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ANO XXIII - N.° 18
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIA_

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL REPUBLICADO POR
TER SAIDO COM
INCORREÇÕES
Exigência
RIO, 22 DE JANEIRO DE 1965
Seara S.A. Indústria e Comércio - Recorrendo do despacho
que indeferiu têrmo 221.088 marca Seara - Comprove a alegação contida na petição de fls.
Quando pretende que a Seara já
é marca de sua propriedade.
DIVERSOS
Les Perfums Chypron S.A. No processo de transferência no
registro 238.605 - marca Bois de
13au1ogne - Faça-et. a retificação
onde couber. Republicado.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DIVISÃO DE PATENTES
Privilégio de invenção Deferido

RIO, 22 DE JANEIRO DE 1965
N. 89.585 - Aperfeiçoamentos
em e Relativos ao Braço de Direção de Automóveis do Tipo Rural
Com Tração nas Quatro Rodas Amadeu Rodrigues de Almeida.
N. 94.534 - Aperfeiçoamentos
na Direção de Veículos - Hector
Oscar Larin.
N. 104.695 - Reboque Basculan
te Sem Chassis - Robert L. orse
Me Julius L. Glick.
N. 105.453 - Um Engate Para
Eixos de Fôrça Motriz - Man Hohan Sufi.
MODÊLO DE UTILIDADE
DEFERIDO
N. 77.478 - Um Selim Para Bicicleta e Veículos Similares Fábrica de Bicicletas Monark
S. A .

N. 111.819 - Nôvo Modêlo de
solado Para Chuteiras - Costa &
Cia. Ltda.
EXIGÊNCIAS
Irlemp Purolabor S.A. Indústria de Filtros - Opoente do têrmo 110.872 - Cumpra a exigên-

cia.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
TÉRMOS COM EXIGÊNCIAS A
CUMPRIR
N. 65.374 - Clarence J. Smith.
N. 84.074 - João Emenesio
Pinto.
N. 106.728 - Ford Motor Company.
N. 111.135 - Irmãos Randazzo.
14. 113.822 - Dr. Oscar Gomes.
N. 116.164 - Tokul Kubota.
N. 121.217 - Sociedade Industrial de Brinquedos Sobrinca S.A.
N. 121.679 - Armand Eugene
Fabre.
N. 124.644 - Baumer QBS Cia.
Brasileira de Equipamentos.
N. 125.228 - Cari Warlter
Wiland.
N. 130.542 - Irmãos Zambom
Ltda.
N. 130.581 - Aurel Verdesen.
N. 130.670 - Produtos Plásticos Delfim Ltda.
N. 130.792 - João Costa Negraes e Ricardo Bersuglla.
N.1 30.793 - João Costa Negras e Ricardo Barsuglia.
N. 130.872 - Bruce Grant.
N. 131.000 •-, Schweizerische
Aluminium A. G. (Aluminium
Suisse S.A.) •(Aluminiura Svidezzero S.A. (Suiss Aluminium Ltd.)
N. 131.367 - Joaquim Eugênio
Macedo.
N. 132.286 - Luiza Colombetti
auri.
N. 141.134 - Cel. Hermogênio
Rodrigues Peixoto.
N. 154.901 - Carlos Roberto
Azevedo Celentano.
N. 154.904 - Indústria e Comércio de Calçados "Kassi""Ltda.
N. 155.110 - Francesco Baslle
e Mario Pancotto.
N. 155.111 - Ronald José Maria Osuna-Gonzalez.
N. 155.112 - Takeshi Uchida..
N. 155.114 - Indústria de Plásticos Roal.Ltda.
N. 153.115 - Agostinho Garcia.
N. 155.116 - Fotoquimica Brasil Ltda.
N. 155.117 - Alfonso Rojo Martinez.
. N. 153.118 - Alfonso Rojo Martinez.
Alfonso Rojo MarN. 155.119
tinez.

N. 155.122 - Yoshikazu Onizuka.
14. 155.123 - Mario Soares Ferreira.
N. 155.125 - Dywonko Bazyli.
N. 155.127 - Marcel Alexandre
Pellet.
N. 155.130 - Torvaldo MarzolIa.
N. 155.141 - Olin lisdlathieseon
Chemical Corporation.
N. 155.145 - Apesa Equipamentos Elétricos S.A.
14. 155.14.6 - Maschinenfabrik
Oderlikon.
N. 155.149 - Antônio Bugan.
N. 155.164 - Vigorelli do Brasil
S.A. Máquinas de Costura.
BisNs. 155.165 - 155.168
marck Indústria e Comércio Ltda.
N. 155.172 - Monsanto Chemical Company.
N. 155.187 - Hovergraft Development Limited.
N. 155.192 - Hector Oscar Larin.
N. 155.193 - Yoshikazu Matsuzaki.
N. 155.194 - Yoshtkazu Matsuzaki.
Paulo Kuester.
N. 155.197
N. 155.198 -- Antenor Mira
Rajoy.
• N. 155.198 - Antenor Mira
Rajoy.
N. 155.199 - Antenor Mira
Rajoy.
N. 155. 200 - Anterior Mira
Rajoy.
N. 155.201 - Vibrator Industrial e Comercial Ltda.
N. 111.797 - American Brake
Shoe Company.
N. 153.251 - Shelimar Embalagem Moderna S.A.
N. 153.252 - Shelimar Embalagem Moderna S.A.
N. 153.253 - Shelimar Embalagem Moderna S.A.
N. 153.254 - Shelimar Embalagem Moderna S.A.
14. 153.354 - Bento Pinto de
Barros Filho.
N. 153.255 - Shelimar Embalagem Moderna S.A.
N. 15.5C1.
Preetencio Pereira.
N. 153.702 - Yoshihiro Asai.
N. 153.762 - Oswaldo Caldas
de Carvalho Zimer.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
EXIGÊNCIAS
RIO, 22 DE JANEIRO DE 1965
Complementem a taxa de de pósito de acôrdo com a Lei n.o 4.505
de 30 de novembro do 1964 e o que
disp(ie o Código da Propriedade
Industrial em seus artigos 212
e 221:
N. 237.317 - Irmãos ayer S.A.
Comércio Indústria Transportes e
Agricultura.
N. 404.637
Cano Erba SPA.
N. 4141.580 - Mc-Neil Laborai°.
ries Inc.
N. 420.055 - Getulio Uno da
Silva.
N. 421.693 - Cotonificio Nossa
Senhora dos Remédios S.A.
N. 427.400 •- Bar e Lanches
Timbiras Ltda.
N. 429.393 - Brazáo Comércio e
Representação Ltda.
N. 429.783 - Still S.A. Sociedade Técnica de Instalações Industriais,
N. 4d0.752 - Frigorifico Nordeste S.A.
N. 430.968 - Bar e Lanches Are() Iria Ltda.
N. 431.150 - Organização de
Imóveis M.S. Ltda.
N. 4,51.77. - Vixoid Comércio
e Indústria de Inseticidas Ltda.
N. 445.193 - Sotel Sociedade
Técnica de Imóveis e Administraçãr Ude
I,
Reão de Limas Jabaquara Ltda.
'lidadora Fantt.): 2.t .
N. 449.944 - Máquinas e Equipamentos Itatiaia Ltda.
N. 452.183
Sociedade Comercial de Pinturas Oorideale Ltda.
N. 452.568 - Anju Casa de Beleza Ltda.
N. 460.588 - Oluseppe Scapinelli.
N. 460.673 Brejinho S.A.
Agro Pecuária Participações Intportaçrla e Exportação.
N. 462.880 - Rene Cocito.
N. 483.050 - Orly S.A. Importação e Exportação.
N. 463.479 - Sion Filmes S.A.
N. 463.480 - União de Propagandistas Catacsos.
N. 483.781 - Indústria de
Meias mis S.A.
N. 483.782 - Indústria dei
Meias Irle 8.41,
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As Repartições Públicas
'deverão remeter • O expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
- quando deverão faZê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão Ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a satda dos
5rg ão3 oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
_ Para facilitar (103 assinantes
a verificação do prazo de vali.
iode de suas assinaturas, na
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• SS1NATURAS
REPAATIÇÕES 7 PARTICULAIIES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre • • Cr$ 600,00 Semestre . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
AnJ
Cr$ 900.00
Exterior:
'Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superier do enderêço vão
impresssv o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

- As Repextições Pública$
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada' ano e às)
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes..
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitarno4
usem os interessãdos prefe.
rericialmente cheque ou vate
postal, emitidos á favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional. Os suplementos às edi.
çõ*es dos órgãos oficiais só se
fornecerão- aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
- . 0 funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no ato dá assinatura.
- O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiai:à
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmi
ano, e de Cr$ 1,00, por alui
decorrido.

5
N. 463.764 - Indústria de
Meias Iria S.A.
N. 463.823 -- I.Pureiro Costa
SCA. Comércio e Indústria.
N. 463.892 - Bronislava Oleszynska Stepniak.
N. 464.051 - Indústria Eletro
Metalúrgica Alar Corá Ltda.
N. 464.057 - Chefe do Brasil
S.A. Indústria e Comércio de Maquinas.
N. 404.058 - Chelie do Brasil
S.A. Indústria e Comércio de Máquinas.
N. 467.602 - Gráfica Ipê
N. 470.807 - Mecânica Alfa
S.A.
N. 473.753 - Diociecio Rodrigues Pitombeira.
N. 474.244 - Albekomaq Ltda.
- Fábrica de Máquinas Para
Sapatos.
N. 474.271 - Mesbla S.A.
N. 474.935 - Castrol Limited.
N. 475.211 - Codigo Comércio
c Distribuiço de Coque Ltda.
N. 478.388 - Usina Nacional In▪dústrias Químicas S.A.
N. 478.417 - Comercial Carijós
Ltda.
N. 478.453 - Marcelino
N. 478.514 - Lavradora Racional de, Madeiras Lavrarna S.A.
N. 478.523 •- Vicente Augusto
da Silva.
N. 478.532 - Capela.Mortuária
Santa Therezinha Ltda.
N. 478.554 - Chocolates Rol*.
nhagen S.A.
N. 478.678 - Academia Brasileira de Letras.
N. 478.681 - Dornbusch&
Indústria e Comércio Ltda.
N. 478.685 - Marrnoa,ria 13=
Jos1.13 Ltda.
N. 478.723 - Planobras Planejamento f Obras dis Engenharia
Ltda.

Auto Comercio e Indústria Acil S. . José Alves da Costa - no recurso
N. 478.744 - Cilá.a.gal Companhia Brasileira de Galvanostegia. A. - na prorrogação da patente de interposto ao deferimento do "titule
N. 478.790 - Dr. Múcio Athay- número 3.616 modelo de utilidade termo 159.176 - Cumpra a exigên- Prorrogue-se, artigo 42 do Código. cia dando o número do termo de deo
Eletro Mecânica Auri S. A. In- pósito do pedido de registro do titule
dústria e Comércio - na prorrogação - Garage Sulw América. - artigo 94
da patente 3.661 modelo de utilidade do Código.
-- Prorrogue-se, artigo 42 do Código.
City Patentes e Marcas Ltda. - EXPEDIENTE DO SERVIÇO EM
na prorrogação da patente de número RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO
3.699 modelo de utilidade - Prorrogue-se, artigo 42 do Código,
Confecções Eldorado S.A.
Exigências
N. 479.285 - Lanifício Superga
Francisco Kremela - na prorrogação da patente 3.780 - modelo de
Rio, 22 de Janeiro de 1965
N. 4'79.288 - Panificadora Leão utilidade - Prorrogue-se. artigo 41 do
Ltda.
Ferragens Madureira B. A. - no
Código.
•
pagamento do segundo triénio - pas
Luizi Zivolo - na restauração da tente 3.390 - modelo industrial patente 4.232 modelo de utilidade - Preste esclarecimento,.
Divisão 'Jurídica
Concedo a restauração, artigo 200 do
Código.
Termos:
EXPEDIENTE DO DIRETOR
S. A. Cotonificio dávea - na deN.° 106.910 - Cibo Société Anosistência do pedido de caducidade da
Exigências Cumpra a exigência.
patente 36.955 privilegio de invenção nyme
N.o 152.861 - Henry Joh Homero
- Tendo em vista o documento hábil
Rio, 22 de Janeiro de 1963
de fls. 56, anote-se a desistência do Sanson - Cumpra a exigência.
Dannemann. - Comércio e Indústria pedido impetrado.
Diversos
de Fumos Ltda. - DANCOIN - na
Berthroud 8s Cie. - no pedido de
transferência no registro 154.585 restauração
na
patente
de
n.°
43.755
Boliden Batteri Aktiebolag - no
Cumpra a exigência..
General Minine 81 Filrn Corpora- privilégio de invenção -- Concedo a pedido de apostila na patente 70.749
privilégio de invenção - Faça-se a
tion - no 'nono interposto ao inde- restauração, artigo 206 do Código.
ferimento do tkrmo 249.910 - CumFrancisco Seguro - na transferên- retificação por apostila.
pra a exigência.
cia para seu nome do registro termo
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken
380.004 - Arquive-se o pedido de - no pedido de apostila na patente
Dfrerece
anotação de transferência, tendo em de número 70.964 - privilégio de invista que não foi cumprida a exigên- venção - Faça-se a apostila retifi,Plásticoe Bevea Ltda. - na prorcando.
rogação na Mente 3.508 ~Mio in- cia. De-se andamento ao processo.
Laboratório Farmaquion Ltda. dustrial - Prorrogue-se, artigo 42 do
Arquivamento de Processos
na transferência do registro 234.687
Código.
- Arquive-se, o pedido de transferenPaulo de Maio - na prorrogação da
Ficam os processos abaixo arquivacia tendo •em vista o não cumprimen.
patente 3.601 modãlo industrial - to
dos por ordem do Sr. Diretor do S.
da exigência.
Prorrogue-se, artigo 42 do Código.
McNeil Laboratoires Inc. - no pe- de C.I.R.:
Plásticos Plavinfi 5. A. - na pror- dido de caducidade da marca número
Termos:
rogação da patente de número 3.605 239.694 - Arquive-se o pedido, ten4
mochila industrial - Psostogae.se, ar. do em vista que a impetrante mlo
NI° 105.319 - Eduardo Ferian Juanuiu g iudgaucia.
nior, a Oswaido Ferian. '
dige.42 de CédIste. de.

N. 478.791 - Rudolf Helmut
Jre...schmer.
N. 478.793 - União de Bebidas
Indústria e Comércio Ltda.
N. 479.255 - Eletro Ovicorte
Atômico Ltda.
N. 479.270 - Manufatura e

oiio 01-1.:•s1
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N,° 109.333 - Jacinto Pereira da
silva as Cia.
N.o 110:243 - Shunsaku Kokudai.
N.° 114.375 - Ladislao Bogdany.
N.0 115.832 - Miguel B/asco
climent, e Angel Francisco Acosta Naranjo.
N.° 115.912 - Importadota Helio
Barki S. A.
N.o 119.439 - Alejandro Ortgoza
Rojas.
N." 119.340 - Joachim Schnabel
Kuebn.
N.o 120.888 - Mount Hope Machinery S. A.
• N.° 121.206 - Diarnond National
Cofporation.
N.° 152.826 - Silvana Indústria a
Comércio Ltda,
N.o 152.833 - Hodoshi Arasaki.
N.° 153.047 - Leopoldo de Oliveira Masson.
N.° 153.048 - Leopoldo de Oliveira Masson,
N.0 153.076 - Nicolino Guimarães
Moreira.
N.° 153.171 - João Braga -Gurgel.
N.° 153.708 - Moacyr de Souza
Cabral,
N.° 153.795 - Reboca Lupocici.
N. o 153.796 - Rebeca Lupovid.
N.° 153.914 - Gerino Guimarães.
- Arquivem-se os processos.
NOTICIÁRIO

Oposição
Controles Automáticos Sermir Ltda.
--- oposição ao têrmo 125.268 privilégio de invenção de Robertahaw
Isultort Controla Company.
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Aliança de Artefatos de Metais oposição ao termo 123.854 - privilégio de invenção de José Paioletti.
Fulminante Indústria e Comércio de
máquinas Ltda, - oposição ao termo
109.698 - privilégio de invenção de
Produtos Químicos Guarany S. A.
Sparkler S. A. Indústria e Contercio de Filtros - oposição ao termo
122.097 . - privilegio de invenção de
Dr. Walter Fucht.
Lafi . S. A. Produtos Químicos •
Farmacêuticos - oposição ao têm°
655.245 - marca: Liode-c.a - cl. 3.
Produtos Industriais e Lavoura "Pil"
S. A. - oposição ao termo: 649.655
- marca: Agropil
cl. 41.
Vemag S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas - oposição ao termo número .658.468 - nome comercial.
Destilaria Ypiranga Comércio e Indústria S. A. - oposição ao termo
649.768 - nome comercial.
Otto Baumgart Indústria e Comércio S. A. - oposição ao termo número 649.551 - marca: Fixatez ci.

ia.

Max Wirth S. A. Comissária ' e
Mercantil - oposição ao termo número 649.826 --, marca: Marisca/ cl. 41.
Alexandre Nelson Algranti - opo%lição ao termo 649.945 marca:
Marques de Rabio°.
Prima EIetro Domésticos S. A. oposição ao termo 649.812 - nome
Comercial,
.17111 S. A. Indústrias Mecanicas
Metalúrgicos - oposição ao termo:
448.188
título: Utilar
classes 8
• 15.

Indústrias de Meias D. Pedro Ltda.

ao oposição , ao termo: 648,917,
(Uma: Selenyl ,9"., d.
.

on•

Jamiro de 1965 3:3

Produtos farmaceuticos Simes do
São Nolo Alpargatas S. A. - oposição ao termo 654.193
marBrasil S. A. - oposição ao termo: opcnição ao termo 650.818 - marccz ca "MD" - ci. 6.
648.859 - título: Drogaria Iguaçu Vestaly - cl. 36.
Roger Levi 8s Pery Watch 8s Mon- classe 3. Yardley 8s Company Limited - tra Sigma - oposição ao te,.no nti.
Aços Vilares S. A. - oposição oposição rui termo 648.510 - marca: moro 643.817 - marra: S.gma ao tarmo 649.012 - marca: "AVM" Crestai
cl. 48.
classe 8.
- ci. 11,
Yardley és Company Limited "MD" Engenharia Meca...ca EquiConfecções Olgin Ltda. - oposição oposição ao termo 648.503 - marca: pamentos de Escritórios S. • A. ao termo 649.094 - marca: Elgin Talo -- cl, 48.
oposição ao termo 654.199 - marca:
- classe 36.
Yardley és Company Limited - "MD," - cl. 8.
Dannemann Comércio e Indã.aria
The International Association of oposição ao termo 648.502 - marca:
de Fumos Ltda. "Dancoin" - oposiLions Clubs
oposição ao termo nú- Cleansing Cream - cl, 48.
Smith Kline és French Laboratories ção ao termo 650.484 - marca: Dimero 647.968 - nome comerciá.
Indústria Tértil Catarinense S. A. - oposição ao termo 654.430 '- plomata - classes 1 a 50.
- oposição ao termo 648.314 - no- marca: Oratrol
cl. 3.
Dannemann Comércià e Indústria
International Harvester Company - de Fumos Ltda. "Dancoin" - oposime comercial.
Tha International Association of oposição ao termo 653.375 -.marca: ção ao têrmo 650.483 - sinal: DiLions' Clubs - oposição ao termo nú- Warvester Rádio e Televisão.
plomata - eis. 1 a 50.
mero -647.969 - marca: Liond'Or - Rowntree es Company Limited Farbwerke Hoechst Aytiengeselho
oposição ao termo 648,858 - rastroa: chaft Vorm. Meister Lucius 84 Bruning
classe 41.
Adlerwerke Vorm,Heinrich Kleyer Kit-Kat - cl. 41.
- oposição ao termo 648.295 Aytiengesellschaft - oposição co ter- Johns Manville Corporation - opo- marca: Saronil - cl. 3.
mo 651.770 - marca: Aegle.
Dannemann Comércio e Indústria
sição ao termo 650.736 - nome coLafi S. A. Produtos' Químicos e mercial.
de Fumos Ltda. "Dancoin" - oposiFarmacêuticos - oposição ao termo Johns Manville Corporation - opo- ção ao termo 650.476 - marca: Di656.523 - marcas Diazepam - cl. 3. sição ao termo 650.747 - toarca: JM plomata
cl. 44.
Volkswagenwerk A. G. - oposição - classe 28;
Daimler Benz Aktiongesallschaft ao termo 650.822 - marca: Volks'mar
Agfa Aktiengeselischaft - oposição oposição ao termo 649.018 - nome
- classe ' 21..'
ao termo 648.816 - maràt: Alfa - comercial.
Hilton Hotels International Inc. - classe 8.
Daimler Benz Aktiengesellschaft oposição ao termo 649.529 -- marca:
oposição
ao têrmo 649.019 - marcas
Sociedade
Anônima
Estamparia
CoHilton a- cl. 48.
Hilton Hotels International Inc. - lombo - oposição ao termo 651.831 tnerc‘r 'Motor - cl. 21.
nrown Boveri 8s Cie. AktiengesellsHilton - marca: Estamparia Colámbia.
oposição ao termo 649.535
Sociedade Anônima Estamparia Co- chaft - oposição ao termo 648.817
- classe 48.
Hilton Hotels Internacional Inc. - lombo - oposição ao termo 651.852 - marca: Sigma - cl. 8.
oposição ao termo 649.531 - marca: - titulo: Estamparia Colittnbia "Comimp" Comercial e Importadora
classes 11 - 25. .
Ltda. - oposição ao termo 650.566
Hilton - classe 48.
Copi Gráfica Ltda. - cs.sosição ao - marca: Cominp
Adam Opel Aktiengesellschaft cl. 11.
oposição ao termo 649.045 - frase: termo 648.115 - marca: Copil Drehmer 85 Cio; Ltda. - oposição
classe
.50.
Super Cornet Bancário Diplomata o
ao
tcelsse
_
armo 461.
48.119 - marca: Tangará
Paulo Cezar Saraceni oposição-ao
carnet da família brasileira - classes
termo 644:198 - título: Fera da PeNacional Companhia Distribuidora
1 a 50.
Adam Opal Aytiengesallschaft -- nha - classes 32 - 33.
de Produtos de Petróleo - oposição
oposição ao termo 649.046- frase:
J. Moreira Cia. Comerciei de Ta. ao termo 648.216 - marca: NacioCornet da família brasileira Super eidos - oposição ao termo 470.403 nal - cl. 50.
Cornet Bancário Diplomata - cl. 1 a - titulo: jotal Roupas - ci. 36.
Leãofarm Ltda. - oposição ao ter50.
Agrobrasil Empreendimentos Rurais mo 648.210 - marca: Leofarnaa Adana Opel Aytiengesellschaft - S. A. - oposição ao termo 647.724
classe 3.
oposição ao termo 649.047 - frase: - marca: Xofra - cl. 43.
Super Camea Bancário Diplomata o Indústria de Linhas Centauro S. A.
Titanus Importação Indústria • Coda. 1 a 50.
camet do povo
mercio Ltda. - oposição ao termos
- oposição ao termo 656.595
Adens Opel Aytiengesellschaft - marca: Vera Cruz - cl. 50.
cl, 32.
648.363 - marca: Big Een
Oposição ao termo 649.048 - frase:
Artigos de Higiene e Cuidados Pez.
Torrefações
Associadas
Indústria
e
Cornet do povo Super Carnea Bancásoais - oposição ao termo: 648.391
Comércio S. A. - oposição ao ter- - marca: Lander - cl, 08.
rio Diplomata - cia. 1 a 50.
Adam Opa! Aytiengesellschaft - mo: 656.840 - marca: Café moAutomobile Manufacturara Associaoposição ao termo 649.050 - frase: narca.
tion Inc. - oposição ao termo 650.621
mos
Super Cornet Bancário Diplomata o Indec Indústria de Equip ••:entos Repair Diesel - cl. 6.
símbolo da família brasileira.
Automobile Manufacturers AssociaElétricos S. A. - oposição ao termo
Aclaro Opel Aytiengesellschaft - 650.488 -- marca: Indenta - cl. 8. tions Inc. - oposição ao termo 650.623
oposição ao termo 649.051 - frase:
General Novillar S. A. Comércio - marca: Repair Diesel - cl. 21.
Símbolo da Ramilla brasileira Super Indústria e Importação - 'oposição ao
Cornet Bancário Diplomata - da. 1 termo: 650.570 - marca: Nobilar - A Companhia Antarctica Paulista
Indústria Brasileira da Bebidas e Coa 50.
d. 34.
nexos - oposição ao termo número:
Adoro Opel Aytiengesellschaft Casa Vero Cruz Importadora Ltda. 647.751 - marca: Du Borryl - clasoposição ao termo 650.252 - nome - oposição ao termo 656.595 - mar- se 41.
comercial,
ca: Vera Cruz - cl. 50.
A Companhia Antarctica Paulista
Adam Opel Aytiengesellschaft - "MD" Engenharia Mecânica Equioposição ao termo 650.253 - titulo: pamentos de Escritórios S. A. - Indústria Brasileira de Bebidas e Co- oposição ao termo número:
clw. 21 - 39.
Sopel
oposição ao termo 654.197 - marca: nexos
s5e4W3
marca: Docarril
dasAdam Opel Aytiengesellsclaaft - "MD" - cl. 11.
oposição ao termo 650.454 marca:
"MD" Engenharia Mecânica EqulDiplomata - el. 21.
pamentos de Escritórios S. A. - A Companhia Antarctica Paulista
J. S. Lopes és Cia. Ltda. - oposiIndústria Brasileira de Bebidas e Coção ao termo 657.978 - marca: Annexos - oposição ao termo número:
dorinha - cl: 36.
647.828 - marca: Dobarril
AVISO AS REPARTIÇÕES
cl. 42.
The Toilet ecoo& Association Inc.
Acessórios São Pedro Ltda. - opoPÚBLICAS •
- oposição ao termo 648.510
sição ao termo 648.583 - marca:
O Departamento de 'fincl. 48.
marca: Cream
Pedro II - el. 21.
.' 'prensa' Nacional avisa
The Tollat Gooda Association Inc.
Oliveira As Chierighinl - oposição
Repartições Públicas em oe- (
- oposição ao . termo 648'402 -.ao. termo 648.821 -- marco: Saltinho
tal , que deverão providas.,
- classe 41.
marca; Cleaming-Cream - cl. 48.
• dar, a reforma das assláa..'
- São Paulo Alpargatas, S.
taras i dos, órgãos oficiais
,-Fornasri, S. A. Indústria e Cornéreio
oposição ao termo 653.887 o- marca:
até. O ' dia 26' de fe,5ei;etris s' I oposição ao. Urino 651.901 ,
cl. 23. .1...
,
Vastos
corrente a fim de evitar o
marca Forpasa
cl. 11.. '
t cancelamento • da remessa a.
• São Paulo Alpargatas S./ A.:
Fornam
S.
A.
indústria
a Comércio
oposição ao tarmo 653.885 . -- marca:,
partir,daquela•, I
oposição ao tkrkick 651L90:i;i+
Yostars •-• dl. 1141* :;1,4
unia comercial, ,
e•
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Adlerwerke Vorm. Heinr. Kleyerl
A.G. - Oposição ao têrmo 648.027
- Título Adlex - classe 33.
Casa da Borracha S,A. - Oposição ao têrmo 590.944 - Titulo
Casa da Borracha.
São Paulo Cia. Nacional de Seguros de Vida - Oposição ao Vaimo 650.576 marca - São PauloSantos - classe 50.
Antônio Mesquita Rebelo - Oposição ao termo 652.977 - Título A
Eletrolândia - classes 8 e 33.
•
A Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos - Oposição ao, termo
648.832 - marca Ideal - classe 42.
A Companhia Antarctica Pauista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos - Oposição ao têrmo
648.370 - marca Emblemática classo 42.
A Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos - Oposição ao têrmo
648.369 - marca Olho de Gato classe 42.
A Companhia Antarctica PaulisIndústrias Texteis ?amar S.A. ta Indústria Brasileira de Bebidas
- Oposição ao têrmo 652.548 - e Conexos - Oposição ao têrmo
648.351 - marca Tirolês - clasmarca Vellastic - classe 22.
Indústrias Textels Tamer S.A. se 42.
A Companhia Antarctica Paulis- Oposição ao têrmo 652.549 ta Indústria Brasileira de Bebidas
marca Vellastic -- classe 34.
e Conexos - Oposicao ao têrmo
Indústrias Texteis Tamer S.A. 647.951
- marca Star-Bom - Oposição ao têrmo 652,550 -- classe 43.
marca Vellastie - classe 24.
A Companhia Antardica PaulisIndústrias de Tênis e Artefatos
de Borracha Iris Ltda. - Oposi- ta Indústria Brasileira de Bebidas
ção ao tênno 852.706 - marca Ar- e Conexos - Oposieão ao têrrao
647.838 - marca lbar - clasco Iris - classe 36.
Saesa Siderúrgica e Aços Espe- se 42.
HM11 Publishing Co. Inc, ciais S.A. - Oposição ao têm°
653.666 - marca Seasa - clas- Oposição ao têrmn 648.344 - marclasse 32.
ca Plav-Boy
se 21.
Fábrica de Biscoitos Príncipe Li• Filtrolândia Ltda. - Oposição mitada - Onosieãn ao têrmo .
têrmo 652.713 - marca Pene- 648.140 - marca Príncipe.
do.' •
Laborterápica Bristol S.A. InLojas Americanas S.A. - Oposição ao 1.:_a+rmo 648.383 - marca dústria Química e Farmacêutica
- Oposição aa têrmo 648.298 *
Lasa - classe 50.
marca Tonovarol - classe 3.
Willys Overland do Brasil S.A.
Indústrias de Bebidas Joaquim
Indústria e Comércio - Oposição Thomaz de Aquino Filho S.A ao térmo 648.371 - marca Nacio- Oposição ao têrmo 647.836 - mar
nal - classe 21.
ca Praguinha
Classe 42.
The Galette Company - OposiSandoz S.A. - Oposição ao
ção ao térrno 650.597 - marca
têrmo 647.898 - marca Cedigal classe 48.
Aristocrat
Serrana Sociedade Anônima de classe 3.
Fábrica Nacional de Enveiopes
Mineração a- Oposição ao têrmo
648.124 - marca Multiqulmica - Ltda. - Oposição ao têrmo
650.233 - marca Foguete - elasclasse 1.
•
Armações de Aço Probel S.A.- Se 38.
Vulean Artefatos de Borracha
Oposição ao termo 640.812 - marS.A, - Oposição ao termo ..
ca Ortobel - classe 40.
Mead Johnson Endochimica in- 647.820 - marca Vulcar - clasdústria • Farmacêutica S. A. -- se 39.
Merck & Co. Inc.
Oposição
Oposiço ao têrmo 652.795 -= marao Urra° 653.005 - marca DM80
ca Citro Seltzer - classe 3.
Manufatura de Brinquedos Es- - classe 3.
Pepsi-Cola Company - Oposicão
trela S.A. - Oposição ao têrnio
646.948 - marca Bambolê - clas- ao têrmo 650:034 - Expressão:
PEP --, classe 43.
se 36.
Pepsi-Cola Company - Oposição
• Dreher S.A. Vinhos e Charapanhas - Oposição ao térrno 647 959 ao termo 650.035 - Sinal de Propaganda - PEP - classe 43
- marca D. Dreamer.
Dreher S.A. Vinhos e ChampaCompanhia de Cigarros aaauza
nhas -- Oposição ao têrmo 647.960 Cruz --- Oposição ao têrmo 650.073
- marca Dreamer -- classe 42.
- marca Ofia-Flame.
Lojas Americanas S.A, - a aaoLaboratóriOs Andromaco S.A. -,sição aa têrmo 648 382 - Insiania Oposição ao têrrno 648.382 - In•Lasa.- classe 33. .
.
sígnia Lasa -- classe 33.
Affierwerke Vorm. Heinr. !alegar
Laboratórios Andramaco S.A. A G - Oposiaãn ao têrmo 648.0261 Oposição ao têrmo 648.383 - mar- Nome comercial.
ca 'Asa - classe 50.

Fornrisa S. A. Indústria e Comareloi
o;p.aição ao termo 651.900
znaxca: Forpasa - el. 8.
Fornasa S. A. Indústria e Comércio
oposição ao termo 651.899 -marca: Forpasa - cl. 6.
Fornasa S. A. Indústria e Comércio
oposição ao termo 651.899
ci. 7.
marca: Forpasa
Franca Bei Sociedade Mond:Aurelia e Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda. - oposi ção AO termo núPro-Bel mero 654.655 classe )8.
Indústrias Têxteis Mamar S A. -oposição ao termo 652.135 -- marca:
Lastili - cl. 36.
Indústrias Têxteis Temer S. A. oposição ao termo 652.544 - marca:
Vel-Lag tic - cl.
Indústrias Têxteis Tamer S. A. oposição ao termo 652.545 marca:
Vel-Lastic - cl, 36.
Indústrias Têxteis Temer S. A. oposição ao termo 652.546 - marca:
Vel-Lastic - el. 23.
Indústrias Têxteis Temer S. A. oposição ao termo 652.547 - marca:
37.
Vel-Lact i c
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•
importadora • 'leo" Comerciai
Companhia Nacional de Veludos
- Oposiço ao têrmo 649.463 - S.A. -a Oposição ao têrmo 656.759
- marca Ykko classe 15.
Nome Comercial.'
Companhia Nacional de Veludos S.A. - Oposição ao termo 656.760
_ Oposição ao termo 649.405 - _ marca Ykko - classe 21.
Importadora "Ico" Comercia/
marca Valnac - classe 32.
Companhia Nacional de Veludos S.A. - Oposição ao termo 656.761
- Oposição ao têrmo 649.464 - - marca Ykko - classe 28.
Importadora "Ico" Comercial
Título Valnac Valores Nacionais.
Companhia Nacional de Veludos S.A. - Oposição ao termo 656.762
- Oposição ao têrmo 649.466 - - marca Ykko - classe 33.
marca Valnac
classe 50.
S.A. - Oposição ao tarmo 656.763
A Embaixada dos Estados Unidos - marca Ykko - classe 40.
da América do Norte - Oposição
- Oposição ao térmo 656.764
ao termo 649.975 - marca Full - marca Ykko - classe 50.
Fashioneal - classe 36.
J. & E. Atkinson Limitai Panquimica f3.A. - Oposição ao Oposição ao termo 653.193 - martermo 846.630 - marca Branqui- ca Miragem - classe 48.
mica.
Ford Motor Company Transmúsica S.A. Distribuidora ção ao termo 649.010 - marca
de Música Funcional - Oposição Mercer aaator - classe 21.
ao termo 649.759 - marca TeleLaboratório P. Farnel Ltda. mrsic - classe 8.
Oposição ao têrmo 649.010 - NoCompanhia Eletromecânica Cal- me Comercial,,
ma - Oposição ao têrmo 60.357
Laboratório P. Palmai Ltd,. _ marca Caiba - classe 50.
Oposição ao termo 649.011 - marTransmúsica S.A. Distribuidora ca Farnel - classe 10.
Kaiser Jean Cbrporation de Música Funcional - Oposiçãe
ao tarrao 649.758 - marca Tele- Oposição ao termo 654.610 -- marmusic - classe 32.
ca Aeromig - classe 21.
Transmúsica S.A. 'Distribuidora American Chicle Company - opode Música Funcional - Opesiçã.o sição ao termo 205.214 - marca:
ao têrmo 649.758 - marca Tele- Rolaids
cl. 3.
musie - classe 32.
E. I. da Pont de Nemours and
Record Propaganda Ltda.
Company - oposição ao termo núOposição ao
ao têrmo 65.708 - No- mero 648.203 - marca: • Ecron
me Comercial.
el. 36.
Quimbrasil Química -Industrial
E; I. du Pont de Nemours and
Brasileira $.A.' Oposição ao Company - oposição ao termo nútêrmo 648.241 - marca Triângulo mero 648.205 - marca: Ecron - classe 50.
el. 22.
Produtos de Beleza Real Chie
E. I. da Pont de Nemours and
Ltda. - Oçosição ao termo 64.353 Company - oposição ao termo nú- marca Henefix - classe 48.
mero 648.204 - marca: Eeron Quimbrasil Química Industrial el. 23.
Brasileira S.A. - Oposiçaa ao
Fortnica Corporation - oposição, ao
térrrio 648.360 - marca Imfahrasil
termo 648.307 - marca: Formiaço
- classe 5.
Alfredo , Villanova g.A. Indús- - alaste 40.
Chesebrough Pond's Inc. - oposi.
tria e Comércio - Oposição ao têrmo 648.816 - marca Alfa - cla.s. ção ao termo 651.862 - marca: Curei
- el. 11.
se 8.
Produtos Contact S.A. - Oposi- João da Costa - oposição ao termo
ção ao termo 653.122 - marca 648.842 - marca: Dom Preço - c.s1
36 - 37.
Contact - classe 3.
União de Bebidas Indústria e João da Costa - oposição ao terComércio Ltda. - Oposição ao mo 648.849 - marca: Bons Preço.
termo 653.360 marca São João - João da Costa - oposição ao termo 648.850 - marca: Bom Preço.
classe 42.
São Paulo Alpargatas S.A. Plastar S. A. Comércio e IndúsOposição ao Varino 655.092 - mar- tria de Materiais e Produtos Plásticos
- oposição ao termo 653.545 - marca A Cinderela - classe 36
Usinas Siderúrgicas de Minas ca: Poliflex - el. 8.
Gerais S.A. Usiminas - Oposição Confecções Monteraar Ltda. - - opoao têrmo 65f.747 - marca 'Café sição ao têrolo 648.951 -- nw~:
classe 41.
Usiminas
Montmar - el. 36.
• Produtos Contact S.A. - Oposi- , Moinhos Sete Irmlios S. A. ção ao termo 654.660 - marca oposição ao termo 650.572 - marca:
Compacto - classe 40.
Ideal.
Indústrias Reuniaas "Lide*" LiMoinho Sete Irmãos S. A.
mitada - Oposição ao termo ..
opósição ao termo 562.255 - marca:
649.714 - marca "Lí der" - clas- Ideal.
•
se 35.
Indústrias
Ge;sy
Le-,-er
S.
A.
-Vibar Indústria e Comércio S.a
- Oposição ao têrmo 649.8E3 -- oposição ao termo 650.667 - marca:
Limpatudo - c/. 1.
marca Vicky - classe 50
Importadora "Ico" Comercial Indústrias Gessi Levar S. A.
S.A. - O posição ao têrma 856 795 oposição ao termo 650.190 - marca:
ci. 1.
Limpamesmo
_ marca Ykha - classe 8,
Importadora "leo" Comercial , Indústrias Gessy Levar S. A. S.A. - Onosiçãn ao têrmn 659.756 oposição ao termo 650.191 - marca:
- marca Ykko - classe 0.
Limpabem - cl. 1.
Importadora "Ico" (-amarelai
Indústrias Gessy Levar 8. A.
S.A. - Oposição -ao térma 655757 oporição ao termo 650.038 - marcaf
- marca Ykko ---• classe 13.
Lar,cefix - el. 48.
Importadora "Ico" Comercial
The Gil/afta Company - oposição
S.A. - Orosição ao terna 656.758 2oterme 648.659
marca: Johnnr
- marca Ykko - classe 14.
- cl. 11.
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Tia H. D. Lee Company Incorpoo
rated - ' oposição ao termo 651.586
- Marca; Lee - ci. 36.
The J. B. Williams Company Inc.
- oposição ao termo 648.718 - marcl. 48.
es: "W"
ABC Rádio e Televisão S. A. oposição ao termo 654.752 - título:
Ouro Fino Arte.
São Paulo Alpargatas S. A. ci. 36.
Vestan
- oposição ao termo 650.397 - nome
' São Paulo Alpargatas S. A. Jolie - cl, 36.
São Paulo Alpargatas S. A. oposição ao termo 653.886 - marca:
oposição ao termo 654.458 - marca:
comercial.
ABC Rádio e Televisão S. A. oposição ao termo 654.751 - título;
Ouro Fino Arte.
The Toilet Goods Association Inc.
- oposição ao termo 648.503 - marca: Tala - cl. 48.
oposição ao têrmo 645.809 Dibra S. A. andústria e Comércio
marca: Deterzil - cl. 46.
Hilton Hotels International Inc. oposição ao termo 509.555 - marca:
Hilton - cl. 44.
jonann Froescheis Lyra Bleistift
Fabrik - oposição ao termo 650.912
-- marca: O Mandarim - cl. 38.
Segas "S. A. 'Õrgenização de Empresas e Mobilização de Capitais oposição ao termo; 652.253 - marca: Sagre.
• Simão Naumark e Cia. - oposição
ao termo 648.578 - marca: Elen.
Tecnometal Estudos e Projetos Industriais S. A. - oposição ao termo
655.569 - marca: Tecnometal el: 21.
Ipchistria Metalúrgica São Saetano
S. A. - oposição ao termo 649.036
- marca: Super Carnet Bancário Diplomata - cl. 11.
Eucatex S, A. Indústria e Comércio - oposição ao termo 654.416 marca: Castor -o ^1. 16.
Comercial e Administradora "Comad:' S. A. oposição ao termo:
648.468 - nome comercial.
Indústria Química Luminar S. A.
- oposição ao termo 650.176 - nome comercial.
Antelmi fis Calabrez - oposição ao
termo 650.367 - marca; Café Guacyra - cl. 41.
Instituto de Odiamos Yazi gi S. A.
-- oposição ao termo 650.034 -expressão: Pep.
Instituto de Odiomas Yazigi S. A.
- oposição ao termo: 650.035 . sinal de propaganda: Pep.
Tecelagem Salomão S. A. - opoa
:lição ao termo 652.390 - marca: "T"
- classe 36.
•
Perfumaria San-Dar S. A. - opo•ição ao termo 651.129 frase: Use
Henne Rio Chie e o sucesso será você
- classe 48.
Perfumaria San-Dar S. A. - oposição ao termo 651.131 - marca: Rio
cl. 48.
Chia
Irmãos Piazzalunga Ltda. - oposição ao terna° 649.834 - marca: Buritoma - ci. 41.
Irmãos Piazzalunga Ltda. - oposição ao termo 649.834 - marca: Buritema - cl. 41. •
Manufatura Nacional de Plásticos
g . A. - oposição ao termo 652.078
- marca: Forthel - cl. 28.
Controles Automáticos Sermar Ltda.
- oposição ao termo 651.089 - mares; Silmar Super - cl. 8.
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• Controles Autornãoicos Sermar Lido.
- oposição ao têrmo 651:090 - marca: Silmar - cl. 8.
Cominp Comercial Importadora e
Exportadora. S. A. - oposição ao
tármo 650.556 marca: Cominp cl. 11.
Móveis de Aço Fiel S. A. - _oposição ao termo 653.951 - marca: Gato - cl. 5.
• Helios S. A. Indústria e Comercio
- oposição ao termo 650.604 - marca: Heliotica - ci. 50.
Kibori S. A. (Indústrias Alimentícias) - oposição ao termo 650.189
- marca; Kibón - el. 1. Cia. Brasileira de Novidades Doceiras - oposição ao termo 650.981
- nome corrercial.
Cio:. Brasileira de Novidades Doceiras - oposição ao termo 650.979
- marca; Ping-Pong - cl. 41.
Cobrasma S. A. Indústria e Comércio - - oposição ao termo 650.939 marca: Cobrou/1a - cl. 4'0.
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias) - oposição ao termo 648.812
- titulo; Ki-Show
cl. 41.
'Indústrias Villares S. oposição ao termo 649.856 - marca:
Alas - classe 6.
Karibe S. A. Indústria e Comércio -- oposição ao termo 651.429 marca: Karina - cl, 36.
Cobrasma S. A. Indústria * e Comércio --oposição ao termo 651.333
- marca; Cobras •- cl. 7.
Indústria de Meias Iria S. A. oposição ao termo 650.674 - marca:
Dorninique - cl. 36. .
Poliquima Indústria e Comércio s.
A. - oposição ao termo 650.675
marca" •Zirconita - ci.. 1.
Arthur Lundgren Tecidos S. A.
oposição ao termo 651.064 - nome
comercial.
Laboratórios Bruneau S. A, - oposição ao termo 649..867 - marca:
- ci. 3.
Fábrica de Móveis Gaivota Ltda. oposição ao termo 651.251 - marca:
Gaivota - cl. 26.
Indústria York S. A. Produtos Cirúrgicos - oposição ao termo 651.966
cl. 10..
- marca: Mi-Moss
Indústrias de Meias D. Pedro Ltda.
- oposição ao termo: 649.889 marca: Padrinho,- cl. 36.
• Indústria Química Luminar S. À.
oposição ao •termo 650.177. marca: Luminar - cl. 8.
. Indústria de Móveis Século XX
Ltda. -, oposição ao ferroo 648.573
- nome comercial. '
Laboratórios Andrornaco S. A. oposição ao termó 652.099 -- marca: . Digenzim - cl. 3.
Café Bandeirante Ltda. - oposição
ao ten-mo 652.381 - marca; Bandeirante - cl. 41.
Café Bandeirante Ltda. - oposição
ao termo 653.576 - marca: Bandeirante -. ci. 41.
Shell Brasil S. A. Petróleo) oposição ao termo a57.704-- marca:
Calma.
Nallotea S. A. Fiação Tecelagem e
Confecções - oposição ao termo número 654.057 - marca: Nylez cl. 23.
Wellin Produtos de Beleza Ltda.' oposição ao termo 655.759 marca: Wellington - cl. 48..
Plastar S. A. Comércio e Indústria
de - Materiais e Produtos Plásticos oposição ao termo 656.258 titulo:
Piada! - deusa 11 • 28.
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,Automobil4 Manufacturers AssociaUnNvei Limite('
obèsição ao
tion Inc. '-oposição ao termo.núma- termo, 650.625
marcar Autolux ro 651.417 - marca: Diesel - clas- ci. 16.
se 6.
Unilaver Limited - oposição ao
Automobile Manufaciurers Associa- termo 650.856 - marca: Cotilux tion Inc. - oposição ao temo; done-- ci. 1.
ro 653.441' - marca: Auto Partes Unilever Limited - oposição ao
el. 21.
termo 654.331 - marea: Reduz -Hotéis Hércules S. A. L. oposição' d. 8.
ao termo 656.847 - marca: Belacap
Uni'ever Limited
oposição ao
- cl . 41._
termo 651.479 - marca; Solo* The National Hosiery Manufactures' cl. 8.
•
Federotion - oposição ao termo mio
Avon Products Inc. - oposição ao
mero_ 649.975 -- marca; Fully
termo 649.345 - marca: Savona -- cl. 36.
classe 46.
Indústria e Comércio Antonio NoUnião Fabril Exportadora S. A.
(U•F.E.) - oposição ao termo nó- gueira S. A. -- oposição ao termo:
mexo 657.597 - marca:' "TTD" - 655.043 - título: Farmácia Sa lus classes 33 - 48.
cl. 46.
Fairbanks Morse 8s Co. ' - oposição
São Paulo Alpargatas ' S. A. oposição ao termo 651.101 - ,marca: ao termo 648.971 - marca; Rochadiesel - el. 6.
Andodor - cl. 36.
Sord Motor Company a- oposição
São Paulo Alpargatas S. A. Oposição ao termo 651.100 - marca: ao termo 649.018 - nome c omercial.
Andante - ci. 36.
The Gil'ette Company - oposição
A Embaixada dos Estados Unidos
da América do Norte - oposição ao ao termo 649.036 - marca; Super
terra', 'l.504 - marca: Cream Talc Co rnet Dancit'ai Di plomata - cl. 1/.
The Grevhound Corporation - opo- cl. 3.
A Embaixada dos Estados Unicl..)s sicão ao termo 648.480 - marca:
da América do Norte - oposição ao Galgo - cl. 33.
da América do Norte - oposição ao
Trans-Lux Corporation - oposição
termo 648.513 - marca: Cream - ao termo 649.478 - marca; Translux
ci. 3. •
- el. IO:
•
Laboratório Daudt Oliveira S. A.
A Embaixada dos Estados Unidos
da America do Norte - oposição ao - °Posição ao termo 648.804 - mata
terin'o 648.509 - marca: Beach- ca: Tabiomil - ci. 3.
"Camac" Comércio de Máquinas •e
Cream - cl. 3.
A Embaixada dos Estados Unidos Equipamentos Agrícolas Ltda. - opomarcial,
termo 648.503 - marca; Tele
cl. 3.
•
Nacional Companhia Distribuidora
A Embaixada dos Estados Unidos de Produtos de Petróleo - oposição
da América do Norte - oposição ao ao termo 648.470 - marca: Nacional
termo 648.5112 - marca: Cleansing - el. 8.
_
-Cream - cl. 3
• Importadora Brasiliense S. A. Co•
A Embaixada dos Estados Unidos mércio e Indústria - oposição ao
da América do Norte - oposição ao termo 648.527 - marca: IB - clas.
termo 648.514 - marca: Nice-Cream se 4.
- classe 3.
Le Dix Modas Ltda. - oposição ao
Colmer Representações Ltda. - termo: 648.549 - marca: Six
oposição ao termo 657.996 - marca: el. 36.
Coroados - cl. 41.
Ibesa Indústria Brasileira de EmArmações de Aço Probel S. A. - balagens S. A. - oposição ao termo
oposição ao termo 521.239 - marca: 648.945 - marca: Brasilmatic Medical Dabeflex - el. 40.
classe 21.
Sprint Unit Development Company • Copam Companhia de poços Arte- -oposição ao termo 520.156 - zianos Maringá Indústria e Comercio
marca: Medical Debeflex
cl. 40.
- oposição ao termo 648.965 - marArmações de Aço Probel S. A. - á: Copal - classes 4 - 16.
oposição ao termo 648,938 - insígnia:
Copar S. A. Indústria de Resinas
Emblemática - cl. 10 e 40.
Estruturadas - oposição ao termo:
Gunther Wagner - oposição ao ter- 64'8.965 -- marca: Copal s- classes
4 - 16. mo: 650.850 - nome comercial.
Gunther Wagner - oposição ao terPiorei Distribuidora Produtos Elemo 650.&11 - insígnia; Interwagner trônicos Ltda. - o posição ao termo
17 -- 33 -- 50.
649.007 marca: Diprol cl. 8.
Gunther Wagner - oposição ao t'érAtlante S. A. Balas e Caarmelo*
mo 650.852 - marca: Interwagner - - oposição ao termo 650.165 - noels. 17 - 33 - 50.
me comercial.
Unilever Limited - oposição 'ros
Promaco Produtos e Materiais de
termo 63'7.858 - marca: Cotiluz - Construção Ltda. - oposição AO tkre0
cl. 16.
651.728 - oaaa-ca; 13nmaco .- cl 50.
Pumagalli 15. A. Indústria e Comércio - oposição ao termo nú.ne.,
AVISO AS REPARTIÇÕES
ro 652.183 - marca: Rodas Brasilei• POBLICAS •
ras - cl. 7.
O Departamento de imPuinagelli 5. A: Indústria e Coprensa Nacional avisa As
mércio - oposição ao termo númeRepartições Públicas em gero 652.184 - marca: 'Rodas Brad.

ral que deverão • providenciar a reforma das assinaturas dos õrgãos oficiais
ar o dia 26 de fevereiro
cotrente. a fim de evitar ' o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

loiras - cl. 2L
Pumagalli S. A. Indústria e Co-

mércio - oposição ao termo número 1.45 - marca: Rodas Brasileiras - el. 50.
Lavanderia Guanabara Ltda. oposição ao termo 653.451 - titulo:
•
Pior da Guanabara - el. 50,
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A. Indústria e Comércio
oposição ao termo 649.407 marca, //Silos - Cl. 47.
Hélioa S. A.4 Indústria e Comércio
oposição V) termo 649.444 marca: Querorene Hélioa - cl, 47.
Fundição Brasil S. A. - oposição
ao termo 652.853 - nome comercial
Funaição Brasil S. A. - oposição
ao Carmo 652.854 - mama: Brasil cl. Il.
• Fundição Brasil S. A. - oposição
ao termo 652.798 - merca: InterContinental - c/. 6.
Fogiias• Walter Indústria Comércio
e Importação Ltda. - oposição
termo 652.250 - marca: Wangs- -classe 8.
•Produtos Alimentícios Reisa S. A.
oposição ao termo 656.715 marca: Leira - cl. 3.
Indústria de Roupa Regência S.A.
__ oposição Co termo 649.405 -- titulo: Socalças.
Bar e,Lanches Bigorrilho Ltda. oposição ao termo 653.607 - marca:
Bigorrilho - cl. 41.
Ahnir Artur Peregrino -- oposição
ao termo 655.299 - marca: Paraíso
doa Alimentos - cl. 41.
Instituto Brasileiro de Administração
Municipa l - oposição ao trarmo hamero 656:856 --- marca: • T.B.A.M.
- cl. 32.
Emerson Radio And Phonogranh
Corporation - oposição ao terrrio:número 656.859 -= marca: Emerson d. 11.
Indústrias Reunidas Mar Wolfson
3. A. -.opcalcão ao termo 656.476
- nome Comercial.
Emerson Radio And Phonogranb
Corporataan oposicão an termo número 656.858 - marca: Emerson d. 5.
Emerson Radio And Phonograpa
Corporation - opoalrão en rermo /Amem 656.857 - marca: Emerson d. 6.
Indústrias Reunidas Max Wdfsor
8, A. -- 0000n40 AO tãrmn a4mnro
556.477 - Vaia): Temo., Proaoaaaa.
Indústrias Remidas Moa Wolfson
S. A. - oposioão Ao t'àrmo ntrmAro
648.405 - marca: Carrousel classe 8.
Indústrias Remnidas Max Wolfson
S. A. -- oposirão ao farm° nforern
146.473 - marca: Temam - cl 8.
Indústrias lammidaa at ol. Wolfmn
8, A. onosirã) ao farm° narn.ro
656.474 - marca: Temoo - ri 32.
Indústrias Remadas 1‘ ff cest avolfsno
S. A. - oposicão AO termo naamao
'96.475 - marca: 'remoo - el. 31
Credival S. A. Caérlito Parmoriamento e Tnvestimentos °polirão ao
`error 655.459 - nome comerMal
Divalor S. A. Distribuidora de Valores - oposição ao termo 644.474
-- marre: Viador - cl. 32.
Indústrias Fongaro de Meias Marte
S. A."- oposição ao Varro° 650.646
- título: Arapuã.
1
Companhia Califórnia de' Investimentos - oposição ao termo 652 338
- título: Gávea Termas Clube a:.• 33.
Indústrias Fongaro de Meias Martes S. A. - oposição ao termo número 650.645 - título: Arapuá' cl. 36.
Eletrônica biranga Indústria e Co
,aércio Ltda. - oposição ao termo:
640.304 - marca: Ipiranga
cl 8.
M6veis Zo'aani Ltda. - oposiçaa
ao termo 653.969 - marca: Boina:
- cl: ,40.

Cofac Comércio o Indústria S. À.
.-- oposição ao termo 655.160 - 11.
marca: Copac
Johnson & Joimson - oposição ao
termo 648.937 - marca: Ortno-Conapact - cl.-10.
Frigorífico Serrano S. A. - opoeição ao tétano 650.325 - marCa:
Serrana - cl. 50.
Frigorífico Serrano S. A. - opomarca:
oiçam ao termo . 646.579
Serrano
cl. 38.
Cinerama"Inc. - oposição ao termo
--.
4553.660 - marca: Cinerama ...elasao 50,
Marialva Guimarães de Melo oposi ção ao termo 658.073 - Marca:
IV Centenário - cl. 48.
Indústrias Gessy Levar S. A. --oposição ao termo 652.417 - marca: Super Ativo Limra- al. asa
Indústrias Gessy Levar S. A. oposição ao termo 652.416 - marca:
Lirnp Super Ativo - cl. 46.
'lhe Procter lis Gamble Company
oposição ao termo 651.557 marca: Yvory - cl. 46.
Martini lis Rossi S. A. Indústria e
Comércio de Bebidas - oposição ao
termo: 651.624 - marca: Vodkatini
cl. 42.
Fairbanks Moreia tis Co. - oposlmarca: Draiçao ao termo 649.139
cl. 6.
diesel
Coberta Irmãos S. A. Indústria e
Comércio de Couros - oposição ao
termo 657.435 - marca: Minuana
- classe 35.
Lapa Filho 85 Cia. - oposição ao
termo: 655.479 a:- marca: Holiywood
- cl. 40.
Jamartin Comércio Indústria e Importação Ltda. -- Oposição 110
651.811 - marca: Boltweld.
Indústria de Guarda Chuvas e Sombrinhas. e Comércio Ltda. - oposição
CO termo 654.122 - marca: Ferretti
- cl. 30.
ABC Rádio e Televisão 8; A. oposição ao termo 653.839 - marca:
Camarinha - cl. 5.
União Fabril Exportaaaora S. A.
(U.F.E.) - oposição ao termo número 655.030 - marca: Po-Lar • ci. 46.
Adlerwerke Vorm, Heinr. Klever oposição ao termo 653.011 - mama:
• Ultrawell.- ci. 8.
Importadora e Exportadora Dois
Córregos Ltda. - oposição ao termo
4e6.113 - marca: Dois Córregos d. 41.
Coty (Sociéte Anonyme) -a- oposição ao termo 649.550 -- marca: Cosméticos S-cha - cl. 48.,
Leopoldo Geyer S. A. Comercio
Administrarão e Partici pações - oposição AO termo: 650.413 - marco:
Alvorada - cl. 8.
Companhia Brsoreiro e ArMfatos
de Ferro - Cobrai - opo sição ao
taram 649.302 - marca: Cobarp d. 16.
West Electric Co. Ltd. - 040$1C33
LIO termo 649.246 - marco: Westrel
- cl, 8.
Maus & Pfeiffer opolica'o ao taa.
roo: 649.570 - marca: Progreas cl. R
"Fino" Empreendimentos Tmohil!no Ldn. - oposição ao Mamo nó.roer- 1S4
64a II '. 8 - título: Emir) Emprelt- ara ri - Mão de Obra - J 16.
ram lata S.
A. a- cocsicao ro termo 649 283
Grande Cornet Papae aloel
49..

lieli08 S.
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Expresso Alvorada Ltda. - °aos'.
São Francisco S. A. Máquinas e
Ferramentas - oposição ao termo: ção ao termo 649.436 - título: Ex655.352 - marca: São Fraecisco - presso Alvorada -- classes 33 - 50.
cl. 11.
Expresso Alvorada Ltda. - °posa.
Crediva/ S. A. Crédito Financia- ção ao termo 649.437. - Exmento e Investimentos - oposição presso Alvorada - classes 33 -- 50.
Expresso Alvorada Ltda. - oposiao termo 655.438 - titulo: Credival.
Companhia Plinio Torres Comercial ção ao ternio 649.438 - título: Exa
Agrícola e Imobiliária - oposição ao presa° Alvorada - classes 33 - 50.
Expresso Alvorada Ltda. - oposi.
termo-653,322 - marca: Plinio ção , ao termo 649.439 - titulo: Ex.
ci. 16.
presso Alvorada - ciasses 33 - 50.
•
Expresso Alvorada Ltda. - °posa.
A : Empresa Gráfico O Cruzeiro S.
A. - oposição ao termo: 649.253 ção ao termo 649.440 - título: Rapresso Alvorada - classes 33 - 51.
- marca: Galaaia.
Expresso -Alvorada Ltda. - ao a.
Laboratório Americano de Ferroa- ção ao termo 649.441 -- título:
co*erapia S. A. - oposição ao tarro° presso Alvorada - classes 33 -- 50.
651.076 - merca: Teteciclin elas
Expresso Alvorada Ltda. - oposise 3.
ção aot ermo 649. 1.'2 - título: Ex.
Auto Peças Penha Ltda. - oposi- presso Alvorada - classes 33 - 50.
Expresso Alvorada Ltda. - oposia
çdo ao termo 650.613 - marca: aiosçíio ao termo 649.443 - título: Era
cl. 50.
sa Senhora da Penha
Fábrica de A-cro. Paulista S. A. -- pressa Alvorada - classes 33 - 50.
Diprel Distribuidora Produtos Ele.
oposição ao termo 650.588 - marca:
Peu'ista cl. 6 . trônicos Ltda. -- oposição ao termo
649.008 - marca: Diprol - cl. 50.
Fábrica de Aço Paulista S. A. Ibusa Indústria Brasileira de Em.
oporição ao tarmo 651.610 - marca: balegens S. A. - oposição ao termo
Paulista - cl. 8.
649.192- merca:' I.E.S.A. - dasIvo Gaiiazzi, Yvone Galiazzi Vas- se 32.
M. Dedini S, A. Metalúrgica ques. Antonio Galiazzi Junior e Saloio Galiazzi - oposição ao termo nO. oposição ao termo 649.416 -a marca:
mero 648.616 - titulo: O Vencedor DM - d. 6. •
na Lapa.
Importadora Bratitiense S. A. CoEstabelecimentos Moro S. A. - márcio e Indústria - oposição ao tar.
oposicão ao termo 648.464 atolo:
649.432 - marc2: Brosiliense -. Bar Lanches El Cid -- classes 41 - mo
ci.
16.
42 -- 43,
Lidice S. A. Indústria e Comercio
Expresso Alvorada Ltda. - °peaicão ao termo 649.418 titulo: Fm- de P:asticos - oposição ao termo núpreaso Alvorada - classes 33 - 51, mero 649.410 - título: Fábrica de
Expresso Alvorada Ltda. - opoai- Redes Lidice - cl. 27.
'Semp Rádio e Televisão S. A. cão ao termo 649.410 títu'o: For
premo Alvorada - classes 33 - 51. oposi ção ao termo 651.483 -_ marcas
Expreaso Alvorada Ltda. - conai- Simper - cl.
Eucatex S. A. Indústria e Comer.
cão ao termo 649.420 - título:
'masa-) Alvorada - classes 33 - :71 cio - oposição ao termo: 654.415
Exorem° Alvo-ada Ltda. - oposi- titulo: Castor Revestimentos - das..
oão ao termo 64'9.421 - Fs. ses 16- 25 - 33.
presa° Alvorada - ciastes 33 - - .51.
Eucatex S. A. Indústria e ComérExorara° Alvmoda Ltda. - °posa- cio -7- oposição ao termo: 654.418
,ãO ao termo 649.422 - titatice Par- - marca: Castor - ci. 50.
Companhia de Anilina, Produtos
oresso Alvorada - cisares 33 - Si.
Exorem) Alvorada Ltda. - oposi- Ouimicos e Meteria/ Técnico - oporã° ao *armo 649.425 - título: Fx.- sição ao termo 649.003 - marcas
.orp.so Alvorada - claves d3 - 51 Colibri - d. 41.
Expresso Alvorada Ltda. - aposiLes Perfuma de Molyneux - opa.
oão ao termo 649.424 - título: Fm- sição ao termo 651.133 - marca:
51. Le-ChiC - ci. 48.
oremo Alvorada - classes 33
Expresso Alvorada Ltda: Les Perfuma de Molyneux coorã 0 ao taram 649.425 - tatnio•
sacio ao termo 651.131 - marca: Rio
orem Alvorada - clas ses 33 - 51. Cbc -r cl. 48.
Erpresso Alvorada Ltda. - oposiLes Parfurns Molyneux - opa.
oão ao termo 649.426 - título :
aforai ao Carará 651.132 - marcar
oresso Alvorada - claves 33 - 51. R-Chie - cl. 43.
Expreatio Alvorada Ltda. - °orai.
Unrever Limitara - oposição a0
oão no farm° 649.427 - titulo! F.Ir. termo 649.337 - marca: SU13
messe> Alvorada - Classes 33 - ao. - al. 48.
Exorem Alvorada Ltda. - oprod^ão ao termo 649.428 - fiado: FaOposição
oreaso Alvorada - classes 33 "Inpasa S. A." Indústria Nacional
Expreaso Alvorada Ltda. - oo^01Fa- de Autopeças - oposição ao termo
^ão ao taram 649.43(1 oresso Alvorada 7- classes 33 - 51. n.o 112.268 - 'privilegio de invenção
Exp resso Alvorada Ltda. - °ansi- de: Filterwerk Mann 8s Hommel G.
ai° ao termo 649.431 - título: Fv. M. B. H. '
Cobrasma S. A. Indústria e Coorasse) Alvorada
clames 33 Escamam Alvoaarlo Ltda. - onnai- • ércio - oposição ao teimo arme.
aio ao termo 649.43. - título: Fa. ro 112.458 - privilégio de invenção
de: Lean Thiry.
,TP•SO Alvorada .7- classes 33 Secundino Filipe de 'Almeida Lemos
Eli-oremo Alarmada Ltda. - 000a'r- - oposição ao termo 112.458 - priaão ao termo 649.433 oma.," Alvorada - classes 33 - 51 vilégio de invenção de: Leoa Thiry.
Max Lowenstein S. A. Fábrica
Expresso Alvo-ada Ltda. - on-aaão ao termo 649.434 Fa- Aliança de Artefatos de Metais oresso Alvorada - classes 33 5" oposição ao termo 119.837 - privile.
Erorerso Alvorada Ltda. - roma:- gio de invenção de Cama Bruno S.A.
Didice S. A. Indústria e Comércio
^aio ao termo 649.435 - titulo: Fa
' 33 -a 53.-presto"Alvadc de Plásticos - oposição ao termo nfa.
•

•
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modelo de utilidade
mero 121.068
de: Indústria Univercon Ltda,
Milita S. A. Eletro Indústria —
oposição ao termo 121.721 — modelo
de utilidade de: Epel S. A. Indústria
e Comércio de Aparelhos Elétricos.
Amo S. A. Indústria e Comércio
— oposição ao termo 121.721 —
modelo de utilidade de: Epel S. A.
Indústria e Comércio de Aparelhos
Elétricos.
Atma Paulista S. A. Indústria e
Comércio — oposição ao termo número 122.071 — modelo ele utilidade
de: Monitora S. A. Indústria e Comércio.
Auto Peças •Henrique Schenk Indústria e Comércio S. A. ,— oposição
SIO termo 124.029 — modelo de utilidade de: Indústrias Brasileiras Eletrometalárgicae S. A.

N.0 11'9.024 — modelo de Utilidade: Nova e original tampa inviolável
para garrafas e análogos — requerente: Elopax Cia. de Produtos Plásticos Indústria e Comércio — Pontos
publicados em 18 de janeiro de 1965.
N.° 126.348 --- modelo de utilidade: Modelo de mandíbula regulável
para tornos de mesa — requerente:
Mecânica Mata Indústria e Comércio
Ltda. — Pontos publicados em 18 de
janeiro de 1965.
N.° 121.466 — privilegio de invenção: Construção de assentos giratórios
— requerente: Rockwell Standard Corporation- — Pontos publicados em 19
de janeiro de 1965.
N.° 122.177 — modelo de utilidade: Nevo dispositivo aplicado em latas de pomada para calçados — requerente: Paschoai Greco — Pontos
publicados em 19 de janeiro de 1965.
N.° 125.724 privilégio de invenRETIFICAÇÃO
ção: Aperfeiçoamentos em velocímeDos pontos publicados em 20 de ja- tros — requerente: Flavio da Silva
Santos — Pontos publicados em 19 de
neiro de 4965:
Termos:

N.° 113.053 — privilégio de ina
venção — Aperfeiçoamentos em ou
relativos a pneumáticos — requerente:
Dun/op Rubber Company Limited,
N.° 126.513 — privilégio de invenção a- Dispositivo para vincar calças
— requerente; Vittorio Battistotti.
N.° 126.681 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em ou retatimo a dispositivo de iluminação. aflicado a piscinas — requerente: Mecânica Esfera Ltda. — Fica retificado
no interior do ponto o seguinte: sendo
que o suporte de lâmpada, por sua extremidade superior apresenta cabos
elétricos etc, etc. etc.
N.° 127.052 — privilégio de invenção — t perfeiçoamento em bagageiro
aplicável em capotas 'de autovelculos
- recmerentes: José Solino Franco.
Luiz Pereira Acanha, e José Manoel
Quinteiro Freljelro. — Fica retificado
no interior do ponto o seguinte: borracha — 3 — fixado por meio, usuais
e caracterizado por ter conjugado por
meio etc, e t c. etc.
N.0 127.057 — privilégio de invenção —.Nevo tipo da motor e vento -o requerente; Michela Estephanerno.
N.° 127.463 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamento, em ou relativos a mecanismo de retração de roflçaiaa aplicados el enceradeiras comerciais — requerente: D'Amico Els Mat.

teo.

tente tendo a poste superior remataTIMM() Nv 152.290
da em forma de trapézio regular e
nele fixado uni alfinete de segurança,
De 27 de agôsto de 1963 enquanto que a parte inferior é retangular, com os lados menores dobrados Requerente — Indústria de Pape*
formando duas presilias.
de Arte José Tschherkassky 8 A. —
São Paulo.
Título — ' velha Artistica para
balagens e decoração. --- Modelo
TERMO Ne 152.245 .
dustr`ail.
De 26 de agesto de 1963
Medeio Industrial "Nevo Modelo
de Salto paro, Calçados",
Pucci 8. A. Artefatos de Borracha,
sediada na cidade de Franca — Estado de São Paulo
.
.•

4,, :r•

19 — Nevo modelo de salte Para
calçados, caracterizado por ter inicialjaneiro de 1965.
Rio, 21-1-1965. — Assinei e encer- mente a face inferior provida de um
rei 27 laudas do expediente. • (Assina- leve relêvo granulado, formado por
minúsculas saliências anelares, adjatura ilegível).
centes entre 81, e dtbre cuja parte
csntral posterior é prevista unia área
ligeiramente saliente, com contente
externo acompanhado a borda livre do
PRIVILÉGIO DE INVENÇÁO • salto, e interno recurvado e reentrante, dita área sendo provida inter.
=MO N 9 159.881
nam:nte de uma série de- frisos trensVersais salientes; e ainda, sôbre a referida superfície granulada, porém
De 18 de julho de .1963
mais preximo o contem) interno do
The Goadyear Tire 1 Rubber Com- salto, .sendo prevista uma área lisa,
pany — —Estados Unidos da América. formada por um reteengulo transverTítulo — —Nevo modelo de sola de sal, ligado centralmente a uma oval
achatada, dita área sendo contornada
calçado (Mod. Ind.)
por delgado frizo saliente, e servindo
para conter gravação de marca ou
outra relativa ao produto: e final_
mente, o conjunto inNuindo uma série de orifícios para fixação, dispostos
Nevo modelo de sola de calçado, equidistantemente e em alinhamento
caracterizado pelo fato de apresentar paralelo à borda livre do salto, cada
uma pluralidade de lobos, isto é, par- qual sendo contornado por saliência
tes arredondadas e salientes, dispos- anelar; tudo substancialmente como
tos, em carreiras no sentido geral- descrito e ilustrado nos desenhos anemente transversal da sola, sendo que xos.
os lobos na parte dianteira da sola,
que ocupam tilda ou uma porção da
TERMO Nv 152.257
superfície dessa parte, se projetam
para trás, Isto é, em direção do salto,
em 26 de agesto de 1963
ao passo que os lobos na parte do sal- —Depositada
Modelo Industrial,
to que ocupam tecla ou uma porção
Requerente — Esquadrias Metálida superfície do salto, se projetam
para a frente, Isto é, em direção à cas Periaretto Ltda.
Estabelecida em — São Paulo (Caparte dianteira tia sola, substancialmente como descrito e como ilustrado pital).
Pontos característicos de: "Nova
nos desenhos anexos.
Apresentação de Janela Premontada"
Timm° N9

151.443 .

De 6 de agesto de 1963

incorre -e, em 20 de janeiro -de 1965.
Termos:
N.° 118 851 — modelo de utilidade: Um nevo modelo .cle armário para
compartimento de banho de outros
usos — requerente: Bentivoglio Marini
- Pontos publicados enn 18 de Janeiro de 1965 — Fica retificado o final
do ponto para: ter pequenas prateleiias (3).

TERMO N 9 152.27'i
•
27 de agesto de 1963

Requerente — Adenite S.A., Produtos Adesivos — São Paulo.
Titulo — "Modé'lo de suporte para
fita adesiva" — Modelo industrial.,

19 Modelo de suporte para fita lide.
siva, constituído por um disco circular de RDO10 da fita enrolada sóbre um núcleo central, caracterizado
peio fato do disco ter a respectiva
neareera circular inteiramente serilhada, p ara o seccionamento da fita
em nunloiler ponto da MESMA.
Total de 2 pontos.

•

NP 127.466 — privilégio de invenção — Nova disnodcão mi calcados
Requerente — Oscar Plnedo — São
— requerente: Dragise Vulomannvic Paulo
Fica
retiVeado
no
Interior
cio
pon—
Titulo — Aparelho para Armar Grato o seguinte: externa dianteirn
vata — Modelo Industrial •
gáspia, tem colada unia peça de cou,
ro etc. etc.
de
inven.
.185
—
privilégio
N.° 15 7
1 çe "Nova apresentação de janela
cão — Nevo modelo do embalagem
pré-montada", caracteriza-se essen.
di .tribuidora em me-cadorias — recialmente pelo fato de consistir da
união de trás peças distintas para
querente: Arnica Diodati.

— Firam os tarmos, acima referidos, 'retificados por terem saído com

1 9 Fettia artística para eneJe"agerie
e dr:coração, caractelizada por grupos
de três figuras estilizadas suggerindo
anjos, entre os quais distribuem-se
grupos de estréia, cone ilustrado no
desenho anexo, de eOres variáveis, e
fôlha szndo de qualqeer tipo de papel alumínio, celofane e similares.

TERMO IsIn 152.291
27 de agOsto de 1969
Requerente — Indústria ele Papéis
de Arte José Tscherkossky S.A. —
São Paulo.
Titulo — FOlha artística para em-.
balae-ens e decoração — Modelo
dustria

construçõss, inolusive feda a ferragem necessária e guias projetáveis,
muna se unidade compacta, apresentando o batente (1), obedecendo as
formas convencionais, e montado já
com os calxilohs (2) ou guilhotinas
de correr, tendo em sua parte superior fixado o caixão (3) de vedação do
redo da persiana que está _colocado
nos mancais em dito caixão, onde
• 4
está disposto a persiana de enrolar
(4) montada com as geais projetéveis
19 — Aparom para 'armar gravata, que estão fixadas nos rebaixas dos
19 — Púlha artística para embala.
caracterizado por se formar de uma batentes do caixilho. " • •
vens e decorarão, caracterizada
placa de metal ou de patetice reais- Total de 2 pontoe.
Jlnh alternadas de motivos religto.
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TafRa40 N 9 _152.390
tios, cada linha incluindo uma série
de pórticos entre os quan • alguns
De 30 de agoesto de 1963
apresentam ilustrações de crianças,
anjos, santos e pássaros, de côres
Requerente: Paulo Roberto Medeivariáveis como representado no desenho ilustrativo anexo, a Pelha sen- ros e Albuquerque — Estado da Guado em qualquer tipo de papel, alu- nabara.
mínio, celofane e similares.
.Titulo: Um novo modèlo de frasco.
Modal° Industrial.
n••nn•••••••n••

TER1V10 N9 152.2a2 •
21 de agôsto de 1963Requerente — Indústria de Papéis
de arte José Tscherkassky S.A.. —
S.a) Paulo.
'lata° Fólha artistica para embalagens de decoraçoâ — Modêlo industrial.

maior I CI k inferior do grande círculo
interno apresentando, na parte_ correspondente ao centro da lente, uni
setor retangular inteiramente formado por , delgados gomos verticais,
iguala em largura e raio de curvatura
aos da faixa periférica, setor êste iadeado, à esquerda e à direita respectivamente, por áreas retangular e trapezoidal, ambas compostas por degraus em dente de serra, os da área
retangular sendo verticais e de perfil
recurvado e reentrante, e os da área
trapezoidal tendo perfil retilíneo, porém sendo formados em dois trechos,
vertical e inclinado; e finalmente,
toada a parte restante da área maior e
inferior do grande circulo estando inteiramente provida de largos gomos
-verticala adjaccales, com largura e
raio de curvatura os maiores de todo
o conjunto; tudo substancialmente
como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

posição correspondente no lado optaito do calçado, ditas tiras sendo também contornadas por segmentos salientes, Imitando pre,spontos de Costura;
tudo substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.
•••••nn
•

TERMO N9 152.511
De 4 de setembro de 1963
Nloclélo Industrial: "Nóvo modtilo

de painel para rádios em geral".
Alfa Sociedade Anônima, Rádio e
TélevisãO Indústria e Comércio, sociedade brasileira, inçjustrial e comercial, estabelecida -na cidade de São
Paulo.

19 — Nóvo tnodalo de frasco, ca•
TERMO N9 152.510
ractetizado pelo fato de compreender
dois corpos sobrepostos — um, infeDe 4 de setembro de 1963
rior, cilíndrico; outro, superior, truncônico — foimando um conjunto inteiriço, sendo a extremidade superior Modelo Industrial 'Nevo modelo de
dotada de tampa, sem alterar a enfl- calçado feminino infantil".
guração truncônica do corpo supbrior
"Duracour" S. A. Indústria e Co- 1° — Nôvo modelo de painel para.
do modalo. — Total de 4 pontos.
inércia, estabelecida na cidade de São rádios em geral, caracterizado inicialPaulo.
mente por ter formato geral 'retangular, e composto a partir de dois monTERMO N9 152.378
tantes laterais verticais, feitos em madeira e de pequena espessura, entre
De 39 de agôsto de 1963
os quais são previstas três faixas horizontais superpostas. de larguras lite — roma artistica para embala- Modal° Industrial "Novo modal° de
geiramente decrescentes da inferior paiene
para
faróis
de
veículos.
gens e decoracão. caracterizada 'Dor
ra a superior, e constituintes do paiuma pluralidede de ouadrados adja- Antonio Ge.raldes Rosa, residente
nel propriamente dito, faixas estas das
centes, de duas côres alternadas, na cidade de São Paulo.
quais as extremas, inferior e superior,
com figuras re presentativas de cabesão feitas em material plástico opaco.
ças de animais e fi gura/4 religiosas
em qualquer coloração, contrastando
sobrepostas a. alguns vértices dos
com a intermediária em vidro ou maquadrados, como re presentado no de.0i,V1W,
senho ilustrativo anexo, a fita sendo
terial equivalente, esta ultima sendo
lb).
iln'isiil
em qualquer tiari de papel, alumínio,
19 — Nclvo modalo de calçado femi- dotada da gravação de faixas de ondç "i;,11114,1
celofane e similares.
y
nino infantil, do tipo feito inteira- da, compondo assim o mostrador; e
Total de 2 pontos.
ii
mente
em peça única, de material finalmente, a faixa extrema e inferior
Ígi g
lit titifdi if i0: '1'1;1:ilid
i .
plástico, caracterizado inicialmente do painel sendo dotada dos botões sapor ter a sola feita com delgada e lientes de comando.
TaRMO Na 152.335
‘.
01:::11
constante espessura desde a biqueira
até o enfranque, após o que alarga-se
l;
4tli gi11111111
TERMO N° 152,624
28 de ageato de 1961
'sfi
41 11J4;00,,
bruscamente para formar o salto, e
•
tendo
a
face
interina
e
correspondenDe 2 de setembro de 1963
Nome: ;Roberto Gomes Camacho
te à palmilha, em superfície inteira— São Paulo.
10 — Novo modelo de lente para mente rugosa;, e.a parte do "corte"
Faideraço: Rua Barão de Itapeti- faróis de veículos, caracterizado por do calçado tendo superfície intensa- Requerente — Jerdnymo Ventura
São Paulo.
apresentar-se com configuração- geral
ninga n9 88, 109 andar — Capital.
brilhante, à semelhança de
elíptica, de eixo maior vertical, e com mente
Invento: "nevo tipo de . armação superfície suavemente abaulada, lota verniz, e sendo formada por uma fai- Titulo — Nôvo raodêlo de bandeja
salva artistica. — Modelo Induspara fixação de desinfetante".
mando ainda uma estreita aba anelar xa única, partindo do calcanhar, e se ou
plana, contornando-a inteiramente, extendendo, com largura ligeiramente trial.
Classificação: Modêlo industrial.
lente esta com face externa lisa e in- decrescente, ao longo dos laterais.
terna dotada de um leve relêvo, no contornando em seguida a parte anqual se distingue inicialmente uma tero-superior do pé, faixa esta com a
grande área circular interna, disposta borda livre contornada por pequenos
excantricamente com relação ao cou- segmentos interrompidos, imitando
bemo elíptico, e com êle delimitando prespontos de costura, ditos segmenuma faixa intermediária contornante, tos sendo igualmente previstos em liformada por delgados gomos verticais nha dupla e inclinada, no lado exter41P ORNO
salientes, de seção em arco de circulo, no de calçado, aproximadamente na
com pequeno raio de curvatura; e a altura do enfranque, imitando uma
dita grande área circular sendo sub- costura lateral; e rente do calçado,
dividida, por linha paralela e pouco
previsto um ornato em leve reacima de seu. diâmetro horizontal, em sendo
duas áreas internas distintas, a menor lêvo, formado per um curto cordão
e superior comportando três setores arqueado, ligado a uma faixa trans•
diferenciados, dos quais os extremos versal e também arqueada, - com suNôvo tipo de armação para laterais são formados por gomos ver- perfície ranhurada radialmente, imifixação de desinfetante, caracteriza- ticais, de largura e raio de curvatura tando franjas; e finalmente, ao nivel
do assecialmente talo fato da arma- maiores que os da faixa periférica; e o do peito do pé, sendo prevista UMA
00 ser semelhante- a uma moia es- central é subdividido em dois setores longa tira transversal, partindo do fe.— Nôvo moddo -de bandeja oa
teirai: abrindo e fechando tino san- superpostos, separados por linha em lado interno do calçado, e provida de salva artistita, çaracterizado por ter
fona. permitindo oue o desinfetante arco de circulo, ambos compostos por uma série 'extrema de pequenos orifí- esculpido, no 'fundo, motivos' diversos,
firma iustamosto na Parede do 'vaso delgados gomos verticais, de mesma cios de graduação, tira esta aplicável tipicos de uma determinada . região.
s e nitario livre da _água estancado,. largura, porém com raios de curva- a uma fivela, prevista na extremida- geográfica, modernos e ou historiem
Tatal de ,2 .pontos.'•
tura diferentes; e por suaves,- a área de de nova e Curta tira, disposta em — Total de 2 pontos.

ifiditill ,Ii
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ASÕEPOSITADAS'

Publicação feita de actado com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
c o r r er o prazo de GO dias para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a cononsão do registro requerido
Tèrmos as. 661.652 a 661.654, dc
16-9-1964
ociéte Rhodiacc ta
França

IERGE-OR

jóias falsas, lantejolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pe.
dras semi-preciosas para jóias, pérolas
e imitações de pérolas, pratos de metaisp reciosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meatl precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, tura
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos

Terrao n° 661.660, de 16-9-1964
Laboratório São Luiz Ltda.
Rio de Janeira

pROGASTRE1

Classe 22
Fios de algodão, canhamo. celulose,
juta, linho, lã, fios plásticos. fios de
PRORROGACÃO
sécia natural ou raion para tecelagem,
para bordar, paar costura, tricotagem
e para crochê, fios e linhas de teala
Classe 3
espécie
• Um produto farillaatauro
Tann° n° 661.656, de 16-9-1964
Classe 23
Importadora e Exportadora de Cereais
Tecidos em geral
Termo n° 661.661, de 19-9-1964
Bracarense Ltda.
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Classe 36
Guanabara
Labof arma
Para distinguir: Artigos de vestuarlos
São Paulo
g roupas faltas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
bom, botinas, blusões, boinas, baba• PRORROGAÇÃO
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
' INDÜSTRIA BRASILEIRA
cachecols, calçados, _chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 41
ças. camisas, camisolas, camisetas, Feijão, arroz, lentilha, grão de bico,
1N-DUSTRIA BRASILEIRA]
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
trigo, cereais
saias, casacos, chinelos, dominós, echar
Termo n° 661.657, cie 16-9-1964
pes, fantasias, fardas para militares, coClasse 3
Papelaria Edna Ltda.
lealals, fraldas, galochas, gravatas, gorUm produto farmacêutico indicado no
ros, jogos de /ingeria, jaquetas. lagUêS,
Guanabara
tratamento da ' avitaminose C
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paTêm° n° 661.662, de 19-9-1964
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos
PRORROGAÇÃO
peugas, ponches, polainas, pijamas. puI,abofarma
nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
São Paulo
robe de chambre, roupão, sobretudos„
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
susteres, sborts, sungas, stolas ou *ales,
Classes 17 e 38
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniPRORROGAÇÃO
Titulo
formes e vestidos

BRACARENSE

tETAVITONA

1 Ténno n' 661.664, de 16-9-19(4
1 Laboratório Farmacêutico Interna,. onali
Sociedade Anónima
São Paulo

PRORROGAÇI4

Classe 3
Expressão
Têrmo n° 661.665, de 16-9-190
Metalgráfica Nacional S.A.
Minas Gerais

Metalgráfici,
Nacional S. A.
Nome -CornerciaS
Taarnos. as. 661.666 e 661.47. re
16-9-1964
Metal gráfica Nacional S ..A
Minas Gerais

PAPELARIA EDU

Termo no 661.655, de 16-9-1964
Dia] Distribuidora e Importadora
Nacional de Bijouterias Ltda.
São Paulo

prorrogação
D I A, I

r IND.

BRASILEIRL

Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas Imitações, adôr.
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais -preciosos.
baia gandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de *metais preciosos. berloques de metal preciosos,
brincos de menti precioso, ou semiprecioso, bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semapreciasos
contas de metais preciosos, copos de
•metais preciosos, dedais e metais preciosos. diamantes lapidados, ao de ouro
fio de prata fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosas, jóias,

Tênmo n° 661.658, de 16-9-1964
Walter Pereira Acosta
.Guanabara

Editora Pronome,
'classe 32
Titulo
Termo n° 661.659, de 16-9-1964
Walter Pereira Acosta
Guanabara

IMUNOCILINA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farmacêutico para distinguir um preparado destinada ao tratamento das mo'éstias infeciosas de
origem bacteriana
Termo n° 661.663, de .19-9-1964
S.A. Institutos Terapêuticos Reunidos
Labofarma
São Paulo

i'RÓPROGAÇt6
44`

indústria Brasil

SULFANILVAW
usTRI4-Liásitü4;

Classe 32
Para distinguir:, Almanaques, anuários,
albuas impressos, boletins, catálogos.
!
Classe 3
edições impressas, folhetos, jornais. livros Impressos, publicações imprelsas, Um- produto , farmacêàtdaca 'Indicado no
orgãas de publicidade, programas ra- tratamento dos abcessos, furunculos,
panarisos, feridas- infectadas e pio
diofónicos e rádio-televisionados, peças
demites
cIrcensea e revistas

enata
Indústria Brasileira
Casse 1.
Aço em bruto, aço preparado, aça
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ota
as:malmente trabalhado, bronze da
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento me.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente/
trabalhado couraças, estanho bruto ou
paraialmente trabalhado.. ferro em bruta
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaa
Lha& gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata em bilha, Mão
em fOlha, latão em chapas, latão erta
vasaalhões, liga metálica, litnalhaa,
magnésio, manganês. metais não trsbaa
lhados ou parcialmente trabalhado, !na-,
tais em massa, metais estampadas,
metais para solda, piquei, ouro. vnco
•• 'corrugado e zinco liso em çaillas
Classe 11
Para distinguir ferragens e Nrraintatast
Alicates, alavancas, arruelas, arrebitas,
argolas, aldraves, armações de metal
abridores 'de latas, arame, aparelros
chá e café, assadeiras, açucareiros, :Apar,
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lhos para lavatórios, .arandelas,. ares- impressos, folhetos impressos, figurinos

aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas,' baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de, metal braçadeiras, bules, bisagra,. buchas, bainha
para_ facass baterias de cosinha. colheres da pedreiros, cadeados correntes cabide, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de feiada, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coquetelairas, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores,. cuacuseiros, cabides 'de metal,
cabos. caixas de ferro, cgruzetas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chas
venas, cremones, cadinros crivos, chanfraldosas, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tosguiraétrica, correntes para chaves, coltrates, chaves para porcas. distintivos,
dobrad'ças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal paru caraalsos, eixos
expandidor para iubos, estruturas metálicas, escarracleiras, espremedores, espuMadeiras, formões, foices, Serro para
Cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, liangei
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
, de mstal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de • metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas 'lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, saacha.
dinhas, molas para portas, martelos
c-arretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, 'panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, • pinos, plainas Perturadetras
pires 'pinças, pane/Eles, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, tertinas, tachos, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
!rezar, gula de- freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
Viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes paia malas, cravos, enfeites, •fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansào

a

o

Termo n 661.668, de 16-9-1964
José Moreira de Aguiar
Guanabara

SAtrigA É NOSSO
,Classe

Tétanos ns. 661.676 e 661.677, de
impressos, jornais impressos, listas tele• 16-9-1961
fônicas impressas, livretes e publica- Parbenoriken
fa
Bayer Aktiengesellschaft
• Alemanha
ções impressas em geral, livros impressos, periódicos impressos, peças teatrais,
cinematográficas, revistas impressas,
661.669, de 16-9-1964
Termo
Samuel Schneider Fernando Antaaia
da Justa Coulamy
_ Guanabara

(CASCATINHÃ
. COUNTRY CLU1
Classe 33
Titulo

• _. .

Classe 1
Matérias artificiais ntacromoleculares
sob forma de solução, pós, aparas, granulados, pastas emulsões, dispersões,
tudo utilizado como matéria prima para a fabricação de artefatos Industriais
Classe 28
Como artefatos serni-acabaros de maartificiais
tuacrotnoleculares:
térias
chapas, blocos, tubo, fôlhas ou lâminas, películas, canos flexíveis e barras'

banhos, pentes, vaporizadores de perle.
me; escovas para dentes, cabelos, unhai
e cílios, rum de louro, saquinho perfilo
mado, preparados em pó, pasta,
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para as
cabelos e preparados para ciscado.
rir unhas, cllios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n° 661.683; de 16-9-1964
Dehydag
Deutsche Hydrierwerke
G.H.B.H.
Alemanha

SY'KANOL

Classe 1
Óleo para vermelho turco a ser usado
Termos. tis. 661.678 -e 661,679, de canso agente umectante e como émo»
liente ou plastificante na fabricação de
z 16-9-1964
xampus e preparados cosméticos
Companhia Lanifício Alto da Boavista
Guanabara •
• Termos na. 661.684 e 661.685. de
16-9-1964
VICTORINO SOARES]
Companhia. Brasileira de Discos
Guanabara
t NIDCFSTRIA131t ASELEIÍ24

Tettnos as. 661.670 e 661.671, ,de
16-9-1964
Victorino Soares S.A. Comercial
e Agropastoril
São Paulo

-LINIVIST

Classe 19
.. à
Como marca genérica para distinguir e
assinalar animais vivos inclusive aves, ' iindústna eredietra
_ •
ovos em geral, inclusive do bicho da
seda
Claase 22
Termo n° 661.672, de 16-9-1964
Pios em geral
Ansekno Duarte Bento'
Classe 23
São Paulo
Tecidos em geral
Termo
661. 680, de 16-9-1964
Vandyr Pinto da Fonseca
Guanabara -

PALMA DE OURO
Cases: 8; 32, 33 e se
Sinal de Propaganda
Têrmo n° 661.673, de 16-9-1964
Mercantil Rio Branco Ltda.
Sào Paulo

R10 BRANCO
IND0STRIA BRASILEIRA
Classe 41
Arroz, cereais, farinhas alimentícias de
cereais compostas ou não
Termo a' 66/ .674, de 16-9-1964
Anchor do Brasil Indústrias
rtarmacêutiCas Ltda.
,
Guanabara
PRORROGAÇÃO

TOXIIOLAII
Classe 3
•
Uns preparado farmacêutico, indicado
na desintoxicação hepática
Temos ns° 661.675, de 16-9-1964
Parbenfabriken Bayer Alctiengesellschaft
Alemannia

BIFE

32
Classe 2
Para distinguir:. Álbuns de revistas ims Produtos usados na medicinar veterlprassas, anuarios impressos, -almanaques nArts, inclusive um preparado para
impressos, catálogos imprpaps, •boletima
combater pasasitas
-I.

DON PABLITO Y SU ORQUESTRA
Classe 8
Discos gravados
Classes 32 e 33
Titulo
Termo as. 661.686, de 16-9-1964
Roux Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

NICE CHANGE

Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências, az.
tratos agua de colônia, água de touca.
água de rosas, água de alfazema, água
Classe 32
para barba, loções e tônicos para dl
Urna publicação impressa
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina,. batons, cosméticos, fixadores
Urino n° ,661.681, de 16-9-1964
de penteados, petróleos, óleos para os
ABC • — ParzanoUnt Records; Inc.
cabelos, creme evar.escente, cremes gor.
Espcins Unidos da América
durosos e pomadas para limpeza da pe.
le e- "maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapas para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar ditos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 8
para barbear, sabão liquido perfumado
Discos gravados para fonógrafos
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou aguam; sais perfumados para
Termo n° 661.682, de 16-9-1964
banhos, pentes, vaporizadores de pedeRoux Laboratorles, Inc.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
EStados Unidos da América
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada pala os
cabelos e preparados para dsecolo.
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, er- rir unhas, ditos e pintas ou sinais artitratos água de colónia, água de toucaficiais. óleos para a pele
dor, água de beleza, água de quina.
Termo n° 661.688, de 16-9-1964
água de rosas, água de alfazema, água
Macius Engenharia Limitada .
para barba,_ loções e tónicos para os
cabelos e para pele, brilhantina, bata
Guanabara
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para Ds
cabelos ,creme evanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da pe
le e ."maquilage", depilarios. desodo
cantes vinagre aromático pó de arroz
e talco infamado ou não, lapis para
Classe 16
pestana e sobrancelhas, preparados para Material exclusivamente para construa
embelezar cilios e olhos, carmim para ção e adórno de prédios, estradas, etc.,
o rosto e para os lábios, sabão e creme cano cimento; azulejos, ladrilhos, te.
para barbear, sabão liquido perfumado lhas, portas, janelas, etc.. não Incluía
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,, dos em outras classes. " Papel pari
pasta oo lIquido: sais perfumados para,
- forrar casa
C

p Ice!

FANCI TONE

i•
Quarta-feira,27
Termo a9 661.687, de 16-9-1964
Ford Motor Cornpany
Estados Unidos da América

JanefrO' d e
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nebra, gengibirra; gin, gingen kirsch.
kummel; licores; marasguinhos; nectar;
alperment, ponches; rum. sucOs -cla frutas com alcoal; váhos, vodkat,
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Térnm nç 661.702, dc 17-9-1964
LiVirania Terra Rita Laia.,
• Saa Paulo

Termo n° 661.697, de , 16-9-1964
Teresa Cristina Soares Mendes
Piaui

wh1sky
Têrmo n 9 661.692, do 16-9-1964,
Gentil Cirloc Santos
Minas Gerais

7 aos

Classe /1
Café torrado e rao.do
Classe 42
Para distinguir: Aguardente, an.z, bp-eritivos; bagaceira, batidas, brandy ba-

ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque;
extrato de malte ferrnentado:.fernet; genebra, gengibirra; gin, gingar; kirsch.
Classe 21
kummel; licores; marasguinhos; nectar;
Para distinguir: Veículos e suas partes piperment, ponches; rum, sucos de frumoveis, auto-caminhões, aviões. amor.
tas com alcool; vinhos, vodka;
istegrantes, aros para bicicletas, auto
whisky
tecedores, alavancas de cambio, barcos
Têrmo n' 661.693, de 16-9-1964
breques, braços para %micuim:, bicide•
tas, carrinhos de mão e carretas,
Guilherme Guerreiro Falcão
Mãe& caminhonetes, carros-ambulantes,
Rio de Janeiro
carros-tratores, carros-berços, carros
butques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias,.chassis, chapas, dr.
culares para veículos, cubos de vet.
cuim, carrinhos para máquinas de es.
cravar, corrediços para veiculo', cubos
de rodas, colhidas para radiadores de
Classe 12
velculos, desligadeiras, estribos. esca. Para distinguir: Aguardentes, aperitidas rolantes, elevadores para passagei- vos, anis, binar, brandy, conhaque, cerros e para carga, engates para carros vejas fernet, genebra, gim kumel. licoeixos de direção. freios, fronteiras para res, nectar, punch. pimpermint, rhum,
velculos, guidão, locomotivas, lanchas, sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
motocicletas, molas, motociclos, moto. rauth, vinhos espumantes; vinhos quicargas, moto fugões, manivela& navios,
nados. whisky
ônibus, para-choques, para-lamas, para
Termo n° 661.694, de 16-9-1964
brisas, pedais, pantões, rodas para bi.
delatas, ralos para veiculeis, raios para Oficina Mecânica Rodi?Mais Ltda.
bicicletas, reboques, radiadores para veiGuanabara
culo., rodas para veiculos, tri&les, tomates para veiculo& vagões,
velocipedes, varetas de controle de afo.
gador e acelerador, troleis, troleibus, vantes de carros, toletes para remos
finnYSTRIA BRASILEIRA
Termo zi9 661.689, de 16-9-1961 •
Edipar Ltda., Indústria e Comércio
Classe 6
de Materiais para Construções
Frescas, politrizes, tranchas. tesouras
Paraná
mecânicas, tupias, máquinas de abrir
chavetas, marteletes, rotativas de desl'm" ar Ltda. Indústria e Comércio locamento e a pistão, caldeiras, injetores para as mesmas, anéis de segmen, ' to, autolubrificadores, bielas, cilindro
de Materiais Para Construcée"
de motor. carter, motores, eixos, engrenagens, embreagens, cruzetas, direfenNome Comercial
dals, dínamos, guitas, pistões e
rolamentos
Tênno te 661.690, de 16-9-1964
Wilson Costa •
Termo n° 661.695/ de 16-9-1964
. Minas Gerais
Casa Nevada de Ferragens-Ltda.
Guanabara

Canavial

RODI-Aws

CASA NEVADA.
Classe 41
Café em grão, torrado e moido

Classe 42

Pare distinguir: Aguardente, anis,

tritivos; bagaceira. batidas, brandy
tal cachaça, cervejas, cidra, conl3airum
itotrato de malte fermentado, ieraat ge.

CC

,o-ifteJ
Classes: 8 e 33
São Paulo
Titulo de Estabelecimento
Termo ri9 661.699. de 17-9-1964
Café e Leiteria Pelotas Lida.
Guanabara
CAFÉ E

Indústria Brasilleirt
Classe 46
Da classe
Termos as. 661.705 c 661.706, rle
17-9-1964
Sodian — Sociedade Difusora deArtigos Nacionais Ltda.
Guanabara

LEITERIA

PELOTAS

Claus: 41, 42 e 43
Titulo
Termo n° 661.700; de 17-9-1964
Café e Bar Malange Ltda,
Guanabara

CAFÉ E BAR
MALANGE,
Classes: 11, 42 c 43
Titulo
Termo n° 661.701, de 17-9-1964
Renovadora de Motocicletas
"C,ontrapitio" Ltda.
Guanabara

RENOVAD'ORA
.1)E MOTOCICLETAS

-"CONTRAPINO".
Classe 21
Titulo
Têrmo n' 661.703 de 17-9-1964
Indústrias J. B. Duarte S.A.

(,tília"rirlit
...._

'L'arv.alho & Rei*
bolepieu1 rè
keen:~eivecj

frul

gera.

Termo n° 661.701. de 17-9-1°tS
Indústrias J. B. Duarte S. A .
. 5:40

PRORROGAÇÃO

Clames: 33, 4, 7, 8, 11, 11. 15 •'16
Título

Casse 41
tor* . * ORP

Classe 32
•
Livros, jornais,. pliblicas&s
e albuns •

T rino a° 661.698, de 16-9-1964
Rádio Lopes Ltda.

Têrmo n° 661.691, de 16-9-1964
Djalnia Dias da Silva
Minas Gerais

0 •92 •

22.9-eta

2erese Cristlne torrc * teme..
Sas
. Jos; de NlYe Fled

-t

ODI.AA
.
Indiietria Braeileira

Classe 18
Para distinguir: Perfumes, tuia:das. eu
tratos água de colónia, água de touca.'
der, água de beleza. água de quina*
água de rosas, água de alfazema, 'Igual
para barba, loções e tônicos para oa
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dolina, batons, cosméticos, fixadora*
de penteados, petróleos, óleos para ost
cabelos, creme evanescente, cremes gora
durosos e pomadas para limpeza da ped
le e "maquilage", depilados, clesodo.+
rantes, vinagre aromático, pó dc arro2
e talco pefumado ou não, laias para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezas. cílios e olhos, carmim parei
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Para barbear , sabão liquido perfumada
ou não, sabonetes, dentlfricios em Põe
pasta ou liquido; mis perfumados par*
banhos, pentes, vaporizadores de pede.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
a Mios, rum de louro, saquinho perfud
alado, preparados em pó. pasta, ligarei
do e tijolos ara o tratamento das unhais
dissolventes e vernizes, removedores del
cuticular; glicerina perfumada para 00
cabelos e preparados para cisecoloa
rir unhas, cibos e pintas ou sinais ars.
ficials, óleos para a pele
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
aventais, alparcatas. anáguas, blusa
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
kaaa botinas, blusões boinas babam
douras, bonés, eapaceta& cartolas, caros
puçaa, casacão, coletes, capas. abales,
cacrecols, calçados, chapéus, c n tosa
c:Mica combinações, corpinhos calça*
de senhoras e de crianças, calções, calo
ças, camisas, camisolas, camiseta&
cuecas, ceroulas, colarinho/ cueiroã
saias, casacos, chinelos, dominós, echaste
pea, Santas:as, fardas para militare s c**
leglaia, fraldas, galochas, gravatas gale
ros, jogos de lIngerle, jaquetas, loque&
luvas, ligas, lenços, mantõs, metal
amiba, mantas, mandrião, mantilhas. pato
letda, palas,penhoar, pulover. pelerinaS
Pengas, ponches. polainas, pijamas, peg
nhcia. • peneira& quimonos, regat
robe de chambre, roupão; aobretud

loi. &tildas çte banho, sandálias
tere p aborte, sungas. tolas, ou alada,
ee, timos, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

o.
41 Têrmo 2.9 661.707, de 17-9-1964
Sodiaa — Sociedade Difusora de
Artigos Nacionais Ltda.
Guanabara

8011tAN—SOCIEDADIC
DIFUSORA DE ARTIGOS NACIONAIS LTDA.
No-me Comercial
l erraos na. 661.708 a 661.714, de
.
17-9.1964
Casas Fausto -- Roupas S.A.
São Paulo •

E' A LI 3 T O I
Inçietria Braelleira
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panos para enSeitts de móveis, não legisla, fraldas, galochas, gravatas, gorfazendo parte dos mesmos, palmilhas, ros, fogos de !ingeria. jaquetas, laquês,
passamares, pavio., rédeas, rendas, re- luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
des, sacas, sinhaninhas para vestidos, maiõs, mantas, mandrilo, manilhas, pa-

telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos éstca
feitos de algodão, canhamo, linho, juta
seda, raion, li, pêlo e fibras aio
Inclua:1os em outras classes
Classe 31
Para distinguir: Anéis de vedação para junções, arruelas, bujões, barbastes,
bucras, cordoalhas, cordas, correias de
transmissão, canaletas, fitilhos, gacjetas, lonas, lonas para freios, mangueitas, rolhas, tampas, tiras, tampões, tu' bulações para vadações e tendas
Têrraos na. 661.715 a 661.717. de
•
17-9-1964
Alcântara Machado Comércio • e
Empreendimentos Ltda.
São Paulo

RAINHA RO ALGO Dzo

Tira» a° 661.725, de 17-9-1964
Hélio Montolan
São Paulo

letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
PRORROGAÇIO
nbos, perneiras, quimonos, regalos,
.0ICLON
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Inttetris Braelleira
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou aluis,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniClasse 8
formes e vestidos
Para distinCuir: Acumuladores elétrico;
alarmes elétricos contra roubos e incênTermo n° 661.718, de 17-9-1964
Alcântara Machado Comércio e dios, alto falantes, amperometros, aparelhos ergistradores e medidores de disEmpreendimentos Ltda.
tâncias, aparelhos de sinais lampejanSão Paulo
tes, baterias elétricas, bobinas elétricas
de indução, botões reguladores para
quadros elétricos, buzinas elétricas, camRAPMA DO AL30D10
painras elétricas, chaves elétricas, conVao Paulo—Capital densadores elétricos, geradores elétricos,
indicadores de pressão, velocidade e dita
tâncias, interruptores elétricos,- lampa.
Classe 33*
das elétricas de todos os tipos, lanteza
. Titulo
nas mágicas, medidores e indicadores da
Térmo n° 661.720, de 17-9-1964
força motriz, quadros distribuidores de
Jefferson Propaganda Ltda.
eletricidade, rádios, reostatos, resistendas elétricas, retificadores de corrente,
São Paulo
tomadas de corrente para eletricidade.
transformadores, elétricos, voltimetros,
soquetes, farois, ralés, induzidos, fust.
• SI N—A0 FÔR JEFTERSON
veia, fios elétricos, cabos elétricos, terVOCÊ ESTÁ EM MÁUS
minais elétricos
LENÇÓIS . ,
Termo n9 661.726, de 17-9-1964
Classe 33
S . A. Haegler de Máquinas
Expressão
e Representações
São Paulo
Tertno n° 661.721, de 17-9-1964
De, Pedro 1Viikail e Izidoro Nastas
São Paulo
1PRORROCAÇA0
./

Classe 36
Classe 22
Para distinguir: Artigos de vestarios
Para distisguir: Fios em geral, para e roupas feitas em geral: Agasalhos
bordado e tricotagem; fios em geral aventais, aloarcatas, anáguas, blusas,
•ora tecelagem pe uso comum; fio de douros. bonés, capacetes, cartolas: caraou élo em meada ou novelo, torcida puças, casaçâo. coletes, capas, chales
Ou não; fio de lá ou pêlo, em meada cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Ou novêlo, para bordado, costura, cro- dotas, combinações, carpinhos, calças,
Chá e trico; linhas para bordado. C08- àe senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
tura, croché' e tricô
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
,
Classe 35
saias, casacos, chinelos, dominós, ec.harCouros e peles preparadas ou não, •ca- pes. fantasias, fardas para militares, Cooaurças, couros, vaquetas:- pelicas e ar- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortefatos dos mesmos: Almofadas de cou- am. jogos de 'ingeria, jaquetas, laquis,
, 8 AHBLER SUPER—MERCA 10
tos, arreios, bolsas, carteiras, caixas luvas, ligas, lenços. mantas, meias. •
./nchistria
chicotes de couro, carneiras, capas para maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paSUI.:'
DO
CRUZEIRO
61buns e para livros, embalagens de letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
¥202ZIN3
touro, estojos guarnições de couro para peugas, ponches, polainas, pijamas, puClasse 5
Bao Paulo—Capital
autom6vels, guarnições para porta-blo- nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Liga metálica para solda (eletrodo)
malas,
maletas,
porta-notas,
portarobe
de
chambre,
roupão,
sobretudos
tos,
Classe 33
Chaves, porta-niquels, pastas, pulseiras suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Termo n° 661.727, de 17-9-1964
Titulo
de couro, rédeas, selins, sacos para via- sueteres, shorts, sungas. atolas ou aluir&
epair
Máquinas de Contabilidade
gem, sacolas, saltos, solas e solados, tuim', toucas, turbantes, ternos, uni.
Limitada
•
Termo
n°
661.722.
de
17-9-1964
formes e vestidos
tirantes para arreios e valises
São Paulo
a
Sisg — Sociedade Imobiliária
Classe 32
Classe 37
São Gonçalo Ltda.
Para distinguir: Álbuns, almanaques,
Para distinguir: Toalhas para banho. anuários, boletins impressos, catálogos,
São Paulo
mãos e rosto em qcaisquer tecidos ou folhetos, jornais, livros impressos, múC5res, lisas ou estampadas; roupas bran- sicas impressas, peças teatrais, peças
S ISO— SOGIEDA DE r
cas para casa, como: lençóis, fronhas e cinematográficas, prospectos, panfletos,
Classe 17
IMOBILIÁRIA SÃO
colchas (cretone, linho, algodão ou sê- publicações, publicidade efis geral, prooin pra e venda de máquinas de coaabilidade, escrever, somar, calcular •
'da), em côres, lisas ou estampadas. gramas radiofónicos e de televisão, reGONÇALO LTDA. '
1
picotas. cheques
bordadas, pintados, rendados e em fan........____
vistas
tasia; roupas brancas para mesa como;
Classe 23
.
Termo
n°
661.728, de 17-9-1964
Nome COmercial
.
toalhas e guardanapos (cretone, linho, Para distinguir: Tecidos em geral, teCartanagem
Supercart Ltda.
Vagada°, seda, filó, cambraia e lã), em cidos para confecções em geral, para
Termo n° 661.723, de 17.9.1964
São Paulo
'abres, lisas, estampadas bordadas, pia- tapeçarias e para artigos de Lana e
Sisg — Sociedade Imobiliária
tadas, rendados e em fantasia
i
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim.
São Gonçalo Ltda.
Classe 23
eU PERC AR,
São Paulo
caro& casemiras, fazendas e tecidos de
P,ara distinguir: Tecidos em geral, a sa- iA em peças, juta, jersey, linho nylon,
.,
ns:h-latria
Brasileira'
brocados,
casimiras,
gaze
de
algo,
ber:
8 1 3 0, .
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
'dão em peças, pano couro, tecidos plásS .'esm Peulo-CaDitil
ticos em peças, tecidos de algodão, de Termo n° 661.719: de 17-9-1964
Classe 38
de linho, de cãnhamo, de juta, sécia
Pefferson Propaganda Ltda.
para
guardanapoa
de papal
i
Classe
33
São Paulo
natural ou ralou, tecidos de elásticos.
glutinados,
álbuns
(em
branco).
álbum
Empreendimentos
imobiliários,
punede vidro, de viseose, tule
pações, negócios, administração de bens 1 ara retratos e, autógrafos, balões (ex. Classe 34
A
P
móveis e imóveis, engenharia, terraple- c to para brinquedos), blocos pare
Para distinguir: Cortinados, cortinam
nagem, joteamentos, construções. usas- c rrespondencia, blocos para cálculos,
Capachos, encerados, estrados, linóleos,I
atração,
pavimentação, arruamentos, t locos para anotações, bobinas. brochaOleados, passadeiras, panos para soaClasse 36
r s não impressas, cadernos de curearquitetura
lhos, paredes e tapetes
.
------ a er, tapas para documentos, carteiras,
Para astinguir: Artigos de vestuários
Classe 24
Teimo n° 661.724, de 17-9-1964
e roupas feitas em lera!: Agasalhos
ç apel ou papelão, cápsulas de papel,
Mamares, atacadores para espartilho! aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Rotezmund S.A. — Indústria
c abras de papelão, cadernetas, cadela
* calçados, ataduras de algodão para botas, botinas, blusões, boinas, baba' e Comércio
- a os, caixas de cartão, caixas para peRio Grande do Sol
'diversos fins, exceto para' fins medica douros, bonés, capacetes, cartolas, caraP laria, cartões de visitas, cartões coliais. bandeiras, bordados, braçadeiras, puças, casação, coletes, capas, chatas,
_e erciias, cartões índices, confeti. care
borlas, cadeados, capas para móveis cachecol& calçados, chapéus, cintos,
t lina, cadernos de papel mebraetrado
1 „a OS"*
I )0
e em branco para desenho, cadernos
pianos, carapuças para cavalos, cor- cintas, combinações, carpiahos, calça,
Saio . Leopol doia , - -aa,
e colares, cartões em branco. cartuchos
debruns, la, fitas, forros, franjas. de senhoras e de crianças, calções. cai.
de
ças camisas, camisolas. camisetas,
feltro para órgão, fedos, galar.
d e cartolina,' chapas planograficas. atItio
Grande
dó
r541_,'
festão,lamparinas, mochilas, mosquetei cuecas, ceroulas, colarinhos. mei
vetes,
-a aso-' demos . de lembranças. carretéis de pe.
nesgas, ombreiras e enchimentos saias, casacos, chinelos, dominós, acharClasses: 32 e 30
P Ião, envelopei, envólucros para cha'aios,
igara roupas de homens • senhoras, Res, fantasias, fardas para militam% ce.
lasfanla
ri tos de papel, encadernação de papel

r1
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Termo n° 661.735, de 1.7-9-1961
Guanabara

de alta-fidelidade, amplificadores
ou pa peldo, etiquetas, folhas indices,11hos
de 90112, bobinas, bobina para rádios e
/61has de celulose, guardanapos, livros televisores,
aparelhos para controle de
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; raata-borrao; ornamentos
4. papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressa°, papéis fantasia. menos
para forrar paredes, apel almaço com
pu sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelào, recipientes de papel, rotetas de papel. rótulos de papel, rolos
k papel transparente, sacos de papel.
lerpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
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Termo n° 661.741, de 17-9-1964
Rede Nacional de Colônias de Férias
Guanabara

soa. chaves de tomadas, chaves automáticas, chaves para antenas e fios ter_ Distribuidora Sagitário
ra, comutadores, condensadores, aparelhos de comunicação interna, discos gravados, chaves de ondas, chaves de
de Livros, Ltda.
Classe 33
alavancas, chaves elétricas, chassis paTitulo de Estabelecimento
ra rádios, diais, aparelhos de intercornu.
Classes: 32 e 33
Termo n° 661.742, de 17-9-1964
Meação, aparelhos de frequência moTitulo de Estabelecimento
Rede Nacional de Colônias de Férias
dulada, fonógrafos, fios para eletricidaTermo n° 661.736, de 17-9-1964
de e Sos terra, fusiveis, fitas magnéGuanabara
ticas, geradores automáticos, geradores Rede Nacional de Colônias . de Férias
Guanabara
estático e eletrônicos de alta frequência
que funcionam com. válvulas, Interrupto.
res, Imaans permanentes para rádios,
gravadores ide fitas, gravadores de discos, aparelhos laminosos, lampadas, iso
h
ladores de corrente, microfones, mostraClasse 33
,
máciuins
falantes,
pl-edorea, d rádios
Titulo de Estabelecimento
•
•
lhas secas elétricas, plugs, pick-ups, pa..
Termo n° 661.743, de 17-9-1964
ra-raios, potenciómetros, escalas de viRede Nacional de Colônias de Férias
deo, - resistências elétricas, aparelros reGuanabara
ceptores de sons, rádios, relays, redutores, rádio fonógrafos, reostatos, ráTermo n9 661.729. de 17-9-1964
dios para automóveis, rádios receptojloplasti — Comércio e Indústria de res, reatores para luz fluorescente, ráPlásticos Ltda.
s"
dios conjugados ou não com fongrafos,
soquetes, sincronizadores, selecionadores,
São Paulo
•
aparelhos televisores, tomadas, transmisClasse 33
Insígnia Comercial
sores de soas, toca-discos automáticos
COPLASTI.
ou não aparelhos para telegrafo sem
1/111.113 trii Brasileira
Termo n° 661.737, de 17-9-1964
fio, transformadores para rádios e televiClasse 33
sões, tomadas de corrente, aparelhos NO .. Nacional de Colônias de Férias
Classe 28
Titulo de Estabelecimento
transistores, aparelhos de transmissão e
Guanabara
rara distinguir: Artefatos de material recepção de sons, válvulas para rádios
Termo n9 661.744, de 17-9-1964
plástico e de nyion: Recipientes fabrie televisores
Tem Problema SL
Rede Nacional de Colônias de Férias
eados de material plástico, revestimen, Guanabara
Tênmo n° 661.731, de 17-9-1964
tos confeccionados de substancias mil'tini Passar Suas Féria-s;
asais e vegetais: Argolas, açucareiros. Condomínio do Edifício Saens Pefia
brmaçOes para óculos, bules, bandejas,
Buanabara
Procure a Me Nacional
bases para tele cones, baldes, bacias, boiSenie - se Cansado, Procure
caixas, carteiras chapas, cabos
Férias
a
ferramentas
e
utensílios,
cruzetas.
ria
'de
Colônias
t
A Rêde Nacional de Férias,
jaixas para acondicionamento de alipentos, caixas de material plástico para
•
Classe 33
,aterias, coadores, coas, canecas, coClasse
33
para
pão,
cediTitulo de Estabelecimento
betes, conchas, cestas
Titulo de Estabelecimento
Classe 33
as capas para álbuns e para livros
Termo
n° 661.738, de 17-9-1964
linces, cestos, castiçais para velas,
Termo n9 661.745, de 17-9-1964
Titulo de Estabelecimento
Riide Nacional de Colônias de Férias Organizações
Ixas para guarda de objetos, ate'Avelino Torres Cereais
Termo n° 661.732, de 17-9-1964
os, coadores -para chá, descanso para
Guanabara
Sociedade Anônima
•
Gráfica Nova Iorque Ltda.
e
copinhos
de
plástoco
ratos, copo s
Guanabara
Guanabara
ara sorvetes, caixinhas de plástico
ra sorvetes, colherinhas, p,asinhas,
artinhos de plástico para sorvetes, forabas de plástico para sorvetes, discris
91~ at~reagens de material plástico emba,
•
gens de material plástico para sorveIndustria Brasileira
estojos para objetos, espumas de
ylon. esteiras, enfeites para automóels, massas anti-ruidos, escoadores de
Classes: 41 e 42
raros, funis, formas para doces, fitas
Frase de Propaganda
Classe 38
lautas, filmes, fios de celulose, fechos
Artigos da classe
Termo n9 661.747, de 17-9-1961
ra bolsas, facas, guarniçóes, guarniInstituto de Medicamentos e Alergia
para chupetas e mamadeiras. guarTermo n° 661.733, de 17-9-1964
Classe 33
Ima Ltda.
çoes para porta-blocos, guarnicoes
Casa das Bombas Ltda.
Titulo de Estabelecimento
Guanabara
a liquidificadores e para batedeiras
Rio 'de Janeiro
fruta e legumes, guarnições de nlaTermo n° 661.739, de 17-9-1964
dal plástico para ctensillos e objetos
Rede Nacional de .Colbnias de Férias
arniçoes para bolsas, garfos, galerias
Guanabara
ara cortinas, jarros, laminados, plás.
COS, lancheiras, mantegueiras, malas
is, pendedores de roupas, puxadopara móveis, pires, .pratos, paliteiindústria Brasileira
Classe 6
pás de cosinha, pedras pomes, artiTitulo de Estabelecimento
protetoes para documentos, puClasse 33
adores de água para W30 doméstico
Classe 48
'titulo de Estabelecimento
Termo n° 661.734, de 17-9-1964
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Termo n9 661.730, de 17-9-1964
Guanabara
Termo n° 661.740, de 17-9-1964
tratos água de colónia, água de toucafbilco Rádio e Televisão Ltda.
-Rede Nacional de Colônias de Férias dor, água de beleza, água de quina,
*—
•
Guan
água de rosas, água de alfazema, água
São Paulo
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, banLIGALlIZ
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Inailetria Breeileiral
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 8
durosos e pomadas para limpeza da pe.
Classe 32
ara distinguir: Artigos e aparelhos eléte e "maqutlage", depilarlos, desodoClasse 33
Çr[cos e eletrônicos: alto-falantes, ante- Livros aia brodutra e encaderoados,
Estabeleclinedg • -- 49~, vinagre aromado", p6 de arroz
tola
ã
A'
•
folhetos
e
jornais
; agulhas para fonógrafos, apare-

52zet~ de jéAidd

1

Trabal e Tranquito
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Termo n.o 661.752, de 17-9-1964
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para Macio: Laboratório Fotográfico Ltda.
Guanabara
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pb,
pasta ou liquido; spis perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perleme; escovas para dentes, cabelos, unhas
Classe 50
• dllos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liqui- Estúdio fotográfico com compra e vendissolventes e vernizes, removedores da
da de material fotográfico em geral
cuticular; glicerina perfumada .para os
Têrroo n.° 661.753, de 17-9-1964
cabelos e preparados para dsecolca
rir unhas, dás e pintas ou sinais uti- Amigas Unidos Representações Ltda.
Guanabara
lidais, óleos para a pele

;Janeiro de 1965

res de carne, enceradeiras, aspiradores
de pó, histradeiras, misturadeiras, refrigeradores; geladeiras, acendedores, campainhas, ferros de engomar, ferros de
passar, circuladores de ar, refrigeradores
de ar, chaveiros, aquecedores, estuas,
evaporadores, lanternas, -picadores de
legumes e bules, cafeteiras elétricas,
lâmpadas, formas elétricas, ventiladores,
torradores de cereais elétricos, projetores, lustres, rádios receptores, rádios
receptores conjugados com fonógrafos,
receptor de televisão, receptores de televisão cotio:gados com fonógrafos e
com rádios, fonógiafos, amlladores le
som, liras secas elétricas e válvulas

rádios, chaves elétricas, chaves. cano
painhas. cinematógrafos, cronômetro*
cronógrafos, combustores de gás, cid&
metros, cristais de rádio, condensado.'
rei, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chave'
automáticas. capacitores • de bloquei
capacitores ele troli ticos, calibradores,
eonservadeiras para peixes e carne;
enceradeiras elétricas, escalas para rád
dios, estufas, engenho de assar carnes,
encoo alodes de cabelo elétrico, empe
~atras, esticadores de luvas, espelhol
de plástico para eletricidade, esterilizai
dores,' extintores de incêndio, ferros elúa
bicos de passar e engomar, ferro de
soldar elétrico, filtros e aparelhos fil.
trantes, filtros para óleos, filmes falsa
Termo n.° 661.758, de 17-9-1964
Termo n°661746 de 17-9-1964
Mobitec — Mobiliário para Escritórios dos, fogões, fogareiros elétricos, farda
Madeiras Guebetiba Ltda.
veia, filmes revelados, faróis como acata
Limitada
Guanabara .
sólios de veículos para sinalização
São
Paulo
Jasse 51:1
para iluminação em geral, fôrmas Mi
Comércio de Compra e Venda e repretricas, fervedores, frigoríficos, foterrasta
sentações de aparelhos — Materiais elétroe, fios elétricos, filtros de interferêna
tricos, artigos de couro e plásticos
cia. fonógrafos, garrafas térmicas, gaá
sineiros, geladeiras, globos para Muni
,
Termo n.9 661.754, de 17-9-1964
padas, globos para lanternas, .globol
Panificadora Charlá
terrestres para ensino, gravadores clt
itadáistria Brasileirp
São Paulo
sons, holofotes, hidnametros, , Incubado.•
INDUSTRIA BR ASILEIRA - res, indicadores de vácuo, instruMento.
de alarme, interruptores, isoladores, lama
padas fish, lamparinas, lactõtnetros.
Classe 4
Madeixas, een bruto ou parcialmente
tes. liquidIficaaores, lanternas mágica;
Classe
8
preparadas
Para distinguir: Abajour, acumuladores, lanternas de pilhas, limpadores de pa.
acetinametros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezeiras para Veiculo;
Termo n,9 661.748, de 17-9-1964
lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
e freqüência, anemómetros, aparelhos cortar,
Cia. Agrícola e Industrial Santa
magnetos, marcadores de passa.'
de
televisão.
apsrelhos
de
ar
condicioAdelaide
gemi, medidores, medidores elétrico;
nado,
aparelhos
para
iluminação,
incluSão Paulo
microscópios, misturadeiras, máquina4
sive os considerados acessórios de veí- fa'antes, mostradores para rádios,
mu
culos, aparelhos para anúncios mecâ- croc
ores, máscaras contra gases; micra.,
nicos, aparelhos aquecedores e medi- metros,
nivela, óculos, objetivas fcrase
Classe 42
1 dores, aparelhos cromográficos, apareRhum, bitter, gin, vermouth, fernet e lhos de barbear elétricos, aparelhos me- gráfica:s. pilhas .elétricas, podéenetroa,
pluviõmetros, pinos e tomadas, panei&
vinhos
gistradores e medidores de distâncias._ de pressão, pilhas secas elétricas
par*
aparelhos
para
purificar
águas.
apareTermo n.o 661.755, de 17-9-1964
transistores, pistolas de pintura, ptugs,
lhos
de
sinais
lampejantes,
aparelhos
Editõra Pan Juvenil Ltda
palnéls de carros, quadros distribuido. •
j)nélústría. BrasileireZ
reguladores de gás, aparelhos de gal- res. pick-up, para-raios, propulsora;
São Paulo 1 vanoplastia, aparelhos didáticos, apare- queimadores de óleo, quadrantes e sexo
lhos cinematográficos. aparelhos auto- tentes para observações astronômica,
máticos para acender e regular gás. refrigeradores, rádios transistorizados,
Classe 41
G AROT AS E,
aparelho para separar café, aparelhos refletores reostatos, relógios de pontd,
Açúcar
para aquecer edifícios, aparelhos para
pulso, de bolso, de parede, despertai
PIADAS
Termo nP 661.749, de 17-9-1964
experimentar drenos, aparelhos para de
dores, contadores e medidores de quatro,
Instaladora Rio Negro Ltda.
destruir -insetos, aparelhos de • ótica. tidade e volume, radiadores, rádios,
reGuanabara
aparelhos pulverizadores, aparelhos para
Classe 32
tentores de graxa e óleo, recepto4
aquecimento
de
água,
aparelhos
geraUma revista
dores eletro-quimicos, aparelhos para regadores automáticos, registros
vapor, gás, água e outros llquidos gruma
Têrrno
n,°
661.756,
de
17-9-1964
'INSTALADORA
recepçáo e reprodução de sons e ami- do não considerados partes de máquina;
Pô.sto Vara Cruz Ltda.
dos, aparelhos automáticos elétricos de reatores para luz fluorescentes, refrigera
12110 NEGRO
Minas Gerais
passar, aparelhos para espremer frutas ração doméstica e industrial, registrai
• legumes, aparelhos de alta tensão. dores, resistências elétricas. reles, NON
aparelhos de proteção contra acidentes veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
de operários. aparelhos afiadores de ¡loquetes, sinaleiros, sereias de alarme,
Classe 33
ferramentas, aparelhos distribuidores de soldadores elétricos, toca-discos, toma.'
Titulo de Estabelecimento
sabão e de desinfetantes para instala. das e interruptores elétricos; torneiraa,
aparelhos pasteurizadores, aparelhos re- tubos acústicos termómetros para obseri
Termo O 661.750, de 17-9-1964
çaei sanitárias, aparelhos esterilizado vaçáo metvorológica, telescópios, tacód
Confecções Ultra Moderna Lt4,.
•
aparelhos gazeificadores, aparelhos metros, televisão, taximetro, torradorell
Guanabara
pare análises, aparelhos ozonizadores
guiadores e estabilizadores da pressão de cereais, trenas, transformadores, te.'
e do fluxo de gases e líquidos, apare- lefones, tostadeiras, telégrafos, tripés.
Aros pare salvamento e para sinalize para fotografias, válvulas para rádio;
aparelhos para escampristas, opa. válvulas de descarga, válvulas de roi
relhos para /impar vidros, aparelhos &içá% vacuómetros, válvulas elétrica.
de vácuo, ventiladores
para combater formigas e outras pra,
Classe 24
gas, aparelhos automáticos acionados
Termo n") 661.759, de 17-9-1964
Artefatos de algodão, cánliamo, linho,
peia introdução de moedas, aparelhos
juta, seda lã e outras .51bras
3R — Empresa de Materiais clik
espargidores, aparelhos e instrumentos
Construções Ltds,
de cálculo, aparelhos para observações
Nome Comercial
Termo n.° 661.751, de 17-9-1964
31st/ricas,
aparelhos
termostatos,
arito
São Paulo
Frigorifico Mourisco "Ltda. Termo er.• 661.757, de 17-9-1964'
&metros, aspiradores de' pó, aerômeGuanabara
Lustres Nova Arte Ltda.
tros, acendedores elétricos,, alto falante'. aplicadores elétricos, antenas. baGuanabara
Li
terias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barômetros, biDE MATERIAIS
nóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
Classe 11
Classe
medidoras, bússolas, baterias elétricaj
SuLetárocia alimentícia e seus propala. Fogões, aquecedores, fogareiros, lavar- bules elétricos, buzinas. buzinas pare
dos. Ingredientes de alimentos.,
doma, enxugadores e torradeiras elétri-, bicicleta.. caixa- de descarga, cantaras
rsstn das allmenticine
Naidificadoan, batedeira,. RicaLl', frigorificas • fotográficas, dam.
Mona Comerá*

•
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Termo n.° 661.760, de 17-9-1964
39. — Empresa de Materiais de
Construções Ltda.
'São Paulo
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Classe 16
t:a distinguir: Materiais para constrás e decorpções: Argamassas, argila.
ri
nula, azulejos, gatentes, balaustres, blotos de cimento, b/oros para pavimentaVIct, calhas, cimento, cal, cré, chapas
fsolactes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
'caixas de descarga para eixos, edificaOca premoldadas. estuque, emulsoo de
PnIlle asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lama1 de metal, ladrilhos, lambris, luvas
junção, lages, lageotas, material isoon ta contra frio e calor, manilhas, mast
aa para rewstimentos de paredes, aiaisai para construções, mosaicos, proatos da base as(áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasás de cimento e cal, hidráulica. padreulho, produtos betuminosos, impermeatilizantes liquidos ou sob outras formas
Para revestimentos e outros como nas
tonstruções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentai., de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antirctdos para uso nas construções, par(Neta.% portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tazus. tubos de ventilaçáo, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós

Janeiro

Termo
661.767, de 17-9-1961 •
Termo n° 661.772, de 17-9-1964
een pau e em pó,. cacau, carnes. chà
nortume Júlio Hadler S.A.
Lojas Gize Ltda. .
caramelos, chocolates. conteitos, cravo
Rio Grande do Sul
Minas
Gerais
•
cereais,
cominho:
creme
de
leite,
cremes
l
alimentícios croquetes. compotas. cangtca. coalhada. castanha. cebola, condtmentos para alimentos. colorantes
PRORROGACd0
'chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em
pactas, ervilhas. enxovas, extrato de w
Corrurne Julio Hedief 4fik n."
mate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
Nome Comercial
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, gema de mascar, gorTermo n° '661.773, de 17-9-1964a
duras, grânulos, grão de bico, gelatinaPábau,-- de Tapetes São Carlos Ltda
goiabada, geléias, herva doce. herva
São Paulo
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite era pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, /ouro. massag , alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macacão, mas
sa de tomate, mel e melado, mate. masClasse 23
sas para mingaus, molhos, moluscos
Tecidos em geral
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas.
Termo n° 661.768, de 17-9-1964
Classe 34
pães, pinos, prlinés, pimenta, pós para •
Editara da Criança S.A.
Tapetes
pudins, pickles, peixes, presuntos, paMinas Gerais
f
rarmo n° 661.774, de 17-9-19d1
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
Bloch Editores S.A
queijos, rações balanceadas para -animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
101)1TORA DA CRIANÇA $N
Guanabara
sanctuiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Nome Comertiaí
frutas; torradas, tapioca, támaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para aliTermo n° 661.769, de 17-9-1964
mento de animais e aves, torrões,
Indústria e Comércio Perval Ltda.
.
toucinho e vinagre
Minas Gerais
Classe 35
Termo nq 661.764, de 17-9-1961
,Bolsas de couro, carteiras de couro,
Lui
Pereira Leite
cintos de couro, correias de couro, as.
São Paulo
tojos de couro, malas de couro, mantas
de peles, pontas de couro; vasilhas de
couro, suspensórios de couro
ta.

SÃO CARLOS

PRORROGAÇÃO

Joia do Lar

nrcno a° 661.775, de 17-9-1961
Bloch Editores S . A .
Guanabara

A GRANDEZA DO
- SER HUMANO-

Termo n.o 661.761, de 17-9-19,64
Aries Internacional — Promoções Ar, usaras e Comerciais .Ltda.
Classe 32
r
Guanabara
Almanaques, anuários, 6.1buns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacaolas, revista. 'Propaganda cai rádio.
televisão. jornais, programas radiofónicos, peças •eatrais e c:nematográficas
natal e estrangeiros, publicações imprese revistas Impressas
Classe 8
Termo n° 651.765, de 17-9-1964
Discos gravados e matrizes de discos
Companhia São, Victor Comércio
Termo n.° 661.762, de 17-9-1964 •
e Participaçáo
Equipotrat — Equipamentos e Tratores
Limitada
Guanabara

ind. eras..

Joia Domésfica;

Classe 36
Confecções em geral
Termo n9 661.770, de 17-9-1964
Cortutue Júlio Hadler S.A,
Rio Grande do Sul

-PRORROGACÃO*

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuarios, almanaques, livros, álbuns, ,boletins, catálogos, peças radiofônico, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Termo n° 661.776, de 17-9-1964
aloch Editores S.A.
Guanabara

let J0i8

,EQUIPOTRATi
.

e ratores Lidá:

g *.át
' Indústria Brasileira
Classe

50

Administração de bens
Társao n° 661.766, de 17-91964
Domicio José Corrêa
Guanabara

Mre.• ,

.er

Classe 11
ITABORAI
ONU 1.0.0 n 14"
Altachotras, aletria, alho, aspargos.
ectIcar, alimentos paar animais. arnidn.
amêndoas. ameixas." amendoim. araruta
arroz, atum, avela, avelas. azeite. azeiI
nas, banha, bacalhau, batatas. balem.
Ciasse 43
!acoitem bombons. bolachas. baunilha
fé em p6 e em grão, camarão, canela. A atra : mineral; refrescos e. refrigerantes
t.,
.,,,, : ., i -t
, e',
• .•,•
.1.

Culinõria»

Classe az
Almanaques, anilados, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais.
programas radiofónicos e programas
de televisa°

Nome 'Comercial
Trino n° 661.763, de 17-9-1964
Produtos Rematei S.A.
São Paulo
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Classe 35
Couros

-

Termo n° 661.771, de 17-9-1964
Rodoviário e Entregadora Satélite
Limitada
-

dário

•

•

Classe 33
Titulo

t.

Odin 916440.

r

Indústria Brasileira •

tEiffig-adir-a-5
SatélibIrs#
•

Termo n° 661.777, de 17-9-1964
Dom Márcio Confecções Ltda.
Guanabara

.

f

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
aventais, alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. babl&Juros. bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, chalea.
rachecols, calçados- chapéus. cintos,
cintas. combinaçeíes, earpinhos;..calças,

t
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DIÁRIO OFICIAL (seção .111)

•Terrno n't 661.781, de 17-9-1964
de senhoras e de crianças, calções, cal
camisas, camisolas, :amisetrs.
Les Laboratoires Rousse/
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
França
*setas, casacos, - chinclos..dom inós, echar.
pes. fantasias, fardas para militares, cokwals, fraldas, galochas,- gravatas. gorros, jogos de !ingeris. jaquetas. isques.
luvas, ligas, 1c114Y1A, rnantõs, meias.
maiôs, mantas, mandrião, inahtlhas, csa.
któs, palas, penhoar, pulover. pelerinas
Les Laborateires Rousse'
= peugas, - ponches. polainas, pijamas, pu,
frança
nhos, perneiras, quimonos. regalos.
Paris
robe de chambre, roupão, sobretudos
Classe 3
suspensórios, saldas de banho, sandálias
meteres, shorts, sungas, stolas ou siada, Um produto farmacêutico antiespasmódico
tuler, toucas, turbantes, ternos, sins
formes e vestidos
Termo n° 661.783, de 17-9-1964
Estofados Avahy Ltda.
Termo n° 661.778, de 17-9-1964
Laboratório Indigena Ltda.
Guanabara
Rio de janeiro

6, 8, 11, 14, 21, 25, 33,
39, 47e 50
' Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 c 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Clas.ses: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
39, 97 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 28, . 33,
39. 17 e '50
• Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Casses: 6, 8, 11. 14. 21, 28, .33,
39, 47 e 50
INDUSTRIA @RÁSILEIRÁ
Insígnias
Classe 40
Classes: 6, 8„11. 14, 21, 28, 33,
Móveis estofados, colchão de molas e
39. 1 47 e• 50
móveis em geral
Classe 2
Insígnias
Defumador e banhos ak descarga
Têrmo n9, 661.784, de 17-9:1964
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Quimica Kede Industrial Ltda.
• 39, 47 e 50
• Termo n° 661.779, de 17-9-1964
Guanabara
Insígnias
indústria de Bebidas Domingos
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
D'Abronzo Ltda.
39, 47 e 50
São Paulo
• Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
INIASTRIA BRASILEIRA
Insígnias
Classe 46
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Velas
39, 47 e 50 • Indústria Brasibira
--Insígnias
Têro3os ÉS. 661.785 a 661.836. ele
Classe 43
'Casses: 6, 8, 11, 14, 21, 28,-33,
•
17-9-1964
Para distinguir: águas minerais natu39, 47 e 50..
Wolkswagen do Brasil Indústria
rais ou artificiais, sifão, soda, •ájua
Insígnias
e C,ornércio de Automóveis S.A. •
tônica. refresa:os gasosos ou não es.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
São Paulo
pumantes ou - não, naturais ou artifi.
39, 47 e 50
•
ciais, xaropes sem álcool para refrss
•
Insígnias
e-is, de frutas, flores e raizes, seinen
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
tas, plantas, ou de essências suco ou
39, 47 e 50
extrair das mesmas naturais ou tu:aliInsígnias
ciais, aefrescos de limão, laranja (aClasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
manhado, guaraná, hortelã, abocas'
39, 47 e 50
ou ;manas, gro..-4-11na, caju e de outras
Casses: 6; 8, 11, 14, 21 28, 33,
Insígnias
plantas ou frutas e guaraná espums-t.
39, 47 e 50
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Termo n° 661.780, de 17-9-1964
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
rorais
S.A. Moinho Santista Indústri ..
39, 47 e 50
Insígnias
•
. Insígnias
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28, 33,
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
39. 47 e 50
Insígnias
Insignias
Classes: 6; 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
39, 47 e 50
• Insígnias
-Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Indústria Brasileira
. Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
•
39, 47 e50
39, 47 e 50
Insígnias
- Classe 37
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33.
Roupas brancas, para cama e mesa:
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e50
Acolchoados para camas, colchas. co39, 47 e 50
Insígnias
bertores, esfregões fronhas. guardana,
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14. 21,
28,
33,
pua, jogos bordados, jogos de toalhas.' Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28; 33,
39, V e 50
lençóis, mantas para camas, panos para
39, 47 e 50
Insígnias
casinha e panos de pratos, toalhas de
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
rosto e . banho, toalhas de. mesa. ,a39, 47 e 50
-39, 47 e 50
lhas para jantar, toalhas para chá e
•
Insígnias
Insígnias
café, toalhas para banquetas, quartil,
Classes: 6, 8, 11, • 14, 21, 28, 33.
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
ções para cama e mesa. toai/linhas
39. 4-7 e 50
39, 47 e 50
(cobre pão)
Insígnias
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
. Termo n° 661.782, de 17-9.196,4
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50 .
•
Comércio e indústria Matos Rocha. 39 e 47
Insígnias
Sociedade Anónima
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
Guanabara
Classes: 6, 8, 11, .14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
39. 47 e 50
Insígnias
PrIORROGACAO
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 35,
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
39. 47 e 50
39Insígniasso
Inignias
- ,Cuimena das Camisas
!
Classes; 6, 8, 11; 14, 21, 28, 33,
Classes: 6, 8, , 11. 14, 21, 28, 35,
39. 47e 50
Classe 36
05 3
'6£
- Insígnias
Prrise
Insígnias
•

«Daospan »

•TIRA TEIMA

it

Abronzo

SANT ARA .

p,a34!

.N,f00(s\/j

Super .Plurna
.

ClaSSCS:
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Ciasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
• lnsignias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39. 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33,
•
39, 17 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 26, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, .33,
39, 4.7 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28. 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 17 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 28, 33,
39, 47 e 50
Insígnias
Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33,
39. 47e 50
Insígnias
Termo n.° 661.837, de 17-9-1964
Marwal de Souza Araujo
São Paulo
s

FALCÃO BRANCO
(NDI/STRIA BRASILEIRA

Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espermacctes, extrato de
anil, fecula para tecidos, fósforos de
cêra e de madeira, goma para lavais-,
deria, limpadores de luvas, líquidos cle
branquear tecidos, líquidos mata-gordu.
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para Imipezas de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica, sabão em, pó,
sabão comum, sabão de esfregar e sáPonáceos. tijolos de polir e verniz para
calçados
Termos na. 661. 84 e 661.839, de
17-9-1964
Alimentícias Martins Ltda.
Guanabara

Classes: 19, 28, 29, 36. 37, 41, 42 43,
46,48 e 49
Titulo de Estabelecimento
Classes: 19, 28, 29, 36. 37, 41, 42, 43,
46, 43 e 49
Sinal de propaganda
Termos na. 661.840 e 661.841, de
17-9-1964
Alimentícias Martiris-Ltda
Guanabara

Classes: 19, 28. 29 "2 "... 37, 41, 42, 43.
• 46, 48 e 49

Quarta-feira 27
Titulo de Estabelecimento
Classes: 19, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 43,
46, 48 e 49
Sinal de propaganda

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 661.86/, de ' /79-1964
Proplan — Proaramações -e Planejamentos Sociedade Civil
Guanabara
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baneteiasa bacias, mombonterea baldes
borboletas, baterias: bases de metal braçadeira., bules, bisagra; buchas,
para facass baterias de cosinhalheres de pedreiros, cadeados correia;b,s caTermo n.o 661.842, de 17-9-1964
bides, chaves de parafusos. cataeoes
AlimenticIas Martins Ltda.
para encanamentos caixas de metal , rara
portões, colunas, canos, chaves ,dsi fenGuanabara
Classe 36
da, chaves inglesas, cablaões. caaacas,
Expressão de propaganda
4
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
Classe 33
• Termo n.o 661.869, - de 17.9-1964
alimentos, -cadeados, caldeiaaes, caçaroTítulo de Estabelecimento
Lojas Garbo Roupaa S.A.
las, chaleiras, cafeteiras conchas: coaSão Paulo
Termo na? 661.862, de 17-9-1964
dores, cuscuseiros, cabides de '.matal,
Promotur — Promoções e Propaganda
cabos, caixas de ferro, cgruzetis 'uras
cantoneiras, chaveiros, canivears, cila.
Sociedade Civil
Faça Seu Enxoval G-arbã venas,
cremones, cadinros crivosa chanGuanabara
fradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torE Comece a Pagar'
quimétrica, correntes para chaves, colcreias, chaves para porcas, distintivos,
Sbínente
dobradiças descanço para talheres, pra•
Classe 33
tos e copos, enxadas, esferas, engates,
Titulo de Estabelecimento
Classes: 36 e 37
enfeites de metal, estribos, espátulas
Frase de Propaganda
PAEÇO:
estojos de metal para carimbos, eixos
Termo Mo 661.863, de 17-9-1964
expandidor para tubos, estruturas metáBazar Dois Irmãos Ltda.
Termo n' 661.870, de 17-9-1964
licas, escarradeiras, espremedores, espuRio de janeiro
Loias Garbo Roupas S.A.
madeiras, formões, foices. . çerro para
São Paulo
cortar capim, frerolhos, facas, tacões
Classes: 19, 28, 29, 36, 37, 41, 42, 43,
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
46, 48 e 49
gonzos, grosas, garrafas, Ilhoses, jozSina, -de propaganda
Fe.
lhos, jarros, limas lâminas licorelros
Faça Seu Enxoval Garbo latas, luvas, lingüetas, leiteiras,' machaTèrmos as. 661.843 a 661.860, de
17-9-1964
dinhas, molas para portas, ma: trios
E Comece a Pagar
Laboratórios Griffith do Brasil S.A.
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsast machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
As Prestações Em..
pregoe, ponteiros, parafusos porcas
Classes: 36 e 37
pratos, porta-gelo, posekas, porta-pão,
Frase de Propaganda
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
Termo n.° 661.871, de 37-9-1964
peneiras, pinos, plainas' perfuradeiras
VISA — Viagens Internacionais S.A. pires pinças, panelões, porta-copos e
Guanabara
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Classe 49
rebites, reduções, recipientes de Metal.
Brinquedos d etõelas as espécies, jogos
rodizios, roscas de aço inoxidável, ree passatempos
gistros de aço inoxidável registros,
-Tarrao ra.9 661.864, de 17-9-1964
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrôMadazin Amizade Ltda.
lhas, • torquezas, trilhos tubos aubulaClasse 33
Rio de Janeiro
ções, ampões, travadeiras telas de
Turismo, viagens, hospedagens, compra arame, trincos, taças, travessas, tesouras
e venda de passagens, cruzeiros
trancas, ira:nelas, talheres talhadeiras
• turísticos e câmbio
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinha, torrai
04.0ilizacte, Urra° mo 661.872, de 17-9-1964 deiras,
LAane 1
orinóls, vasos, vasilhames verMeta — Mercantil de Títulos e Ações
Artigos da classe
gas, mandril de expansão, freza de
Limitada
Classe 36
frezar, guia de freza de chanfrar,
Classe 2
Guanabara
ventosas, maletas, bus para sacos de
Artigos da classe
• Titulo
viagem, para pastas, s balmazes, cantos
Classe 3
Termo a.° 661.865,-de 17-9-1964
para estojos, colchetes 'para malas, cra.Artigas da classe
José Potiguara da Silveira
Classe 4
vos, enfeites, fecho para pastas e para
Ceará
Artigos da classe
malas, passadores de correias, pontei. Classe 7
ras, prendedores de papel, suportes,
Artigos da classe
torniquetes t tubos de expansão
Classe 33.
Classe 7
Investimentos, venda de titulos e ações,
Classe 14
Artigos da classe
incorporação de clubes, • administração Vidro comum, laminado, trabalhado
Classe 8
e representação
em tôdas as formas e preparos, vidro
Artigos da classe
cristal para todos os fins, vidro indusClasse
41
Classe 10
Termos as. 661.873 a 661.876, de trial com telas de metal ou composiCafé em • grão, torrado e moldo
Artigos da classe
17-9-1961
ções especiais: ampolas, aquários, asClasse 11
E.T.I.L.
Empreendimentos Técni- sadeiras, almobrizes, bandeias, cubeTermo n.0 661.866, de 179-1964Artigos da classe
cos
Imobiliários,
Indústria
e
Comércio
Companhia Calçados Fox
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
Classe 19
Sociedade Anônima
Guanabara
de mesa, cápsulas copos, espelhos. esArtigos da classe
Guanabara
carradeiras, frascos, formas para doces,
Classe 28
fôrma para harnos, Elos de vidro. garArtigos da classe'
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
Classe 35
jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeiArtigos da classe
ras. mantegueicas, pratos, pires. portaClasse 38
• Classe 36
INDOSTRZA BRAS1141M.
jóias, pafiteiros, potes, pendentes, peArtigos da classe
Expressa, de propaganda
destais. saladeiras, serviços para re. Classe 41
Classe
11
Tétano n.° 661.687, de 17-9-1964
Artigos da classe
Para distinguir ferragens e ferramentas: frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves' Companhia Calçados Fox
Classe 42
Alicates, alavancas; arruelas, arrebites, sas, vasos, vasilhames, vidro para viGuanahara
Artigos da classe
argolas, aldraves, armações de metal draças, vidro para relógios, vareta*. •
Classe 43
abridores de leal, arame, aparelros de vidros para conta-gotas, vidro para
Artigos da classe
automóveis e para para-brisas e
chã e café, assadeiras, açucareiros, apaClasse 46
xícaras
relhos para lavatórios, arandelas, aresArtigos da classe
Classe 16
tas, aros, almofadrises, amoladores,
Classe 36
Classe 50
amo/adores de ferramentat alças para Para distinguir: Materiais para construArtigos da-classe
Expressão de paopaganda
ancinhos., brocas, bigornas, baixel
ções e decorações: Argamassas, argila,

PROPLAN

'Termo 'n!' 661.868. de 17-9-1964
C,oinjaan'hia Calçado 'For
Guanabara

FOX BABY
,

PROMOTUR

VIS

9itar.a/zen

ET

BELA CRUZ

FOX LADY

FOX JUNIOR'

E.T.I.I.

„
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areia, azulejos batentes, balaustres, blocos de cimento, 'blocos ara pavimenta.
çao, 'calhas, cimento. cal, ara, chapas
Isolantes, caibros, ' caixilhos. colunas.
chapas para coberturas, caixas dagua.
caixas para cobertuas, caixas . dauua,
taxas de descarga Para etixos. edifica
ções rcmoldadas, estuou. emulsão de
base asfálticO. estacas, esquadrias estru•
turas inedlicas para construções, 'lamelas de metal, 'ladrilhos, lambris, luvas
jante contra trio e calda manilhas, mude junçáo. !ages, lageotas, material lassas - par revestimentos de paredes. ma
"(le g as para construções, mosaicos, produtos de base asfaltara produtos para
tornar ` impermeaoilizantes as argamas.
sas de cimento e cal, hidráulica. pedra
milho, produtos betuminosos, impermea.
bilizantes, liquidos ou sob outras torma.s
para revestimentos e outros • corno nas
construções. pers.anas. placas para pa•
vlinentação, , peças ornamentais -de cimento ou gesso pára tetos, e paredes
papel para torrar casas, massas anta
ruidos para uso*- nas cOnstruções. par.
guetos portas, portões, pisos. soleiras
'para portas, tijolos, tubos de concrece
telha, tacos, tubos de ventilação, tat.
aues de cimento. vaias, vigamentos e
• vitrôs
Classe 50
Impressos em geral, concernentes a
empreendimentps imobiliários
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• Têrmo á.° 661.881, de 17-9-1964
Atmos Indstria e Comércio de Equipa. mentos Meteorológicos Ltda.
Guanabara

Janeiro de 196h *to

Têrmo n.° 661.886, de 17-9-1964
Comércio e Representação Maringá
Limitada
Paraná

Termo 119 661.892, de 17-9-1961
C.G.R. — Comercial Guanabara do
Rolamentos Ltda,
Guanabara

CGR - COMERCIAL

x_..omércio

•

' GUANABA'R
Classe 20
Paraguaias, birutas, petrechos de balisarnento e sinalização de pistas de aeroportos, balões de sondagem meteoro:ógica, lanternas paar balões meteoroló, bóias de balisamento e salva-vigicas—
das de quaisquer tipos
Termo n.° 661.882, de 17-9.1964
João Vieira dos Santos
Guanaba7a

,RepresentaçãO

DE R OLAMENTOS t.

- Mar'ingá
Classes: 8
9
11
15
36 — 37 — 41 — 49
Titulo

Classes: 33, 6,
23

Termo ra 661.887, de 17-9-1964
Organização Paranense de Televisão
Limitada
Paraná

Classe 46
Sabão ccmum

Para-ge g ris-?.. de\.„

Termo 11° 661.894. de 17-9-1964
Café e Bar Audemana Ltda.
Guanabara

Televisão
Classes: 32 e 3.3
Título
Termo n° 661.888, de 17-9-1964
Sociedade Nacional de Mateis Ltda.
— Sociedade Civil
Sao Paulo

Rápido Guanabara

hom'Jardini

Termo n.° 661.880, de 17-9-1964
Vasconcelos. Resende & Cia.
- Paraíba

VASCONCELOS,'
RESENDE &, CIA.
Nome Comercial

Classes: 13, 23, 36 e 37
Titulo
Termo II.° 661.885, de 17-9-1984
Cerealista Santa Angela Ltda.
Paraná

sCerealistà.
Anta Angela-i
Clame 41
Titulo

-MIM/1AR°
INDÚSTRIA )3RASILEITIA'
Classe 41
Café
Têrmo n° 661.895, de 17-9-1964
Lopes Rodrigues
Cia. Ltda:São raulo
PRORROGAÇÃO

YEflA
Classe 42
Para distinguir: Vinhos em geral, lie&
res, agcardante, conhaque, verrnoute,
quinado.., gemados, rhum whisky, fera
net, biter, vodka, gin genébra, kumel,
aperitivos e suco de uva com alcool •
Termo n° 661.896, de 17-9-1964
Antonio de Lacto Cerqueira
• Portugal
PRORROGAÇÃO.

éte

`uolnerciaii

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.

Nome Comercial •

II, 14 e 31.

Termo a° 661.893, dt 17-9-1961
Sabino Oliveira. I -dast:ias S. A.„
Po:at
•

Org.anizaçao.

Soreg

TÉCNICOS IMOBILIÁRIOS,

8,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 661.877, de 17-9-1961
E.T.I.L — Empreendimentos TécniClasse 46
cos Imobiliários, Indústria e Comércio
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil, Sociedade Nacional de Moteis
Sociedade Anônima
água lavadeira, água sanitária, cera paLtda. — Sociedade Civil.
Guanabara
•
ra soalbes, detergentes, esponjas de aço,
Nome Comercial
fósforos, lixivia. lixas 'lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, pre-. EMPREENDIMENTOS
Termo -n° 661.889, de 17-9-1964
parados para polir e limpar madeiras
Soreg
Sociedade Representações
TÉCNICOS IMOBIL'IÁRIOS. vidros, metais e 'objétos, panos para poe Consignações
lir e para limpeza, panos de esmeril e
Guanabara
material abrasivo empregado na limpeClasse . 33
za de metais e objétos, sabões em geTítulo de Estabelecimento
ral, sabões em pó, em liquido, em nacos, saponáceos, velas e velas a base
Termo na 661.878, de 17:9-1964
de esterina
E r.I.L. — Empreendimentos Técnicos Imobiliários, Indústria e Comércio
Têrmo n.° 661.883, de J7-9-1964
°ase 50
Sociedade Anónima
Dake Pereira de Oliveira
Representações, consignações e conta
Guanabara
GUanabara
própria de generos alimentícios, bebidas, vestuários e peças para automóveis
fechaduras, fruteiras, funis. fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou pertarantes para marceneiros. 'echos
Classe 33 _
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Tasinia de comércio
de aço, ganchos; guarnições de metal
•
Classe .33
, Termo n• a 661.879, de 17-9-1964
garfos, ganchos para quadros, grampos
Título de Estabelecimento
E .T .1. L. — Empreendimentos Técnipara emendai de correias, grades para
Termo n. • 661.884. de 17-9-1964
cos Imobiliários, Indústria e Comércio
Termo n9 661.890, de 17-9-1944
Comercial Bom Jardim Ltda.
Sociedade Anônima
Zéte Confecções Ltda.
Paraná
• Guanabara
— EMPREENDIMENTOS

A

Classe 36
Cemércio a varejo de roupas para se-'
nhoras e crianças (confecções em gera/), armarinho e perfumaria
Termo n° 661.891, de 17-9-1964 ,.
Química e Farmacêutica Nikkho . do
Brasil 'Ltda.
Guanabara

qcutuna4
IIDUSTRIA BRASILEIRA
.
Clase 3
Um preparado farmacêutico Indicado
como ace lerador do metabolismo cerei bral„ antianoréalco, na . arteriosclerose
::

:

e icapertensão arterial

Classe 42

Vinho -'
Termo n° 661.897, de 17-9-1964
Sayonara — Representação
e Distribuidora Ltda.
Guanbara

.strot

Indústria Brasileira
.

.

°ase 41
- . Representaçâo e distribuidora ãà ,
I-

.

r
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Termo at° 661.898, de 17-9-1964
Policôr Impressos Ltda.
São Paulo

P

Termo n° 661.901, de 17-9-1964
Indústria Farmacêutica Milian taAa.
Rio de Janeiro
.•
alti IR

AC

no hittikuv
Jr,M,3

?II i

Indústria Brasileira
Nome Comercial
Termo n° 661.902, de 17-9-1964
Classe 38
Aros para guardanapos de papel CW12 Santa Terednha de Calçados
Limitada
aglutinados, álbuns tem brapca) álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exGuanabara
ceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blacos para anotações. bobinas, brocha.
ias não impressas. cadernos de escrever. capas para documentos, carteiras.
papei ou papeita. cápsulas de papel
caixas de papelão, cadernetas. cader
nos. caixas • de cartão. caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciias. cartões indicas. cantata 'cartolina. cadernos de papei melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco cartuchos
de cartolina, chapas planogiatizas. cadernos de lembranças, carretéis de papelão, envelopes. envóiticros para dia.
tinos de papei. ancaderrração de papel
ou papelão, etiquetas. fõlhas indicas.
Classe 36
falhas de celulose. guardanapos. livros
C.alçados
não impressos, livros, fiscais, livros, de
Termo n° 661.903, de 18-9-1964
contabilidade: mata-borro; ornamentos
de papel transparente; pratos papeli- Empresa jornalistica Arte Rio Limitada
nhos. papeis de estanho e de alua:mio
F,stado ala Guanabara
papéis sem impressão. papeis em branco

'Janeira

-de iOélç

Termo no 661.911, de 18-9-1961
cacbecols. calçados, chapéus, cintos
Bristol- Myers Company
cintas, combinações. carpinhos, calças
Je senhoras e de crianças, calções. c.a
Estadls Unidos da América
ças, camisas, camisola& caMisetas
cuecas, ceareas, colarinhos, cueiros.
saias, casaco:, chizelos, dominós. acharpes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 3
ros, logos de !Ingeria, jaquetas. laquês.
lavas, ligas, lenços. mai:te:s, meias, Para distinguir: Preparações ma didatas!'
e farmacêuticas
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
Termo n° 661.912, de 18-9-1964
peunas, ponches, polainas, pijamas. pu.
United States Steel Corporation
nhos. perneiras, quimonos, regalos.
Estados Unidos da América
rebe de chambre. roupão, sobretudos,
Prorrogação
suspensórios, saidas de banho, sandália.),
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
talar: toucas. turbantes, ternos, uni
formes e vestidos

NAKaTEIN

Termo no 661.907, de 19-9-1964
Lanches Top Top Limitada
Estado da Guanabara

Golden Guinea.
Classe 5
Para distinguir: Metais ião trabalhado"
ou parcialmente trabalhados era perfis
para estruturas, em barras e perfilados
abaixo de três polegadas, em peças fana
didas, em lupas, em linguados, em chas
pas, em fialhas, eia tiras, em pranchas,
em fitas e em fios
Termo•n° 661.913 de 18-9-1964
J . R. Parkington j Company
Limited
São Paulo

VIMAR

Classes: 41 — a2 — 43
Para distinguir: Presuntos, queijos, san..
para forrar paredes, apel a lmaço com
duiches, -manteiga, pao, • pão de forma,
ou sem pauta. papel crepon. papel de
ete" pão doce, chocolate, chá, café, leite, do„OP.
Inglaterra
seda, papel impermeável, pape; em boces, compotas, presuntada, bombons,
Prorrogação
bina para impressão. papel encerado
licôres, cervejas, vinhos, quinados, coClasse 42
papel higiénico, papel impermeável
nhaques, wisky, laranjada, limonada,
Classe 32
para copiar. papel para desenhos. pa- Para distinguir; Edições de jornais e
água mineral, água tônica, grapete
Para
distinguir:
Vinhos
.
pei para embrulho Impermeabilizado
revistas
Termo n° 461.914, de 18-9-1964
papel para euadernar. papei para esTermo a° 661.908, de 18-9-1964
Vimar — Reprewntações e Cornisseied
crever. papei para imprimir, papel paLanches Top Top Limitada
Termo n° 661. 901, de 18-9-1964
de Cereais Limitada
rafina para embrulhos, papel celofane. Distribuidora de Livros Banaleirantes
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
papel celulose. papel de linho, papel
Limitada
absorvente, papel para' encrulhar taEstado da Guanabara
Noa, papelão, recipientes de papel, macas de papel. rótulos de papel, rolos
23ANDEIRANTBS LTDA.]
de papel transparente. sucia de papei
IlerpentInas: tubos postais de cartão.
Indústria Brasileira
tubetes de papel
Classe 41
Nome Comercial
Termo n.° 661 .899, de 17-9-1964
?ara distinguir: Substâncias ahruentiClasses:
41
—
42
—
43
Termo no 661.905, de 18-9-1964
das e seus preparados, ingredientes dl
Jussára Jias Ltda.
Distribuidora de Livros Bandeirantes
alimentos, essências alimentícias
Termo n° 661.909, de 18-9-1964
.
Faiado da Guanabara
Guanabara
Lanches Top Top Limitada
termo 461.915, de 18-9-1961
Estado da Guanabara
Flôr dor Tecidos Guanabara
Limitada
rijitLINT P.4,1,-R ANTES)
para imprcs4,1o. papéis taatasla. menos

LANCHES
TOP TOP LTDA,

•

Classe 13
.
Broches, brincos, anéis, ulselras C
berloques

rl'ermo n° 661.900, de 17-9-1964
Raul Uderman e josé Antonio Loureiro
dos Santos
Goanabara

IIMPHADOR
INDÚSTRIA• BRASILEIRA

Classe 36
aventais, . alparcatas, anáguas. blusas.
e roapas feitas em geral: Agasalhais
Para distinguir: Artigos de vestuário,
botas, botinas, blustiea, boinas, babaC!insse 40
rnertio c fabricação de móveis em doutos, bonés, capacetes, cartolas, ore
gral
poças, easação, coletes, capas, ehales,
C E ar 1" E N. h R i O

CABRAL

airiporã

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, publl.
. cações em geral
Termo n° 661.906, de 18-9-1964
Imperador Sapataria e Confecções
Limitada
Estado da Guanabara

GU,ANABARA

INDOSTRIA BRASILEIRA
•

Indústria Brasileiraj
Classes: 41'— 42 — 43
insignla
Termo

e 661.910, de 18-9-1964

Indústria Brasileira de

lbstrumentos

Mutsicals "Weril" Limitada
São Paulo

RIZISLOX
Classe 9
classe

Artigos da

Classe 23 .
.
Para distinguir: Tecidos de algodão,'
de linho, de canramo, de luta, dc lã d
e
de raion
Termo n° 661.916, de 18-9-1964
Marcado Cabral Limitada
Estado do Rio de Janeiro

41

D1MSOM
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Açucar, alho, ma" .
azeite, azeitonas, canela. caboia, ecna4
servas (de vegetais ou de carnes), CCM
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Quarta-feira 27 rvo, molinho, erva doce, erva mate, fel..
186, louro "pickles", pimenta, teWpero a
base de urucum e vinagre (de cana, de
madeira ou de vinho)
• Termo no 661.917, de 18-9-1961
Demetre Jean Sourtzopoulos *
Estado da Guanabara
•

Termo a° 661.921, de 18-9-1961,
Escritório Contai/il. "Anchieta" .
Limitada
São Paulo

PRORROGAÇÃO
R ADIBEA
I.•2chistria Brasileira

PRORROGA.CAO
Classe 33
Titulo

0,5n0 DE ACUCAR

Termo n° 661.922, de 18-9-1964
King —.Indústria e Comércio S. A.
São Paula
—

PRORROGAÇA0
21 DE ABRIL
It!Ctatria Brasi 1

Classe 8 •
ra distinguir: Acumuladores elétricos,
Pa
agulhas de gramofones, alto falantes,
amplificadores de som e vídeo, antenas
para rádio e televisão, aparelhos cinematográficos (mudos 'ou sonoros), aparelhos eletrônicos, aparelhos coto-cinematográficos, aparelhos de rádio, baterias elétricas, bobinas, cronômetros, discos gravados, fumadores, filmes revelados, fotómetros, geladeiras, gravadores
de som e voz, lâmpadas, máquinas falantes, máquinas fonográficas, medidores de eletricidade e de luz, microfones,
“pick ups", pilhas elétricas,, projetores
de imagens e de som, telógiosa trocadiscos, televisores, cansceptores e vai'
vulas eletrônicas

Termo n° 661.918, de 18-9-1964
Pão de Açúcar S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo

PRORROGACi4

VELNAC's
INDÚSTRIA BRA SILEIRA

Classe 41
e
Para distinguir: Doces, ães, balas, bombons, caramelos, chocolates, astilhas, geleias, biscoitos bolachas, bolos, tortas e
salgadinhos
Termo no 661.919, de 18-9-1964
Cia. Nacional de Veludos

rÇermo a° 661.927, de 18-9-1964
embelezar ciligsi e olhos, cannkn pa
'Acessórios Industriais Claral Limit.44 o rosto e.' paataos lábios, sabão e crea
para barbear, sabão liquido perfumai
Sào PaCs1()
enl não, sabonetes, dentifricios em ir
pasta ou liquido; sais perfumados pa,
banhos, perues, vaporizadores de perh
PRORROGAÇÃO
me: escióvas para dentes, cabelos, linha
e cílios; dum de louro, saquinho, perb
11 9 -DE
azado, preparados -em pó, pasta, liqu
In g stria- Branleira
da e tijolos para o tratamento das unha
dissolventes e vernizes, removedores d
Classe l
cuticula; glicerina perfumada para c
Para distinguir: Pregos, rebites, paracabelos e preparados para descolor
fusos, porcas, molas de vae e vem, cor- unnas, cílios e pintas ou sinais artift
rentes de metal, grampos, arame liso
ciais, óleos para a pele
ou farpado, porta, chaves fechos e preTermo n9 661.931, de 18-9-1964
silhas para malas e pastas, números e
letras de metal, ferrolros, distintivos, Manoel Kherlakian S. A. Indústria
Comércio de Calçados
torneiras, cadeados, argolas, arruelas,
Classe 36
fivelas ferragens e enfeites pára arreios
Para distinguir: Calçados em geral
e• cincerros

zuo

Termo n° 661.928 de 18-9-1964
Malharia l o de Maio Limitada
São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Rádios, receptores, apa• Moliaomow
relhos de televisão, válvulas para ráRETOB1S
dios, alto-falantes, soquetcs, antenas, fuLABORATÓRIOS PERFARMA LIDA
a.a.el, -hassis para rádios, radiadores,
SAO PAULO
pilhas secas elétricas, microfones, trans• imotisTRIA BRASILEIRA
missores, chaves para antenas e fios
terra, tomadas, mostradores, reostatos,
rádios conjugados ou não com fonóClasse 36
grafos e pick-ups
Para uistinguir: Artigos de vestuiams
e toupas feitas em geral: Agasalhos
nano no 661.923, de 18-9-1964
aventais ,alparcatas, anáguas blusas,
firgiori%co 21 de Abril Limitada
batas, botinas, blusões, boinas.. ba liaSão Paulo
douroa, bonés, capacetes, cartolas, cara
atiças, casação, aoletes. capas, aluiu.
eachecols, calçadas, chapéus. cintos
9
PRORROGAÇÃO
cintas, combinações, carpinhos. calças,
PROMEN•ADE-'
de senhoras e de crianças. calções. calças. camisas, camisolas, camisetas.
1ndástria Brasileira' cuecas,
ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpai, fantasias, fardas para militares, coClasse 41
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
Para amanguir: Carne fresca, carnes ros. jogos de angarie. jaquetas. [agl.:é&
I nconserva, presuntos, salsichas, sala.. luvas, ligas, lenços, mantÕs. meias.
*mas, frios, linguiças,- miudos, chouriço, maiôs. mantas, mandrião. mantlhas. pamortadela, lombo e charque
letós. palas, penhoar, pulover, palatinas,
peugas. ponches. polainas, pijamas. pu.
Termo 11 9 • 661.924, de 18-9-1964
nhos, perneiras, quimonos, regalos
Lanificio Anglez S. A.
robe de chambre, roupão, sobretudos
São
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres. shorts. sungas. atolas ou slacks.
tuler. toucas, turbantes, ternos, uni.
•PRORROGAÇÃO •
• formes e vestidos
•••n••

NNDIÇÃO E METALUR-3
GIGA ORIPIRANGA
•

Termo no 661.930, de 18-9-1964
Perfumaria San-Dar S. A.
São Paulo

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos de algodão, de linho, cânhamo e
Juta, tecidos de rama tecidos de seda
natural e rayon; tecidos plásticos. teci.
Impermeáveis, tecidos e fazendas' de
• lã ou pêlo em peças
Termo no 661.925, de 18-9-1964
Fundição e Metalurgica Oripiranga
Limitada

São Paulo

•

341
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Classe 23
Para distinguir: Fazendas e tecidos de
lã ou elo em aças
Termo ra 661.920, de 18-9-1964
Societa Per Azioni Chianti Ruffino
Itália

PRORROCAÇA0
ESCRITORIO CONTÁB1L
ANCRIETA
•_

PRORROGAÇÃO
IttATCO" itrDA

: SOC.

Nome Comercial
n••n•••••nn

Termo n9 661.926, de 18-9-1964
Soc. "Matco" Limitada
São Paulo

PRORROGAÇÃO.
107 A L/
'Indústria Brasilelia)

Classe 42
Para distinguir: Vinhos

Nome Comeresat

,

RIBUSTRIA ORAS LEIRA

Classe 48 •
Pare distinguir: Perfumes, essências, ei.
dor. água de beleza, água de quina.
tratos, água de colônia, água de touca.
água de rosas. ágsia de alfazema. água
Para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina. "batons". ,cosméticos. fixadores,
de penteados. petróleos, óleos para os
cabelos. creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
ode e "maquillage" depilatórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
(pestana e sobrancelhas. preparados para
L 7

Termo n° 661.932, de-18-9-1964
Manoel* Kherlakian S. A. Indústria :.
Comércio de Calçados
,
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de' borracha para
veiados, artefatos de borracha não incluídos em outas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para'cadeirasa borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
buchas 'para jumelo, batente de porta,
bateitte de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochim
de motor, câmaras de ar, cnupetas cordões massiços de borracha, cabos paris
ferramentas, chuveiros, calços de boi'-,
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para 'máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para 'pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
Siirmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições' de borracha para
automóveis, guarnições para veiados,
lancheiras para escolares, :ârainas de
borracha para degraus, listas de borracha para janalas e para - portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, pecas para businas,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e - muletas, rodas"
'I massiças. rodízios, revestimentos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportas de
motor, sapatas do pedal de breque, se' • sernbalo e • isoladores, suportes, semip neumáticos, suportes de cambio, sanfonas de, partida, sáltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, cavadores de porta, tiJelas.
tubos, tampas de borracha ,..ara contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substâncias quirnicas
Termo no 661,929, de 18-9-1964
Laboratórios Perfarrna Limitada
São Paulo
•
'PRORROGAÇÃO

seuSraça aUsoLtoke.

Classe 3

Para distinguir: Unta preparação farmacêutica em forma de supositórios, indicada na angina da garganta, grupo,
difteria, amigdalites e Inflamações dait
atnlgcla las

'

•
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Té.mo n° 661.933. de 18-9-1964
Fiação Progresso S. A.
São Paulo

PRORROGAC

Classe 22
Para distinguir: Fios de lã ou pelo torcido ou não, fio de lã para costura e
. tricotagem
Termo no 661.934, de 18-9-1964
Distribuidora Carlos Lehn Limitada
São Paulo

CA

IR

LEAN

MARIO OFICIAL (Seção III)
gem, cariar ec , motor, comutadores,
cubos de placas de embreagem. culatras de cilindro . do motor, caixas de
lubrificação, coroas, caldeiras, chapa
protetora de embreagem, caldeiras a
vapor para fins. agricolas, coletores de
arranco, carburadores. correntes de distibuição, caixas de câmbio, caixa de
movimento central, colares de esferas
para direção 'e movimento central, raptadores de chutas. :cibos motores seletivos para velculos de tração nas quatro rodas, dínamos, oilerencial, dispositivo de ignição elétrica, dragas. "desnatadeiras, desintegradeiras, descascadeiras,
descascador, distribuidores de gasolina,
espuladeiras, eixos, embreagem. engraxadores, engenhos de cana, espremedores, engrenagens, exaustores para forjas, lavadores, esmeris, espulas, foles de
forja, frezas, _lusos, furadeiras, forjas,
freios, fornos, freios magnéticos guilhotinas, guindastes, geradores, gazeificadores, guinchos, graxeiras, gatilho
de partida do funcionamento de engrenagens de velocidade do veiculo, injetores de carburadores, injetores, juntas
universais, lanzinadores, lubrificadores.
tugias, tirantes, transportadoras, tuchos
de válvulas, terminal trazeiro do motor
de partida, terminal da âncora do eixo
, ventoinhas,
do bendix, virabrequins
válvulas, ventiladores para automóveis
Ido motor)

Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bater, cachaça, cerve,.
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
Termo n° 66/ .939, de 18-9-1964
fermentado; 'era" genebra gengIbirra,
Produtos _Alimentícios Certo S. A.
gin, gingo; kirsch, kiunmel; licores,
São Paulo
maarsquinhos; nectar; pipermitn,
Classe • 7
chez; rum; suco de frutas com álcool;
Máquinas e utensílios para serem usavinhos, vodka 'e whiskv
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
Termo n° 661.935, de 18 -9.1964
Distribuidora Carlos Lehn Limitada de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados,
São Paulo
arrancadores mecânicos para agriculClasse 41
tura; batedeiras para cereais, boubaa
Para distinguir: Vinagre
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
canados para arroz, charruas para agisTermo no 681.936, de 18-9-1964
cultura, cultivadores, debulhadores,
Distribuidora Carlos Lehn Limitada
destocadores, desentegradores, esmagaSão Paulo
dures para a agricultura, escarriheacia
Classe 43
Para distinguir: Aguas gazosás artifi- res, enchovacleiras, facas para' máquinas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
bebidas espumantes sem álcool, garras
para arado, drades de discos
guaraná, gazosa, essiincias para refri- ou dentes,
máquinas batedeiras para
gerantes, refrescos, refrigerantes, sócia, agricultura, máquinas inseticidas, másuco de frutas, sifões, xaropes
quinas vaporizadoras, 'máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Termo n° 661.937, de 18e9-1964
máquinas perfuradoras para a agriculDiogo Antonio de Barros
tura, máquinas de plantar, motocharSão Paula
recta, máquinas regadeiras, maquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
corquir, de triturar, de esfareiar. terra,
PrR1YA DE MOÇA
para irrigação, para Matar tortnigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
Classe 42
agitar e espalhar palha, para colner
Para distinguir: Aguardente, aguarden- sigodão, para colher cereais, máquinas
te composta, anis, aperitivos, biter, ba- amassadoras , para fins agrícolas, de
gaceiras, brandi, cervejas, conhaque, zortar árvores, para espalhar, para ca.
essências para bebidas alcoólicas, fome- pinar, raáqu mas combinadas para setes, gin, genebra, kirsh, juMel, liceires, mear e cultivar, de desbanar. para en-,
pipermint, ponche, rum, 'vinhos, ver- stlar, máquinas e moinhos para forramouth, vodka, uísque
gens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, roTermo n° 661.938, de 18-9-1964
los compressores para a agricultura,
Produtos Alimentícios Certo S. A.
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
São Paulo
secadores de terra. tosadores de grama, tratores agricolas, válvula. para
MIL

C

R

.3 T O

MáQUItlaP agricolas

. Termo no 661.940, de 18-9-1964

Produtos Alimentícios Certo S. A.
São Paulo
Classe 6
Para distinguir: alavancas anéis, autolubrificadores, alavancas paar suspender
velculos, batedeiras, bielas,, burrInhos.
blocos de motor, bronzinaa blocos, barras, bombas ,runidorea para cereais, betoneiras, bola de carburador, breques.
bombas hidráulicas, cruzetas, cilindros,
câmbios, cabeçotes, cariar de einbrea-

, ,
Classe 8
Para diatinguir: Instalações elétricas,
artigos elétricos e eletriSnicos,para veículos. acuai ladores, , antenas, baterias,
bobinas,' businas, chaves elétricas, chaves automáticas, comutadores, chassis
chicotes para automóveis, dínamos, com.
denaadores, faróis, farOletea, filtros Pa-

ra motores, filtros de óleos, fios para
eletricidade e fios terra, holofotes para
automóveis, interruptores. isoladores,
limadores de ara-brisas, luzis trazeiras
ara veículos, lâmpadas, lanternas, pilhas
secas, painéis de carros, rádios, relays,
refletores, sinale:ros. srreías, .,Nuetes,
tomadas, transformadores, terminais para baterias, válvulas, velas para filtros,
aparelhos de lubrificação, filtros de óleo

f.»
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borracha, rodas de borracha para ead%%is, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, INsembaio e isoladores.' suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefô nicos, cavadores de porra. tijelas,
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
de substancias químicas

Termo n° 661.941, de 18-9-1964
Produtos Alimentícios Certo S. A.
Termo n , 861.943, de 18-91964
São Paulo
Mynoel Kherlakian S. A., Indústria
Classe 21
Comércio de Calçados
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros pára blbicletas, autoClasse 36
móveis, auto-caminhões; aviões, amorPara distinguir; Calçados rn geral
tecedores, alavancas de câmbio, braços,
Térmo n° 661.944, de )8-9-1961
breques, braços ,para veículos, WeideHugo Bettarello
tas, carrinhos de mão e carretas, canalSão Paulo
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, .cartos-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, earocerias, chassis, chapas circulares para veiculos, ccbos de velculos
PRORROGAÇÃO
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos, direção. dosligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos 'de direção,
freios, fronteiras para veleolos, gu:dáo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus:para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas pára bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclo, tirantes para veiculos vagões, velocípedes, vareta: de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
. Classe 36
Termo n o 661.942, de 18-9-1961
Para distinguir: Calçados em geral
Manoel Kher/akian S. A., Indústria e.
Têrmo n° 661 . 945, de 18-9-1961
Comércio de Calçados
•
Sociedade Industrial de Borracha
Elastic S. A.
B 1 GO I/ RI L.
Sao Paulo

IndUtria BraEaleira

•

Classe 39
Pára distinguir: Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de Borracha para
veículos, artefatos de borracha não Incluidos cm actas classes: Arruelas, argolas. amortecedores, assentos para cadeiras, borrachas para aros, batentes sie
cofre, buchas de estabilizador, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta.
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas. coclara
de motor. câmaras de ar. chupetas cordões massiços de borracha, cabos paca
ferramentas, .ehuveiriss. calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha. -cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupide;:ss.
discos de mesa, descanso para preros.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacte
para torneiras, fios de borracha liso"
fôrmas de borracha. t ua r niçõ es p:_xs
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculos.
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha . para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, m anogias, niaçanetaa prateimo para ;ftersebtnárc wgretores ue
I ara-choques. pedal de acelerador, pe.
esil de partida. paras para boinas,
pratinhos, pneumáticos. pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodizios, revestimentos de

PRORROGA4k0

Classe 10
Para distinguir: Insi:umentos medicinais,
cirurgicos e veteriná ios, inclusive instrumentos cortantes C perfurantes para
esses fins, aparelhos e máquinas para
fins medicinais. instalações hospitalares,
de profilaxia, expurgo e fins analogos,
petrechos medicinais e curativos em relação a saúde do homen e dosanimair
Termo no 661.946, de 18-9-1964
Companhia !taquaré Industrial r
Agricola
São Paulo
PRORROGACi.0

bulo 530 CARLOS
Classe 33
Titulo

DiÁRIO.OFICLk. USeção

Quarta-feirtt.27
Termo no 661.947. de 18.9-1964
Gatonificio Capibaribe S. A.

Pernambuco

PRORROGAÇÃO1.

INDUSTRIA BRASILEiRA

Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, de linho, de 'cânramo de juta, de rami, de
caroá, de paco-paco, de lã, e fios plásticos, para tecelagem e para usocomum
Termo no 661.948, de 18-9-1961
Cartonifieo Valinhos S. A.
São Paulo

PRORROGAÇXO
CARTONIPICIO VALINSIOS
S/A.

tes - para automóveis, abat-jours, castiTermo e 661.956, de 18-9-1964
çais, chaves de comando, cabos.e coaAlcântara Machado Comércio a
autores elétricos, caixas de ligação is
. Empreendimentos Limitada
distribuição de fios elétricos, cpndutoSão Paulo
res tubos e fios elétricos, contadores de
rotação, condensadores, circuitos de iluPRORROGNCLO
minação, aparelhos de luz de emergênSALIO Id3DIC0
cia, interruptores, isoladores de correnS'Elo Paulo-Capita,X.
tes, isolantes elétricos, holofotes para
automóveis, faroletes, „faróis, Susivels,
fios terra„ geradores automáticos, ge- Classes: 1 — 2- 3-- 10 — 32— 33
radores estáticos, que .funcionam com
48 e 50
válvulas, paraaquecimento, por dieléTitulo
trico -e indução., imans dinamos, lâmpaTêrmo n° 661.957, de 18-9-1964
das, lanternas, lustres, lampeões," lanterAlcântara Machado Comércio a
nas e luzes aparelhos de luz fluorescenEmpreendimentos Limitada ,
te, aparelhos 16minosos, aarelhos de gaz
Minas Gerais
neon; ara-raios, pilhas, pilhas sècas e
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, filtros de. óleos, limpadores de
Classe 23
SALÃO MICIZOO
Para distinguir: Fazendas e tecidos de para-brisas, luzes trazeiras para veiculas, quadros de comando, plugs, refleBolo
Horizonte.
lã ou pêlo em peças
toras, •relays, reatores, redutores,. resisSst.de
Minaz Gonne
tências elétricas reatores para luz fluo- Termo no 661.952, de 18-9-1964
• rescente, reostatos, reguladores automáFábrica de Artefatos de Aço Tupy
ticos, réguas de aço, reguladores e vol- Classes: 1 — 2
S. A.
— 10 — 32 — 311
tagem, rádios, soquetes, sereias de ala48 e 50
São Paulo
me, aparelhos para soldar, sinaleiros,
Titulo
teodolitos, transformadores tubos conÁmou.cko
duits, tomadas, trenas, terminais pata
Têrmo no 661.958, de 18-9-1964 •
baterias, válvulas, voltimetros, velas paAlcântara Machado Comércio e
VERPC VERMELHO 15K.AnC0
ra filtros
Empreendimentos Limitada
São Paulo
Tênno no 661.955, de 18-9-1964
osoCADURTEM
Comercial e Importadora Fedata
Limitada
SALÃO nino
pu
ACO
44111~
Rraeilia- Capitai
São Paulo
Termo n°661.951, de 18-9-1964
Lanifício Santa Branca S. A.
São Paulo

•••n1n11

Federal

C ACO it "fl3P`i S

Classes: 1 — 2 — 3 — 10 — 32 33
48 e 50
Titulo

Nome Comercial
Têrmo IV 661.949, de 18-9-1964
Lantficio Inglez S. A.
Classe 23
São Paulo

PRORROG40
DOUBLE—FACE
Indústria Bra-sileire •

Classe 11
Para distinguir: Foices, machados, machadinhas, enxadas, picaretas, chibatacas e cunhas
Terma no 661.953, de 18-9-1964
Cofermat — Cia. Brasileira de Ferro
e Materiais de Construção S. A.
Estado da Guanabara
maaaa
•
OfERMAT- CIA BRASILEIRA DE FERRO
/ NATERIA

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em peças em
geral: algodão, cânhamo, linho, juta, ra.
my, caroá, paco-paco, seda natural e
rayon, fazendas e tecidos de lã, ou pelo
em peças, tecidos plásticos e tecidos impermeáveis
Termo n° 661.950, de 18-9-1964
Lanificio Inglez S. A.
São Paulo
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas
e calçados, ataduras de alrpadão para
diversos fins. exceto para fins medicinais, bandeiras.- bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados. capas para móveis e
pianos. carapuças para cavalos. cordões. debruns. lã, fitas, forros, franjas
festão, feltro para órgão, fados— galar.
dates, lamparinas. mochilas. asosqueteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos.
para roupas de homens e senhoras
panos para enfeites de móveis, nac
zendo parte de móveis. artigos faltes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamares, pavios. rédeas, rendas, et.
des, sacas. sinhaninhas 'para vestidos
telas, tampos para almofadas, não taseda, raiem. lã. pêlo e libras não

Incluldos em outras dai"
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Classe 11
Para distinguir: Metais não trabalhados
ou parcialmente trabalhados, usados nas
indústrias, máquinas e suas partes integrantes, instrumentos de precisão, instrumentos científicos, aparelhos de uso comuns e aarelhos elétricos em geral, ferramentas de tôdas espécie, ferragens e
cutelaria em geral, pequenos artigos de
qualquer metal, material exclusivamente
para construções e adôrnos de prédios
Tênno no 661.954, de 18-9-1964
Comercial e Importadora cdato
Limitada
São Paulo

E
Para distinguir --; Acessórios, artigos e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veículos e artigos elétricos para
veículos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antenas, acumuladores elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, •comutadores, chaves para
antenas " e fios terra,- chaves de a/avancas.--cliaves de tomadas, chassis,

.;

z

Tênno n° 661.959, de 18 -9 - 1964
Alcântara F achado Comércio
Empreendimentos Limitada
São Paul
Para distinguii: Acessório s , artigos e
materiais elétricos, instalações elétricas
para veiculos e artigos elétricos para
veiculos. Aparelhos de alta tensão, acumuladores, antenas, acumuladores elétricos, bobinas, chaves elétricas, chaves
automáticas, comutadores, chaves para
antenas e fios terra, chaves de alavancas, chaves de tornadas, chassis, chicotes para automóveis, abat-jours, castiçais, chaves de comando, cabos e condutores elétricos, caixas de ligação e
distribuição- de fios elétricos, condutores tubos e fios elétricos, contadores de
rotação, condensadores, circuitos de iluminação, aparelhos de luz de emergência, interruptores, isoladores de correntes, isolantes elétricos, holofotes para
automóveis, faroletes, faróis, fusíveis,
fios terra, geradores automáticos, geradores estáticos, que funcionam com
válvulas, para" aquecimento, por dielétrico e indução, lraãns dinamos, lâmpadas, lanternas, lustres, lampeões, lanternas e luzes aparelhos de luz fluorescente, aparelhos luminosos, Baralhos de gáz
neon, ara-raios, pilhas, pilhas êcas e
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, filtros de óleos, limpadores de
para-brisas, luzes trazeiras para veículos, quadros de comando, plugs, refletores, relays, reatores, redutores, resistências elétricas reatores para luz fluorescente, reostatos, reguladores automáticos, réguas de aço, reguladores e voltagem, rádios, soquetes, sereias de alame, aparelhos para soldar, sinaleiros,
teodolitos, transformadores, tubos coaduna, tomadas, trenas»ttiminals para
baterias, válvulas, vo/timetros, velas pa. —raILICreks,
•
tH a

SALM MÉItd
Rio de Janeiro.:
est. da Guanabara
Classes: 1 — 2 — 3 — 10 — 32 — 33
48 e 50
Título
Tèrmo no 661.960, de 18-9-19641
José de Souza
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ri.
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para OS
cabelos e para a pele, brilhantina, bana
dolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados; petróleos, óleos para os

cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados. desodo.

mates, mesure can:munia-c°, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar. elllos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Pára barbear, sabão liquido perfumado
ou' não, 'sabonetes. dentifrIcios em'
sais perfumados ;ria
yps,t. ou

swes
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banhos, pentes, vaporizadores de perle.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
• cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em po, pasta, liqui
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e • preparados para dsecolorir unhas, Ciiios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo ris 661.961, de 18-9-1964
José de Souza
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira'
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
égua de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobtancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabâo liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perhimados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeme; escovas para dentes, cabelos, unhas
• cilios, rum de louro, saquinho pertomado, preparados em pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados irará dsecolodr unhas, cilas e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Termo n° 661.962, de 18-9-1961
Indústria e.Comércio de Artefatos de
Metais "Palace" Limitada
Estado da Guanabara

Classe 11
Para distinguir: Enxugador de roupa
Termo n° 661.963, de 18-2-1964
Indústria e Comércio de Artefatos de
Metais "Palace" Limitada
Estado da Guanabara
Classe 16
Para distinguir: Porta para fechamento
de box

_!- 2ènetra de 19
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ies, embrocações para animais. snrceid4
Termo n° 661.966, de 18-9-1964
LLscoitos, bombons. bolachas, baunilha
tos,
farinha de ossos, fertilizantes, !os+ .`
Eletrônica
Carioca
S.
Ao
grào.
camarão,
canela
café em pó e em
-ruiu%
fortnicidas. fungicidas, funsigand
Estado
da
Guanabara
CCM pau e em pó. cacau, carnes, chá
l tes, glicose para fins veterinários, gim..
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas
cereais. cominho. creme de leite. creme:
microbicidas, med'camentos para anid
alimentícios croquetes, compotas. can
mais, aves e peixes, óleos desinfetantet
pica. coalhada, castanha. cebola. condi
e veterinários, petró/eos sanrtários O
mentos para alimentos. colorantes
desinfetantes, papel fui/legatário. p64 1
chouriços, dendê, doces. doces de fru
Inseticidas, parasairidas, fungicidas S
ias. espinafre. esséncias alimentares, em
desinfetantes, prep...-ações e produtos
padas, ervilhas. eu:lovas, extrato de toClasse 8
mate. Farinhas alimentícias, favas, fé Para distinguir: Aparelhos elétricos, sie- inseticidas, gernii,.2as, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios parti
colas, flocos, farelo, fermentos, feijão.
trônicos e suas partes integrantes
fins veterinários, 1,.bães veterinários 4
figos, frios, frutas secas naturais e aisdesinfetantes,"sais para fins agrloolasid
talisadas; gricose, goma de mascar, gorTermo n9 601.968, de 18-9-1964
Siodculas, sanitrios e veterinários. sul.
duras, gránulos, grão de bico, gelatina
Paulo Câmara Cruz
fatos, superfosfatos, vacinas para ave"
goiabada, 'geléias, herva doce, herva
Estado da Guanabara
e animais, venenos contra Insetos, anil
mate, horta/iças, lagostas, línguas, leite
i
mais e hervas daninha'
connensado, leite em pó, legumes
...•
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
HOTEL SAN MARCO )).
Termo no 661.972, de 18 -9- 1964
sas alimentícias, mariscos, manteiga *l
Empreza Saneadora Territ., r margarina, marmelada, macarrão, mas•
AgrIcola 5, A.
sa de tomate, mel e melado, mate, masClasses: 33 — 41 — 42 — 43
Estado
da Guanabara
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Titulo
amtarda, mortadela, nós moscada, ao
'Termo n° 661.969, de 18-9-1964
zes.: óleos comestíveis, ostras, ovas,
f,
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
Conservadora Rex Limitada
pudins, pickles, peixes, presuntos, paEstado da Guanabara
tês, • petit-pois, pstllhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.
maís, requeijões, sal.. sagu, sardinhas,
PRORROG40
sasduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
CONSERVADORA
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
REX
toucinho e vinagre

tccarit4ê4A.

Termo no 661.964, de 18-9-1964
Costume Julio Hadler S. A.
Rio Grande do Sul
_

LIMIten'

Classe 33 Titulo

Classe 33
Insígnia Comercial

Termo n° 661.970, de 18-9-1964
Cinemas Lux S. A.
Estado da Guanabara

Termo n° 661.974. de 18-9-1t:4.:
nino Sermenha Lepage '
São Paulo

KG$TININ

PRORROGAÇÃO

ausLIZOL:

C/NEVAS LUX S.A
Nome Comersial

• PRORROGAÇÃO.
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, sojas e solados,
tirantes para arreios e valses
Termo n9 661.967, de 18-9-1964
Nelson Mateus Nogueira
Minas Gerais

Termo no 661.971, de 18-94964
Empreza Saneadora Territorial
Agrícola S. A.
Estado da Guanabara
-

.

--iiii-%
Éazenda Clube Maractet
Classe 33
Titulo
Termo ns 661.973, de 18-9-1964
Usina Nacional Indústrias Químicas
S. A.
Estado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Termo n9 661.965, de 18-9-1964
José Batista de Oliveira
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
ame 17
Para distinguir: Tintas de escrever
Termo n° 661.975, de 18-9-1964
Frederico Menke
Cia. Limitada
São Paulo
Prorrogação

ImonoGAçxo\
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Classe a
Para distinguir Tintas c vernizes
1DOSTRIA S11411.0A

)ndústria Brasileira
Classe 41
A:cachofras, aletria, alho. aspargos
,açãcar, alimentos paar animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, bakía.

.

,
L
IIL.
d (Mita Bradei
P—
Classe,49
Pela dletbaguIrs Bera

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. água desta..
fetantes e para fins sanitários, apanha
mbsca e insetos (de goma e papel ou
papelão)', alcali& bactericidas, baratiearrapaticidas, eresol, cresotalina, creozoto, desodorantes, desinfetantes, detonadores, exterminadores de
g gle a lama doninhas. likftliáaa.

Termo ao 661.978, de 18-9-1964
Nivaldo de Oliveira
São Paulo

liscAL)
1..1,UTOIR3VEI3
Casse 33

irmo

•
Cã...de-feira 1,
.7

DIÁRIO OFICIAL ( Seç ão iti)

élgtir • *Piau penha. para sebes
atiodde, pua colher meais, maquinam
amassadoras para fins agricolas, de
cortar arvorai, para espalhar, para ca.
piaar. maquinas cotabinadaa para semear e culturas, de deabanar, para magas, maquinas e moinhos para torra.
-1-.121.11081/
pias, máquinas macadoras, ordenado..
1
geo
rei ama:ticos, raladores mecánicos, est.
17
7
atchadeiras, semeadeiras, segadeiras.
loa compressores para a agricultura,
BARUMIRIM
socadores de terra, tosadores de ges
ma, aratores agricolaa. válvulas para
Brasiles,ra
máquinas agricoltia

Qnstet tf 644.917, de 184-1964
Çarumirtat S. A.
Para o Demovo'.
vinteutO Tdcnico Industrial e .400Meleijai
• . Sã° Paulo
rorrogaged
•

?

• #

Cases 6
niquim e utens,lioe pega serem ugsgaitar de partida, terminal encara do
gro do bendiz, titilamos elétricos, coletoesa' de arranco, aros.' carburadores
Operantes de distribuição. coroas, carburadores. caixas de cântblo. engrenagens, embreagem, juntas adversais,
Partidds, pistões, freios, caixa de mu*Laça, caixa de movimento central, colarei de esferas para direção e movimeato central,. engrenagem para mopimento central, inhoes livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores,
331ah6es. macacos. alavanca para suspender veicula:, gatilho de partida
funcloaanteato de engrenagem de veloaktacie do veiculo, engrenagem para
eixo e manivelas, alimentador para cair
buradores, anéis de pista°, anéis de rafaras para rolamentos. anéis de óleos,
regulagera do carburador. buchas, bm.
rinhos e htsuflado-re g do ar. bombas lu.
brificticlores, bombas de articulação de
combustível para motores, blocos de
motores. bielas, balancins, cabeçotes, cilindros, comutadores culatra de cilindro do motor, caixas de lubrificaçio,
•compressores, condensadores, cremalheiras, cruzetas. dispsiotvo, de arraaque
dínamos, dispositivi para ignição eléanéis, auto lubrificadores, agulhas de
trica para motores, engrenagens. engrenagem& de cremalheiras, eixos embalce. fusos, geradores, lubrificadoret
centrifugo., motores, motores de cem.- truta°. mancais, mancas de roletas,
atacador de rosca, magnetog para motores, mecanismo impulsionador de diferencial, pistão, pinhões. redutores. Nbdas, dentadas, segmentos' do pistão, separadores de graxa, transformadOreL
virabrequias, separadores, velas de
igniçao,, volantes, freios. hidráulicos e
freios de - ar para veiculo& carburadores. anéis de segmento. bombas para
'Meca. cruzetas, câmbio. cárter de embreagem, cárter do motor. comutadores,
doa exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados. abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca'

Janeiro cia

ças, camisas, camisolas, camisetas,
Térmo a° 661.988, de 18-9-1964 cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Valnac
Valózas Nacionais Limitada
saias, casacos, chinelos, dominós, eche"Estado da Guanabara
pes. fantasias, fardas para militares, Colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. Jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
VALNAC O MAIS
luvas, ligas, lenços, - mantõs, meias,
cnaids, mantas, mandrião, manilhas, pa..
PROXIMO VÀLOR
letós, palas, penhoar, pulover.- pelerinas,
peugas. ponches, polainas. Mamas. pu.
ahos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, sliorts, sungas, stolas ou slacks,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo no 661.979, de 18-9-1964
Minnesota Mining And Manufacturing
Termo no 661.984, de 18-9-1964
Comany
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselischaft
Estados Unidos da América
Alemanha

FRECUT

POSITIVO Classes: 32 — 50
Expressão de Proaganda
Termo n° 661.989, de 18-9-1964
.1/. A. C. Turismo e Trapsnortea
Limitada

Estado da Guanabara.

SELVORAL

Classe 28
Classe 2
Para distinguir: Um roduto • abrasivo Para distinguir: Produtos usados na
revestido
medicina veterinária, inclusive um pre• Classe x,
parado para combater parasitas
Terna° a9 661.080, de 18-9-1964
Artigos da classe
Gago dos Tecidos Limitada
Termo no 661.985, de 18-9-1964
Estado da Guanabara
Roberto Carpi.
Térmo no 661.990, de 18-9-1964
Argentina
A. N. Reis Engenraria e Construções
Limitada
•
Estado da Guanabara

GAGO

iNDÚSTRIA BRASILEIRA'

•MEDIGRAND

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Éigasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Termo n't 661.981. de 18-9-1964
• lxtas, botinas, blusões, boinas, baba. Paulo de Castro Lacerda
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
puças, casação, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
IND. BRASILEIRA
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias. casacos, chinelos, dominós, achar.
-Classe 41
•
pes,
fantasias, fardas para militares. ,opede
Para distinguir: Aves e animais
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorqueno porte abatidas
ros, logos de lingerie, laquetás,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
Termo n° 661.982, de 18-9-1964
maiôs, mantas, mandrião, mandhas, paPaulo de Castro Lacerda
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
São Paulo
peugas, ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quiraonos, regalos,
robe.. de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
• 'BRASILEIRA
sueteres, shorts, sungas, atolas ou siada,
Classe 23
Para distinguir: Tecidos

•

°BALAIO"

"GALERAP

Classe 33
lnsignia Comercjal
Termo no 661.991, de 13-9-1964
• N. Marques
Estado do Rio de aJneiro

tuler, toucas, turbantes, ternos, uni-

formes e vestidos
Classe 41'
Para distinguir: Aves e animais de peTermo n9 661.986, de 18-9-1964
queno porte abatidas
Seagers do Brasil S. A., Fábrica de
•
• Bebidas
Têrnio n° 661.483, de 18-9-1964
São Paulo
•
Suzette — Litigarias Finas Limitada
Estado da Guanabara
aicos e est pilha dores combinados
Seagers do Brasil S. A.',"

arrumadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais. bainhas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para alfoz, charruas para manculutura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegrackres,
dorso para a agricultura. escarrificadoreg, eachovadeirat. lacas para •.niaqui•
nas agricola,a, ferradeirat, gadanhoa.
garras para anulo, grades de discos
ou deites, inãquinas batedeiras rara
agricultura, máquinas insetifugas,
quinsa vaporizadoras, maquinai' de
muttgir, máquinas niveladora g de terrar as para a agriculmáq uinas per'urado
tura. ca*qui liss de olaatar, atotochar.
ruas. máquinas regadeira, maquino de
roçar. de semear para sulfatar, de
tosquie. de triturar. de estatelar terra.
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifer e pulverilit deatatetuatea. para adubar, para

1,03

PRORROGAÇÃO

Fábrica de • Bebidas,

O UZIITT'S

Nome Comercial

Ind. Brasileira

Terna° a* 661.987, de 18-9-1964
Valnac — Vaiares Nacionais Limitada
• Estado da Guanabara

Classe 36
Pare distinguir: Artigos de vestuários
e • roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas. cholas
cachecols. calçados, chapéus, cintos
&Lis, combinações. carpinhos. calcas
le senhoras e de crianças, caiçõea, cal-

VALNAC AQUELE
QUE FAZ TUDO
PR

ÓSPERA . R

CIDOStRIA BRASILEIRA:
Classe 48
Artigos 'da classe
• Termo n 9 661.992, de 18-9-1964

Promisa — Promoções e Vendas da
Imóveis Limitada

PROMISA PROIVIOÇA.0

veND A:s De
IMOvEis LTDA.
Nome Comercial
Termo 119 661.993, de 18-9-1964
Onildo Barbosa Pedroza
Estado do Rio de aJne;r0

Classes: 32 — 50
expressão

de Proaganda

PIZEÇO DQ Nüli tlERO DE ÉlUJE: / CR 10100

•

Estado da Guanabara

Classe 36
Titulo

