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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
iNDIJSMAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Rio, 18 de novenbro de 1964
Desistência de processo:
Farbeidabrilcen Bayer Aktiengesellschaft - Declara desistência da marca
Vulkanol, Urino n.° 411.321. - Anote-se a desistência é arquive-se o processo.
Pedro Carrer -.Declara a desistência da marca Prenix, temo a° 444.493
- Anote-se a desistência e arquive-se
O processo.

Comércio Indústria e Engenharia industrial Vacuo Técnica Ltda. - Declara a desistência da marca VáquoTécnica, termo a.° 445.105 - Anotese a desistência e arquive-se o processo.
A. E. I. Gala Limited - Declara
a desistência da marca Galamatic, Crmo a.' 148.241 .-- Anote-se a desistência e arquive-se o processa.
Vibrobras Ferramentas Pneumáticas
Indústria e Comércio Ltda. - Declara a desistência da marca Vibrobras
ttlirmo ai.' 448.973 - Anote-se a desistêncla e arquive-se o processo.
Açogeral S.A. 'exportação e Comércio de Aço - Declara a desistén-,
cie da marca Açoreal. •Irtno 449.196
- Anote-se a desistência e arqu:ve-se
o processo.
• Indústria •e Comércio de Calçados
Peter Pan Ltda. - Declara a &mistenda da marca Disnelandia. tareio
• '119.672 - Anote-se a desistência
e arquive-se, o processo.
•Syntex S.A. - Declara a desta,
tência da marca 'Medipac, a 0 449.700
- Anote-os a desistência e arquive-se
o. processo.
British American Tobacco Conipany
Limited - Declara a desistência da
marca Olympic, térmo 462.258 Anote-se a desistência e arquive-Je o
processo.
Nivaldo José de Souza Leão - Declara a desistência da marca Fort's
termo n.° 469.694 - Anote-se a desistência e arqu've-se o processo.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
'Rio, 18 de novembro de 1964

• TERWL-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE HM

Lei n.° 4.048. de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para eventuais julgadas de recursos e ,do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado. ficam notificados os requerente
abaixo mencionados a comparecerem a
Este Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de-SESSENTA
DIAS - na forma do parágrafo único
do artigo a.° 134 do Código da Propriedade Industrial.
Privilég'o de invenção deferido:
N.° 99.403 - Dispositivo travador
contra roubo de automóveis -- Num.
Szmirmacher de -Litvin.
N.°' 102.656 - Dispositivo para
automóveis - Beton Manufactur'.ag
Company.
N,° 112.153 - Aperfeiçoamento na
aLmentação das embreagens de acimamento hidráulico - Regie Nationale
dee Usines Renault.
N° 112.953 - Aperfeiçoamentos
eia p'stolas de cravação destinadas a
fincar pontas e outros objetos semelhantes como tarugos, cavilhas e outros
materiais duros e compactos e pistolas
resultantes - Sanai S.A. Societe
D'Applications de Recherches Releres
et Industrielles.
N.° 113.304 - Processo para manto em estado de prontidão as extremi•4ades de fios testeis em particular em
máquinas espuladeiraa e dispositivos
Para execução alasse processo
, - Wal•ter Reiners.
N.0 147.637 -- 'Apilleiçoamento em
torneiras
Rolf Hellmann.
.

Modelo de util dade deferido:
NP 98.553 - Novo modelo de válvula de ar para bolas câmaras de ar
e similares -- Atina Paulista S.A.
Indústria e Comércio.
Privilégio de invenção indeferido:

N.° 113.250 - Aperfeiçoamento;
em tecidos e'ásticos de gersey ou malha
- Vinicio Soares de Figueiredo.

Notificação:
• Exigências:
•
Uma vez decorrido o prazo de re- N.° 113.433 - Madesco Glogowski
curso previsto pelo artigo n.° 14 da e Wolff S.A, Máquina e Acendidos

BXPEDLENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
Rio, 18 de novembro de 1964

Notificação:
peei a Indústria Testa - L'umpra a
exigência.
Uma vez decorrido o prazo de riN.° • 118.900 - Robert Blocai - curso previsto pelo artigo a.° 14 da
exigência.
Cumpra a
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
NP 125.661 - Xilotecnita S.A. 1961 e mai! DEZ DIAS para even- Cumpra -à exigência'.
tuais Juntadas de recursos e do mesmo
N.° 129.011 - Antonio. Nudez] não se tendo valido nenhum interessalaico e Giovanni Cavalli - Cumpra do, ficam notificados os requerente
a exigência. .
abaixo mencionados a• comparecerem a
N.° 129.636 - Demourier Baptista •ste Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concerne.n.
Santos. - Cumpra a exigência.
N.° -120.646-''Antonio Nordi - tes it expedição doe respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA
Cumpra a exigência.
DIAS - na forma do parágrafo único
• N.° . 129.691 - .Aurelio Mastim do artigo n.0 134 do Código da Pra'
Fiares - Cumpra a exigência.
priedade Industrial.
•.N.° 130.312 ,-- Damen° Quinsao
Cumpra a exigência.
Marcas. defericlaa:
• N.° 130.445
Maquinai; Brasília -N.° 431.062 Der jugend Freund
Limitada - Cumpra a exigência.
(O Amigo da juventude) - Ouse
.N.°, 132.419' - Semibaldo 6 Cia. 32
- Associação das Nulas TectoLimitada - Apresente chalé.
• N.° 132.814 - , Talcashi Amemiya Brasileiras da Convenção Batista Bre.
atices do Rio Grande do Sul.
- Apresente clichê. '
NP 450.187 - jovil Classe - 16
N.° 151..679 - Ancora Indústria e
- Materiais para Construções jovil
Comércio Ltda. - Apresente clichê. Limitada..
N.° 151.973 - Durval Caçapava
N.0 '450.190 - Pinhal, -.Classe 47
- Apresente clichê. . •
Auto Pedi° Pinhel Ltda.
N.0 155.066 - Blindes .Construcaer
N.° 473.019 - Iniciais - Clama
Elétricas Especiais e Blindadas :ida.
36 - &licor Chofakian Filhos Ltda.
- Apresente cliché.
• N.° 132.138 - Farbeafabriken Bayer N.° 473.021 - Monalisa - Classe
Aktiengesellschaft - Apresente clichê. 36 - Modas Monalisa S.A.
N.° 474.968 - Caxambu - Classe
NP 155.174 - D. Ssvarovski
Co. Glasschleifero - Apresente clichê 41 - Epimaco de 'Campos.
N.° 155.155.- Illinois Tool Works N.° 474.994 - Retrato de um homem - Classe 32 - Editóra e Pu.
Inc. Apresente clichê. .
blicidade Edição Extra Ltda.
N.° 155.259 - Robert Henry Ab.
N.° 475.717 - .13451so de Repórter
planalp - Apresente clichê.
- Classe 32 - lbesa Indústria BrasiN.° 155.273 - Itaivolt Aparelhos leira de Embalagedi S.A.
Elétricos Ltda. - Apresente clklitt.
N.° 475.719 - Repórter de Beilso
N.° 155.293 - Amp Incorporated
- Classe 32 - lbesa Indústria BraApresente cliché.
N.° 155,319
Aage Vest . - Apre- sileira de Embalagens S.A.
N.° 478.885 - Perrone - Classe
sente clichê.
41 - Antonio Perrone.
Ns. 155.321 - 155.322 - 155.323
- 155.324 - Indústria Rotr.eiva de
Nome comercial deferido:
Papeis Ltda. - Apresente clichê.
•N.° 473.516 Sociedade Brasileira
•
Retificação .
•
de Silvicultura - Sociedade Brasileira
de Silvilcultura - Art. 109, xi.• 4.
têrmo aP 111.174 - Privilégio de
Invenção para: Aperfeiçoamentos na* TITULO DE ESTABELECIMENTO
capas de lneumátkos Requerente
DEFERIDO
Compagnie• Generale das Etaglissementa - Fica retificado o
N. 428.080 - Poliblodo de Paví.
número do térmo; pontos publicados mentaçáo e Artefatos de Cimenta •
em 23 de setembro de 1964:
- classes 4 - 11 - 15 - 16 - 28
•

•

•

Repartições -públicas
deverão remeter o eXpedlente
destinado à publicaçãe nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos -sábados.quando deverão; fazê-lo .até
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 ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na
—

As

50 — Flavio Henrique Franco
de Almeida e Dr. Vitorio Pesti&bone — Art. 117 n. 1.
EXIGÊNCIAS
405.700 — Casa da Vila da

Feira e Terras de Santa Maria —

Cumpra a exigência.
N. 410.875 — Yung Zeng Indústria c Comércio S.A. — Apresente
clichê.
N. 450.185 — Acacio Rodrigues
Mieiro — Cumpra a exigência.
N. 460.586 — Economista Cia.
de Administração Técnica e Comercial — Cumpra-se a exigência.

EX'F'EDIENTE
DEPARTAMENTé DE IMPRENSA NACIONAL
Oh ÇTOR • GERAL

ALBERTO L BRITO PEREIRA

5

cKawn. DO sanviço DE pulaucações

CHEFE DA saçÃo me fesowcAo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
ocçÃo
&açae do publiciduda do anpadianto do Capartarmlint*
Nacional dm Propriedade industrio/ do Minlatario
d. Indústria • Comércio
Impteueo

naa oficinea do Departamento de Imprenka Nacional

ASSINATURAS
Capital e Interior:
Capital e Interior:
C00,00 Semestre
Cr$
Semestre . .
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 000.00
Exterior:
Exterior:
Cr. 1.300,00 ¡Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superieir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

classe 21
N. 390.304 — Vadhe
— Representações Vadhe Ltda..
N. 445.591 — Six-Cel — classe
38 — Indústrias Madeirit S A.
N. 448.154 — Pul-Man — classe
6 — Detergente Pul —e Ltda.
N. 448.176 — As:
clazse 34
- Astor Publicidade e Decorações
Ltda.
NP 450.193 — São Bernardo _
classe 8 — Foto Mo Bernardo Lininada.

DIVERSOS

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

N. 457.921 — Sofinanco cias- I
se 50 — Sofinanco Comerc ial e I
Exportadora Ltda.
N. 459.245 — Cohwic — classe 6
— Cia. Henrique Wossidlo Indústria e Comércio.
N. 460.705 — Mangabeira —
classe 31 — João Adauto de Oliveira.
N. 463.109 — Nob — classe 58
— Otávio Batista Neves.
N. 473.095 — Vipana — classe 50
— Vipana Viação Panamericana
Ltda.

LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA

. 425.917 — M Agostini Co- I
tnérci,) Indústria S.A. — AguardPse solução de têrmo anterior.
N. 432.690 — Merage Liceiardi
& Cia. — Aguarde-se saluçãn de
têrmo anterior.

Leis, Decretos, Portarias, Resoluções e Despachos de inte.
risse geral, concernentes
Aeronáutica Civil.

EXPEDIENTE DA SECA° DE
PESQUISAS
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum .leressado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a cumparecerem a êste Departamento, a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernente à expedi-.
vão dos respectivos certificados
dentro do pra) de sessenta dias
— na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial

FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

MARCAS DEFERIDAS

—

N.

dovembro ae 19o,

atARIO OFICIAL (Seção np

4294 Tkça-feira

DIVULGAÇÃO N. • 730
Preço :

Cr$ 300,00

— As Repartições Pública!
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e (1.4
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a Te.
tnessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanta
à sua aplicação, solicitamos'
usem os interessados prefeo
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às Mi.
ções dos órgãos oficiais só :o
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assi.
natura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao des.
conto indicado, deuerá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai!
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr uo, por anã
decorrido.
N. 473.679 — I.P.T.— classe 50
— Instituto de Pesquisas Tecnológicas I.P.T.
N. 373.81 — Lahud — classe 50
— Lahud S.A. Comércio Administração e Participação.
N. 475.415 — Quimitonal —
classe 46 — Qumica Nacional
Quimonal Ltda. — Com exclusão
do tintas para limpar e polir cal-

çados.

N. 475.474 — Elvane — clae
se 36 — Irmãos Ellvanger 81
Cia.
N. 475.691 — Rainha — classe
39 — Companhia de Latex Indústria e Comércio. — Com exclusão de esponja.
N.. 475.703 — Lausanne — classe 36 — Fernandes Cortese di
Cia. Ltda.
N. Garmenia — classe 48 —
Bento Cateano da Silva Reid.
N. 417.905 — Congo — classe
50 — Bar e Lanches Congo Ltda.
— Com exclusão de cartões c0mercials e de visitas.
N. 477.908 — Acauto — classe
5 — Meta.lurgica AcautO Ltda.
N. 478.971 — Kelda — classe
41 — Sociedade Pharmacêutica
Bre.s1va1 Ltda.
SINAL DE PROPAGANDA DEFERIDO

ccoo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I

N. 461.649 — Im Instituto de
Milho — classe 33-41-45 — Jorge W. Stepniak Art. 121.
N. 475.697 — Emblemática —
classe 33 — Construtora Ferraria
Manarini Ltda . — Art. 121

Agência I: Ministério da Fazenda

FRASE DE PROPAGANDA DEFERIDA

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

N. 476.301 — Olho D'agua o
classe 42 — João Berekmans
tas — Art. 121.

A VENDA t

erça-setra 24

KIU
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TITULO DE ESTABELECIMEN- enquadra o pedido no pernicirro le-'
- Indústria e Comér -Ipedido de caducidade da marca:
gal e ao sIrc! ój tiiular, declaro Cio ra D:or Ltda. - Cum"1
TO DEaERIlaC)
Ditai nivnero 220.768, requerido
caduco o prei , en:e reatis:ro nd r; têr- re a \\.
peles Laboratórios Biosintética
mos
do
mulato
152
do
Cli:
da
Pro•
N. 43Yi3 - Saidio Palpe Coincrl,
e Géneros Cor-etti S.A., dentro do prazo de se.9.-enclasse 33 - 50 -- Rumbão z Ra- pri( dado Inciu,
Lida - pedido de arquiva- ta dias.
bão Ltda. - Art. 117 na 1.
meio do tê. o 384.301. - Preste e-sa-trecimaitos.
N. 477.936 - Nogueira Alfaiate --- classe 33-'36 - Orlando NONOTICIÁRIO
Meridional S. A., Comércio e In- t
Notificações
guia - Art. 177 n o 2.
dUstria - no pedido de prorroji;aç,Ie,
trienal - da patente de modêio de •
OPOSIÇÕES
N. 478.25 - Brag's Bar e Res- uti:idade
É convidado Móveis de Aço Fiel
tvámero 1.117 - Diga a titaurante - classe 41-42-43-64 - tular.
S.A. a comparecer a &te DeparHincenburg Braga - Art. 177
De Maio Gano S-A Industrio. e
Firagibe - Stepuisid Santos - no tamento, a fim de tomar conheci- Comércio (oposições a o têrmo:
no 1
piccesso da patente de número 61,933 mento do pedido da caducidade
- privilégio de invenção - Cumpra da marca: Fiel n.o 283.790 re- 648.023 - marca Eletrocomp
EXIG2NCIaS
- cl. 8).
a exigência.
querido pela sociedade S.I.E.L.
Comércio e Indústria Manti
N. 426.901 - Empresa GráfiJohnson & Johnson - na transfe-1 Serpa Importadora e Exportadoca e Editora Correio da Tarde réncia do termo 106.995 - privilégio ra Ltda., dentro do prazo de queira S-A (oposição ao termo:
6c-11 4. . 5709)3 . - marca Cim az a Ltda. - Cumpra a exigência.
de invenção - Cumpra a exigência. Ees.iii alta dias.
Têrmo nç' 448.846 - Sapex IndúsN. 461.898 - Francisco CoeÉ convidado Laboratórios MouColuna S-A Gráfica Jogos e
lho Figueiredo. - Cumpra a exi- tria de Calçados e Artefatos de Bor- ra Brasil Orlando Rangel 8.4. a
racha Ltda. - cumpra a exigência.
gência.
comparecer a êsto Departamento, Brinquedos (oposição os têrmo:
642.856 - marca: Wemec - cl.)
N. 478.181 ABD Agência
a fim de tomar aonhecimento do Diversos
Pão Kent Ltda. (oposições ao
Brasileira de Divulgação S-A pedido de caducidade da marca: tèrmo:
643.819 - Nome ComerciCumpra a exigência.
S. A. - Cotonificio Gávea - no Micetina n.0 228.926, requerido al) - Perfumaria Galia Ltda..
N. 476.186 - Brasil Exporta- pedido de desistência da caducidade pela firma Cano Erba S.P.A.,
dora e Importadora Cereais S-A da patente 36.679 - Privilégio de in- dentro do prazo de sessenta dias. (oposições ao tèrmo: 642.835 venção - Arquive-se o pedido de ca- Cumpra a exigência.
marca: Kalia - el. 48) - Peducidade, como expressamente requeÉ convidado Tosam S.A. a
N. 476.188 - Importadora e rido em 7-8-1963, indo o processo, em comparecer a êste Departamento nambra Industrial e Técnica 8-A
Exportadora São Sebastião S-A seguida, a Seção de Transferência e do pedido de nouciande da mar- (oposições ta tèrmo: 642.884 Licença.
marca: Panumbra - cl. 50) - Cumpra a exigência.
ca: Suparmatic numero 175.815, Predise Ensenharia e Comercio
N. 476.197 - Souza Junior Berequerido por Elgin Fábrica de Ltda. (oposições ao têrmo: 641.838
Uso Autorizado de Marca
bidas Ltda.* - Cumpra a exigênMáquinas de Costura $.A., den- - Insignia - Predil - cl. 33) cia.
Por despacho do Sr. Chefe da Se- tro do prazo de sessenta dias.
ao têrmo: 644.543 - marca: Ro.
N. 476.464 - "AFIF" Comis- ção foi mandado averbar o contrato
Mecânica Rojan Ltda. (oposiçãe
convidado
Bernardo
Goldfarb
de
exploração
da
marca
Union
É
sária e Administradora Sociedacarbide - registrada sob namero a Comparecer a ênte Departamen- doa - cl. 8) - Inrústria Eletrôde Civil de Respans a bil dado 237.655
- constante do clichê abaixo, to a fim de tomar conhecimento nica de Radio e Televisão Teles
Ltda. - Cumpra a exigência.
de propriedade de: Union Carbide
Corp - estabelecido nos Estados do pedido de caducidade da mar- tasi Ltda. (oposição ao têrmo:
N. 476.517 - Vitalan Rações Unidos da América do Norte em fa- ca: Mariza número 268.442, re- 645.036 - marca: Telebassi e Complementos Ltda. - Cum- vor de - Union Carbide do Brasil querido 'por: Lucio Occhialini Jú- cl. 50) - S-A Indústria e Comér.
S. A. - estabelecido no Brasil - nior, dentro do prazo de sessenta cio Concórdia (oposição ao terpra a exigência.
Averbe-se o contrato de exploração. dias.
mo: 642.866 - Nome Comercial)
DIVERSOS
- Bril 8-A Industria e Comércio
convidado
Benegas
BermaÉ
(oposição ao tarmo: 643.481 EXPEDIENTE DA DIVISÃO
nos
Y
Cia.
Ltda.
Sociedad
AnoN. 404.030 - Consórcio ImojuR1DICA
marca:
•Durabril - el. 48) Brij
nima
Industrial
Y
Comercial,
a
biliário Flamingo Ltda. - Aguarcomparecer a êste Departamento, S A Industrio, e Comércio (oposi2e-se termo anterior.
Exigências
a fim de tomar conhecimento do ção a0 tkrmo: 843.492 - marca:
- Aguarde-se solução de têrmo
de
1904
Rio
18
de
novembro
pedido
de caducidade da marca: Rescobril cl. 46 Sabap Sucie.
N. 473.719 - Hydrometals Inc.
Trapiche
Puente Viejo número .. dade Anônima Brasileira
anterior.
Laboratório Sanitas S. A. - no 222.188, requerente por Caves do de Artefatos Plásticos (oposição ao têrmo: 643.239 - mar
N. 475.881 - Emílio da Silva pedido de caducidade da marca núNeves - Prossiga-se substituin- mero 224.858 - Cumpra a exigência. Restelo S.A. Viti Vinicultores, ca: e mblemática: Nodentro
de
sessenta
dias.
Renda, Priori & Cia. - no pedido
do-se a classe 45 pela 25.
de cancelamento do registro 212.952 • convidado Zapparoli Serena tas Musicais - cl. 36) - The
Intenational Association Of Lions
Preste esclarecimentos.
N. 476.276 - São Paulo Alpargatas S-A Aguarde-se solullo Domei Sociedade Industrial e Co- S.A. Indústria e Comércio a com- Clubs (oposi a o ao tèrmo: 642.995
parecer a êste Departamento, a
de têrmo anterior.
mércio de Roupas EL A. - no pe- fim de tomar conhecimento do - Titulo: Lio!) - eis. 12-24) dido de caducidade de marca - Dor- pedido de caducidade da marca: Companhia de Cigarros Souza
"XPEDIENTE DO DIRETOR DA Meull Feres - ri9 175.839 - CumFloral número 285.081, regue- Cruz (oposição ao têrmo: 643.018
DIVISAO JURIDIOA
pra a exigência.
rente por Esrolko do Brasil S. A. - Titulo: Hotel Hilton - eis. Daimler Benz Aktiengesellschaft Caducidade de Marcas
no pedido de cancelamento no regis- Indústria e Comércio, dentro do 41-42-43-44) - A Companhia Antarctica Paulista Inrustria Brasi.
tro 251.706 - Preste esclarecimen- prazo de sessenta dias.
_tio 18 de novembro de 1964
tos.
it convidado Cisne Textil S.A. leira de Bebidas e Conexos) (opa.
walter aLntz Productions, Inc. - Manoel Joaquim Rodrigues da Sil- Indústria e Comércio a compare- sioão ao têrmo: 643.028-Titulo:
no pedido de Caducidade da marca - va - no pedido de caducidade do re- cer a éste Departamento, a fim Peixelandia 4° Centenário Panda & Cia. - registrada sob nú- gistro 227.962 - Apresente procura- de tomar conhecimento do pedi- 41-42-43-44) - Construções E14
ção.
mero 175.104 - do requerente do de caducidade da marca Cisne tricad Eltec S-A (Oposição ao Urbia - Publicações S. A.
João Baptista no pedido de ca- número 257.073, requerido por ino: 647.198 - Nome Comercial,
Face à prova e ao silêncio, da ti- ducidade do registro 215.7'77 - Pres- Cerâmica Cisne S.A., dentro do .._. Indústria e Comércio e Repro.
tular, declaro a caducidade do pre- te esclarecimentos.
prazo de sessenta dias.
sentações Sand Ltda. (oposição
sente registro,
Schering Corporation - no pedlÉ convidado S.A. Institutos Te- ao termo: 844.957 - marca:
La i xtratório Roma Ltda. - no pe- dido de caducidade do registro nú- rapêuticos
Reunidos Labofarma a Sand - cl. 50) - Construções
dido de caducidade da marca - Me- mero 258.010 - Cumpra a exigêncomparecer a 64 Departamento°, Elétricas Eito; G-A (oposição ao
glicol - registrada sob número cia.
158.287 - cio requerente - Cia. Quí- The Norwich Phannacei Company a fim de tomar conhecimento do têrmo: 647.191 - marca El-Con
mica Mv:dia . Brasileira - Face a pedido de arquivamento do tar- pedido de caducidade da marca: - cl. 5) - São Paulo ApargataS
prova e ao silência da titular, decla- mono
476.905
- Apresente procuração Medioton número 205.947, reque- 8-A (oposição ao têrmo: 848.112
ro caduco o presente registro.
rido por Cristóvão Colombo Lis- - marca: Parachuva el.
habil.
36) boa, dentro do prazo de sessenta
Consórcio de Finprêsa.s de RadiodiBraspla S-A Indústria e Comércio
Termos:
fili:ão e Notícias do Estado (CERNE)
dias.
de Matéria Plástica (oposição ao
-- e') pedido de caducidade da marca
É convidado Laboratórios Mou- termo: 645.346 - Nome Comer- Diário de Goiás - registrada sob
N9 473.139 - Cano Erba S.P.A.
ra Brasil Orlando Rangel S.A. a cial) Braspla Industria e
núm t. ro 233.147 - do requerente: - Cumpra a exigência.
Edvard Bahiens‹ , D'Almeida - e - N9 472.052 - Laboratório Levrier comparecer a êsté Departamento Comércio de Matéria Plástica (oBriio e Vitor
Face a prova que Ltda. - Cumpra a extgencis
a fim de ¡amar conhecimento do pas; th- a,, lêrmo 845.343 - marca

Plasba — el. 8) — Indústria Metalurgica São Cateano S-A (oposição ao tOrmo: 642.891 - marco.
São Cateano — cl. 50) — Indústria de Moldes Mecânica e Estamparia Cometa Ltda. (oposição ao
têrmo: 643.147 — Nome Comercial) — Fama Ferragens S-A
(oposição ao térmo: 643.148 -Nome Comercial) — Fama Feiaagens S-A (oposição ao tOrmo:
643.149 — marca: Famc — cl. 5)
— Fama Ferragens S-A (oposição
ao tOrmo: 643.150 — marca: Fanfe
- cl. 16) — Rota Turisiiica sociedade Jornalística Ltda. (Oposição ao têrmo: 643.212 marca:
R.O.T.A. — cl. 32) — Nacional
Companhia Distribuidora de Produtos de Petróleo (opo.: a ao
têrmo: 643.246 — marca: Nacional — cl. 21) — Ourinhos Industrial e Comércio ce Oleos Vegetais S-A (o p o s içà o ao termo:
643.281 — marca: Ourinhos —
cl. 50) — Industrio. Gessy Levar
S-A (oposição ao têrmo: 642.576
— marca: Vix cl. 2) — Tapon Corona Cortiças S-A (oposição ao

(Seco
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têrmo: 643.808 — marco: C.C.C.
— cl. 1) — Reve.stimentos Anticorrosivos plastitecnici Ltda.
posição ao tOrmo: 643 032 — mar. 1
ca: Plastitecnica — ci. 28 — A
Companhia Antartica Paulista In- 1
dustria Brasileira de BcOidas e
(1"-nexos — oposição ao termo:
641.966 — Titulo: Adega União
— eis. — 33-41-42) — Volkswaaa
genwerk Aktiengescilschaft (opa
sição ao termo: 641.372 — marca.
Vowocar — cl. 50) — eivai S-A
(Administração de Bens Corretagens Incorporaufa2s) (oposição ao
Urino: 638.565 — Nome Civil) —
DKV — cl. 36) J.R. Geigy
Auto Union G.11.I.B.B. (opoiO•alo
ao tèrmo: 613.240 — marca:
S-A (oposição ao tê.rino: 642.213
— marca: Terazalidona — ci. 3)
— Cibo Socicté Auonyme ()posição ao tèrmo: 642.033 — marca:
Microfil — cl. 1) — Industrio Brasileira de Produtos Químicos S-A
(oposição ao tarmo: 640.474 —
marca: Plexfer — S — el. 3).
A Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Be-

CON

III)

bidas e Cünexos (oposição ao
têrmo núm ero 641.904, marca:
Ouro Branco, cl. 43).
A Companhia Antarctica Paulista Indúsiria Dr:o-nein de Bebidas e Conexos (oposição ao
1a)rmo 640.915, marca: Trivizart.
Volkswaainwerk Aktiengesellschaft (opos:.ção ao tèrmo número 641.373, marca: Wagemec, cl.
33) .
Volkswagenwark Aktiengesellschaft (opcsição ao têrmo número 641.872 , marca: Wagemec, cl.
n.o 50).
D'olne Companhia de Tecidos
Aurora (opo:ição ao têrmo número 640.729. marca: Sol, cl. 22) .
Indúraria Brarileira de Mate
Ltda. (oposição ao tOrmo número 645790. marca: Ouro Verde,
el. n.° 41).
Agrobrasil Empreendimentos
Rurais S.A. (oposição ao têrmo
634.910, marca: K-Chofra, classe 42),
Berta Confecções Ltda. (oposição ao têrmo 841.524, marca:
Elastiss, cl. 36).

Novembro de 1964
Pioneer Rádio S.A. Indústria
e Comércio (oposição ao tOrme

641.122, marca: Pioneer, clw se
n.° 8).
Tupi Cacão IndUtria e Camér.
cio de Metais. Ltda. (opoaição ao
têrmo 640.736. marca Tupy, cl.
n.o 11).

Inter Americana de Publicidade S.A. (oposição ao têrmo número 576.407 — Sinal de propaganda4 Rirp Revista Interameri.
cana de Relações Públicas, el.
32).
Inter Americana de Publicidade
S.A. (oposição ao têrmo 570.874,
marca: Revista Intrramer.cana
de Relações Públicas, cl. 32)
Sociedade Agro Pecuária (aposição ao têrmo 639.487 — Nome
Comercial) .
Thomas Niccolas Chryssoelaa
ris (oposição ao têrmo 628.743,
marca: Sudiasette, cl. 36) .
Confecções Miromar Ltda. (oposição ao têrmo 639.659, marca:
Confecções Mirontex.

sTimrauiçÃo
DOS

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
FORMATO PEQUENO

Divuigação n.° 559

Preço: Cr$
A

150,00 -

VENDA:

Na Guanabara
Seçde de Vendas: Av, , Rodrigues Alves. 1
~nela It Ministér4o da Fazenda

Aleacie-ae a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai
Em Brasili.
Na Sede do D. 1. N.
Tenring Club do 18easd 3. Paytmento da notaçtlo Rodovitria
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçáo feita de acórdo cem o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 diaa Para o deferimento do pedido. Durante êsse prz:zo poderão apresentar suas oposiç3a." ao 1.)art..ni: no
blaciono1 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem. prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo o. 651.462, de 17 - 7 -64
Produtos Químicos Petrolider Ltda.
São Paulo

Têroo n. 651.467, de 17-7-64
Sérgio Augusto Penna Kehl
São Paulo

SERGIO KEHL-PROJETO
E DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS
Classes: 25 e 33
Titulo
Têrmo n. 651.465, de 17-7-61

f

Bar "Afonso, Felgueiras" Ltda.

PEÏROLIDER

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação. aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e alorefinado. Lom ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminaçao, aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustivela provenientes de petróleo
Têrmo n. 651.463, de 17-7-61

São Paulo

AFONSO, rELouEIRAS
sffilo Paulo-Capital
Classe 41
Para distinguir: Bar
Tênia" n. 651.468, de 17-7-64
Sérgio Augusto Penna Kehl
São Paulo

Mercearia Vilarinho Ltda.
São Paulo

=NHO
Brasileira
Classe 11

Para distinguir genéricaraerae produtos
e substâncias alimentícias
Termo n. 651.464, de 17-744
So, iedaile Bandeifrantes rle Pneurnáticos
Ltda.
São P,Iu.

Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 651.469, de 17-7-64
Wilfredo Cardoso
ã Paulo
Sc

BÁN MIRANTES.;
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha,
pneumáticos

I% TUIM

TRINTA"
Ind.Brasileira

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
Teimo n. 651.466, de 17-7-64
açúcar, alimentos paar animais, amido,
P'ificadora Botafogo Ltda,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. aze:Sr•13 Pano
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alitnenticios croquetes, compotas. canIND. BRASILEIRA
gica, coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em •.
Classe 41
padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
Para distinguir os seguintes artigos:i mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
Pies, biscoitos. bolachas, pães-doces, cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão,
queijos, doces, panetones. sorvete e figos, frios, frutas secas naturais c criscafé
talizadas; gricose, garra de mascar, gor-

BOTAFOGO

du ras, grânulos, grão de bico, gel,atina. Termo ri. 651.475, de 17-7-64
goiabada, geléias, herva doce, herva Canstrutora e Comercial .Noi(
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
São Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
Conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
ÁT ggri
margarina, marmelada, macarrão, masInd. g
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, m5.4 moscada, aoClasse 16
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
Materiais para coristruçoes
pata piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, paTermo n. 651.476,
17-7-64
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
Miyasaka 6 Vidigal Ltda.
queijos, rações balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, sagu, sarda-2.5.as,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo a, 651.470, de 17-7-64
José Rubinstein
São Paulo

RIIKERGÁL
Ind. 13-rasail Ai T•Pi

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe
Termo n. 651.471, de 17-7-64
e
reparações
guilnicas
Ferrasil Comercial e Importadora Ltda. Substâncias
na veterinária e para fins sanitários,
São Paulo
e saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins saniFERRLSI
tários. apanha-moscas e insetos (de
1 and. Brasileira
goma e pfapel ou papelão).
bactericidas. baraticidas. carrapaticidas,
Classe 50
cresol. creosotalina, creosoto. desodoPapéis impressos
rante, desinfetantes, defumadores exterminadores de pragas e hervas daniTérmo n. 651.472, de 17-7-64
nhas, esterilizantes embrocações para
Rútila Indústria de Mrtais Ltda.
animais, enxertos, farinhas de .3ssos,
Sio Pati
fertilizantes. fosfatos, 4ormicidas. fumigantes, fungicidas , glicose para fins
1nd!
vete-maios, guano, herbicidas. inseticidas\ insetitugos, larvicidas, microbicidas. medicamentos para animais. nye,
Classe 5
e peixes óleos desinfetantes e veteriArtigos da classe .
nários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós insrtici•
Termo n. 651.473, de 17-7-64
das, paraticidas, fungicidas e desinfeSupertécnica Comercial Ltda.
tantes, preparações e produtos insetiSão Paulo
cidas, gertnicidas . desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários. sabões veterinários e det'SUPER TÉCN1C
sinfetantes, sais para fins agrIcolas,
how cuias, sanitários e vete ri na rt0S.
Classe 50
Stitf&à:e, superfostatos, vacinas
Para
Para distinguir: Impressos em geral.
bilhetes, cartões de visita, cartões co- aves e animais venenos contra insetos,
animais
e
hervas
dadinhas
merciais, folhinhas, passagens, papéis
de correspondência, envelopes, duplicaTèrmo n. 651.477, de 17-7-64
tas, faturas, recibos e notas fiscais
Juntear — Juntas Para Carburado:rã
Termo n 651.479, ei 17-764
Ltda. •
Comercial de Artigos de Limpesa
São
Paulo
Gilvet Ltda .
Sã,a Paulo

Ursilleiírta

1

JUNTCÁlt
Ind.& braellèira
Classe 46
Artigos de limpesa

Class.

Junta., ;,.]!-a. cr5nr:Ilorea

4196 Tèrça_Telra
Termo n. 9 651.478, de 17 -741
Móveis e tilidades Domésticas
Crécli-Lili Ltda.
São Paii!o

CRSD/—LILI
11nd. Brasileira
Class; 40
Móveis em geral de metal, vidio, de
aço, madeira, estofados ou não, incluSiVe móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo çadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecaa,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 651.479, dia 17-7-64
"Ótica Solux Ltda."
:-

inA puu osicIAL çoeçPtt
rei, limpadores de parabrisa, luzes ca.

Novembro

ças. camisas, camisolas, camisetas,

zeiras para veículos pilhas elétricas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,'
propulsores, painéis de carros, quadros
distribuidores de eletricidade, queimadores de óleos, raios para veículos, rad.adores, retentores e graxa e óleo, soquetes, sinaleiros, sereias e taxímetros
Térmo n.9 651.482, de 17-7-1964
Padaria e Confeitaria Doris Ltda.
São Pa,i:a

'DOR 1 S"
IND. BRASILEIRA

saias, casaLus, chniclos, dominas, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, ga:oclias, gravatas, gor.
ris. jogos de lingerie, jao,uetas,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mand'rião, manilhas, paletós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
prugas, ponches, polanms, pijamas, pu.
nhos, perneiras, guimonos,
regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 651.486, de 17-7-1964
Luiz Ovídio Neves

cre 1964

Termo n.° 651.493, cl?. 17 - 7 - 64
Panifica ; ora Rainha Ltda.

BAINIU
ind.. Brasileiral
Clis-.c 50
Impressos
Termo n.° 651.494, de 17-7-64
Lanches Moderno Ltda.
Pml'o

momano

Xncl. Brasileira'
Casse 41
Lanches de queijo, presunto, salame,
salsicha, churrascos e mortadela

ss -i 1
Tèrtno n.° 651.495, de 17-7-64
Açúcar, azeite, balas, batatas, doces,
Ç'URSOLIN
Nova Era CisrganizaçSo Contabil Pisca!
'biscoitos bolachas, bolos, bombons, café
Branileira
Ltda.
chá, caramelos, carnes de todos os tipos,
Ci..se 2
crarques, compotas con çeitas, cremes,
S.,
i
ervas, farelos alimentícios, farinhas de Medicamentos para animais, óleos detrigo, farinha de milho farinhas de man- sinfetantes e veterinários, remSdios para
dioca, farinha ed rosca, fermentos, frios fins veterinários, sais para fins veterinários, vacinas apra aves e animais
em geral, frutas cristalizadas, frutas em
Classe 33
calda, frutas secas, geléias, laticinios,
Contabilidade e assuntos fiscais
Termo
n.
9
651.488,
de
17-7-1964
massas alimentícias, mel de abelhas,
Supermercados Bmscaki Ltda.
mocotó, molhos, óleos comestiveis, pães
Termo n. 9 651.495, de 17 - 7 -64
doces e salgados, presunto, peixes,.pra"Coexport" Comércio, Importação
Ssi P,
Exportação Ltda.
linés, pudins, raizes comestíveis, sal,
São Paulo
sanduíches srovetes torrões, tubérculos.
ocmestíveis e vinagre

Incl.°IWeeira•

Btrotan

Termo 11.0 651.483, de 17-7-1964
Simper — Comércio, Importação e
Exportação Ltda.

COEXPOW
braBileira'

Clt:sz.e 41
Aveia, açôcar,. azeite, bombons, bolos,
baals, bolachas, banhas, condimentos
ara alimentação, colorantes, canela, cravo, canas, café, cereais, doces de leite,
simples composto de frutas, secas, passadas e cristalizadas, çarinhas alimentícias, féculas, frutas secas, legumes em
conserva, presunto, queijos, requeijões,
rações balanceadas para animais e
torrões

Classe 11
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar , alimentos paar animais. arnida
Sio Paulo
eotux
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Brasileira
arroz, atum. aveia, avelãs, azeite, azei
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas
Classe 8
biscoitos, bombons bolachas, baunilha
Pára dfstingu.r: Aparelhos totográficos
café em pó e em grão, camarão, canela
e cinematográficos para tomar vistas e
era pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, crava
de projeção; tanques de revelação com
classe 50
cereais, cominho, creme de leite, cremei
pertences; banheiras de lavagem; ensuImpressos para uso em: cheques, dupliaiirnenticios croquetes, compotas, cal
gadeiras para secar filmes; prensas co- catas, envelópes, çaturas, nótas promisTermo n.0 651.489, de 17-7-1%4
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
piadeiras; ampliadores; lampadas papa sórias, papel de correspondência • reciMetalúrgica La Saila Ltda
mentos para alimentos, colorantea
cama escura; aparelhos examinadores bos, impressos em cartazes, placas, taSnO
chouriços, dendê, doces, doces de fria
de dites; aparelhos Vsores para eza- buletas e veículos, bilhetes impressos
ras,
espinafre, essências alimentares, em,
minar filmes miniatures; cortadeiras pasc_
padas. ervilhas. enxovas, extrato de tu
ra fotografias; prensas para esmaltar;
Termo n.' 651.484, de 17-7-1964
mate, farinhas alimenticias, favas, fi
reloglos signaleios para camara escura; Mercearia e Laticínios Tavares Ltda.
5
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijác
São Paulo
filtros de luz fotogra çicos para objetiAço, anunicAo, alpacas, bronze, cobre, figos, frios, frutas secas naturais e cri&
vas e iluminação de camara escura; paestanho, efrro, guza, latão, níquel e bilradas: gricose. goma de mascar, gor
rasol para objetivas; obletivas fotográzinco
duras, grànulos. grão de bico, gelatina
ficas; obturadores fotográficos, telémegoiabada, geléias. herva doce, hervi
Termo n.° 651.490, de 17-7-64
tros e fotómetros fotográficos; lampamate. hortaliças, 1,jostas, línguas
Agrícola,
Industrial
e
Comercial
das flash; quadros para dispositiva%
condensado, leite em pó, legumes es
Classe Si)
"Narnarta" Ltda
tripés para fotografias; aparelhos e proconserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
Impressoa.
jetores sonoros cine; altofalantes, persas alimentícias, mariscos, cnanteigt
era de ilum nação para aparelhes
Unto n.° 651.485, de 17-7-1964
margarina, marmelada, macarrão, mas
Creações de Calçados Schubert Ltda.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
óticos
São Pzot
sas para minaaus, molhos mohiscol
Ind.. Brasileira
Têrmo n.° 651.480, de 17 -7 - 64
mos'arcla, mortadela, nós moscada. 1c
Riplast — Artefatos de Plásticos e
zes, óleos comestíveis, ostras, Oya'
SCHUBERT
Ciasse 19
Metais Ltda.
Ind. Brasileira
As as e ovos, aniumis v i vos e caprinos maca pinos. prlMes. pimenta, pós cor
São Paulo
p udins. piekles. peixes, presuntos, os
Termo n.° 651.491, de 17-7-64
rês. petit-pois, nstilhas, pizzas, pudins
• Classe .36
Anta Easo i a Dipicanata f ida
queijos, rações balanceadas para anl
-LtIPLASI
Calçados
Sas Pana,
Ande Bra ai 1 eira
mais, requeijões. sal, sagu, sardinha:
,sarouiches. salsichas. sa!ames, sopas ai
Ter.to ta° 651.487, de 17-7-1964
latadas, sorvetes, sacos de totnates e d
Pudensl Confecções de Tecidos Ltda.
Casse
frutas; torradas tapioca. tâmaras. talhe
SaJ Pau'd,
Moldes de tôda a espécie
rire. tremoços, tortas, tortas para itt
mento de animais e aves, torrões,
- Termo n.° 651.481, de 17-7-1964
Temia n. 9 651.492. da 17264
toucinho e vinagre
Comércio de Auto Peças "litury"
-José Antonio
Limitada
Termo n.° 651.498, de 17-7-64
k.Xn&.
São
São Paulo
Snnit ipa , la Teci-los Ltda.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestUário4
roupas feitas em geral: Agasalhos.
iln111
41
aventais, alparcatas, anáguas, .luras,
Brasileira
botas, botinas, blusões, boinas, baba- Para CLStitl!II:r:Àjuaa r11:; n .:',::!,, águas
Casse 8
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara- gazosas artificiais, bebidas espumantes
'Acumuladora, antenas, baterias, !ovi- puças, casação, coletes, capas, chales sem ãlcool, guaraná, gazosa, essências
nas, buzinas, chaves elétricas, condensa- cachecols, calçados, chapéus. cintos, para refrigerantes, refrescos, refrigeran- Para cbst . tiain:
unial. te
sodas, sucos de frutas. siçães e ridos para confecções .era geral. o=
dores, chaves de alavancas chaves auto- cintas, combinações. carpinhos. calças
xaropes
tpeçerinn e para artigos de cama
gnAtIcas, fuslvels, fios, farols Interrupto- de senhoras e de crianças, calções, calSão Paulo

SIMPER

Brefeira

Ii2411W1eira

riTO ESCOLA.
DIPLOMATA IEDA

Zrai Pánl
Ind..

terça-feira z.

01.ÁRIO OFICIAL (Seção In)

mesa: Algodão, alpaca, cãnhamo,

luvas, ligas, lenços. mantos, meias para fumo, tabaco e rapé, boquilhas;
pu- cigarros e chorutos, cachimbos, cigar-

garoá, casemiras, fazendas e tec.dos de peugas, ponches, polainas, pijamas,

bi em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-pacm percaline, ramL rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impenneabilizantes e tecidos de pano couro
Termo n.' 651.500, de 17-7-64
Auto Escola Dip l omata Ltda.
Sáo Paulo
, imo ESCOLA

! PLOMAT

Classe 33
Titulo
Termo n. 9 651.501, de 17-7-64
Santapaula Tecidos Ltda
Sào Paulo

s

toPia

robe de chambre, roupão, sobretudo&
su.spens6rios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou sladcs,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

rilhas, cinzeiros; filtros para piteiras,
fosforeiras, fumo manufaturado ou não:.
Isqueiros; palha para cigarros, piteiras,
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
porta-cigarros

Termo n.° 651.506, de 17-7-454
Açougue "Nossa Senhora das Neve."
Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 651.510, de 17-7-61
Guilhermino PedÁ o
São Pau o

110SSA SENITORA
DAS NEVES
Classe 41 .
Pene distinguir: Carnes em geral
Termo n. 9 651.507, de 17-7-64
F.-ad tzantes São Bernardo Ltda.
Sâio Paulo

Nome comercial

S70 BERNARIA.
yrachistria Brasileira

Termo n.° 651.503, de 174-64
Editora Coletânea r
Sào Paulo

Classe 2
Para distinguir: Fertilizantes, adubos e
Inseticidas

T.

I:

N. t •
:ra

Mo
eir;

Termo nal 651.503, c5 17-7-64
Fertilizantes São Bernardo Ltda.
São Paulo

Classe 32
Artigos da dam
Termo a. 9 651.504, de 17 -744
'Salinas Pereira Bastos B. A.
Guanabara

PERTI LI Z ANTES
BIO BF.Y.I.NA P. DO LT DA
Nane comercial

SAL
tEFINADG

Termo n.° 651.509, de 17-7-64
Mackinnon
Coelho Limitada, Compania Yerbatera Sociedad Anonima
Comercial Industrial Y Agrícola
Argentina

PRORRO6AÇA0
•• ags."aa
soNS

1111
Classe 41
Sal

-- Termo n. • 651.505, de 17-7-64
Confecrõos e Pláisses Lubwortex Ltda.
São Paulo

wa

44014:1

.0 lei ,1
•

f

sXo im2riTo
Classe 41
Para distinguir: Álcool

Têrtno n.° 641.512, de 17-7-64
The Upjohn Comnany
Estados Unidos da América

.tovembro ale

1904 4LYT

Termo n. 9 651.519, de 17-7-64
(Prorrogaçáo)
The Sydney Ross Co.
C stado.s Unidos da América

QUANDO OAI1TA O orcASIL
Classe 32
Programas variados aula:fanicas
Termo n.° 651.520, de 17-7-64
Premium Ligas Odontológicas Ltda.
RI,. de janeiro

ib

CP•kieg dvs

CARVINATE

Classe 3
Metais ião trabalhados ou parcialments
o12211
trabalho,sdaarpuas
trabalhados, para uso adontológico

Classe 1
Iso-cianatos

Têm) n.' 651.521, de 17-7-64
Premium Ligas Odontol6gicas t.tds.
Rio de Janeiro

Temo n. 9 651.513, de 17-7-64
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

1": remium Lipas Odontological
limitada

CURI TRAIO'
Classe 1
Diluldores de cadeir amar
Diluidores de cadeias limai:dou e
agentes curadores
Termo n. 9 651.514, de 17-7-6i
General Anilina El Filai Corporation
Estados Unidos da América

GENAM
Classe 1
Corantes e anilinas
Termos na. 651.515 e 651.516, de
17-7-64
(Prorrogação)
Paul E. Hawkinson Ccanpany
Estados Unidos da América

Nome 'comercial
Termos ns. 651.522 a 651.540, de
17 -7 - 64
Super Lojas Arapuã S. A.
Sào Paulo

arapuã
indústria Brasileira
Classe 1

Para distinguir, tintas, lacas, vernizes
esmaltes, substâncias quitnicas usada
em geral nas indústrias, anilinas, absor
ventes, alcatrão, água raz, álcool, alt•
ninho em pe., alvaiade, ainda, antidetca
nantes, anti-incrustantes e desincrustantes para caldeiras, arsénico, acetona,
acetato de chumbo, acetato de cobre
acetato de embalo, acetato de potássio,

acetato de zinco, ácido bórico, :Sei&
acético, ácido axálico, ácido nítrico
ácido fênico. ázlcio citrico, ácido sali.
cllico, ácido benzóico, actol água oxtgenada, albagina. albuminato de ferro
Classe 8
Moldes e aparelhos para consertar pneu- argirol, arseniato de ferro. arseniato ele
potássio. arseniato de sódio. antimônio
máticos e câmaras de ar
metálico. amoníaco, liquido. arenal. seisClasse 39

RAWICINSON

-ejaMtglfn
¥11

Pneumáticos, bandas de rodagem, câ- tol e cetalilida, bálsamo de perum. biClasse 41
cloreto de mercúrio, hi-iosfato de cálmaras de ar
Para distinguir: Herva-anata, chic6rea,
cio. bicarbonato de sódio, bolus alba,
chá, café e outras substâncias para inTermo a.° 651.517, de 17-7-64
boricina, borato de sódio. benzonaftol.
fusões e bebidas guantes
(Prorrogaçáo)
benzoato de mercúrio. bisttimose. bicarTermo n. 9 651 . 511, de 17-7-64
The Sydney Rosa Co
Classe 36
bonato de potásio, breu FP, cola sulEstados Unidos da América
Cia. de Cigarros Souza Cruz
tética. composições quim;cas utilizadas
Para rl '-'ingui r : Artigos de
Guanabara
Seitas em geral: Agasalhos
pelas industrias, testeis e pelos corta.
• rota
me!, corantes minerais para uso na
aventk..1 lparcatas, anáguas, blusas.
ESTULA8
indústria, creosoto para usos nas !ralasbotas botinas. blusões boinas baba.
irias, cafeina, cal virgem, carbonato de
douros. bonés, capacetes, cartolas, caramagnésio, carbonato de sódio, carvão
puças. casacão. coletes, capas. abales
Classe 32
vegetal em nó. car y no ativo, cnseinato
cacrecols, calçados, chapéus. c:atos
Programas variados raflofanicos
de sódio, carvilo an:rnal, cianureto de
dataa combinações corpinhos calças
mercúrio, citrato no c. lema, citrato d:
Termo
n.
9
651.518,
de
17-7-64
senhoras
e
de
crinnças.
calções,
cal.
de
ferro, citrato de prata. citrato de Tv).
(Prorrogação)
ças, camisas, camisolas, camisetas
tássio. cloreto dr amônio, clarcto de
The Sydney Rosa Co.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
cal. cloreto de cálcio, cloreto de ,n
Estados Unidos da América
salas, casacos, chinelos, dominós, achar.
nésio. cloreto de sódio, clor cre de popeia Santas:as, fardas para militares cotássio, colargol, colód . c) elástico creraor
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor.
de tártaro. cuprol. eitran d farra. clnunsig Do DISCO
WS, jogos de 'ingeria, jaquetas, laques.
trato de quinino. citrato cie ferro Versle,
let6s, palas. penhoar, pulover, pelerinas
Classe 14
carbonato de =Chio. c l oreto de zinco,
malas. mantas. mandrião, mantilhas. pa- Acendedores de cigarros e charutos,
Classe 32
carbonato de potásçio, carbonato de
Moi, perneiras, qulmonos, regalos. aromanzadores para fumantes; bolsas
rco g ramat vedados
manganês. derramei, de ,:-, g;axan'cs ,‘

LUBV701/T EX,
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Classe 20
quelação, desoxidantes para •metais,' sacbadeiras, semeadeiras, secaddelnia
mentes e mudas para a agricultura, bom
incrustantes• para máquinas, trixafre, secadores, de terra, tosadores de gra- »Petrechos navais e aeronáuticos; Ancoticulture e a floricultura. Flores
Ê pó, estearato de alumínio, essências ma, tratores agricolas, válVulas para ras, bóias, cinta de natação, fateixas,
natiarais
máquinas agriCo
las
gomenol, essência de eucalipto, amoflutuarlores para hidrometria, paradetergentes, esponta de aço,- Worm
Classe 9
.
lantes para remoçais de Untas aplicaquedas e salva-vidas
lixivia..111 de aço, pomadas para cale
las, emulsionante para produtos asfál- Abafadores de som. &cordeou, altos,
21
Cada& taititu de aço. preparados para
ticos. esmaltes, eterr fenosalil, formal. arcos de violino, assovias, bandolins, Para distinguir:Classe
e suas padas polir a Limpar madeiras, vidros, metais
fosfato de ferro, fosfato de tridlcio, foz. banhas, baterias, birimbaus, bocubordi. integrantes: ArosVeículos
para bibicletas, auto- e objetos; panos para polir e Para limlato de potássio, fosfato de 46dIo, fos- nos, bombos, boquilhas, caries, claronee móveis, auto-caminhões,
ataiões, amor- peza, >anu de esmeril e material abrafato de, amado, Buídos para • freios, concertina*, contra-baixos.' cometeu, tecedores, alavancasalavancasde
câmbio,
braços, -alvo empregado *a limpeza de metats e'
gliccrolosfato de potássio, cometas, cornetins, calcas, fagote,.
breques, braços. para vriculos, bicicle- objetoh, sabões em geral e saponaceos,
glicerofosfato de magnésio
flautas, flautins, guitarras harmônicas, tas.
carrinhos de mão e carretas, Cami- velas e velas a base de esteadas,
• Classe 3
harpas. liras, Inglios, pandeiros, piaSubstancias químicas, produtos e pre- no& pifanos, rabeca°, saxofones, tam- nhonetes„ carros a.abillantes, caminhões sabões em pó, ta flocos, esponjas de
limpeza
parados para serem usados na medicina bores tamborins tantães, timpanos, trova- carros, tratores, carros-berços, carros
tanques, carrosarrigadores, carros, carou na farmácia, a saber: alcoolatos, bone& trompas, violas, violoncelos
Classe 46
roças, carocerias, chassis, chapas cirbálsamos, beberragens medicinais, cápviolões
culares para yeiciCos. cebos de veiados aves e Calmais venenos contra insetos,
sulas medicinais,_ denprirnidos•
carrinhos para marne...:u de escrever Alvejantes, „amidos, agil, agua de lavasse 1 1
nais, colirlos, eMplastros medicinais, forcorrediços, para veicaios. direção, deste deira, agua sanitária, cera para soalhos, .
Ferragens
e.
de
Ws
espatifleantes,- laxantes, lombrigueiros, pós
de
cutelaria
em
geral
e
untam
artigos gadeiras. estribos, escadas rolantes, ele.
medicinais, óleos medicinais, pomadas,
Ulmo a.• 651.541, de 17-7-64
de metal não inçluidos em pairas clas- vadores para passageiros e para carga.
tintura e xaropes
Minenticia Cabuçu Ltda. •
Alicates aldravas, arrualas, arra- engate para carros, eixos de direção,
- se&
Classe 1
freios, fronteiras para veiculo& guidão
'
Guanabara
ses:
.
Alicate,
aldravas.
arruelas
_arrePara distinguir substâncias e produtos
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
dores
de
latas.
arrames
lisos
ou
farpade origem animal, vegetai ou mineral,
motocicletas, 'motocargas, moto furgões
em bruto ou parcialmente preparadas: dos aparelhos de chã e cale. assadei- manivelas, navios, ônibus, para-aboques
ras,
açucareiros,
broca*
bigornas,
baiAbrasivos em bruto, argila refratária.
para-lamas, para-brisas, pedais, paradas
asfalto em bruto, algodão em bruto, be- xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo. rodas para bicicletas,' raios, para biciclemares,
bules,
colheres
para
pedreiros,
tume, borracha em bruto, bauxita, ben- camisas
para cilindros e trilhos, cadea- tas, reboques, radiadores para veiculos,
iolm,'breu, cânfora, caolim, chifres„
dos,
correntes.
cabide* caixas de matai rodas para aeiculós, selas, tricides, tiras de plantas vegetais de carnaúba e
paraodeies,
colunas,
chaves. cremou& rantes para veitulós vagões. velocipeNome comercial
aricuri, crina de cavalo, crina em gevaretas de controle do afogador e
chaves
de
amamos,
conexões
para en- des,
ral, cortiça em bruto, cascas vegetais.
acelerador,
tróleis,
troleibus,
varam'
de
17-7.64
Têrmo n.° 651 342,
espato, ervas medicinais, extratos oleo- canamentos, canos de metal, chaves de
carros, toletes para carrcis
Alimenticia Cabaça Ltda.
sos, estopas, extratos .de plantas, enxo- anda, chaves inglesas. cabeções caneGuanabara
Classe 22
fre, falhas, fibras vegetais, fiares secas, cas, aipos, cachepots, centro de mesa,
grafites, goma em bruto, granito em coquateleiras, caixas para acondiciona Para distinguir: FIQS e linhas de tôda
bruto, Ideselghur, líquidos de plantas, mento de alimentos, caldeirões, caçaria espécie; fios e linhas em geral para
látex em bruto, ou parcialmente prepa- las. - craleiras, cafeteiras, dobradiça* bordados, costura, crochê, tecelagem,
rado, minérios metálicos, madeiras em enxadas esferas, engates, enfeites para tricotagem e para trabalhos manuais:
bruto ou parcialmente trabalhados, em arreios, de metal para automóveis, es- fios e linhas sintéticos, plásticos 'e
toras,,, serradas e aplainaas, mica, mar- tribos. formões. espurnadeiras, ,foices, tos; fios e linhas para pescar e fios
Indústria Brasileira
de raion para pneumáticos
mores em bruto, óxido de manganês, ferroa para clarear calsim, ferrolhos, ta_Classe
27
óleos de cascas vegetais, óleos de linha- cas. lactes. -frigideiras, cilindros para Para d' istinguir artefatos de palha ou
ça em bruto ou parcialmente prepara- laminaçao, ganchos, guarnições de me, fibra: Artigos de
Classe 41
fibra. talas de ga.
doo, plumbagina em bruto, pó de moi tal, gárfos, ganchos para quadros lhamo. capachos
caco. capachos de
Artigos da classe
dagem para fundições, pedras britadas, gramo. para emendas de correias, limas fibra, esteiras dedepalha.
esteiras ria
picres em bruto, pedra calcária, plantas laminas, licorelros, latas de lixo. jarras fibra vegetal, esteiras. esteirinhas
Termo na 651.54.3, ae 17-7.64
medicinais, pedras em bruto, quebracho, machadinhas, molas para portas de cor palha para mesa, fio de pita, joeiras de
Pinandamento Crédito e Investimentos
de
rer,
martelos,
marretas,
matrizes,
mar
raizes vegetais, resinas, resinas naturais,
Ficrel S. A.
navalhas. gmaa pás. picaretaa fibra, malas de câuhamO, obras de paresíduos téxteis, a gido, seivas. talco
Rio Grande do Sul
lha.
obras
de
fibras,
rédeas
de
corda,
•
em bruto, afeto, xisto betuminoso, sai- pregos, . picões. ponteiras, -paralelo, resfriadores de fibra vegetal para agua.
porcas. pratos, porta-gêlo, porta-pau. utensilios. de fibra vegetal, xerga de
cato
Financiamento, Cãdito-'
porta-jóias, paliteiros. panela', sastelos,
caco e verga de esparto
Classe 7
roldanas,
ralos
fiara
pias,
,egadores.
Máquinas e utendlios para serem usa- serras, serrotai. sachos. .sacarrolhas, te.
—e investimento • FIÇREI S. A.
Classe 29
dos exclusivamente na agricultura e mauras. talhaddras, torquezas, trilhosEscovas
comuns
não
incluidas
em
outras
horticultura a saber: arados, abridores trilhos para- elevadores, tenazes, trava
Nome comercial
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me. dotal, telas de arame, tubos para erma- arpes, a saber: basculhos, escovas,
para: alcatifas, baixelas, banho, de
cânicos e empilliadores combinados,
nano
na
de .17-7.64
arran.cadcees mecânicos para agricul namentos. trincos. lrilhos Para porta, esparto para roupa, chaminé, escada, Fiaandamento651.544,
Crédito
e
Investimentos
de
correr,
taças.
molas
para
portas,
espingarda,
fundição,
garrafas,
janelas,
tura, batedeiras para cereais, borabair
Picrel
S.
A.
.
limpar
frascos,
roupas
e
testas;
esfrepaar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
Classe 12
.Ria Grande lo Sul
ceifados para arroz, charruas para agri- Alfinetei', agulhas, argolas, botões, col- gões, espanadores, vassouras: de criancultura, cultivadores, debulhadores. chetes, dedais, fivelas, fechos corredi- ça, de vidoeiro, esfregar assoalho, rua,
casa e estrebaria
destocadores. desentegradores, esmaga- ços, grteas de metal para enfeites de
Classe 30
dores para a agricultura, escarrificado- vestidos e presilhas
Armações de guarda-chuvas, e guardares, enchovadeiras, facas parti afagai.
Classe 13
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos Abotoaduras para punhos, águas. ma- sóis, capas, cabos e castões, de guarda
guarda chuvas, guarda-sóis, pongarras para arado, grades de discos
lapidadas, alfinetes para adornar sóis,
teiras
de guarda chuvas, guarda-siós,
ou dentes, máquinas batedeiras asara rinhas
autuados, de metal precioso, semiagricultuta. máquinas inseticidas, ma- precioso o* suas imitações, anéis de bengalas, sombrinhas, varetas de guard
e guarda-chuvas
quinas vaporizadoras, máquinas de
balangandans, berloques. brin- da chuvas, virplas
mungir, máquinas niveladoru de terra. adorno,
Classe 34
,
metais
,
cos,
broches,
colares,
contas
de
máquinas perfuradoras para a agriculTapetes, cortinas, 'panos para' assoalhos
tura, máquiaaa de plantar, motochar. ou pedias melosas ou semi-redoma e e paredes — Linóleos e encerados,-prin.
•ruas, maquinas regadeiras. máquinas de suas imitações, usadas como adornos dpalmente para insta/ações hospitalares (marca gcr.érica)
roçar, de semear, para .sulfatar, de ou na confecção de bilouteriaa, corran.
Clame 33
torquir, de triturar, de esfarelar, terra, tas de -uso individual ara adorno, dia.
, Classe 43
Insignia comercial
para irrigação, para matar formigai, e mentes lapidados esmeraldas lapidada,' Para distinguir: Refrescos, refrigeranoutros insetos, para burrifar e pulveri- medalhas com sarda, pulseiras, safiras tes, guaraná, gasosa, água tônica, agueis
Têrmo n.° 651.545, 'de 17.7.64
zar desinfetantes, para adubar, para ;apiadas, topázios lapidados..turmalinat artificiais, aropes para refrescos, berbi. Papéis . e Artes Grficas Mil e Um Lida
turquesas
lapidadas
lapidada
e
agitar é espalhar palha, para comer
das espumantes sucos e sumos de frutas
Guanabara
algodao; para colher, cereais, máquinas
Classe 19 .
para bebidas não alcoólicas, &Ries a
amassadoras para Ilha agricolas, de Para distinguir: Aves e ovos em gelai:
sala limonada
cortar árvores, para espalhar. para ca- Inclusive do bicho da 'seda, animais
Classe 45 •
Papéis e Artes Gráficas
pinar, máquinas combinadas para se- vivos, bovsuae,- cavalar, caprinos, gali- Para assinalar e distinguir genéricamen.
mear e cultivar, de desbarair para ennáceos, ovinos e mima
te os artigos da classe a saber: SeMil e Um Ltda.
• sitiar, máquinas e moinhos para forra' tens, máquinas toscadoras, otdenadoa
'"*. mecânicos, raladores mecânicos. roPREÇO DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 10,00
Nome comercial
lo; compressores para a' agricultura.

Alimentícia

eabuçú Liaa

•
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