S. A.
(Norraisa)
Pernambdco

Ind

ústria Brasileira

Claççe 4.
Substancias e produtos de Origem ani1 mal, vegetal ou mineral, em bruto au
Classe 41
parcialmente preparados; Abrasivos em
Balas, caramelos, doces e toffes
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto. algodão em bruto borracha em - Termo n.9 688.603, de 8-3-Â965
bruto, bauxita. beniotm breu. cãnfora
Irmãos Scrivante
bruto, chilres ceras de plantas ceras
Sas) t'a.ao
vegetais de carnaúba e aricurt. cana
de cavalo. crina em geral. cortiça eubruto. cascas vegetais, apatO, ervas
medicinais, extrata, oleosos, estopas
enxofre fõlhas, fibras vegetais. flore:
'ens. grafites. goma em bruto. grana,.
em bruto. leteselghur líquidos de rdan
ta,, late: em bruto ou parcialment.
preparados, minérios metálicos, madei
raa em bruto ou parcialmente traba
Usadas, em tonta serradas e aplainadas
mica mármores em bruto, (liado de
Ateà:
manganes. óleos de cascas vegetais
ekt4'
*óleos em bruto ou parcialmente prepa.
radoa, plombagina em bruto, p6 de
A441 I
moldagem para fundições, pedras brivERmtui
tadas, piche em bruto, 'pedra calcária
plantas medicinais, pedrrs em bruto
quebracho, raizes vegetais, resinas, re.
sinap natural,, resíduos.- testeis, silicic
amse 41
seivas, talco em bruto. listo xisto
Balas, caramelos, doces e toffes
betuminoso e cilicio

Classe 41
Balas, caramelos, doces e toffes
Termo 11. 9 688.606, de 8-3-1965
Fábrica de Cigarros Carmo
São

a

,

.n 1

41,
itã; :

Classe 41
Alcachofras. aletria. alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas. ameixas, amendouri, araruta,
arroz, atum, avela, avelas, azeite. Wel.
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em p6 e em gra°, camará°, catem,
ivrt nau e em oés Caca*. carnes. chá.
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.

Classe 44
Tabaco manufatura ou não, artigoa
fumantes, exceto papel (classe 3Z1), •
saber: Acendedores de cigarros, aharir
tos aromanzadores porra fumantes " bolsas para fumo, tabaco e rapé, boquilhas,
cachimbos cigarrilhas. cinzeiros: filtros
vara piteiras fosforeiras. rumo manufaturado o-, não: isqueiros: porta-charutos. palita para cigarras. pltdras Por
teiras de cachimbo.% e porta-cigarros
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Termo n.o 688.607, de 8-3-1965
Riceia Representações, Indústria e
Comércio Ltda
São

•

RI CE -A

IndlIstria Brasi3 Q“-a
Classe 41
iiicacnorras, aletria, alho. aspargos
açúcar. alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei.
tunas, banha. bacalhau, batatas. balas
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão, canela
to pau e em pó. cacau. carces. cha
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
mate, hortaliças. lagostas. linguais. leite
goiabada. geléias, herva doce. herva
duras, grárrilos. grão de bico, gelatina
condensado. leite em pó, legumes eu
gica. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, culorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas. enstovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, lavas, te
cuias, flocos, farelo. termentos, teija,-)
figos: trios, frutas sêcas naturais e cias
talizadas; gricose. goma de mascar. gur
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
mus alimenticias, mariscos, manteiga
margarina. marmeãda, macarrão, mas
ta de tomate, mel e melado, mate, mastigas para mingaus, molhos, moluscos
geetarda, mortadela, nós moscada, uoata, óleos comestíveis. ostras. Ovas.
pies. piaos, prlinés. pimenta, pós para
pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal.- sagu, sardinhas.
sanduíches, salsichas, salame:, sopas ca.
latedas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortas para ali
'mento de animais e aves, torrSea,
toucinho e vinagre
nrino n.° 688.608, de 8-3-1965
Riceia Rep resentações, Indústria e
Comércio Ltda.

São Paulo

Termo n.° 688.609, de 8-3-1965
Sociedade Basilei:a de Angiologia
Guanabara

122 Conoresso Brasileiro

Termos as. 688.614 a 688.617, de
8-3-1965
Jppau Exlan Company United
lapão

Têrmo n.9 688.620, de 8-3-1965
Padaria e Confeitaria Milú Ltda.
Guanabara
s

00 V/TAA/hvee

de Armiologip
Classe 32
Publicações em geral
Termo n. o 683.610, de 8-3-1965
Edificadora Arco Azul Ltda,
Guanabara

Classe 22
Fioâs têxteis poliméricos
Classe 23
Tecidos
e
fazendas
de material
ARCO AZUL
polimérico
Classe 28
Classe .16
Fibras sintéticas, materiais fibrosos têxMaterial para construção, tijolos, telhas. teis e artefatos de polímeros acrílicos
cimento e tacos
para estofarnento e acolchaamento
Termo n.9 688.611, de 8-3-1965
Classe 36
Açougue Tricolor Ltda.
Artigos de vestuário de tôda a espécie
-' Paulo
Si'

"TRICOLOR'
1 0 ""STRIA BRASILEIRA

Termo n.° 688.618, de 8-3-1965
Orlei — Empreendimentos Imobiliários
Limitada
Guanabara

ma

u

.INDUSTRIA BRASILEIRA,
Classe 41
Artigos da classe
'Rimos

688.621 a 688.623, de
8-3-1965
Organizações Avelino Torres
Cereais S.A.
Guanabara
as..

Classe 41
Aves abatidas. bansa de porco, chouriço,
carnes, carnes conservadas, charque,
extrato de carne, fígado, gorduras, línguas, linguiças lombo, mortadelas, presuntos salames, salsichas e toucinho

TORRINHA

Termo n.0 688.612, de 8-3-1965
Auto g:isto Imirim Ltda.

Indústria Brasileira

São 13,:n:o

Classe 19
Artigos da classe
Classe 42
Artigos da classe
Classe 46
Artigos da classe

'MIRIM
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Empreendimentos imobiliários, construções, corretagens, planificações, compra
e venda de imóveis, administração de
Classe 47
Termo n.o 688.624, de 8-3-1963
bens e Snancamento
Álcool motor, azeite para lamparinas,
So/eo Serviços Técnicos de Automóveis
carvão mineral e vegetal, cera para, ilu
Limitada
tninação. combustível, fluidos de ilumiTermo n.o 688.619, de 8.-3-1965
Guanabara
nação, gasolina, geléias e gorduras de
petróleo, graxas para lubrificação, gás CorruIrcio e Indstria de Inseticidas Alto
Uruguay Ltda.
liquefeito, óleos para aquecimento, óleo
lubrificante, óleo para fabricação de gás
Rio Grande do- Sul
óleo para iluminação, petróleo .refinado
querozene e turfa
Tèrmo ti.• 688.613, de 8-34965
Indústrik Brasileira
Comercial Hinode ‘1'"
São
Classe 21
Artigos da classe •
Têrmo n.° 688.626, de 8-3-1965
Rio-São Paulo S.A. — Crédito, Finas:
ciamento e Investimentos
1"ntIS.TRIA BRASILEIRA
Guanabara

"HINODE"

Note Conterei
' ai

Classe 41
AL..., aves abatidas, açúcar, biscoitos.
balas, bacalhau, cereais, carnes confeitos, chá, castanhas, conservas alimentidas, extratos, frutas, gorduras, legumes.
leite. massas.-'peixes e pães

' Rio-São Paulo S. A.- Crédito;

Fínanciamentos e Investimentos
•

Classe 2
Formicida granulado

' Nome Comercial
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Têrmo n.o 688.630, de 8-3-1965
.Sociedade Fltuninense de Comércio e
Indústria Ltda.
Rio de Janeirc

Termo n. 9 688.625, de 8-3-1965

hamar Silva
Guanabara

Termo a.° 688.635, de 8-3-1965
Eicritório Técnico Amaro Machado
S.A. Arquitetos
Guanabara

44.

Claàse 34
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da ,.asse
Classe 39
Artigos da casse
Classe 48
Artigos da cmsse
Classe 50
Artigos da classe
Termo n. o 688.653, de 8-3-1965
Materiais de Construção Menti Ltda.
Guanabara
if44

,4•AW.I o
Classe 25
Insignia Comercial

Classe 33
Título de Estabelecimento
Têrmo n.o 688.627, de 8-3-1965
Rio-São Paulo S.A. — Crédito,
Financiamentos e Investimentos
•
Guanabara

Classe 42
Artigos da classe
Termo a.° 688.631. de 8-3-1965
Politécnica Ketil Instrumental Ltda.
Guanabara

Classe
Termo n.c 688.636, de 8-3-1965
azulejo, rerâmida, tijolos,
Remo e Empreenclanentos e Participa. Cimento, cal,
caibros e ladrilhos
ções Ltda.
Termo ri.' 688.656, de 8-3-1965
Alianio Estevão Corrêa
Sabia

Remo Empreendimentos
, e Participações Ltda.

Politécnica Ketil
Instrumental Ltaa.
Nome Comercial
Termo n.o 688.632, de 8-3-1965
Politécnica Ketil Instrumental Ltda.
Guanabara

Classe 50
Artigos da classe
Têm ° n. • 688.628, de 8-3-1965
Cia. Federal de Publicidade
Guanabara

Classe 6
Artigos da classe

Nome Comercial
Termo n.° 688.637, de 8.3-1465
Remo e Empreendimentos e Participações Ltda.
Guanabara

Classe 50
Artigos da classe
Termos os. 688.638 a 688.652, de
8-3-1965
Distribuidora de Comestiveis
Disros S.A.
Guanabara

Termo n.o 688.633. de 8-3-1965
Alberto Ferreira da Silva —
Transportes

Cia. Federal
de Publicidade

Guanabara

'

Emprês a de Transporte
ALIANÇA

Nome Comercial
Termo n.o 688.629, de 8-3-1965
Cia Federal de Publicidade
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Trino a.0 6881134, de 8-3-1965
Escritório Técnico Amaro Machado
S.A. Arquitetos
Guanabara

Xetc€

Escritório Técnicci
'amaro Machado S. A.• Arquitetos

Indinittia Brasileira
Class. 50
Artigos da ciam

II

Nome Comercial

Indústria Brasileira

I

DISCO

NDVSTRIA BRASILEIRA

Objetiva 18

is•

Classe 32
Revista cinematográlica
Termo n .0 688.657, de 8-3-1965..
Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de João Monlevade —
COMAMEJON
Minas Gerais

COHAMÇJOM
Classe 33
Insígnia
Termo n.° 688.658, de 8-3-1965
Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de João 15.1onlevade —
COMAM EJON
Minas arrais
Cooperativa Habitaclonat
dos MetalurgicOs

Classe 4
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da cia
Classe 12
Artigos da classe
. Classe 13
Artigos da ciasse
Classe 14
Artig--n di cl,rsse
Classe 15
Artig-s da ciasw
Classe 16
Artigos da classe
Classe 19
Artigos da classe

ca João fVfonlevade-COHAMEJOM

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térmo a° 688.659, de 8-3-1965
Pinturas Reunidas Ltda.
Guanabara

isadústria Brasileira
Classe 1
Tintas

4
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Termo n.o 688.660, de 8-3-1965
Bichara Sáamene
Guanabara
•

EDIFÍCIO
'BICHARA SALAMERE

Termo n.o 688.666, de 8-3-1965
Enarel Na genharia e Comércia
Guanabara

Enarel
Nelústria Brasileiro'

.

Classe 33
Título de Edifício

Termo n.° 688.672, de 8-3-1965
isolantes. caibros, caixilhos; colunas;
Instituto Vital Brasil S.A.
chapar para coberturas, caixas dágua,
Rio de Janeiro
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotaa, material iso.
lante contra frio e calor, manaras, masIndústria BriSileiral
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, proClasse 3
dutos de base asfáltico, produtos para Uni produto farmacêutico indicado co•
tornar impertheabilizantes as argamas- mo analgésico e antisséptico nas otited
sas de cimento e cal, hi&-áulica, padre
em suas manifestações
gulho, produta betuminosos, .impermeaTêrmo n.° 688.673, de 8-3-1965
bilizantes líquidos ou sob outras formas
Instituto Vital Brazil S.A.
para revestimentos e outros como nas
vimentação, peças ornamentais de ciRio de Janeiro
mento ou gesso para teto* e paredes,
papel para forrar casas, massas antiácidos para uso nas construções, parguetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto •
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan•
Indústria Brasileira
ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs
Classe 3
Um produto farmacêutico indieado na
• Termo n.9 688.669, de 8-3-1965
tratamento da hipertensão arterial ene
Imobiliária Mararnbala Ltda,.
suas manifestações
Guanabara
Termo n. 688.674, de 8-3-1965
Instituto Vital Brasil S.A.
Rio de Janeiro

Classe 16
Para distinguir:- Materiais para con.stru•
çaes • decorações: Argamassas, argila,
TefrmOs os, 688.661 e 688.662, ale areia. azuleloa gatentes, baláustria,
coa de cimento. bloros para pavmenta8-3-1965
do. calhas, cimento. cal, cré, chapas
Liwaria e Papelaria Escolar Ltda.
isolantes, caibros, caixilhos; eolunas;
13rasilia
chapas para coberturas, caixas dágna,
caixa* para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para eixos, edificações premoldadas. estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, !acnelas ,de metal, ladrilhos, lambris, luvas
INDUSTRIA BRASILEMA
de junção, lages, lageotas, material isolante contra trio e calor. manilhas, :nassas para revestimentos de paredes, maClasse 32
deiras para construções, mosaicos, proArtigos da classe
dutos de base .asSáitico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 38
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreArtigos da classe
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob" outras formas
Termo n. 688.663, de 8-3-1944
para revestimentos e outroi como 333
•Riotex — Representações de Produtos construções, persianas, placas para paTexteis Ltda.
vimentação. aças Ornamentais de ciGuanabara
mento ou gesso ara tetos e •paredes,
papel paia forrar casas, massas antiNome Comercial
Indústria Brasileira'
rcidos para uso nas construções, parTermo
n.0
688.670, de 8-3-1965
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
Classe 3
para portas, tijolos tubos de concreto, Carlos Lima do Rego e Virginia Maria Um produto farmacêutico indicado co
Afflalo
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanmo analgésico e antisséptico nas otite
Guanabara
ques de cimento, vigas, vigamentos e
em suas manifestações
.
Classe 6
vitais
Termo
n.o 688.675, de 8-3-1965
Arttgos da classe
Termo n.° 688.667, de 8-3-1965
Indústria Gráfica Maná S.A.
Termo n.* 688.664, de 8-3-1965
E. I. Ou Pont de Nemours And
Guanabara
Indústria de Vassouras São Sebastitio
Company
Estados Unidos da América
Limitada

:

artesvital

ESCOLAR

Mara-mbiii-Ltda. Cortivital

R1OTEX.

SÃO SEBASTIÃO

'VEXA

tisiDOSMA

R

Classe 28
Palhas, chapas, varas ou hastes, tubos,
fitas, filamentos, material plástico de
sede ou de malha e tela, feitos de
Classe 29
materiais plásticos resinosos
Cirochaa escOvas, escovões, espanadores
vassouras, vassourinhas, e vascidaos e
Termo 11.0 688.668, de 8-3-1965
trinchas
Santa Lúcia Transportes e Materiais de
Construção Ltda.
688.665,
de
8-3-1965
Termo n.0
Guanabara
Amplifoto Ltda.
Guanabara

com

INDX7STRIA BRASILE1RA,

grada
Indústria Brasileira

QROF ICÇ1,

Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n.° 688.671, de 8-3-1965
Cia. Industrial e Comercial Leonidaa
Braceie
São Pa.r1

RADMLUX
INDUSTRIA BRASILEMA•

Classe 16
'indústria Brasileira,
Para distinguir: Materiais paar constai:Classe ,8
- çõea e decorações: Argamassas, argila, Rádios, fonógrafos, televisore, geladei1areia, azulejos, batentes. balaustras, blo• ras, aspiradores de p6. ventiladores, bacos de cimnto, blocos para pavimentatedeiras eiétricas, liq uidiSicadores a.
classe 50
cr&
chapas
cal,
•
exaustor.gráficas
são,
calhas,
cimento,
Laboratório de ampliações foto

Classes: 17 e 38
Exploração da Indústria gráfica e bade
mais que fôr necessário atinentes e pertinentes, complementar ou tenha relação
direta 'ou indireta com a dita indstria
Termo n.0 688.676, de 8-3-1965
Indústria Gráfica Maná $ A.
Guanabara

WIDUSTWI 94 G ~Ca
5(10
90(.. a no.ms
Classes, 17 e 38
Exploração da indústria gráfica e tudo
más que for necessário atinentes e pertinentes, complementar ou tenha relação
direta ou indireta com a dita indústria

r-_-
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1
Têm° n.0 688.681. de 8-3-1965
Promoções Marte Ltda.
Guanabara

Têrmo a* 688.677. de 8-3-1965
Cia. Lopes Sá Industrial de Fumos •
Guanabara

Termos os. 688.686 e 688.687, de
9-4-65
(Prorrogação)
Tecelagem Parahyba S. A.
São Paulo
r--

!IP O S TAra

tele-garantia

•
Classe 44
Tabaco manufatura ou não, artigos
fumantes, exceto papel (classe 38), a
saber: Acendedores de cigarros, charutos, aromanzadores para fumantes, bolClasses: 8 e 33
sas para fumo, tabaco e rapé, boquilhas,
Sinal de propaganda
cachEmbos, cigarrilbas, cinzeiros; filtro,
para piteiras, losforeiras, çumo manufalurado ou não; isqueiros; porta-charu- • Termo n.° 688.682, de 8-3-1965
tos, palha para cigarros, piteiras, pon- Alçaiataria e Camisaria Picadilly Lkia.
Guanabara
teiras de cachimbos e porta-cigarros
Termo n.° 688.678. de 8-3-1965
Johnson &Johnson
Estados Unidos da América

PICADILLY
Classe 36
Artigos da classe

PRORROGAÇÃO
Termo n." 688.683, de 8-3-1965
,Mvinloo Auto Peças Ltda.
Rio de Janeiro

",:rtátu,harticit*

ALV1N110
AUTO PEÇAS
Classes: 21 e 33
Titulo de Fçtabelecimento
Casse 3
Um estájo contendo: vidro de mercúrio'
cromo e pomad aindicada no tratamento!
1
de cortes, feridas e queimaduras
Termo n .o 688.679, de 8-3-1965
Societe Des Usines C.hiraiques
Rhone-Ponienc
França

'

P

, RODES

Classe 33
Para distinguir: Transportes rodoviáros

• Térmo n.° 688.691, de-- 9-4-65
Classe 37
Consórcio Brasileiro de Reoresentaif5eit
Roupas brancas, para • cama e mesa:
Ltda.
Acolchoados para camas, zolchas, coSão Paulo
bertores. estregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados. opos de toalhas
lençóis, mantas para camas. panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho. toalhas de mesa. toalhas para jantar. toalhas para chã e
café, toalhas Para baml netas- ut uarm çeoet para cama e mesa, toalibinhas
(cobre pão)
Classe 23
Para distinguir: I ecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo. cetim
canta. casemiras. fazendas e tec dos de
lã em peças, juta, tersey, linho nylon
paco-paco. percallne. comi. rayon. seda
Classe 17
natural, tecidos plásticos. tecidos Ins- Para disenguir: Papel carbono e iitat
.
verweabilizaotes e tecidos de pano couro
para maquinas
e vestidos
-5:6mos na. 6s8.69.2 e 688.693. de.
9-4-65
Temo n.• 688.688. de 9-4-65
(Prorrogação)
Sociedade Mercantil João Destri Ltda,
Vogue S. A. — Comércio e Indústria
São Paulo

São Paulo

d"
' PRORROGAÇÃO

Rt•

oatle

Nvzo

ENDÜSTRIA BRASILEIRA

MIGRISTENE
mrsTraA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico anti-serotoni-,
na, antihistarninico. indicado nas enxaquecas, cefaléias e nas dores gstricas
Termo n, 688.680, de 8-3-1965
Brilhante Latieinios Ltda. ,
\•
Rio de Janeiro

Classe 98
Artigos da classe
Termo n. 688.685, de 9-4-65
(Prorrogação)
Companhia Paulista de Louça
Estnaitacla

MINUTE
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe

SILEIRA

INDUSTRIA
Casse 36
Frase de propaganda
Termo ' a.° 688.689, de '9-4-65
Palhinha S. A. Indústria e Comércio
de Bebidas em Geral
Sãr Paulo

Ind4tría Brasileira
, Classes: 8, 10, 11,15 e 21
Indústria e comércio da aparelhos de
uso ccomm, aparelhos e petrecraos para
medicina, arte dentária. cirurgia e higiene: ferragens e pequenos artgos de
metal, louça esmaltada,. peças de ferro
smples ou pntado: peças estanhadas e
veículos de mão e suas partes ategrutas

• .

ao Paul,- CRpltal

A.RANYBK

Termo n. o 688.684, de 8-3-1965
Salão de Barbeiro Paz Ltda.
Guapabara

PX

Termo n.° 688'. 690, de 9-4-65
Transportes Rodoviários Rodeg Ltda.
São Paulo

-

Indústria Brasileira

Classe 42
Para distLiguir: Aguardentes, aperitivos, anis. bitter, brandy. conhaque, cervejas. fernet, genebra. gia. kumel, licores, necta. r, punch,' pimpermint, rhum,
9UCOS dd frutas sem álcool, vinhos vermuth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e 'whisky

-

Classe 22
Pios de algodão, cânhamo, juta, 14
nylon, fios plásticos, fios de seda mo
tural e rayon, para tecelagem, per(
bordar, para costurarmicotagem e cego,
flor e linhas para pesca, tinhedes -414
aço Par* Peses
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para dieGt•
ihOl
paredes, linóleos, oleados e ala,
airadas, alcatifa capachos cortinas,
anuas e sanefas
•

Termo n.° 688.694. de 9-1 -65
Kolok Metalgrálica Ltda.
São Paula
1COLOL lIZTÁlaainGi
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao começarÉt
a correr o ptazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar 'suas oposições ao Departamento
- Nacional da Propriedade Industrial • aquales que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
11.

embreagens de material plá.dico arriba em outras classes, acessórios para vet. foot-bali 'de mesa.. jogos de armar. lu- 'iagens de material plástico para sorye- culos, alicates, alicates cortantes, anci- sias para esporte, miniaturas de uteasites estojos 'para objetos, espumas de nhos, alavancas, arrebites, arruelas, ar. lios, domésticos, máscaras para esporte,
nylon, esteiras, enfeites para automó- golas, aldravas, armações de metal, nadadeiras para espiaste, patins. patineSão Paulo
veis, massas anti-ruidos. e.i.:oadures
abridores de latas, arames lisos e farpa- tes, piões, petecas, revolvei de anupratos. tunis, formas para doces, fitas dos, aparelhos de chá e café, refrescos. quedo, .raquetes, redes de metal para
isolantes, filmes, tios de celulose, fechos assadeiras, açucareiros, almotolias, ar- pesca. ssookers, trens, senis de mesa:.
para bolsas, lacas, guarnições, guarniarpões de carregar, arcos de sei. támbolas, tamboretes. tacos, tornozein dás tri a Bnpileira ções para chupetas e mamadeiras quer. pões,
ra, arcos de pila, brocas, baldes para leiraS para esporte, meus, bolas e menições para porta-blocos, guarnições galo, nigornas. baixelas, bandejas, ba- sas para bilhares, trabalhos manuais,
para liquiditicadores e para iiatedeiras das, baldes. hombonieres, bridões para vagonetes, avraa paar saltos, varas
Classe 38
de .trutas e legumes, guarnições de ma- animais, bules, bebedouros, bolsas de para pesca, tarratas e iscas e xadres
papel.
de
Aros para guardanapos
renal plástico para ctensilios • e abjetos aço, colheres. para pedreiros, baterias,
aglutinados álbuns (em branco) . álbuns guarnições para -bolsas, garfos, galerias
Têrmos os. 688.710 a 688.712, de
para retratos
' e autógrafos, balões lex- para cortinas. jarros, laminarias. pias- caixas de metal para portões, compotei9-3-1965
ras, colheres para bolos, c.haves, crecato para brinquedos', blocos pari,
Manuel Baeta Antunes
ticos, lancheiras. mantegueira s inams, monas, chaves de parafusos, calotas
cor s espondência blocos . para cálculos orinois, pendedores de -oupas puxado.
Guanabara
Vacus para anotações bobinas brochu- res para móveis, pires, pratos, palitei conexões para encanamentos. caixas de
metal,
chaves
de
fenda,
chaves
linderas.; não impressas cadernos de escre- os. pás de cosinha, pedras pomes. arti
s
ver, ca asa p ara clocv,aentoa carteiras. gos, protetoes para documentos, pu zas, cabeções, canecas, copos, cachepois, centros de mesa. coqueteleiras
caixas de papeias, cadernetas caderxadores de água para uso doméstr
caixas para acondicionamento de aunos, ,7,4;y;d -arrio caixas p ara paporta-copos. porta-niqueis, aorta- notas
mentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras
pelaria, casitas ,de visitas carrões coporta-documentos, placas • eisites, rodi.
:nascias- cariars ndi.ea contati carcafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadotolina. cadernos de papel melimetrado nha.s. recipientes, suportes supsartes para
res, colheres, cavadeiras, canos de
guardana p os. saleiros tutass. bacias,
Indústria Brasileira
e em branco para desenho, cadernos
escape de metal. catracas e
zunas
p ara ampolas, tubos paia serin.
escolares, cartões em branco, cartuchos
corra-ara mes
de cartolina, crapas planográficas. ca- gas, travessas, tipos de material plásClasse 6
tico, sacolas, sacos: o•uinhos vasilhadernos de lembrança. carretéis de paPara distinguir: Máquinas cortadoras,
mes
para
acondidonamento,
vasos,
pelão, envelopes, envófucros para chamáquinas para fabricar papéis, máquiClasse 23
rutos de papel, encardenaçáo de papel caras colas a trio e co:s. não incicidas nas para fabricação dt plásticos 'e. máem
missas
classes,
para
borracha
para
Tecidos em geral
ou papelão. etiquetas. !Mins Indicas
quinas tipográficas
h:5'4as de celulose, guardanapos, livros costumes. para marcinetros, para sapa.
Classe 24
teiros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
Térmos
as. 688.707 e 688.708, de Alamares. atacadores para espartilho*
não impressos. livros fiscais, livros de
correias
pasta
e
pedras
para
afiar
9-3-1965
contabilidade, mata-borrão. ornamentos
e calçados. ataduras de algodão para
Société nternacionale des Escolas,
cle.r papel transparente, pratos papeli- rebolos, adesivos para tados adesivos
diversos fins, exceto para fins mediciBerlitz
nhos, papéis de estanho e de aluminio. para ladrilros e adesivos para azulejos
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
França
papéis sem impressão. papéis em branco ações de material p lástico para urdas
borlas, cadeados 'citas ara móveis • e
anais,
carretéis
par
tecelagem
e
guarpara impressão. papéis tantasia, menos
pianos. carapuças para cavalo& cortria geral de plásticos
para forrar paredes, papel almaço com
dões, debruns, lã, fitas tarsos franjas
Classe 17
ou sem pauta, papel crepon. pape) de
testa°. teltro para órgão, tofos galar.aeda, papel impermeável. papel em bo- Artigos para escritório. almofadas para
iates lamparinas, mochilas, mosquitei. Nina para impressão,- papel encerado carimbos, almofadas para tintas, abriros, nesgas, ombreiras e enchimentos
dores
de
cartas,
arquivos,borrachas.
papel higiênico, papel impermeável.
para roupas de homens e senhoras.
para copiar, papel para desenhos. pa- berços para mataborrão, borrachas para Aparalhosr adio rsanicos e de televisão panos para enleites de móveis, não
ara
desenhos,
coisas,
colas,
brochas
p
pel para embrulho impermeabilizado
aparelhos de registro e de reprodução Fazendo parte dos mesmos. palmilhas.
papel para encadernar, papel para es- canetas, canetas tinteiro, canetas' para de som, fonógrafos, toca-discos, máqui- Passamariea, pavios. rédeas, rendas te-.
crever, papel para imprimir, pape) pa- desenho, cortadores de papel, carbonos.
nas falantes, discos gravados filmes
des. sacas, sinhaninhas para vestidos
rafina para embrulhos. papel celofane. carimbos, carimbadores. cola para papel,
revelados, fios e fitas sonoras
telas, tampos para almofadas, não recoladores,
compassos,
cestos
para
corpapel celulose, papel de linho, papel
zando parte de móveis, artigos estes
res
Classe
50
p ondência. desenhadores. duplicada
absorvente, papel para embrulhar tafeitos de algodão. cânhamo linho. luta,
se:
datadores.
estojos
para
desenhos,
Serviços
de
tradução.
de
organização.
baco, papelão. recipiantes de papel, roseda. rabo lã pelo e fibras não
estojos p ara canetas, estojos com minas, de viagens e de estada, organização de
setas de papel, rótulos de papel, rolos
incluidos em outras classes
uadros, estojos para lápis, espetos,
cursos
de papel transparente sacos de papel esq
Furadores.
Fitas
estiletes
para
papéis.
Classe 36
serpentinas, tubos, postais de cartão
Termo
688.706, de 9-4-65 —
oara • máquinas de escrever, grafites
e tubetes de papel
Para distinguir: Artigos de vestuaaaa
Indústria
de
Ma'has
Storil
para lapiseiras. goma arábica, grampea.
e roupas Feitas em geral: kgasalhos.
São Paulo
dores, lápis em geral. lapiseiras. maClasse 28
aveatais, alparcatas. anáguas blusas
Para distinguir: Artefatos de material quinas p ara a p ontar, lápis, 'minas para
notas. botinas. blusões. boinas, baba.
plástico e de nylon: Recipientes Fabri- grafites. minas para penas, má q uinas de
douras- bonés. capacetes. cartolas. caracados. de material plástico, revestimen- escrever. má q uinas de calaulat. maqui•
ouças. casacão, coletes. capas. chata&
tos confeccionados de substâncias ani. nas de somar 'máquinas de multiplicar
cachecols. calçados. chapéus cintos,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros mata-gatos. porta tinteiros. porta-cantei'
cintas, combinações. carpinhos. calça&
armações para óculos, bules, bandejas hos. porta-lápis, . porta canetas, portade senhoras e de crianças, calções cal.
Classe
19
cartas,
prensas,
prendedores
de
papéis,
nes,
baldes,
bacias,
bolbases para teleap
ças- camisas, camisolas, camiseta*.
sas, caixas, carteiras chapas, cabas nercevejos p ara p apéis. perfuradores, Brinquedos, logos. passa-tenrpos em ge cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros.
Lins
ral.
artigos
para
exalusivamente
.para ferramentas a utensilioa. cruzetas. réguas, raspadeiras de borrões. stencils
salas casacos. 'chinelos, dominós. achardesportivos: Automóveis, aviões de
Para mimeógrafos, tintas e tinteiros
caixas para acondicionamento de' ali
Der fantasias, fardas p ara militares, coClasse 11
brinquedo. bercinhos bonecas. bosecos,
mentos. caixas de matarial plástico para
!caiais fraldas, galochas. gravatas, gorbaterias, coadores, coas, canecas, co- Para distinguir ferragens e ferramentas baralhos, bolas para todos os esportes, ros logos de an g arie. taquaras. 'acua
de
hada
espécie,
artigos
de
metal
cho.
carrinhos, caminhões. carrocinhas
lheres, conchas, cestas para pão, cesti
luvas, ligas. lenços. mantós. meias,
trabalhados,
arte fatos calhos, caneleiras para esporte, domi- ma gas mantas, mandrião manilhas panhas capas -para álbuns e para livros artisticamente
cálices, cestos, castiçais para velas de metal, artigos domésticos de nós, damas, discos de arremesso, despor- letós. !salas, ranham pulover tricanas,
caixas para guarda de objetos, cau- metal e aluminio, utensílios para uso tivos, figuras de aves a animais. dardos calinas pane" p olainas ot-arnas ouchos. coadores para chã, descanso para doméstico cutelaria saa geral e outros para lancamento, es p ingardas de hrtn atam. perneiras. mamonas regalo&
pratos. copos e tapinhas de plastocc artigos de ciaaniquer metal não inchados dos e inrahrjras para p orte ¡CAOS
rot 4 de chambra rounáo sobretudos.
-isnen-arios sairias de banho sandália&
para sorvetes. caixinhas de plasticc
meteres ehorts contla g stola n ou slacks.
para sorvetes. aolherinhas, pasinhas
tuier. toucas itabantes reénos. unigarfinhos de plástico para sorvetes. forPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10
formes e vestidos
minhas de Plástico para sorvetes, disco(
Tênnos os. 688.695 a 688.699, de
9-4-65
Kali* Illetalgráfica Ltda,
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