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CAPITAL FEDERAL
•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA ?ROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dãoii4•8 é S•orotdrio da indústria
Rio, 8 de Janeiro de 1954
Perca Propaganda S. A. - no segurar, Interposto ao indeferimento do
armo 130.636 - modulo da utilidade para - Indioadot Luminoso de
lianas - do requerente: Edson Assad
David e Hélio Wronesi - De *cerdo com o artigo 50 da Lei 4.048-61
•- • da Portaria Ministerial de 27-9
da Ona primeiro lugar, coube,
oo do recurso de fie. 62 • lhe d ou P ro
-vimento,parfmeparto
despacho recorrido de fls. 61, • em
aoneeqüência manter o despacho de
fia. 55, face as anterioridades impeditivos e os laudos técnicos unanimes
existentes no processo, visto a mexi.¡Anele do requisito essencial de novidade do pedido de fls. 2.
Em l 2.° lugar. conheço do recurso
de (ti. 105, e lhe nego provimento para reformar em parte o despacho recorrido de fls. 61, e manter 3 despacho de fls. 55. em virtude das patentes concedidas - 60.494 e 3.656, tidas como anterioridades impeditivos,
• vigentes com aplicação dos artigos
39 e 41 do Código da Propriedade
Industrial. cabendo sarnenta ao Poder
Judiciário outro pronunciamento, visto o decurso do prazo concedido no
artigo 80 do C.P.I.
Em 3. 0 lugar, não conheço do r•curso de fl.. 123, por ter sido apresentado intempestivamente, com aplicação doe artigos 27 parágrafo 2.° •
196 letra "A" do Código da Propriedade Industrial. Publique-se, para conhecimento doe interessado'''. Rio de
Janeiro, 7 de janeiro de 1965. (a.)
Eduardo Portalla Netto, Secretario da
Indústria.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL .
IfiXPEDIENTIC DA SEÇÃO.
RECURSOS

Exiginoia
Rio, 8 de Janeiro de 1.964
' ABC Rádio e Televisão 5. - A. no pedido de reconsideração no termo
366.840 - Cumpra a exigência.
PORTARIA NP 101, DE 29 DE DE'
ZEMBRO DE 1964

Privilégio de inVenção • deferido:
N.° 106.515 - Processo e mecanismo de moldagem e artigo
moldado - Crown Alt.,thine And
Tool Company.
N109.345 --. Dispositivo para
encrespar o cabelo - Eduardo Sabino de Oliveira.
N.o 111.389 - Recjpjente termoplástico Hedwin Corporation.
N.o 111.645 - Oscar James
Gagne Bernard Joseph Brown.
N.o 113.6?8 - Processo e embalagem para _acondicionamento de
alimentos - American Cari Company.
• N.9 115,698 - Processo de flutuação NOVA Beaucage Munes

O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 50, item V, do Decreto número 535, de 23 de janeiro de 1962,
Resolve prorrogar, de acardo com o
artigo 50 item XVIII, do Decreto número 535, de 23 de Janeiro de 1962, Limited.
o expediente do Setor de Protocolo
N.o 118.740 - Dispositivo para
Geral do Serviço de Recepção, Informações • Expedição, deste Departa- tensão de rtbos - Preparation Inmento, no dia 29 de dezembro de 1964, dustrielle des Combustibles.
N.o 118.877 - Aplieador de pó
até às 23,59 horas (vinte • trai, liokas • cinqüenta e nove minutos), em - Copperweld Steel Compa.ny.
N.o 11,8.970 - Nóvo sistema de
face do elevado número de podidos
de., registros de marcas e patentes ie bloqueio da porca em unibes rosinvenção que incidiu no supra-referi- queadas - Istvan Krauat,
do dia, por parte de interessados deN.o 119.331 - Aperfeiçoamensejosos de se valerem da antiga lei do tos em suportes de Máquinas fumelo (Lei n. 0 2.916, de 18 de outu- radeiras elétricas portáteis - Paubro de 1956).
/o Mario. Metia.
Rio de Janeiro, em 29 de dezembro
N.o 121.631 - Camadas copiade 1964. - Comido Saboya, Diretor. doras para preduzir 'formas imGeral.
pressoras por meios foto mecanjnjeos
/Lane Aktiengesellsehaft.
EXPEDIENTE DO DERETOR DA
N.o
121.691
- Processo ,de proDIVISÃO DE PATENTES

duzir formas jmpressoras - Xaile

De

8 de janeiro de 1965

Aktiengesellschaft,

N.o 122.176 - Parsluoos 8 porcas
auto irnobi/izantes Nylok
EXPEDIENTE DO DIRETOR
S. A. Ferragens e Ferramentas.
GERAL
Uma vez decorrido o prazo de N.o 122.228 - Aperfeiçoamenrecurso previsto pelo art. 14 da tos em anéis de aperto - Joseph
Reoonaidorapio de Despaoho
Lel n. o 4.048 de 29-12-81 e mais, •Treves. •
10 dias para eventuais juntadas de,
Rio. 8 de Janeiro de 1964
recursos, e do mesmo não se tendo N.o 122;258 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a fabricação
Termo. 475.702 marca: Leu- valido nenhum interessado, ficam, de
vidro plano - Pilkington Bronotificados os requerentes abaixo) thers
aanne - de: Fernando., Cortes.
Limited,
Cia. Ltda. - De actirdo com o artigo mencionados a comparecer a éste
N.o 122.324 - Aparelho cieiro
Departamento
a
fim,
de
efetuarem
65 do Decreto 535, de 23 de Janeiro
sono terapja - Ari liorio . s Rog
de 1962. e parecer da Divisão de o pagamento da taxa final concer-tislav
Dzule.
Marfa s . reconsidero •x-officio o dm:- nentes a expedição dos rehpectivos
pact,3 de fls. 6 verso, para o fim de certificados dentro do prazo de 60
NP 122.335 - Processo de pres.
indeferir o presente pedido .o qual in- dias na forma do parágrafo único surizar urna lata aerosol e embalacide na proibição contida no • artigo do art. 134 do Código da Proprie- geas produzidas pelo mesmo dada Industrial.
American Can Company.
95 número 5 e y do Código,
Notificação:

•N.° 122.335 - Processo de pres.
surizar uma lata aerosol e embala.
gens produzidas pelo mesmo American Can Company.
N. 122.561 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de
soldagem a arco &guio°
Philips' Glneilampenfabrieken.
N.° '122.571 - Aperreiçoamen.
tos em materjal de eeramica e má.
Ctimeral Electric Company.
bodo de produção do mesmo N. o 122.774 - Aperfeloamen.
tos introduzidos em . aparelhos de
eoldagem a ponta para pequenas
perue
Transweld do Brasil Ltda.

N.o 122.774 - Aperfeiçoamen.
tas introduzidos em aparelhos de
soldagem a p onto para pequenas
peças - Transweld do Brasil'Llmitada.
N.° 123.113 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a disposithio
para expansão de volume - N V.
Prilips' Gloielampenfabrieken.
N.o 124.858 - Artigos abrasivos aperfeiçoados - The Oarborundum Company.
N.o '125.227 - Nova máquina
para debulhar milho e outros Laredo S. A. Engenharia Comércio e Indústria.
Modelo de utilidate deferido
eir face do laudo t1enico.
N.L 112.143 - Um ativo modelo
de recipiette para líquidos em geral - Carbocloro Lndústrias
n.•cas Ltda.
N.o 116.514 - Movo tipo /8 Copiador automático de fotogzafia Auge! Vila evence.
N. o 116.827 - Original recipi..
ente para refrigerantes e analogos
- Carlos Maura Ronchetti.
N.o 123.322 - Nóvo modelo de
ampola embalagem para fluf.los e
semelhantes - Geiper Pinto.
N.o 125.0C4 Nõvo tipo de
aparelho manual pára colheitas de
café cereija - Armando Eugenio
Febre.
N.° 124.845 - Estojo portador
de cslencfárta indica telefónico ou
endereços e blocos para anotações
- Arthur Lichtner.
N.o 125.016 - Nóvo ti po de máquina para abanar e separar (ARI
- Raul Franzolin.
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-- As Repartições Pública*
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
'deverão remeter o expedteute
anuais renovadas até 29 de
'destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e ds
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época, .
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
A
fim de possibilitar a re•criara
o*
.saçao
os
mao^0.10
CREPE DO ainmço Da pueseecaçãas
11,30' horas.
messa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, den
usem os interessados prefe.
saçÂo
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
dia publicidade do expediam* O* Departamento
crito, à Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor do
Nacional de Propriodad* Industriai do MlnlatdrIc
9 às 17,30 horas, no máxinio
Tesoureiro do Departamento
da InelDatrla e Comercio
até 72 horas após a saída dos
de Imprensa Nacional.
Improisu asa oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
órgãoi oficiais.
"NOVO
- Os suplementos às edi.
- Os originais deverão ser
ções dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
•fornecerão aos assinantes que
FUNCtIONAR103 717
ressalvadas, por quem de -di- REPARTIOES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assireit°, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
- O funcionário público fe•.
Cr$ 450,00 deral,
exterior, que serão sempre Semestre. . Cr$ 600,00 Semestre
para fazer jus ao • des.
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas . poder- Ano
conto indicado, deverá provar,
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no alo da assica, por seis meses ou um ano. Ano •
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- As assinaturas vencidas
-. 0 custo de cada exemplar,
poderão ser suspensos sem parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficial4
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr. 1,00, por anO,
a verificação do prazo de vali- que findará.
mínima, de trinta (30) dias.
fim
de
evitar
solução
de
A
decorrido.
dade de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE
•

•••

N. o 154.778 - Sicedison S. P. A.
N.° 128.785 - Stanielav °solNP 154.779 - Petrocarbon Denik.
N. o 129.392 - Giba Societe Ano- velopments Limited•
N. o 154.781 - Imperial Cheminyme.
N.o 129.661 - Miguel Jumenez cal Industries Limited.
N. o 154.839 - Grinnell CorpoCabrera.
N.o 129.965 - Universal Gil ration.
N. o 154.841 - Pinturas SoavaProducts Comp any.
N. o 146.097 - Gary Ramos V8,111 dra Sociedade Anónima Comercial
N. o 146.099 - Gary Ramas Valli e Industrial.
Diversos:
N. o 155.570 - Luiz Rodrigues
NP 154.842 - Pinturas Saavede Menezes.
Sociedade Anônima Comercial
N.° 131.845 Domeu Bertho- NP 154.700 - Enrico Tambone. edra
Industrial.
lani e António Teixeira - ArguiN. o 154.844 - Tokyo Shiabaura
N. o 154.708 - Metalúrg¡ca São
VC-60 O processo.
Electric Co. Ltda.
Nicolau,
N.o 154.845 - Tokyo Sliibaura
N. 0 154.728 - United Enates
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Electric Co. Ltda.
Rubber Company.
DE PATENTES
N.° 154.873 - Eutectic Weiding
N.o 154.740 - Standard ElectriAlloys Cororation,
ca S. A.
Erigénejas
N.o 154.875 - J. M. Huber
N. o 154.746 - Fernando de
Térmos com exigências a cum- Assis Araujo Beierra.
Corporation.
N. o 154.878 - Allied Chemical
N. o 154.747 - Severino João
Cororation.
Batista
Zornitta,
Juno
Odoni
ZorDe 8 de • janeiro de 1966
N. o 154.882 - Micro Biologie**
nitta e Afionso Zornitta.
Laboratories Inc.
N. o 109.886 - Inventa A. G.
N.o
154.748
8everino
João
For Foreehung Und Patentver- Batista &mina, Julio °dou! Zor- NP 154.890 - Guy Maria Dnval
NP 154.895 - Indústria e Cdwertung.
e Affonso Zornitta.
mérelo de Gravatas eLeneoz.
N.0 -115.945 - Ailied Chemieal nitta
Sylvio Lanada,. N.o 154.897 - Eraldo CastagN. o 154.753 ,
Corporat¡on.
154.754
N.o
Sylvio Louzaad. nari.
112.582Udic
8. A.
NP
N. o 154.755-- Ameno Deodado
NP 154.900 - Ichiro Birose.
N.0 114.193 - Knapeack Orle- Visani.
. N. o 154.903 - Edoardo Pulli.
sheim Aktiengesellsebalt.
•
•0 154.757 - Eric) Peretti.
N. o 154.908 - Naoto Mtsushita.
N.o 120.949 - Glaxo LaboratoN. 0 154,761 - Juro Osvaldo N. o 154.910 - Guina Kiradjiau
ries Limited.
N.0 154.912 -- Jblia Matoeyard•
N. o 121.288 - Giba Soviete Ano- Labroniei.
N.o 154.768 - Bravos 8. Á.
N. 0 154.913 - Artin MatOsiall.
nyme.
IndiSstr¡a e C012545TC10 Eletrênieo.
P 154.918 - Efstathiaa Der/leNP 122.139 - Screr¡ng A. G.
N.o 154.764 - 8hunn Niehi- tras Gramrnenoporreloe.
NP 126.330 - Farbwerke Hoe- mura.
No 154.921 - yiehlkazu Ou,chst Aktiengesellschaft V orm.
N. o 154,765 - Egon Bergwerk. zuka.
Meister Luciue & Bruning.
NP 154.558
Jerzy firmeza- N.o 154.922 - Yosrikazu OniNP 126.479 - The Carborun- zynski.
.
suka.
dum Company,.
N.0 154.159
;em .02ineze- 11.0 154.924 - Eugenio Dinnollo
11.0 154.925 - Organizado T
Ito 126.569 - Celso Docena.
zynski.
Ti.o 128.526 - BlektrophyeikaNP 1154.7438 r- A. M. AàtígINK nica de Projeto, ft 7abrjetig49
%sebe Anstalt Bernhard Berghaus. Bunda' Verk.
.100 Ws.

N.o 121.604 - Minnesota Mining
Restauração de privilégio de
And Manufacturing Company.
invenção:
N. o 123.423 - Tre Meyercord Co.
NP 123.514 - Harbison Wlaker
N. o 140.004 - Trava da chave
de contato de motores e especial- Refractor¡es Company.
N. o 124.916 - R. Rajko Slav.
mente de motores de arranque de
14.0 125.434 - Lnportação Coautomóveis Stermax S. A. Comércio e Indústria - Concedo o mércio e Fabricação Telehansa Lidesarquivamento.
mitada.
Privilégio de invenção indeferido:
N. o 115.744 - Nóvo dispositivo
de acoplamento de tubos e mangueirai
Sigismundo Bokor.
N. o 123.319 - Novais dispesições em porta eletrodo para solda
elétrica - Gustavo Teodoli.
Modelo de utilidade indeferido:
N. o 124.628 - NOvo tipo ie fe r

-rodepasrou-TenichFu

kuch¡na.
Exjgênetair
Térmos com exigéncias a
cumprir:
N. o 109.376 - 'Rota Apparate
Und Maschinenbau Dr. Benning
X. G.
NP 119.419 - Telefonaktiebolaget L. M. EriCS5011.
N.o 123.887 - Wagner Eletric
Corporation.
N.° 121.353 - G. D. Bearle
& co.
N.o 113.337 -~ syntex e. A.
N.° 119.300 - IntÉstr)as eu8. A.
nida
N. ° 119.316 - Rohm & Raas

Company.
NP 119.882 - Ivo* Wallace noabes.
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-NP 474.178 - Milwards Aguia
' Marcas indeferidas:
. N.o 154.930 - The National Zweigniederlassung dar Deutschen
Gold Und Silbel Screideanstalt - Classe 12 - Needle Industries
Casli Itegrster Company.
Limited..
N.° 154.931 - The. National Vormais Roeasler..
• N 5 265.682 - Critica Jornal NP 404.197 - Spasmovali Cash Registar Company.
N.o 474.179 - Agnia Alds,varls Classe 32 - Joaquim José de
• NP 151.932 - Baldomero Lla- Classe 3 - Chemiewerk Hojbirg
Classe 12 - -Needig Ind'ustries Franco. Jr.
Zweigniederlassung dar Dutsclien Limited.
maza res Fernandes.
•
N.0 379.205 - Inwerador N.o 151.931 - Maria Christina Gold Und Silbel • Sereideanstalt
Milwars Aguia C...l as‘sa 41 Indústria Imperador
N. 474.180
Vormals Roesaler.
Mello da Silva Oliveira.
- Ciaste 12 - Needle Industries Ltda.
NP 154.938 - Sei itex CorpoN.0 44)5.264 - :lorpa - Classe Limited.
paliou.
N.o 390.479 - Sorensen - Clasn.0 41 - Exportadora Agro ItiftueN.o 474.1$1 - Á
guia Milwards se 21 - P. Sorensen M. F. G. Co.
N.0 154.042 - Argus Chemical trial Norpo Ltda. .
Needle Industries Inc.
- Claage it
Corporation.
N.° 405.437 - Quarânota NP .154.947 - Societe Anonyme Classe 46 - 8. A. Moinhos Rio Limited.
NP 497.546 - Açupirina - ClasAndra Citroen.
N.o 475.910
Janirbelcre - se b - Laboratório Labolessel
Grandenses.
N.o 154.950
Massey Forguaon
N.0 404.345 - Sideral - Classe Classe .48 - Lucy Gomes Malte.
S. A.
Inc.
N.° 476.227 - Traqueobron i- • N.o 405.262 - Carioca - Classe
n.o 8 - Sideral do Brasil ExporN.° 154.962 - The Patent, Scaf- tação e Comércio Ltda.
Okasse. 3 - Soeiedade de Expansão n.o 43 - Salada Carioca Lida.
folding Co. Inc.
Farmacêutica tLda.
N.o 409.375 - Sterling - ClasN.o 415.670- M. N. T. NacioN.0 151.972 Elba Werk Etse
23 - Chil Sterling & Filho Ltda.
nal
Classe
23
Mercado
Naciotlinger Baumaschinen Und Hebe. Nome comercial deferilo:
N.* 410.996 - Braun - Classe
nal de Tecidos Ltda. - Sem diteugfabrik G. M. B. H.
NP 154.973 - Elba Werk Et- rego ao Uso exclusivo da exprezN.0 320.547 - Distribuidora de ri.° 8 - Max Braun.
AO
Nacional.
Agua Santa Izabel Ltda. - DisVingo r Baumaschinen Und HebeN.° 412.482 - lier's ,My Read
2engfahrilc G. M. B. II.
N.0 425.910 - Ootac - Classe tribuilora de Agua Santa Jzabel - Classe. 48 - Avon Productos
Inc.
N.o 154.989 - Armações de Aço n.0 21 - Cotac -Cornéreio de irra; Ltda. Art..1z9 ri.° 3.
Probel S. A.
tores Automóveis Caminhões S. A.
N o b13.877
N.° '392.972 - Miranda DecoraDomar - Classe
NP 151.997 - N. V. OnderzoeNP 417.006 --- Americana Pai - ções Ltda. - Miranda Decorações n.o - Dominici & Mori.
kingsinstituut Research.
Classe 16 - Predial AmericanaLi- Ltda. - Art. 109 n.o 3.
N.o 417.012 - Rioclarense N.° 121-265 - Ciba Societe mitada - Sem direito do uso exN.o 417.471.- Banco Minerva Classe 21 - Auto Diesel RioclaAnonyme
Republicado..
clusivo da expressão Americana.
Ltda.
Sociedade Cooperativa - rense Ltda.
N.0 153.931 - Edmundo Simões
N.o 420.679 - Gy Flor - ClasN.o 417.220 - ntrada Par-CeBanco
Minerva Limitada SaciedaMallieus Lima e Jayme Guimarães se 2 - J. II. Geigy S. A.
- Classe 50 - Labor PuMoraes - Republicado.
N.o 420.749 - Pirata
Classe de Cooperativa - Art. 199 n.° 3. bliciatde e - Serviços de Imprensa
np 2 - Adolfo Mayer & Cia. Ltda.
N.o 423.833 - Instituição Maria Lf cia
EYPEDTENTE DA SEÇÃO
N0 422.702 - Maxpol - Classe de Nazareth -Institutição Maria
N.o 417.560 - Latino AmericaDE INTERFERMCIA
11.° 4 1 - IsfaxTiol Importações Re- do Na7areth - Art. 109 n.o 4.
na
de Algodão - Classe 24 presentações da Géneros AlimenDe 8 de janeiro de 1945
tfcioR Ltda. - Com exclusão de •• Titulo de estabelecimento de- Companhia Latino Americana de
Algodão.
refeições prontas de frituras.
fendi':
No(ificação:
N.o 421.051 - Textilquimica N.
- Hetrib - Classe
Classe 23 - S. A. Comércio e InN.°
382.123
Britânia
PropaUma vez decorrido o prazo de 11.0 3o-422.905
Instituto Eleming Ltda. ganda - Classe 33 - Rubem Pe- dústria dd Produtos Químicos o
recurso previsto pelo art. 14 de,
N.0
- Zas Tra.s - Clas- reira dos Santos - Estado da Gua- Texteis Textilquimica.
Lei n.° 4.048 de 29-12-81 e mais se 11422.959
- Ala° noves'.
N.0 421.8.8 - Transatlântica nabara - Art. 117, n.o 1.
10 dias para eventuais juntadas de
Classe 41 - Importadora ExporN.o 423.512 - Lafor - Classe
1kecursos, o do mesmo não se tendo
423.030
Brasilia
Yatch
N.o
valido nenhum iateressado, ficam to.° 21 - metalúr gica Lafer Ltda. Clubo - Classe 33 - Doutor Er- tadora Transatlântica Ltda.
notificados os requerentes abaixo - Com exclusão de diferenciais, nesto Silva - Estabelecido no EsN.° 421.618 - Brasil e Brasileimencjonados a comparecer a éste caixas e • eixos de transmissão e tado da Guanabara - Alt. 117 nú- ro de Hoje - Classe 32 Foto
Departamento a fim de efetuarem automotore.s.
Service do Brasil Ltda.
mero 4:
o pa gamento da fava' final concerN.o 422.299 - IAS - Classe 18
N.0 423.017 - Guil Classe 21
N.0_423.832 - Casa de Saúde IAS - Imobiliária e Comercial A.
nente à expedição dos respectivos Gull Auto Importadora Ltda. certificados deniro do prazo de 60 Com exciusâb de alavancas de Maria de Nazareth - Classe 33 - Suhadolnik Ltda.
InstitUição Maria de Nazareth dias na forma do parágrafo único câmbio.
NP 423.00.4 - Ultra LimP no Estado da Guana- Classe 46 - B.- T. Babbit Indús, do Código de Propriedade IndusN.° 423.912 - Malachias - Estabelecida
1.
bara
Art.
117
n.0
trial.
trias Químicas- S. A.
Classe 42 - Rubens Benedito . Andrade.
N.° 425.613 - Fábrica de Balas
N.o 423.008- Autogym - Clas.111areas deferidas:
N.0 423.951 - Servum - Classe Giarmaaoli - Classe 41 - Fábrica se 10 - Hugo de Bernardo.
8 -- Servus comércio & Re- de Balas Gianpaoli Ltda. - EstaN.° 423.900- As do Vidro N.0 344.953 - Nako - Classe 1 n.o
presentações
Ltda.
belecida no Rio Grande do Sul - Classe 14 - Auto As do Vidro. Li- Farbwerke Hoechst AktiengeN.° 423.993 - Diário da Noite Art. 117 n.° 1.
mitada.
Sollschaft Varra. Meister Lucius
- Classe . 32. - Diários
426.941 - Rodofiel - ClasN.o
Bruning - Tudo em vista a inter- Brasília
N.o 422.048 - Intimidade Associados Ltda.
!rincão.
se 33 - Rodoftel S. A. Transpor- Classe 32 •- Organização Victor
tes
comércio
o
Representações
N.o 358.364 - .Rothmans ennç N.o 428.171 Orenae - Classe
ítádjo e Televisão Ltda.
n.0 41 - Panificadora Orense Li- Estabelecida no Estado do Paraná Costa
size ) - Classe 44 - Rothmans
• N.o 424.552 - Colorp/as Pall Mall Export Limited - Sem mitada.
- Art. 117 n.0 1.
Classe 28 - Vulean Material Plásdireito ao uso exclusivo da expree- N.o 428.407 - Ferrari - Classe
tico S. A.
,
ial
deferida:
Insignia comere.
n.o 8 "- Instalações e Montagens
são King
N.0 424.571 - Mega Ton N.o 371.928
Perfilabje - Ferrari Ltda. - Com exclusão de
N.% 458.412, - Transpores Bom. Classe 8 - Zvi Najman.
Classe 48 - Perfumaria Soilan Li- máquinas de moer carne e leguClasse 33 - Transportes
N,6 424.841- Arcadas - CiasPastor
mitada.
mes.
.
Art. 114.
Bom Pastor Ltda.
Se
11 - Comercial e Importadora
N.o 380.688 - John Rogar N.0 431.797 - Gatão - Classe
Arcadas Ltda.
ClasSe 38 - John Roger Impor- n.o 41 - ()lave; G. Savaatano.
tadora S. A.
N.0 427.713 - Plactoderm N.o 432.978 - Regência - ClasAVISO AS REPARTIÇÕES
Classe 48 - Gui Narre Berjeaut.
N.o 382.122 - Brilánia Filmes se 31 - Rosa de Souza Pinto GuiPeffit.ICAS
N.0 00.092 - Senior - Classe
- Classe 32 - Rubem Pereira dos marães. •
n.o 36 - A. Y. Zeitunlian.
- Classe
Santos.
N.o 484.132
O Departamento de ImNP 389.625 - Tetrasulfol - n.0 48 - Perfumaria Kanitz Ltda.
prensa Nacional avisa As
N.° 431.363 - Auto Santista Repartições Públicas em geClasse 1 - Produtos Químicos N.6 434.478 - Caloijus - ClasClasse 47 - Garage Auto Santista
ral que- deverão provideis.
Dall'Ovo Ltda.
Fábrica Barê Indústria
se 48
Ltda.
ciar a retorcia das assinaN.° 404.194 - Captagon ..-- ArnazOnense de Bebidas 8. T.
oficiais
N.o 434.4R0 - Bufalo - Classe
taras
:dos
6rg60s
•
Classe 3 Chemievierk Hombur8
NP 446.228 -- Pasnervin, até o .dia 26 de fev6reiro n.o 35 - Ind. de Couros Bufalo
Zweignicderlassung der Deutschdn Classe 3 .- Laboratório 'Rio Quícorrente, a fles , de evitas o
Ltda. .
Gnbi f Und ;811bel
mica Ltda..
cancelamento da remessa a
Vo a Ia , Roessler
N.° 08..if141
Clasico.- Classe
N.° 474.177 - llItlwards T Águia
"
partir dulia" data..
N.9:,.494.195
Herinanoe da
_
Needle I11duatries
Clasee', 12
ik.rIgues
Is.t11).ft n a
,
11Prd4014-$."d
' ela
C9
3.- Ch em iewe rir< tornbtirg Limited.
•
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insignia comercial indeferida:
N.o 424.040 - Arcadas - elasee 11 - Comercial e Importadora
Arcadas Ltda.
Frase de propagam indeferida;
N.° 41(3.003 - O moderno detergente Lava tudo Melhor
Classe 46 - R. S.. Iludson: Ltmíted.
Titulo ti., estabelecimento 1ndeferido:
N.o 416.630 - Foto Gráfica Classes 33 e 25 - Ramos Paes &
Cia. Ltda.
N.° 423.770 - Edifício Amalfi
- Classe 33 - Dr. Arco Sarro.
N. 0 424.570 - Edifício Deodora
- Classe 23 - Administração Comércio e Participações S. A.
N o 427.902 - Casa das Correntes - Classe 11 - AccessórioS Marítimos e Industriais Ltda.
Exigências
Tèrmos com ezigêncins a cumprir:
N.° 358.474 - Mobiliária Inglêsa S. A.
N.o 424.567 - Brasiluso Comércio e Representações S. A.
N. 0 478.516 - Raimundo Evana-elista Santana.
Mversos

Tèrmos aguardando anterioridades:

N.° 419.004 - José Oiri Petralo„
N. ROSSj ds Nunes
N.9 420.642
Ltda.
N.° 421.198 - J. & 'P. Coates
Limited.
N.° 421.335 - Rádio Ilio Ltda.
N.0 421.387 - A. B. C. Rádio
e Televisão S. A. •
N.° 421.462 - Transportadora
Fernão Dias Ltda. .
N.° 421.588 - Cordovil & Sousa.
N.o 422.284 - S. A. Indústrias
Reunidas E. Matarasso.
N.o 422.400 - Mecânica e Estamparia São Bernardo Ltda.
N.o 422.660 - Química Tupan
S. A.
N.° 422.878 - Manufatura Paulista de Tabacos Ltda.
N.° 422.983 - Jamartin Comércio Indústria e Importação Ltda.
N.° 423.010 - Jná o Fernande.s
Guinei].
21.° 423.017 - Indústria e Comércio Miguel Calfat S. A.
N.0 423.393 - Santa Cândida
Serviços e Automóveis.S. A.
N.° 423.923 - Indústria de Material Avícola Diana Ltda.
N.° 424.405 - Serninarin de
Educadoras Cristãs.
N.o 424.307 - Othelo Villa
136as.
N.o 424.414 - Gerador Frankel
e . Peter Frankel.
N° 424.636 - Américo Samblo].
N.o 420.433 - Produtos Alimentícios Marcia Lida.'
Laboratório Cli-;
N.° 426.700
mas S. A.
N.° 426.773 - Norodiesel S. A.
Distribuidora Noroestina de Vefculós.

N.o 427.045 -- .Dental Fillings
do Brasil S. A.
N.o 427.110 - Cofima Companhia Falirieadora de Implementas
Agrícolas.
N.o 427.415 - Indústrias Zillo
Ltda.
N.o. 427.720 -. Royalvista Postais e Artigos Fotográficos Ltda.
N.o 428.400 - Alcides Freitas.
N.° 432.8910 - Representações
Serigy Ltda.
N.° 434.085 - Asteca S. A., Indústria e Com. e Mineração.
N. o 434.205 - Transportes Tamandaré Ltda.
N.° 434.392 - Coração do' Bramitada.
sil
Terra S. A.
N o 417.157
Sore1 Sociedade
N.o 477.4PS - Levíndo José
de Representações Ltda.
Carneiro.
N.o 417.278 - Mendes &
N.° 477.847 - Kenig Cazzaniga
.
Ltda.
N. o .117.795 - Serviços Ricnicos & Cia. S. A. Comercial Industrial
Financiera 37. de Representações.
de Engenharia (Stenge) Ltda.
N o 417.936 - Plásticos IndusEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
trjaís Tampil Ltda.
N.° .117.954 -- João Gomes Xa- TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Nier & Cia. Ltda.
N.o 417:955
Labormed'ica In- Transferência e Alteração de Nome
de Titular de Processos
du4rial Farmacêutica Ltda.
N. 417.081 - Cortei Comércio
.Rio, 8 de Janeiro de 1964
e Importação 8. A.
NP 117.982 -. Cortes Comércio Atlántida Cimo Laboratórios S. A.
e Importação S. A.
- pede para ser anotada na marca
N.o 417.983 - Cortes Comércio - Cinegráfoica - número 168.710
e ImpoMação S. A.
- a alteração de nome -- Anote-se
yo 417,981 - Cortes Comércio a alteração de nome.
e Importação S. A.
Tinturaria, e Estareparia de TeciN.0'4113.400 - Mtiveis Fradors.. 5os Susan° S. A. - transferência pa-a seu ironia dm marcas Indústria e Cornéreio Ltda.
-N.° 418.080°- Soe. Cerealista Sazono - número 171.132 Sarem° - número 171.183 [cara/ Ltda.
N.° 328.596 - Beta Industrial
e Comercial S. A.
N.o 396.072 - Starmac Máquinas para Escritório Ltda.
N.° 407.128 - Joinco Jóias Indústria e Comércio Ltda.
N.o 415.792 - Misaei Di
N.° -416.167 - Indústrias Alimentícias S. A.
N.o 416.313 -7 Koll A. G.
N.o 416.374 -- Auto Oficina
Dalva - Classes 21 e 33 - Auto
Oficina Dalva Ltda.
N.° 417.003 - Walter Seyssel..
N.° 417.072 - Jacques Mine.
N.o 417.096 . - Quirniofarma Li-

• Janeiro
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- Anotem-se as transferências.

Exploração Agrícola Ltda. - pede
para ser anotada na marca - Douradinha - número 175.601 - a alteração de nome da titular - Anotemse as alterações como indicada pela
seção.
Instituto Biochimico S. A. Paulo
Proença - transferência . para seu nome das mareias Vaiocbolina - n.° 175.932
Antracol - n.° 177.685
Antimonyl - n.° 177.686 4
Trombina
n.0 179.815
Opoextracto - n.° 179.816
Dgitalona - nG 179.818 - Anotem-se as transferências.
Pequeté S. A. Indústria e Comércio
de Calçados - pede para ser anotada
nas marcas - Fine Look - número
199.898; - Xandri-La - n.° 216.177
- as alterações ;de nome da titular
- Anotem-se as alterações de nome.
Confeitaria Liguria Ltda. - transferência para seu nome da marca Liguria - número 277.795 - Anote-se a transferência.
Fábrica de Verveja Nova Olinda
Ltda. - transferência para seu nome
da marca - Baby Chope - número
383.433 - Anote-se a transferência.
Metrox Indústria Metalúrgica Ltda.
- transferência para seu nome da
marca - M-X - número 295.100 Anote-se a transferência.
Helfont Produtos Elétricos S. A.
- transferência para seu nome da
marca - Ciclon
número 297.783
- Anote-se , a transferência.
Exigências

Farbenfabriken Bayer Aktiengesellscheft - Vereinigte: Glanzstoff Fabriken A.G. - Spinnostofffabrili
Zehlendorf A.G. - Phrix Werke Aktiengesellschaft - todos os quatro
requerentes no pedido 'de averbação
de contrato das marcas - 223.379 e outras' anexas aos processos - Apresentem os clichês.
Química Bayer S. A. - no pedido
de averbação de contratos nos registros
171.433- e tôdas do maço - Aluesente os clichês.
Inpasa S. A. Indústria Nacional de
Autopeças - no pedido de alteração
de número 163.461 - Cumpra a exigência.
EditOra Braslex S. A. - na transferência do número 170.525 - Cumpra a exigência.
Laboratório Dueto S. A. Indústria
Farmacêutica - na transferência no
registro 179.195 - Cumpra a exigência.
FMC Corporation na transferência do registro 182.524 - Cumpre a
exigência. "
Perfumaria Suissa Comércio e Indústria Ltda. - transferência para
seu nome no registro 232.322 Cumpra a exigência.
Paulo Gomes Comércio e Indústria
Ltda. - na transferência do registro
247.163 - Cumpra a exigência.
Produtos de Toucador Land'e Ltda.
- - na transferência dos registros 251.414 - 261.131 - Cumpra a
exigência.
llelfont Produtos Elétricos S. A. na alteração de nome do registro 261.161 - Cumpra a exigência.
Cia. Eketriquímica de Na g e° na transferência do registro 287.983
- Cumpra • exigêncla.

de 19e,

Farbanfebriken Bayer .Aktieng
chaft no pedido de apostila n
294.207 - Cumpra a exigência.
Neopac Embalagens 8. A. -

transferência do registro 298.75E 48
Cumpra a exigência.
•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
EXAME FORMAL DE MARCAI'
•
Exigéncias

Termos com exigências a cuMprlatt
Rio, 8 de Janeiro de 1965
N.° 477.664 - Simoniz Com
N.° 478.420 - Garagem Corné
e Indústria S. A. "Garsa".
0
N.° 478.725 - Indústria e Com40.
cio Santa Isabel S. A.
N.° 478.726 - Indústria e Coméko
cio Santa Isabel S. A.
N.° 479.194 - Casa Progresso 14
mitada. •
Ns. 479.196 - 479.198 - Indão
tria de Óleos Vegetais Tupã Ltda.
N.° 479.204 - Julio Comoy •
Cbaim Jankiel Dobromil.
N.° 479.208 - /masa Imóveis
Administração Ltda.
N.° 479.223 - A Ensic S. A. Enytot
prése Nacional de Saneamento Ind4
tria e Comércio.
N.° 479.227 - Metalúrgica Hena
rialves Ltda.
Na. 479.231 - 479.232 - 479.243
- Eduardo Henrique Bastos.
N.° 479.236 - Bei Bei Ind. e Ca"
Ltda...0
479.245 - Bruno Calar Cong.
479.246 - Auto Viação SM
Judas Tadeu Ltda.
N.° 479.249 - Paramount Adia
Com. e Ind. Ltda.
N.° 479.250 - Paremount Adm.
Com. e Ind. Ltda.
N.° 479251 - Ming IVIOveis e De..

corações Ltda.

Diversos.
N.° 410.523 - Adriano Albino
Cia. Ltda. - Prossiga-se cem
exemplares de fls. 10/12.
N.° 410.526 - Adriano Albina 81
Cie. Ltda. - Prossiga-se com os exent.
Vares de fls. 10/12.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES a
DAS SEÇÕES
Republicado por terem saldo com

Incorreções

Rio, 8 de janeiro de 19E3
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para cven.
tuais juntadas de recursos, e do mesmo; não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a com parecer a êste Departamento a fim, cie
efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos n spectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias --T na forma do r.idgrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
Marcas Deferidas:
CL.:se
INI9 353.446- Lujolá
1 - John raleai O Co. Inc.
11
No 428.362 - Peco
- Girolamo Conti e Pe tfaita: 1-cace
Rene.
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,
N° 435.324 -- Ulciçt - Classe 3
Riviera - Classe
N° 431.451
- Venza Produtos Químicos e Far41 - L "Imelda e Souza.
macêuticos Limitada.
N° "435.573 - Preferido - ClasTitulo •de Estabelecimento Defese 41 - Francisco. Pereira de Freirido:
tas.
N° 136.984 - Fábrica de Eiscoitos
Transferência e Alteração de
ortugal - Classe 41 - Biscoitos
Nome de Titular de Processos:
ortugal Sociadade Anônima - Esta!decida em Minas Gerais - Artigo
Luiz Monteiro & Companhia Limif17 número 1.
tada - Pede para ser anotada no tíN° 379.573 --,-- Casas Costa Junior tulo Padaria e Biscoitos Siam tr. Classes 23 - 24 - 36 - Costa mero 173.542
173.542 - Marca: Siam númeJuaior o Companhia - Estabelecido ro 236.346, - A marca Café Siam
èm Pernambuco - Artigo 117 núme- 'número 199.274 - A alteração de
ro 2 - Com inclusão da classe 24. nórne - Anotem-se as alterações de
N° 446.887 - Pira-ti - Classe nome.
41 - Panificadora Para-ti Limitada
The Seven Up Company - Trans.-- Estabelecido era São Paulo - Ar- ferência para seu nome da expressão
tigo 117 número 1.
Não há como 7Up - Número 277.010
- Anote-se a transferência.
Marcas Indeferidas:
N° 233.585 - Copan
Classe 1
Produtos Colouraclos Bebidas LimiCompanhia Pan .America Hotels e tada --.- Transferência .para seu nome
Turismo Copan.
da marca Sem vergonha - Termo
N° 395.566 - Redutyl
Classe 2 número 467.120 - Anate-se a transferência.
Bristol Myers Company.
Gelli Indústria de Móveis Socieda'Titulo de Estabelecimento Inde- de Anônima - Transferência para
ferido:
seu nome da marca G1l It - Taram
•
número 313.677 - Anote-se a transN 9 418.812 - Sapataria Expressa
ferência.
Lord Classes 36 - 33- Erwin
Strumpfner.
Produção de Marcas: .

•

•

Marcàs Indeferidas Publicadas com • No 669.291 - Lacta - Classe 25
•
Despacho de Deferido:
-,- Indústrias de Chocolate Lacta Sociedade Anônima -, Prorrogue-se o
N 9 , 181.5519 - Bingo - Classe .41
registro.
- José C. Guimarães. •
No 191.478 - Aço. sem rival Exigências
Classe 11 - Bromberg Sociedade
Anônima Importadora Comercial e
Termos com Exigências a CumTécnica.
prir:
N° 216.469 - Pomada limas riso!vente - Classe 3 - Limas SociedaN 9 668.902 -' J. M. Marcos Beea Anônima Instituto Vaccinoterápico bidas Limitada .
Italiano.
t
•IV' 669.371 - Farmácia Limitada.
N* 405.157 - Clark piratininga Parke Davis &
N° 669.471 Classe 21 - Equipamentos Clark Pi- Company.
"N" 669:472 Parke Davis
ratininga Sociedade Anônima.
N" 405.286 - Minamax - Clas- Carnpany •
•
se 36 - Minas Yezeguiellan.
Diversos
N° 421.172 - Sanitas - • Classe 43 - Sanitas Instituto de Terapia
Constitucional Limitada.
Trata-se de processos mandados
1\1' 422.844 - Internacional - prosseguir com os novos exemplares
Classe 50 - Companhia Internacional publicados com o despacho de exide Despachos.
gências a cumprir erradamente:
N° 425.092 - Fire-patch - ClasN° 428.354 - Tavaroil Produtos
se 16 - A. P; Green do Brasil So- de Petróleo Limitada - Prossiga-se
ciedade Anónima Comercial Industrial com os novos exemplares de fõlhas
e Técnica.
8-9 e 10.
N° 425.584 - London - Classe
N° 428.408 - Instalações e Mrm41 -, Indústria e Comércio C. Cotagens Ferrari Limitada - Prossiga-se
tellessa Sociedade Anônima.
N° 428.079 - Stressoniose - Clas- com es exemplares de Rilhas 8-9-10.
se 3 - Quaniolarma Limitada.
N° 428.6'34 - Automobilove ZaNo 428.348 - Cera Club - Clas- dOdy Narodni Podnik - - Prossiga-se
se 46 - Solar» Indústria de Produ- com os exemplares de Rilhas 8-9-10.
tos para Calçados Limitada.
N° 428.635 - Automobilive ZavoN" 428.659 - Amex - Classe 10 dy Narodni Podnik -, Prossiga-se
- Amex Comerciai e Importadora com os exemplares de fôlhas 8-9-10.
Limitada.
No 429.365 - Importadora "e Ex• N° 429.211 - Café Humaita - portadora Maralex Limitada - ProsClasse 41 - Lamego Irmãos Indústria siga-se com os exemplares de fôlhas
8-9-10.
e Comércio Limitada.
N° 429.214 - Mun:cipal
Classe
N° 429.367 - Sitio São Joaquim
41 - Alcides Jardim de Sbuza.
Limitada Sociedade Civil - ProssigaNo 431.464 - F.vectiea - Classe se com os exemplares de fôlhas 8-9
48 - Drogueria Del Atlantico Socie- e 10.
dade Anônima,
N9
430.375 - Lina Castagna ' N° 431.725 - Credisco - Classe Prossiga-se com os exemplares de . 1632- Cassio Munia Sociedade Anô- lhas 8-9-10.
nima Importação e Comércio.
' N° 427.546 - <<Citribru CompaN° 431.895 - Orbits- Classe 36
hia Industrial Minas Brasil - Proa- Intercontinental Shoes Corporation. iga-se cora os exemplares de feilhas
W 434.709 - Neuchátel Watch - 8-10. Com exclusão de' fogareiros.
Çlasse 8 - Neuchâtel Watch • Co.
N° 432.713 - Produtos Aliment1imitada.
Los Quarker Sociedade Anônima
"

Prossiga-se com - os exemplar" de
fôlhas 8-9-10.
N° '432.430 - Afonso Dagoberto
Guimarães , - ProsSiga-se com os
exemplares de fôlhas 13-14-15.
Irmãos Dias 6 Companhia Limitada - Junto ao têrmo número 78.881
Arquive-se o pedido de anotação
de transferência.
140 449.321 - Sociedade Técnica e
Industrial de Lbrificantcs Silutec Sociedade Anônima - Prossiga-se com
os exemplares de _Milhas 10-12.
N° 449.319 - Sociedade Técnica
e Industrial de 'Lubrificantes Solutec
Sociedade Anônima - Prossiga-se
com os exemplares de fôlhas 10-12.
No 449.322 ,- Sociedade Técnica e
Industrial de Lubrificantes Solutec Sociedade Anônima - Prossiga-se com
os exemplares de fôlhas 10-12.
• N 9 461.009 - Indústria e Comércio
Forrnecan Limitada - Prossiga-se com
os exemplares de fôlhas 9-17 com exclusão dos artigos grifados a failhas
9-10.
N° 463.552 - PaLsticos Elinel Limitada - Arquive-se o processo.
N° 467.089
Willians de Mattos
- Arquive-se o processo.
N° 476.440 - Raimundo Leão
Monteiro - Arquive-se o processo.
N° 428.345 - Dumas Milner International Inc. - Aguarde-se ante•
rioridade. •
N° 429.215 - Hugos Vargas Aguarde-se anterioridade.
1\1° 670.429 - Companhia Industrial e Agrícola Boyes - Aguarde-se
prazo. .
N° 669.418 - Laboratórios Pierre
Docta Sociedade Anónima - Aguarde-se solução do pedido de alteração
de nome.
No 479.043 - Fornecimentos Industriais e Representações Fies Sociedade Anônima. - Prossiga-se com exclusão de máquinas e suas partes integrantes.
N° 479.042 - Fornecimentos Industriais e Representações Estiar Sociedade Anônima - Prossiga-se com
exclusão de maquinas e suas Partes
integrantes.
N9
479.041 - . Fornecimentos Industriais e Representações Fiar Sociedade Anónima - Prossiga-se corri exclusão de -máquinas e suas partes integrantes considerando-se - guindastres
como guindastes.
NOTICIÁRIO
Oposição

Condoroil Tintas Sociedade Anóni(Oposição ao termo número
ma
653.706 - Marca Duravinil - Clas•
se 1) .
Irmãos Francischetti & Companhia
-o (Oposição ao termo n° 648.044 Marca Roger - Classe 11) .
•

-

AVISO AS REPARTIÇÕES
PCIBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão providea-.
ciar a reforma da assinaturas dos órgãoa ofkials
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data,

Janeiro de .1965, 133
J. Rabello 6 Companhia Limitada
- (Oposição ao tèrítia n' 652.968 --a
Titulo: Camisaria Avenida - Cla:;se
36) .
Laborateracita Bristal S. /1.
tria Química e Farmacêutica - (Oposição ao termo número 644.851
Marca: Elo - Classe 461.
Tecidos Pluma Sociedade Anôaima
- (Opos:ção ao tèrmo nb 646.513 --Plumalcy
Classe 36).
Federal Mogul Bower Bearing Inc.
- (Oposição ao termo número 648.371
- Marca Nacional - Classe 21).
Duplex Sociedade Anônima Indt:stria
e Comércio - (Oposição ao trino
número 648.107 -- Titulo Durex Classes 8---- 9 - 11 - 12 - 13 15 - 17 -- 22 - 23 24 - 25 - 26 - 27 - 3o- 34
- 35 -37-38----39-40 48 - 49) .
•
Vinlcultora e Ennarrafadora
Ouro
Fino Sociedade Anônima (Oposição
ao têrtno número 649.737 - Marca:
Parahmis - Classe 42).
Retilicação
Termd número 474.935 - Para
marca: Hyspin • - Classe 47 - De
Castrol Limited - Clichê publicado em
24-2-1961 - Fica retificado o • termo.
Têtano número 478.633 - Para
marca Agulhas Negras Classe 23
De Irmãos Novaes Spciedade Anônima Comércio e Industria - Clichê publicado em 6-4-62 - Fica retificado o
número do •termo.
Termo' número 478.635 - Para
marca: Agulhas Negras - Classe 37
de Irmãos Novaes Sociedade Antall:ia
Comércio e Industrial - Clichê publicado em' 6-3-1961 - Fica retificado
o números do tarmo.
Taxan° número 477.881 - Para
marca: Agiiha Netros publicado era
6-14-1961 - fica retificado o numero termo.
Tétano número 477.881 - Para
marca Frota - de Aletrônica Frota
Limitada - Classe publicado em 28 de
março de 1961 fica retificando o número do têrmo.
Marcus Valoch es Cia.. Ltda. oposição ao termo 651.714 - marca:
Nova Aurora - classe 23.
Dietrich Marmitt 8s Cia. Ltda. oposição ao termo 644.538 - marca:
Souvenir - classe 36.
Auto Palácio Ltda. oposição ao
termo 646.731 •- titulo: Auto Palácio - classes 21 - 33.
Scal Rio Indústria e Comárcio de
Artigos Rurais S. A. - oposição ao
termo - 649.826 - marca: Maris.
cal - classe 41.
Imobiliária São Braz Ltda. - oposição ao termo: 650.803 - marca:
classe 50.
São Braz
Unitor S. A. Comércio e Indústria
de Soldas Elétricas --- oposição ao
termo 644.499 - marca: Thor classe 8.
Confort Air S. A. Engenharia In<latria Comércio - oposição ao ter.
mo 648.426 - titulo: Móveis Coafort - classe 8-40.
Agrobrasil Empreendimentos Rurais
S. A. - oposição ao termo: 647:725
- marca: Xofre - classe 42.
• J. A. Cardoso 8s Cie. Ltda.
oposição ao termo 643.867 - marca: •
Confiança.
. A. Cardoso ts Cia. Ltda. oposição ao termo 643.868 - marca:
Confiança
•
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Barbwerke Hoechst .
Jraing
chaft Varro. Ideieter
maroposição ao termo
ca: Mairlon - classe 23.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellsehaft Vorm Meister Lucilas Brurdng
oposição ao termo: • 649.728
cl. 22.
Meirlon
Volkswax,enwerk Aktiengesellschaft
- upas:ção ao termo 648.864 - marcl. 31.
ca:
V, nlkswagenwerk Aktiengesellschaft
(.2,c , !çõo ao 1.7..nno 648.8613 - nome:
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Montecathd flocleta Generale Per
L'Industria Mineraria e Chisnica
oposiçío ao termo 648.035 - marca:
Roger
classe 2.
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken
oposiç ão ao termo 648.145 - marca: Phil Hydro Phob
cL 10.
E. I. da Pont de Nemours And
Comptny - oposição ao termo número 647.670 - marca: Lorebox classe 2.

Aktiengesellschft
ao termo: 648.851
-Vta • Volkswillys - ci. 6.
Velfesv.agenwerk Aktiengesellschaft
opwlção ao termo 648.862
Vulk swillys - cl. 11.
V•Jkswagenwerk Aktiengesellschaft
opos:ção ao termo 648.863 marca: Volkswillxs - el. 21. •
R nhm 8s Haas Ge3. Besárankter
Haftung - -.nosição ao termo 650.180
- marcr. Libo-) - cl. 1.
Aços'i 17:.;:a..r-.-ns.S. A. - opasi:;ão ao tialno GÇÇ .601 - nome cornam:a?.
Corrcio e Importacão
rniteda - opasição ao termo 648.e:157
- marca: P.:unal - el. 21.
IIe'io Nic•day - oposição ao termo:
f.53. C49 - marca: Lie - el. 36.
A. J. Renner S. A. Indústria do
Ve,:m'frio - oposição ao tfirmo núrrern 653.070 - marca: Combate cl. 35
F/ e, ,?vp s Musicais Samba Ltda. -t.pos- cLo a t•- rmo: 655.091 - marca:
.centos Anos de Sampa - classe r.
Exportadora S. A.
- oposição ao ténno número 650.143 - marca: Oriente cla,se 41.
Ce , :rníco .Tatobá S. A. - oposição
ao term.) 651.211 - marca: Jatobá
- clrg se 16.
Arthur Miguel Augusto - oposição
ao termo: 647.884 - título: Cantinho da Cristina - desses 33 - 36
- 48.
Companhia Nsinas Nacionais oposição ao termo 651.301 - nome
comercial.
Companhia Industrial Ferro e- Aço
"CIFA" - oposição ao tênue nímia.
ro 647.700 - marca: e cape classe 5.
Coser Maspero 'e Jacob Gottlieb oposição ao termo: 654.354 -:- marco: Ipar
el. 38.
S. A. Indústrias Reunida. F. liatarazzo - oposição ao tarmo nénza.
ro 650.081 - marca: Vencedor classe 41.
Companhia Usinaa Nacionais oposição ao tkrsno 651.302 - marca:
iirera Cruz - classe 41.
D'Olne Companhia de Tecidos
«Auroro: : - oposição ao têrmo aunei° 651.714 - marca: Nova Aurora
- classe 23, .
D'Olne Companhia de Tecido.
«Aurora" - oposição ao d emo núm.to 651.715 - marca: Nova Aurora
classe 36.
D'Olne Companhia de Tecidos
'Aurora" - oposição ao tarmo Minato 651.716 - moras: Nova Aurora
clame 37.
' Segar N. A. Organização
Mobilização de Capitai. o ao draw 648.493
ocaso

aÇã:

Rockavoll Manufacturing C.,mpany
- oposiçéo ao termo: 649.515 marca: Rocke-e'1 - c la-se 6.
Domas S.P.A. siçã a i, eir.rrso: 647.625 - frase:
Turismo em 4 Rodas - classes 32
- 33 - 50.
Bsrolo S A. Viti Vii,ke'a - oposição ao te-mo 647.P29- - mera/1:
Fortu 13 - classe 42.
Cia. Arcada,' de Sen-iços de Administração - opo-ição au termo número 647.776 - marca: Arcádia clesse 50,
ABC Rádio e Televisão - oposição
ri termo 652.109 - marca: O Corte
Onro - c!. 32.
Ipargntas S. A. -on -a "
tTro 648.915 - titulo:
BorrIÁ 1.:u'es infantis - e'.asses 22
- 23 - 24 - 36 - 37.
ABC Rádio e Televisão - oposicão ao termo 655.239 - merca: Ouro
Fino - classe 8.
São Paulo Alpargztas S. A. oposicão ao termo 652.8P8 - mar,
es: Far-West
classe 41.
Comércio' e Indústria Hollo Ltda.
- oposição ao termo 1;50.283 - marca: Colmo! - cl. 23.
Cerâmica Mogi Guaço S. A. oposição ao termo: 654.075 - marca: Cerâmica Miri-Guaçu - el. 16.
Duracour S. A. Indústria e Comércio *- oposição ao dreno 150.956 Privilégio de invenção de: Jorge Hivra.
Retificações
Ternos:
X° 102.612 -- privilégio de haimmção - Processo de tingir e estampar
artigos de poliacrilonitrilos e preparação utilizada para elite fim - requerente: Soados S. A. - Pontos publicadora em 20 de novembro de 1964, retificados em 1$ de dezembro de 1964 fica retificado novamente o primeiro
Ponto : 1 - Proémio que permite tingir e estampar artigos poliacrilonitrilos
ou de copolimeros de acrilonitrilo e de
outros derivados não saturados, com corantes de dispersão, caracterizado pela
utilização de preparações de corantes
de dispersão isentas de atentes dispor.
cantes aniontieos em presença de diapensantes cationticos.
N.° 133.151 - modelo de utilidade
para: Orighial modelo de andadeira requerente: Irong Yu - Pontos publi.
eidos em 24 de dezembro de 1964 e
retificados em 7 de janeiro de 1965.
- Pontos retificados por tarem saldo com incorreção* em cinco de !anidro
de ;865:

manentes - requerente; Franz Zoem
e Josef Tbeurer.
N.° 116.011 - privilegio de invenção: Um nível aperfeiçoado - requerente: Milton Schuitz Lobato - Total
para: nes pontos.
N.° 116.118 - privilégio de invenção: ROlo compressor com cilindro motor e sibrate - requerente : R' chier
S. A.
N.° 116.774 - priviléa:o de in .senção: AperfcEçoamento; c: -.1 saboneteira
para g abões líquidos - re:.,uerente: Distribuidora Lalekla Ltda.
N.° 118.314 - modelo de utilidade: NOvo Modelo de puchador - re'querente: Fundição metalarte Ltda..
N.0 123.395 - privilégio de invenção - Aparelha para o preaquecimento de matéria prima -impalpável para
Labricaçi:o de 'cimento - requerente:
Prerovské Strojirny Narodni Podnik Total para sete pontos reivindicados.
- Os pontos abaixo mencionados foram publicados em seis de janeiro de
1965 com incorrecães:
Termos:
N.° 127.562 - privilégio de invenção: Aparelho para produzir fechos
deslisantes tendo elemento de intertravamento de resina sintética - requerente: Tadao Yoshida.
N.° 127.946 modulo de utilidade
- Nova disposição construtiva em
calçados e erguedorei -_ requerente:
Domenico Chippari.
N.° 127.991 -- privilégio de invenção: Aperfeiçoamento em disjuntor elétrico com unidade interruptora
selada - requerente: peneral Electric
Company - Fica retificado no interior do ponto o seguinte: e um de ditos contatos e projetando-se através de
dito envOl ucro selado e o extremo externo de dito alojamento isolante para
formar um terminal para dito disjuntor, segundo. estrutura condutora ligada
ao outro de ditos constanos e projetando-se de dito envelocro em afastamen..
to com dita • estrutura condutora etc.
etc. etc.
N.° 128.089 - privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou raferentes ao esticarnento de uma ride plaletica para a orientação molecular dos
fios das malhas - requerente: Plastic
Textile Accessories Limited.
NP 128.383 - privilégio de invenção: Passadeiras, tapetes e semelhantes
em material laminado, flexível e elástico e processo para a fabricação de tais
Produtos - requerente: Age Articoll
Gonsma Afilnl S.P.A. - Total para
seis pontos.
NP 129.242 - privilégio de invenção: Seção extrema de =cadeira requerente: International Harvesder

Conzpany.
NP 123.799 - privilégio de invenção: Tratamento de água - requerente: Willard Farnham.
NP 126.346 - privilégio de invenção: Processo para obter aparência de
relêvo em projeções cinematográficas
~moei
por meio de dispadtivoe Óticos 4p/idN.° 113.804 - privilégio de Invest- es& a aparelhos de filmar e projetor
Imagens. • tela de projeção especial padio - Aperfeiçoamentos em ou
WS a Perri-elloquee para veiculo' fer- ra sua aplicação - requerente: Man
sovarias - requerente: ~doa Tool Luigi Grandini.

Company Lindted.
24.° 127.471 -- privilégio de issrise 118.870 - para patilligle de vançlotAped•koamentoe ant . arras11/Audao poen meu aloo
4. toepnbee - Soo-

Janeiro de 1965
rente: Automatic Telephone Is Electric Company Limited - Total para
dois pontos reivindicados.
Os pontos acima mencionados f o.
rum publicados com incorreções em
seis de janeiro de 1965.
Termos:
N.0 129.445 - privilégio 3e invenção: Peneira vibradora - requeri.
te: Sia: cerosa Genta - Pontos por,
blicados em sete de janeiro de 11.55.
NP 129.563 - privilégio de invenção - Apare'ho de ceifar e aga‘elar
- requerente: Giordano Faressu e
E/io Frarerso - Pontoe publicados
em sete de j-r/eíro de 1965.
Rio, 8-1-. 1964. e encerrei 43
leudes do expediente. 1;i:ron Alvim Xavier, Diretor do S. Documentaçãa.
•
PREVILÉGIO PE INVENÇÃO
TÈRM0 N° 128.226
Boi 19) de abril de 1961
Requerentz: The Orow yell Paper
COmpany la/tados Unidos da America,
Titulo: Material de t_til...lanen --:bidor de corrosão -- Priv.

Invenção,
1° - Um material

tratado quimicamente, para
de oiddação e corro.31 ,) ue parte .*.
táticas, caracterizado porque o eito
material de embalagem tem um 1719..
dê10 de dlstribuiçâo de aplicação :obre ele em áreas espaçadas. de u
composto .t-albidor de correrão, a k:o..
ma da C.:as de aplicação do compo. to Sendo suficiente peza dar proteção
contra corrosão.
Total ie 12 pontos.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e 9
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agesto de lha, a prioridade doe
correspondentes pedidos depositados
nos ES. 1217. da América, em 11 de
abril de 1980, sob n° 21.276 e 7 de
abril de 1961, sob o n° 103, 675, respectivamente.
TERMO 149 129.172
Iam 15 de maio de 1961

Requerente: Companhia United
Shoe Mechimery do. Brasil Pulo.
Titulo: Maquina pára cortar, Ca'.
formar e aplicar componentes elétricos e semelhantes. - Privilégio de
invenção.
19. - Máquina para cortar, enformar e aplicar componentes elétricos
providos de lides de arame a serem
aplicados a peças de trabalho comfe
painéis de .conextfe3 providos de f11ros para recebimento dos lides, caracterizada pelo fato de que um ZneCa..
1~0 (63; 402) da máquina atua sóbre os lides dum elemento ou componente (R) suportado em posição
operante strbre um painel para enformaÇão, e de que um dispositivo
avançador '58: 350, 622) é acionado
em relação sincronizada com o mencionado mecanismo porá mover o elemento com seus lides enformados de
encontro ao painel enquanto empur.
ra simultémeatnente co lides enfor..
modos atrvés de correspondentes tu.
roo recebedores de lides (45) pi('
doa no painel.
Total de 19 pontoe.
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MARCAS„DEPOSITADAS
Publicação feita de aceirdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação corr.eçard
correr cs prazo de tti) dias: para o deferimento do pedido. Durante dese prazo. poderão , apresentar mias opseiçies ao Departamento
bracfsmat da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados corri , a cunuesiao do registro requerido
Tirmos 12s: 659.206 a 659.210, de
1-9-1964
Interniedia — Comercial e Industrial
LimiMda
( São Pau:o

IINTERMÉD'IA

Indústria Brasileira
Classe 1.

Termo n. c) 659.214,, de 1-9,1964
e talco pefulnado ou não, lapis para
pestana-e sobrancelhas, preparados para lNorthon imobiliária e. Administradora '
embelezar cílios e olhos, carmim para j
Limitada
o rosto e para os lábios, sabão e creme
.
São Paulo
para barbear, sabão, liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,. 232zu
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc.
,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho pariuClasse 16
medo, preparados em pó. pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas, Azulejos, ladrilhos, astilhas, cimento e
seus artefatos •
dissolventes e vernizes, removedores da
1
cuticular; glicerina perfumada para os
Termo is,* 659 . 215, de 3-9-1964
cabelos e preparados para dsecoloWaldemar laguinto
rir unhas, cílios e pintas ou sinala arti.
São Paulo
ficittis, óleos para a pele

Absorventes, acetona; ácidos, acetatos,
.agSntes químicos para o tratamento e
'oração de fibras, tecidos, couros e celulose* água raz, álcool, albumin a , aniDuas, alumen, alvaiade, alve}antes industriais, alumínio era pó amonlaco,
Classe 46
anti-incrustantes, anti-oxidantes, andoxidante-, anti-corrosivos, anti-detona n- Para distinguir: Amido, anil, isul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos
Ws, azotatos, água acidulada para algodão -preparado para limpar metais
acumuladores, água oxigenada para detergentes, esperrnacctes, extrato de
fins industriais, amônia; banhos para anil, tecida para tecidos, fósforos de
galvanização, benzina, benza betumes, cera e de madeira, goma para lavanbicarbonatos de sódio, de potássio; cal daria, limpadores de luvas, líquidos de
virgem, carvões, carbonatos, cataliza- branquear. tecidos, liquides inata-gordadores, celulose, chapas fotográficas, ras para roupas e mata óleos para roucomposições extintores de incêndio, cio- pas, oleina, óleos pasa Imipezas de canro, corrosivos, cromatos, corantes, creo- rias, pós de branquear roupa, •salicato
fatos; descorantes,* deslncrustantes, dis- de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
solventes; ebsulsões fotográficas, enxo- sabão comum, sabão de esfregar e safre, tcr, esmaltes estereatos; fanei, fil- ponáceas, tijolos de polir e verniz para
mes &nsibilizados para fotografias, clicalçados.
xadores, formol, fosfatas industriais, fós•
Classe
2
foros industriais fluoretos; galvanizadoreis gelatina para fotografias e pintura. Para distinguir; Adubos, ácidos sanitágiz, glicerina; hidrates. hidrosulfitos; rios, águas desinfetantes e para fins
imperrneabilizantes, ioduretos; lacas; sanitários, apanha moscas e insetos (_
massas para pintura, magnésio, met% goma e prpel l ou papelão), álcalis, baccudo; nitratos, neutralizadores, nitroce- tericidas, baraticidas, carrapaticidas,
lulose; óxidos, oxidantea, óleos para creosol, creosotalina creosoto, desodopintura. óleo de linhaça; produtos qui- rantes, desinfetantes defo.madore,s,
micos para impressão, potassa indus- terminadores de pragas e hervas danitrial. papéis emulsionáveis para a fo- nhas, esterilizantes, embrocações para
tografia, papéis de tiumesol, papéis ha? animais, enxertos, farinhas de ossos,
llogrâficos , e hellocopistas, peliculas fertilizantes, fosfatas, glicose para fins
sensiveis, papéis para fotografia e ana- veterinários guano, herbicidas, inseticilises de laboratório, pigmentos. potassa, das, preparações e rodutos inseticidas,
pós metálicos para a composiç5o de preparações e produtos inseticidas, notadamente fungicidas
tintas, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e croTermo' n°s 659.212, de 1-9-1964
mar, produtos para diluir tintas prossia- Cyprimar Administração e Participação
to; reativos, removedores, reveladores;
Limitada
sabão neutro, sais, salicilataa, secantes.
São
Paulo
bilicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sul.
fatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
Y P I II A 11
ou pastosas para madeira, ferro, pareSao
Pamlo—Capita7
des,' contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, 'barcos e veicules. talco industrial, thiner,
.
Classe 33
...
.
Classe 3
Substâncias químicas,. produtos e pre- Agro-pastoril, administração por conta
parados para serem usados na medicina própria . ou de terceiros,. articipações em
outras emprêsas, compra e venda, de
ou na fermácia
imóveisClasse . 48
Termo n, 659.213, de 1-9-1964
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia, água de touca- ORPAC — Organização Paulista de
dor, água de beleza, água de quina,
Calçados., Ltda,
água de rosas, água de alfazema, água
Stio Paus,
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina; banOB,AC
dolina, batons, cosméticos,. fixadores
Indiietria
Brasileira,
de penteados, petróleos; óleos para os • r
.
cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage"; depilados, desodoClasse 36
rantes, vinagre aromático, P6, de anos
Coleados era pesa'

Termo n.° 659.219, •de 1-9-1964
Intermédia — Comercial e Industrial
Estonada
São Paulo

02

iNTERIttnA-comaci AL
E INDUSTRIAL
"
:some Comercial
Termo ri.* 659.221, de 1-9-1964
Adubos Buenu S.A.
São Pan:o

JOASAPRA,
fndilatria 13r4oneirti

4

Wasse 2
Adubos

alchtnlar la.ufrito
NIFINO/A1M111

MVIIIIIMRtaft,4

—

Classes: 16
, Termo 11, 9 659.222, de 1-9-1961
Compra e venda de imóveis, adminisInstituto Adventista de Ensino
tração, ps, dial, en.genharia, financiamen.
São Paulo
to, .terraplan.çem, loteamentos, construções, urasn.sação, pavimentação arrua..
INSTITUTO...RU=31'k;
mentos; asquiteturas, projetos e planeNUTRIÇAO .
‘ra;
jamentos, imobiliária, construtora, adSao
ministração, incorporações, Investimentos, empreendimentos;. materiais de
construções
Classe 41
Produtos alimentie'sos em geral
Termo n, 9 659;216, de 1-9-1964
Termo u.0 659.223; de 1.9-1964
Northon Imobiliária e Administradora
Distribuidora Carlos Lehn Ltda.
Limitada
.
5de.
Paulo
São Paulo
-

marirooz„

CAMINHO MO EN-GtbW

ir/Wbit.4244:2, e2, alágát~d0j-Ift
2.
Classe 42
Aguardente

Nome Comercial
Termo . n- 0 659.217, de 1-&04.671 —
Francisco Feres 11/larquas
• São Panlo
—

Timo

(Prorrogação)
Circulo Operário de Salto
1110.110GlaãO

SACARIA PEREZ"

neardi

[ao Paulo—Capitel
-Classe 24,
Comércio de sacarias çra

1-11d1

Termo n.a 659.218,, de 1-9-1964'
Ilcymar Administração e Participação
Limitada
São Paulo
Sao

L C' til A 13 •
Pattlot_Capitalj

Classe 33'
.
Agro-pastoril, administração- por canta
própria ou de terceiros, participações
em outras empresas, compra e vendo de
Imóveis
Termo -n.° 659.220, de. 1s9.1964
Distribuidora Carlos Lehn Dein.
São Paulo

•

.;f4,,I..11 11 YSt-8
ClaSse 46 )
Noa

Nedátede IMOD

n.0 '659 . 224, de 1-9-1964

lavadoNsui.'

'

Classe 32
1.1m jornal

•

Termos na. 659.225 a 659.230, de
1-9-1964
Cia. Nacional' de Veludos
Wo 12:vis
.

TI C'
Braa1ei ra

( VELTIII S .
inthietria
•

Classe 34
Para distinguir na. ;seguintes aesIgea1
Cortinados, cortinas, capachos; encerados, estrados, linóleos, oleadól, passadeiras, panos para assoalhos; paredes a
tanetcs

Classe 22
Para distinguir: Pios de algodão, ro-

nharao,rjuta, lá, ny/on, fios &Miem
fios de seda natural e rayon, para ta- •
. pese bordar, per& costura, trl-

n
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Térmo a.° 659.233, de 1-9.4964 ) Tilemos na. 659.241 a 659.243, de
tiabt?,,gem e para croché, fios e linhas da
21, 28, 33,
Classes:
IJoees Confiança S.A. Indústria e
fiada espeelè, fios e linhas para pesei,
39L , IU
' Comerei
linhadas de aço atara pasce
•
Cia. Lida.,
Holkada
I gnhs
São Paut
Ouanabara
Classe 23
Classest 6, ê, 1 1,. 1, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Para distinguir: Tecidos em geral, teInalgnia •
- tidos para Confecções 'em geral, para,
Classes; 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
: tapeçarias e para artigos de cama e
59, 47 e '50
mesa: Algodão, alpaca, cÁnhamo, cetim,
•- Insignia
casemlras, fazendas e tec:dos de
- Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
- lã em peças, juta, jersey, linho. nylon,
39, 47 e 50
'paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
Insígnia
natural,
tecidos
plásticos,
tecidos
im.
alimenticios croquetes, compotas. can•
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
Gamara . aaiat ap dinala 'ominem •SIE3i33
. 39, 47 e 50
permeabilizantes e tecidos de pano COUXP
Insignia
e vestidos
Classes: 6, 8, 1-1. _14, 21, 28, 33;
Classe 24
39, 47 e 50
Artefatos- de etcidos em geral: C.orelbes,
Classe 41
Insignia
fitas, alamares, debruns, cadar;ns, gas
Biscoitos
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
,Itidústria Brasileira?
Iões, tiras, enfeites, laços, etiquecas,.en• _
39, .47 e 50
tremeios, rendas, bicos, bordados, ?assaTêrmo ti.9 659.234, de 1-9-1964
Insignia
Classe
6
inanárias, alamares, franjas, xergaa,
Viriato Vicente
Filhos Ltda.
Classes: 6, 8, Il. 14. 21, 28, 33,
Artigos da classe
• palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei39, 47 e -50
Guanat---Classe 8
ras, avios, mochilas, máscaras, montas,
Insignia
Artigos da classe
filtros de café, passamanes, coadores de
Clames: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
Classe 11
café, borlas, sacos, sacas, telas para
39, 47 e 50
Artigos da classe
bordas, rédeas, cobertas para raquetas.
Insignia
coberturas para cavalos, bandeiras e
Tèrmo n.° 659.244, .de 1-9-1964
6,
8,
11. 14, 21, 28, 33,
Classes:
_esfregões
Hollanda Cunha & Cia. Ltda.
39, 47 e 50
Classe 36
Indústria Brasileira
• InsignlaGuanabara
Para distinguir: Artigos de vestuários
Classes:
6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
'e- roupas feitas em geral: Agasalhos,:
Classe 36
39, 47 e 50
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Artigos da classe
Insígnia
botas, botinas, blusões, boinas, babaClasses: 6, 8, .11. 14, 21, 28, 33,
douros. bonés, capacetes, cartolas. cara- Têrmos ns, 659.235 a 659.237, de
39, 47 e 50 "
puças, casaçâo, coletes, capas. chales
1-9-1964
Insignia
cachecols, calçados, chapéus, cintos, Central Engenharia Comércio Ltda.
Classe 8
• Classes: 6, 8, 11. 14, 21; 28, 33,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
Guanabara
39, 47 e 50
'eU senhoras e de crianças, calções, cal• Artigos da classe
Insignia .
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Têm° n.° 659.245, de 1-9-1964
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Distribuidora Alimentícia Capital Lida.
39, 47 e50
saias, casacos, chinelos, dominós. acharGuanabara
Insígnia
pes, fantasias, fardas para militares, coClasses: 6, 8, 11. 14, '21, 28, 33,
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor39, 47 e 50
ros. logos de lingerie: jaquetas, laquês,
Inatistria Brasileira
Insignia
luvas, ligas, lenços, militas, meias.
Classes: 6, 8. 11. 14, 21, 28, 33,
Classe 16
'maiôs. mantas, mandrião, manilhas. pa39, 47 e 50
Artigos da classe
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinaa,
Insígnia
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
•
Classe 25
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
Classe
41
;cibos, perneiras, quitnonos, regalos,
Artigos da classe
39, 47 e 50
Substâncias alimentícias, carnes, peixes,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe. 50
Insignia
legumes, farinhas', manteiga, queijos, ge.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Artigos da classe
lélas,. compotas, presunto, azeitonas,
suciares, shorts. sungas,Istolas ou slacks,
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28; 33,
tul er, toucas, turbantes, ternos, uniazeite leite e café
Timo n.9 659.238, de 1-9-1964
39, 47 e 50
formes e vestidos
Veplan - Imobiliária Ltda
Insígnia
Termo n.9 659.246, de 1-9-1964
Guanabara
Ciasses: 6, 8. 11. 14, 21, 28, 33,
Classe 37
Plaza . Filmes Ltda.
39: 47 a 50
Ronp as brancas, para cama e mesa:
Guanabara
Insígnia
Acolchoados para camas, colchas, coEdifício
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33, '
bertores, esfregões, fronhas. guardana
39, 47 e 50
pos, logos bordados. -jogos de toalhas,
Paraue j ardim Botânico
Insignta
lençóis, mantas para camas, panos 'para
Classes: 6, 8. 11. 14, 21, 28, 33,
sosinha e panas de pratos, toalhas de
39, 47 e 50
Classe 33
Classe
rosto e banho, toalhas da mesa, toa.
Insígnia
Título
- Titulo de Estabelecimento
lhas para jantar, toalhas para chã e
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
6fé, toalhas para banquetas, guarniTêm° n° 659.247, de 1-9-1964
39. 47 e 50
Têm) n.o 659.239, de 1-9-1964
ções para cama e mesa, -toalhinhas
Ltda.
Insígnia
bali))
Modas
Veplan - Imobiliária Ltda.
(cobre pio)
•
Guanabara
Classes: 6, 8,-11. 14, 21, 28, 33,
Guanabara
39, 47 e 50
Têrmo n.° 659.232, de 1-9-1964
Doces Confiança S.A. Indústria e
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
habil
Comércio
•
39, 47 e 50
São Paulo
Insígnia
Classe 36
Clames: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33.
Título
39, 47 e 50
a 'fiSersos as. 659.248 a 659.343, de
Insígnia
Classe 33
1-9-1964
'
Olsson: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
Titulo de Estabelecimento
V21kswagen do Brasil, Indústria e
39, 47 e 50
Clomércio -de Automóveis S.A.
Insígnia
Térmo a.0 859.240, de 1-9-1964
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14. 2l,.28, 33,.
Cavalcanti, Junqueira S.A 39. 47 e 50
, Guanabara
Insígnia
Classes: 6, 8. 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignia'
Cases: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
Classes: 6, 8, 11.. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
.39, 47 e 50
Insignia
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Clama: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
.
39, 47 e.50
Classe 31
Classe 41
39, 47 e g0
Insígnia
InsIgnia
riealas, confeitos, caramelos e doem
Titulo de Êstabetenamento
,
• ._

dit 8
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Cassas: 6, 8, 11. 14, II, 18,. 33;
39, 47 e 50
Insignia

Oareer. 6, 8; 11. 14, 14, 28, 3$,

39, 47 e 50
Insignia
Camas; 6, 8, 11. 14, 21, 28, 3$.
39, 47 e 50
Insignia
Clamas: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
CasaeaS 6, 8, II, 14. 11, 28, 33,
. 39, 47 e 50
Insígnia
Chumeei 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e50
Insígnia
Cessem 6. 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, -11. 14, 11, 28, 33,
39, 47 e 30
Insígnia
Casaca: 6, 8, 11. 14. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
- Insígnia
Clamas: 6, 8, 1/. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Cassas: 6, 8, 11. 14, 21, 18, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Camas: 6, 8, 11. 14, 11, 28, 33,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 8; 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Camelo 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnia
Têrmo n° 659.344, de 1-9-196+

goiabada, geléias, /serva doce, herva
cinte, hortaliças, lagostas, Magoas. leite
condensado, leite eco p6, legumes em
conte:ma, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas ahmenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarráo, massa de tomate, mel e melado, mate, massas. para mingaus. molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. nossa; óleos comestíveis, ostras, ovas,
plaos, prlinés, pimenta, pós para
•
pudins, plckles, peixes, presuntos, pa
tés, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para ani
,mais, requeijões, sal, r,agu, sardinhas
,aanduiches, salsichas, salames, sopas en•
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ah.
mento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Classe 42
Aguardente, bagaceira, bitter, brandy,
cervejas, conhaque, fernet, genebra,
gins, kirch, licores, rimai, vermouth,
vinSos e whisky
Slasse 43

Aguas gazelficadas, águas naturais,
águas artificiais, guaranás, refrigerantes, sodas e suco de uvas
Timm
659.348, de 1-9-1964
Representações 14Togi-Mirim Ltda,
Guanabara

bolas, botinas, blusões, boinas, baba.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, cassação. coletes, capas. chaléa
cacheado, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, covinhas, calças
de senhoras e de crianças, calçõea,
saias, casacos, chinelos, doosinós, acharas& fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de ilnaerie, jaquetas, !agi:és
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paisetrisajed sranopid smognad 's-cied •sçaai
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia
nhos, perneira& quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Térino ns 659.350, de 1-9-1964
(Prorrogação)
Fernando S. Lenke
Rio Grande do Sul

PRORROGACÃO'

Tem Ponto Frarn

• Indústria Brasileira

Casse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas era gerei: Agasaltios
Indústria de Roupas "Samire" Ltda. Para distinguir: Artigos de vestuários aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
.."1nnn •nn•n•=1.10

I

Su

Classe 36
Guanabara
Tênmos as. 659.345 a 659.357, de
, 1-9-1964
Joaquim Inojosa de Andrade
Guanabara

Classe 36

' e roupas feitas em geral: Agasalhos botas, botinas, blusões, boinas, baba.
aventeis, alparcatas, anáguas, blusas deusas, bonés, capacetes. cartolas. Will'
botas, botinas, blusões, boinas, baba. puças, casacão, coletes,. capas. chalé.i.
douro bonés, capacetes. cartolas, cara- cachecols, calçados, chapéus, cintos
puças, casação, coletes, capas, abales cintas, combinações, <aspinhos, calças
cncbecols, calçados, chapéus, cintos de senhoras e de crianças, calções. cal,
cintas; combinações, carpinhos, calças ças, camisas, camisolas, camisetas,
de senhoras e de crianças, calções. cal. pes, fantasias, fardas para militares, co.
aas. camisas, camisolas, camisetas !sapais. fraldas, galochas, gravatas, ,gorcuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros. ros, jogos de lingerle, Jaquetas, laquês.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- luvas, ligas, lenços, mantõs, melas.
pes. fantasias, fardas para militares, ao- maiôs, manta:, mandrião. manilhas, palegials, fraldas, galochas, gravatas. gor- letós. palas, penhoar, pulover, aderirias,
ros, jogcs de litigaria, jaquetas, laquês. penas, ponches. polainas, pijamas, puluvas, ligas, lenços, mantas, meias.
perneies& quirnonos, regalos.
malas, mantas, mandriân, manam:, pa- nhos,
robe de chambre. roupão, sobretudos
letós, palas, penboar, pulover, pelerinas sus.pensórios, saídas de banho, sandálias.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu. sucteres, aborta sungas, stolae ou slacka
nhos, perneiras, quimonos, regalos. tule& toucas, turbantes, ternos, unirobe de chambre, roupão, sobretudos
formes e vestidos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
suciares, shorts, sungas, stolas ou ideias
Termo n° 659.351, de 1-9-1964
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
(Prorrogação)
formes e vestidos

Termo n° 659.349, de 1-9-1964
Representações Oeste-Sul Ltda.
Guanabara

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz. atum, avela. avelas, azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha
café era pó e em grão, camarão. canela,
em pau e em pó. cacau. carnes. chá
caramelos. chocolates, confeitos. cravo
alimentícias croquetes, compotas, canpica coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alimentos, calorentas
chouriços, dendê. doces, doces de frutal. es p inafre. essências alimentares, em
padas. ervilhas. morava& extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, fé
Casse 36
aulas, flocos. farelo. 'fermentos, fatigo
figos, frios, frutas sécas naturais e cris- Para distinguir: Artigos de vestuários
talizadas; gricose, goma de mascar, gois e roupas feitas em geral: Agasalhas
' duras, granulo', , grão de bico, gelatina, aventai', alparcatas, anágnas, blusas,

Térrao n' 659.352, dc 14-1964
Pro-Mw•iketiésg ani(s;:blijw,á Ltda.

Super

vis, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

A Roupa Mie Não

Mogi -:Mirim

Janeiro de 19.1,37

Sociedade Abastecedora de GaseAna
e Óleos Ltda.
Rio Grande dc Su

PRORROGAÇÃO

Caseai 47

Çasolissa, querozene e óleos
lubrificantes

Pienntios.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 31
Almanaques, anuam& álbuns Impus.

soa,' cartazes, catalogas; jornais nac oriais e estrangeiros, publicações impres.
ses, revista. Propaganda ens radio,
televisão, jornais, programas rediafani.
Ws, peças teatrais e e nematog-áticas
e revistas imprer.saã
+.•n••

Termo n° 659.353, de 1-9-1964

(Prorrogação)
Masi ti Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

• opvoosmid
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. ex.
tratos. Anua de colônia. água de toucador, ágil/. de beleza, água de quina
água d1 rosas, água de alfazema, água
oara barba, loções e tônicos- para o*
cs:belés e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons", cosmeticos. fixadores,
'de penteados, petróleos, óleos para Os
'cabelos, creme evanescente., cremes gots
durosos e pomadas para limpeza da
'pele e "magna/age" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó' de arras

e talco perfumado ou não. lápis para
pestana e sobrancelhas, prepayados para
embelezar Cílios e olhos, carmim pare

a rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabá° liquido perfumado

ou na°, sabonetes, dentifridOs ein pó,
Pasta ou liquido: sais' perfumados para
banhos,. pentes. vaporizadores de perfu.
banhos, pentes, vaporizadores de perlu.

e cílios: dura de louro, saquinho perfilo
mulo, preparados em pó, pasta,
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para desoolorir
unhas, cibos e pintas ou sinais artind
ciais. óleos para a Pele
Térmo n° 659 . 354, de 1, 9-1964
' (Prorrogação)
Mas! & Sia. Ltda.
Rio Grande do Sul
PIRORROOACÃO

quiitilia
Classe 46
.
distinguir: Perfumei. eaRneleka, ex.
tratos água de colónia. agua de touca.
dor, água xis beleza, água de quina.
água de rosai. égua de alfazema. água
p ara barba. loções e tônicos pato os
Fa
belos e para na pele. brilhantina, ba
l
slolina. "batons" cosmético& fixadores.
de penteados. petróleos, óleos rara os
cabelos, creme evanescente cremes' qor.
darmos e pomadas para. limpeza de, pe.
It. e "maouilagel. de p ilatórios. desoddsantas. vinagre aroma/iro pó de erros
e- talco perfumado, ou não. lápis . pe rb
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar Cillos e olhos, carmim para
o- rosto e parai os' lábios. 'abais e creme
Para , barbear: sabão' liquido perfumar/o
ou nãii, sabonetes. dentifrícios em pa.
pasta ou liquido: sais perfbma4os para
banhos pentes. vaporizadores de Nilo'
toe: escavas para dentes, cabelos anhos,
Para
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cílios; rum de louro, saquinhe perfu
finado. preparados era pó. pasta, ligaie tijolos para o tratamento das unhas,
• dissolventes e vernizes, remova.lores da
cuticular; gl.ceriag perfumada para a
as cabelos e preparados para ,descolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Termo ts° 659.357.. de 1-9-1964
-lachistria de Doces .:so 'Ltda.
Minas Gerais

Termo n° 659.359, de 1-9.-1964
Crefiaau S.A. — Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento do
Alto Uruguai
-•• Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 50
Cartazes impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas', faturas, folrinras impressas,
notas promissórias, recibos e rótulos•

Pri aphos
Indústria .Brasileira

Termo a' 659.360, de 1-9-1964
Crefinau S.A. — Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento do
Alto Uruguai
Rio Grande do Sul
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. ahmentos para animais, amido,
ainêndica, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, b6lachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite; cremes
alimenticios, croquetes. compotas, can•
gica.. coalhadas castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, _frarinhas alimentícias, favas, fé
cuia" flocos, farelo, fermentos, feijão
.figos. frios, frutas secas, naturais e cria
talizadas; glicose. goma de mascar, gor
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhas, moluscos,
mostarda, mortadela, .nós moscada, nopudins, pickles: peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas; tortas para alia..s. ato de animais e aves. torrões,

e

659.358, de 1 -9 - 1964
Têrmo
Indústria de Doces Iso Ltda,
Minas Gerais

Crdnace
Indústria Brasileira

D

Classe 41

P" fif leite

Termo n° 659.365, de 1-9-1961
Metalnorte Ltda.
Pernambuco
•

METAINORTE LTDA.
•

Nome Comercial

Termo n° 659.366, de 1-9-1961
Zilene Gonçalves Martins

'FOTO-F.OTOCúPIA
HELIOGRÁFICA
LISBÜA

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n9. 659.367, . de 1-9-1961
José Inácio da Silva
Recife

CAIR

Classe 50
Classe 41
Para distinguir: . 'Cartazes impressos,
Suco de frutas
cheques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas.
Termo ny 659.370, de 1,9,1964
faturas, folhinhas impressas, notas pro- Arnaldo Queiróz Comércio e, Indústria
missórias, recibos e rótulos
Limitada
•
São Pai"-'
Termo n° 659.361, de 1-9-1964
Gummi- Pires Lage
SUPER
• Minas Gerais

Bar e Restaurante
Picadiliy
•

Classes: 41, 42 e 1.3
,
Titulo

Termo n° 659.362, de 1-9,1964
- Adega Velha Ltda.
Minas Gerais

CREDI-FAM1LIA
VARINHA MAGICA
Classes:. 8, ã e 33
Sinal de Propaganda
Termo tiG 659.368, de 1-9-1964
Lima Ltda. Indústria, Comércio
e Representações
Minas Gerais

Adega Velha Ltda. .
Nome Comercial
Termo IV 659.363, de 1-9-1964
Jorge Grumbaum
Minas Gerais

Classe 1
Para distinguir: Absorventes, acetona.'
ácidos, acetatos, agentes químicos Para
o tratamento e coloração de çibras,, teeidos, couros e celulose, agua raz, álcool, albumina, anilinas. alutnen,
vaiada, alvejantes, alumínio em pó, amo-,
niaco, anti-incrustantes, -anti-oxidantes,
anti-corrosivos anti-detonantes, azotatos,
Indústria Brasilein
agua acidulada para acumuladores, agua"
oxigenada pata fins industriis, amonia.
Classe 8
banhos para galvanização, benzinas;
Aparelho elétrico economizados de
benzol, betumes, biCarbonato de 'sódio,
'gasolina
de potássio, composições para assintores de incêndio, cloro.. corrosivos, croTermo n9 - 659.364, de 1-9-1964
matos, corantes, descorantes dseincrusMetalnorte. Ltda.
tantes, dissolventes, emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, fenol, fixadores, fluidos para freios, formol, fosfatos industriais. fluoretos, 1s:dantes p:a
ra solda, gelatinas para, fotografias
OTIMYSTRIA BRASILEIRA
pinturas,, giz, glicerina, magnésio, .mercurio, nitratos, óxidos. oxidantes, !Meça
Classe 5 Metais não trabalhados, ou parcialmett- para pintura: óleos de linhaça, produtos) quimicos' ara impressão, potassa ,in-,
. te tratialhados- usados nas
duStrial, produtos ,ara, niquelar.; pra-,
indústria*

Ec transist
trIETAINORTE

•

Jar:?r, 3e. 1r-5

•

Alto tkupai

Termos as. 659.355 e 659.356, de
1-9-1964
Cia. Riograndense de Adubos "CRA"
Rio Grande do Sul*

Classe 1
Absorventes, acetJna, ácidos, acetatos,
agentes químicos para o tratamento e
loraçâo de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz, álcool, albumina. afillinas. alumen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, antioxidantes, anti-corrosivos. anti-detonantes, azotatos, água acidulada para
acumuladores,' água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina. benzol, betumes:bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Virgem, carvões, carbonatos. catalizadores, celulose, chapas fotográficas.
composições extintores de incêndio, doto, corrosivos,. cromatos, corantes, •creocotos: descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, Atxadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos;
galvanizado.
res, gelatina para fotografias e' pintura,
gi;, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impertneabilizentes, ioduretos; lacas;
massas •para pintura, magnésio, mascario; nitratos. .neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleo a para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, ' potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas; películas
sensíveis, papéis para çotografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
' Pós metálicos para a Composição de
fintas, preparações para fotografia"
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas'prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
olhemos, soda caustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfatos: tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos e veículos, talco , industrial, thiner,
Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou pa peláo), álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
ereosol, creosotalina creosoto, desodorantes, desinfetantes deumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, • farinhais de >nos,
fertilizantes, fosfatos, glicose para fine
yet2rinárlos guano, herbicldas, Insetkldas, preparações e, rodutos inseticidas,
Preparações "e. produtos ‘Itisetiéldás; notadamrte of!spgicNap

(Siepão IN)
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tintes, prussiatos, reativos, removedores,
*veladores, sais, salicilatos, secantes,
*oda cáustica, soltiçõea químicas de uso
Industrial, solventes, tintas em pó, liquidas, sólidas ou pastosas para ma4elra, ferro, paredes, fibras, talco industrial, thiner, vernizes e zarcão

para lapiseiras, goma arábica, grampeia
dores; lápis an geral, lapiseiras,
quinas para apontar lapis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquina/ de sanar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-caricabos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
Termo n° 659.369, de 1-9-1964
canas, prensas, prendedores de papéis,
Depósito de Materiais para Construção percevejos. para papéis; parfuradores,
Soldatopo Ltda.
réguas, raspadeiras de borrões, danas
Sào Pau'o
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Termo n.o 659.373,- de 1-9-1964
Joáo Bezerra & Lima
Piauí

'SOLDATOPO
INDDSIBIR. BRASILEIRA
Classe 16
Para datinguir: Materiais para conatru.
giSes e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, bloco& ara pavimenta.
alo, calhas, cimento, cal, cré. chapas
leolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para cobertuaa, caixas dágua.
taxas de descarga para etixos. edifica.
s. remoldadas, estuqeu, emulsào de
asfáltico, estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, !ameias de metal, ladrilhos, lambris. luvas
'pote contra frio e calor, manilhas, mas.
§s pança°. lages, lageotai, material boga per revestimentos de paredes, ma.
s para construções, mosaicos, prode base asfalt:co, produtos para
tornar impermcabilizantes as argamas
Ma de cimento e cal, hidráulica, pedra
, produtos betuminosos, impermea.
entes, liquido& ou sob outras fornias
para revestimentos e outros como nas
conatruçõesa pers:anas, placas para pa:Viinentaçg o, peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos, e paredea,
papel para forrar casas, massas antaamidos para uso nas construções, para portas, portões; pisos, soleiras.
portas, tijolos, tubos de concreto
tacos, tubos de ventilaçao,
que& de cimento. vaias, vigamentos e
varas

"0~201011~4e#

FLOR DE PICOS
Joio Bezerra &
21000
• "4144 nau/
-

Classe 41
Café torrado e molda,
Termo na 659.374, de 1-9-1964
João Bezerra & Lima
Piauí
•

A./4~4~A •

,JOBELI
Nto".~. ~11~~",g
3-Joio Bezerra &
_Jati:teu; n"."
-‘44

•

1

Casse 41
Cafe torrado e moido
Terrno n.0 659.379, de 1-9-1964
Jussara Jóias Ltda.
Guanabara
-

."AMAMBAY"
Classe 32
Almanaques, anuários; álbuns 'mores.
Mie cartazes, catálogos, jornais nacaa
nate e estrangeiros, publicações impres.
aas, revista. Propaganda em rádio.
televiso, jornais, programas radiofónico*, peças teatrais e cmematograficas
e revistas Imprense

Frase de propaganda
Tarmo n.°. 659.382, de 1.94964
Rafael Rosolia
São Paulo

IND. BRAM EIRA

Térino n.° 659.376; de 1-9-1964
Martins, Barros & Cia.
Piauí

niD1031.

_ Martina, Barros & Cia.
Brugui - natal,.

'
Classe 41
Café torrado e moído

Classe l'
Tintas em geral (exceto para es.at cr)
Teimo a' . 659 . 385, de 1-9-19fal
(Prorrogação).
Importadora Ico. Ca-macia] S.A.
Paraná

puoRRoc/acÃo

Termo
659.'380, de 1-94964
Editôra ”Amambay" Ltda.
Sâo Paulo

"COTO CRON.&

'aquece Bentos &

Indústria Bra sileira

Classe 13
*
Brocres, brincos, anéis, pulaeirar e
berloques

~yd.'

I YORTZIRM

1NDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
artigos para escritório, almofadas para
bos, almofadas para tintas, abria de cartas, arquivos, borrachas,
mos para enataborrao, borrachas para
eao/es, brochas para desenhos, cofres,
ven etas, canetas tinteiro, canetas para
eienh o, cortadores de papel, carbonos,
• ambos, carimbadores, cola para papel,
to:adores, compassos, cestos para corteepondência, desenhadores, duplicado
Ws. datadores, estojos para desenhos,
arlojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis, espetos,
Wleies para papéis, furadores, fitas
tora máquinas de escrever, refile'

FERROXiD

C ONSTRUÇUC3

Termo ia° 659.375, de 1-9-1964
Migam- Santos ,51 Ge.
Piauí

F.—

CARBOMBRAS

PRORROGAÇÃO
A

QUE NÃO PODEM RUIR USAM_

Classe 41
Café torrado e moldo

Termo na? 659.372, de 14-1964
Carbombras S.A. Indústria e Comércio
de Papéis e Artefator
São Paulo

E A , 31,
aoleselre ttruipai liate4

Termo a.° 659.381, de 1-9-1964
Antenor Bonato & Cia. Ltda.
Sao Paulo

Classe 91
Café torrado e moído

Tino n.9 6$9.384, de 1-9-964
Rauaner Harrmann S.A. — indústria
Tintas e Óleos
Rio Grande da, Sul

-

JUSSARA JoDIS

Bis tema
Classes: 17, 25, 32, 33, 38 e 50
Sinal de Propaganda

Termo a.• 659.378; dg 144964'
Moageira Uruçui Ltda.
Piauí

r•

t2,

Termo n9 659.371, de
artes Gráficas Gomes de Souza S.A.
Guanabara

2aneir0. de. 19/55 -11..Sat

Casse 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em (lera Para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cánhama, cetim.
caro& casemiras, fazendas e tec:dos de
lã em peças, juta, lersey, linha nylon
paco-paco, percaline, rama rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos insaernreabilizantes e tecidas de pano couro
e yestidos
Termo n.9 659.383, de 1-9-1969
Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de
Materiais
São Paulo
4ficsaioasoio

Termo nal 659.377, de 1-9-1964
Moageira Canto do Buriti Ltda.
Piauí
.

Classes: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 21 e 33
Titulo de Estabelecimento .
Termo n9 659: 386, Oe 1-9.19t4
Holanda

PENTON
Ciasse
Máquinas e utensilioa para sanar oados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcai,. aduhadeiras, ancinhos me.
cénicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, • batedeiras para cereais,s.l., has
pear adubar, ceifadeiras. carptJeirae,

zcifados para arroz; charruas para agricultura, • cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegra dores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchavadeiras, facas para máquinas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de àiscos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras. máquinas de
mungir, máquinas aia-dadoras da terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura. máquinas de plantar. enotocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar: de semear, • para- sulfatar, de
conluia de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar •formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para coiner
elgodão, para colher cereais, mámainas
amassadoras para fins agricolas de
reatar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para atai ter e cultivar, de desbanar, para estilar, máquinas e moinhos para forragens: máquinas toscadoras, ordenadores. mecânicos, raladores- naectinicos rolos compressores para a agracia:lira.
sacha deiras, semeadeirata le(.3d eiras,
tecadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolae válvula: para
máquinas a g ri colas
Termo' n° 659.387-, de 1-9-1964
S.A. Unauto Veículos e Peças
Pernambuco -

4) na 1113 3 1

Gamo Si Unte
Ouse' to surist , -Sies-

S. A. PAUTO

Ibeelllre

13n11V5TRIA 8.114,5111:14.4

•
Classe 41
CrAe torrado e maSele

Classe 17
Tinta moa ea.'e'e er

yEÍCULOS E PEÇAS
Nane Carnereial

•
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Termo a° 659.388, de 1-94964
Exportadora de Produtos
Pernambucanas S.A.
Pernambuco

EXPORTADORA

Timos na. 659.397 a 659.406, de
1-9-1964
Z. Albuquerque
Guanabara

FALTOU-TELEFONOU-CEGOU'

Termo ti' 659.416, de 1-9-1964
Rema S.A. Indústria e Comércio
• Guanabara

• Classe 3
Frase de propaganda
Classe 6
Frase de propaganda
Classe 16
Frase de propaganda
Casse 21
.
Frase de propaganda
Classe 28
-•

• PERNAMBUCANOS S. A.
•Nome Comercial ‘•
Temo ti' 659.389, de 1-9-1964
Organização de Goinércio e Indústria
dos Palmares Ltda.
Pernaanhuco

Frase de -propaganda

Classe 32
Frase de propaganda
Classe 38
Frase de propaganda
Classe 42
Frase de propaganda
Classe 43
Frase de propaganda
Classe 50
Frase de propaganda

OCIPAL

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borracha não incluídos em outas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes de

LOJAS PRO11111

II TETTO

ETERNA VISÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe

—

Artigos da classe

Termos ns. 659.412 a 659.415, de
1-9-1964
Duvolks Distribuidora' de Peças e
Acessórios Ltda.
Guanabara

Termos ns. 59.394a 659.396, de
1-9-1964
Metro Domésticos Totagê Ltda.
Guanabara

JOTAGÉ
INDÜSTBIA BRASILEIRA'
Classe 8
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 40
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Casse 6
Artinos da classe
Classe 8
Arti gos da classe
Classe 11
Artiaos da classe
Classe 39
Artigos da classe

Termo a° 659.419, de 1-9-1964
Luiz de Souza Freitas
Rio de Janeiro*

indústria Brasileira
Classe 3

-Termos as. 659.420 e 659.421, de
1-9-1964
Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S.A.
São Paulo

cofre, buchas de estabilizados, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos indus-

triais, borracha para amortecedores,
bainhas 'de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de borracha, cabos para
Classe 11
ferramentas, chuveiros, calços de borArtigos da Classe
racha, chapas e centros de mesa, corTermo n° 659.390, de 1-9-1964
das de borracha, cápsulas de borracha
Cavalcanti Chaves 6 Cia. Ltda.
para centro de mesa, -Calços de borracha para máquinas. copos de borracha
Tétanos ns. 659.407 a 659.409, de
Pernambuco
Socinetna Construção e Administração para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
de Cinemas Sociedade Civil
encostos, embolo, esguichos, estrados,
Guanabara
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de oorracha lisos,
C'asse 8
•:
fôrmas de borracha, guarnições para
Titulo de Estabelecimento
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições . para velculos,
Termo n° 659.391, de 1-9-1961
lancheiras para escolares, iâminas de
ete:CliZein6C#
Arquitetura
e
Rio Põrto Engenharia
borracha para degraus, listas de borraLimitada cha para janelas e para portas, lençóis
Guanabara
INDOSTRIA BRASILEIRA,
de borracha, manoplas; maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
RIO PORTO
para-choques, pedal de acelerador, peClasse 25
dal de. partida, peras para businas,
Artigos da classe
pratinhos, pneumáticos, pontas de borENGENHARIA . E
racha para bengalas e muletas, rodas
Classe 32 massiças, rodízios, revestimentos de
ARQUITETURA LTDA.
Artigos da classe
borracha, rodas de borracha para móClasse 50
veis, sanfonas de vácuo, suportes de
Nome Comercial
Artigos da classe
motor, sapatas do pedal de breque, sesembaio e isoladores, suportes, semiTermo n° 659.392,4e 1-9-1964
Termos as. 659.410 e 659.411, de
pneumáticos, suportes de câmbio, sanRio Pôrto Engenharia e Arquitetura
1-9-1964
fonas de partida, saltos, solas e solados
Limitada
Sérgio Spinelli
de borracha, surdinas de borracha para
Guanabara
Guanabara
aplicação aos fios telegráficos e telefei.
nicos, travadores de porta, tijelas,
tubos, tampas de borracha para contaRIO PORTO
gotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Classe 25
INDÚSTRIA_
BRASILEIRA
Termo
n° 659.417. de 1-9-1964
Artigos da classe
Indústria Brasileira de Produtos
Termo n° 659.393, de 31-8-1964
Químicos S.A.
.
Classe 25
Eletro domésticos Jotage Ltda,
São
Paulo
Artigos
da
classe
Guanabara
Classe 34

INDÚSTRIA BRASILEIRA

'

REMA
Indústria Brasileira

DE PRODUTOS

Janeiro de 1965

WtexplAcatte

Indústria Brasileira;
• Classe 2
Um .produto veterinário indicado no
tratamento das infecções
Classe 3
•
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções
Termo n° 659.422, de 1-9-1964
Comércio Auxiliar de
Cater
Terraplenagem • Engenharia e
- Representações Limitada
Guanabara

CATER
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cltnento, cal, cré. chapa*
Isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para zoberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificacães premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, cstru.
Curas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção„lages, lageOtas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4á1tico, produtos para
tornar impermeabilizintes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, pluclutos betuminosos, impermeahilizantes líquidos ou sob outras formas
3ara revestimentos e outros como asa
sonstruoes, persianas. placas para pavimentação, eças ornamentais de ci-

mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiIndústria brasileira
rcidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas tijolos tubos de concreto,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no telhas. tarns, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
tratamento das infecções
vitrõs
m:srsno n° 659.413, de 1-9-1964
'Termo n° 659.423. da 1-9-1964
Luz de Souza Freitas
Rio de Janeiro
Brazilian, Aves. An mais, Importação
e Exportação Limitada
Guanabara

indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico para ser
usado como analgésico e antl-térmico

BRAZILI AN,
AVES, ANIMAIS,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
Nome Comercial

1.MARK) UHUIAL (Ser;ao III) •
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Termo n° 659.429. de 1-9-1964
Universal Importação e Exportação
Limitada
São Pato

Termo n° 659.424, de 1-9-1964
Inatituto de Cultura Anglo-Brasileiro
— Curso Oxford
Guanabara
•

•CURSO
RUEM
Classe 33
Titulo
nano n° 659.425, de 19-18964
Instituto de Cultura Anglo-Brasileiro
— Curso Oxford
Guanabara

UNIV2R3AL
Indástria Brasileira

Classe 50
Impressos
Termo n° 659.430, de 1-9-1964
Inseticidas Dinex Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

DINEX
INDUSTRIA BRASILEIRA.

Temo n° 659.426. de 1-9-1964
Instituto de Cultura Anglo-Brasileiro
— Curso Oxford
Guanabara

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fins
sanitários, apanha moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
creosol, creosotalina creosoto, desodorantes, desinPetaatea de çumadores,• exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfatas, glicose para fins
veterinários guano, herbicidas, inseticidas, preparações e rodutos inseticidas,
preparações e produtos inseticidas, notadamente fungicidas

Curso Wexforci

Termo n° 659.431, de 1-9-1964
Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda,
São Paulo

Instituto Cultural
Classe 33
Titulo

Classe 33
Título
Ténno n° 659.427, de 1-9-1964
fnatituto de Cultura Anglo-Brasileiro
— Curso Oxford
,
Guanabara .

RADIO NOSSA SENHORA
DO SOCORRO LTDA. .
Nome Civil
Tênmo n° 659.432, de 1-9-1964
Silca — Comercial Elétrica Ltda.,
São Paulo •

ILCA- COMERCIAL
ELÉTRICA LTDA
Nane Comercial

Classe 33
Titulo

-- Termo n° 659.428. de 1-94964
Instituto de Cultura Anglo-Brasileiro
— Curso Oxford
Guanabara

fl"CTIRSÏ-1
EATON.
Classe 33
Título

Vamos as. 659.433 e 659.434, de
1-9-1964
fica — Comercial Elétrica Ltda.,
São

Classe 8
Para distinguir: Abalour, acumuladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
de televisão, apsrelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclu.

sive os considerados acessórios de veiculas, aparelhos para anúncios .11e0
nicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos. aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias.
aparelhos para purificar águas, apare!hos de sinais lampejantes, aparelhos
te;iuladores de gás, aparelhos de - calvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos. aparelhos -automáticos para acender e regular gás.
aparelho para separar . café, aparelhos
para aquecer edificios, aparelhos para
ex rerimentar drenos, aparelhos para
.destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quimicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e sonidos. aparelho-, atitomátkos elétricos de
paisar. apareilios para espremer :rutas
e legumes, aparelhos de alta tensão.
a parelhos de eioteção contra acidentes
de operários, aparelhos a tiadores de
ferramentas. aparelhos distribuidores de
sal ão e de desinfetantes para instala(ões sanitárias, aparelhos esterilizado
res, aparelhos gazeificadores. aparelhos
pata análises, aparelhos oz.mizadores,
aparelhos oasteuriza .kires. aparelhos /egb iadores • estabil:zadores da pressSo
e no fluxo de gases e liquidas. apare•os para salvamento e- para sinalização,- aparertios para eScanapristas, aparelhos nara limpar vidros. aparelhos
para combater formigas e outras pragas. aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sismicas, aparelhos termostatos. aritonõmetros, aspiradores de pó, acrômetroa, acendedores elétricos, alto falante& aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras. bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, ,cinematógrafos, cronômetros,
cronógrafos, combustores de gás, cidômetros, cristais de rádio, condensadores. 'comutadores, cortadeiras para foto-.
granas, chaves de alavancas, chaves
automáticas. capacitares - de bloqt.eio,
capacitares eletroliticos, calibradores,
eonservadeiras para peixes e carnes,
ehceradeiras elétricas, escalas para rádios estufas, engenho de assar carnes,
encoralodes de cabelo elétrico, empar
rbeinetios, esticadores de luvas, espelhos
de plástico para eletricidade. eaterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, fillms e aparelhos filtrantes, filtros pata óleos, filmes falados, fogões, fogareiros elétricos. fusta
vais. filmes revelados, faróis coma nussórios de velcu'jos para sinalização e
paru iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência. fonógrafos, garrafas térmicas, gasómetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos
terrestres para ensino. gravadores de
sons, holofotes, hidrômetros, incubado
res, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, isoladores, latu.
padas flsh, lamparinas, lactómetros, lentes, liquidificadores, lanternas mágaças.
tardems de pilhas, limpadores de parabrisas.• luzes 'trezeiras para veículos
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
cortar, magnatas, marcadores de passagem, medidores, - medidores elétricos,
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microscópios, misturadeiras, máquin
falidtes. mostradores para rádios. ni crofones, máscaras contra gases; micro
metros uiveis, óculos, objetivas fo.
gráficas. pilhas elétricas, podeanerr pluvideurtros; pinos e tomadas, para 1.
de pressão, pilhas sécas elétricas pa
transistores, pistolas de pintura, Mut,
pa.néis de carros, quadros distribuie •
res, pick-ups, para-raios. propulson
queimadores de óleo, quadrantes e se
tantes para observações astronómic
.refrigeradores, rádios transistorizadorefletores reostatos, relógios de pena
de pulso, de bolso, de parede, desperta
dores, contadores e medidores de ama.
Cidade e volume, radiadores, rádios, r
tentares de graxa e óleo, receptora.
regadores automáticos, registros pai a
vapor, gás, água e outros liquidas quar
do não considerados partes de máquina reatores para luz fluorescentes, refrigr
ração doméstica e industrial, registra
dores, resistências elétricas, reles, sai
veteiras, sorveteiras elétricas caseira,
soquetes, sinaleiros, sereias de alannr
soldadores elétricos, toca-discos. toma
das e interruptores elétricos, torneira:
tubos acústicos termômetros para obseT
vação meteorológica, telescópios, tad,
metros, televisão, taxitnetro, torradore,
de cereais, trenas, transformadores, te
lefones, tostadeiras, telégrafos, tripe.
para fotografias, válvulas para rádios
válvulas de descarga, válvulas de re
dução, vactiórnetros, válvulas elétrica.,
de vácuo, ventiladores
Classe 50
Imresoss em geral da requerente, a ta
ber: Papéis de cartas, envelopes, con
tratos, recibos cheques, notas, (aturas
duplicatas, letras dc câmbio; memoran
duna, cartões de visitas e comerciais
—
Termo n° 659.435, de 1-9-1964
Bruno Dieter
Rio Grande do Sul

Classe 36 "

Calçados
Termo n° 659.436, de 1-9-1964
Hhodea M ercantil S.A. Representacões
e . Importação
Guanabara

51,* lbszo
2<cpç'

css'
0,e3
'-

e NO
.

Nome Comercia!
Termo n° 659.437, de 1-4.1964
Rhodes Mercantil S.A. Repreiantaçoes
e Importação
Guanabara

ES
Classe 33
Prestaç3o de serviço como agente
aa cantil, de representações, etc

mer-
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• nom n° 659.438, de 1-9-1969
Cia.
'Ming
Rio Grande do Sul

' DIÁRIO OFICIAL
Termo n' 659.444, de 1-9-1964 •
(Prorrogação)
Dainskr-Benz Aktiengesellschali
Alemanha

'PRORROGACÃO

BECATÀCii
Clame 1
natas ela geral. Jacu, ~atoe* c.
pigmentos
Tareio a° 659.439, de i -9-1964
,Ernesto da Silva Carneiro
Gssanabara

conte Uma História
Revistas, livros, etc
'RIMO 10 659.440, de 1-9-1964
' Condominio do. Edifício Cansara
Guanabara

Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e subsrinclas
e produtos destinados à iluminação e
aquecimento .
Termos as. 659.445 a 659.447, de
1-9-1964
Marcadora S.A. Indústria e Comércio
São Pauto

mimo CARUARU
Indústria Brasileira
• Casse 33
• Tituicy
r'ennos as. 659.441 e 659.442, de
(Prorrogação)
artnes Edu/corants S.A. (Hermes
Sussstoff A.G. ) (Hennes
Sweeteners Ltrt )
&rica

,tORROGAÇÃO

Casse 3
' bstáncias e produtos quirnicer
toe,.
-açóes para sereme usadas na medicina ou na farmácia
Classe 41
'Implementas alimentares e produtos
téticos, inclusive sacarina e outros
dulcificantes artificlaid
Têrmo n° 659.443, de 1-9-1961
(Prorrogação)
Daimlccr-Benz Aktleagesellsehaft
Ahmanha

t PRORROGAÇÃO

Classe 47
-.ossibustiveis, lubrificantes e sabsancias
e produtos destinadas â ilueninação e
ao aquecimento.
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de metal, ferraduras, farm:abas, fitas ' nua para acondicionamento, vasos, xíde aço, ganchos, guarnições de metal, caras, colas: a frio e colas não inekidas
garfos, ganchos para quadros, grampos em outras classes, para borracha, para
para emendas de correias, grades para cortumes, para marcineiros, para sapafogões e geladeiras, grelhas, galheteiros teiros, para vidros, pasta adesiva para
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- correias, pasta e pedras para afiar
lhos, jarros, limas lâminas hcoreiros rebolos, adesivos para tacos, adesivos
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha- para ladrilros e adesivos para azulejos,
dinhas, molas para portas, martelos anéis, carretéis par tecelagem e guarmarretas, matrizes, marmitas, maçanetas a'ções de material plástico para indúsmossas, machetes, mantegueiras malhos
.
iria gera/ de plásticos
navalhas, nipes, paus, pás, picaretas
Termo
n° 659 . 448, de 1-9-1964
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
Reynaldo de Oliveira Leite
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, pandas puxadoBebia
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço Inoxidável, reClasse 41
gistros de aço inoxidável registros, Café em grão, torrado e moldo e fuba
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacam:ide milho
lhas, torquezes, trilhos tubos subulaTermo n° 659.449, de 1-9-1964
ç6es, amperes, travadeiras telas de
Sebastião Alfeu da Silva
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talho-ta talhadeiras
Rio de Ja--astampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vesgas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes, cantos
Classe 445
para estojos, colchetes para malas, cra- Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
vos, enfeites, fecho para pastas e para água lavadeira, água sanitária, cera pamalas, passadores de correias, pontei- ra soalhos, detergentes, esponjas de aço,.
ras, prendedores de papel, suportes, fósforos, lixivia, lixas, lã de aço, poma.
torniquete., e tubos de expansão
das para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material vidros, metais e objetos, panos para poplástico e de nylon: Recipientea fabri- lir e para limpeza, panos de esmeril e
cados de material plástico, revestimen- material abrasivo empregado na limpe- •
tos confeccionados de substâncias ani- za de metais e objetos, sabões em gemais e vegetais: Argolas,. açucareiros. ral, sabões em pó, em liquido, em floarmações para óculos, bules„ ,bandejaa cos, saponáceos, velas e velas a base
de esterina
bases para tele 4ones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas. cabos
Térmo a° 659.450, de 1 - 9 - 1964
para ' ferramentas e utensílios, cruzetas
Caixas para acondicionamento de ali- Manoel Ferreira dos Santos Filho e
Antonio Conti
mentos, caixas de material plástico para
São Paulo
baterias, coadores, coos, canecas, solhares. conchas, cestas para pão, cesti
nhas capas para álbuns e para tivroè
cálices, cestos, • castiçais para ve'as. 4 ORGANIZACIO -MIRIAM1
caixas para guarda de objetos, cru.
chos, coadores para chá, descanso -ata
• Classes: 33, 32 e 50
pratos, copos e capinhas de plástoco
•
Titulo
para sorvetes, caixinhas de p/á3tice
Termo n• 659.451, de 1-9-1964
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
Stil — Decorações Ltda.
garfinhos de plástico para sorvetes. /caSão Paulo
minhas de plástico para Sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para aviveSTIL
ta estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-rtddos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas INDÚSTRIA BRAS !LEIRA
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para Nina, facas, guarnições, guarniClasse 16
ções para chupetas e mamadeiras, guarPara distinguir: Materiais para consumi
nições para porta-bkxo*, guarnições ções e decorações: Argamassas, argila.
para liguidificadores e para batedeiras areia, azulejos, gatentea balaustre, blode frutas e legumes, guarnições de ma- cos de cimento, b/oros para pavimentaterial plástico para ctensillos e objetos ção. calhas, cimento, cal, cré. chapas
guarnições para bolsas, garfos, galerias isolantes, caibro*, caixilhos; colunai
para cortinas, jarros, laminados, plás- chapas para coberturas, caixas agua.
tico:, lancheiras, tnantegueiras, malas, caixas para coberturas, caixas aa.
pendedores de roupas, puxado- caixas de descarga para eixos. edificares para móveis, pires, pratos, palitei- ções premoldadas. estuque. emulsoo de
ros, pós de cozinha, pedras pomes, arti- base asfáltico, estacas, esquadrias, estrugos, protetoel para documentos, pu- turas metálicas para construções, lamezadores de água para uso doméstico las -de metal. ladrilhos, lambris, luvas
porta-copos, porta-niquela, porta-notas, de punção, !ages, lageotas, material isoporta-documentos, placas, rebites, rodi- lante contra frio e calor; manilhas, masafias, recipientes, suportes suportes para sas para revestimentos de paredes, maguardanapos, saleiros tubos, tigelas, cidras para construções. mosaicos, P ro
tubos para ampolas, tubos para serincãltico, produtos para-dutoseba
gas, travessa?, tipos de material piás- tornar impermeabilizantes ,as argamastio; saca" ratos, Nagainbor, ~aba- sei de cimento • cal, hidráulica, padre-

PINTO

RAPID

•

(Seção Ho

Classe 8
Aparelho â exp tosao, manual, portátil,
acionado A pólvora, que prega, cesumba
e rebita, pinos e parafusos de qualquer
meta/ diretamente' no concreto, no ferro ou em outros materiais de granrie
resistência
. Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas.
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
.chá e cala, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas. aros, almotadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases ia metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha, colhe-o
res de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa ouqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaralas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuacuseiroa, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cenizelaa curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavenas, cranianas, cadinros crivos, chanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcreias, chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos,' espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estrutural metálicas, escarradeiras, espremedores, espumas:feiras, formões. foices, !nerro para
cortar capins, frerolhoos facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, %ages
fivela, furadora, ferramenta. costeastes
ou perfurantes para rearevaeinse, c's:2n01

'r.to OFinfk".L (r-e'n
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'julho, produtos betuminosos, impermea• Teamo n° 659.462. de 1-9-1964
'Terato n° 659.456, á? 1-9-1964
bilizantes líquidos ou sob outras formas "COMBATE" -- Ccalercial Brasilei-a
Arnaldo Struzberg •
para revestimentos e outros como nas de Títulos e Empreenc'.mentos Ltda.,
Guanabara
construções, persianas. placas para paGuanabara
Vbatentação, uns ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas untiscidos para uso nas construções, parqueta3, portas, portões, pisos, soleiras,
Classe 5
para portas, tijolos tubos de concreto, —
telhas, tacos', tubos de ventilação. tanTermo n° 659.457, d? 1-9-1964
ques de cimento. vigas, vigamentos e
. Eipidio Corrêa de Mello
vitro,s
Guanabara
Termo n° 659.452. de 1-9-1964
Drummondfer S.A. Comércio e
Indústria
Guanabara

"COMBATE"
'

AMERICAN
ENGIISH-CONSE
.

•DRUMMONDFER S. A.

Classe 33
Título de Estabe'ecimento

Classe 33
Insígnia

Termo n° 659.458, de 1-9-1964
Indústrias Reunidas Santo Angelo S.A.
"IRSA " Sociedade Industrial e
Comercial Brasileira
G:ta nabara

Tenno n° 659.463, de 1-9-1964
Diceu Franco Brasileiro S.A
Guanabara

'Comércio e Indústria
Nome Cornuda'
.

Têm-aio n° 659.453[ de 19-1964
Drummond fer S.: A. Comércio e
Indústria
Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimente
Termo n° 659.464, de 1-9-1964
Editôra Monterrey Ltda.
Guanabara

indústria Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente 'trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente • trabalhado, bronze de
Manganês. bronze em pá, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialtnente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, conrasr as, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
era barra, ferro manganês, ferro vo.11,gusa em bruto ou parcialn ente trai,.
Lado, gusa temperado, gusa airlrável
laminas de metal, lata cru Fôlha. latãc
em fõlha, latão em chapas, latão em
yergalhões, ligas metálicas, lirnalhas.
tpagnésio. manganês, metais nilo trabalhados ou parcialmente trabalhados, metela em massa, metais estampados,
metais para solda, niquel. - zinco

z

Termo n°. 659.459, de 1-9-1961
Delevográfica . São Jorge Ltda.
Guanabara

ki01[)
.„.

iè
‘,/,‘ r

À\

À
1.JJ u.

SÃO JORGE
RIO DE JANEIRO

Termo n° 659.454, de 1-9-1964
Libbs Laboratório Industrial Brasileira
de Biologia e Sintese Ltda.
São Paulo

Dermococus

C.9

Classe 41
Produtos Olimenticioi,

•
Classes: 25. :12, 33 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n 5 659.460, de 1-9-1964
Valdeci da Silva Mudo
Pernambuco

Indústria Brasileira
ó

Classe 3
Usa preparãdos farmaceutico", indicado
no tratamento dos pruridos e dermatoses em geral.
Termo n° 659.455, de 1-94964
Agência de Turismo e Viagens
Del-Rio, Ltda.
'
Guanabara

(Indústria Brasileira
Qasse 41 Caté era- grilo, torrado e moldo

tt 40.4131, ele ff:1-1964
aldect da Silva Mudo
Pernarabuto. •

,DEL-RIO •
TURISMO
,,00k

•

t

$

-

".•

1.•

•

asse 41
o... , á
,
.
r Classe 33
, ttdd
,,,Tgulp,;,.4 1 ,F,stabelecinteni3O
I
•
(
•
'

EXTRA-OESTE.

nrmo n° 659.471, de 2-9-1264't
Bazar Brazdiense'Limitada
Brasília — D.x.

RAZAR
E3RAZILIENSE
Classe 50
Para distinguir: Brinqudeos, artigos para presentes, papelaria e artigos esco,
lares
Termo n° 659.472, de 2-9-1964
O Imperio das Balanças Limitada
• Brasília — D.F.

O IMPÉRIO
DAS
BALANÇAS
Classes: 8 — 50
Para distinguir: Representações, compras e vendas de balançaS e concretos
Termo n5 659.473, de 2-9-1964
Molas Paraibana Limitada
•
Brasilia — D . F.

MOLAS
PARAIBANA

Classe 32

Livros de bõlso e revistas

LTDA,

Termo n° 659.465, de 1-9-1964
Editbra Monterrey Ltda .
Guanabara

• Nome Comercial

SPECT RE
• Classe 32
Livros de bólso e revistas
Termo n° 659.466, de 1-9-1964
Editbra Monterrey Ltda .
Guanabara

SUPER OESTE
Classe 32
Livros de bólso e revistas
Termo n° 659.467, de 1-9-1964
Moinho Planalto Ltda,
Rio Grande do Sul

'Plart-álto

Iguaria BrasileiraClasse 41
Farinha de milho •
rimo a' - 659.468, de 1-9-1764
Qartonagern Olivemerint Ltda.
Rio Grande do Sul

iiVenerint-

-144stria
r.

143 . •

PRORROGAÇÃO

Xat4/54.1244Cer 034.4dINIX"

Nurnmondlier

Janeiro de V:65

- •

Termo n° 659.474, de 2-9-1964 •
Lavandaria e Tinturari Brasília
Limitada
Brasília — DF.

• LAVANDARIA E
TINTURARIA •
BRASÍLIA
Classe 50
Para distinguir: Lavandaria é tinturaria
Termo no 659.475, de' 2-9.1964
Athayde da Silva Dias
' Brasília — D.F.

ioneTro
Classe 33
Titulo
• T rmo n° 659.476, de 2-9-1964
eynaldo Correia de Oliveira
Brasília — D F •

PINTURAS

PRED-PL

Brasileira

classe 31

Clarlonagién

Classes: 1 — 33
(. Tittdo,

.-T-T ernarta-leira 13

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Tomo a* 659.477. de 2.94964
Serralreria Sá* larga Limitada
Brasília
D.F.

Tétano De 659.482,- -de 2-9-1964 I
latervolka Auto Técnica Ltonada
Brasilia — D.F.

Janeiro de 1W

a

Termo ao 659.486. de
Géneros Ahmentieloa

!atoo n 619.492, à,
%raiará Pinada Liam~
Brunia — D.F.

Bra.silia — D F.

SERRALHERIA
550 JORGE LT DA
Nome Comercial
Termo ag 659.478. de 2-94964
"3-sra — Irmãos Moraes Limitada

INTERVOLKS
AUTO TECNI CA
LIMITADA

Casse 41
Paia distinguia: &abadado, ~1_
chia e amas preparado.
Termo *0 659.493. de 2-94961
Naumann. Comércio e Reprerant
Limitada
Brasilia — D.F.

.411.

Brasilia

'

iliEARlã
'PARISTA5

Classe 21
Para distinguir: Compras e vendas de

MURA -IRMIkOs

'MORAES LTDA
Nome Comercial
T'errao no 659.479. 4- 2-9-1964
João Cromes Stamrs -

peças para veículos, oficina para consertos de veículos em geral
• Têm° a° 659.483, de 2-94964
Sociedade de Abastecimento de Bebidas
Satélite Limitada
Brasília — D.F.

Cascas: 43 — 50
Marca

MACÈDO NEUMANN!

Terna° ao 659.487, de 2-94904
Gomes et Motos Limitada
Brasi/ia — D.P.

Brasília — D.F.

REI — REPRESENTAÇÕES
NANEIS; 'Ir

tx

SOCIEDADE
ABASTECIMENTO
DE BEBIDAS
SATELITE LTDA.

REPRESENTAÇÕES
-STAMM LTDA

. Casos. 16 — 33 — 50
Titulo

a

M ria Luisa Machado Cerdebe
Brasilia — D . F .

Gaza& 33
Titulo
Têrmo n 659.480, de 2-9-1964

o
Getulio Pinheiro Racha

LANCHES
U RU

Termo nn 659.464; de 2-9-1964

Ludiplas Impermeabilizante Limitada
Brasília — D.F.

.

Brasília — D.F.

E ReiRÉSÉNTAçeoistfoA

Termo

Termo a°659.488, de 2-94964

Classe 4.2
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas em geral

COMER

Nome Comercial
659.496. de 2.9-1Zei

a•

Macêdo, Comércio e Reproen
Limitada

Brasiha — D.F.

NEUFAMA

Oasses: 41 — 42 — 11

Titulo

'Termo n° 659.489, de 2-94964
Luiz Carlos da Silva
Brasília — D.F.

, PAMP1ACIA -

D tiO

G

A

V .A NÁ

. /ó')

1.8K8 d

•

&ARA

ft 7DA.

o

Titulo

Térmo n 659.481, de 2-9-1964
TV — Rádio Nacional de Brasília
BrasIlaa — D.F.

Case /6

Térnao

cina, etc.

.

.DEPOSIT S„

JORNAL DE iztõpos4

ADUO 'VELHO
DA.

LT

13raailia

D.P.

Brastlia —

MORAM
CHIS
Clames: 41 — 42 — 43
Termo 459.491. de 2-94964
Casa Universal Confecções Limitada
PrPsi/la —

1

Cassa 32 •

a,Nleanor
659.490. de 2-94964
ANea

Termo a° 659.185, de 2-9-1964

Depósitos Morro Velho Limitada
Bramlia
D.F.
,

Imera

Classes: 30 — 11 —42----43
Sigla
Termo ia° 659.495, de 2-9-1964
Joaquim Oliveira Alves da Cunho
Brasília — D.F.

Classe 32
Para distinguir: Inuiressos de jornais
revistas e impresso.

Para distinguir: Impermeabgizaçào
legas de (*abertura, calias d'água e pisClasses: 3 —

•

CASAUNIVERS

C1;1; 50
Para distinguir: COmércio de bebida: Classes: 13 — ? —
doces e gênero* atmenticios em geral
Tirai°

.

g

— 36 —

r

-

•••n

RÁDin
\EIÁIBÍRED
LAIFT(i)

Nome Comercial

Teimo n° 659.497, de 2-9-1964
Mercado Lidar Limitada
Erasilia — D.P.

MERCADO LIDE!
Clailse 41
Para distinguir Gêneros alimeraldoa
geral

59 6,

Cismo8 , •19
ti.24-1964
4,11 r Goto Di t

BraSilia

D.F.

siko
SEBAST-Li0
LTDA.

-MEIVE5
ROGAR LUA'

irmo no 659.498, de 2-9-1964
Lavandaria e Tinturaria Palace
• Limitada
Brasília — D.F,

LAVANDERIA E
TINTURARIA
PÁLACE
Classe 33
•
Para distinguir: Lavagens de roupas
em gerais
:na-mo no 659.499, de 2-9-1964
Mahmoud Said Bezzi• •
Brasília — D.F.

CASA
IMPERATRI1
Classes:
— 23
Titulo
,' nono n° 659.500, de 2-9-1964
Rachaf Armarinhos Limitada
.
3rásilia —

SUPER
MERCADO J.K,
Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
•
fermo n° 659.501, de 2-9-1964.
Arlindo Ferreira Pedra
Brasilia — Q.F.

AGÉNCIA NACIONAL DE
MARCAS E PATENTES
Classe 5o
Pare distinguir: Registro de marcas e
patentes
firmo n° 659.502, de 2-9-1964
josé da Silva Domingues_
Brasília —,D.F

6 I o. ff .scrvir3

1

DAS

NOVIDADES'
Classes: 12 — 36
Título

Classes: 1 — 33 — 50
Titulo

Termo n° 659.514, de 2-9-1964
St•aff • Serviço Técnico de Assistes.
cia Fiscal Fazendã7.a L:mItada
• Brasilia —

Termo n° 659.509, de 2-9-1961
Móveis Hogar Limitada
Brasiks — D.F.

nrnap i;a°. 652.503, de 2-9.1961'
Zubdi Mahmud Ume?
asifja—

CROMAG
' EM

-
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Nome Comerciai

firmo n° 659.504, de 2-9-1964 .
Moramed Ahmad Rahal.
Brasília — D.F.

Termo no 659.510, de 2-9-1964
Indústria e Comércio de Vassouras
Imperial Limitada
Brasília — D.F.

CASA BEIJA-FLOR
',Classes: 12 — 36 — 48
Titulo

VAssnuRAs

A FESTIVA

IMPERIAL LTDA.

Classe 50
Para distinguir: Para festas, batizados:
casamentos, casas de chá e orientaçãs•
geral da especialidade
'Termo n° 659.506, de 2-9-1964
Paranoá Implementos Agrícolas
Limitada
Brasilia — D.F.

PANIFICADOJIA
PLANALTO
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimenti• cias e seus preparados

Nome Comercial

Classes: 41 — 42 -- 43
Titulo
Termo n° 659.508, de 2-9-1964
Antonio Sebastião de Oliveira e
Cristino Nunes da Costa
Brasília — D.F.

TEC-MA

AUTO ELETRICA

OFICINA

TRÊS PODERES

MECÂNICA LTDAs

Classes: 8-21 —33-39
•Título

Nome Comercial

Nome Comercial
Termo no 659.511, de 2-9-1964
Panificadora Planalto Limitada
Brasília — D.F.

PARANOÁ
IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS LTDfin

BAR E MERCEARIA
SÃO JORGE

•

•

Termo n° 659.512, de 2-9-1964
S. A. Móveis Planalto
Brasilia — 13,F.

!vP -MOPLAN.
Isl'OEIS

PLANALTO

fazendária
Classes: . 33 — :O
Titula ••

Termo n° 659.515, de 2-9 1964
Escritório Técnico "Ramos de Azeve•
do" — Engenharia, Arquitetura, Construções
Severos e VillareG do Rio
de Janeiro S. A
Brasília — D.F.

EDIFÍCIO
DOM BOSSO,

IND. E COM. DE

Termo no 659.505, de 2-9-1964
A Festiva Limitada
Brasília — D.F.

'Termo n° 659.507, de 2-9-19 A4
Nerzina Braga Lino
Brasília
D.F.

de assitUncia fizec:1

Classe 33
Título •

4

Termo o° 659.516, de 2.91964
• Casa de Carne Camposales Limitada
Brasília — D• F•

CASA DE CARNE
• CAMPOSALES
Classe 41 Parad istinguir: Comércio de Compras
e Vendas de substâncias alimentícias
em geral .
Teimo no 659.517, de 2-9-1964
S. A. Móveis Planalto
• Brasília — D.F.
•

•

S. A. MOVEIS
PLANALTO
Nome Comercial
Termo n° 659.518, • de 2-9-1964
S. A. Móveis Planalto.
'
Brasília — D.F.

MOPLAN

•
Classe 8
Glasse 8
Para distinguir: Compras z Vendas de Para distinguir: Compras e Vendas de
aparelhos eletrO domésticos, móveis e aparelhos eletro-domésticos, móveis e
refrigeração comercial
refrigeração comercial
Termo n° 659.513, de 2-9-1964
Modas Brasília Limitada
Brasília — D.F.

MODAS 'BRASÍLIA
Classe 36
Titulo

Termo n° 659.519, de 2-9-1964
S. A. Móveis Planalto
Brasília — D.F. •

ilOPLAN — MOVEIS
PLANALTO
C1..~

33 40
Titulo

8—

30

•
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Termo n° 659.520, de 2-9-:

Tanso, u° 659.525, de 2-94964
Planivendaa Limitada
Brasília —

5.. A. Móveis Planalt,
Brasília — D.F.

Termo 65fe.230. da 24-1964
Reresentaçees Tanaoyo Limitada'
• Adrasilia —

Janeiro dffi

1968

pino revestimento, e Vidros como *

construções,. persianas, placas para pel
vimentaçâo. iças ornamentais de d
mento ou gesso ara tetos e peruai:si
papel para tbrrar casas, massas ang
Tetas, portas, portões, pisos, soleiroL
para partas, tijolos tubos de conered
telhas, tacos, tubis de ventilateito. tm
quer de cimento, vigas, vigamentos
rcidos para uso nas construções,
vitrós

'r'ermo a* 659.533, de 2-9-1964

•
-vasi

Ates de Marqueza LimitaAa
Brasília
D F.

Classes: 3 — 7 — li — 14.— 15—'
16 — 33 -- 33 — 41 --- 42 — 43

liket

Casses: — 33 —
Insígnia

• 51.

N ;min

Termo a" 659.521. de 2-9-1964
Petrol — Comercial de Lubrificantes
Limitada
Brasilia —

Brasi::a

PETROL
COMERCIAL DE
tUBRIFICANTES

•

R [CRIO MS 1jLNOAS.
1.1 DP

Nome Comercial

Termo ao 659.522, de 2-9-1964
Lanchonete Bar Al Di La Limitada
Brasília — D.F.

Termo a' 659.527, de 2-9-1964
Azia Khalil Chater.
Brasília — D.F.

LANCHONETE-BAR
AL-DRA
Para

-.

D.F.

.13ar e Res:aúranie -

Classe 47
. Para distinguir: Derivados de petróleo
em geral, óleo de freio e material em
geral ara ostos de serviços
•

——

Termo as g59.526. de 2-9-1964
Oreina
Bar-os, da Silva

TECIDOS rinTdOlit
- ames:

Classe 41
distinguir; Lanches, Bar, Restaurante e Tabacaria

Termo n° 659.531, de 2-9-1964
José Ernestod e Oliveira
DF
Br-, s

AMARELINHO
EA

Termo no 659.528, de 244964
José Pereira de Oliveira
&adia — D. F.

,A NACIONAL
(MODAS

1

--

ke,
-4

Termo n° 659.524, de 2-9-1964
EME — Estruturas Metálicas e
Esquadrias Limitada
Brasília — D.F.

1.11-à9a3
Classes: 1 — 33 — 50

tVE-ESTRUTURAS

nn•nn•••

Titulo

Termo aro 659-529, de 2-9-1964 •
Autoum. Santa Elias Quitar.
_ Brandir — D.F.

E Í.5QU
0,)

1

h/al ago

amem — 23 — 36 —
TM&

DE
MARQUEZA
LTDA.
Classe 40
Titulo
Termo n° 659.535, de 2-9-1964
Tibor Deutsch.
Estado da Guanabara

• Termo a' 659.532, de 2-9-1964
Tipografia Moderna Limitada
Brasília — D:F.

Classe 40

Móveis em geral de metal, vidro. 41
aço, madeira, estofados ou aão, inch".
sive móveis ara escritórios: Armário&
armários para banheiro e para roupa"

usadas, almoçadaa, acolchoados par"
móveis, bancos, balcões. banqueta&
Nome Comercial
Termo no 659-534, de 2-9-1964
Pinturas e Revestimentos Pctrolina
Limitada
Estado da Guanabara

,

C a rios -

AR7..ES

'Nulo

LahOratOrio

Cla , srs: 12 — 23 — 36 — 48
Titulo

•

Classes: 41 — 42

12 — 23-

Titulo

Termo ao 659.523, de 2-9-1964
Abdel Latlf M. A. Kamal
Brasília
DF

IkTolue Querem!

Para distag.1 Rerese.-Itaçëes- de 'produtos alimenticlus, bebidas, materiais de
construção, materiais eltitricos,
damCsticas, pz-pel e scus artefatos,
rrodutus rae;iaa:s e fazmacêuticos,
produtos e i.-...plementos agrícolas; administração e ra7tidpação cm geral; exportação cic .,çucar, ca r4, generos alimentícios e imartaçZo de mãquinas abri;
colas e industriais e artefatos industriais

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos, °atentes, balaustres, biocos de cimento, bloroa para pavimentacão. calhas, cimento, cal, cré. chapas
isolahtes. caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, calmas agua,
caixas para coberturas, caixa dígua,
caixas de descarga para etixoa, edifica-

ções premoldadas, estuque. emulam de
oase asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, legeotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas.
sas para revestimentos de paredes, •no

bandejas,. berços, biombos
cadeiras, carrrinhoa para chá e caí.
conjuntos para dormitórios, conjunto'
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes par"
copa e cosinha, camas, cabides, cadeira"
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de ros, colchões, colchões de mola"
dispensas, ' divisões, divans, aseotecae,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanf.
nhas, estantes, . guarda -roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para- rádio e tele*
são, mesiahaa para televisão, moldura*
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras. porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesse . ros
vitrines

•

Termo n° 659.536, de 2-9-1964
Farmacia Quarto Centenário
Limitada
Estado da Guanabara

•

Quarto Centearid

para construções, mosaicos, pro--deiras
dutos de base nedltico produtos Para
f
Classe 50
tornar Impermeabilizaatea as amputas. Parai'• istinguir: Subsunclaa químicas,
sai de cimento e eah hidtitahca, padre- prodatot de, origem animal, vegetal- os
galho, produtos betuminosos, impoluta- mineral' para serem usados na mediei" •
batente' liquide* ao . sob ~roa formas
• i.
' e farmácia, '
i .

'R.7.:7,1117r4tqk

Oziarta-feira 13
Termo n° 659.537, de 2-9-1964
"Prodiv" Promoções e Divulgações
Limitada
Estado da Guanabara

PRODIV
INDUSTRIA BRASILEII1A

duras c óleos animais e vegctais; banha; manteiga e laticinios em geral; prasanto, produtos de salsicharia e salainazia e paaluies suínos em geral frescas, salgados ou -defumados; ()Vos; e
todos os sub-produtos de tais artigos

catraio de malte fermáitado, 'erma genebra, gengibirra; gira gingv: ktasch,
kummel; licores; marasquinhaa; mectar;
piperment, ponches; rum, sucos de frutas com alaool; vinhos, vodka;
whisky

Termo n o a59.540, de 2-9-1964
Philip Morris Incorporated
Estados Unidos da América

Termo n° 659.545, dc 2-9-1964
CISB -- Cia. Industaial Sulbrasildra
de Bebidas
Rio Grande do Sul

Classe 32
Para distinguir: Albuns, bol.tans, jornais, rgaoa de publicidade e propaganda. obras, peças e programas de cinema,
raiasse 44
rádio, teatro e televisão, publicações
Para • distinguir; - Tabaco para fumar,
impressas.e revistas
charutos e cigarros
Termo n a 659.538, de 2-9.1964
Urano no 659.541, de 2-9-1964
Companhia Swift do Brasil
Externato Rondon Limitada
Saa Paulo
Estado 410 Rio de Janeiro

KIR ITAN

TAIIAL/
Marldstrla

loraslielra
Classe ii
Alcachofras, aletria. alho a:pargos.
açúcar, alimentos aaar animais. arnidn
arrêbacías, ameixas. amendoim. araruta
arroz. atem. aveia. avelas. azeite. azei•
tonas. banha, bacalhau, batatas, bala..,
ra ‘ coitos. bombons, bolachas. baunilha.
caie em pó e em graq, camarata, canela
era aau e em pó, cacau, carnes. cha
caramelos. chocolates. confeitos, cravo
cereais. cominho, creme de leite, cremes
ai:mentidos croquetes, compotas. can,
çaca. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empaaas, ervilhas, enxovas, extrato de catraia, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figOa, frios, frutas sécas naturais e cri&
taazadas; gricose, goma de mascar, gorduras. granulas. grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, terve
mate., hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado. leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça. 'touro, masaos alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada. macarram mas
sa de tomate. mel e melado, mate, mala
aas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós - moscada, nozes, édeos comestíveis.- ostras, ovas.
pana piaos, prlinas, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins,
guanos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanauiches, salsichas, salames, sopas en.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha.
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torróes,
toucinho e vinagre
Têm° n° 659.539, de 2-9-1964
Companhia Swift alo Brasil
. São Paulo

PRIMA DONA
INDÚSTRIA CRLSIZZILA

Classe 41
Parati istinguir: Carne c aves frescas,
resfriadas ou congeladas; -con.seavas
arries, línguas, mitalos, aves, frutas,
legumes, 1:cises, mariscos e moluscos.
Extrato de carne; doces em massa; gor-
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L,

Indústria Brasileira

1

Termo n° - 659.548, de 2-9-196'1
Alfred Kiercbol.
Bahia
I
,
ta

Indústria Brasileira

.i
Classe 94 .. 1
Para distinguir: Fumo manufaturado o t
não, fumo em Rilha, fumo - em cordr aa
fumo destalado, cigarrilras, chaanes
a'
cigarros
Termo n 9 659.550, de 2 . 9 L 1964- 1
layme Benvolif Junior
Estado do Rio de latacho

Classe 42
Para distinguir: Aguardente„ an;,z, aperitivos; bagaceira, batidas, brandy bater; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado. Jayne; ge.
nebra, gengibirra; gin, gingar; kirsch,
kummel; licores; marasquinhom nadar;
piperment, ponches; rixa, sucos de frutas com alcool; vinhos, vodka;
whisky

a-,

-

•

Classe 48
4
Para distinguir: Perfumes, esséneaas, ekd
trato,s.agua de colônia, água de toticOt
água de rosas, agua de alfazema, teu
para buba, loções e haniaos para
Nome Comercial
cabelos e pata a pele, brilhantina, baia.,
Tênno n° 659.542, de 2-9-1964
dollna, batons, cosméticas, fixadoreaA/frcd Kierchof.
de penteados, petróleos, óleos para
Bahia
cabelos, creme cvanescente, cumes gora
durosos e pomadas para limpeza da p(oi
Indúatria
Brasileira
--4
te e "ntaquilage". depilados. - desodcw
santas, vinagre momático, pó de arro21
Classe 44
Para distinguir; Fumo manufaturado ou dor, água de beleza, água de qu1nO4
não, fumo era 55lha, fumo em corda, e talco pefumado ou não, lapis parai
fumo destalado, - cigarraras, charutos e pestana e sobrancelhas, preparados para
In dústria Brasileira
embelezar dlios e olhos, carmim parti
cigarros
o rosto e para os lábios, sabão e cremçi
Classe 44
para barbear. saoão líquido perfumada'
• Uma° n o 659.547. da 2-9.1964
Para distinguir: Fumo manufaturado ou
ou não, sabonetes, dentlfricios em pliN
Alfred Kierchof,
não, fumo em fedha, fumo em corda,
pasta ou liquido; sais perfumados parti ,
Sabia
fumo destalado, cigarrilras, charutos e
banhos, pentes, vaporizadores de perfca
cigarros
me; escovas para dentes, cabelos, unhati
e cílios, rum de louro, saquinho ,erftta,
Termo n° 659.543, de 2-9-1964
medo, preparados em pó, pasta, limita
CISB — Cia. _Industrial Sulbrasilelra
do e tijolos ara o tratamento das unhas; s.-.
de Bebidas
dissolventes e vernizes, removedores da
Rio Grande do Sul
cabelos e preparados para dsecolo; indüstrra
rir unhas, cílios e pintas ou sinais anta 2a-a'a
I
. 1
faciais, óleos para a pele
Classe 44
Térmo
n
a 659.551, de 2-9.-1961
Para distinguir: Fumo manufaturado ou
Farmacêutico Internacional
não, fumo em 561ha, fumo em corda, Laboratório Farmacêutico
S.A.
1.nddstria BraaileIrsi;
fumo destalado, cigarrilras, charutos e
São Paulo
cigarros
n
Classe 42
Para distinguir: Aguardente, andz, ape',Termo n° 659.549, de 2-9-1964
ritivos; bagacelra, batidas, brandy bitJayme Benvo/1 Junior
- 1 10VIT .
Estado do Riod e Janeiro
ter: cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte fermentado, fernet; geINDriSTRIA BRASILEIRA
nebra, gengibirra; gin, gingar; kirach,
Classe 3
kummeh licores; marasquinhos; /lactar:
Para distinguir: Um produto fo--macét 1 4
piperment, ponches; rum, sucos de Mifie^ indiraido para o tratamento das deli
•
tua com alcool; vinhos,.vodka;
matites e das doenças d pele em gera
whisky
Térmo n°659.546, de 2-9-1964
Alfred Kierchof.
Bahia

Christina

etina

C1SB

Térmo no 659.544, de 2-9-1964
CISB — Cia. Industrial Sulbrasileira
de Bebidas Rio Grande do Sul

Kísseleff

Cynt
,

hia

Têrmo no 659.552, de 2-9-1964 1
Laboratório Farmacêutico Internacional
S. A.
São Paulo

..

'PRORROGAC.A.0
‘TOVIMIN

Classej: 46 — 48
comum „km per.
Para distinguir: Sabão
indústria Rrasneira
fume, sabonetes, em :tola, em berras,
a.
Classe 3
em tabletes, ovaes, em pó, em 'preme,
Classe 42
Para distinguira -Um produto farroaaé
Para distinguir: Aguardente, anis, aPa- em massa liquido, em escamas, am
raivas; boqueira, batidas, brandy bit- cuia' e 'em bola preta tipo da Costa, tico lnclicad? Canto tónico vitamial
minera!
• aguei
ter; cachaça, carvejas, cidra, cffi.b
perfumada sem perfumes

INDÚSTRIA BRASILERN
'

11011 thárti-feka 13
'

2.9-1964

8..Iártraiitiru 659. 53, de 24490
n ' &Mon Reteáldoa
tiam Atai

610 •

São Paulo

e

ndããfa
• ate Paulo

Classe 3
Para distinguir: Uma especialidLade farmacêutica indicado no tratamento do
baço
;
'.; Tirmo no 659.554, de 2-9-1964
S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labofarma
São Pdtdo

Inddstrta . Brasileira •

•
Classe 8
Para distinguir: Abalou, acumuladores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemómetros. aparelhos
de televisão, apsrelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação.. Inclusive os considerados acessórios de vaiculos, aparelhos para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos crontográficos. aparelhos ide barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para • purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos
reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, apareClasse '3
raia distinguir: Unia especialidade Sai.- lhos cinematográficos. aparelhos autothatêutica indicado no tratamento do máticos para acender e regular gás,
aparelho para separar café, aparelhos
Impaludismo e gás manifestações
para aquecer . edifieids, aparelhos para
experimentar dreno*, aparelhos para
Têrmo n° 659.555, de 2-9-1964
8. A. Institutos Terapêuticos Reunidos destruir insetos, aparelhos de ótica.
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
Labofarma
aquecimento de água, aparelhos geraSão Paulo
dores eletro-quanicos. aparelhos para
recepção e reprodução de sons e soladas. aparelhos automáticos elatricus de

'PRORROGAÇÃO
IMPALUTRAT
INDUSTRIA BRASILEIRA

Térmo a* 659.556, de 2-9-1964
Labofarma
:a"ão Paulo

PRORROGAÇÃO

VENTRICOL

lfiDUSTRIA QRASILEIRA
Classe 3

rei distinguir: Uma especialidade far-

passar. aparelhos para espremer frutas

e legumes, aparelhos de alta tenso.
aparelhos de noteçáo contra acidente:
ae operários. aparelhos afiadores de
ua-ramentas, aparelhos distribuidores de
4a5ão e de desinfetantes para instala
can sanitár:_is. aparelhos esterilizada
res. aparelhos oazeificadores. aparelhos
aara análises, aparelhos ozoten.clores
aparelhes oasteurizadores. a pare'llos re.
qu'adorea a estabilaadores da pressãa
e de fluxo oe gases e líquidos aparelos .para salvamentc e para sinaliza
cão, apare lhos para escampristas. aps.
relhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragaa, aparelhos automáticos acionados
pela introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas, aparelhos termostatos. arito~atros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores elétricos, alto falantes, aplicadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças emanas e elétricas, barômetros, biitóculos, bitolas, bobinas, bobinas dêficas (exceto para fins Curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
m‘didaras.. bússolas.' baterias elétricas,

taacéutica indicado nas perturbações
digestivas
Tèrmo ris 659.557. de 2-9-1964 •
Aviário São Francisco Limitada
'
Estado da Guanabara

Jn.al~

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos
Ténno a° 659.558, de 2-9-1964

Mario dos Santos Ribeiro
Sáo Paulo

4.11301tI
Classe 41

Pais distinguir: Café torrado e moldo

SãO Pavio.

nnn•n•

Tèrmo n9 659.562, de 2-9-1961
Gama — Cia. Guanabarina de
Empreendimentos •
•
São Paulo

Classe 50
Para distinguir impressos: Papéis de
carta, papéis de ofício, cartões comerciais e de visitas, impréssos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras de câmbio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices,
ações, folhinhas, passagens áéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, bem
como bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral

Têrmo no 659.563, de 2-9-1964
Guaem — Cia. Guanabarina de
Empreendimentos
São Paulo

UDAEM
s;o Paulo—Upital
Classe 33
Insígnia
Têrmo n° 659.564, de 2-9-1964
Casas Carugê Limitada
São Paulo

CL RUO

de 3-94964
e 650.166,Mraitada

LAIsaa

iimpreeadimeataa

Nome Comercial

INDUSTRIA BRASILEIRA

11. A. Institutos Terapêuticos Reunidos

TkoD2

INPREENDIMENTO

dÍc.C).4;ir

?ara distinguir: Uma especialidade lartilacêutica indicado no tratamento da
malária e suas manifestações

aárra0 a° 6I 9.5431, de 2-94964
U'a.
uuaera
4 Ouaaabarisa

thaAEK-CIAMANABARINA

PRORROggli(lekd

PRORROGACZO
N1ALARIOTRAT
INDUSTRIA BRASILEIRA
,
Classe 3.

Janeiro de 1965

DIÁRIO OFICIAL (Seção tH)

9 o ouro
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aaralhoe 119.
tine e elet~cor, artigos e a8e4
eedl
de utilidade domésticas: acegra

acendedores elétricos, aquece
ambiente, aspiradores de põ, abati-jou"
assadeiras elétricas, antenas, aguitui#
para fonógrafos, aparelhos para banhqs
de ar quente, aparelhos de cortar pilei
aparelros de comunicações interna, tapa.
relhos de ar refrigerado e ar condicionado, aarelhos de alta tensão, aparelho&
para moer e picar carne, aparelhos para solda elétrica, balanças, baterias .14..
tricas, batedeiras, batedeiras para refresco., batedeiras para Liquido& e mamas,
benjamins, binóculos, bules elétricos,
balcões Srigorificos, aparelhos para bordar, aparelhos de alta fidelidade, chuveirbs elétricos, coqueteleiras, campainhas elétricas, cafeteiras elétricas, câmaras frigoríficas, câmaras fotográficas,
castiçais, a-parelhos para cortar frios.
de rotação, churrasqueiras elétricas, comutadores, chaves automáticas, chaves
de alavancas, castiçáais, chaves elétricas, cronometros, chassis, carrilhões,
bobinas para rádio e televisores, discos
gravados, despertadores, enceradeiras,
extintores de incêndio, esterilizadores,
expremedores elétricos, aparelhos para
espremer frutas e legumes, exaustores,
estojos para filtros com torneiras, estufas, fogões, &unos e fogareiros elétricos, 5aroletes, fuzivel, geladeiras, garrafas térmicas, lâmpadas, lampeões,
ternas de mão e Internas portáteis, lustres, panelas de pressão, microfones,
pick-ups, aparelhos de refrigeração, rádios, rádios conjugados ou não com
fonógrafos, rádios fonógrafos, rádios receptores, relogios, reostatos, relays, reatores, redutores, pilhas sêcas e elétricas, rèsistencias, refletores, registradoria, reguladores de voltagem, fios para
eletricidade e fios terra, secadores para

cabelos, sorveteiras, aparelros de televisão, torradores de cereais, torneiras
com, dispositivos Para aquecimento de
Classe 6 • água, telefones, termaimecoa, toca-diaPara distinguir: Màquinas para uso doautomáticos ou não, ventiladores,
méstico: máquinas de lavar e' passar cos
para rádio e televisoroupa, máquinas para lavar louça, má- transformadores
res, válvulas para rádio e teleVisores,
quinas para secar, máquinas para bor- isoladores,
interruptores, resistncias
dar, máquinas para costura, máquinas tricas, tomadas, soquetes, trnsmissores,
pr moer crnes e legumes, máquinas pa- sincronizadores, torneiras de compressão,
ra cortar frios, máquinas para tricotar, torneiras de altap ressão, registros para
máquinas ara fizer massas alimentícias vapor, para água, para bidê, para banheiros, para aparelhos bebedouros, pa.
Térmo no -659.565. de 2-9-1964
ra lavatórios para pias, trenas e seubos
Casas Carugê Limitada
coadunes
São Paulo
Classe 36
Tirino no 659.567, de 2-9-1964
Para distinguir: Artigos de vestuários
Bombas Albrizzi S. A.
e roupas feitas em geral: Agaro'hos,
São Paulo
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, csioaeetes, cartolas, cara1303043 ALDRIZZI
bules elétricos, buzinas, buzinas para puças, - eattação, coletais, capas, chales.
bicicletas, caixa de descarga, câmaras cachecols, calçados, chapéus, dots»,
84.
frigoáficas e fotográficas, chassis de cintas, combinações, carpinhoe, calças.
rádioK chaves elétricas, chaves. _cara- de senhoras e da crianças, calções, calNome Comercial •
lefones, tostadeirm, telégrafos. tripés ças. camisas, camisolas, camisetas,
para fotografias, válvulas para rádios, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro.,
nano na 659.568, de 2-9-1964
válvulas de descarga, válvulas de re- saias, amam cidadoa, dominó., achardução, vacuõmetros, válvulas elétricas pes. fantasias, fardas para militares, co- Garbur S. A. — Comércio, Administração e Agricultura
de vácuo, ventiladores
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logo. de litigaria. Jaquetas. laricds,
São Paulo
Tèrmo a° 659.560, de 2-9-1964
luvas, ligas, lenços, mantas, melas,
Administradora Cruz André Limitada maios, mantas, mandrião, manilhas, • pasão Paulo
leDIPICIO E
letós, palas. penhoar, pulover, pelariass,
pingas, ponches, polainas, pliamm pu2ALERIA
ORBITE
nhos. perneiras, quimo*. regalo.,
ADMINISTRADORA
glap Paulo-Capitai
robe de chambre, roupão, sobretudo.,
cauz Anal urra
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
meteres, aborta, sungas, atolas ou stades,
• Classe 33
tuter, touer
ormetrbantes, . ternoa. uniI
Titulo
Nome Comercial
a vestido.
- i

•

Quarta-feira 13 •
Tiram u• 659.569, de 2-9-1964
Cerémica e Imobiliária Santo
Agostinho Limitada
São Paulo

001MICA
MOBILIARIA SANTO

AGOSTINHO LIMITAI&

Comercio e Agricultura
Nome Comercial

659.570, de 2-9-1964
Ténno
Oniaa — Organização de Negócios e
incorporações S. A.
São Paulo

Térmo n' 659.575, de 2-9-1964
Velloao ci Camargo S. A.
•
Param*,

Casse 33
Titulo
Térmo no 659.571, de 2-9-1964
Nalmar Auto Peças Limitada
Silo Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhbes, aviões, amortecedores, alavancas de dinibio. braços.
breques, braços para veiculo*, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-Urigadores, carros, carcarocerias. assoa. chapas drcalarei
:
tig para veiculos, cebos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veículos. direção, desligadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
vedores para passageiros e para carga,
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
motocicletas, mptocargas. moto furgões
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidac
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
para-lamas, para-brisas, pedais, pant6es
rodas para bicicletas, raios para Weide
tas, reboques, radiadores para veiculos
rodas para veleulos, selins, triciclo, tirantes para veiculos vagões. velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis troleibus, varaes de
carros. toletes para carros

PiSsto Brasil
Classes: 33 — 47
Titulo
Timo a' 659.576, de 2-9-1964
Ocy Carvalho
Santa Catarina .

Posto de Serviço
ViADUTO
Clames: 33 — 47
Titulo
Termo n° 659.577, de 2-9-1964
Serraria 7.tajal-Açõ Limitada
Santa Catarina

• Classe 4
Paia distinguir: Mdeiras
Têm° no 659.578, de 2-9-1964
Mobiliados Rex Limitada
Santa Catarina

Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aves
e animais, arroz, arnendoas araruta,
alpiste avelã,. ando, ameixas. azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas.
atum, amendoim, alhos, balas. baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas.
bananada. bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, rhocolate, caramelos,
coalhada camarão canes, carne de bago, açucar, café cravo canela cebola
alho, azeite, banra, massas alimenticias
leia, confeitos .cacau cereais, cebolas,
creme de leite, creme de milrcs condimentos. crustáceos, chá, cravo, cai"&
cangica, charque, c6cos, castanhas, comi/2h°. cangiquinha. conservas alimen•
ticias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops extrato para doces, de
tomate e de carne, ervilhas. enzova,
erva-doce, essenncias para baias, para
doces e para alimentos, ligada, frutas,
frutas secas. cai caldas. cristalizadas e
compotas, féculas. figos, flocos, fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar. geléias. geléias de mocotó,
goiabada, gorduras. grão da bico. glacês, glIcose, gelatinas. gránuloa, linquas
linguiças, leite, lombo, lombo, leite condensado. leite em pó, legumes lentilhas,
lagostas, mel, marmelada, meztadelas.
manteiga, 'mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, margarina. massas alimenticias
e de tomate, melado, milho, noz-moscada, óleos comestiveis, ostras, paios, pe.
segada, peixes, pescados, pa aciones.
pasta de amendoim, pikles, patês, pastilhas, pó para pudins, ralines, pses.
pães de fôrma, pimenta presuntos, polvilho. queijos, quirera de milho, rações
tadas, sucos de frutas, salsichas sal.
toucinho, tremoços, trigo torrões, ter.
balanceadas, requeijão, rósc a3. saga,
radas. tâmaras tapiocas. vinagre
Termo ne 659.580, de 2-9-1964
Indústrias Todeachini S. A.
Paraná

E

Classe 40
MC,vcis
.a
geral
de metal, vidro, de
Termo n° 659.572, de 2-9-1964
ou não, inclumadeira,
èstofados
aço,
Edson Pereira Leite
sive móveis ara escritórios: Armários,
S,"as R.ulo
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas. acolchoados para
móveis, bancos, balCões, banquetas.
/ala 5101:PRE
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
AOS 1011ING05.
cadeiras, carrrhiaos para chã. e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
Classe 32
Para distinguir: Programas radiofónicos conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
e tel.wisionados
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Termo n° 659.573. de 2-9-1964
B:. neficers.ia Médica Brasileira S. A. de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
São Paulo
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas. mesas,
mezinhas, mesinhas • para rádio e televisão, mesinhas para televisão, moldura'
para quadros, porta-retratos. poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 33
péus, "afãs, sofás-cantai, travesseiros e
vitrine"
Sinal de Propaganda

IMMESENEESAL

Termo n° 659.579, ele 2-9-1964
C. P. Valioso
Paraná

Madekin S. A.- Indústria,

'Nome Comercial

CAMARA-TURCAMARA COMERCIAL
IS BOTEIS E TURISMO
fao Paulo-Capita) ,k

Janeiro de .1068 Ígr,

DIÁRIO OFICIAL (Seção
I, Termo a° 659.574, de 2-9-1964
Idadekin S . A. .— Indústria, Comércio
e Agricultura
Santa Catarina

•

Tênao n• 659.582, de .241
Casa Zurita Louça e Penem
Limitada
Estado ela Guanabara
.......=="""
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""
".i........~44;
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.201,11•01~~“ •
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10/1,r.
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•~6,0 ao adomall~li
~114 WIe

Coo

lasses: 11 — 12 — 13 — 11
15 — 33
Titulo
Termo n° 659.583, de 2-94961
Casa Zurita Louças e Ferragen3
Limitada
•
Estado da Guanab•ra
Cidsse 11
Artigos da classe
Termo n° 659.584, de 2-9-19dr,#
• Casa Zurita Louças e Ferragt210
Limitada

Estado da Guanabara
Classe 13
Artigos da classe
Termo n° 659.565, de 2-9-19r
Casa Zurita Louças e Ferrage
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 15
Artigos da classe
Termo a° 659.586, de 2-9-1
fábric de Móveis de Aço Morde
S.A.
.

rininc.1 DE MÓVEIS DE agi
COMETA IB, A.

Estado da Guanabara
Nome Comercial
Termo n9 659.587, de 2-9-1
Fétárác de Móveis de Aço Morae
S. À.
Estado da Guanabara-

. 1NDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Para distiaaluir: Massas limenticias
Têm() 11 9 659.581, de 2-9-1964
S. A. Pábric Colombo
Estado da Guanabara
Clame 11

Quadradinhos
COLOMBO
inclúaithi Bianchi;
Paia

distinguir: Dosa.

Casa: 17
Artigos da classe
Termo n9 659.588, de 2-9:1919
Pábric de Móveis de Aço Mornetif)
S. A.
Estado da Guanabara
C2;Isse 40
Artigos da clame
Térnx) no 659.590, de 2-9-1966
Frigorifico Sa arta S. A. •
Estado da Guanabara

FÁBRICA DE
CONSERVAS
SURTA
Casse 41
.T1tu1.

150 Quarta-felra 13
Termo ao 659.589. de 2-94964
• Frigorifico Sparta 3. A.
Estado da Guanabara

DIÁRIO OFICIAL (Seeão Hl)
•
Térmo a° 659.598. de 2-9-1964
Termo n°659.603, de 2-9-1964
Emmanuel Gorensteia
Kilopel — Comércio e Incremento NaEstado da Guanabara •.
cional do Papel Limitada
•
Rio Grande do Sul •

FRIGORÍFICO
SPARTA

Janeiro dr:
Tèrmo no 659.608, de 2-9-1964
Companhia Química, Duas Ancoras
São Paulo .
.Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Noni-e Comercial
Termo n° 659.591. de 2-9-1964
Frigorifico Sparta S. A.
Estado da Guanabara

SPARTA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 659.592, de 2-9-1964
Frigorifico Sparta S. A.
Estado da Guanabara
Classe 41- Artigos da classe
Termo rio 659.593, de 2-9-1964
Frigorifico SParta S. A.
Estadoda Guanabara

BOM GOSTO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
. Artigos da classe
Termo no 659.594, de 2-9-1964
Frigorifico Sparta S. A.
Estada da Guanabara

ARA RIMA
INDUSTRIA BRASILEIRA
.
IC

„

Classes: 33 — 36
InsIgnia Comercial
Termo a' 659.599, de 2-9-1964
Narciso de Jesus Antunes
Estado da Guanabara

METAIRGICA
NACIONAL

Termo n° 659.604. de 2-9-1964
Kilopel — Comércio e Incremento
Nacional do Papel Limitada
Rio Grande do Sul

GRÁFICA
ANTUNES

Classe 11
Para distinguir: Latas, arrebites, arttgol de metais para mercadorias, ¡nitri&
mentos de abrir latas. lima e tampas
•
metálicas

Classes
— 38
Titulo

Termo a° 659.609, de 2-9-1961
Fruta Canelandia Limitada
São Paulo

Classes: 33 — 38 — 50
Sinal de Propaganda

Termo n° 659.600, de 2-9-1964
Laboratório Isafanna Limitada
Ceará

'SAFAM

é

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Artigos da classe .
Termo no 659.601. de 2-9-1964

J. Souza Gaião & Cia. Limitada
Pernambuco

MERCADINHO
SÃO JOSÉ:

Classe 41
Artigos da classe

Termo no 659.590. de 2-9-1964
Alexandre Alves Corres
Estado da Guanabara

Classe 38
Para assinalar e distinguir: Papel e
Seus artefatos, livros• não impressos, nãO
incluídos nas classes 1.6, 44 e 49

Classe 41
Titulo
Termo no 659.602, de 2-9-1964
Calçados Preludio Limitada
Rio Grande do Sul

Termo a° 659.605, de 2-9-1964
Comércio . e Representações "Relatar"
Limitada
Paraná

RELMAR.
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, aartazes impressos, literais de propaganda.
creques, clichés, cartões termosplásti•
cos de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
Termo no 659.606, de 2-9-1964
Companhia QuimIc "Duas Ancoras"
São Paulo

Classe 41
Para distinguir: Frutas em geral

Têm° n° 659.610, de 2-9-1964
Distribuidorad e Frutas Tapera
Limitada
São Paulo

PRORROGAÇÃO
outm sk

Os Ataco; o‘

PRELUDIO,

ERNEsTINA ?.cira.Pcm.t

Indústria Brasileira'

PARQUE TINA -

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Frutas em geral

Termo no 659.611, de 2-9-1964
Classe 40
Classe 36
Usina de Algodão Garça Limitada
Expressão de propaganda
Para distinguir: Artigos de t-estuários
São Paulo
e roupas feitas • era geral: Agasalhos.
Termo
_no
659.607,
de
2-9-1964
Termo n o 659.596, de 25-1964
aventais. .tparcatas. anáguas blusas, Companhia Química **Duas Ancoras"
Alexawire Alves Correr
botas, botinas, blusões, boinas, babaSão Paulo
gstado da G:Ira:abam
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraProrrogação
poças. casação, coletes, capas, chales
eachecols. calçados. chapéus, cintos,
Indústria Braaileka
... cintas. combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças. calções, calPRORROGACÃO
Classe 4
ças, camisas, camisolas. camisetas,
11.
N Para. distinguir: Algodão em bruto os
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
parcialmente trabalhado
saias, casacàs, chinelos, domin6s, echarCrass?s: 5 — •11 — 33
pes, fantasias, fardas para militares, colasignia Comercial
Têrmo n° 659 . 612, de 2-9-1964
aa. iegiaLs, fraldas, galochas. gfavatas, garComerciai Plorkle.nse Limitada
Termo n° 659.597. de 2-9-1984
tos. Jogos de lingerie, Jaquetas, laques,
São Paulo
Emmanuel Gorenstela
•
luvas, ligas, lenços. mantõs, melas,
•Estado da Guanabara
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
ponches, polainas, Mamas, pu,.
confecções francesa i peugas,
nhos. petnelras, quimonos, regalas,
1:10A2ILLR4.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
suspensórios, saídas de banho. sandálias.
.
sueferes, shorts, sungas, stolas ou Bleck&
Classe, 1
.. ' *
- tater. toucas, turbantes, ternos, • uni- Para distinguir: Tintas liquidas
'. 'Classe 3d
Classe2 3
pari! • •
formei e vestidos
Artigos da classe
Para distinguir: Tecidos em geral
calçados.
.•
Classe 5
Antigos da classe -

Indústria Brasileira

•
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Vamo no 659.613, de 2-9-1964
Farmácia e Drogaria Praça 15 Limitada
Estado da Guanabara

Téreco ti° 659.618, de 2-9-1964
Cosa] — Comercio, Engenharia e
Saneamento Limitada
Estada da Guanabara
.

PARMACIA
E DROGARIA
PRAÇA IS

Indústria Brasileira

Classe 33
Titulo

Class: 50
Para slistingt.ir Impressos em geral

Tèrmo no 659.614, de 2-9-1964
Mauro Roberto Bruno
Estado da Guanabara a

Dedetizadora
Fulminar
33
Classes: 2
Para distinguir; Dedetizadora, ata.
Tèrrao n° 659.615, de 2-9-1964
Fujisawa Pharmaceitical Ca.., Inc.
Japão

a s.entais, alparcatas, anáguas, .!usas,
blusócs, boinas, baba.
doures. bonés. capacetes, cartolas, cara.
easaçàu, coletes, capas, chales,
bulas, botinas,

cachecols. calçados. chapéus. cintos,
c:ntas, ci.xubinatAeS, caminhos. calças
d- senhor.t. e oe
anas. kaições
ça., caznias, camisoias, camisetas.
cuecas. arrua:as, colarinho., c 2..nros
saias, casacos, chiados, dominas, achar.

Térmo n° 659.622, de 2-9-1964
Oestreich j 0a. Limitada
Estado da Guanabara

Classe 3
Para distinguir: Substancias químicas

Termo IP 659.616, de 2-9-1964
•

Newton Arguello
Estado da Guanabara

DEREM'

Classes: 6 ,— 41 — 42 — 43
Titulo
Têrmo n9 659.623, de 2-9-1964
Alfredo Oestreich
Estado da Guanabara

ear2~~
Classes: 41 — 42

Nome Comercial
Tênco n° 659.633, de 2-9-15a;
Bar e Café Guajára Limitad;
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Aleachotras, aletria, alho, aspargaa
açacar. alimentos paar animais, maio,
amêndoas, ameixas, amendoim, arart-aa,
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, a;ei.
tonas, banha, bacalhau, batatas, baias,
Classe 22
Para distinguir: Fio lã de pelo, torcido biscoitos, bombons. bolachas, baunilha,
ou não para costurar e tricotagem
café em pó e em grão, camarão, canela,
eia pau e em pó, cacau, cernes, cf.i.
.Têrmo n° 659.629, de 2-9-1964
caramelos, chocolates, confeitos, crr,vo.
Cia. Industrial Nossa Senhora da
cereais, cominho. creme. -de leite. crem..ei
Coneeloo

alimentícios croquetes, compotas, cai-

São Paulo

Titulo
Têrtzto n9 659.624, de 2-9-1964
Metalurgica Volta Redonda S. A.
Estradai o Rio de alneiro
Classe •50
Para distinguir: Cartbe & impressos

Termo to 659.617, de 2-9-1964 •
Newton Arguello
- Estado da Guanabara

Clame 50
Peres distinguir: Cartbe & impressos
Termo a° 659.621, de 2-9-1964
Mar°. Empreendimentos Imobiliários
Limitada
uanabar,
Estado da4_,

BAR E CAFÉ
GUAJÁRA LTDA.

GUAtiÁRA

43 — 44

Classe 5
Artigos da classe
Classe 11
Como marca genérica, para distinguir
a totalidade dos artigos da classe
Classe 7
Como marca genérica para distinguir
a totalidade dos artigos da classe

Indústria BrasV,

pes, tantasiaaaardas para naiitares. toCassa -21
lactais. fraldas. galochas, gravatas, Vg•
Mios. perneiras. quitnonos, regalos Parati :stinguir: Veículos e ruas pa ru t
integrantes, exceto máquinas e moam-.
luvas, agas, lenços, tuantós.
—
g ni:Abs. mantas, mandrião, tuant:bas. paTêrmo n° 659.632, d.: 2-a-19b4
pams, penhoar, pulover, peierinas,
Bar c Café Guajára Linat
pcugas, ponches. polainas, pijamas. pi.
Sao Paula
ro:. jogos de ungerie, laqueias, laqaas.
suspensórios, saidas de banho sandálias,

Termo no '659.619, de 2-9-1961
Cosa! — Comércio, Engenharia e
Saneamento Limitada
Estado da Guanabara
Classe 25
sueteres, shorts. sungas. stolas slacks,
Para distinguir: Imagens, gravuras, es- tu;er, toucas, • turbantes, ternos, isna
tátuas, estatuetas, estampas, manequins
formes t vestidos
e análogos. Quaisquer obras de pintuTermo
no 659.627, de 2-9-3964
ra e escultura
Laniacio Sulriograndense S. A.
Urano no 659.620, de 2-9-1964
Rio Grande do Sul
Casal — Comércio, Engenharia e
Saneamento Limitada
Estado da Guanabara
Classe 33
Para distinguir: Engenharia

LONGOBETIN

• !ri:rrno n• 659.634 de 2-9-15”
"Taba" Auto Peças Limitaaa
Estado da Gaarsaf
.

•
Classe 23
Para distinguir: Terldos emetaed
Térmo na ,659.630, de 2-9-1964
Cie. Industrial Nossa Senhora da
Conceiçáo
São. Paia,

Tkmo a° -659.628, de 2-9-1964
Pralilin Cargueira Dias
São Paulo

gica, coalhada, castanha, cebolb,
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê, doces, doces de Iratas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, encovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, ft a
cuias. flocos, farelo, fermentas, fclArai
Nas, frios, trutas secas naturais e et:4talizadas; gricose. goma de mascar, gota
duras. grãnulos, grão de bico, gelatina.
I Goiabada, geléias, herva doce, berça
'anate, hortaliças, lagostas, linguas, IcRe
condensado, leite em pó, legumcs
conserva, lentilhas, linguiça, louro, saaa4
eas alimenticias, mariscos, mantclga,
;margarina, marmelada, macarrão, mas-,
sa de tomate, me) e melado, mate, DIZISJ
sus para mingaus, molhos, tricluscoN
mostarda, mortadela, nós moscada, naa
óleos comestíveis, ostras, ovar,
pães pinos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. Da-,
tês petit-pois, pstilhas, •pizzas, vadiara
qatijos, rações balanceadas para mala
ina,s, requeijões, sal, sag% sardinhas*
sanduiches, salsichas, salames, sopas ena
'latadas, sorvetes, sucos de tomates e
frutas; torradas, tapioca, tãnaaras, talharaia tremoços, tortas, tortas para 8:4.
mento de animais e aves, torta/ia,
, toucinho e vinagre
Térmo n° 659.634, de 2-9-1964 .1
Bemifil
Beneficiadora Mineira dm
Fios Texteis Industriais Limitada
Wilas

LOS ANÇELES

-BEMIFIL"-BENIFICIADORA
• MINEIRA DE FIOS TEXTOS

GlIA1541101/1

çantax g %ie

mo

E

Classe 36
ciP Para &tingi** Artigo de vadeados
apuoMIos fte çosa: Mimam

NDUSTRIAIS LTDA.
ailRbOt n
~int*: Tecidos

Ira tont

Nome Comercial

o
e
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V 659.611, de 2-9-196i
Amprese LatMes-.Atnericana
de Diversões Limitada
São Paulo

mo ei 6' 635, de 2-94964
ora Mineise de
Bem1t ,
ÁOe Pextels jeduetrials Limitada
Minas Gerais

,TIP-TOP
INDIIS.IRIA BRASILEIRA

Classe 33
Para distinguir: Diversões em geral
Termo no 659.642, de 2-9-1964
Lanchonete Lisbolãndia Limitada
Estado da Guanabara

Classe 22
a distingu,r: Fio dei inflas em gepara uso comum e em tecelagem.
e linhas de lgodão, linho, juta, cáamo, ratitio, paco paco, lã, nylon.
siSda, rayon, linhas de costura, linhas
para bordar, crochê e para tricotagem,
fios plásticos e fios de celulose -'

,

srIl

Termo n• 659.636, de 2-9-1964
Epoplast — Indústria de Plásticos
- Limitada
São Paulo

LISBOLÂ
Dar.sTRIA BRAILEIRA

Termo O 659.643, de 2-9-1961
Tete — Modas Infantis Limitada
Estado da Guanabara
1

TEU

INDUSTRIA 0RASILEIR/
Classe lb
Artigos da classe

Termo a° 659.638, de 2-9-1961
Piásto Presidente Limitada
São Paulo

POSTO
PRESIDENTE
LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 659.639, de 2-9-1964
Pósto Presidente Limitada
São Paulo.

PRESIDENTE

EMPRESA LATM-AMERIOANA
BE DivERsõEs (IDA
Nome Comenda'

L..,ase 50
Para assinalar e distingliii: Cabeçalhos
de envelopes de cartas e faturas, contratos, apólices, notas e cheques em geral, teda especie de 'impressos, folhetos, anuários e livros relacionados com
negócio bancário, crecliticio, de corretagens financeiro e de comércio nacional e estrangeiro
- Termo n• 659.6-17, de 2-9-1961
Indústria de Sabão Fluminense •
Limitada
• Estado da Guanabara

Classe 1
Para distinguir: Soda caustica
Termo no 659.648, de 2-9-1961
Laboratorios Organon do Brasil
Limitada

JUVENIA

Indústria

Brasilefra

Classe
Para distinguir: Revestimento, gesso Psra moldagem, gesso solúvel e anglgarna,
para U90 dentário e protetico
ZArmo n° 659.651, de 2-9-1904
Meed Iohpson Endochimica Indústria
Parmaceutica S. A.
São Paulo

C4Asse 1
Para disting ir: Tintas, 61aos, vete(
sovenses,
valados, ,.'•
00C-Pr1~
061r6slíezà

razki~
f
'

VIVERAT
Laboratório Torres S. A.
São Paulo

L

tetidatris Brasasir•

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado como estimulante do crescimento e da tividade Intelectual
Termo n• 659.653, de 2-9-1964 •
Cibra — Cimentos Brasileiros S. A.
Mios Gerais

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
es roupas feitas em. geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões. boinas.. baba.
douros. bonés. capacetes, cartolas. cata.
onças. casação, coletes, *capas. chalés
eachecols, calçados. chapéus. cintos
antas, combinações. caminhos, 'calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuezas. - ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, achar.
Classe 2
oes. fantasias, fardas para militares. co. Para distinguif: Um produto veterinário
:caiais. fraldas, galochas, gravatas. -jorros. logos de 'ingeria, laquetas, laquês,
Termo n. 659.649, de 2-9-1964
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias,
Laboratorios Organott do Brasil
maiôs. mantas, mandrião. mantlhas. pa .
Limitada
!ateis. palas. penboar, pulover. pelerinas.
Classe 3
peugas. ponches, polainas, pilatnas. pu. Para distinguir: Um produto farmanhos. perneiras. quituonos, regalos,
cêutico
robe de chambre, roupão, sobretudos
Termo no 659.650, de 2-9-1964
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, shorts, sungas, stolas ou Idades, Bozzano S. A., Comercial, Industrial
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni,
e Importadora
formes e vestidos
. São Paulo
Prorrogação
Termo n° 659.644, de 2-9-1964
Rei das Tintas Limitada
PRORROGACÃO
Estado da Guanabara
.A

• Classe 47 Para distinguir: álcool par motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de 9
turfa, combustiveis, gás, gasolina, gC wtxa, graxas para lubrificação, lubrificantes, 61es combustíveis, óleos para freios,
(Sisos lubrificantes, óleos para iluminação e para geração de fárça, petróleo.
querosene

Termo ,n' 659.652, de 2-9-1961
Laboratório Torres S. A.
São Paulo

131tASIVEX

INDÚSTRIA BRASIIIIRA

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n• 659.640, de 2-9-1964
Tip-Top Empresa Latino-Americana
de aversões Limitada
Sn Paulo
TIP-Mp

Termo te 659.616, de 2-9-1964
Brastlex — J. G. Schreiber
Paraná .

Classe 41 Pará distinguir: Bi 4e, churrascos, churrasquetos, sanduiches, vitaminas

MARMEPDX

Termo no 659.637, de 2-9-1961
Indústri de Plástico;
Epoplast
Limitada
São Paulo
Classe 40
Artigos da classe

Janeiro de 19155

JIS-Oidse e Qualidade o Sirgo d Nuttiço Infante
Classes: 3 — 41
&pressão de Propaganda

lattIMEIMA D Rpm .Qt$

Classe 16
Para distinguir: Cimentos em gerei
Termo no 659.654, de 2-9-1964

Cibra

7--

Cimentos Brasileiros S. A.
Minas Gera'

CORA - Cirminfõi
EirasieirosItc"11
Nome' Comercial
Tèrmo n° 659.655, de 2-9-1961
Cimentos de Volta Redonda 3. A,
Estado do Rio de janeiro

Cimentos de Volta
Redonda _S/A.
Nome Comercial
Urino nP 659.656, de 2-9-1964
. Cimentos Vale do. ruo das Velhas
S. A.
Minas Geras-

Cimentos Vale do Rio
das Velhas S/A.
'

Nome Comercial
,Termo n° 659.657, de 2-9-1964
Cimentos Vale do Paraopeba S. A.
Minas Gerais

ca eah
•":"

c.SS54.

k o,
e;(‘‘

ÇfetIo')(4

Rts
ks.'3

Nome C-nrercial

