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Reconaideração de despachos
Indústria Klabin do Paraná de
Celulose S. A. - No pedido de
reconsideração do despacho de deferimento do Ulmo 55.389 - Modelo de utilidade para um nervo
modelo de porta ovas de Benedito
•
Gonçalves.
De acórdo com o parecer do Dr.
Diretor do D. E. p., torno sem Bidão o despacho de arquive-se, de
fla • 28, verso, para o fim de que
seja corretamente publicado o despacho de deferimento do pedido.
S. A. Moinho Sentiste Indústrias eraie - No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do térmo /18.298 - Privilégio de invenção processo ¡Sara
o tratamento de materiais tutele
de Leslie Mackenzie Valentine e
Brian Frederick Segar.

Deneérdo com o art. 83 do Decreto 535, de 23-1-82,e tendo em
vista a desiênela expressa do
odoento e parecer do Sr. Diretor
do D. E. P. T. reconsidero o deepaero de /Cilhas paa e fim de manter o Inicial deferimento do P e
-dio.
Lanifício Suiriograndeae S. A.
- No pedido de reconsideração do
despacho de indeferimento do Urmo 404.988 - Marca - Lãs Pingouin Prouvost.
De aeérdo com o art. 63, do
Decreto n.o 535, de 23 de janeiro
de 1902, reconsidero o despacho de
folhas, para o fim de conceder o
presente pedido deregistro, com
exclusão entretanto, dos artigos
morfalhos epanos para enfeites de
móveis (que são de (Ribas classes)
eis q uefoitransferida para o requerente a marca impeditiva.
Expediente do Diretor Gerai
de janeiro de 1985
Noliieação:
Uma vez decorrido o prazo .de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n. 0 4.048 de 29-12-81 e mais
10 dias Para eventuais juntadas de
recursos..e do mesmo não se tendo
"valido nenhum interessado, ficam
POtgleados os requerentes abaixo

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
mencionados a oompareeer a ésta
Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de 60
diais na forma do parágrafo únioo
do art. 134 do C4cligo da Propriedade Industrial.
Modelo de utilidade deferido
- Republicado por ter saldo
com incorreções:
N.0 55.369 - Um ativo modelo
de porta ovos - Requerente Benedito Gonçalves.
Diversos:

N. 119.333 - Uma ferramenta de
corte e um encaixe em cabeçote de
fruas para a mesma - Stanray Corporation.
N. 119.370 - Acoplamento Mexivel para eixos The Falis Corporitios.
N. 123.154 •-• Camadas foto Senilvais para a impressão reticular - Kalle
Aktiengesellschaft.
N. 139.044 -- Mecanismo de acionamento para a bomba de fluidos em
Instalação de lavagem de para-brisas
em veículos automóveis - Svif Spezialfabrik Fur Autozubehor Gustav Riu
Gmbh.

Hecker.

MODELO DE UTILIDADE
INDEFERIDO
-

Peixoto Guimarães ds Cia. Petições 54.004 -- 54.071 -- 54.237
-- 54.451 -- 154.673 -- 54.891 de N. 138.405 - N6vo modelo de as1964 - Pedido de vidas de pro- sento conjugado com tampa para vasos
cessos. Dê-se vista, eie que as ta- sanitários - Cerámica Sanitaria Porxas regulamentares foram pagas e cense S.A.
respeite-se o prazo.
EXIGÊNCIAS

Divisão de Patentes.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 4 de janeiro de 1965
Noteleadio:
Uma vez' decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
nó 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
para eventuais juntadas de recursos, .e do mesmo não se tendo válido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo ment'Ionadoa a
comparecer a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa fi•
nal conçernentes a expedição dos respectivos certificado& dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
N. 118.674 - Dispositivo de Resfriamento por vaporização dos sistemas de dissipação calorifica elevada
tais como tubos eletrônicos - Companie Française 'Thomson Houston.
N. 118.796 - Aperfeiçoamentos referentes a sistemas para carregar baterias - J. Stone 8 Company (Deptford) Lihmited).

N. 123.035 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellsc.haft.
N. 123.673
Registe Nationalc Dei
Usines Renault.
N. 124.314
Ceifo Cabral de Castro.
N. 126.119 - Siemens
Halske
Aktiengesellschaft.
N. 124.507 - Kaltenbach-6 Voigt.
N. 127.730
J. R. Geigy „S.A.
N 128.596 - General Motors Cor,.
poration.
N. 128.056 - Hermann Freak.
N. 129.550 - Vinidus de Araújo
Moreira e Paulo Luiz Pinto Corrêa.
N. 129.803 - Janos .Palinkas e
Ivan Müller.
N. 129.806 - Knapp Messarch
Company.
N. 130.743 - Leopold Ignacy
Hecker.
N. 130.744 - Leopold Ignacy

Controles Automáticos Seriar Ltda.
- Opoente junto a patente de Privilégio de Invenção têrmo: 124.038 Cumpra a exigencia.
Processos com extgéncias a cumprir
N. 82.747 - Oscar Doebell.
NI 92.519 - Metalurgica Ivani
Ltda.
N. 98.299 -- Link Aviation Inc.
N. 99.984 - Francesco Corti.
N. 102.398 -- Ciba Société Anonyme.
N. 105.855 - Byk Gulden Lesaberg Chemische Fabrik G.M.B.H.
INT . 108.783 - Jayme Kritz.
N. 110.950- Ciba So-iéte Anonyme.
N. 113.254 - Serralheria Artistica
Preolar Ltda.
N. 115.825 - The General Tire f,
Rubber Company.
N. 116.340 - Asahi Kasel Kogyo
Kabushiki Kaisha.
Christos Eustratios
N. 118.388
Christopoulos.
N. 121.066 - Karel Ctvrtnik.
N. 121.4265 - Ciba Société Anonyme.
. N. 121.436- Shell Internationale
Rescarch Maatschappij N.V.
N. 121.669 - Schering Ag.
N. 122.550 - Joseph Bancroft
Sons Co.

N 130.778 - Supra Chemicals
And Paints Limited.
N. 130.798 -- Mar Langensiepen
Kommanditgesellschaft.
N. 130.745
Leopold Ignacy
Hecker.
N. 130.746 - Leopold Ignacy
Hecker.
N. 130.747 - Leopold Ignacy
Hecker.
N. 131.589. - The National Cash
Registar Company.
N. 131.613 - Fábrica de Manometros Record Ltda.
N. 139.547 - Sabety Grassiani.
N. 132.365 - General Electric
Company.
N. 132.518 - Washington Coelho
Pinto.
N. 136.363 - José Pinto Pessoa.
N. 146.081 - Indústria e Comércio
Sobral Ltda.
Eastman Kodak
N. 152.489
Company.
N. 452.461 - Companhia Brasileira
de Cartuchos.
N. 153.9a - Edmundo Simões
Matheus Lima e Jayne Guimarães Moraes.
N. 154.366 - Mariano POlewacz.
N. 154.666 - The Youngstown
Research 8 Development Company.
N. 154.7 1 4 - Combustion Engineering Inc.
N. 154.715 - The Nadam! Cash
Register Company.
N. 154.716 - 'The National Cash
Registes Company.
N. 154.717 - The National Cash

Registar CcinPanY•
. N. 154.718 - The National Cash

Registar Company.
N. 154.719 -- Fruehauf Corporation.
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- A3 Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
*5 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às

- As reclamações pertinerb
tes á matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões; de,
verão ser formuladas por escrito, ci Seção de Redação, das
- D'às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgão: oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
.- Excetuadas ai para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou- UM ano.
- As assinaturas vencidas
poderão, ser suspensas sem
aviso prévio.
,Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

mar.

N.'155.081 - Bodegas Riojas
tiago S.A.

San-

Divisã.c. de M?rcas

- As Repartições Públicas .
cingir-se-ão- as assinaturas
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fgvereiro de sada ano e do
• DIRETOR • GERIA,
iniciadas, em qualquer época.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar a reCHEIRE 045 sanvico Da p uni-mações - •
CHEFE DA sacao oa naos.ç.Ão.
messa
de valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES . FLORIANO GUIMARÂES
dos de esclarecimentos quanto
á sua aplicação. solicitamos
DIARIO OFICIAL
usem os interessados prefe•
asçAo III
rencialmenle
cheque ou vale
••çlo de pubIlOidad• do Impaellantlit do Clepartamard•
postal, emitidos a favor do
NaolonaI de. Preprhndada Induatrlat de, INInlotdeld
da Industria Comércio
Tesoureiro do Departamento .
de
Imprensa Nacional.
kripresso
nas
oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
•
- Os suplementos ás ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só 'Se
e
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES g PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assinatura..
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário público feSemestre . • Cr$ 600,00 Semestre • • Cr$ 450,00 deral,
para fazer jus ao desAno
• Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 000.00 conto indicado,
deverá provar
Exterior:
Exterior:
.‘ 1
:esta condição, no alo da assiCr$ 1.300,00 .6i- no
Ano .
Cr$ 1.000,00 natura.,
- O custo de cada exemplar.
parte superior do enderêça vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão doi jornais, devem os assinai:- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês e o ano em (es providenciar a respectiva do de Cr se do mesmo
renovação com antececlélcia ano, e de Cr4 ta), por. ano
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido, Exigência

-Na- 414:280 - Companhia Brasileira
de Sinalfzação S. A. - Mantenho
a exigência.
Diversos
Pedro Domecq S. A. - no processo da marca Três Cepas, registrada sob número 232.956. - Indefiro o pedido, tendo em vista o
parecer da Seção de Prorrogação.
Laboratório Merêex LimLada no processo do têrmo 306.054. Indeferido o pedido de prosseguimento
como reg istro nôvo,
1.19 294.944 - O. S. Vitamin Corporation - Aguardese a solução. do
termo apontado.
N o 400.214 Expor,sdora Agro
Industrial • Limitada - Torno Bens
efeito st exigência de fls. por não
ser cabível no caso. A Seção de
Interferência.
Arquivamento de Processos
Te'rnios:
Na 262.476 - Julião Sobre:ra Brasil
N 9 361.819 -• Laboratório fretoWemaco Ltda.
Dr 9 388.882 - Laboratórios Frumtost
S. A. Indústrias Farmacêuticas.

EXPEDIENTE DO D1RE'rOR

• 144 374.582 - Taura
classe 18
- Forjas Tatu'us S. A.. INndüstria
Comércio.
•
Na 336.183 - Central - classe 2
- Central Recuperadora Auto Peças
Tratores Limitada - com exclusão
de máqu'nas batedeiras.
19 396.128 Avecêdo - classe 41.
4
- J. Macèdd S. A. Comércio Indústria e Agricultura..
149 396.820 - Lavafloc - classe 23
- Fábrica de Filó S. A. •
No 403.702 - Sed Histao
Class
e3
- Laboratório São Luiz Limitada.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
149 403.703 - Septrat - Classe 3
INTERFERtNCIA
•
-- Laboratório São. Luiz Limitada.
Em 4 de janeiro - de 1965
N° 421.586 - Tank - Classe 2
- Raphael José do Nascimerito. •
Notificação:
N° 421.804 r- Scotch Brito. - CiasUma vez decorrido o prazo de se 28 - Minnesota Atining; And Marecurso previsto ,peto artigo 14 da nufacturing Company.
Lei 4.048, de 29-12-61 e inala dez
N 9 425.037 - Café jaraá
Clasdias •-• para eventua's juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo se 41 - Derly dos Santos Pires.
N° 425.983 - Rovana - Classe 1
valido nenhum isrieressado, ficam
notificados os requerentes abaixo _ The Dow Chemical Corapariy.
tnencronados a comparecer q. êste
N° 428.022 - Hydia
Classe 21
DepartametO a fim, de efetuarem z o Metalúrgica Mar- Sociedade Anónima
pagamento da taxa final concernentes-a expedição, dos respectivos cer- - Com exclusão- de alavanca de cámtiff cados dentro do, prazo de ausenta bi; e mancais de rolamentos.
N 9 428.144 - Cartola --Classe 41
dias - na forma do narévrafo único
do artigo 134 do Código da Proprie- - Café Cartola Limitada.
dade Industrial.
No 428.1,61 - Droga Vib5ria C:asse 3 - Farmácia Droga Vitória LtMarcas Deferidas
•
mitada.
N° 428.189 - (Ai» - Classe 31
N 9 203.837 - Sorvete Rmbo -classe 41 - Indústria de Sorvetes - Artieos Industrial Sociedade AnóniSimbo Limitada.
ma -- Com exclusão de pestanas.
1\1 9 428.191 - «Aia - Classe 22
Na 229.971 - Emblemat'ca - classe
- Argos Industrial Sociedade AnóniCari Zeiss,
ma.
149 279.552 -- Curso Charm
149, 428.362 - Peco - Classe 11
classe 36 - Ignez Novaes Romeu.,
Girolatio Coati e Pegaltaz frenze
149 334.577 - Amphotropina classe 3 - Farbwerke Hoechst Akti- Rene.
egesellschaft,
• N° 428.460
Sonksen - Classe 41
149 342.071- SuIfIntestin -- classe - Sonkten Chocolates Sociedade Anónima.
3 - Laboratórios Hosbon S. A.
Na 342.076 - Isoamitil - classe 3 • 14°' 429.241 - Divo - Classe 28
- Laboratório Hosbon S. A.
- Diversey Química Limitada.
149 400.082 - Irmãos Sestital t4.
Cia. Ltda.
19 411.711 - Armando SchepU.
4
Na 417.624 - Industex Indústria
Técnica de Extrusão 'Limitada.
144 423.756 - Guvini Indústria e
Comércio de Autopeças Limitada.
• Na 475.610 - Sociedade Melhoramento- e Colonização de Goiás S. A
Arquivem-se os processos nos termos do artigo 192 da Cócrgo da Propriedade Industrial.

•

•

Marcas Indeferidas

AVISO AS REPARTIÇOES
FLBLICAS

Térmos:
Beech-Nut - done
149 408.150
Mangual
- de Indústrias QUIraiCa3
Sociedade /11145111111a.
Vita Moist - classe
14§ 442.532 48 - de Avo" Products Inc.
Ti' 460.1'79 - Caie IpueCas „classe 41 - de Luiz Melo Torquato.
Ti' 468.4138 - Resinaized - classe
93 - de Norton do Brasil 0. A.
. trli a e Comércio.
Indós

prensa Nacional avisa às

•
de
Janeiro
de
1965
Mu 4

Janeiro de 1965

III)

E. F' E D - 1 N T E -

11,30 'horas.

N. 154.726 - Octavio Clemente de
Sousa.
14. 154.741 - Monsanto Chemical
Company.
N. 154.800 - Bennes Mareei.
14. 154.801 - Conder Eaginazittig
Company Limited
N. 154.804 - The Nationd Caiu
Register Company
N. 154.805 - General Foods Corporation..,
N. 154.811 '- José Zapparolla
ator.
14. 154.813 - Dr. Francisco Olegário Pereira /Oh .
N. 154.816 - Philip Morria Incorporated.
N. V. Philips'GloeiN. 154.820
lampenfabrieken.
N. 154.829 - Dow C,orning Corporation.
14. 154.830 - Etiquetas Metalicas
Della Mina S.A.N: 154.871 - Newton Diogo de
Oliveira.
N. 154.891 - Lufa Boulos /1/44..i-

(Seção

O Departamento de ImRepartições Públicas em geral 44C deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
Correste, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data. -
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N° 422.310 L Laboratórios Frumtost . N. 652'.144 - \S r:11dd Russel
Soc:eclarie Anónima Indústrias Falena- to.
céuticas.
N. 668.!.02 - J. M. Marcos BebiN o 422.989 - Mcecearia Santa - Te- das Ltda.
,
rezinha Limitada.
• N. .669.050 -- Peugeot Et ComP'eg1\1° 423.80 - Dinamic-Répresenta- nie Sociéte Anonyrne.
çôes e "Consultores Técnicos Lanitada.
N. 669.331 - Anastacio Gianníni
N 9 427.653 -' Laboratório Torres
N. 669.351 - Mecânica Europa
Sociedade Anônima;
.No. 427.953 - Instituto Brasileiro de
N: 669.371 -- Farmácia Ltda. .
Administração Municipal.
N. 669.470 - Parke
'6 Com•N° 423.047
,
Sociedede• Anônima pany.
N.
669.471 - Parke Davis_cbmImobiliária Indústda e Comérc:o.:
pany.,
1
No 428.051 - José Peixoto de Sfr,
N. 559.472 - Parke Davis 6 Comqueira.. •
No -428.070 - Alexandrino da Silva pany.
N. 670.030 - Escraitório Imobiliá,
Polck.
•N° '428.104 - Artplex Artefatos de 'rio Adelino Alves Ltda.
N. 670.033 - Escritório' ImobiliáPelxiglass L:mitada.
N 9 428.111 - E. Almeida e Indús- rio Adelino Alves Ltda.
- N. 670.218 - Editora Braslex -S.A,
tria -Sociedade Anônima.
N° 428.130 - A Inspiração- de Re• Diversos
vistas e jOrnais Limitada.
W 428.345 - Dumas M 'per InN. 669.418 - Laboratório Pierre
ternational Inc.
do pedido de alteração de nome.
• 1\19 428.373 - Mercantil e AdminisN. 670.422 - Fiação e Tecelagem
tradora eMarica» Limitada.
Sant'Ana S.A. - Aguarde-se 'prazo:
N° 428.382 - Eletrônica Fidelradio
N. 670.423 - Fiação e Tecelagem
Sociedade Anônima Comércio e Indús- Sant'Ana S.A. - Aguarde-se prazo.
tria.
• N. 670.424 - Fiação e Tecelagem
Sant'Ana S.A. - Aguarde-se. prazo.
". N° 429.206
Uhly.Diethrich.
N 9 429.215 -1-Jugo Vargas.
N. 670.428 - Cia. Industrial e
N 9 429.242 - Diveisey Química Agricola Boyes
Aguarde-se prazo.
'
Limitada.
• N.. 670.429 - Cia. Industrial e
-N*
430.457Standard.
Electrica
SoTÍTULO DE ESTABELECIMENTO
Agrícola Coyes - Aguarde-se prazo.
•
ciedade Anônima..
DEFERI DO
N. 670.430 - Facchini S.A. Construtora Predial - Aguarde-se prazo.
. N° 431.628-- Joseph Baccach.--'
• N° 236.984 .- Fábrica de Biscoito:
N° 431.720 - Cerveceria Y Malte
Portugal- Classe 41 . - Biscoitos Por.
PRORRC"..; kÇA0 DE MARCASria -Paysandu Sociedade ,Anônima.
tugal - Classe 41 -- Biscoitos Portu- TITULO DE ESTABELECIMENTO • N° 431.874 -. Efece Eclitóra Soda•
gal Sociedade Anônima - Artigo 117
Foram' prorrogados os registro dos
dada Anônima.
_ . INDEFERIDO
número 1.
N o 431.936,
Maria Rosario Lopes seguintes térmos:
Sapataria Expressa Franco.
•
C2Sá$ Costa jeraior
N"' 418.812
N. 9 379.573
• N. '430.140 -- União - classe: 41-i
24 - 36 - Costa Lord - Classe 33 - Erwin Strumpf- Classes 23
NO 434.726 -= 'Laboratório Farina- ••-• Damo S.A. Indústria e Comércio
Junior Z Companhia - Artigo 117 ner.
.
cêutico Floma Limitada.
Esportação e Imp ortação..
.
•
número 1,
NO 423.591 - Oficina Ansa -- Clas• N. 475.222 - E •
N o 434.839 - litdo.stria de Sabão
classe 31 -.se
21
50
Antonio
Saloun.
Caipira Limitada.
1-lytuble - Oil Refining CompanY - Com
erial - Classe 33
ínm
N 9 424.204
N.* 431.619 Distribuidora de Li- Maria HicieIma
Santana - Artigo
N° 435.469'-. ' Departamento de De- averbação de contrato de exploração a
vros Inter Brasil - Classe 32 - Libes
• de
117 número 1.
favorEsso
Brasileiro
de
•
fesa Sanitár'a da Agricultura
Instituto Petróleo
Mario Carratu Bestai.
-S.A. - despacho de 27-9-61.
1n19 431.610 - Cabelereiro Carioca
N° 433.089 -- Armazém dos Aliados Biológico de São Paulo. .
-N.
.629.527
Solidus
classe:
8
- Classe 33 Maria Assumpção Ro- - Classes -11-42 - 13 - J. Correia
N° 439.258 - Comércio e Indústria
E....*èza Cinematográfica Pathé Inma de Paula - Artigo 117 número 1
de Bicicletas Carreira Limitada.
Lopes.
N 9 447.911
com exchasiso de gênero de comércio
Interjacto Intereatribto dústria e Comércio Ltda.
N. 632.315 - Uterogenol
classe
Comercial Limitada. da Classe 48.
EXIGÊNCIAS
Sir lamas Murray do Brasil S.A.
No :452.299 - Linificio Leslie So- 3
N° 435.568' - Unida Filmes - ClasProdutos 'Farmacêuticos.
ciedade Anônima:
ses 1 -- 8 - 28 - Unida Filmes So- Processos cotn Exigências a' Cumprir
N. 635.668 - French Cancan N"
439.221
José
Matulino
de
N°
403.350
Comércio
e
•Impoetaciedade Anônima - Artigo 117 nú'cl asse 48
Parfums Caron.
• Assunção.
•
ção
Jotageó
Limitada.
mero 1.
I•
N.
-ti35.66
- Emblemática -e- clasN
9
464.968
ExpeesSo
Santa
Cata421.547
Sociedade
ImobiliáN9 .
N. 446S57-- Parati - Classe -ft
se 48 - Parfums Caron.
rina Lirnstada,
- Panificadora Parati iLmitada - ria Vera Cruz Sociedade Anônima.
N. 635.674 - Caron - classe: 48
W
'Expeesso
Santa
CaN°
422.766
Textil
'Colher
SocieArtigo 117 número 1,
- P.arfums'Caron.
tarina Limitada..
dade Anônima.
N. 668.652
Essa Mix - classe:
No -464.971 - Expresso Santa CaN° 436.756 - B. A_ Shawasigan
INSIGNIA COM£RC1AL LteFERIDA
4 - Humble Oil Refining Company.
tarina Limitada..
Liniited. .
Cru contrato de exploração a Ia..
No 464.972'
Expresso Santa Ca•N•°-414.218 Sportwear - Classes
vor
de Essa Brasileira de Petróleo S.A.
tarina
Limitada.
DIVERSOS
23 - 24 - 33 - - Indústria de ConN 9 46-4.973 - " Expresso Santa Ca- - despacho 3-10-61.
fecções' Vila Romana Sociedade Anô658.677 - Cyl-Re
'classe: 3
,
Processos AguardandO • Anterioridades tarina Limitada.
ni.sa . •
, • --- Souza Sea'ora 6 Cia. Ltda.
N° 248.68.4 - Gráfica Tupi LimiN. 668.678 - Westpoint - classe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE .
tada.
MARCAS DEPERiDAS
1 7 - Imbert 6 Cia. Ltda. s
PRÕRROGAÇÕES •
Mustaphá- Amnd FiN° 384:498
N. 668.899 - S O •K - classe 2
•
N° 181.349 - Bingo - Classe 41 lho e Irmãos.
Showa Denico X.„ K.
Exigências
N° 394.991 - Pilot Pen do Brasil
- - José C. 'Guimarães.
N. '669.100 - Me Acnesteg - clas9 191.478 - Aço sem riva l - •Sociedade Anônima Indústria e ComérProcessos
'com exigencias a -.cum= se 3 -- Laboratório Sintetico.
,
Classe 11 -• Bromberg Sociedade Anô- cio.
•
N. 669.228 - Corundit - classe
peir:
nima Importadora Comercial e Técnica-.
N° 393.932 ---r Indústria de •IVIeias
•10
Rebolos Brasil S.A.
• N9 216.469 Pomada Limas R.sol- Morley- Limitada. - • 2',1 669:229 - Corundit
Rái-, 4 tie janeiro de 1905
classe
vente - Classe 3 - Limas Sociedade
A P incoanha de PeN.° 413.588
46 -"Rebolos Brasil S.A.
N. 495.611 - Distribuidora MatoAnônima Instituto Vareinoterapo 'Ita- trópol:s Modas Limitada.
N. 669.230 - Silicit - clas se 6 •
nense
de
Bebidas
Ltda.
liano.
•
N° 414.210- - Confecções 'Marcoatex
-_
Brasil S.A.
N. 584:867 - Emprêsa Gerin de 'N. 669.231 - Silicit
Limitada.
disse 10
N° 405.157 - Clark Piratidima
Bebidas
S
.
A.
-L Rebolos' Brasil S.A.
Classe 21 - Equipamentos Claik P1- N° 414.993 - Química' Industrial
N. 589.173 - Albino Schadeck 6 .
Meslicinalis
Seer-Sedado-Anônima.
669.232
Silicit
classe, 28
rstininga Sociedade Anônima,
N.° 415.049 - Sacidade de Moagem Cia. Lida,
tbolos Brasil S Ã.
N 9 405.286 - Minamax - Classe
N.
608035
Livraria
,
Athen-en
N. 669.233
Borba Limitada.
Silicit
classe -46
36 - Minas Yezeguiellan.
N,* 422.073 - Peimax Administrado
ss- Rebolos Brasil S.A.
N° -421.172 - Sanitas - Classe 48
N.
643.527
Benjamin
Roitbeig
N. 669.289 - Lacta
classe 11'
- Sanitas Instituto de Terapia ConS- ra ,C.orrietora . e Comercial Sociedade Irinãos6 Cia.. L tda.
•
- Industrias de Chocolate Lacta S.A. Anônima. •
litucional Limitada.'
1\19 429.659 - Emblematica - Casse 42 - Antonio Pavani. •
Classe 41
N° 431.451 --- Ribiera
- :F. D'Almeicla e Souza.
N 9 431.632 - Condor - Classe .8
- Manuel Sequeira Eras:
-Classe 36
N° 431.683 - Splend
Lejtàs Mendel Miller.
N° 431.769 - Cesar - Classe 36
- Guilherme de Paula Cotosck - Cum
exclusão de alpargatas.
1n19 431.803 - Flamulascope - Ciasse 24 - Lund de Almeida Freire.
N° 431.995
Livro da Familia CaVirgllio Torres
Classe 32
. tólica
Carneiro -de Araujo e Carlos •iles
Frias.
N° 435..543 - Alcrea •-• 'Classe 1
E. A. S. P. A.
- A. L. C.
N° 936.745 - Anaestliesin - Classe
3 - Farbwerke Hoechst AkitengeSersChaft Vem. tleister Luclus.
ning.
151° 476.245 - Consispa Bras.lia Classe 50 - Consispa Brasilia Sociedade Anônima-. Engenharia e Comércio
- Sem dieeito ao uso .exclusivo da
expressão scl3rasilia».
NOME COMERCIAL DEFERIDO
1‘11' 413.580 - Indústria de Tapetes
Bandeirante Sociedade Anônima - Indústria de Tapetes Bandeirante Soé •edade An6dima - Artigo 109 número

N• 422.844 - Internacional - à:asse 50 - Companhia Internac'onal de
Despachos.
N° 425.092 - Fire-Patch - Classe 16 - A. • P. Green do Brasil Sociedade Anônima Comercial Inch:st-nal e
Técnica
1\1' 425.584 - Lonclon -,-- Classe 41
Indvstria e Comércio :C. Cotellessa
Sociedade Aneln:rod.
N° 428.079 - , Stressomose - Classe 3 - Quirniofartna Limitada.
N 9 428.348 - Cera Club Classe
46 - 'eSolara Indústia de Produtes
para Calçados Limitada.
N° 428.659 - Amex - Classe 10
- Amex Comercial e Importadora Limitada.
N° 429.211 - Cefe Humaitá Classe -41 - Lano Irmãos Indústria
e Comércio Limitada.
N 9 429..214 - Municipal
:Clas.se
41 - Alcides Jardim de S:uza.. • . 1\14 431.464 - Evectita - Classe
48 - Drogueira Dei Atlantico Sociedade Anônima.
N° 431.725 - -Credisco Classe 32
- Cassio Muniz Sociedade Anônima
Importação -e Comércio.
Classe 36
N 9 431.895 - Orbits
-Intercogenental Shoes Corporation.
N° 434.709 -- Neuchátel.NNach -Classe 8 - Neuchâtel Watch Co. Li•
mitada. N° 435.324 - &Reid Classe 3 Venza Produtos Químicos e Farrnacéu.
ticos Limitada.
N 9 435.573 -.2. Preferido - 'Classe
11 - Francisco Pereira de Freitas.
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. N. 669.290 - Lacta - classe 16

•

•

- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.291 - Lacta - classe 38
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.292 - Lacta -- classe 40
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.293 - Lacta - classe 27
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
- Considerando-se as esteiras de natureza diversas de tapetes com exclusão
de toalhas.
. .
N. 669.229 - Lacta - classe 25
- Industrias, de Chocolate 'Lacta S.A.
N. 669,295 - Lacta - classe 23
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
14. 669.296 - Lacta - classe 22
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.297 -- Lacta - classe 1
Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.298 -- Lacta - classe 24
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 226.299 - Lacta - classe 26
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.300 - Lacta - classe 13
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
- Com exclusão de porta-pós e chaveiros.
Lacta - classe 8
N. 669.301
- Industrias de Chocolate Lacta S. A.
Lacta - classe 9
N. 669.302
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.303 - Lacta - classe 12
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.304 - Lacta - classe 10
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.305 - Lacta - classe 11
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
classe 15
N.- 669.306 - Lacta
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.307 - . Lacta - classe 21
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.308 - Lacta • - classe 4
- Industrias de Chocolate. Lacta S.A.
N. 669.309 - Lacta - classe 29
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.310 - Lacta - classe 30
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.311 -• Lacta - classe 31
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.312 - Lacta - -classe 18
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.313 - Lacta - classe- 19
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.'
N. 669.314 - Lacta - classe '5
- Industrias de Chocolate Lacta S. A
N. 669.315 - Lacta - classe 7
-- Industrias de Chocolate Lacta S A •
classe 37
Lacta
N. 669.316
- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
classe 45
N. 669.317 - Lacta
-.Industrias de Chocolate Lacta S.A:
N. 669.318 - Lacta - classe 47
-- Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.319 - Lacta - Classe 14
• Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.320 - Lacta - classe 17
• Industrias de Chocolate Lacta S.A.
Lacta -- classe 20
N. 669.321
Industrias de Chocolate Lacta S.A.
' N. 669.322 - Lacta -classe 34
• Industrias de Chocolate Lacta S.A.
N. 669.323 - Giannini - classe 24
Anastácio Giannini.
N. 669.324 - Giannini - 7 classe 40
- Anastácio Giarmstu.
N. 669.325 - Giannini - classe 4
• Anastácio Glannini.
classe 15
= N. 669.326 - Giannini
• Anastácio Giannini.
N. 669.327 - Giannint - classe 7
- Anastácio Giannini.
S. 669.328 - Giannini ••:-- classe 18
Anastácio Giannini.
N. 669.329 - Giannini - classe 21
▪ Anastácio Giannini.
N. 60..330 - Giannini -- classe 8
• Anastácio, Gianniai.
N. 669.332 - Giannini - classe 28
Anastácio Giannini.
N. 669.333 - Giannini - classe 2
Anastácio Giannini.
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N. 670.174 - Kuka - classe 43 Titulo de estabelecimento deN. 669.334 - Glannini - classe 13
Red Indian S.A. Indústria e Comércio.
Anastácio . Giannini. ferido:
N. 670.561 - Naxos Union N. 669.335 - Giannini - classe 49
classe 11 Naxos Union Schleifmittel
- Anastácio Giannini.
NP 411.128 - Baile dos %staN. 669.336 - Giannini - classe 12 Und Schleifmaschinenfabrik.
des - Classe 33 - Centro Acadê-- Anastácio Giannini. •
mico Horácio Lane - Art. 117
Prorrogação de Sinal de Poopaganda n.° 1 en3 face do parecer da D.
N. 669.345 Util classe 5 Jurídica.
Util S.A. Indústria Mecanicos MeN. 670.421 Dia dos Garçons talúrgicas.
classe 33 - Companhia Antarctica
•Marcas indeferidas:
N. 669.346 - Util - classe 6 -; Paulista Indústria Brasileira "de BebiUtil S.A. Indústria Mecanicos Meta- das e Conexos - Prorrogue-se o reN.° 172.217 - Gelados Kita lúrgicas.
gistro.
Classe 41 - Azevedo & Barbosa
N. 669.347 - Joy - classe 13 -•
Casa Maseetti S.A. Industrias e Co-. PRORROGAÇÃO DE FRASE DE Ltda.
mércio.
PROPAGANDA
N.0 33.585 - Copar) - Classe 1
N. 669.348 - Invicta - çlasse 8
- Comp. Pan Ainerica Boteis e
Foram prorrogados os registros Turismo Copam.
- Casa Masetti S.A. Industrias e Codas seguintes frase de propaganda:
mércio.
N.° 367.097 - Vera Cruz N. 669.381 M. Guri classe
N. 527.907 - Elas estão em evi- Cla-ase 41 - Oravio de Oliveira:
39 - Hermanni Indústria e Comércio dência - classe 36 - De Millus CoN.0 384.601 - APi vi trat - Clas
Hic S.A.
-se3Labortóiá130panLfil.
mércio e Indústria de Roupas S.A.
N. 669.382 - M. Dorans -- clasN.o . 495.566 - Redutyl - ClasN. 527.905 - Você também ficara
se 3 - Hermanny Indústria e Comér- em evidência - classe 36-- De Millus
se 2 --Bristol Myers Company.
cio Hic S.A.
e Industrias de Roupas S.A.
N.o 400.002 - Unique.Prafa N. 669.383 - M. Pifares Tropicais Comércio
N. 670.420 - No Bar e No lar $6 Classe 36 -- -Menezes Costa Ind.
- classe 48 - Hermanny Indústria e
Dubar - classes 42 - 43 - Compa- e Comércio de Roupas S. A.
Comércio H. I. C. - S.A.
Antarctica Paulista Indústria BraN,o 411,655 - Nagrippe
ClasN. 669.408 - Mauricio - classe nhia
sileira de Bebidas e Conexos.
se 3 - Farmácia Vas concellos Li41 - Mauricio Zakhia.
mitada.
N. 669.465 - Anuário das,SociedaEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
N.o 413.521 - Cruz de Asia des Anónimas classe 32 - Revista
E
DAS
SEÇÕES
das Sociedades Anônimas Ltda,
Classe 36 - Indústria de Meias
Ltda.
N. 669.466 - Revistas das SociedaRepublicado por terem saido com
des Anónimas -*classe 32 - Revista
N. o 414.140 - Continental incorreções.
das Sociedades Anônimas Ltda.
Classe 15 - Fundia() Brasil S. A.
com
incorreções.
• N. 669.467 - Diamidin-' classe
N.o 424.109 - Volkslin.3 - Parke Davis & Company - Com
- . Classe 23 - Indústrias Te.vleis
4 de janeiro de 1965
contrato de exploração a favor de LaBarbar() S. A.
boratórios Parka Davis Ltda. - Des.N.° 426.247- - Novacaninba Notificação:
pacho de 17-4-64.
Classe 42 . - Mijo Scortmarin.
N. 669.468
Paladac - classe 3
Uma vez decorrido o prazo de
- Parke Davis & Company Company
Trans ferência e alteração de
- Com contrato de exploração FI fa recurso previsto pelo art. 14 da
nome 'de titular de processos:
Z7or. de Laboratório Parke Davis Ltda. Lei n. o 4.048 de 29-12-61 e mais
despacho de 28-4-64.
10 dias para eventuais juntadas de
Wallace & Tiernan Inc. , N. 669.469 - Mercloran classe recursos, e do mesmo não se tendo Transferência para seu nome ,la
valido
nenhum
interessado,
ficam
- Parke Davis Cómpany - Com
marca Preshies n. o 156.723 contrato de exploração a favor de La- notificados os requerentes abaixo Anote-se a transferécia.‘
boratórios Párke Davis Ltda. despa- mencionados a comparecer a éste • João Boueri - Transferência
Departamento a fim, de efetuarem
cho de 24-4-64.
para seu nome da marca' Caravan
N. 669.473 - DryduCtor - classe o pagamento da taxa final concer- -n.o
168.861 - Anele-se a transnentes
6 - Holman Bros Limite&
it expedição dos respectivos ferência.
N. 669.474
Yukery - classe 41 certificados dentro do prazo de 60
•
Comnaffia Toddv Venezolana. •
Staub S. A. Eletrônica
dia:s na forma do parágrafo único
' Com-rN. 669.475 Munidor - -classe do art. 134 do Código da Proprie- cio e Indústria - Pede para ser
48 - The Ginete Company - Com dade Industrial.
anotada na marca E. II.. S. nóaverbação de contrato de exploração
mero 290.327 a alteração de nome
a favor de Gilletty Safety Razor Com- Anotem-se as alterações de
Marcas deferidas:
pany Of B-azil - despacho de 9 de
nome seguinte: 1.0 - de Emile
outubro de 1958.
N.o 353.46 - Lujola - 018€513 Staub S. A. Representações e Co'
N. 669.476 - Touch Control - n.0 1 - John Lucas & Co. Inc.
mércio para Emite TI. Staub S. ;1.
classe 17 - Royal Mcbee Corporation.
Comércio Indústria e. RepresentaN.° 398.189 - Ricapura - Clas- ões; 2.0 - desta para Staub S. A.
N. 669.477 - 'Magic - classe 17
se 41 -. Produtos Alimentícios Eletrónica Comércio e Indústria.
-Roya l Mcbee Cornoration.
14.669.486 - Neogerifarma - Certo S. A.
-Galli Indústria do MDveis S. A.
classe
- S.A. Farmaautici Italia.
N.° 405.489 - Bonifarma - - Transferência para seu nome
N. 669.487 - Farmidril
classe
Classe 3 -- Medicamentos Bonifar• da marca Gell It. térmo 313.677
3 - S.A
A. Earmaceat,c1,
Anote-se a transferência.
N. 669.4R9 - Tochergamina - ma Ltda.
-laçqc 3 - S.A. Farmaceutici Italia.
Shell Brasil S. A. (Petróleo) Nome comercial deferido:
N. 669.488
Catacetina - dasPede para ser anotada na marca
se
- S.A. Farmaceutici batia:
. 4 - Hot Dog Comes- T,ensex tèrmo 455.081 a alteraeão
N. 669.4°0 - Farmitalia - classe l N.o 428.9 5
ivejs
Ltda.
- !Int Dag. Comes- de nome - Anote-se a ,alteração
46 - S.A. Farmacaut;c1
Te nome.
tíveis
Ltda.
Art. 109 -n. 0 3.
N. 669.491 Ç -. Farmaceutici Italia
- cl asse 10 - S.A. Farmaceutici ItaC. Uma (Bebidas) - Transfelia.
rência para seu nome da marca
AVISO
AS
REPARTIÇÕES
N. 669.504 - Su l fk, - classe 3
Sem Vergonha Urna° 467.120 PC1BLICAS
FOrmiatra do Brasil S.A. Produtos
Anote-se a transferência.
Quisnicos Farmacêuticos e Eolog•cos.
O Departamento de ImNylok S. A. Ferragens e FerN. 669.505 - Arteriolise - clasprensa Nacional • av isa às
ramentas - Transferência para
se 3 - Farmiatra do Brasil S.A. ProRepartições
Públicas
em
geseu nome da marca Nylok térmo
dutos Químicos Farmacêuticos e &oral ci.te deverão providenn.o 455.801 - Anote-se a transfelogicos.
dar a reforma das assinarência.
N. 669.506 - Bacilide - classe 3
turas dos órgãos oficiais
- Laboratório Especifarma S.A.
até
o
dia
26
de
fevereiro
Exigências:
N. 669.507 - Nauseatin - clascorrente, a fim de evitar o
se 3 - Laboratório Espacifarma S.A.
cancelamento da remessa a
N. 669.508 - Lacto Bulgarina Fábrica de Enceradeiras Luêtrepartir daquela data.
classe 3 - Laboratório Farmaquion
ne S. A. - Junto amarca 287.952
Ltda.
- Cumpra a axigência. •
-
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Produtos Vitória S.A.
• Cerâmica Bela Vista S. -A..'- Requerente: Fong Yu '-•-• Pontos •r),•• 1 Fanol arnar 00M ér CIO 0 Indústria
(oposição
de Papelão Marina Ltda. (000sição ao termo 647.262 • - marca Everest
Junto a marca Bela . ViSta ..no olicados riu 24-12-951.
N. 123.897 -,Priveégio de Inven. ao termo n9 620.2% - masza Mart- - classe 23).
n.° 474.803 - Cumpra a exisên.- classe 32).
Produtos Vitória S.A.
(oposição
çáo para Dispositivos dr suporte • é
cia.
Plásticos da Brida S.A. Plabasa AO termo 647.27 - marca Everest
Manutenção Para Moldes de Pundiçáo
- classe 40)
-- Requerente: Ccmpag:Vc De ' Pont- Ioposiçiio ao termo 1i9 r9.400 - mar- Produtos vitória S.A.
Diversos:
(oposição
A,Mousson - Pontos puifficacios eto ca Plasba - classe 23).
ao termo 647.274 - marca Everest
Plásticas
da.
Bahia
S.A.
Plabasa
Ludwig Seiterk - Na allerrção 30-12 L964. - Fica retificado o inicio (oposição (- o têrrno 119 59.299 - - classe 39).
de nome do Reg. Int. n. o 85.:595 do 1. v ponto: Dispositivo de SupOrte marca Plasba - ciss.se 8).
Produtos vitória S.A.
(oposição
- Processo n.o 32.3 1 6-0 2 ! Tor- e eventualmente de manutenção para ..Plásticos da Bahia S.A. -Plabasa ao termo 647.282 - marca Everest
no
mitVmo
uni
mo!dr
do
tipo
b!-part:do,
o sem efeito o despacho de arqui(oposição • ao têrtno n9 F9.401 - - classe 49).
Parbenfabriken Bayer Akitengesellsvamento de fls. 20v lendo em VS- cinos componentes ele molde soo reo- marca Plasba - classe 31).
ninos segundo um piano de junção que,
chaft (oposição ao termo 645.954 t a a petjção de fls. 21 apre:-enProdutos
Químicos
Ciba
s.A:
(opomarca hentivon - classe 3).
d .:.rrnte a coa, deve ser etc. ett.
tacla n'o , prazo. •
sição co têrmo 119 644.761 - marca
Che!ebrouat Pond's Inc. (oposiN. 126.499 - Privilégio de Inven• Mylican - classe 3).
N. o 449.317 - Tõyo 'lavou Co..
ção PO térrno 651.124 - marca Blue
Indirtria
Paulista
de
Equipamenção
para
•
Processo
Para
a
Fabricaçao
Aargel
- classe 48). .
Ltd. e Teikoku Rayon Co. Ltda.
- Prossiga-se com os exemplares de Disar,o Corantes Ilidro-Insodúvais tos e Mánuinas "Ipem" S.A. (opoSanca do Brasil Sociedade Ars5n1
- Requerente; Ciha Sodete Anonsme sição ao termo n9 648:873 - marca
de fi a . 40-11-12.'
ma Industrial dc Motores. Caminhões e
ripam - classe 6).
-Pontos
publiiados
em
30-12-964
N. o 451.583 - Alfredo A. AmaEmílio Pieri S A. Indústria e Co- Automóveis - Oposição ao tercno:
ral Prossiga-se com ();•..-. exem- Fica reticado o total de pontos para mércio
(oposieão ao termo 119 647.022 652.047 - Titulo: Auto Mecânica
7
pontos.
plares de fls. 8-10.
Lemans Ltda. - classes 21 e 33.
N. 127.116 - Privilégio de lavra- -- marca Silfer - classe 16).
Indústrias Textil Rogersey Ltda. çao para Pistol a Para • Borritarnento
Kibon S.A. (Indústria Alimentí•
Oposição:
Simultáneo de Vários Líquidos - Re. cias) (oPosição ao termo 617.216 - Oposição ao termo: 648.056-- marca: Roger - classe 23.
atterente: The Devilbliss Company - marca Bem-Bom - classe 41).
Fulminante Indústria j.
Kihon S.A. (Indústrias AlimentíDepositado em 24-2-961 Pontos pn•
Indústria Textil Rogersey Ltda. de Máquinas Ltda. - (ne)ição blicados em 30-12-964.
cias) (oposicão ao termo w 617.9.53 Oposição ao termo: 648.068 - mar.
- marca D-Cva
classe 43.
a lermo 643.637 - Marra Cul,
Sociedade Técnica de Contabilida- Ca: Roger - classe 36.
N. 127.856 - Privilégio de lnven
minante - Classe 8.
de
e
Administração
Soteca
(oposição
Comércio e Indústria Neva S.A. J. abe110
Cia. Ltda. - Opo- ção para Anel Calafetado Para Orifi- ao termo n9 646.229 - Insígnia
- Oposição ao termo: 649.829 - mar.
do
em-Anteforno
de
Vidraria
-e
ConSiert() ao termo 652.968.- Título
Sotec
classe
33).
ca: Nevamil - classe 11.
tróle Para o .Mesmo - Requerente:
- Camisaria Avenida...
Companhia Usinas Nacionais (opoIrmão Francischetti Cia: - Otvens • Illinois Glass Company Salsas, Sociedade Anonirna
Pontos publicados em 30-12-964.
sição ao-térmo na 644.710 Titulo: ixs de Artefatos Plásticos - Oposição
Oposieão ao termo 018.04i - S
E A 1 Comercial e Imobiliária Ltda Comercial Pérola do Oeste - clases ao termo: 649.580 - marca: Abrac
Marca oger - Classe 11.
- Oposição ao termo 646.740 - No- 11 - 23 - 30 - 41 - 42 - 43). - 'classe 36.
Prosdocimo S.A. Importação e
•
Condoroil Tintas S. A. - Opa- me comerciai.
Comércio (oposição ao termo k644.988
Indústrias Gasparian S.A. - Opo.
Aição ao termo 435 3.03 3 MarCa
- marca Bagdocimo - ciasses 1 a
Comercindústria Corby Ltda.
sição ao termo 649.650 - marca: An.
Fos Zinco - Classe 1.
Oposição ao termo 653.226 - marca: 50).
glo - classe 23.
ondoroil Tintas S. A. - Opo L lanuária de Paracatú - classe 42. .
Wolkswagenwerke Aktiengesellschaft
Veniag S.A. Veículos e Máquinas
-sieloatrm435.70-1'ea
Volkwagen do Brasil Indústria e Co (oposição ao termo n9 646.205 rouravinil - Classe 1..
mércio de Autom6veis S.A. - Opo- Título: Auto Mecânica Volks Souto Agrícolas - Oposição ao termo:
651.917 - marca: Caiçara - das
Brasil Oiticica B. A. - On ai- sição ao termo: 650.872 - Titulo: - classe 33).
Laborterápica Bristol S.A. Indús- se 21.
ção ao termo 652.881 - - VW - classes 32 e 33.
Federal Mogul Bo,aer Bearings Inc. tria Química e Farmacêutica (oposi- Simca do Brasil .Sociedade Anónima
011oeoil - Classe 1.
ção ,ao termo w 644.951 - marca Industrial de Motores Caminhões e AuOposição ao termo 548.371 - Elo
- classe 48).
Vequipe Promoção de Vendas marca: Nacional - classe 21.
tom(.veis - Oposição ao /emio:
Ltda. - Oposjção ao itt rmo núFinasa S.A. Financiamento Crédito Interlándia Ltda. (oposição ao ter- 652.046 - marca: Lemans - clasmero 6.2.278 - Marca Clube
mo
W
652.204
marca
Draga(?).
e Investimentos - Ociosiçáo ao termo
se 21.
• Siemens do Brasil Companhia de
C11530 32:
647.831 - Titulo: Financo - clas- Eletricidade
(oposição
ao
térmo
na
Indústria Textil Rogersey Ltda. Kaiser Jeep Corporati(in - Opo- se 33.
647.377 - marca Transistex - clas- Oposição ao termo: 648.057 - mar.
•
sição ao tarmo 648.863 - Wrca
Companhia Geral de Agricultura das se 8).
ca: Roger - classe 24.
- VolkSwillys - Classe 2!.
Vinhas do Alto Douro - Oposição ao Companhia Luz Steárica (oposição
r.;.uplex S.A. Indústria e Comérch
Spring Uni!, Developmara Com- termo: 646.613 - marca: Real.
ao termo 647.452 marca De Luxe
- Oposição ao termo 548.107 - Ti
pany - OpoSição ao !Armo • núImportadora Ico Comercial S.A. - - classe 41).
Encanto das Peles S.A. (oposição tulo: Dutex - classes 8 - 9 - 11
Mero 647.124 Marca Moo Flex Oposição ao termo: 651.879 - marao termo n9 648.198 - marca: - 12-13-14-15- 17 - 27
ca: Ykko -• classe 15.
- Classe 40.
-23- 24 - 25 - 26 - 27 Importadora leo Comercial S.A. • Encanto - classe 48).
Produtos Vitória 5.A. (oposição ao - 32 - 34 - 35 36 - 37 - 31
Oposie.ão ao -termo: 651.878 - martermo n9 647.263 - 'marca Everest - 39 - 40 - 43 - 49. •
ca: Ykko - classe 14.
NOTICIÁRIO •
Nova Lindóia Hotéis e Turismo - classe 24).Anderson Clayton & Co. S.A. InVitória • S.A. (oposição
S.A. - Oposição ao termo: 647.592 aoProdutos
OPOSIÇÃO
119' 647. 283 -- marca Eve- dústria e Comércio - Oposição at
termo
termo: 649.409 - marca: Santa Rita
- marca: Doces Caseiros de Lindóia rest - classe 50) .
Produtos Vitória S.A.
(oposição - classe 41.
Meca nica Esfera Ltda. - snosição -. classe 41.
Massey Ferguson Limited - Opo. ao tèrmo 647.218 - marca Everest Vinícola e EngarrafadOra Ouro Pitêrmo 111.953 - Privilégio de In644.347 - marca: - classe 43).
nc
venção de Oswaldo Ginnattasto e Ur.- sisão ao termo:
- Oposição ao termo:
classe
21.
,
•
(oposição 649.637 - marca: Parabéns - das
Produtos Vitória S . A .
bano Zacchl.
A B C Radio e Televisão S.A. -- ao termo 64(7.277 - marca Everest se 42.
S.A. Tubos Brasilit - Oposicão Oposição ao tenrno 647.419 -- Frase: - classe 42):
50 terno 118.357 - Privilégio de in- Seu Pagamento Vale Ouro - classes Produtos Vitória S.A.
(oposição Nobel Comércio e Engenharia S.A,
venção de Adalberto Amanzio.
32 e 33.
ao termo 647.276 - ,marca Everest - Oposição ao termo: 650.015 "Douraconr" S.A. Indústria e CoLaboratórios Farmacêuticos Vicente -- classe 41).
marca: SCsooping Center - classe 16.
mércio - Oposição ao termo 150 956 Amato Usafarma S.A. - Oposição Produtos Vitória S:A. (oposição
Companhia Industrial de Conservas
- Privilégio de Invenção de Jorge ao têrmo: 646.862 - marca: Lisafar- ao termo 641.211 - marca Everest Alimentícias
"Cica" - Oposição ao
}Lissa.
- classe 34).
classe 3.
eia
termo: 650.721 - Frase: Se A Marca
Companhia Cerreis ria • Carac
Auto Comércio e Indústria Acil S.A. (oposição ao termo 645.764 - marca: Produtos Vitória S.A. (oposição E' Trianon O Produto E' Bom ao termo 647.279 - marca Everest classes 1 - 41 - 42 - 43.
- Oposição ao termo 156.948 - Carajá - classe 42) ..,
Wiviléglo de Invenção de Molas No. 'Sociedade - Comercial Ibiá Ltda. - classe 45).
Durval Stoclkler de Lima Opo•
Produtos Vitória S.A. (oposição
S.A.
(oposição ao termo 645.154 - marca ao termo 647.281 -- marca Everest
siçãs) ao termo: 650.352 - marca?
Ibirá - classe 16).
- classe 47):
Nova Vida - classe 41.
RETIFICAÇÃO
(oposição Sociedade Técnica de Materiais "So- Tecelagem' Coltimbla S A . (oposi- Produtos Vitória S . A .
ção ao termo 648.184 - marca: Con- ao termo 647.280 - marca Everest terna"' S.A. - Oposição ao termo;
T rino:
- classe .46).
fecções Luciana - classe 36).
Tecidos Mama S.A. (oposição ao Produtos Vitória S. A. • (oposição 649.149 - marca: Futema clasN. 132.389 - Privilégio de mven- termo 219 646.513 - marca: Plu- ao termo 647.273 - marca Everest se 11.
- classe 38).
%Do Dispositivo Automático Trans- malcy - classe 36).
Sermaq Comércio e Representações Produtos Vitória S.A.
(oposição 3)ntex Corporation - Oposição as
feridor de Bobinas - Requerente Ltda.
(oposição
ao
termo
n9
652.201
marca
Everest termo: 647.897 - marca: Sinetes ao
termo
647.272
Monsanto Chernical Company - Poss. - marca: Termag - classe 8).
classe 2.
- classe 36).
los publicados em 24-12-964.
Cresa S.A. Crédito Financiamento
Metalkil Metalúrgica Kill Ltda. Produtos Vitória S.A. (oposição
N. 133.151 - Modelo "de Utilidade (oposição ao termo 119 6 .930 - ao termo 647.267 - marca Everest e Investimentos - Oposição ao terDeni Original Modelo de Madeira
- classe 28).
Nome Comercial).
mo: 651.544 - Expressão: Ficrei SA.

• -

•

'
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Chama Indústria e Comércio S.A.
— Oposição ao termo: 649.335 —r
marca: Queen-Hands — classe 4t.
Companhia Atlântica" Comércio e
Indústria Ceci — Oposição ao termo:
647.286 — marca: Atlântica — classe 41.
Fábrica de Vidros São Domingos
S.A. — Oposição ao termo: 638.464.
marca: Parque São Domingos —
classe 16.
1.B. Dias 5 Cia. Ltda. — Oposi
çâo ao termo: 651.987 — marca: Baby-Sony — classe 36.
J.B. Dias Cia. Ltda. — Oposição ao termo: 652.408 — marna O
Bebe, Roupas — classe 36,(
J.B. Dias 6 Cia. Ltda. — Oposição ao termo: 652.409 — -marca: O
Bebe,- Roupas — classe 36.
J.B. Dias Cia. Ltda. --- Oposição ao termo 652.407 — marca: O
Bebe, Roboas -.. classe 36.
Pedro Werner 5 Filhos — Oposição ao termo: 652.241 — marca PW
— classes 8 a 11.
- Calce e Leve S.A. Auto Serviço de
Ca t çaclos — Oposição ao termo:
655.120 — Sinal: Calce 'e Ganhe —
classes 32 — 33 — 36.
União Fabril Exportadora S.A. —
— Oposiçao ao tenno:
652.904 — marca: Fiar do Oriente —

classe 41.

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO N° 128.540
Em 6 de março de 1961
Requerente: Juhei Otsuki — atO
Paulo.
Titulo; Aperfeaçoamentos an e relativos a confecção de elementos or.
namentals representando insetos bichos e aves com os corpos a partir 'de
casulos de bichas de sêda. — Privi.
légio de Invenção.
19 — Aperfeiçoamentos em e relativos a confecção de elementos ornamentais representando Insetos, bchos
e aves com os carpas a partir de ca...
gulas de biches de sete.a em que os
referidos elemento; ornamentais são
caracterizados por corpos constituidos por casulos de bichos de soda endurecidos ou não com tinta rala ou
com parafina, recortados a seguir se.
gundo a necessidade da conformação
do corpo do tineta, bicho ou ave a
ser representado, sendo, segundo
casos, colados um a outro, dois ou
Mais casulos, cortado; ou não também
na disposição e segundo a necessidade
da conformaeão dos mesmos elemen_
Soa ornamentais;
•
Total de 3 pontos. .
Touro )qv 128.561

DIÁRIO OFICIAL (Seção

WIRÁ) 119 128.918
Etn - 3 de maio de 1961-

Requerente: Ulvsunda Gummifabil•
te Aktiebolag — Suécia.
Titulo: AperfeiçoamentOs em mata
guelras: — Privilégio de Invenção.
1 9 — Unia mangueira consistindo
num tubo da pano textil ou material
similar que coopera com o arame de
metal estendendo-se helicoidalmente e
é mantida em conjunto por borracha
tratada por calor, caracterizada pelo
fato que o tubo que é mantido em
conjunto por borracha tratada por
calor .coneists numa tira estendendo
se helicoidalmente de pano textil ou
material similar com 'caniça sobrepas
tos, dita tira ficandomontada de tal
modo no lado externo do arame
metal estendendo-se helicoidalmente
que -as partes do tubo entre as espi.
ras do arame demetal tern o mesmo
diâmetro interno do que o arame 'de
metal.
Totadl de 6 pontoe.
•
A requerente reivindica a prioridaae
de idêntico pedido- depositado na atepartição de Patentes sueca em3 de
maio de 1260, sob o n° 4.359-60.
TÉRMO No 129.189
Em 14 de abril de -1961
Requerente: %Vaie:temer Pirondi —
Sáo Paulo.
Titulo: Um nem° tipo de ferramenta dupla. — Modelo de Utilidade.
--7 Nevo tipo de ferramenta riu.
pia, constituída por um cabo representado no w.1 e 2, interceptado por
ufa luva n9 3, de fixação, cujo cabo
tem uma de suas extremidades, ligeiramente cónica conto se vê no 4 Derminando-a numa base n9 8, caracte.
rizado _pelo fato da dita base no
ter uma parte circular com um beerdo
circundante voltado para teixo, como
vê-se no 9; em seu terpo ny 10, fig. 2,
um friso interno que agarra sob a
ferramenta, formando um receptáculo destinado a transformar a peça
n° 8, ora em enxada, ora em cavadeira, enxadões, -machado e outros.
Total de 3 pontoe.

TIMM N o 129.209

Em 16 de meio de 1961
-'
Requerente; Serafim Blael k Cia.
— São Paulo. .
Titulo: Nevo tipo de peneira oscilante destinada a separação e escolha de café ou outros grãos. — Privilégio de Invenção.
. .
1° — "Navo tipo de peneira oscilante destinada a sepanição e escolha
de café ou outros grãos" caracterma.

do por ser composta pa r dois corpos

ligados por lana erenfona.da, sendo
que, nocorpo superior, a penetra Iropriamente -dita em a forma contos,
com uma abertura circular no centro,
em comunicação cern o exterior do
aparelho, por melo de bica e P ossuin
Em 11 de março de Ieel
-do,eraptsuimcçãode
a parte superior aquela
Requerente: Reinado Rutin! —São distribuição,
que está ligada ao eixo geral, por
Pau/o.
melo de -duas hastes conjugadas a
Titulo: Descascador de Amendoim excentricos, de períodos ,contrários, a
Manual. — Itiodêlo de Utilidade.
1i10°, e sendo aquela parte superior
sustentada,
ainda, por 4 ou 6 Molas
Descascador
.
de araraadarn
49 —
manual, caracterizado por dois cilin. inclinadat.
Total
de
4
pontos.
dros ou tambores concêntricos que
Mantém, entre si, espaço ideal prede~andei, o interno giratório e com
TERMO N9129.224 •
toda a sua periferia provida de crivai
•
e o externo fixo e com a sua periferia
Erre 16 de maio de 1961
provida de orifícios equir'Seeerites,
manteado porém uma abertura longitudinal euperior comunIcante com Requerente: Associated Eritisle Mal»
tetéres Limited — Inglaterra.
uma moega.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou reTotal de 5 pontos.
lativos a proceesas para a arePazaerau
....n•••••n•n

III)

de malte. — Privilégio de Invenção.
19 — Uni nõvo processos para maltagem de grãos de cereais caxacterigado por Compreender tratamento do
grão antes ou durante a germinação
por um produto de acido giberélico e
também por um brometo solúvel que
vantajosamente modifica- os efeitos
do tratamento com o produto do ácido giberélico.Total de 10 pontas.
A requerente reivindica a prioridade de idntico pedido depositado na
Repartição de Patentes britânica, de
16 de maio de 1960, sob o n9 17.238-60.
•

TÉTL1110 N9 129.445
Em 25 ' de maio de 1961

Requerente: Riancarosa Ceuta —
•
São Paulo.
Titulo; Peneira vibradora.
lega) de Invenção.
— Peneira vibradora, caracter'.
zada por canpreender inicisireente
um corpo ou caixa flutuante, aplicado eôbre unia armação de base mediante molas helicoidais ou outros apoios
elásticos equivalentes, . e provido -internamente de -duas ou mais peneiras
separadoras, dispostas em ordem decrescente com relação à abertura de
malhas, corpo êste que forma peça
única com a caixa de ura ventilador,
derivada Inferiormente, e com o respectivo tubo de ventilação voltado para a extremidade livre da peneira
mais inferior, e imediatamente acima
de urna abertura de fundo do referido
corpo ou caixa,
• Total de 3 pontoe.
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"Immo N9 129.733
. 111m 5 de junho de 1961
Privilégio de Invenção de apelem.
çoamentos em ou relativos a plainal
terraceadeiras e implementes anelo.
ges.
Chimigráfica itkilum Ltda. —
pitai do Estado de São Pau/O.
19 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a plainas terraceadeiras e Implementas agrícolas análogos, caracterizadas pelo fato de ser o chassis da
plaina formado por uma armação que
tem a forma Ebstancial de um "V" e
que apresenta as extremidades de MIS
ramas, pelos quais é ligada ao levante hidráulico do trator, traêcéhas rétos e paralelos entre si, sendo previa.
tos nas extremidades de cada um dêstes trêchos extremos, far pa transversais nos quais penetrain os pinos de
engate da plaina ao trator. pinos êstes
que se aprssentam com ceda um a de
suas extremidades em diâmetro dite.
rente, podendo ser fixadas de- modo
a ficar com as suas extremidades de
maior ou menor diâmetro, projetada2
para o lado de fora ou de dentro da
armação, permitindo assim, que lha
sejam ligados tratores de qualquer
bitola ou potência; sendo trile, na
parte posterior do chassdis formada
pelo vértice em ângulo agudo da armação em IV", projeta-se Inferiormente, uma haste tubular cilíndrica
que serve de fulcro giratório e ponto
de fixação para uma caixa exporte
dag ferramentas.
Total de 3 pontos.
TEMI° Ni 129.583
Rui 29 de maio de 1988

=MO ,N° 129.453
Eia 25 de maio de 1961
.
,
Requerente: Coigate Pabnolive
Cbmgany Estados Unidas da America.
Titulo: Aparelho ministridor estare.
que. — Privilégio de Invenção.1° — Um recipiente distribuidor pa.
ra materiais fluidos caracterizado por
compreender m recipiente para o Material dietzibuivel e um fluido propuser sob pressão e um pistão móvel,
no recipiente, separndo as secções do
conteúdo descarregáva e do propuleor do munia o pistão tendo urna face de material flexivel substancialmente imperfuracLa na secção do conteúdo rio recipiente, uma parte lateral periférica de material flexível,
e um corpo esponjoso de células abea
tas -que auxilia à manter o pistão em
posição entre as secções de conteúdo
e do propulsor do recipiente.
Total de_12
- pontos.
A requerente reivintliee, de acetado
com a convenção Internacioinal a e
Art. 21 do Decreto_lei n9 7.903, de 27
de agõito de 1945, a prioridade -do
Repartição de patentes nos EE. UU
da América, em 6 de junho de 1963,
sob o n9 34.171.
AVISO AS RÈPARTIÇ.OES

PUBLICAS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa Is
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma dai assina-

turas dos Órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa •
partir daquela data-

Requerente: Gicedano praresso
.
Titulo; Aparelho de ceifar' e sgawelar.
Privilégio de InvençãO.
19 — Aparelho de ceifar e agavelir
a ser usado para ceifar amendoins e
plantas de sementes semelhantes ora
como unidade separada ou formando
parte de tancelfador combinado, caracterizado pelo fato que se compõe
de um quadro, que sustenta no mirumo uma lâmina de cortar arranjada
transversalmente ao azia longitudind
do aparelho e aparelhada para cor.
ias uma planta rente ao chão, de uni •
par de discos rotativos divergindo na '
parte dos iteus aros que se contatam
colocadas atrás da dita lamina de
cortar, incluindo o dito aro de cada
um dos ditos discos que 'entram em
contato uma parte elástica, de Iropulg ão para a rotação dos ditos dia.
ces a fim de levantar as plantas para
cima e deixando "oat-las atrai doe dltos discos numa fila alinhada.
• Total de 10 pontos.
Elio Praresco. — Argentina.

TIMM° eT° 77.388 — P, I.
Em 10 de dezembro de 1954

.

Nome; Cerrado /Atole — .Residne
eia: Rua Pedro de Resende, 78 — sko
Paulo
Capital.
Invento: e N6vo procesos para for.
mação de imagens tridimensionais •
paia transmieeão dessas imagens pela televisão". — PrIellégio de amen-.
CAO.
1 0 — ea5vo procesos para formação •

de imagens tridimensionais e para
transmissão dessas Imagens pela televisão, caracterizandase, a formação
de-3 imagens, pela iluminação do campo objeto por uma lamina de luz rotativa e Pela projeção das Imagens
sôbre anteparo rotativo, • "
Total do 5 pontas. •
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo cens o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
soou o prazo de 60 dias para o teferimento da pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas opoalaões ao Departamento
Madona, da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo ts • tras.229, de 26-8-1964
MAC — Paul Confecções Limitada
São Paulo

ras, avios; mochilas, máscaras, montas,
filtros de café, passamanes, coadores de
café, borlas, sacos, sacas, telas para
bordas, rédeas, cobertas para raquetas.
coberturas para cavalos, bandeiras e
esfregões

111C—PIUL
Ind.. Brasileira
Claase 36
Pare distinguir: Artigos de vestuáriaa • roupas feitas em geral: ilgasalios
aventais.' alparcatas; anáguas blis.13
botas, botinas. blusões. boinas, baba.
douras.. bonés. capacetes. cartolas. cara
puças. casação. coletes, capas, chales
cachecols. calçados. chapéus, , cinto
cinta& combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal
ças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas: . ceroulas. colarinhos. cueiros
salas, casacos, chinelas, dominas.
pes. fantasias. fardas para ndlitares .sa •
legada fraldas, galochas, gravatas. gor'
ros fogos delingene, jaquetas.
(aguas.
luvas, ligas, lenços, manhas, - meias.
amido. mantas, mandaiao. manilhas • paletas, palas, penhoar, pulover. pelerinas
peugaa. ponches, p olainas, pijamas. :pii.
nhos, perneiras, , guimonos. regalos
robe de Chambre, roupão,' sobretudos
suspensórios, saldas de banho. sandálias
aueteres, shorts, sungas, atolas ou siadas
tuler, toucas. turbantes, -ternos. ,uni
formes e vestidos-

Termo n° 658.234, de 26-8-1964
Michel Chaya Mogrrabi
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos
. Termo no 658.235, de 26-8-1964
Michel Chaya Mogrrabi
São Paulo
Classe 23
Para distinguir: Algodão, caroã, tazeaalas e tecidos, de lã em peças, linho, rani!, Seda 'saturai, tecidos de flanela, teeidos de malha, tecidos de orgndi, batiste, fulares, cretoncs e scan, organdi

Termo n 9 658.236, de 26-8-1964
Michel Chaya Mogrrabi
•
São POulo
Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoadas para camas, colchas, cobertores, esfregões. tronhas. guardana
pos, jogos bordados. jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas. panos para
Termo no 658.232, de 26-8-1964
Metalfranca Indústria e Comércio- casinha e panos de ,pratos, toalhas de
rog o e banho, toalhas de mesa toaLimitada
lhas para lantar., toalhas para chá e
Sao,Paulo
café, toalhas para banquetas, guano.
• ções 'para cama t mesa, toalhinhas
(cobre
cobre pão)

ra

.

Casse 5
Aço em gruta, aço preparado. a ço
.doce, aço para tipos, aço fundi d o, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês. bronze em pó, bronze cm
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
parcLahnente trabalhado, ferro em bruto.
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa era bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em falha, latão
exa Rilha. latão em chapas. latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio. manganês, metais não trabalhados oir parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel. zinco
Termo n a 658.233, de 26-8-1964
M:chel Chaya Mogrrabi
• São Paulo.

Indn'Calleire

▪

•
• Classe 24
•
Artefatos de etcidos cm geral: Ciadóes,
fitas, alarnares, debruns, cadarços galões. tiras, enfeitas, laços, etiguatas, eu.
tremelos, tendas, bicos, bordados passa
:nanarias, aiamares, franjas, acaras
palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei-

Termo n 9 658.244, de 26-8.1964 .
Michel Chaya Mogrrabi
São Paulo •
Classe ao
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roapas deitas em geral: Agasalhas,
aventais, alparcatas. anáguas, baisis,
5otas, botinas, blusões, boinas, baba.
damos. bonés, capacetes. cartolas. cara•
putas, casação. coletes, capas, abales.
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharam, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie, jaquetasalaques.
luvas, ligas, lenços. atanters, meias;
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas. penhoar, pulavas, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pilamaa pu.
nbos, perneiras, , gutmonos. regalos.
robe de chambre; roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, &horta sungas. atolas ou.alacks.
tuier, toucas, turbantes, ternos, • uni'
formes e vestidos

Termo o° 658.237, de 26-8-1961
Cred — Central de Livros Limitada
São Paulo

CRED-CENTRAL
Ind. Brasileira
Classe 32
Pará distinguir: Livros
Tarma n° 658.238, de 26-8-1964
Calunia Organização de Hotels e
Turismo S. C. Limitada
São Paulo

COLORIA GRANDE
ROTEL FAZENDA
Classe 33
Titulo
Termo n o 658.239, de 26-8-1964
Tapeçaria Cantú Limitada
São paulo

indc.ARRelleira
Classe 34
Para distinguir: •Tapetes
Termo n• _658.240, de 26-8-1964
Colonia Organização de Hotels e
Turismo S. C. Limitada
São Paulo

COLONIA..''
Ind. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Têrmo n 9 658.241, de 26-8-190
Batista, Reresentações de Sal e
Cereais Limitada
São Paulo

BARESAL
Ind. Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Arroz, farinhas alimentícias de cereais, batata, feijão, açucar,
café, alho, cebola, fubá, milho, féculas
e sal •
Termo n° 653.243, de 26-8-1964
"Coremapa" — Comércio de Residuais
de Madeiras e .Aparas de Papeis e
Papelões Limita& •
São ,Paulo

ÇOR5MAPA
Ina. Brasileira

Classe 38
Aros para guardanapos -Aí papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exTermo 110 658.254, de 26-8-1964
ceto para brinquedos) blocos para
Michel Chaya Mogrrabt
blocos para anotações, bobinas brochuSão . Paulo
_
ras não impressas, cadernos de escrever, capaz par adocumentos. carteiras.
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, cânha- caixas de papema sedar:ratas. cadeia
mo, celulose, juta, lã, fios de seda na- aos, caixas de cartão, caixas para patural e rayon, para bordar, para costu- pelaria, cartões de visitas, cartões co.
mesclais, cartões indicas, confeti, carra, tricotagem e para_ crochêt

tolina, cadernos de papei =limeira&
e em branco para desenho, cadernos
-escolares, cartões em branco. cartucho"
de cartolina, crapas planograficas. caa demos de lembrança. carretéis de pay.
palio. envelopes, envóIncros pira chaS
rutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicais
r'Slbas de celulose. guardanapos, livrai
não impresso, livros fiscais; livros de
contabilidade: mata-borram ornamentai"
de papel transparente; pratos,- papelta
ihos, papéis de estanho e de alumínio,
papeis sem impressão papéis em branca
para impressão, papéis fantasia, menos
mar surrar, paredes papei almaço cosa
ou sem pauta papel crepoa, papel da
seda, papel unpermeavel. papel em bo•
urna para =pressão, papei enceracsob,
pale1 higiénico. papel impermeaxel,
pai
para copiar papel para desenhos. pa
pei para embrulho impermeabilizada
papar para encadernai. papei para asa'
cravar. papel para imprimir, papel pai.
rahna para embruIL.A. papel celofanes
papo celulose. papel de 'bano papei
absorveste, papei para embrulhar ta.
baca papeiao recipientes de papel. roa
oatas de papel, rótulos de papei rola
de papel transparente, ;ecoa de Papel,
serpen P4 aax tubos postais, de tardia,
tubetes de papel
Termo no 658.242, de 26-8-1964
Flor — Aço Indústria de Armações e
Colchões de Molas Limitada
Sào Paulo

fLOB-Aço
Ind. Brabileira
Clame AO
Para distinguir.: Colchões de molas
Termo n° 658.245, de 26-8-1964
Casa de Carnes F. D. Limitada
São Paulo
'
Ind.r..kasinire

Classe 41
•
Para distinguir: . Carnes verdes
Termo no 658.246, de 26-8-1964 .
Zacarias &Zacarias Limitada
São Paulo
InI•Eljatileira

'
Classe 6
Para distinguir: Rolamentos
Termo 119 658.247, de 26-8-1964
Casa de Móveis Movelopes Limitada
São Paulo

Ind27§Wlfgeira,
Classe 40
Mó-reis em geral de metal, vidro, da
aço, madeira, estofados ou 'não, indosive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, elmoSidas, acolchoados para
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coa de cimento, blocos para pavimenta- seda, papel impermeável, papei em bo- • de alta tensão, anemômetros, anten%
çáo. calhas. cimento, cal, cré, chapas bina para Impressão, papel encerado, alto-falantes, acumuladores, aspiradores,
isolastes, caibros, caixilhos: coluna, parei higitalco, papel impermetixel, aquecedores, abat-lour, bules elétricos,
chapas para coberturas, caixas dígua.. para copiar, papel para desenhos, pa- bobinas, balcões frigoríficos,
caixas para coberturas, caixas dágua, pei Para embrulho Impermeabilizado barômetros, balanças, batedeiras para
caixas de descarga para atiro& edifica- papel para encadernar. Papel Para es- líquidos e massas, deteiras elétricas,
ções premoldadas, estuque, emulaoo de crever. papel para imprimir. papel pa- chaves automáticas, chuveiros elétricos,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- rafina para embrulhos, papel calofane, compassos, câmaras frigorificas, cámar
tura:, tnetílt cas para construções, lame- papel celulose, papel de linho, papel ras cinematográficas, campainhas elélas de metal, ladrilhos, lambris, luvas absorvente, papel para embrulhar ta- tricas, chassis, chaves -para antenas,
de junção, lages, lageotas, material iso- baco, papelão, recipientes de papel, ro- chaves de alavancas, diais, encerareiras,
lante contra frio e calor, manilhas, mas- setas de papel, rótulos de papel, rolos esterilizadores, esquadros de agrimensor,
sas para revestimentos , de paredes, ma- de papel transparente, sacos de papel, fios terras, fios ara eletricidade de ferdeiras para construções, mosaicos, pro- serpentinas; tubos postais, de cartão, ro elétricos para engomar e pasar, ferdutos de base aeáltico, produtos para
ro elétrico para solda, máquinas foto.,
tubetes de Paste.
tornar impermeabilizantes as argamasgráficas e cinematográficas, fogões e
Termo ns 658.253, de 26 - 8 - 1964
sas de cimento e cal, hidráulica, pedretornos elétricos, filmes revelados, gír.
Samburá — Automóveis Limitada
gulho, produtos betuminosos, inapermealadeiras, interruptores, liquidificadores,
lustres, maçaricos, micrômetros, medi.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros como nas
dores de roscas, medidores e intervalos, ,..
construções, persianas. placas para pamicrofones, mostradores, manómetro',
Termo a* 658.248, de 26-84964
miras de qualquer graduação, uiveis de
Vulcanização João Tecem Lic2ada vimeotaçâo. aças ornamentais de ci'na. orealletra
mento ou gesso ara tetos e paredes.
agua, paia caldeiras, níveis 'de ferro
São pado
óculos, pilhas secas elétricas para ralos,
papel para forrar casas, massas anti.
Classe 21
rddos para uso nas construções, parprumos, pluga, pntornetros, rádios, rePara distinguir: Automóveis
• JOIOLTEOPQMP
guetas, portas, portões, pisos, soleiras,
sisti:cias, regadores autoniáticoS, redis'
orael.Lelre.
•
para portas, tijolos tubos de concreta,
tro para canais e de comportas, rgeistro
Termo a' 658.256, de 26-8-1964
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanpara vapor, réguas de aço, rebays, reaAntonio
Carvalho
Pescara
Classe 39
ques de cimento, vigas, vigamentos e
tores paia luz fluorescentes, receptores,
Para distinguir: Artefatos de borracha,
São Paulo
vitrós
aparelhos
de soldar, sorveteiras, soque.
borracha, artefatos de borracha para
tes, serras, transmissores, tomadas,
veiados, artefatos de borracha não inTermo a° 658.250, de 28-8-1964
transformadores, torneiras de compresfluidos em outas classes: Arruelas, arDE JULHO ti
n
Michel Chaya 1Vlogbrabi
são televisores, terminais acústicos, ter..
golas. amortecedores, assentos para camômetros. elescópios, torradores de crSão Paulo
deiras, borrachas para aros, batentes de
reais, voltimetros, valvulas de redução
'Wire, buchas de estabilizados, buchas,
e ventiladores, relógios de pulso, da
buchas para fundo. batente de porta,
pontos, de parede, elétricos
batente de chassis, bicos para mamadeiDOLZá
Classe b
•
ras, braçadeiras. bocais, bases para tePara
distinguir:
Motores
de
qualquer
esTermo
n° 658.258, de 28-8-1964.
lefones, borrachas para carrinhos indus•
Classe
33
pécie
-e
suas
partes
a
saber:
acompta
triais, borracha para amortecedores,
• Panificadora Flõr do Oragos°
Titulo
mentos ax ais, acomplamentos de rodas
bainhas de borracha para rédeas, cochim
Limitada •
livres,
alavancas
manobradoras
de
em•
de motor, câmaras de ar. chupetas corTermo n° 658.251, de 26-8-1964
São
Paulo
dões massiços de borracha, cabos para Pior — Aço Indústria de Armações e breageni almofadas para eixos,' amoite
cedores de esferas para rolamentos. ar
ferramentas, chuveiros, calços de borColchões de Molas Limitada
ticulaybes . universais amt.siecedores ht
racha, chapas e centros de mesa, cor"FLOR DO ORATÓRIO"
São Paulo
*aufiras, aparelhos para reduzir o coa
das de borracha, cápsulas de borracha
sumo de combustivel. aparelhos de lu
para centro de mesa, calços de borraIndoBrasileira
• 71,01/440
brificação. bielas, bobinas para máqu
cha para máquinas, copos de borrecha
Ind. 3rapi1eira
nas, braçadeiras de embreagem bomba,
para freios, dedeiras. desentupidesss.
Classe 41
de combustivel. bombas de essencia.
discos de mesa, descanso para pretos.
Alcachofras aletria, alho. aspargos,
Classe 11
cabeças de cilindros, cadeiras
encostos, êmbolos, esguichos. estrados.
Para distinguir: Molas
esponjas de borracha em quebrajactc
transmissão caixas de embreagem. cai -Nácar alimentos paar animais. amido,
xas de manhã°. do e xo. caixas de em Amêndoas ameixas, amendoim, araruta,
para torneiras, fios de borracha liso,
Termo no 658.2V, de 26-8-1964
arroz atum, aveia avelãs, azeite. aze:fôrmas de borracha, guarnições pua Indústria Gráfica De-Maria Limitada pailona. caler de embreagem. coletn , Jeas. banha. bacalhau, batatas, balas,
móveis, guarnições de borracha para
rei para motores, correntes motrizi.São Paulo
bolachas baunilha.
móveis, bancos, balcões, banqueta&
bandeias, domiciliam berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de 'armários e gabinetes para
copa e cosInha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de IsalanSo, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, &vaus, discotecas,
de "madeira, espreguiçadeiras, escrivaniabas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesInhas para rádio e televisão, mesinha., para televisão, moldurds
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha,
?eus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

~ORA

9

Ind.Brasileira

automóveis, guarnições para velei:los,

r0 ti bombons,

cubos de placa d eembreagern. culatra -ale era pó e em grão, camarão, canela,
de cilindros, degraus para eixos. din.1 -m pau e em pó. Cacau, carnes. chá.
DE — NA914
mos,
dispositivos para fixai o mamem .:kr meios chocolates, confeitos, cravo.
Ind. Bxaaileir.,
-1 da alumagein nos motores de cimnhosts, -;.•..reals cominho, creme de leite, cremes
lispositivos de' ign ção eletrica, ellt qs de aliinentic os croquetes, ~patas, canClasse 38
direção,
eixos de excêntricos eixos ri;, aiea coa lhada, castanha, cebola, condiAros para guardanapos de papel
manivela, eixos de transmissão, engre ul T uros para alimentos. colorantes.
aglutinados, álbuns (em branco). álburvi nagen.s emprenagens de parafus soem ‘ttouriços. dendê doces, doces de frupara retratos e autógrafos balões (ex - fim, l itros parai impeza
do ar de reli"i tas, espinafre. essências alimentares. emceto para brinquedos) blocos para geração, filtros de pressão,
freios, hat °Mas ervilhas. encovas, extrato de to
correspondência, blocos para cálculos tes, magnetos de alumagem motores
mate farinhas alimenticias, favas, féblocos para anotações, bobinas brochu- avião, motores de bicicletas, motores d. a.u:as flocos, tareio fermentos, feijão,
motor, sapatas do pedal de breque. se- ras aio Impressas, cadernos de escre- correntes alternadas, motores de com hp....s trios. trutas sêcas naturais e crisRobalo e isoladores, suportes, semi- ver, capas par adocumentos, carteiras bastar), motores de combustão fixos mo talizadas, gncose goma de mascar. gorda-as. grânulos, grão de bico, gelatina,
eau:náticos. suportes de cambio. san- caixas de papelão, cadernetas, ceder- nimbos de transmissão, mecan smos
L de partida, saltos, solas e solados pam. caixas de cartão, caixas para pa. tares de combustão moveis. motores twiahada geleias herva doce. herva
de borracha. surdinas de borracha para elaria, cartões de visitas, cartões co- Diessel. motores de dois ternros, meca mate. hortaliças. lagostas, lingueta. leite
aplicação aos fios telegráficos e &dei& marciais, cartões índices confeti, car- transmissão de força motores de guatrc carldPnsado leite etu p6, legumes ers
travadores de porta. Nelas, tolina, cadernos de papel mellmetrado tempos, motores de essencia, motores a zonserva. - lentilhas. linguiça, louro, mas
tubos, tampas de borracha para conta- e em branco para desenho, cadernos gás. motores oscilantes, motores a pe ias alimentícias. mariscos. manteiga,
gotas, tinas de borracha para elaboração escolares, cartões em branco, cartuchos tróleo, • motores térmicos motores a Va- margarina marrnelasla. macarrão massa de tomate, mei e melado, mate, mas.
de cartollna, crapas planográficas, ca- por, placasde substancias quiniicas
de embreagem, polias, co sss para mingaus. molhos, moluscos,
dernos de lembrança, carretéis de pa- lamentos. de esteras.
rodas Para correu- mocarda, mortadela, nós moscada. ,30.
Termo no 658.249, de 26-8-1964
peia°. envelopes, envó/ucros para chaCarsil — Utilidades Coméstitaa
rutos de papel, encadernação de papei tes. todas dentadas, reguladores, velas rei, óleos comestivels, ostras, ovas,
de ignição, velas de alumagem
, Limitada
04ez.• plaos rrlinés, pimenta, pós para
ou papelão, etiquetas, falhas índices.
.purlins. pickies. peixes, presuntos. paSão Paulo
falhas de celulose, guardanapos, livros
Termo no 658.257, de 26-8-1964
tés petit-pois. astilhas, pizzas. pudins:
não impiessos, livros fiscais; livros - de
Antonio Carvalho Pescara
queijos, rações balanceadas 'para micontabilidade:
mata-borrão:
ornamentos
São Paulo
mais, requeijões, sal. sagu, sardinhas.
Inagítilelra
de papel transparente: pratos, papeliClasse 8
sanduiches, salsichas, salames, sopas enDila& papéis sis estudai, e de alsaainh.,. Para distinguir: Aparelhos para fins latadas.
sorvetes. sucos de h:inatas e de
papéis sem impressão. papéis em tranco úteis, instrumentos cientificas e apare- frutas; torradas, tapioca: tãnraras, talha,
• eia:~
Para distingsir: Materiais para conshm- para Impressão, papéis fantasia, menos lhos didáticos, .aparelros elétricos em rim, tremoços, tortas, tortas para ali.'
piles e decorações: Argamassas, argila. par kwrar, paredes, papel almaço com geral, acessórios de aparelhos elétricos,
mento de animais e aves, torrões,
breia, azulejos, gatentes, balaustres, b/o- os sem palita papel crepon, papel de amperõmetros, anpliSicadores, aparelhos
toucinho e vinagre

lancheiras para escolares, lâminas de
borracha Para degraus. listas de borra* cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha. manoplas. maçanetas. protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, pesas para businas.
pratinhos, pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rOdái0S, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para ma'veia, sanfonas de vácuo, suportes de
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Termo n° 658.259, de 26-8-1964
&pai Sociedade Imobiliária Paulista
S. A.
São Paulo

Termo a9 658.263, de 26 - 8- 1964
laflamfra — Indústri e Comércio de
Lampadas Frias Limitada

C Classe 8

Para distinguir: Lampadas frias

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido,
aerendoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz.. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
Cate em pó e em grão, camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chã.
!caramelos. chocolates, confeitos, craya,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colorantes
chouriças, dendê, doces, doces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, ee
panas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos. frios, frutas secas naturais 'e cria.
ta l izadas: gricose, goma de mascar, gor-

Termo no 658.264, de 26-8-1964
Neobras — Indústria Brasileira de
Luminosos Limitada
São Paulo
NE

Classe 8
Para distinguir: Letreiros luminosos
Termo n° 658.265, de 26 - 8 - 1964

goiabada, geléias, herva doce. herva

indreffielra

Classe 25
Termo no 658.276, de 26-8-1964
Para distinguir: Reivindica-se o uso ex- Baldar Indústria e Comércio Limitada
clusivo da marca, com as caracteri.stiSão Paulo
cas puramente de fantasia, podendo vagar em ceires e dimensões
Termo no 658.273, de 26-8-1964
Indústria e Comércio de Tecidos

"Bentevi" Limitada

São Paulo

São Paulo

MAU)

.

'Ind. Bra sileira.
Classe 36
Para diítinguir: Camisas e meias
Termo n° 658.266, de 26-7-1964
Transportadora Ciarrochi Limitada
São Paulo

cIAWcaeira

I nd. Dr"

legiais, fraldas, galochas, gravatas, pré
cos. logos de !ingeria, faquetas, laqtÁs,,
freios, tronteiras para veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto turgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, ',uniões,
rodas para bicicletas, raios para bicicle-

Classe 50
tas, reboques, radiadores para veiculas,
Para distinguir: O timbre de todos os rodas para veículos, selins, tricicles,
seus impressos comerciais
cantes para veiculas vagões. velocipea
dea, varetas de controle do afogador e
Termo n° 658.272, de 26-8-1964
Planagro -Planejamento Agro- Pecuária acelerador, tróleis, troleibus, varaes da
carros, toletes para carros
São Paulo

Camisari Lord Limitada

duras. grânulos. grão de bico. gelatina
matL, hortaliças, lagostas, linguas. leite
condensado,' . 1eite em pó. legumes eus

Termo n° 658.271, de 26-8-1964
Planagra-Planejamento Agro-Pecuária
São Paulo

São Paulo

Ind.'»tántleira
Ind.Brasileira
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Glasse h.)
Para distinguir: fec.icaas em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
aaroá. casemiras. fazendas e tec.dos de
ia em peças, juta, jersey, Linho nylon,
paca-pacta, percaline, rani!, rayon. seda

Classe

5

Para distinguir: Serralheria e decora
ções em metais
Termo n° 658.277, de 26-8-1964
Gale Indliatri e Comércio de Bolsas
Limitada
SãO Paulo

natural, tecidos plásticos, tecidos imClasse 50
e tecidos de pano couro
conserva. lentilhas, linguiça. .ouro, mas- Para distinguir: O timbre da sociedade Dermeabilizantes
e vestidos
sas alimentícias, mariscos, manteiga a ser aplicado em países &c oreesponmargarina, marmelada, macarrão, mas dencla e contabilidade, bem como, nos
Termo n9 658.274, de 26-8-1964 •
sa de tomate, mel e melado, mate, mas;
Indústria e Comércio de Tecidos
seus veículos
ias para mingaus, molhos, moluscos
"Bentevi" Limitada
Classe 35
ny eitarda, mortadela, nós moscada, no"São Pauté,„
Para distinguir: Bolsas de senhoras, cat,
Termo no 658.267, de 26-3-1964
zes, óleos coniestiveis, ostras, ov7s,
Classe
teiras, orta documentos, orta niquela,
Apache — Embalagens Plásticas
ps. piaos, prlinés, pimenta, pós para
Para distinguir: Artigos de vestuátaas, frasqueiras, sacolas confeccionadas de
Limitada
pudins. pickles. peixes, presuntos, pacouro
e roupas teitas em geral: .gasalhos
São Paulo

indNamilleira

tês. petit-pois, [astilhas, pizzas. pudins,
qat.ijos, rações balanceadas Para ani-

mais,' requeijões, sal. sagu, sardinhas

sannuiches, salsichas salames, sopas en.
lan adas, sorvetes, sucos de tomates e i.e
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim tremoços, tortas, tortas para ahalento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•

Termo n o 658.261, de 26-8-1964
Obemor 'Rodrigues de Carvalho
São Paulo

ave,...tais, alparcatas, anáguas blusas
Termo n° 658.278, de 26-8-1964
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
Reresentações Revetex Limitada
doures, bonés, capacetes, cartolas, caraAPACHE
São Paulo
puças.. casação, coletes, capas, chaies
- Ind.; Braaileirr.
cachecois, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. carpinhos. calças
Classe 28
Para distinguir: Embalagens de material de senhoras. e de crianças, calções. cal•
ças, camisas, camisolas, camisetas,
plástico
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
Classe 28
saias, casacos, chinelos, domines, echar,
Termo n9 652.268, de 26-8-1964
Para distinguir: -Artigos de material
fantasias.
fardas
para
militares,
cope2
Aiki Auto Lampadas Limitada •
teça:ais, fraldas, galochas, gravatas. gor- lástico em chaa, lástico ara revestimenfi
Sao Paulo
tos em geral
ros. Jogos de lingerie. Jaquetas, lacmês.
lusas, ligas, lanças, mantõs meias.
Termo no 658.279, de 26-8-1964
maiôs, mantas, mandrião. mantihas. paRepresentações Limitada
Bambi
letós, palas, eanhoar, pulava.. palerinas,
São Paulo
peugas, ponc,iesi polainas, pi amas. pu.
raios, perneiras, quimonos., regalos,
BAIBI
rot t de chambre, roupão. sobretudos
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Lampadas de_ ilumina- susperrerios. saidas'de banho. sandias.
suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks
ção para veículos
Classe 8
tuler, toucas. turbantes ternos, uni
Termo n 9 658.269, de 26-8-1964
Para distinguir: Aparelhos de ótica,
formes e vestidos
A Revendaclora Paulista d Aermarinhcs
conjunto de peças óticas, óculos, lentes,
Termo n u 658.275, de 26-8.1oh4
Paratodos Limitada
lentes graduadas
Mauricio Janovitch
São Paulo
Termo
n°
658.280, de.26-8-1964
São Paulo
Funcliç:ão Malaca
PARATODO
.
São Paulo
RICA, 1/Ált r

InWenleirs

"A I kt 1"
IND. BRAsILEIRA

•

Ind. Briuzl.ira

Classe 48

Para distinguir: Sabonete para toucador
Termo n9 658.262, da 26-8-1964
Distai — Distribuidora Técnica de
Acumuladores Limitada
•
São Paulo

DUTÁI,
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Acumuladores para velculos

Ind. brasileira
Classe 12
Artigos da classe

Termo no 658.270, de 26-8-1964
Planagro-Planaiamento Agro-Pecuária
Limitada
• - São Paulo_

oNNt9e.,7iTO

ICRO-PECULRIO
LIMITADA
•
Nome Comercial

In a. Brasileira

MAC/
Ind. Brasileira

Classe , 36
Para distinguir: Artigos de vestusrics
Classe 5•
e rcr:pas feitas em geral: Agasalhos
avtntais. alparcatas. anáguas. blusas Aço em bruto, aço preparado. AÇO

botas, botinas blusões. boinas, baba.,
doutos. bonés. capacetes, cartolas. carapuças, casação. coletes, capas. chales.
cachecols, calçados, chapéus. ,intos,
cintas, combinações. carpinhos, calcas.
de senhoras e de crianças, calções, cai•
çab, camisas, camisolas, camisetas.
saias, casacos. chinelos. \ dominós, acharpes, fantasias, fardas para multares, Co-

doce, aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
pedalmente tre.balharlo, 'bronze de
manganês, bronze em pó. bronze cm
barra, cm fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparada, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente

trabalhado, opurnas, estanho buuto eu
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parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro solho.
gusa em bruto otr parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em bilha, latão
tõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas, limalha,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. matais em massa, metais estampados.
metais para solda, níquel. zinco

reftnado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado,, bronze de
mangues, broa:, em pó.. bronze an
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou • pamiaitnente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhades, tarro em bruto,
em barra, terra manganês, tarro velho
gusa elt bruta ou parcialmente traba•
macio. gusa temperado gusa mmeavet
"nas de metal. lata em tolha, latão
Termo n.9 658.281, de 26-8-1964
cru tóina. latão em empas, iatão em
Caraue e Mecânica Pontiaca Limitado wergaihoes, ligas metalizas. amalhas
São Paulo
alagnestu.. atangancs, ca.:can Lião tra-na
ambos ou paruaineute trabainaaos. me tais em massa, metais estampados,
atuais para saiild. niquelk 411102
POMIICA

Ind. Brasileira

Classe 41
•
Para distinguir: Substâncias e produtos
destinados a lubrificação, a corabustao.
a iluminação é ao aquecimento: álcoalmotor, graxas, _gasolina, queroseru,
óleos refinados. manu9aturaa de petróleos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquifeitoa destinadcs
ao- aquecimento
Termo na' 658.282, de 26-8-1964
Posto e Mecânica Santoscar
Limitada
•
São Paulo

iraoscix

Termo n9 658.285, de 26-8-1964
Indústria .de Peças forjadas 1.npelos
Limitada
-São Paulo

lanéirc dc 1965

Termo n° 658.288, de 26-8-1964
Emitiu da Silva franco,
Paraná

Termo n" 658.293, de 26-8-1964
Empório de Representações Comercias
Limitada
• Pernambuco

e °Art. niixt. it. A. ot
'• -15
UCILIO ãL '3ILICA, COCO
eckacriçxo no ARAGUAIA
"Filz&

.BRASI‘

• Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moido
Terra° no 658.289, de 26-8-1964
I. Neves el
Paraná

Classe 50
Para distinguirr Marca paraser .aplt.
cada em impressoa em geral

INricroR
• Ind.

8raelleira

c:146u b
Para u,st.aguir: Crusetas para veículos

Termo h° 658.286, de 26-8-1964
Soterrnica
Sociedade de Instalações
Termicas Limitada
São Paulo

Inã . nranteira
Classe 47

Termo n.9 658.294, de .26-8-1964
'Otto Koelliker
•ras1lia
D.F..

SOCIAL
IND. BRASILEIRA

nrlIgegfeira.
.

Para distinguir: Substâncias e produtos
Classes: . 42 — 43
destinados a lubrificação, a combustão,
Classe 8
a iluminação e ao aquecimento:
Para distinguir: Caldeira secional . de Para distinguir: Refrigerantes,. vinhos,
•quinados, aguardentes composta e vimotor, graxas, gasolina, querosene,
de baixa pressão
nhos de frutas
óleos refinados, manu faturas de petr6
Termo n9 658.287, de 26-8-1964
leos para lubrificação de máquinas e de
Classes: 15 — 23 — 24 — 25 — 34
Termo n° 658.291, 'de 26-8;1964
• Drogamar Limitada
motores, e gases liquifeitos destinados
. Ibrás
35 — 37 — 40 . — 50
— Instituto Brasileiro de 'Serviços
ao aquecimento
Nome Comercial
Goiás Sociais
Termo ne 658.283, de 26-8-1964
Metalúrgica 13.-aspania -Limitada
São Paulo

I nã
•

Paraná

TITULO

irnitriff e i rw,

DE •

-lume

Aço em bruto, aço preparado. Inf
doce. aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trahalhadb. aço pálio, aço
• refinado bronze., bronze em bruto ou
parda-Taranta trabalhado, bronze. de
manganes, bronze eia pó. bronze em
barra.. em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento , me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado ferro em keuto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês. ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado'. gusa temperado, gusa maleável..
lâminas de metal. lati em falha, bise
em falba, latão em chapas., latão em
vergalhões, itga metálica, amalhas
magnésio, manganês,, metais não traba
Thados ou parcialmente trabalhado; metais em massa, metais estampadas.
metais para solda, niquel. - ouro, zinco
corrugado—e zinco liso em %lhas
Termo n9 658.284, de 26-8-1964
Metalúrgica BraspanIa Lim:tada
São Paulo
Classe 5 •

EUA&

Incl. BrasiIeir7
• Classe 5.
Aço em bruto,. aço preparado. aço
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
parcia lrianue trabalhado., aço vátio. aço

S AO:DE
Classe 3
Titulo
Termo n9 '658.290, de 26-8-1964
Carvalhal & Cia. Bahia

Termo n9 658.292, de 26-8-1964'
José RodrIgues de Souza 6 Cia.
Limitada
•Pe rna imbue°

DALANcEACIAS.

Cr3
CO
-1>

.

Chorr-rá:R.Jia

Classe 50
Titulo

RAÇõES
•c-3
c),

Termo rt9 658.296, de 264-1964
LtrIX Lira
•
Brasilia — D.F.

13ACIIAVIT1A g
.0.

Classe 42
Título
Termo n° 658.297, de 26-8-1964
Mias Cohen Ezerzer
—

LY S

• saavAumuctsw
emwseisum-~screwa

- Classe 41
• Classe 2
Para distinguir: Uso de, torrefadlo e
Pará distinguir: Rações ,balanceadas
moagem de café ..

Nome Comercial

1

Quin'ta-feire if•

IXARIO- C,FICIAL .(Seção 4.11)

_

'rê mo ri° 658.298, de '26-23•196r
Elias Choen Ezerzer

1./f

—

ALINENTÍCIOS

Termo n o. 658.303, de 26-8-1954
•Come.cip, Representações ,Sobing
•
Limitada
Rio Grande ao Sul

SOBING
• Classe 50
Marca

•

Termo se° 658.304, de 26-6-1964
Manoel Arthur Martins
Rio Grande do Sul

'

Classes: 42 — 4.3
, Titulo

Termo n9- 658.299, de 26-84964
E. Santos Agricultura e Indústria
Paraná
•
54 1

11'
si

&OTOS

• aatzunitrai

eiancffio aorrro •

iseessau
.

112TLIO DD 7111

PATROLPEÇAS
Classe
Para distinguir: Peças para tratores,
atro], motores diesel e máquinas rodoviárias
Termo no 658.305, de 26-84964
Aviário Pipito Limitada
Rio Grande do Sul

PIP1T

Janeiro de 1965 59

Termo no f58.315, de 26-8-1964
Ternlo n° 658..309, de 26-8-1966.
lstlepa — Comércio de Papéis Limitada Pirelli S. A. — Companhia Industrial
Estado da Guanabala
Brasileira
São Paulo

EPA

I n dú stria

Brasileira'.

Classe 3,s
Para distinguir: Papéis, envelopes, livros não impressos

Classe 6
Para distinguir.: Fio isolado com esmalte sintético a base de resina apta', ricobreio coza algodão em espiral

Termo n° 658.310, de 26-8-1964
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
Brasileira—
São Paulo

Termo n° 658,316, de 26-8-1964
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
• Brasiliúra
• São Paulo

PIRBSOL.P
Indústria Braaleirs
Classe 8
Para distinguir: Fios isolados "com verniz do tipo poliuretano contendo a pe.1
culiaridade de podre o condutor de
bre ser estanhado ou soldado mediante simples imersão em solda Sundida
ou por meio de passagem de um ferro
de soldar sem a necessidade da remosão da peiicula de ,esmalte

PIRETERM
Indústria Brasileiro
nssse
Para distinguir: Fio isolado com venalt
do tipo poliester resistivel a temperatura de 150°C.
Termo n° 658.317, de 26-8-1964
Pirelli S. A: — Companhia Industrial
•
Brasileira
São Paulo

Classe 41
Classe 19
Termo no 658.311, de 26-8-1964
Para distinguir: Café em , grão, torrado Para distinguir: Animais vivos inclusiP1
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
e moldo
ve aves, 6vos em geral, inclusive
Brasileira
bicho da sêda
São Paulo
Termo n°.658.300, de 26-8-1964
Ipdristria de Moagem de Produtos
Termo
n°
658.306,
de
26-8-1964
Alimentícios Limitada
Diretrizes .Publicitária Limitada
Classe 8
1),IREFORM
Pernambuco
Para distinguir: Fio isolado cola eamaiRio Grande do Sal
Indústria Brasileira te do tipo óleo-resinoso. Fios apresentando uma elevada rigidez dielétrita e
uma alta resistência e umidade
Classe 8
Para distinguir: Fin isolada com esmal
Tõrrno no 658.318, de 26-8-1964
te sintético do tipo acetal-vinilico
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
Brasileira
Termo
n°
658.312.
de
26-8-1964
DIRETRIZES
São Paulo
Pirelli S. A. — Companhia IndustrLal
Brasileira
São Paulo

Indústria Brasileirs •

o

Classe 50
Para distinguir: Publicidade, promoções
... e serviços

' P IRENOR—NT

Indústria Bragileira

Indástria Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Fio isolado com estuaiClasse 8
Termo n° 658.307, de 26-8-1964
base de resina epoxi
Representações e Propaganda Limitada Para distinguir: Fio isolado com esmal- ., te sintético è
Classe 41
te sintético à base de resina apoio. r-Para distinguir: Café moido, fubá e
Termo to 658.319, de 26-8-1964
Rio Grande do Sul
coberto com nailon em espiral
sal refinado
Pire,?. S. A. — Companhia Industrial
Brasileira
Termo n° 658.313, de 26-8-1964
Termo n° 658.301, de 26-8-1964
São Paulo
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
Drogarnar Limitada
Brasileira
Golds
São Paulo
sy,ILTENAX .

• Indústria Brasileira

P.I R.EFIX/ndústria Brasileira
.
•

Classe 8
Para.d.stinguirt Cbas formados de um
ou mais condutores de cobre estanhados,
sólidos ou flexiveis„ isolados com uma
Classe 8
camada de composto, de borracre
Para distinguir. Fio Isolado com vera ta, seimidos em uma capa de Sintenaz
acetal-vinilico, com um pelí- •(composto de termoplástico especial)
1 do . tipo
cula adicional de resina termoplástica
especial, que permite a adesão entre os
Classe 32
Termo ri° 658.320, es.. 2643-1964
espiras por simples aquecimento•
Para distinguir: Representações e pro.
Pirelli S. A. — Companhia Induatrial
Classe 3
•
paganda
• Brasileira
Para distinguir: Produtos farmaciinteas
Termo n o 658.314, de 26-8-1964
São Paulo
. em geral
Pirelli S. A. — Companhia Indi, cri.:
Termo n o 658.308, de 26-8-1964
Brasileira
Mauricio Goldfeld,
Termo n o 658.302, de 26-8-1964
Sio g)eulo
Redra Cereais •Limitada
.
, Rio Grande do Sul

GOLO Empreendimentos

RESMA CEllikI8 LTDAi
Nome Comerc id

e Participações.
Classe 33

Titulo

P1 RENORIndásiria Brasileira

F IBESMAL
Industria 'Use/leira

Classe 8
Para distinguir: Fio de cobre nd, !soe
Classe 8
Para distinguir: Fio isolado com agitai( lado com uma ou mis espirais de fibra
te sintético a base de resina epoxi, re- de vidro, Impregnado em verniz regi.
•
•
tente ao calor
coberto com seda em espiral

-7•••
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Timo n° 658.321, de 26-8-1964
bifa 5. À. — Compaokla Industrial
.
Brenleira
Sio Paulo

•

-113PAI
h:Aletria Braelibira,

Ciasse 8
•
Para distinguir: Fio de cobre mi, Isolado com uma ou mais espirais de algodáo
Termo n° 658.322, de 26-8-1964
Pirelli, S. A. — Companhia Industrial
Brasileira
Sáo Paulo

POLIPL,AST
tnetstria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Cabo elétrico formado
de um ou mais condutores de cobre ruí,
sólidos ou flexíveis, isolados individualmente com urna camada de Pirivind
(composto termoplástico)
Termo n° 658.323, de 26-8-1964
Pirelli S. A. — Companhia Industrial
Brasileira
•
São Paulo

IP I PRA,
inchistrià Brasileira
. Classe 8

Para distinguir: Fio de cobre ná, isolado com uma ou mais fitas de papel!

o

Termo n 658.324, de 26-8-1964
tambon Laboratórios Farmacêuticos
S. A.
São Paulo •

• Z111B0lb
,Inctistria Brasileira'

lI.'t

Classe 46
Para distinguir: Artigos e preparaoaes
para conservar, polir e limpeza em
geral, a saber: algodão preparado para
_
limpar metais e móveis, anil, amido,
azd da Prussia e Ultramar para
venderia, alvaiade, abrasivos quando
- para limpar e polir; cêra para assnalhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de potassa, cêrp para
lavanderia; detergentes, extratos de
anil; flanelas preparadas para limpar
metais e móveis, fécula para tecidos
fosSoros; goma para lavanderia e lava' deka, graxas para calçados; líquidos p3rr tirar manchas e branquear roupas;
Óleo para limpeza de carros; pomadas
- para calçados, pasta para 'olir, prepa
rados químicos para tinturaria e lavam
deria próprios para tirar manchas de
•
roupas, preparados para lavar, pós de
brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó, sabão comum, saponáceos,
_ sulfato de soda, silicato de sódios, soda
cáustica; tijolo de polir; velas

9

Termo n 658.325, de 26-8-1964
Zambon Laboratórios Farmacêutica.*
•
S. A.São Paulo
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidos, ácetatos.
• incutes químicos para o tratamento e
loração de fibras, tecidos, couros e
lulose; água raz, álcool, albumina, anialumen, alvaiade, alvejantes in•
dustriais, alumínio em pó amoníaco.
.
anti-incrustantes, rati-oxidantes, atui,
oxidantzs. nati-sorrosivos, atai-detona!
À

te.s, azotatos, água acidulada par&
acumuladores, água oxigenada para
fins itxlustriais, amônia; banhos para
galvaniziçao, beinina, benzol, betumes,
bicarbonatos de' sódíO, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, doro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; 'emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, Sixadores. formol, fosfatos Industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias b pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercurio; nitratos, neutralizadores, nitroceluiose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocppistas„ películas
sensíveis, papéis para !biografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para Anuir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, Secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
Ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, teerclos, fibras, celulose, barcos e veiculos. talco industrial, thiner,
Termo n° 658.326, de 26-8-1964
Zambon Laboratórios Farmacêuticos
S. A.
São Paulo

Classe 48.
Para distinguir: Perfumes, essênc as, ex.
tratos água de colónia, água de touca,
água de -rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para c»
-abalos e para a pele, brilhantina. bandolina, batons, cosméticos. fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos-e pomadas pa-2 limpeza da pe
le e -“maquilage" &pilados, desodo.
rntes. vinagre em ático, pó de arroz
dor. á ua de beleza. água de quina
e talco pefumado ou não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
• roçto e para os lábios. sabão e irem,

p

g

para barbear, sanão liquido pertumadc
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó.

Pasta ou liquido; saia perfumados para

(Seção 111)

serio& farinhas de osso& fertilizantes
faspatcs, formicidas, huntgantea, fungicida& Ocos* para fins veterinário., guano, herbicidas, inseticidas, insetifugoa,
larvicinas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes papei fumegatodo, pos inseticidas, parasttictdas, fungicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes veterinários, raticidas, remedios
para ins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas, horticulas sanitárias e veterinários, sulfatos s uperfosfatos, vacinas para aves e animais, venenos contra basetos. animais e hervas daninhas

f

-

9

Termo n 658.328, de 26-8-1964
Tortuga Companhia Zootécnica
Agrária
São Paulo
PROVE R M
tndastria Brasileira

.

Termo n° 658.327, de 26-8-1964
Zambon Laboratórios Farmacêuticos
S. A.
São Paulo
•
Classe 2
Para distinguir: Adubos, acidos sanita.
rios, águas desinfetantes e para fins sadados, ri-sala-moscas e • inietos (de
goma e papel ou papelão). alcalis, bactericidas, baraticidas. carrapaticidas, creo
sol. creosotalina, creosoto, desodorantes.

lentilhas, linguiça, louro, mas.
sai alimetuticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate,' mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nusei; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães, pisos, prlinés, pimenta, pos para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas paea animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, Limaras. talha.
rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

o

Tèrmu n 658.330, de 26-8-1964
Fiação e Tecelagem Dona Rosa S. A.
Estado da Guanabara

FIAÇÃO E
TECELAGEM
DONA ROSA S. A.

Ciasse 2
Substâncias e reparações químicas
na veterinária e' para fins sanitários
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins saniNome Comercial
tários. apanha-moscas e insetos (de
goma e pfape) ou papelão), álcalis
Termo n9 658.331, de 26-8-196-1
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas Fiação e Tecelagem Dona Rosa S. A.
cresol, creosotalina, creosoto, desodoEstado da Guanabara
rante, desinfetantes. defumadores ex.
termiaadores de pragas e hervas dant
abas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de assoe
fertilizantes. fosfato& ‘ormicidas.
iNDOSTRIA BRASILEIRA
gantes, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas. inseticiClasse 23
das. insetifugos. larvicidas, microbial
Artigos da classe
das, mediEhmentos para animais. aves
e ',cisai óleos desinfetantes - e vetert
Têrmo n° 658.332, de 26-8-1964
nados, petróleos sanitários e desinfe- Fiação e Tecelagem Dona Rosa S. A.
tantes, papel fuinegatórics. pós insetici
Estado da Guanabara
das, paraticalas. tungicidas e desinie
Classe 24
tante& preparações e . produtos inseti. Artigos da classe
cidas, gerrnicidas, desinfetantes e veteTèrmo n° 658.333, de 26-8-1964
rinários, raticidas. remédios para fiai
Irmãos Almeida Santos Limitada
veterinários, sabões veterinários e deEstado da Guanabara
sinfetantes, sais para fins- agrtcoias
horticulas, sanitários e veterinários
sulfatos. super fosim tos, vacinas para
aves e animais venenos contra insetos
•
animais e hervas dadinhas

DONA ROSA

.

Termo n° 658.329, de 26-8-1969
Tortuga Companhia Zootécnica
•Agrária
São Paulo

banhos pentes, vaporizadores de pert;
Classe 41
me: escovas para dentes, cabelos, unhai Alcachofras, aletria, . alho, aspargos.

e alhos, rum de louro, saquinho •rtu
mado, preparados em pó. pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento daa unhas
dIssolVentes e vernizes. removedores da
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, ;Mios e pintas ou sinais arti
ficiais. óleos para a pele

Janeiro de 1965

•

açúcar, alimentos paar animais. amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, ararnta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cangica. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,

chouriços, dendê, doces, doces de fruta:4, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alinaenticias, favas, féculas. flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
desinfetantes, &fumadores, esterminado, goiabada, geléias, herva doce, herva
re-s de pragas e hervas daninhas, estere. mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
hzadores, embrocações para animais, en• condensado, leite em pó, legumes em

PAPELARIA
DUARTE NEVES
Classes: 17 — 33 — 38
Título

Térmo a° 658.334, de 26-8-1961

Irmãos Almeida Santos Limitada
Estado da Guanabara

r SA F YR

uIDOSTRIA BR ASILEIRA1]

Classe 38
Artigos da classe
Termo n° 658.335, de 26-8-1964
Casa Lieber Essências S. A.
Estado da Guanabara

RASA LIEBER
Classe 48
Titulo

Quinta-feira 7

Termo n° 658.336, de 26-8-1964
Casa Lieber Essências S. A.
Estado da Guanabara

ASA LIEBER
...INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe
Termo n9 658.337, de 26-8-1964
A Guitarra de Prata, Instrumentos de
Música Limitada
Estada da Guanabara

C:1

RIO

OFICIAL (Secrio ;11)

Termo na 658 .342, Ile . 26-8-1964
Tapeçaria A Nacional Limitada . .
Estado da Guanabara

TAPEÇARIA
A NACIONAL
Classes: 33 — 34 — 40
Titulo
Termo n9 658.343, de 26-8-1964 s
A Insuperável Móveis Limitada
Estado da Guanabara

A INSUPERÁVEL
Classs: 9 — 33
Título
Termo na 658.338, de 26-8-1964
A Guitarra de Prata, Instrumentos de
Música Limitada
• Estado da Guanabara
:¡%. 0E.IfTsalaRA Dt, pte474.,‘
•

'11D0111W1 IIIIMULDRA

Classe 9
Artigos da classe
Termo n° 658.339, de 26-8-1964
Banco Borges S. A.
Estado dá Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
, Artigos da classe
Termo n9 658.340, de 26-8-1964
Dolomita e Minério do Brasil Dosil
Limitada
Estado da Guanabara

o

DOSiL
1.

nino n° 658.347, de 26-8-1964
Roupas Adam's Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira:

Termo n9 658.349, de 26-8-1964
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
Estado da Guanabara

Classes: 10 -- 33
Titulo

LAPIDAÇÃO RIES

Classe 33
Para distinguir: Promover o bem-testar
e ajustamento social dos individuos axcepcionais de Sacias as idades, onde quer
que estejam, • em casa, no trabalho, na
comunidade, as instituições e nas escolas públicas, particulares e religiosas

Classes: 13 — 33
Titulo

Termo n0 658.350, de 26-8-1964
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
Estado da Guanabara

Termo n9 658.346, de 26-8-1964
Brazáo Engenharia e Arquitetura
Limitada
Estado da Guanabara

APAE

Termo no 658.348, de • 26-8-1964
Associação de Pis e Amigos dos
Excepcionais
Estado da Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargo,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biacoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, cansarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios cromietes, compotas, canqica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes,

Termo n° 658.345, de 26-8-1961

Nome Comercial

Nome Civil

Termo n° 658.354, de 26-8-1964
Classe 13
IACA — Indústria Azevedo Cunha di
Para distinguir: Adereços, alianças,
Alimentos Limitada
ateis, alfinetes, berloques, fivelas, caiSão Paulo
xas para joias, colares, souvenires, pulseiras, metais preciosos 'ou suas imitações, estatuetas

PANMÉDICA

'e Arquitetura Ltda.\

Associação dé Pais e Amigos dos
Excepcionais
, Estado da Guanabara

`AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS',

Termo n° 658.344, de 26-8-1964
PanmédIca S. A.
Estado da Guanabara

E3razão Engenharia

Termo n9 658.352, de 26-8-1964

pAiLIE,,,
rinSSOCIAÇfÁ:13-Er

Classes: 33 -- 40
Titulo
.

Paulo Becker
Cia.
Estado da Guanabara

Janeiro de 1966 6.1

Classe 33
Para distinguir: Promover o bttn-testar
e ajustamento social dos indivíduos 'excepcionais de tõdas as idades, onde quer
que estejam, em casa, no trabalho, na
comunidade, 11.9 instituições e nas escolas públicas, particulares e religiosas
Termo n° 658.351, de 26-8-1964
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
Estado da Guanabara

chouriços, dendê, doces, doces de fruam. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas. féculas, flocos, tareio, fermentos, feijão.
riços, frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose. goma à mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, 'gelatina'
goiabada, geléias, herva • doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
conoensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina. marmelada, Macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, sares: óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos. oa'es, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins:
queijos, rações balanceadas para anitna:s, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
saaduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de totnates e de
frutas; torradas, tapioca. tatuaras, talha_
rim. tremoços, tortas, tortas ;sara a11mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Termo no 658.355, de 26-8-1964
LACA — Indústria Azevedo Cunha cla
Alimentos Limitada
São Paulo

% A c

Induez, Braolleafit
• Classe 16
Artigos da classe
Termo n° 658.341. de 26-8-1964
Casa Universal de Máquinas de
Escritório Limitada
Estado da Guanabara

CASA UNIVERSAL
Classes:' 17 — 33
Titulo

Classe 33
Para distinguir: Promover o bem-testas
e ajustamento social dos indivíduos excepcionais de Calas as idades, onde quer
que estejam, em casa, no trabalho, na
comunidade, na instituições e nas escolas públicas, particulares e religiosas
,

Classe 33
Para distinguir: P-ornover o bem-testar
e ajustamento serial dos individuos exce.pcionais de fiadas as idades. onde unas
Classe 4,
que estejam, em casa, no trabalho, na Alcachofras. aletrin, alho, aspargss,
comunidade. na institnicões e nas esco- açúcar, alimentos parir atimais, amidu
las públicas, particulares e religiosas amesdoas, ameixas, antendoitn, arartta.

62 ,QuInta-feira
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"Tia= a° 658.359, de 26-8-1964
.meteres, shorts, sungas,:stobas ou slacks. saiàs, , casados, 'Chinelos, -dominós, achararroz, atum, ;avela, 'avelas, &alta, azeiCasas José .-Araújo S. .A.
tonas. banha, lbacalhau, 'batatas, "balas,
tuier, ...toucas, -turbantes, ".ternos, arai- pes, fantasias, 'fardas "para 'militares, CO.
Pernambuco
¡formes .e vestidos
biscoitos, bombons, bolachas, 'baunilha,
'
• . legais, fraldas.- galochas, gravatas, gor• (Marca genérica) ,
café em pó e ,em 'grão, camarão, canela,
ros. jogos de !ingeria. jaquetas, laques.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
lutas, ligas. „lenços, :mantéis, meias,
I
Termo
IV
658.364,
de
26-8-1964
Caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
ma:6s, mantas, anandrlão. -manilhas, pa'Casas
José Araújo S. . A.
Cereais, cominho, =eme de Jetta (cremes
letós. palias, perihoar, Isulover, pelerinas,
Pernambuco
alimentícios .croquetes, compotas, caspeugas, , ponches, _polainas, pijamas, pa.
. • • Classe 37
e:c.a, ,coalhalla. castanha, ,:cebola, &condi
nbos, 'perneiras, quimonos, -aegalos,
}Para distinguir: :Roupas Lie 'cama e me- çobi de chambre, roupão, sobretudos,
mentos para alimentos, colorantes.
ssa,
inclusive
cobertores;
toalhas
de
uso
Chouriços, dendê. * doces, doces de frususpensórios. saidaa.de -banho, sandálias,
- pessoal, panos de prato e análogos
tas, espinafre, essências alimentares, emsuciares, shorts. sungas,_stolas ou slacks.
- (Marca genérica)
padaí, *ervilhas, 4enstovas, -extrato de ¡totuier, " toucas. turbantes, ternos,-uni.
mate, 'farinhas -alimenticias; favas, U,
dormes e -vestidos,
Termo n" 658.565, de 26-8-1964
-Classe 23
cuias, 'flocos, breio, 'fermentos. feirao:
, (Marca ;genérica )-1
.
;
Casas
José
Araújo
.S
.
.
A.
-Para
distinguir;
Tecidos
em
geral
figos, frios, 'frutas. sêcas ;naturais e -risPernambuco
.
. Termo n° '658:370, de 26-8-1964 •
ta:iradas; gricose, .goma de mascar, gor"Termo ri° 658 360, 'de '26..8-1964
. .
• Casas :José (A-railja S. 'A.
duras, grãnulos, ,grão de bico, gelatina,
,,
Cosas
José
Araújo
S.
A.
Pernambuco
volabada, geléias, thervá aloce, larva
•ARAI2J0,..
Pernambuco
JOSÉ
mate, 'hortaliças, lagostas, .linguas, leite
Classe 37.
Classe 36
• - •
.
Condensado, :leite em pó, .legumes em
Para distingUir: Roupa de cama .e ma.Artigos
.de
vestuários
Pkra
iBráileirã
,
Indústria
conserva. lentilhas, .linguiça. -louro, :mas.
ssa, intiusive e-cob rtores; 'toalhas de uso
sai alimentícias, mariscos. manteiga. e roupas 'feitas em geral: Agasalhos,
pessoal, panos 'de prato e análogos
avel,tais,
alparcatas,
anáguas,
b'usss,
margarina, marmelada, macarrão, mas.
. _
(Marca genérica)
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- botas, botinas. "blusões, 'boinas, baba
Classe' 23.
•
douros,
bonés,
capacetes,
cartolas,
carasas 'para mingaus, .molhos, -aroluseas.r
Para distinguir: :Tecidos em geral
-Termo n 0 :658.371, de -26-8-1964mostarda, ,mortadela, _nós 'moscada, no- puças, casação. coletei, capas, chalis
, Bar e Caldo de Cana Vista Alegre calçados,
chapéus,
cintos,
zachecolf
Termo
ar°
,
658.366,
de
.26-8-1964
zes; óleos ,comestiveis—ostras -ovas,
-Limitada
- Casas 'José- /Araújo .5...A.
pães. ,piaos, orlinés, pimenta, ¡pós. para cintas, embirrações, =pinhos, calças.
lEstado
Guanabara
senhoras
e
de
crianças,
calções,
cal
de
Pernambuco
,pudins, pickles, peixes, ,presuntos, ;pa.ças. camisas, .camisolas, camisetas,
'Classe
56
-pstilhas.
,pizzas,
,pudins:
tas,
queijos, rações .balanceadas para ¡ani- cuecas, ceroulas, 'colarinhos,' cueiros, Para distinguir: -Artigos 4e .vestuárioss
se
sagu, sardinhas. saias, casacos, chinelos, -dominó*, echar. e roupas ifeitas ¡em gerai: skgaihos
mais, requeijões.
VISTA ALEGRE
nes.' fantasias, fardas para 'militares, cose.nduiches, salsichas, salames,. sopas . en- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- aventais, . alparcatas. -anáguas, blusas.
douros,
bonés:capacetes.
cartolas.
cara.
INDOSTRTA 13RWSIEL1RA
latadas, sorvetes, sucos de tomares e 'de
frutas; torradas, tapioca, !tâmaras, 'talha. ros jogos de litigaria, ,jaquetas, laques, .pueas. .casação, coletes,. tcapas, chales
luvas,
ligas,
lenços,
-mantem,
melas,
calçados,
-chapéus,
cintos.
cacbecals.
rim, tremoços, • tortas, nonas p ara ali- maiôs, mantas, mandrião, manilhas, pa:imas, _combinações, .carpinhos, (-calças
Classe Mi
-mento de animais e "aves, 'torrões,
- pelerinas. de senhoras ..e _de ..crianças, scalções. mal.
letós,palas,
penhoar,
pulover,
Para distinguir: k Cattioal e cana. - salga
f
-vinagre
toucinho e
peugas, ponches. polainas, -pijamas, pu. ças- ,- ' camisas, reamisolas, mamisetas, dinhas, 'pasteis, croquetes, ,prezuntos
uhos, perneiras. quimonos, regalos, cuecas, ceroulas, -.colarinhos, ,cueiros.
-mor ta nde/as
Têm:o n9 658.356, ,de 26-28-1964
robe de chambre, roupão, 'sobretudos, -saias. casacos. chinelos, -dominós, achar.
Casas José Araújo S. A.
Termo n° '658.572, de 264-1964
suspensórios. saldas 'de banho. -sandálias. pes fantasias, -fardas para militares, coPernambuco
Mercearia Potiguar Limitada
sueteres,:shorts, 'sungas, stolas ou slacks, legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorEstado da Guanabara_
Miei.. 'toucas, :turbantes, 'ternos, -uni- .•os. jogas (de 'brigaria, 'laqueias. 1/aques,
1
formes e 'vestidos
. luvas,
ligas, ilesos. imantas. meias..
(alem. Mantas, mandrião.. manilhas, pa.
Terns o -n o 658.361, de 26.5-1964
tetos,- Palas. penhoar, .pulover. pelerinas.
Casas José Araújo S.
peugas, ponches, polaina's. pijamas, puPernambuco
nhos, perneiras, - siumionos, regalos. ',INDúSTFtIA BRASILEIRA
Classe 37
robe . de chambre.: . roupão, sobretudos
Para distinguir' Roupas ,de' cama e me- suspensórios. sa idas • de • banho, -sandálias,
' [Classe 41
sa,
inclusive
cobertores;
toalhas
de
uso
Classe 23
suciares, Mhorts. sungas, stolas -ou saras. Para distinguir: Manteiga, queijos, leis,
pessoal, panos de prato e análogos
Para distinguir: -Tecidos em geral
tuim.; toucas. turbantes,
turbantes,ternos, 'uni- em pó, biscoitos, „chocolates, confeitos
, formes te -.vestidos'
doce em calda (e cristalizados, goiaba•
termo
n°658.362,
de
26-8-1964
'Termo -n° 658.357, de '26-8-1964
•
(Marca genérica) • .
da, mar-Melada, geleias mel e melado'
Casas 'José Araújo •S'.
Casas José Araújo S. A.
sorvens, suco de 'frutas
Pernambuco
Pernambuco
Termo n o 658.367, de 26-8-1964
Classe .36 , Casas jo,a' .Araújo S.A,.
- Termo n° 658.1373, de 26-8-1964
Para distinguir: Artigos -de vestuárik..;
Pernambuco .
• :talo da Cunha 'Porto
.AR...AÜJO
,
"e roupas 'feitas em ,geral: ..5.ganaltos.
\Classe 57
Estado da -Guanabara
aventais, alparcatas, anáguas, 'blusas.
Para distinguir: 'Roupa de cama e meIndústria J3rasiieira
botas, 'botinas, 'blusões, 'boinas, babasa, 'inclusive cobertores; toalhas de uso
douros, bonés, capacetes, cartolas. carapessoal, panos de prato e análogos
puças, casação, coletes, capas, chales
(Marca - genérica).
Classe
23
ce.ehecols. calçados, . chapéus, cintos.
Termo m o 1358.368, 'de 26-8-1964
Para distinguir: "Tecidos em geral
cintas, combinações, carp'nhos. calças.
Casas 'José Araújo 'S. A.
Brasileira
• 'de senhoras e de crianças, cal:ões, „calTermo
n°
658.363,
de
26-84964
. ças, camisas, camisolas, camisetas.
Pernatribuco
Casas José Araújo S. A.
• cuecas. .ceroulas. .colarinhos, cueiros.
Pernambuco
Cltáse '36
,
saias, casacos,• chinelos. decairás, echarClasse 36
ZÉARACJO
Para distinguir: Snpatinhos, Casaqui
pcs. fantasias, fardas para militares, conhos, toucas, górros e mantas de tricô
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- Para distinguir: .Artigos de vestuários
Indústrla .Brasileira'
ros, logos de lingerie, jaquetas, 'aguei, e ,roupas feitas em geral: .Agasalhos.
. ..
Termo
658.374, de 26 .43.1964 •
luvas, ligas, lenços, mattC3, meias, s• tztáas alperecatas. anáguas, 'blusas,
.
blusões, boinas, '.-baba.
Incopil
—
Indústria
'e Comércio de
'
• maiôs, mantas. mandrião, manilhas, pa- botas, botina-,
Classe 23'
-.
'ParqueInfantil
lintithda
r. .letós; palas. penhoar. pulever, pelerinas, dottros, bonés, capacetes, cartolas. -caraPara distinguir: 'Tecidos -em .geral
Pernambuco
,_.............
▪ peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. puças, casação, :coletes, capas, tchales
' Termo ti" 658.367, -de '26-8-1964
ahos, perneiras, quimonos, regalos, cachecols, (calçados. chapéui, cintos.
cintas, combinações, caminhos,. calçar
.
Casas José ,Araújo S. A.
g robe de chambre,' roupão.- sobretudos.
Pernambuco • - suspensórios. saldas de banho, nandáus. de :senboras e de crianças, calções, cal
ças.
camisas,
camisolas,
camisetas
Classe 26
N-1 teres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
▪ • 1:3'er, toucas, — turbantes, ternos, ani- cuecas, ceroulas, -colarinhos, 'cueiros, Peca distinguir: Artigos de vestuários
saias, casacos, chinelos, dominós. achar. e roupas feitas -era . geral: Aaasalhos
loformes e vestidos
Pé
pes, fantasias, • fardas para militares, co aventais, alparcatas. anáguas, blusas
legiam, fraldas, galochas. -- gravatas, -gor- botas.- • botinas. blusões, boinas, baba
Termo n° 658.358, de 26-8-1964
ros, jogos de lingerie, jaquetas, Inces. doirros. bonés. capacetes. -cartolas, cara
Casas José Araújo -S. A.
14
luvas, ligas,. Laços. mantem, meias ouças, caiação. coletes. capas, -Chales
Pernanibuco
maiôs, mantas, mandrião. manilhas, pa cadbecols. - calçados. chapéus. 'cintos
Classe 37
L 'Para -distiaguir: Roupa .de- cama e me- letós, palas, -penhoar. pulover, -aderirias - 'cintas, combinações, -carpidhos. calças
.
toalhas de uso peugas, ponches, polainas, -pijamas, pu. ,le :senhoras . e -de -crianças. 'calções, ca:
Na, inclusive Classe .49
n,ssoai, panos de prato e análogos nhos, perneiras, quirnonos. -regalos . ças. -camisas. --em:aludas. .caniisetas Tara distingulr: Brinquedos e passaters
suspensórios, saldas de banho, (sandálias , cuecas. ,ceroulas. • calnr, inhrbc_ ,nwirria
"(Marca gcnérical
pos desportivos

li

DiKLASS1

P O T LUAR

LOJAS KLASS

f

.I. R R. junior
Indústria
n°

•

•
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Termo n°'658..379, de, 26-8-1964
Incopil — Indústri . e- Comércio de
Parque Infantil
Pernambuco

Têrmo, n9 658.375.. d 26:8.1964,
Confecções Luxenvest Limitada
Pernambuco

• Confecções
Luxenvest Ltda.

Termo n° 658..34'35, de 26-8-1964
Sul Atlântico de Pesca Limitada
Santa Catarina

'INCOPIL
Irídústria e Comércio
defarque,
Infantil, Lt&t.

Nome Comercial
Termo n° 658 .376, de 26-8-1964
Confecções Luxenvest,. Limitada
Pernambuco

elumenaultda.
bk- se- Comercial

SULPESCA

Termo no 658.380.', de , 26-8-1964
Máquinas Piratininga do Nordeste
S. N.
Pernambuco- , .

Indústria, Brasileira
Classe 41
Para distinguir: , Peixes em - conserva,
em salmora, em extrato, em pasta e em
. geléias
•

.Maquinas

Nordéste'

SM

Termo n? 658,386; de :26-8,;1964 •
atro :Verde Exportadora e- Importaslora
..Lisaitada
Paraná:

Name- Comercial'
Classe 36
Termo no 658:381, de 268:1964
Para distinguir: Artigos de vestuários
Antonio M: Soares,
e roupas feitas em geral: Agasalhas
Pernambuco,
aventais. dparcatas, anáguas, . blusas,
boas, botinaa, blusões.. boinas. babaI
Indústria Brasileirai
duros, bonés, 'capacetes, cartolas. cara.
Classe 41
ouças. casação. coletes; capas, cholas.
Para distinguir: Café , em grão;., torrado
cacheco/s, calçados, chapéus. cintos,.
Indústria Brasileira,
cintas: ' combinações, caminhos.. • calças;
e em pó
de senhoras e de crianças, calções. cal:
Termo
no
658.387, de 26-8-1964,
. Classe.
,
ças. camisas, camisolas, . camisetas.
Comercial Mirim . Limitada
cuecas, ceroulas., colariabos., cueiros, r Para distinguir: Máqaina, de costura:
saias casacos, chinelos., doçainOs.. achar?
Santa. Catarina,
" Termo n°- 658 . 382., de_ '26,8-1964
pes. fantasias, , fardas. para, militares.. co.
de;
Moagens
Boavista
4•dade.
!ecoais,, fraldas.. galochas,, gravatas. goz-,
Limitada
ros. itigos, de lingerie. Jaquetas, laquês.
Pernambuco
luvas„ tensos.. mantõs.. meias.
maiôs, mantas. mandrião.. manilhas., pai.
Classes: 41 — 42 — 1.3 —
tetos. palas., pealuaar, puloyer. pelerinass
Título
peugas., oonçbes., polainas., pilamas., pu.,
MOAGENS
nhos. perneiras., quienonos. regalos.
Termq, n° 658.388, de 26-8-1964,
robe de chambre., roupão, sobretudos,
Farmácia Toledo Limitada.
BOAVISTANA
auspensórios, saldas de banho..sandáltas.
Paraná.
sueteres..sborts.,sungas. stolas-,ou
1ndústria Brasileira
tuler, toucas., turbantes: ternos, uniClasse,: 41
1
formes k vestidos' .
Para distinguir: Café.: em grão, torrado
e em pó, cuminho, fubá; temperos a
Termo no 658.377, de 26-8-1964
Jorge José: Machado Ramos
base de pimentão: e- urucum
•
Ciassem 31— 10-,— 48,;
Pernambuco
Titulo
Termo no 658.383, de . 26-8-1964..
Madeiras Cauduro Limitada
Termo no 658.3.89, de 20-81964
Rio Grande do Sul
Mecânica,. Passo. dó. Socorro Limitada
Santa, C.atariw.

•,Rio, Parana

- 4

Jcda,

r

emieteutt litztüft

wn4eia 7tetedd.

canal

CAUDURO
,Indústria, Brasileira

Casse 32
Pará- datinguin• Uma revista. Impressa
Têrmo n° 658-.378; de. 26-84964
Francisco Parreira Paz
Pernambuco •

•
.
Classe
Para, distinguir: Madeiras de teia. espl
cie em toros e serrara

..••n••••n••01,.n

tB

Têrmo no 658.392, de' 26-8-1964
Fábrica de Brinquedos Blumenau
Limitada.
Santa Catarina‘

Fabrica da brinquedos

Nome ,- Comercial

do
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Termo n° 658.384, de 26-8-1964
anco da, Produção.. Riograndense, S=.A..
Rio Gtande• do .Sall

1

Mecânica
Passa da Socorro)

Fab r
de Instrumentos, Musicai
Blumenau Ltda.'
Nome- Comercial
Termo n° 658.394, - de: 26-849.64
Gráfica Riosulense S. A.
•
Santa Catarina

"'aficai
Riosulense
Nome Comercial
Termo no 658.395, de 26-8-1964
Máquinas e Motores Helmo Limitada
Santa Catarina

Maquinas,. e Motores,
l+o'Imo Lida.
Nome Comercial
Termo. n° 658.396, de 26-8-1964.
Metalárgica. Pag&Limitada
'
Santa, Catarina.

Metajurgica
Pagá

Classes: 6'— — 21 —33 — 39
Titula

Nomes Comercial.

Termo a° 658.390; de. 26-8-1961'
Clinicas DalrOglio Limitada
Rasaria

Termo. n° 658 .397„ de 26-8-.1964
Sulina. Representações Limitada.
Santa, Catarina,

Clinic-as
Dali Og.lio Ltda.
Nome Comercias

" Classe 50,
Para distinguir: Cartazes impressos,
cheques, clichês, cartões t ermos/a/AstiClasse 41
cos de identidade, eti quetas Impressas.
Para distinguir: Cal.,é em grão, torrado faturas, folhinhas impressas, notas proe em pó
missórias, recibos e rótulo,

Termo 1;4. 658.393; de 263-1964.
Fábsica de Instrumentos Musicais
Blumenau. Limitada
Santa Catarina

Termó, nO 658..391, de 26-8.190
Comercial Tatan Limitada.
Santa Catarina

Comerciai Titan Ltd a.
Nome Comercial

§. dna RePresentaçpes.Ltd3,1
Nome Comercial
Termo no) 658..398, de 26-8-1964
Transportes Capivari Limitada
Santa Catarina-

Transportes
Cãpivari Ltda.
Nome Comercl—
al
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Quinta-feira 7

DIÁRIO OFICIAL

(Seção III)

Janeiro de 1965
MEI

-Têrrno n9 C8.399, de 26-8-1964
Laboratórios Prismut S. A.
Estado da Guanabara

j

Termo n° 658.402, de 26-8-1964

' Pirâmides — Engenharia e Construções
.

Limitada
São Paulo

PIRÂMIDES - Engenharia

Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado na hemorragia genital
e nos abortos habituais
Tèrnio n° 658.400, de 26-8-1964
Laboratórios Prismut S. A.
Estado da Guanabara

eitapiex
Indústria' Brasileira

,"?

Tármo n0 658.413, de 26-8-1964
Suerdieck S. A. Crarutos e Ciçiarndhou
opSuilcu.to.id
Bahia

tilAS OA SORTE"

PRORROGAÇÃO

Classe 32
e Construções Ltda.
Para distinguir: Albuns, almanaques,
anuários, boletins, catalogos, jornais, IL.
Nome Comercial
vros, peças teatrais e cinematográficas,
Indústria Brasileini
programas de rádio e televisão, publicaTermo no 658.403, de 26-8-1964
ções, revistas
Piramides — Engenharia e Construções
Classe 44
Limitada
Para distinguir: Charutos, cigarros, paTêrmo na 658.411, de 26-8-1964
São Paulo
lha para cigarros, rapé, tabaco, fumo
Comercial e Industrial Plástibor
desfiado, em rolo e em corda
Limitada
São Paulo
Urra° n° 658.415, de 26-8-1964
ramig — Ferro e Aço de Minas
Gerais S. A.
Estado da Guanabara

TRAN

,

Obras Que Desafiam
O Tempo"

Classes: 5 — 6 — 7 — 11 — 14 --- -5
— 16 —21 — 40 — 50
Para distinguir: Construções civis em
geral, compra e venda de imóveis

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado na falta de apetite

Têrmo II° 658.405, de 26-8-1964
Saad & Cia. Limitada
São Paulo

Têrmo -n° 658.401, de 26-8-1964
Oscar Ronchetti Y Cia. S. R. L.
Argentina

"R A 1-6 O O D"
IND. BRASILEIRA
Classe 28
Para distinguir: Laminas de plástico,
saltos e solados plásticos impermeabili_zagaia de base resinosa ou plástica

IN 111 40 hTflé ARG ESTIOA

Timm sto 658.410. de 26-8-1964
Setedias Editora Limitada
São Paulo

Têrmo a9 658.406, de 26-8-1964
Saad & Cia. Limitada
São Paula
Classe 1
Para distinguir: Tintas, corantes, esmaltes, vernizes, quimicos e produtos quimicos para uso em impermeabilização

Classe 39
Para distinguir: Solados solas, saltos
de borracha para sandálias, e calçados
em geral, tiras e alças para sandalias,
confeccionadas em borracha
Termo no 658.412, de 26-8-1964
A Torre Elffel Conecções Limitada
Prorrogação
Estado da Guanabara
.

PRORROGAÇÃO

t..msse 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze
barra, em fio, chumbo em bruto oct
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
laminai de metal, lata em %lha lado
em folha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalha&
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metal' estampado;
metais para solda, niquel. zinco

Classe 41
Tênno n°658.407, de 26-8-1964
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Termo a° 658.416, de 26-8-1964
açãcar. alimentos paar animais, amido,
Setediaa Editora Limitada
Famig — Ferro e Aço de Minas
amêndoas. ameixas, amendoim, araruta.
São Paulo
Gerais S. A.
arroz. atum, aveia. avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Estado
da Guanabara
'A REVISTA ADULTA 00
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
HORARIO
NOBRE"
café em pó e em grão, camarão, canela.
•
em pau e em p6, cacau, carnes, chá.
TORRE EIFFEL
Classe 32
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
frase
de
Propaganda
cereais, cominho, creme de leite.- cremes
•allmenticios croquetes, compotas. canTanto n9 658.408, de 26-8-1964
Classe 37
gica coalhada, castanha, cebola, condi . Perna
— Fertilizantes e Inseticidas
nhs para alimentos, colorantes,
Para distinguir: Roupas de cama e meLimitada
chonriços, dendê, doces, doces de fru•
sa, cobertores, edredons, agasalhos paNome Comercial
São Paulo
tas. espinafre, essências alimentares, emra cama, toalhas de banho e de rosto
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- -111
Têrmo no 658.417, de 26-8-1964'
Tênno nv 658.414, de 26-8-1964
mate, farinhas alimentícias, favas féMacmar — Máquinas e Accessáriot
Companhi de Fumos Santa Crus
culas, flocos, farelo, fermentos.. feijão,
Marítimos Limitada
Rio Grande do Sul
figos, frios, frutas secas naturais e arfa,
São Paulo
IND. BRASILEIRA
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
talizadas: gricose, goma de mascar, gor.
• Classe -8
mate. hortaliças. lagostas, !lagoas. leite
condensado, leite em p6, legumes em Para distinguir: Um aparelho para atm
use das folhas (plantas)
.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masmargarina. marmelada. macarrão, enoTêrrao
n°
658.409,
de
26-8-1961
daras. granulos, grão de bico, gelatina,
Saad el Cia. Limitada
goiabada, geléias, herva doce, herva
São Paulo
as de tomate, mel e melado, mate. mas.
Cinge 6
CU para mingaus. molhos, moluscos,
Para distinguir: Máquinas e motora'
mostarda, mortadela, nós moscada, nomarítimos e suas partes Integrantes
zes; óleos 'comestíveis, ostras, ovas.
Têrmo n9 658.418, de 26-8-1964
pães. placa, prlinés, pimenta, p6s para
IND. BRASILEIRA
pudins. piadas, peixes, presuntos, paMacmar — Máquinas e Accessórios
tés, octit-pms, astilhas, pizzas. pudins:
Marítimos Limitada
Classe 28
queijos, rações, balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas. Para distinguir: Laminas de plástico,
sanduíches salsichas, sa?artea. scpa7 1. saltos e solados plásticos, impermeabiliClasse 44
MACMAR- Máquinas,
latadas. sorvetes, sucos de tomates e
zantes de base resinosa ou plástica
Para distinguir: Cigarros
freta:: torradas, tapioca. tainras, talha.
i- Accessórios MarItimos Ltdá
rim tr.-rnoços. tortas, tortas para all.
rw'iiro •cie animais e aves, torrões,
PREÇO DO NÚMERO,DE HOJE: CR$ 10,00
toucinho e vinagre
Nome Comercia!

FAMIG -1-erro e Aço
Minas Gerais S/A.

FOLIOMETRO°

°RAINHA",

