ESTADOS UNIDO
sr

1
SEÇÃO III
ANO XXII — If.• 235

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
•

Deelaiies .do Sr. Ministro

•

Rio 3 de novembro d.1964

blartini & Rosai S.P.A. recorrendo
do despacho que deferiu o termo a'
539.753 — nome comercial Erandes
Marcas Internacionais S.A. Industrie
• Comércio — do reqtterente —
Grandes Marcas In:ernaclonals S.A.
Industrie e Comércio — O Sr. ML,
aleiro exarou o seguinte despacho —
Nego provimento ao recurso, de
aebrdo com o parecer. — Daniel Fa.
reco, — Ministro da Industrie e Comércio — Em 30 de novembro
de 1964.
Na parte final do parecer do Sr.
Consultor Jurídico, diz o seguinte:
O recurso carente de amparo legal,
por oito ter apticaçío á espécie o ar:.
ttgo Ill, inciso 2* do Código da Propriedade Industrial, opina esta Consultoria pela Denegação do provi.
mento ao recurso.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
luto 3 de novembro de 1964

CAPITAL FEDERAL

;

QUIRTA-FEIRA. 1.5 DE DEZEMBRO DE (9141

REVISTA DA PROPRIEDADE

Uma voe decorrido o prazo de ie-

ne 4.048 de 29-12.61 e mais Dez Dias
— para eventuais juntadas ,de re.

cursos e do mesmo não ao tendo vá.
lido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo menDiversos:
cionados a comparecer a este Depar.
Termo: 140.767. Cia. de Produtos tamento a fim, de efetuarem o paga
Quimicos Fábrica Bolem — Aguar- mento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificado*
de-se os tétanos apontados.
dentro do prazo de Sessenta Dias
na forma do parágrafo único do ar.
Expediente da Seção de Recursos
tigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Dio 4 de novembro de 1964

INDUSTRIAL •
Irmãos Salton Ltda. — no pedido
de reconsideração do despacho de
indeferimento térreo: 93.407 — modelo de utilidade para original dia.
posição em caixa de acondicionamento
de bebidas e artigos e congêneres.
— De acôrdo com o artigo 63 do
Decreto 535 de 23 de janeiro de 1962
e tendo em vista os pareceres técni.:
cos subscritos pelo Sr. Diretor da
D.E.P., nego deferimento ao pedido
de reconsideração de fia., eis .que há
anterioridade impeditiva.
Montecatini, Sosietà Generale Per
L'Industria Meneraria e Chimica e
Karl Ziegler — no pedido de reconsideração do que Indeferiu o termo a.°
98.768 — privilégio de invenção
para: Aperfeiçoamentos em, ou relacionados com materiais termo-Plásticos. — De :tardo com o artigo 63
do Decreto 535 de 23 de janeiro de
1962 reconsidero o despacho que In..
u o presente pedido de registro
deferi
de privilégio de invenção, para o fim
de concedê-lo tendo em vista os pareceres técnico, de D.E.P.

Expediente do Diretor Geral
Exigência
Rio 4 de novembro de 1964
Adealte S. A. Produtos Adesivos —
Notificação:
titular do termo:
N. 72.828 — modelo de utilidade
Uma vez decorrido o prazo de re— Apresente a recorrida novos reta- curso
previsto pelo artigo 14 da Lei
tórios nos termos do parecer
n.° 4.048 de 29-1241 e mais dez dias
da D.E.P.
— para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo váReconsideração 4 Despachos..
lido nenhum interessado, ficam noa.
Jorge Cunha — no recurso inter- ficados os requerentes abaixo meu..
posto ao indeferimento do térreo a° cionados a comparecer a êste Depar83.196: modelo industrial — Flutua. tamento a fim, de efetuarem o pagador Quadrático para bombas de ele- mento da taxa final concernentes a
vação de água. — vista das Infor- expedição dos lespectivos certificados
mações constantes processo, 'pe- dentro do prazo de Sessenta Dias —
ias quais se . consta a não ter sido na forma do parágrafo único do arCorretamenbe publicado o clichê do tigo 134 do Código da Propriedade
prerente modelo industeial, recontd. Industrial.
dero na forma do disposto no artigo
200 do C.P.I., o despacho que indeRestauração de marra.
feriu esta solicitação para o fim de
regularizar os autos.
Termo ti° 455.114 — Romer —
28 de: Rocha & Azevedo Ltda.
Fábrica de Artefatos de Matéria classe
Plástica Franz Holley. — No pedido (Romel) — Concedo a restauração.
de reconsideração do despacho de In.,
Exigências:
deferimento do termo na 112.842:
modelo industrial Nova e original • Quimiea Industrial Medicinalla S.A.
configuração ornamental aplicada a — no processo do termo 188.435 —
uporto para 'refrigeradores, — De marca Kebent — Preste esclarecimenicórdo com o artigo 63 do Decreto tos sôbre a propriedade das marcas
535 de 23 de janeiro de 1962, nego K-Blia números: 157.726 o 251.934.
deferimento ao pedido de reconsideTermo 186.438 — Quimica Indns. ração constante do prometo. man- trial Medicinalls S.A. — Promova a
tendo o primitivo d^spscho o indefe- Interessada a transferência do pro.
rimento Impeditiva, térreo, 58.23 e sente Urino para — Carba Cloro Inros parcos:reg de D.B.P.T.
dustriai Quimfeas Ltda.

Recursos:
Lever Brothers Port Sunlight, Limited — recorrendo do despacho que
deferiu o termo no 2543.8711: mareai
Supersol do requerente — Germaine
Montei/ &Cia. Ltda.
Printex Industrie e Comércio Químico S.A. — recorrendo do despacho que deferiu o termo 357.648 —
marca: Pintex do requerente.: PInte,x
Organização de Publicidade Ude.
Dana Snaps — Industrie e Comercio de Bebidas Ltda. — recorrendo
do despacho que indeferiu o Orme
367.496 marca Dana Snape.
Rosner & Filhos Ltda, recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 376.491: marca: Rosner.
Shell Brasil S.A: (Petróleo) — re.
correndo do despacho que deferiu o
'termo 405.276. marca: Aldrimax de
Sylvio FIgneiriia Belmonte.

Modelo de Utilidade deferidos
N. 148.753 — Embalagem para
colchas cobertores e similares — Ma.
nufatura Dream Industrie e Comercio Ltda.
Exigências:
N. 121.921 — • Badische Anuns: &

Soda Pabrik Aktlengeaellechatt —

Cumpra a exigência.

N. 122.109 — Vicente .Monterorso
— Cumpra a exigência:

122.789 — Fortnnato Bechir
Cumpra a exigência.
N. 123.'077 — Vent-Anta Indústria
e Comércio Ltda. -- Cumpra a exigência.
N. 123.512
The Goodyear Tire
Rubber Company
Cumpra a
exigência.

N. 123.920 — Simonia Company
— Cumpra a exigência.
Laboratório Farmaquion Ltda. —
N. 124.537 — Societe Dei Usines
recorrendo do despacho que deferiu Chimiques Mona Poulene — Cumpri
o termo 410.109 marca Cristinal de a exigência.
Mc. Nell Laboratories, Inc.
•
N. 124.997 — Fábrica Nacional ao
Fonotnuslc, Transmissões Musicais Acessórios para Lubrificação Ltda.
Ltda. recorrendo do despacho que — Cumpra a exigência.
Indeferiu o térreo 495.687: mama: N. 125.484 — Dunlop Rubber Com.
.Fonomusie.
pany Limited — Cumpra a .exigênda.
N. 125.544 — Pedro de Ale.antara
Expediente do Diretor Geral Substi- Duarte Barros — Cumpra a exigência.
tuto
•N. 12,7.272 — Outillage Progreee
— Cumpra a exigencla.
Rio 4 de novembro de 1984
N. 126.280 — Hans Laske — Cum..
Marca Indeferida:
Pra a exigência.
N..128.340 — Monsanto Company
Termo n° 391.524 — Rosa do Sul
Cumpra a exigência.
--- classe 41 do requerente — Jaime
Schiffer — Indefiro o pedido em face
N. 128.848 — Sergio Lemmi
do registro 256.732, referentes a Cum p ra a exigência.
marca: Santa Rosa, de firma estai"N. 128.856 — Conservas Coqueiro
lecida no Sul do Pais eovamente S, A. — Cumpra a exigência.
republicado por saldo com incorN. 129.232 — Continental 011 Com.
reçõer.
pany — Cumpra a exigência.
N. 129,424 — N.V. Philips GioeL.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE PA- lampenfabrieken
— Cumpra a exigért.
TENTES
dita
N. 129.826 — Pittrburgb Mate
Rio 4 de Dezembro de 1964
Glass Company — Cumpra a exige.n.
Notificação:
N. 130.176 — Societe
Uma vez decorrido o prazo de te. Du Caoutchouc Regenero Industrielle
— Cumpra
curso previsto peio artigo 14 (1.4 Lei a exigência.
%•
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As

Repartições Públicas

deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Ornais, dia
riamente, até eu
115 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— A8 reclamações pertinente. à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omisaes, deverão ser formuladas por espito, 4 SION de Redação; das
9 tis 1,90 horas, no ~Ulmo
ali
horas após a salda dos
Õrgãos
— Os originais deverão ser
daotieografadas e autenticados,
ressalvada:, por quem de dtrato, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para- o
exterior, que urda se
as ~inalaras
ne-do tomar, em qualquer ép0ta, por seis meses ou um ano.
5 -- As asstruduras vê:toldas
poderão ser suspensa* sem
aviso pré pio.
• Para facilitar aos assinantes
el verificação do prazo de vali•dade de suas assinaturas, na

n

N. 130.203 — Monsanto Company
Cumpra a exigêneia.
N. 131.503 — Industrial e Comer.
dal I.N.C. Ltda. — Cumpra a exigência.
N. 133.001 — Recebam Researcb
Laboratoriez Limited — Cumpra a
exigfricia.
N. 133.040 — Dado? Rubber Cosa.
pany Limited — Cumpra a exigén..
da
N. 127.416 — Monsanto Company
•
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ASSINATURAS
Fisarcurrções E PARTWILAREE
Faxcloaderos
Capital e Interior:
Capital e Interior i
600,00
Semestre
. . • g: 450,00
Semestre • . • Ç4
1.200,00 Ano
Ano
900.00
Exterior:
- ..k" Exterior:
Ano
Cr$ 1.500,00
Ano
Cr$ 1.000,00
pobre superior do endertko
continuidade ao recebimento
impressos Q tiú:nora do talão dos Jornais, devem os assinande registro, o mis e o ano em tes providenciar a respectiva

renovação com antecedência
que findará.
A fim de evitar solução de ,rdnima, de trinta (30) din s.

N. 155.818 — Oewatdo Colombo
"-- Cumpra a exIgénela.
N. 153.570 — Oswaldo Colombo —
Cwmpra-se a exiganela.
N. 155.89/ — Orwaldo Colombo
Cumpra a exigindo.
N. 155.650 — Ideal Standard S.A.
Indnstria e Comércio — Cumpra a
exigência.
CumN. 151.1E4 — fiijo Kibuti
pra a exigência.
N. 185.747 — Waidemar Ferreira
de Moraes — Cumpra a exigência.

Cumpra a exigência.
N. 127.944 — Talou Int. — Com- EXPEDIENTE DA. SUS° DE TRANS,.
pra a exigência.

FERLNCIA E LICENÇAS
N. 128.025 — Monsanto Company
"•
— Cumpra a exigência.
Contrato de Exploração
- de Pa
14( 128.149 — The LubrIzol Cor- tentes;
poratton — Cumpra a exigência, N. 133.365 — Josii Casemtro RoDia 4 de dezembro de 1904

drigues — Cumpra a exigência.
N. 134.481 — 311yme Freidenson —

Dezernoro

Minco Corp. (pede para ser anotada
Cumpra a exigèweia.
na patente raod, industrial n. 1.004
N. 134.582 — Y.V, Restarei: La- • contrato de sua exploração). Arei.boratorfam tl y C. Jannsert Cum- bcm-ae oa contratos de averbaç o" de
pra a exigência.
exploração a favor de Mineo
N. 144.355 — Sebastião ramag*.1111 — e averbação da contrato de SOb
— Cumpra a exigêncialictalça de exploração a favor
N, 148 942 — Industrio de Apa Minnesota Manufatureira e Mercantil
-relhospaFtgrfias'bm Ltda.
Cáa. Brasileira de Mataria/ FerLtda. — Cumpra a exigêncta.
N. 148.889 — Dr. Ontember g de roviário Cobrasma (pede para ser
anel, Rda na patente priv. " Invenele
Carvatho — Cumpra a est:goda.
• 12.758 o contrata de sai explora• N. 150.6-14 — Industria de Doces ção).
— Averbe-se o contrato de ex...
Nulo:trai Lida. — Cumpra a -exigên.
ploração.
da.
N, 151.381 — Wilson Penedo —
inibi:11ton Drothers United e Tel.
Compra a exigawria. •
fiei (pede para ser 'anotada na paN. 151.39, — Luiz Machado de Sa tente orla. invenção a. 52.470 •
— Cumpra a exigência.
cantrato de sua exploração). — Averliermorion Ltda. — bem-se os contratos de exploração e
N. 151.52a
pagas as taxas.
Cumpra a exigèneta.
N. 152.266 — Aristoteles &Men.
Transferência • alteração de
g ond Moncos° de Jatas — Cumpra a
nome Titular de Processos:
sigência •
N 152.709 — Industrias de Barcos
1-credor' Ltda. — Cumpra a eodsla.. S.A. What Martins (transf•rência
para o mu nome da patente e.
eia.
N. 155,819 — Robert ileorY dbi l s- 70.074). — Anote-se • transferèn.
da.
nalp — Cumpra a extginda.
N. 155.855 — Omelete Cedendo. Edward ladra Masehindstabr*
(tramsfertnada peva * aew nen* 45
— Cumpra a exiatncia. *

ae 1954.

— As Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinaturni
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e à*
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitam*
usem os interessados prefe•
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor da
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
08 suplementos ás edições dos órgãos oficiais àd si
fornecerão aos assinantes que
06 solicitarem no ata da ase&
natura.
— O funcionário público fs.
dera!, para fazer )us ao desconto &tacada, deverá provar
esta condição no ato da assi•
natura.
— O custo de cada exemplas
atrasado dos órgãos oficial'
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do znesms
ano, e de Crf 1,00, por 11161
decorrido.

Mie Labora:W.1oz Fartnaceutico•
patente priv. lavenção Ume IP
122.351). — Anote-se á transferên- I.ttla. (transfere:ida para o seu nome
cia.
da mana Colitropico n. 218.5581. —
Anote-se a transferência,
Exigneias:
Ache Laboratórios Farm:mut/coe
Minnesota Mining and Mannfaelts- Ltda. (transferência para o 8413 nome
ring Co. (junto a patente n, 36.308). da marca Fosfofrex n. 281.880), —
Anote-se a transferência.
— Satisfaça exigência.
José Ramos de Almeida (traosfe.
Minnezeta Mini% And Manntada- Onda para o *eu nome da marca
rbig Co. (junto a patentes . 57.1575)• Café Rádio Club a. 293.460). — Ano.
— Satisfaça extgancia.
te-se a transferência.
Weyerhaeuser Co. (junto a patente Farinada Nacional de Homeopatia
127,091). — Satisfaça exigência. Ltda. (transferência para o seu nome
Máquinas o Moto Peças Wallig da marca Frmácia Nacional de 1IoS.A, (junto ao tênno 127.803). -- meoptia n. 294.38E). — Anote.re a
Satisfaça exigência.
transferência,
The Singer Co. '(transferência paia
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANS- • seu nome da marca S o. 194.571).
FERÉNCIA E LICENÇAS .
— Anote-se a transferência.
Casa Sano S.A. Ind. e Consértio
• Dia 4 de deserabro de 1904
(transferência para o seu nome da
Trensfeninera e ittteraçÃo de nome marca Sano n. 301.515). — Anote-se
a transferência.
de titular de procezao.
Fábrica de Roupas Epsom
Gardian O.k.
industria
para o ger Dome da
(pede para ser enotadkar:axlarea Xtrinsferfneia
de frase de propaganda a. 903-574). —
Clardiri n. 219.961 a toe
a transferência.
nome). — Anote-ire a a Anote-se
Laboratório Clima* S.A. (lrecte
Lecian S.A. Ind. Farnaadnika, para ser snUads na marra Citramin
(trilaste:dada para o seu same da it. 104.157 a alteração de nome). -marta PrizopleX n. 223.668). — Ande-ze a atteraçno cie nome.
Ardê-se a transferência,
Distrihnibora de Bebidas Vara Cruz
Defreseoz do Recife LÁ. (transfe. (transferência para o seu nome
rência p ara o seu nome da marca
Nossa Terra, termo 144.029)
&Ni n° 242.271) — Anote-sa a tranu. — Anote-se a transferência.
furta. Name a* pedido de alo. "José Walmir de Again.) i Fialho
hadio de contrato de exp1oratau a (transferência para o seu nome da
favor da firma Para Refrigertudp mana Gorila tirmo 459.414). -LA. nada que dderir em face da Anote-se efraneferéneie.
petição de 11s. 27.
Ideal' S.A. tiritas e Vendias (pede
ser anotada na marra T E I a.
/aduaria de bebidas Virgiaia Ltda. para
igs.ris a alteração de nome). —
(trandednala pari: o ela nona da dnotd-ee
a alternai° de Rosne.
marta Pavio no 141,918). — Ano- Lute Monteiro
A Cia. Lida. (uanátam airanderenda.
tarando pvot o sem nanie do titulo
Texas Ranch Delanvelelmento Ter- Padaria e ~citaria ' a.
ritorial e Apieda S.S.(trallatedia- /711,8/21 — Anote-se a frita *fada.
'halo
Rotersnund S.A. Ind. e
p •m
a :of nome ia tilada Tons
a. 4.99.).
Az*Ime. * (pada para toe anotada si
lir R rditOra iteteDDRINI

raiana

uilittt-feira 10
a alteração de nome) - Anote-se a
s Iteração .
Moya & Berard1 Ltda. (pede para
aser anotada na marca Fonte Prodtr.
tora de Móveis n. 210.072 a alteração tia nome). - Anote-se a altera.
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apostila o contrato a favor de taborterapica Bristol S.A. Ind. Quimica
e Farmaceutlça.
Sandoz A O (Sandoz S.A.) (Sandoz Ltda.) (junto a marca n.
291.922) - Anote-se mediante apostila o contrato -a favor de Sandoz
Brasil S.A. Antlinas Produtos Qu i
-micoseFarut.
Willy& Motors Inc. (junto a marca
n . 293.388). - Anote-ao mediante
apostila a alteração de n o me Para
Kaiser Jeep Corp.
Bril S.A. Ind. e Comércio (junto
a marca n. 304.117) - Anote-se mediante apostila a alteração de nome
para Bali S.A. Ind. e Comércio.
EXPEDIENTE D.4 SEM) DE EXAME

Muasi & Cia. Ltda. (transferência
para o seu nome da marca Imperial
na 243,085). - Anote-se a transferência,
Fabricas Leila Ltda. (ieanoferêneía
para o seu nome da raarea.5-Emb1e.
mática n. 265.741) - Anote-se a
transferência
Incofarma Industria e Comércio de
Produtos Farmaceuticos Ltda. (transferènela para o seu nome da marca
281.842). - Anote-se
Raubestrol
FORMAL DE MARCAS
• transferência.
Yasstio Kitaguti (transferência para
De 4 de Dezembro de 1964
seu nome da marca Alegre o.
074.261) - Anote-se a transferência.
Exigências:
!tamareira Cia. Nacional de Miedadas (pede para ser anotada na
Wakanioto S.A.
N. 471.170
marca Bemor n. 276.064 a alteraçAn Produtos Químicos e Farmaceuticos
de nome). --- Anote-se a aiterçaão de - Cumpra a exigência.
non' e.
N. 474.171 - Roberto Borla Benda
- Cumpra a exigência. .
Itaignélas:
• N, 474.182 - Calçados Samelo
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 474,195 - Concreto/ . S.A. EnIndustrias Brasileiras de , Lapis
Frita Johansen S.A. (junto amarra genharia e Construções - Cumpra a
• 193.807). - Satisfaça a exigên- exigência.
N. 474.198 Industria e Comércio
cia.
Staliwortlx • Pine Products 'Company Crinestone Ltda. - Cumpra a exi(junto a -marca n. Pine Tree n. gência.
235.365). - Saasfaça is exigência:
N. 474.208 - 474.201 - 474.205
Industrias Qulmicas Anhembi S.A.
Finaneap S.A, Adml(junto a marca n. 292,987) - Se.. - 474.205
.Cumata a
iiistração c Com e rei,"
ttafaça exigência.
exigências.
D Searle & Co. (junto a marca /N. 474.208 - 31. • D'Alessandro •a'a
ri. 299.655) - Satisfaça • exigência, Cumpra a
N. 474.210 - Industria e Comérain
Laboratório . Ducto S.A. Ind.- Fara
roaccutica (junto a marca n. 300.370) de lairnitiosos Girotubo Ltda. .
Cumpra a exigência.
- Satisfaça exigência.
Faproco Fábrica de Produtos CoaN. -474.214 - Fabrique D'Appamétiços Ltda. (junto a marca n. reillage Eietrique Sprecher & Schuh
450.836), - Satisfaça exigência.
S.A. - Cumpra a exigéncia.
Mcomar ' Ind. e Geimércio de Fel- • N. 474.216 - Fabrique D'Appa..
(junto a: marca n. reiliage Eletrique Sprecher & 'Schub
ragens Ltda.
S.A. --- Cumpra a 'exigência.
Satisfaça exigência.
302.:459).
Nova Era S.A. Ind. e Comércio de
N. 4i4.21.3 PreriVa. Usina 1 taVinagres e Bebidas (junto a marca sileira de • Equipamentos de Precisão
Ltda. --a Cumpra a exigência.
302.3e5) - Satisfaça exigência.
N. 477.651 - Oficina atacante"
°rani Industria e Comércio de Produtos Qattnicos Ltda. (junto ao Triwagen • Ltda. - Cumpra aexigéntérmo .n" 427.081). - Satisfaça exi- eia .
gência.
Mendel Brakarz N. 477.856
Produtos Alimentares Gaiato Ltda.
s‘•
a exigência.
(junto a marca o, 148.298). - Sa- Cumpra
N. 477.863 - Sociedade de Aparas
tisfaça exigência.
de Papel Guanabara Ltda. - Cumpra
Carmino Fal g etano Netto (junto ao
titulo n. 151.387) Satisfaça cid- a exigência.
N. 477.865. - Laboratórios HosOnda.
bon S.A. Produtos Quimicos FarmaLtda. ceuticos --•-• Cumpra a exigência.
Frederico Mentia & Cia.
se-. N. 474.248 - Torrefação Capital
(junto a marca o. 170.290),
Ltda. - Cumpra a exigência.
tisfaça exigência.
Imperial Matai Industries KynOcli
N. '474.260 - 474.251 -- Empresa
Ltda. (junto a marca n. 177.498). de mineração Campo Alegre S.A. Satisfaça exigência.
Cumpra a exigência.
N. 477.627 - Grifo publicidade
Fausto Sabia . (junto a marca a.
•
Lida,
- Cumpra a exigeecia.
18n.429) - Satisfaça : exigência.
N. 478.121 - Brastiabor Produi.or
Wahleniar Paula Freitas . Santo e
Antonio José Gonçalves Moreira Leite Farmaceutieos Ltda. -- Cumpra a
(Junto a marca n. 240.132), - 55- exigência.
N. 478.129 - Eros Oggi - Cumti g t Iva exigência.
pra a exigência.
P A Eaton Livia (junto a marca
N. 478.151 - Avon Producte
n. 246.378) - Satisfaça exigência. - Cumpra a exigência.
Les Laborainires Houssel (Junto a
N. 478.163 - 478.184 - Rainha
marra n 2119.20)) - Satisfaça col.
Desenhos e Decorações Ltda. gama:).
as exigências.
lata Goodyear Tire & itublier Co. Cumpra
478.165 - Empresa Paranaense
(junto a marca ti. 273.753). - Sa- deN.
Hotels S.A. - Cumpra a exigêntisfaça 'exigência.
cia. .
Ctn atannea Ltda. (junto a Marca
N.. 478.166 - Jair Braga - Cumexigdiela, pra a exigência.
,
• ' 85 )
a•
Diversos:
Iaaen Corp. (junto a Maré'', ai.
478.167 Capal Co, naercial da
Ano:e-se mediania apbei- Produtos. Automotivos ,I4cla. -. Cum27') t2.
çantiaitia de eXploração a favor pra a exigência,:
Coopernçã?
Bragleita de sit,•0
Na 478,169 N:•.1c,
ii;n111,s.‘1:.álirC4 Comercial Farmaceutica
Ltda., ;•:!!'
2.01` , $55).
'riiêditentR Cumpra a exigência,

N. 478.238 - Organização 11.3.8.
Ltda. - Cumpra exigência.
N. 473.239 - 473.240 - Represar'
tacões Flamingo Ltda. •- Cumpra a•
exigências.
N. 478.181 - A - industria e Co
mércio de Sabões "Capri" Ltda. Cumpra a exigência -- Quanto na
clichê publicado em 3-4-1961 para o
Ttulo: Industria e Comércio da SeMies "Capri" - classe: 48 48 --•
Fica retificado o número do trmo.
N. 478.232 - • Cia. de Ceramica
Industrial de Osasco - Cumpra a
exigência.
N. 478,277 - Confecções Barrak
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 478.130 - Alfredo Lemos dos
Santos - Cumpra a exigência.
•N. 478.137 - Erni`s Bar Ltda. Cumpra a exigência.
•
N. 478.138 - Erni's par Ltda. Cumpra a exigência.
N. 478.224 - Empraza . de Pinturas Pina Ltda. - Cumpra a
gência.
,
N. 478.236
-- 1 a:e...tai & Cia.'
- Cumpra a exigência.
474.27a -ae:a
Cayapó
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 477.601 - Lanificio Abib Cury
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 477.655 • - Sapar IC!
Serve Ltda. - Cumpra a exigência.
. N. 478.338 - Atalha da Fonsieca
Barros - Cumpra a exigência.
N. 478,339 Jonathas Carlos de
Carvalho Filho - Cumpra a exigén.
eia.
• N. 478,340 - 478,341 - Palmeiras
S.A. Admineaaralata- e Agriadla Cumpra ar exigências;
N. 478.349
Papelaria São João
Ltda.
Cumpra a exigência.
• N. 478.351 - Caterpeças tratores
Comércio e ,Ind. Ltda. - Cumpra a
exigência.
- N. 432..P20 - José L. 13rugioni -Cumpra a exigência,
Ni. 432.356
A n , ; Cal; 31
Proditais Cairneany - Cumpra
a çaigên.
eia.
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N. 474.227 - Herbert Bandler S.A
Conte-retal Importadora e Exportador"
- Satisfaça exigência.
N. 474.225 -- Thomaz D'Amato
Satisfaça. exigência.
•
N. 474.231 o- The Hoover Co. -..
Satisfaça exigência.
N. 474.232 - AMerican Hospital
Supply Export. Corp. - Satisfaça
exigência,
a. 474.243 - Irarei lua c aornércio Ltda. - Satisfaça exigência..
N. 474.254 - Funda Diez S.A.
Comércio e Administração de Bens -o.
Satisfaça exigência.
N. 474.255 - Funcia Diez
Comércio e Administração de Bens Satisfaça exigência.
N. 474.258 - Funda Dias S.A.
Comércio e Administração de Bens Satisfaça exigência.
Na 474.257 - Café e Bar Ciaria
mundo de Melo Ltda. - Satisfaça
exi g ência. • •

N. 474,258 - Brito êt Oliveira
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 474.284 - Calce Casa Tecidoa
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 471.269 - Produtos Vitoria
S.A. - Satisfaça exigência.
N. 476.537 4 - Diamond . Povret
Speclalty Corp. - Satisfaça exigência.
N. 477.671 - Eugene Falzline •-•
Satisfaça exigência.
N. 477.872 - Cacolda Comércio e
Industrie' S.A. - Satisfaça exigén.
ela.
S. 477.880 - Formaço Com. e Ind.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 477.881
- Eletrónica Frota
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 498.110 - Fundição e Meta.
lurgica_Sane Ltda. - Satisfaça exi gência.
N. 478.111 - Jerte S.A. Comer.
cio e Ind. - Satisfaça exigência.
N. 478.112 --• 478.113 - 478.114
- Jertex S.A. Comércio e Ind. Satisfaça exigência.
N. 478.117 - Instituto de ()Nina°.
/agia de São Paulo Ltda. - Satis.
faça exigência.
N. 478.120 - Brasilabor Produtos
N. 432.608 - Lanches Flor de
SInfaes Ltda. - Cumpra a exigên- Farmaceuticos Ltda. - Satisfaca ext.
cia.
N. 436.167 Atonto Gonçalves
•
Diversos:
de Oliveira - Cumpra a exigência.
N. 437.302 - Ernesto Neugebauer
N 478.185 - Modelação Anata.
S.A. Industrias Reunidas - Cumpra
a exigência.
cio Ltda. - Prossiga-se como indi.
N. 438.535 - Santo Amaro Inclua. cado pela seção.
tria do Ladrilhos Ltda, aa.- Cumpra
N. 419.744 - Máquinas e Equipa.
a exigência.
mentos Itatiaia Ltda. Prossiga-se
N. 440.477 - Torrefação Capital como indicado pela seção.
N. 474.242 - Tallert Filatelia S.A.
Ltda. - Satisfaça exigência.
- Prossiga-se como indicado
N., 447.113 - Richard Erich Gcb- Tansa
Pela seção.
hardt -.Satisfaça exigência.
• N. 474.267 - Issac Arditi & Cia.
N. 447.640 - Le Touneau Wes- Prossiga-se na classe 8.
4thouse Co - Satisfaça exigên- Ltda.
N. 474.272 - Industrias Qumicaa
cia.
A. 447.841 - i. ': Wes- Dorex Ltda. - Prossiga-se como tu..
tinghouse Co. - Satisfaça a exigén. dicado pela seção.
N. 477.869 - Elias Xavier de Fiei.
eia.
tas - Prossiga-se como indicado pela
N. 447.958 •
Glaceet de Bousso1a seção,
- Satisfaça exigência.
• N. 450.818 - São Manoel Ltda.
Retificações:
- Satisfaça exigência.
.N. 450.743 Aerovema da Brasil
O têrmo 478.243 - titulo Consor.
Importação. e Exportação Ltd*. - et Braslleian de A'Icalturl de CoSatisfaça exigência.
mércio Brasileira de Avicultura S.A.
N. 474.222 - Raymundo dos San- - cl. 8 19 32 41 50 33 - clichê au.
blicado em 29-3-61.
tos - Satisfaça exigência.
N. 474.223 - Indastrias Qubnicae • O • tèrmo 473.119 - marca Odit de
Rodolfo llohr S.A. - Satisfaça exi- Tecelagem Odir Ltda. - classe 23
clichê publicado em 29-3-61.
gência.
N. 474.224 - Herbert Bandler S.A.
Comerciai Importadora e Exportadora
•
NOTICIÁRIO
- .Satisfaça exigência.
.N. 474.22,5 - Herbert Bandler
OPOSI1ÇAO,
Comercial Importadora e Exportadora - Satisfaça exigência: • '
Irruehauf,do' Étrasil B.A,Indil s' N. 474.226,- Herbect Bali:dica S.A.
Comerciai Imporiadpra • e ,Rxparodnra tria de Viaturas ,--.Qp osição- ao
- Satiafaça exigência.
termo n. 104.685
Privilégio

de

,e
I
t

t

„cases Quinta-' ira 10.

•

t •

-"ÍAMO OFICIAL (Ceção IN;

aelezennbro cle 1964

Invenção de .kobert L. Morsa el Oposição ao termo n. 14€.558 Indústria de Artefatos Plásticos Auto Driae S.A. Importação
Juritis GIeti,
modelo de Utilidade Luzalite Co- Plastecnica Ltda. (opos i ção ao Comércio (oposi ção ao termo, neta
, Indústria de Mames Cleido S.A. mérció e Indústria S.A.
termo 645.680 - Nome COTIM% mero 646.177, marca: Prop-Drive,
- oposição ao telinte n. 120.012
interplastic S.A. Indústria e
21).
- Privilégio de Invenção de Tor• Comércio (opos i ção ao termo nú- ciallnástrias Reunidas Irmãos Spi- classe
Rogers
Magazine Ltda. (oposi3sta g Stecl Corporation S.A.R.'
mero 649.805 - Nome Comer- na S.A. (oposição ao termo nú- ção ao termo 648.069, marca: Ro.
'
mero 648.118, marca: 'mis. el. ger, el. 37).
Siderúrgica Barra Mansa S.A. ciai)
e
- Oposição 20 termo n, 120.012 &Irarias J ' Ym “ ré 8-A.(°P"i- n° 50).
Sd
ústrias Gesse, Levar S.A
o_ p rivilégio de Invenção
Tor- ção ao termo „_646.7e5 - Titulo:
,
Fotot
ecreco Instrumental de En- (oposição ao termo 648,544, mar.
Serrarias
Aboores,
ela.
4
11
Isteg ateei Corporation S.A. R.
,e
genharia Ltda. (oposição ao ter- ca: Sereia, cl. 46).
Willys Overland do Brasil S.A. .1°).
Mo 647.547, marca: Columbia, CI.
indústria do IVIalhas Elko Lt•da.
Industrio e Comércio - Oposição Union Carbide Corporat i on (opo- n.° 5)
_
i ção ao termo 647.431,. mar(opos
ao. termo n. 113.269 a- Prisrilégio sição ao termo 648.817, marca: - Copla Comércio Administração
ca: Ek-Elka Rio, cl. 36).
de Invenção de Manoel da :Silva Sigma, ci. 8) .
et Participa.çôea Ltda. (oposição
Fundição Industrial Auto- TécCarvalheiro.
Indústrias Químicas Anherribi ao termo 645.431, Marca: Hapia, nica Wat Ltda. (oposição 50 Ur• Pilote Pen do Brasil S.A. In- S.A. (oposição ao termo mimar° el. 16).
me 647.161. marca: Superatdo. el.
marca Loefarma, classe
Santapaula Melhoramentos S.A.
dústria e Comércio - Oposição ao 648.216.
o ,,
8)
loposi7ão ao ferrei° 472.679 terrno n. 112.728 - Privilégio dene
Eletro Indústria Walita S A.
•
Invenção de Selichi Takase: '
toposiçoã ao termo 646.008 marCompanhia Anonima Today Ve- Nome "Comercial).
Indústrias Brasileiras de Lapis nezolana (oposição ao térmite reitCasa Sano S.A. Indústria e Co- ca: Pneutron, el. 8).
Frita Johanson S.A. - Oposição moro 644.173, marca: bravo, e/. mércio (oposição ao termo númeKing Indústria e Comércio . 8 A.
ao termo .n. 112.728 - p rivilégio nó 41).
•
•
ro 646.423, marca: Sanit-Braz). topostred ao termo 644.333. marde Invenção de Seiichi Takase,
Indústrias de Janelas MetallCasa Sano S.A. Indústria e Co. ca: Volking et. 211.
Armações de Aço Probel S.A --e- cas Ltda. (oposição ao termo me- • mércio (oposição ao terno númeMarcol LouLs efchel Antolne
Oposição ao termo n. 111.603 -- mero 634.677 - Titulo: Simpiex ro 646,422, marca.: Sanit-I3raz)
Bich (oposição ao termo 645.113),
• etaoit deraf popaf gap koka keket Expansão Imobiliár,ia, el. 33).
Casa Sano Sia. Indús,tria e Co- marca: Tio., cl, 17) .
Privilégio de Invenção de Murray
Indústrias de " Janelas Metálicas mércio (oposi ção ao termo númePier Giorgio Menichetti (aipos/.
jerome Rymland.
Ltda. (oposição ao termo núme- ro 646.426 - Nome Comercial). ção
ao termo 644.834, marca: Ve634-869
-Titulo:
simplex
InAlexancier Seri; Marten - OpoCia. Riograndense de Negócios loz Mag, ei. 50).
corporação
de
Vendas
e
Imóveis).
são ao termo n. 122.057 B.A. (oposição ao termo 650.898
Eiyoshi Niahlbzirna (oposição ao
Indústrias • de Janelas Metálicas - Nome Comercial. _
'e
'Walter
v il éaio de Invenção d
ferino 645.790, marca: Ouro Veree,
Ltda.
(oposição
ao
termo
númePilotis .
•
•
Cia. Itiograndense de Negócios clame' 41). •
Luiz Colaf erro - Oposição ao ro 634.668-- Título: Simpl(x, cl. S.A.
• Alcântara Machado Comércio
(oposição
ao
termo
número
33).
termo n. 124.944 - Privilégio de
- Comercio f, Empreendimentos Li650.897. marca: Codern)
Invenção de Osório Cardoso de Indústrias de Janelas Metálicas
mitada (oposição ao termo nerne•
Sheli
Brasil
S.A.
(Petróleo)
Oliveira.
Ltda. eoposteão ao termo núme- (oposição ao termo 647.761, mar- ro 64&.021, marca: Salão. doe
Transportes. classe 21-33) .
Montana S.A. Engenharia e Co- ro 634.667 - Titulo: Construtora ca: Trifungol).
•
Companhia de Calcados Sernor
Companhia-Calçados Clark (opomércio - Oposição ao termo SimPlex- el. 33) •
Bloch Editores S.A. (oposição sição ao termo 648.722, • marca: delan .f oposição ao termo railmeof
SJ . 124.944 - Privilégio cie Inven644.523. marca: Marc!, el. 38.
çãO de Osório Cardoso de Oliveira. ao termo 648.693, marca: F.N. 'piranga, el. 3f.
S.A. Tubos Brasilit - Oposição Fatos e Noticias, el. 32Y.
Aleentara Machado Comércio e
Fundação Industrial Auto Técao termo n. 124.944 - Privilégio Cia. Mi n erva de Cervejas (opo- nica Fiai Ltda. (oposioão ao ir- Repreeentaçes Ltda. (oposieto • ao
de Invenção de Osório Cardoso de sição ao termo 642.915 marca: mo 647.750, marca: Treinetel, cl. termo 696.022. -marca: Salão dos
.
Ouro Branco).
Oliveira.
n.° 5) .
Transportes. el. 21-33).
•
Indústria de Melas Iris S.A.
Alcântara Machado Comércio e
Pr amei, r Fornecedor a de Mate_
Fábrica de Motores Elétricos
falo Ltda.. - oposição ao termo r i a i s Ltda. "(oposição ao termo (oposição ao termo 646.370 mar- Empreendimentos Ltda. (oproicão
ao termo 646.023. marca: -Salão
125 , 363
privilégio de eriven_ n o 644.337, marca: Premiar, c/. ca: Dominioni Modas, ci. 3,6).
Fundição Industrial Auto Téc- doe Trrnaportea el 21-331..
ção de General Electric Company, no 18) •
Indap S.A. Indú e tria Art•,fa'os
Carbrune S.A. Indústria o Coe Premiei' Fornecedora de Mate- nica Fiat Ltda. (oposição ao termércio - Oposição ao termo riais Ltea. (oposição ao termo mo 647.159, marca: Superauto, de Metal° de- Precises) eopoeieãO
el. 39).
•
ao termo e46.867 Titulo; Inn, 125.454 - Modelo de Utilidade 644.340 - Nome Comercial)
Companhia Brasileira de Roude . Baumer QBS Cia. Brasileira de
Estolanientos •Teporman S.A. dert•Inee e ire a e Artefatos de Ara'
pas ((posição ao termo número ((oposição ao termo: 646.275 -_ me. eI, 111 •
Equipamentos.
Companhia Cervejaria Ca-uri(
Elias Bileski - Oposição ao ter- 633.047, marca : Supor Mercado Mareai Coniunici . Mirim. ci. 401.
Mo n. 125.607 - Modelo de Utili- do Ducado).
Plásticos "Viu' Embalagens Lt- fopneição ao termo 644.254 nearCompanhia Brasileira de Rou- heiteàa (oposição ao termo fleme. ea : Cairo el• 4111.
dade de Vicente Avela Netto.
encitiFtria de Tapot
Wapsa Auto Peças S.A. - Opo- pas (oposição 20 termo número ro 846,231) - Titulo: Papelazia
(ancia ieen co M omo 637.9e3,
sição ao.térmo n. 126.051 - Pri- 633.049. marca: Supor Merecido Wm Lida classes 17-38).
vilégio de Invenção de Sociéte Ano 'do Ducado).
Saturnia S.A. Acumuladores merca: efonaco. cl . 40).
União Fabril Exportadora S.A. Elétricos (oposição ao termo 'núAlcân!son Mechreo Comércio e
nime Dite: Vehieules Et Travaux
(U.F.E.) (oposição ao termo nú- mero647.767.
Vetra„ e Florimond Douchet.
eL to .
marca: NtIMO, fanoreonr1 O,, ontere lefda. (opesOcâo Promeca S.A. Indústria e Co- mero 649.449 - Titulo: Estrela
ao. tenra. 646.025. marco: Sete°
•
mércio - Oposição ao termo do Sul, classes: 33 e- 41 - 46 Alia S.A. Rádio e Televisão- In- do Tranaporteo, eI 21-33)
ri. 142.504 - Modèio Industriai de 48 - 50).
Alcienes o n Marbe e n Cornérse ° e
dústria a comércio (oposição ao
A B c Rádio 'e Televisão S.A. Urino C•48 EM. marca: Alta, el. Emprsrnri.nr,to 7
•
indústrias Romi S.A.
(ep•-.Orãt,
(Oposição a0 termo 847.420 ao ` termo 646 .024 me rca: SpiãO
Ancora Indústria e Co/flerte) Frase • de propaganda: Seu Crecli. rd 8).
• Indústrias reunidas •Vidrobrás da( Trao nortes'- e' 1-33) •
Ltda. - Oposição ao termo
vale ouro. el. 32-33). •
C ompnn inia Uree et dor /a p r o adoLtda. (apoaleão ao termo número
ri, 149 . 850 __ modelo Industrial de toManoel
- Correia . Si
(oposi- 648.206, marca: Hidrobráz, classe re g Aeocar e Café (oposiceo
SABAP Sociedade Anônima Brasi- ção ao termo 644.748,mões
marca: Sa.- nO 16) .
termo 65 e).117. moei : RAn P-"10,
leira de Artefatos-Plásticos.
Fundição Industrial Auto Téc- el. 41),
Indústria e Comércio de Calça- voy, el. 41).
Produtos Contact S.A. (oposi- nica Fiai Ltda. (oposieão .ao • ter_ Astee Assessoria Técnica a Emdos Arco-Flex S.A. - Oposição ao
ção
ao termo 64E1.012 ,marca: mo 647.180, marca: Superauto, 07é.fa3 de Credito (oposição ao
termo n. 149.850 - Modelo Industtrmn 847.015. marra: Aatee o el.
classe 6).
trial de SA13AP.Sneiedade Anônima Trufficompac, el. 8).
Indústria de Embalagens Lino- Bernardo Goldfarb (oposição ao,
Brasileira de Artefatos Plásticos.
Ancora Indústria e Comércio Li- pode Ltda. (oposição ao termo termo 648.348, marca: Mariva, el.! Astec' A r see r aorla Teentén r
p5 e:riso
.),e.s rio Crédifoe (oposeçao an
mitada - Oposição ao termo 649.190," mareai Uri-Pack).
n°1161. •
•
84714- lem e e .00---orConfeeçõea Livorvio Ltda. (opo- Bernardo Goidfarb (opos i ção ao t erri.0
n. 149.8K - Modelo Industrial 'de
• e "
ti
SABAP Sociedade Anônima Brasi- sição ao teme 645.644, mares: Li- thno 649,140, mareai ; ,Confee_i
Condoro'l Ti TI n `'
;. • í&-i. •
vorno, el. 2$) . •
leira de Artefatos Plásticos.
o ,. •
„a ções Manca. el. 3e)..,
dão. rex 'i.té"m0) 652 assa. enearete ceiPirneleam-Pom Daistr•buidora • de
Ancora Indústria e Comércio Li.
Fábrica Natal de Artefatos de mooPaL ee 1)ea, '
1. )
.;
pitada - Oposição ao " termo Produtos-Alimentícios Ltda. (Op.O.- Papel Ltda.. (('posição' ao «termo i."Pràdrxo n 1in! e• t g 04.!..r:tor;.R1. •
.fto
ferroo
645.86a,
1
. 140.868 - ).4ode10 Iitjustriae ele
91:1 rcr: 647.137. mareio; Natal,. eu
. 38): .
tãl) ac tRryner tn , r35), - anee - a:
-raiai-PM)
SOCiedade Naônima BrosiRothschild (Lourdao, o,aaacia- Colmeal el.: • 151s
Jarnarlim
•
Comercio - Indestría e noitada (opiseceo ao:tieirm0 núnieArtefatos Plitstioas.
( ..(
Condu T•r '/ g;nr•f r,-. c••
•
ao ao I ro 048 091, marca: Deral. el. niee frio
eg 8,A. Organização Nacio- Importaçiee. Lida. foposia
af, 7 ,z.--/-^ , 5 e- ;ff!' ' mare;:: Peta
Urino
643.062
mor
c
a:
Colatex)
.
e
ExpoliaçlleImportação
Dal
I m ero 38).
LeteX, eln si o 1)
ro.

•

M, •

•

•
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Companhia Nacional de Vidros
e Molduras (oposição ao termo
n. o 643.624, marca: Vidromol, cl.
n. o 40).
Frigorifico Cr Uzeiro S.A. (oposição ao t(nno 64..362, marca:
Cruzeiro, cl, 4),
Plastifon S.A. Plásticos e Derivados (opooição ao termo número
818.775 - NOM2 Comercial.
Indústria e Comércio de Artefa.,
tos de Metais (Icam) Ltda. (oposição ao tarmo 471.502, marca: Dicam cl. 11) .
Aucli]Control Auritoria e Consultoria Ltda. (opo:Ação a0 têrmo númer 633.949 - Nme Comercial).
Kelmaq A "A Máquinas Comerc i a is a Gráficas (oposição ao Verg ris, Cl. 33) .
me 645.129, marca: Super Black,
Giroflex S.A. Cadeiras e Pol- ! classe 17);
tronas (opiaição ao termo númeM. B. Indústria e Comércio de
ro 648.508, frase: Sonho da Faml- Bijouterlas
Ltda. (oposição ao
tia realizado super carnet Ia:mea- termo 620.042
-- Nome Comerria Diplomata, cl. 1 a 50).
cial).
Girofiex S.A. Cadeiras e PoltroCompanhia cional de Vidros
nas (oposição ao termo 646.509,
aiupor Carnet Bancário Diplomata e Molduras (oposição ao termo
a Sonho da Família Brasileira, 643.627 - Nome Comercial).
Brasileira de Vinhs S.A. In.
3( Ia 50).
e Comércio (oposição ao
Gtrofiex S.A. deiras e Poltro- dústria
, termo 626.075, marca: R o fnigenas (oposição ao termo 646.510. I rantos Bra.ílla, cl. 43) .
fra.ao Sonho da Família Brasile1-1 Revista Visão Ltda. (oposição
ra Super Show de Prêmios Diplo- ao têrmo 1344
058, marca: Visão,
ma, el. 1 a 50).
] clas s e 50

Volkswagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automó veis D.A.
(oposição ao termo 649.225. marca: Vent-kar, cl. 39).
Volkswagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S.A.
(oposição ao têrmo 648.882, marca: Volkswillys, cl. 11).
Volkswagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S.A.
(oposição ao termo 648.861, marca: Volkswillys, cl. 8) .
Volkswagen do Brasil Indústria
e Comércio do Automóveis S.A.
(oposição ao tênno 648.864, marca: Volkswillys, cl. 31) .
Volkswagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S.A.
(opo s ição ao têrmo 618.883 marca: V a lkswillys, cl. 21)

mero 640.508, frase: Sonho da 645.237, marca: Cindy, cl. 48).
Adolfo aiilani (opocição ao terfamília realizado Super Carnet
Bancário Diplomata, cl. 1 a 50). mo 645.233. marca: Cindy ParIndústria Meta,lúrgica São Cae- ker. cla.sso 48)
tano S.A. (oposição ao têrmo
S A. Indaatria e Camermero 646.509. frao,o Super Cornet
Bancário Diplomata o Sonho da cio (oposição ao têrmn 645.126,
1 marca: Hectofluo, cl. 17).
mjVa Bralleira, el. 1 a 50) .
Helio:s S.A. Indústria te ComerIndústria Metalúrgica São Coe- cio (oposição ao têrmo número
lano S.A. (oposição ao têrmo nú- 645.134, marca: Hee -togai°, classe
mero 646.510. fraso: Sonho da fa_ 17 ) j
mil!: Brasileiro •Super Show de
prarrOo ; Diplomata, el. 1 a 50) . j Helios S.A. Indústria e Comer! cio (oposição ao termo número
Indústria Metalúrgica São Ca- j 645.133, marca: H o ctoset, alasse
atano S.A. (oposição ao termo' mo 17).
•
n.° 646.510. frase: Sonho da ta- I, Indústria de Tapêtcs Atlântida
mina Brasileira Super Show de S.A. (oposição ao termo 837.992
prêmios Diplomata, cl. 1 a 50). - Titulo: Decorações Mooaco,
Indústria Metalúrgica São Ca- ela-se 34 40.

ca: Elycar, el. 21,

Condoroll Tinias S.A. (oposi.
aão ao termo 651.570, marca: Laa
bo Art, el. 1).
Kellogg Company (oposição ao
termo 645.401, marca: Popa, elasn o 41).
Indfratna e Comércio São Lucas
8.A (oposição ao termo 646.585,
Mar a o São Lucas, c/. 14).
3 C Rádio e Televisão S.A.
(oposição ao termo 647.423, frase:
Sua mensalidade vale ouro, elas:Ao 32-33).
Braapla S.A. Indústria e •Co.méreio de Matéria Plástica (opoalça() ao termo 614.993, marca:
Plasba, el. 8),
Auto Estradas S.A. (opooição
termo 645.620 - Título: Intarla-'

Nd

Ca

Volkowagen do Brasil Indústria.
e Comércio de Automóveis S.A.

(oposição ao têrmo 648.860, marca: Nome Comercial)
Voikswagen do Brasil Indústria
e Comércio de Automóveis S.A.
(opdtiço no termo 648.938 - Titulo: Eclycar Automóveis cl. 33).
Volk s wogen do Brasil mdústria
e Comércio do Automóvel S.A.
(ovosição ao termo 648.470. marca: Auto Elétrica INT-ciooal, cl.

Vo:k civa.g en do Bra-il Indústria
e Comére r o de Au!ornóvel ç. S.A.
(opoição ao êr rrio 849 153. nu, rI João Rucian Ruiz (oposição ao ca: Sanear, el. 21) .
airoflar
S.A.ao
Cadeiras
e Pol- térrno 646.026 marca: Periquito,
tronas (oposição
têrmo 646.511,1
Volkswagen do Brasil Indústria
frase: Super Carne!. Bancário Di-j el. al) .
e Coinr&o do AWomovels SÃ.
plOmata O Sonho d a Famil ia BM. ! Metallwyrkc Plansee_Aktienge_ (oposieão ao têrrno 6a0 614 __. Tiplomata o Sonho da Família rea_JSelichaft (oposição ao têrnm nú- tulo: Auto Técnica Volcastro, el.
Itzado, Cl. 1 a 50).
I mero 644.436, marca: Elmo, classe
Vo l kswaaen do Brasil Indústria
1n. 0 8) .
e Comércio de Automóvel.; S.A.
Indústria Metalúrgica hão Caetano S.A. (oposição ao tênno núDolfo Mitani opoaição ao termo (opo s icao ao termo 648.934, mar-

o
111105

Indústrias Colin S.A. (op alça°
ao tê ,*mo 844.944. marca: Ll.n.
el. 23.

Indústrias Colhi S.A. (oposição
ao têm° 644.945, marca: Liam
el. 36) .
Parfumea Coty S.A B. loposa
cão ao térrno 644.943. mare:J:
Sputnik. cl . 46.
Parfumea Coty S.A.B. (oposição ao termo 644.950 maca
Sputnik - Insígnia, el. 46-47) .
Lapis Johann Pab e r Urb. (opo_
s:ção ao tèrmo 645.123. marca:
Osmio, cl. 17) .
Hoelzel S.A. Indústrias
645.179, marca: Prima. cl. 17).
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Condoroll Tintas S.A. (oposição
ao tèrrno 652,265, marca: Miner.

cal, el. 16).
Condoroll Tintas S.A. (oposição
ao têrmo 652.306, marca: Ciravinil, cl. 1).
Indúsrtia de Meias Apoio S.A.
(oposição ao termo 643.238 Nome Comercial).
Compania de Hotel s Comodoro
(oposição ao termo 638.703 - Titulo: Comodoro, el. 33).
Imobiliária Estoril Ltda. (oposição ao têrmo 638.439 marca:
E:.,!oril. ci. 50) .
, A. Viveiros & Cia. Ltda. (opoI sição ao tênno 643.203 - Titulo:
'Casa dos Parafuaos, el. 11).
Oawalclo Montoiro da Silva rilho (oposição ao térrno 632 236,
marca: Alvorada, cl. 11).
A G. Vidal & Cia. Ltda. (oposição ao termo 625.886, marc: A.
G., cl. 21) .
Matalúrgica Prometa! Ltda.
(oposição : ao têrrni) 626.908, mar
ca: Promotal, el. 5) .
TEIMO /V 112.54's
Em 13 de asõ:to de 19
Société Indusriei1e De'. Minerais
de L' Guest ."8. I. M. O." e Comi:lis.
sariat a L' Energ:e Atcm:q , ze Franct.
Título: 'Proce.sso para tremaento'
de minérios de tiranos". aio de Imençao.
19 - Processo de truáirnen1 ) de
minérios tiraníferos, caracierizad0
pe_o falo de tratar-se pela as ,o1uções de ataque slidfarios
nérios; preparar-se sem pir.sda
uranio, um preconcemradclo
ro cale l.co sólido que, a SegUr se trata de modo a redi.ssolver compteta.
mente o urânio dssolvendo a menor quantidade possível de impure.
zas, e se dá urna solução ttraffli era
purificada contendo o urânio soi: a
fórma de seis de uranila.
15.
Seguem-soe os pontos de 2
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção interm(Jonal
e o Art. 21 do Decreto-lei, no 1.963,
de 27 de agosto de 1945,
Prmr1.dades dos correspondentes por) ,dos
depositados na Repart . çlo Patentes da França, em 14 la o .o:to
de 1958 e 30 de aa0sto de 1553 m'ib
os nos. 772.501 e 773.491, r'sp -Tt:vamente .
n8

'FIRMO N , 1118.792
Mannesmann Aktionge-eilschaft
.?tano S.A. (oposição ao têrmo
(opoa i ção co têrnio 644 497 marEm 25 de abril de 93o
Kilyon S.A. (Indústrias Alimen- ca: "M M", el. 16) .
646.511, fra y e. Super Cornet Bati(oposição ao têrmo nútário Diplomata o sonho da ra- Lidas
.ie.
Mannesmann Aktiengesell.,ch';ft
N. V. Ph , lips' Gloeilamp
mero 645.092, marca: Ki-Kame,
milha realizado, el. 1 a 50.
mar- ken - Ho!anda.
(oposição
ao
tèrmo
644.498
prêmios Diplomata, el. 1 a 50) . cl. 41)
cl. 16).
Ca "M M" Titulo: "Apeifeiçooada pr: ,ccs.so
Instituto Vital Brlzil S.A. (opo oWeston S.A. Produtos AlimenJ. R. Geigy S.A. (oposição no para pnctinzir e aplicar dica:iro bcn.
stçãO ao termo 646.880, marca: tidos (oposição ao tèrmo número térmo
645.166. marca: Prima. cl. zonitrilas bem como de caninas'.
645.785, marca: Bonn, cl. 41).
iCi R-Bê, cl. 3).
ções herbicida: contendo a s: mos.
n.
o 2) .
Lalaorterapica BrIstol S.A. In- Angloamérica S.A. Industrial e
mas". - Priv:10;10 de Inverte..o
Ciba
Societe
(oposição
ao
térmo
dústria Química a Farmacentica Importadora e Exportadora (opo- 645.307, marca: Eleogin. cl
19 Aperfeiçoado prcce..-so ;,ara
.
3)
.
(oposição ao tèrmo 644.343. mar- sição ao termo 645.823, marca:
U. El. Vitamin Corpoaation produzir clorobenzonitrilas, ca:acte.
"AA", el. 21).
Unilabor. cl . 1).
por compreender a :anão do
(oposição ao têrmo 845.008, mnr- rizado
conversão de 1, 2, 3, tricolo ,.o-benLaborterapica Bristol S.A. In- Príncipe Indústria Alimentícia en:
Frutocê,
cl.
3).
zeno em uma mistura de 2, 3, - dia
,Iústria Química e Farmacêutnca I Ltda. (oposição ao aérmo 648.140,
8-dieloro.
Cocill Compania Distribuidora cloro-betinzonitrila e 2,
(oposiç'áo ao têrmo 644.344, mar- marca: Principia cl. 41).
benzonitrila, mediante int-P..ração11.
j Volkswagen do Braoiii- Indústria In Livros (oposição ao termo nú- com
,,a: Untlabor, el. 2).
aedo cianídrico em presença
de um catalisador contendo cobre
Laborterapica Bristol S.A. In.' e Comércio de Automóveis S.A. mero 648.787. marca: Ecodil) .
Companha Distribuidora respectivamente com cianeto eu.
dtá.stria Química e Farmacêutica (oposição ao têrmo n.o 648.935, le Codil
Livros (oposição ao térmo nú- proso em presena de urna base ni(Oposição ao termo 644.345, mar- marca: Edycar, ci. 11).
trogenada terciária.

ca: Unilabor, cl.
Volk.swagen do Brasil Indústria mero 848.770, marca: Scodil) .
Seguem-se os pontos de 2 a 17.
Samuel Garson (oposição ao ter- e Comércio de Automóveis S.A.
Dircela Tavolleri (opo3ição ao
ano 645.500. marca: Gerson, d. (oposição ao têrmo 649.224, mar- tèrmo 852.481. marca: Cristal. cl .
Prioridade; Holanda em 28 . de abril
rit o 501 .
de 1959, sob o n9 238.688.
41).
ca: Ventarrar, el. 31).

41538 Quinta-loira 1
131311330 31/9 110.051

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
tEale0

no.oes

rei 2 de inalo de 11960

.Em O de junho de 1960

* 4571011 Internationale Eteseareh Metatee„blppij S, V. ..— Rolando.
Titulo: Clitoposiedo de óleo nienepel eniulslOnáVel". — Previlégio Cie
Envend10.
19 — lima composição de óleo miem' emulsionável, caracterizada pefato de compreender um +bico lue
ificante tendo um indice de viscolidade ele, pelo menos, 80, e contracomo aditivos , (1) e e 4%, poi
, de um meno éster de um *doo
s° tendo, pelo menos, 8 átomos
e carbono e uma alquitene, e 12)
5 a 3%, por pês°, de um, alqUal fepoxi-polioxielquileno-glieol teado a
fórmula
R-fenii- (OR') n — OR".011
em que n 41 um número inteiro de 2
o, 8, R é um radical alquile come 4 a
24 átomos de Carbono, e Re e Re'Não
Étrupos alquileno.
Seguem-se os pontos de 2a 21.
A requerente reivindica de acordo
a Convenção Internacional e o
F. 31 do Decreto-lei, 319 7.903, de
• de agesto de 1945, a prioridade do
Orrespondente pedido' depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
tinidos da América em 4 de meio
.de 1959, sob o n9 8i0.
563.

Requerente: The Brátieh Roubei
Lenited — Inglaterra,
Titulo: Processo para a prepareção
de 4-met11-3 osto-5-alfriee.sterdI1es —
Privilégio de /menção.
19 — Um processos para a preparaOro de 4 e lneel-3-oxo-5 alfa-eetereides,
caracterizado por cornpreeortrr a reação de um 4-tiorneal-3-oxo-delles 4-eetereide cem uma steução le um metal alcalino ou alcalino teresao em
amônia liquida.
Total de 4 pontos.
A requerente relvind_ca aCto/0
com a Convenção Internado:lel, e c
Art. 21 do Decreto-lei IV 7.993, de
27 de agósto de 1915, as pr Oreindes
dos come/senti E ri t is pedidos depositados na Repartição de Patentes ria
Inglaterra em 9 de junho de 15'59
.eob o ne 19.766 e 23 de maio de 196e.

TERMO le 9 110.527
Em 18 de maio de 1980
Requerente: Eaeo Reeearch And
Engineering Company Elizabeth, Estados -Unidos da América..
Titulo da Invenção; "Processo Auxiliar da c-olheira e rdescaroearnento
do algodão'. — Priv14gio de Invenção.
— Processo de crondicionamento
de fibras de algodão em rama, carne
tenzado peio fato de submeter-se os
fibras de- algodão em caroço antes
do ciescaroçamento a uma aplicação
uniforme de 0.03 a 10% Por Péso
eeadee no péso das libras de algodão
em rama de um álcoo: mono -hidrico CI3 a C32 de cadeia ramificada,
no qual o referido álcopl é em limeido a temperaturas entre 409 e 1151'7
(4,44e e 46,11eCi
Total de 15 pontos.
Pinalmente. de acórdo com a ConSençáo internacional para a peotedio da Propriedade Industrial revista
na Haia (1925) e o artigo 21 do Codigo da Propeedade Industrial, reivindica a prioridade de iguais pedi.
des depos!tades na Repartição dr
Patentee, des Estados Unidos da América sob oe números 815.322 . -e 815.326
eni 25 de maio ele 1950.
.
TERMO N e. 120.024
Ene 8 de junho de i960
Reseaerente: The Plaseic coatirra
Corperation — atados Unidos da
America,
Invenção: "Compos.ção para preumedecer uma placa de mestre que
leva uma imagem, premem:ta, por
meio de reprodução elèteofetográficei e — Privilégio de Invenção,
— Soluão aouose, diluíeis, caracterizada pelo fato Mie eht OoMpreende essencialmente Mn material orgradeei, sublvel na agua, formando
filme, tendo g'ruptis ~Lb de ssarboidio coeso adelo poliste-410o, celulose
de carboximeti10, ou acedo alginico, e
um sal Complexo Inorglinkro
pa água selecionado da ferre —
f
de eiddlo ou patászio.
do a s011ierito Une po de eárea de
tgioWneto
Alle preferivelmente filio IltImãor a
de 3,0.
Total de 3 pontoe.
Prlorkirede: Exteeloe Unidgs
Mateira em 18 de Stelebo de iNfr,
o no 221 .101..

'IsPIRMO N9 121.563
Dep. em 28 de eitho de 1960
FaikOte de Invenção:
Titulo: Aperfeiçoamentos introduziece em bombas de óleo Gare prensas hidráulicas.
Reetierente; Alvaro Coelho de Silva, — São Paulo,
19 — Apeitiçoameentos

dos em borbas de Óleo para prew-as
hidráulicas", que se constitui por
chassi ou caree—e, uma caixa
drica, com ba..e de fixação, provida
na face frontal cie projeçao enndrica
de menor diAmecro em cuias wareminades tem embutidas maneais, espaçados Per bucha, noa quais apo.ase .o eixo da oomba, o qual e presente pela tampa da referida proeedeo, além da. qual recebe a polia
transmissora de Movimento e ainda
sendo passante dito eixo, pela tampa
trazeira do chas s i, • caracterizados
essencialmente pelo fato de no centro
da temera interna do chassi' o referido eixo possuir unia bucha exceletrica sõbre a qual tem moinado um
rolamento igualmente excéntr'co: as
-paredes internas e laterais desta c/mera possuem duas sallencias diametralmente opostas e portanto perpendiculares ao eixo, saliências essas, providas de corte curvo para encosto Ou guia do rolamento excêntrico; pelo fato ainda das paredes. externas e curvas do ' chassi, no mesmo
plano das guias, disporem de projeç es ei/indricies providas, juntamente com ais referidas guias, de furos
~sentes dentro das - quais atuam
dois pisteles, comprimidos, alternadamente pelo rolamento excêntrico; pe.
lo fato ainda de nestas projeções terem fixadas duas bases portadoras
de um furo passante vertical e no
centro do lado ,interno, de um furo
passante horizontal, cornunicantes
com os furos verticais e faros dos
p.stee,s i no mesmo paio dos furos
Verticais partem da e referidas orofestles, tubulações, se superlotes eruvas e- !solidárias nos detereis do regletro 4e Reide do óleo e as interiores' Cureme sio sentido trar.eire e unidas entre al.
•
Totat de e pontos.
Toamo 119 122.819
dm

14 de setembro de 1080

Requerente: Uneeersal 011 Produsts
Company -- retadoa Trinidot da América.
Titulo: Procasos para reativar usinates ou agentes de serpeá° /nomealgos. Pri vilé
gio de ~IMO.
19 — PrOle.e0 para reatava:. ara-

'entes Ou entes de soma* %urda, t. na elparadito de eOln nniriteratt dos
Pliret

Dezembro

de 196 2k •

TOesmOS e que a* Mimaram Isletivos (Nado para sdmIn straç5çi pdor vta
pela retenção de contaminardes Or- tral, cársetemizado por érorfliereendék
gânicos, caracterizado pelas estagio* a polisnerização de ge/atirig, kidroge
de Passar através do aorvente desa- sada Com de 2,5 a 7% edl peso de
tivado uma eorrbnte pur gadora de
hidrocartemetos, contendo uma paraf.na normal, tendo de 3 ti Átomos de carbono por molécula, depois,
hidratar dito eorvente por contacte
coro unia corrente contendo água e,
sub-egticnte, aquecer o sorveste hidratado a uma temperatura de carca di 25(v C a cérea de 375eC.
Toei! ce 13 pontos.
Primidade: Estado. • Unidos ao
Amérlea Cm 14 de setembro de 1950
sob o n e 239.990.
—
MIMO N5 122,914

&iole], baseado no pais° da gelat.na,
Seguem-se os Pontos de 2 a 5.
À requerente reivindica de acórde
coza a Convenção Internaceonal e 0
Art. 21 do- Decreto-lei, n9 1.90a
27 de agóstO de 1945, a prioridade
correspondente pedido deposientio
Repartição de Patentes dos E %tad'
Unides da América, em 19 de ceitil.
bro cié 1959, sob n 9 843.631.

Em 21 e eeetembro de 3980

Teetron Industries, Inc. — aio.
dos Unidas da América,
Titulo: "Prosesao para a fabraaçãe
de cerbeças -de grampos com fenelei
duplas". — Privilégio de Inveneece,
'19 — 0 processo para a /atei
de um a Pe ça em bruto para ura
positivo roscado tendo uma cale a
guarneckie de uma reentrancia rue
tora de chave, ()Alto proceeso
caracterizado por compreender
proporcionar uma obra eliindrica
dittnetro e comprimento predeler
nados, submetendo-se a maior
da (Ltd obra à extrusão para tee
uma haste alongada de um ci • .,
tro eubstencielmente menor Mie1:d
dito dierne T ro predeterminado e u
parte de cabeça essencialMente 'n
usina*, tendo uma euperficte extra.
ma plana de um diemeteo pelo menos diO grande quanto o 411emetrs
máximo da obra, e à !regui/. meei
único golpe simultaneamente perf
rendo-se à dite parte de cabeça.
viamente não usinada para dar
ma final à reentrAnaa receptora
chave e recalcando-se a sEta ela
da cabeça para proporcionar a c
figuração externa final deseja:1a.
Seguem-se es poeta s de 2 e 5.
A requerente reivindica ele P ró
com a Convenção Interna etia! e
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.9e3,
27 de apesto de 1945 a . prieridede
corres pondente pedido depositado
Repartição de Patentes dos Eataddit
Unidos da América, em e de outubrd
de 1959, sob o no, 844.9eds.

Requerente: Deep Dee Provesses
A. G, — Suiça.
Titulo: Proceeeo de aplicaçao de
ebr em tecido aveludado e atapetraio.
— Peivlieel% de Invenceo.
— Proce.sos para aplicação et,t
de num tecido aveludado ou atapetado em que o tecido com a face
aveludada ou atapetada para baixe
é comprim.do des'eendentemente centra um ou mais receptáculos,
um tendo uma parede fina 'vertical
com bordas livres, de modo que uma
área cia parte aeeludada ou atapetaria do tecido entra no receptáculo
e é separada da restante, ertzecterisada pelo fato que cada receptáculo
recebe uma quantidade medida de
agente csiorante 'e que a parte aveludada ou atapetada dentro do decedtáculo é comprimida para abscrver todo o agente colorante.
Total de 22 Pontos,
TERMO N9 122.989
Em 33 de setembro de 1960
Requerente; eandoz S. A. -- butTitulo: Processos de produzir co
untei de dispensão. — Privilégio de
Invenção.
19 — Processo de produzir toantes de dispersão com grupos reat.vos,
caracterizado pelo /ato que corantes
orgânicos que contém pelo menos
um grupo .amino com átomo' de hidrogênio eubstituivel ou compostos

orgAnicoç que possuam pelo menos
atm grupo mine com átomo de hidrogênio eubstituivel e, alem duro

pelo menos um oubstituinte oapáz de
formar corante, são condensados
com um derivado punconal de um
ácido aromático mono — ou b!-nuclear que tem pelo menos um grupo
halogencealcollo de baixo peso molecular, e pelo fato que os resultantes
produtos reacionals, no caso lenconterem restos de compostos oegttnicos.
com substituintes formadores de corante
transformados meliante
reação atice:nada eia coranWs iroçosolúveis em água, escolhendo-se
componentes de modo que as produtos finais tquern livres Je grupo.
enaboxilicos e etirionicoe.
Total de 2 pontos.
Finalmente a requerente reivindica, de aceado com a legislação aplicável, a prioridade do correepondente podido de patente depositado na
Repartição de Patentes da Sulca em
28 de setembro de .15.59, sob O nemeTe .7e . 545 .
••n•••n•.,

TERMO NO 123.252
Em 6 de outubro ' de 1960

11,1

à

game.... •
rald0 Nç' 123.584

Em 18 de outubro de 9180
Requerente: RosentaI Pinte Oftealcante — Estado da Guanabara.
Titulo: Um aparelho para debtliêinação de enc anem e ntee. — Pr
gio de /nrenção.
19 — tini aparelho para deeoletrução de encantamentos caracteazedo
pelo fato sie eer provida unia luvaguia com uma dos extremidades epi
forma de teaa de sino, cend
ademicente F. um grande carretel c ui
eixo e ripo:fedo por Um garfo solidário á referida luva- g rila°, sendo . 111
caixa ou Proteção do d ito carreta
também s oliderfa ã luva-guia.
Total de 4 pontos._
TERMO Nel. 123.598
Rui 15 de outubro de l9(1
Requerente:

at C..;11:91i JoF:4 SOM-

Paulo.
Titulo: Nevo moeelo de chaveiro.
715I,M0 NO 323-.181
— Modlee de Vendeste.
39 — Novo modelo de Chavewe ea
Em 30 de setembro de 'leo
pekr um suporte formado-racteiz
Merck Co.. inc.Estados: un por dots claros ligados peles Centros,
dos da América.
tom to peaterms onduladas, "lisa as
Titulo: "tem poemeto de prepara- quaie ffitAe inserida., pinos co'- flanção de -um aeleukr farmactsuetce. — ar"-, dites. pinos suportando merque..
Privilégio de .Invenção.
leten.: para chavew e uma alça de fili tim paocesci Para a reelPIIA' xação
do chaveiro.
çk' •de in vendo farreneèotiec Reler. .Total de 1.4 i4'ritoe.
-

DirAR O
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1

MARCAS DEPOSITADAS.
„.

Pubifealgto te6f0 de asdrdo, com o art. 130 do Código da. Propriedade Industrial. Da data ela publie.aeão começat a
Correr at prazo de (() &as para o defcran.ento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar mame qposie,6ea SO fiepastamenio
Nacional da Plopidedade L.alustrial aquaana que ao julgarem prejudicador cem a concessão do registro requerido.

Mamo n.° 654.367, de 4 - 8-64
Luar S. A. — Silos e Armazens C,Ons-

Trino n. o t.54.373, de 4-8-1964 •
Evo it.ye de ..ndau'

trueões Indústria e Comércio
São Paulo

WiDit/PBX

"SILARn

21 e 36
Tittau ue E.stabelecnienria

,Ind.

Brasileira

Tê-mo n." 654.36, da 4-8-1964
Rubens tx Azcvede GaIVão

'CLUBE DOS MUNiCIPIOS.
Casse 45
Amidb, alvejantes, ara. água de lave.

ebrira agua simirásia, casa para asma-

lhos, detergentes, esponjas de aço, fda.
foros. Inivoa, lixas, ia de aço, pomadas para calçadob, palha de aço, praparados para polir e limpar madeiras.
Ildros, metais e objetos, panoa para
polir e para limpeza, panos de easneril
e manteria] abrasivo empregado na lima
pesa de metais e objetos, sabões em
serei, sabões em pó, era flocos. &agonia
caos, velas e velas a base de

estearina .

Taram n.e 654.370. de 4-8-1964
Câmara Administradora cle Bana
Ltda. S/C.
São Paulo

.411.31rifiARA.DOR1
1n4_ BENS Urna
4-5,8 e

Cio Paula(ass 33

Titulo de Esrieleements
Termo n.o 654.3;7, de 4,8-1964
Praksis — Ed tira de Liv7os Ltda.
Sc
a P,

PRAKSIS

Nome Civil

Clamas: 33 e 36
Titulo de Estaberecirainto
n.° 654.372, de 4 - 8 - 1904
Olavo Gonçalves Onero
stic Paula
m
;&risu...e
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

-Irètatter ar. 654.374 e 654.37g,
4-8-1944
boa Meyer de tendam
Sc'
5 Parlo

13mt.

teralirtt
Caer e 23

de elarefe
Caem 30

háigee

Artigoe da clarete

da

Classe 33
Aplicação cm papéis e na propaganda
de negócios de compra e venda de
imóveis, lotcamento de terrenos e
construções imobiliárias
Tirmo n.° 654.383, de 4-8-1964
José Wanderley
SNr., Paulo

Awinct-se 8

Classe 28
Embalagens plásticas em geral, notadaIND: BRASILEIRA
mente envelopes plá.sticos Tara acondicionamento de mercadorias. diversas
Térreo n.o 654.386, de 4-8-1964
Alman.Aues, anuários, armas Impres- Rodoviário Traneguanabarino Ltda.
Classes: 21. 33 e 50
so& cartazes, catáloços, jornais instonota e estrangeiros, publicações impresSão Paulo
ma, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofõnia" peças tectrals • e.neamatoorafleas
e revistas Imprime
Tèrmos as.

tirMG sk. 9 654.387, da 4-8-1964
Rodovkario Transgussabarino Wh,
Clame: 21, 31 50
Silo Paulo

RIO de

JaneiroTituro

Térmo ta° 654.388, de 4-8-1964
Trakmeças Comercial Import.-.dor
Limitada

TRLTORPHUS

Ind.

Bramiu si ra

Classe 7
Máquinas e utensílios para scretn usa.'
dos szclusivamente na agricultura
horticultura as...saber: arados, abridores
de sulcos, adubádeiraa, ancinhos mar
Mlnicos e •mpilhaifores con.h:nadO%
arrancarlesres mecânicos para agrIcab
•rur.a,•batedeiras para cereais.. bombas

pane adobar, ceifadeirtm carpideira%
enfada* Para arroz. charruas para egrb,
deltitihademek
cultivadores,
cultuem

&atacadores, dessategraciores. esmagai
doles para a agricultura, escarrificarl
rei, enchovaddras facas para má
nas agricolas, ferradeiras, qada
garras para arado, grades de ca
ou dentes, máquinas batedeiras para

54.38-Ç e 654.385, de
agricultura, máquinas inseticidas. alia
44-1964
quinas vaporizadora% máquinas de
Rodoviário Transguanabarino Ltda. astnigfr
máquinas niveladoraa de terra,
máquinas anã:rad:nas para • agrictda
São Paulo
•
• cara, máquinas de plantar, mottic
ruas, máquinas regadeiras. máquinas
rILANSGUANÀBÁRINC
roçar, de semear. para sulfatar.
IND. BRASILEIRA
Ind. Braaileira
tarquir, dh triturar. de esfarelar terra'
para irrigação, para matar !arengas 11
Classe 21
outras insetos, para burrifar e oulver*
Para distinguir: Veículos e suas partes aar desinfetante% pura adubai
Clame 3
Integrantes: Aros para bicicletas. auto. agitar e espalitar palha, para co
Produtos metbeinais e farmacéatkos
móveis, auto-caminhões, aviões. ara • a;aodáci. para colher cereais, máquin
,tecedores, alavancas de câmbio, barcos amassadoras para fins agricolas.
timo nka 654.380, de 4-14456*
lomano — Serv!çoa de AdminietraçáO brerptea, braços ara veículos, bicicle- tarjar árvores, para espalhar, nara
tas, carrinhos de mãe e carretar; cami- pinar, máquinas combinadas para 16
Empreendimentos Ltda..
nhonete% carros ambulantes, caminhões, mear e cultivar. de desbanar, para ena
São Paulo
carros, tratores carros-berços,, carros- miar, máquinas e moinhos para fomo
_
tanques. carrosairrigadores carros, car- gen", máquinas toscadoraz, ordenadglk
,13/5.1NO
roças, earrocerias, chassis, chitas cir- Itis meei:liras, raladores aredinicos. t •
culares para veiculos, cubos de aelculoe lei compressores para a agricul
carrinhos para máquina, de escrever. sadtadeiras. aemeadeiras, sacada
:444•
N IIÇO
e
orreatee, para veículos, direção, destb secadores de terra, tosadores de g
Á +, •
gadhinsa, estribos escadas rolantes, ele ma. tratores Esgrimias válvulas peai
mfiquinsar 8a:riachos
vadiou para passageiros e. para carpa
: engater para carros, atroa de direçflo,
Nome Civil
Tárma n.° 654.389, de 4-8-1964
kelaie, fronteiras para verculoo, guidão lInelamria de Máveis Bertazzoni Ltda.
Ttilso n,* 454.381, de 48-1944 learomottvass lanchas; motociclos, molas
São Paulo
8eaviços de Admigistntelo s anottideletam moinarias, moto !urgem
Otatino
Empreendimentos Ltda.
Manivelas, navios, &Ufa, para-choques
São Paulo
,para-larsas, para-brhais pedais, penteei,
tfld!Eigled.r*
rateie pare biciclee
rodtierzutleibletenk
.
55.0 F.

ac~.1
ADOZ,
ÇOIW

Casse 50
Cartazes impressos, cartões tennospli¥
'ecoa de identidade, etiqutaa impre
/faturas,. folhinhas Impressas, atrais
'propaganda, notas promissórias, te clbà
e rótulos

[D TE P

,

rirmo n.• 654. 37 a, de. 4.8-1964
Parai:teia Vila 11.4adálena Ltda.

Wrmo n.° 654.371, de 4-8-14N
;talo Corsini ej Cruz Ltds.
São Paulo

Termo n." 654.382, de 4-8-1964
Citemp — Cia. lotroró de
Emrcendinientos
São Paulo

FILA MADA9

Tild!Seil eírle

raaktforer parir %telt uh*

soam para vefoulds, salina, Mordes e.
raras para admite. vagões, adi:ia/pçMw_
Metal 40' ecrattalit
afbotdor
Gnose 11
Artefatos dh miras*" poreslbria, kW- a~r. Céleli..4•00u4 vaiou,"
sarro., assistes para canos
asa, lasca vidrada e eiroilorea
•

Classe .40
Salóvels era geral de metal, vidro,
ago. madeira, estafados ou O110. ir,
$W Móveis are escritórios: Armã

armários para banheiro e paira roupd

* 540 Quinta-feira
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Têrmo n.o 654.395, de 4.8-1964
almo •ocias, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquei" Emprêsa Publicitária "Calçadas em
Revista" Ltda,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
Sao Paulo
zadeiras. caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
:onjuntos para ferraços. • jardim e praia.
In raãfelra
=juntos de armários e gabinetes para
e
cosi:lha,
camas,
cabides,
cadeiras
zaP a
Classe 32
giratóriai, cadeiras de balanço. caixa
Uma
revista
de rádios, colchões, colchões de molas
tlispensas, 'divisões, divans. discotecas,
Tênno n. o 654.396, de 4-8-1964
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniPórto Distlibuidora Ltda.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
São Paulo
mezinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão,' molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta -chainaorhleira
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 36
vitrines
•
Alpercatas, botas. binóculos sandálias e
Tèrmo n.o 654.390, de 4-8-1964
sapatos
Irschistri a Comérció de Cosméticos
Termo n.° 654.397, de 4-8-1964
Whasti Ltda.
Josefcs dos Santos
São Paulo
São Paulo
.
.
andas,

. WilASTI

Ind. oraalleira

Classe 1. .
3atun. cremes para a pele, brilhantinas,

perSumes e talco
Térmo n.° 654.391, de 4-8-1964
Comércio de Tecidos Elite Ltda.
São Paulo
é

ELITE
Ind. urasileira
Glasse 24

Rio Clái-o—Est,s.Paulo

Têrmo n. o 654.398, de 4-8-1964
Divinal Modas Ltri

Classe 41
Título

São Paulo

Termos na. 65'4.404 e 654.405, de
4-8-1964
Benjamin Escher

InCvínictirt,

'TRICOTNYLI`

contabilidade

TRANSPORTA
RfflTIORE gelátá
.

Nome Comercial

Têm) n.° 654.394. de 1-8-1964
Retifica Pontagrossense T.6-'
Paraná

Classe 21
Peças para velados

'PARMACIA MODELOr.

Classe 1
Óleos vegeto-mineral destinado a
fabricação de massa para
vidraceiro

borlas, cadeados. capas 'para móveis e cmlsaa casacos, saias, sapatos e
vestidos
diversos fins, exceto para tina asedicifesta., feltro para órgão tõtos, galar
Têrmo
654.399, de 4-8-1964
dates, lamparinas, mochilas. mosquetei- Reysol Ltda. — Indústria e Comércio
ros. nesgas, ombreiras e enchuaentot
de Relógios
para roupas de homens e senhoras,
São Paulo
al
enes
de
i
móveis.
Mó
os
para
Pan
faiando parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, reT'Al"Riat
64
Ind.. Bragilejni..
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas. aio ta.
Classe 8
nado parte de móveis. artigos Mei
Relógios e instrumentos de precisão.
incluidos em outras clames
bem como instrumentos petrechos e
ferarmentas usadas por profissionais de
Termo n.° 654.392, de 4-8-1964
Transportadora RodOtigre S.A.
relógios
Santa Catarina
Tèrmos na. 654.400 a 654.402. de
•
4-8-1964
e, '' 40Dgr I W,:D.
'israel Isser Levin
&na. praeli.elra
São Paulo
.

Urna, n.• 654.393, de 4-8.1964
Transportadora Rodotigre S./
Santa Catarina

Térmo n.° 654.403, de 4-8-1964
Sebastião Helmeister
São Paulo

irteffINE118111

asse 36
Afamares, atacadores para eso .Itilhos
e calçados, ataduras de algodão para Blusas, calças para crianças, calças
cais, bandeiras, bordados, braçadeiras. para homens, calças para senhoras,

Classe 50 •
L) timbre da sociedade a ser aplicai°
em papéis de correspondência e .

cadyecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, .carplahos. calças
de senhoras e de crianças, calções. ca:
çaa, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. fantasias, fardas para militares. co,
lemais. fraldas, galochas, gravatas. gorra& jogos de angarie, jaquetas, laquês.
lusas, ligas, lenços, manhas, malas.
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. patetas, patas, asenhoar, pulover. pelerinas.
pragas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nbos, perneiras, quiri:tonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
sueteres, aborta sungas, atolas ou slacits,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Artefatos de algod.o, cânhamo, linro.
juta, seda, lã, tergal, tylon e outras
fibras

inddstria Brasileira,
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para coimetem ea geral, para tapeçarias e para
artigos de 'sim e mesa: algodão. alemca. casiliamo cetim, carmi. casimiras.
jerseyl talo, nylon, paco-paco, parenta.. remi, raio& seda natural, tecidos
plassicos temidos impermeáveis e Mal' dos ia pano 'couro e veludos
Classe 36
ora distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
entala, alparcatas, anáguas, blusas.
tas, botinas. blustsés, boinas, baba
bonés, capacetes, cartolas, caritos, casação, coletes, capas, chata*.

Oezembro de

Termo n.o 654.407, de 4-3 1964

Produtos de Beleza Dirda Ltda.
Guanabara

dívida
Classe 48
Para aistinguir: Perfumes, essências. ex,
tratos, água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para et
cabelos e para a pele, brilhantina, bac"
dolina,. -"batons", cosméticos, fixadores,
cie penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gota
durosos e pomadas para limpeza da
pese e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de erros
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o. rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou pão, sabonetes, dentifricios eta pó,
'pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perfume; escavas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios: dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, aqui.
do e tijolos para o tratamento das unho
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para ad
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cilios e pintas ou sinais ardia
dais, óleos para a pele
Termo n.° 659.409, de 44-1964
Produtos de Beleza Dirda Ltda.
Guanabaaa

"FARMACIA SANTA CRUZ!

res`

N>

Rio Claro —Est.S.Pitulu
Classe 41
Titulo
Artigos da classe

1-964

47
\;:b
NP

Têrmo n.° 654.406, de 4-8-1964
Produtos de Beleza Dirda Ltda.
Guanabara

dilon

Nome Comercial
Tèrmo a.° 654.408, ie 4-8-1964

Produtos de Beleza Dirda Ltda.
Classe 48
Guanabara
Para distinguir: Perfumes, essências, az.
tratos-Agua de colónia, Agua de toucador, água de beleza, Agua de quina.
água de rosas, água de alfazema, Agua
para barba, loções e tónicos para co
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
48
de penteados. petróleos. óleos para os Para distinguir:Classe
Perfumes. essénelas. es.
cabelo& creme evantscente, cremes gor- tratos, água de colónia, água de toucadurosos e pomadas para limpeza da pe- dor. água de baleia, água de quina
le e "maquilage".• depilados, desodo- água
rosas, água de alfazema. água
rantes, vinagre aromático, pó de arroz Para de
barba, loções e tónicos para 04
e talco pefumado ou não, lapis para cabelos' e para a pele, brilhantina. batipestana e sobrancelhas, preparados para dollna. "batons". cosméticos. fixadores,
embelezar cílios e olhos, carmim para de penteados, petróleos, óleos para os
o rosto e para os lábios, sabão e creme cabelos, creme evanescente, cremes gorpara barbear, sabão liquido perfumado durosos e pomadas para limpeza da
ou não, sabonetes, dentifricios em pó. pelf e "maquillage" depilatórios. desoPasta ou líquido; sais perfumados para dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
banhos, pentes. vaporizadores de perla.- e talco perfumado ou não, lápis para
me; escovas para dentes, cabelos, unhas pestana e sobrancelhas, preparados-para
e cinco., rum de louro, saquinho perfu- embelezar eillos e olhos, carnarr para
mado, prap aeados em pó, pasta, liqui- o rasto e Pa ra os lábios. sabão e creme
do e tijolos ara o tratamento das unhas. Para barbear, sabão liquido partia-nado
dissolventes e vernizes, removedores da ou não, sabonetes', dentifrieios em pó.
cuticular; glicerina perfumada para os pasta ou liquido, sais perfumados para
cabelos e preparados para decolo. banhos, pentes, vaporizadores de perfurir unhas, cílios e pintas ou sinala arti- me; escavas para dentes, cabelos, unhas.
ficiais. óleos •para a pele
se til!os: dum de lou r o, 9V : tiho P aria •

clin

is
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Wumta-teo-a 1CY
tua& preparados em p8, pasta, ligai do e sacias , para a trataniento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
auticulas glicerina pertuinaóa para os
cabelos e prepara.ais para descoloris
'unhas. cilicia e pinam . ou sinais artifi.
ciais, óleos para a pele
Urmo n.' 651.4101 de 4-8-1.964
Granja Avicola do XóTto Ltda.
Guanbara

Tíninos na. 654.119 a 654.422, de
4-9-1961
A. C. Carvalho
Guanabara

, Indústria

Aletiehtégeets.

Estados Unidos da Ataériett

BOM

Classe 8
Aparelhos fotográficos

Brasileira

Classe I.
'Artigos cia clasae
Classe 46
.Artigos da alagai
Classe
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da elas

Nb= .tomerzin

912,6r5r409.4a3,q )(5.: 4-8 . 64
Ttisno n.(

Titro 4... 654.4a 4$ 4444
Geáta Anil* £1 . Filka Çorporation

AMIMEI*

Granja Avicola
do nko Ltda.

Térnlos as. 654.435e 654.437, de

'ramo n.° 65+.429.
4-8-64
Akon Laboratories, Incorporated
Estadas Unidos da Arnérica

4-8-64
Com p anhia Nacional de Papel
Guanabara

LYOPHR IN

Térmo n.° 654.123, de 4-8164
Classe 3 •
Condomínio do Edificio Wadih edran Preparaçõea medicinais para o trataGuanabara
mento de doenças dos .olhos, do nariz
e da garganta

'nino n.° 654.41t,. de 4-84984
Granja Avícola do Xadro bela.
Guanabara

Edifício
'Granja Avicola
Waclik Beckin
Xiiko

' Timo n.' 654.130, de
Alcon Laborsáries, Tncorporated
Estados Unidos da América

Classe 33
Titclls de Estabelecimento

Classes: 19- e 41.
Titulo de F_stbelécirnento

rtnos as. 651.111 a 654.414, de

ORATROL

Termo n. 9 65.4..42+ de 1-8-61
Encanto das Peles S. A.
, Guanabara .

-f-8-1964
Granja Avicola do XISko Ltda.
Guanabara
4a)

•

Casse 16
Papel para paredes

Classe 3
Preparações medicinais para o tratamento de doenças dos olhos, do nariz
e da garganta

Classe 38
Papel e seus artefatos
Ténias- tt. 9 654.43ti, de 4-844'
Cosidominio do Edifício Apoador
Guanabara
•
(PR(Ilt1tOGAÇA45)

Têm-to n, 9 654.431, de 4-8-64
Alcon Laboratories, Incorporated
Estados Ltnic'bs da América

I o
t

itndiástria Brasileira
Classe 35
Artigos da classe •

Industria. Brasileira

Térmo n. 9 65+.425 de 4=8411
Banco do Povo de Abro Crer' S. A.
Mato Grosr-

Classe 19.
Artigos da classe
. Classe ,_
• Artigoa da alume
Classe 50
Artigoa da chsase

tDifíció APpCADO
1:1

MAXIDEX
Classe 3
Preparações medicinais para o tratamento' de doenças dos olhos, do nariz
e da garganta

Classe 33
T.tules
Têm* n.° 654.439, de 4-8-64
onfecçõesC Conga S. A.
Guanabara

Têm° n,° 654.432, de 4.-8-64
Alçon Laboratories, Ineorporated
Estados Unidos da América

T4rm * 9 654.115, de 4-8-164
Construções Indústria
cOn14?cio
Ãeunidos Ltda.
Rio de Janeiro

'Castor Revestimentos
•

PRORROGAÇÃO

CETAPRED

SHERIFF

Classe 3
Purparaçises medicinais para o tratamento de doenças dos- olhos, do nariz

—.et

Nome comercial

A Calça Que Aguenta,

e da garganta

Casses: 16, 25 e 3$
Tirai on.° 654.426. da 4441
Titulo de Estabelecimento
Cennérefo , e Indiietria "Rirnaceen ." Ltda.
nem% na. 654.416 a 6f4.418, de
Erasiiift
44-1964
Construções Indústria e Comércio
Reunidos Ltda.
Rio de Janeiro

Qualq uer Castigo

Téíenos na. 654.434- e 654',436,
Companhia Nacional de Papel
"Guaneshara.
•

Classe 3,8
'Unos da classe
'Ilrmo st.9 654.440a de 44-64
Luiz Pidélis Barreira
São Paulo
•

Classe 33

Sndústria Bra—sileira
.ArtigOs dá classe.
Casse 2!
.Artigoa
31,
case
alalle 50
-Artig o, da classe

;

Ténia. n. • 654.427, de 4-S-M
Frederico Bírrass'el,
Guanabara

'

OF
til C AvN t C A "`

GUARkNY

,

3,3

.

'Título de

abeie s. une alo

ORN9'—ORGANIZA00
NACIONAL DE ' WREEN,
ttmENTos PROMOCIONAIS
Sc: Paulo— Cppi:tal

._
Classe. 1:6,
e
para. miredas•
Clame 38'
Papel e aia F: artefatos
,

50
.
Plsra 011rtinguier Publicidade.. lesmsi!
revistas, publicação ;.snoresso e impreasol
-em geral

Dl RIO OFICIAL .(Seno

4542 Quinta-feira 10
Térmo 9 654.441, de 4-8-64
Luiz Fidélis Barreira
/1.

1

Termo . n.° 654 . 446, de 4 - 8 - 64
Portal — Imóveis Sociedade, Anônima •
_ São Paulo

• Dezembro. de 1964

li) •

TC:Mo n.e 651.152, de 4-8-64
• uitonia lacei)

Termo n.' 654.457, de 4-8-64
Tarcilho Braga •
Minas Gerais

iv.upas Urrais

Wutacte1442. 4ega)

PC:31=CMS,
Classes: 32, 33 e 50
Titulo

Classe 8
Vara assinalar frigideira elétrica

Classe 33 •
Titulo

1--

Termo n. 9 654.458, de 4-8-61 ..
Nassin Youssef Khoury,
Minas Gerais

Termo n.° 654.442, de 4-8-64
Trino n.° 654.447, de 4-8-64
Comercial Exportadora Viking Ltda.
.
Manchster Indústria 'Eletrônica S. A.
São Paulo
Sat.) Paulo

JOLIE

JACARANDA
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos água de colônia. água de touca•
dor, 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. ban.
Mina. batons. - cosméticos, fixadores
de penteados, petról-eos..óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e• pomadas para limpeza da pe•
le e "maquilage", depilarios, desodorantes, vinagre Aromático. pó de arroz
• talco pefumado ou não lapis para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfuma&
ou não: sabonetes, dentitricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, „vaporizadores de perle.
me; escovas para dentes, cabelosiunhas
e chios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta.
do e tijolos ara o trati.meneo •1 .1-•
disSolventes e vernizes, remove .s da
cuticular; glicerina perfumada •para
pestana e sobrancelhas, preparados para
cabelos e preparados -para dsecolorir unhas, cujos e pintas ou amais artificiais, óleos para a pele •

INALVOLT
Indústria Brasileira

Classe 36
Para assinalar: Calças de helanca pave
senhoras

Classe 8
Para distinguir: Aparelho controladorde voltagem de estabilizadores

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivos,
Têmios os. 654.448'e 654 .449. cie
anis, bines, brandy, conraque, cervejas,
.4-8-64
essências para bebidas alcoolicas, geneMóveis "AP" Decoações Indústria e bra, ft-met, gyri, licores, keunel, nectar,
omércio CLtda.
punch, pipermint, rhum, suco de frutas
com alcool, vinhos quinados, vinhos
São Paulo
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka,
wrisky

Termo n.° 654.459, de 4-8-64-1
Salomão Khalil
Rio de Janeiro

Classe 42 Termo a.° 654.453, de 4-8-64
Para distinguir: Bebidas-alcoólicas. a
Com nanhia de Cigarros Souza Cruz fermentadas; aguardente, anizetes
PU5TaUt bRASILURI
e apeGuanabara
ritivos, bagaceiro, batida, cachaça, cat..
vejas, conhaque, vinhos espumantes,
fernet, bebidas alcoólicas de frutas, geClasse 40
PRORROGAÇÃO
nebra, gengibirra: gtn, ktrsch, ktintel,
Móveis em geral de . metal, vidro, de
kvas, • licOres, rhtim, Stout-Ale, Mn& .
aço. inadeira, estoiados ou não. Inclu. uca, wisqui e vodca
sive móveis ara escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
Termo n.9 654.460, de 4-8-64
usadas, almo‘adas, acolchoados para
Indústria e Comércio de Cereais Ltda.
Brasileira
a
Indústri
móveis, bancos, balcões, banquetas.
Rio de Janeiro
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
catê
cadeiras, caminhos para chá e
• Classe 44
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas, Cigarros, cigarrilhos, charutos e fumos
conjuntos para terraços, jardim e praia.
Termo n.9 654.454. de 4-8-64
Termo n.9 654.443, de 4-8-61
copa e casinha, camas. cabides, cadeiras
thepi S. A. — Informativo Brasileiro conjuntos de armários e gabinetes para Companhia de Cigarros Souza Cruz
Classe 4!
da Exportação de Produtos Industriais
Guanabara Para assinalar: Pubá, creme de milok
giratór.as, cadeiras. de balanço, caixa
São Paulo
féculas de mandioca, farinha de
de rádios, colchões, colchões de molas
r
mandioca
dispensas, divisões, divaus, discotecas,
"4
PRORROGAÇÃO
BEPI
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniTèrmos as. 654.461 e 654.462, de
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
4-8-64
mesinhas, mesinhas para rádio e televiSebastião de Oliveira Lopes
•
são, mesinhas para televisão, molduras
Classe 32
tilo de Janeiro
Para distingias: Jornais e revistas
Para quadros, porta-retratos, poltronas.
•
BEVERLEY
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaTermo n.9 654.444, de 4-8-64
• ci
péne, sofás, sofás-camas, travesseiros e
11197Z:lit a Mus El ia.
Soccialube Lubrificantes EspecP.is S.A.
vitrines
Indústria e Comércio
Classe 34
^Lm •••••• • • = ....O
Para distinguir os seguintes artigos:
São Paulo
Cortinados, cortinas, capachos, enceraClasse' 43
dos, estrados, linóleos, oleados, passaL tr .3
$ P. E C I
Classe 41
Para assinalar, guaraná, laranjada, soda
deka& panos para assoalhos, paredes e
Cigarros, eigarrIlhos e fumos
limonada
anus

Ditfiltat ISII0 1 COMUM% UI

MODTREAI,

99~

MN

Indústria Brasileira'

tncktftria •Brasileita
C1asse.22'.

Provi encia

tpetes

Classe. 47
Termo n.° 654.450, de 4-8-64
Para distinguir: Álcool para motores de Portal — Imóveis Sociedade Anônima
São Paulo
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustivels, gás, gasolina, gralb PORTAL-IMÓVEIS
Xa, graxas para lubrificação, lubrificanCOCIEDADE ANÓNIMA
ta, óleos combustíveis, óleos para
freios, óleos lubrificantes, óleos para
iluminação e para geração de farça, petróleo, querosene Nome comercial
Termo n.° 654.415, de 4-8-64
,Térme ia.9 654.451, de 4-8-64
Plásticos Plavinil S. A.
Mancherter Indústria Eletrônica 8. A.
São Paulo

PROPROCAÇIO

M.•••••••n•••••J

Termo n.9 654.455. de 4-8-64
RandolphO Luz Pereira
, Minas Gerais

Termo n.9 654.465, de 4-8-64
José Luiz Kallenbach Cardoso, Peruando
Kallenbach Cardoso e Maucelo Kallenbach Cardoso
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO
Classe 36
Calçados em geral
•Termo n.° 654.456, de 4 - 8 -64
Randolpho Luz Pereira
Minas Gerais

,S1tNALMAT.I0
elLeit&tiet~
Ajnoltietrla Brasileira'
•
,
, -

Classe 50
, Classe 4
distin-gulr: Fios plásticos para es- Para ,distinguir: Aparelho controladorj Para assinalar 1.1111 abo° sistema de cre- -.
'•
rdiário pa o comércio varejista
Soves, vitorury,, pincça?. cordas 1'
,moltagern de estabilizadorer.
1 n

h 1,
04S f e{

1‘41

ph.e :as

t .I•ti

'
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Qulnta-feira

- Termo n. 454.463, de 4464
Classe 28
Produtos Alimenticioe Itaperuna Ltda. Artefatos de matéria plástica, a saber.
Rio de Janeiro
placas, blocos, tubos, folhas, canos flexíveis, perfis, cordões.
Classe 31
Materiais de vedação, de empangue e
Isolantes, mangueiras, cordões

haperna

9

—

Dezembro de 1964 4643

9

Termo n. 654.478. de 44a64
Dr. Karl T'homae G .M.13.1-f.
Alemanha

TOMASPRAY

banhos, peates, vaporizadores de perfume; escôvas para dentes, cabelos, unhas,
e cílios; dum. de louro, saquinho perfumado, preparados em, p6, pasta, liquida e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais artlfià
ciais, óleos para a pele

Ttimo n. 654.472, de 4-8-64
Profacos — Importação- e Comércio
Classe 3
de Produtos Farmacêuticos Ltda,
Um preparado farmacêutico indicado
Termo n. 654.481, de 4-8-64
São Patão
no tratamnto das rinites agudas e
Salão
de Barbeiro Propriedade Ltda,
crônicas
Guanabara
Termo n. 654.479, de 4-8-64
Artigos das classes
Jamba' — Indústria e Comércio de
Produtos de Beleza Ltda.
Guanabara
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, exClasse 3
tratos água de colônia, água de toucaUm preparado- farmacêutico laxante para dor, água de beleza, água de quinar
crianças
•
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
Termo n.° 6,54.473, de 4-8-64
Profacos — Importação e Comércio de cabelos e para a pele, brilhantina, banClasses: 33 e 48
dana, batons. cosméticos, fixadores
Produtos Farmacêutico* Ltda.
de
penteados.,
petróleos,
óleos
para
os
São Paulo
Ur= n. 654.482, de 4-8-64
.
cabelos, creme evanescente, cremes gorMercearia Prosperidade Ltda.
durosos e pomadas pára limpeza da peGuanabara
le e "maguilage', depilados, desodorantes. vinagre aromático, p6 de arroz
e talco pefumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabia, e creme
Classe 3
para barbear, sabão liquido perfumado
Um preparada farmacêutico sonifero ou não,. sabonetes,. dentifrícios em pó,
para crianças
_pasta ou liquido; sais perfumados para
;Classes: 41, 42. e 43
banhos, pentes, vaporizadores de pariaTitulo
Têrtno n' 654.474, de 4-8-64
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Produtos Qu micos Farmacêuticos Cos- e cílios, rum de louro, saquinho perfuTê!~ n.° 654.483, de 4-8-64
méticos Euramad Ltda.
mado, preparados em pó, pasta, ligaiCafé e Bar Prosperidade Ltda.
da e tijolos ara o tratamento das unhas,
Guanabara
dissolventes e vernizes. removedores da
cutIcular; glicerina perfumada 'para os

Classe 41
Para assinalar, massas ahmenticias, fubá
de milho, creme , de milho, farinha de
trigo

NENELAx

Térnio n.° 654.464, de 4-841
Coamobrsá Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

•

COSMOBRAS

9

9

Indústria Brasileira

Salão de Barbeiro

°Prosperidad

IND. BRASILEIRA

9

Classe 36
Calçados

9

BASYNOS

Thin° n. 654.466, de 4-834
Organização Técnica de Marcas e
Patentes Ltda.
•
Guanabara

Mercearra

Indústria Brasileira

.

,PRORROGAÇAQ

ProsperidaA-.

a

l

FACIL-LAX
•
indústria Brasileira

Classe 33
Procuratórios em geral

n.° 654.447, da 4444
liartalaraail Locadora de Ãutostt64ola
Ltda.
Guenahara

._

Tèreno n.° 654.180. de 4-8-64
Ciaste 3
Um preparado farmacêutico de ação Distribuidora Riachuelo de Produtos de
Iaxanet para crianças
Toucador Ltda.
.....
Tèsnro n. 654.475, de 4=8- 64
Laboratório Byk Limitada _
Saci Paulo
.
,
.

•

9

tIERTZ DO DRAW?Á.
LOCADORA ».13
-AUTOMÓVEIS uffirmii-t,

SACO-LAX

Casse 33
Titulo
re 634.468, dg 48-44
feeeks Irppala Ltda. .

11.

cabelos e preparados para dsecolcr

rir unhas, cílioa e pintas ou sinais artificiais, óleos • para a pele

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colórda, água de toucador. água de beleza.. águo de quina,
água 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 perra os
:cabelos, creme evanescente, cremes fol.duremos e pomadas para limpeza da
Alemanha
pele e maquillage" depilatórios, desodorantes. vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumado ou não lápis para
pestana e sObrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim "pana
o rosto e para os lábios. sabão e creme
04e 1
'cara barbear. s.altão Tiquider.perfaraada
saaesorooleeulares
•
C1.45 3
alas aelg
ou aro sabonetes. dentifrlcias em O,
tsios 4 estarla Um preparrefo fwmarZatico indiCado
É
valaolaaaa
r;aars aoad.-a e craaa:as raaoa ou liaataio: saia perfarnadna
v.

RIAD

TOB1SPRAY

.

e

. .
.TERu 1T

1

Termo n.9 654.484, de 4-8-44
Açougue Lurdana Ltda.
Guanabara

654.485 , de 4-8-64
Tênia
Bar e 'Nortearia Mananciais Ltda.
.Guanabara

TIrmo n ° 654.476, de 4 - 8 - 1964
Mead Johnscsn 6 Coraany
Estrias Unidos tia América
,

-

Clasiels: 41, 42 e 43
Titulo - 4

Classes: 41, 42 e 43
Titulo

Classe 3
Usa preparado farmacêutico laxante

Classe 34!.
de ~tubi° de tbda sceta,
rei
de %sorte e para crianças( f
Classe 5
dai. cueiros. ele.)
Um preparado farmacêutico à base di
vitamina B-12, indicado no tratamentx
!Itlillt4 na. 651.469 a 654.471, de
das avitaminoses
4-8-64
paiteata • an Bayes Aktieugsliillsche
Tèrrno n.° 654.477. de 4-8-64—
lIca Pederal Men&
Dr. Karl' Thomav G .15.1 .13, H.

'Prosperldãdd

Açougue Lurdaridk

INDUSTRIA BRASILEIRA

Guanabiiitt

Cate e Bar,

-

i

Bar e Mercearià
iVianan—ciais

4

Classe- " 2 e 43
Titulo
.Têrmo a.° 654. '187. de
Granja Aliança Ltda.
Guanabara
)1
(PRORROQAÇÃO)

SEDOZIN

:Amena !imszma
4>saei: 41' e 1Ç4
Titulo

4444

QuInta-feira lu

Tirmo n.° 651.486, de 4-844
s--44 - ;toe Braz,ão de Ouro .r-tda.

Guanabara

Jianla Aliança
Classes: 41, 42 e 43
Titulo
• tértuo a.° 654.488, de 4-8-1964
Nev Machado — Corretor de
Publicidade
.
Guanabara

Roteiro da Noite
—

Classe 32
Artigos' da classe

Uno n.° 654.490, de 4-8-1964
Bahia Industrial S.A. •
Bahia

PRORROGAÇÃO

SEDURMAC
• Indústria
Brasileira
Classe 41
Farinha e semolinas de farinha
Trino n.° 654.491, de 4-8-1961
Bahia Industrial S.A..
Bahia

-PRORROGAÇÃO

SEMODUR
Indústria Brasileira
Classe 41
E.,i-inha e semolinas de farinha
Turno n.° 654.492, de 4-8-1964

Peter Kellemen
Guanbara

Aproveite Clausula
'fator Mercadoria
Classes: 1 a 50 ..

Frase da propaganda

Tèrmo n° 654.493, de 4-8-1964
Peter Kellemen
Estado da Gcanabarr

aJlí.R10 OFICIAL (Seção
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acessórios de aparelhos elétricos (inTêrnio n u 654.505, de 4-8-1w nI
Peter Keilemen
clusive vál v ulas, lampa a tomadas,
fios, soquetes, etc.); apa,,,,los fotográ_
Estado da Gcanabara
icos, cinematográficos, máquinas falanÀ
Classe 39
tu, etc. discos gravados e filmes re- Para distinguir: Artefatos de borracha e
de guta perdia, não incluídos em ouvelados
tras classes
Tárrno n° 654.495 de 4-8-1964
'v iemo n u 654.506. de 4-8-194'
Peter Kellemen
Estado da Gcanabara
Peter Kellemen
Estado da Gcanabara
Classe 11
Classe 40
Para distinguir: Ferramentas de Roda
espécie, (exceto quando partes de má- Para distinguir: Móveis de metal, viquinas), ferramentas e cutelaria em ge. dro ou madeira, estofados ou não. Colral, peqcenus artigos de qualquer metal chões, travesseiros e acolchoados para
móveis
, quando não de outras classes
Termo n° 654.496, de 4-8-1964
Termo n° 654.507, de 4-8-1964
Peter Kellernen
Peter Kellemen
Estado da Gcanabara
Estado da Gcanabara
Classe 13
Class 41
Para distinguir: Joalheria e artigos de Para distinguir: Substancias alinuaticias
metais reciosos, semi-preciosos e suas e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias
Imitações, usados como adornos e não
incluídas em ,outras classes; pedras preT eimo n' 654.508, de 4-8-194"
cciosas trabalhadas e suas imitações
Peter Kellemen
Termo uc 654.497, de 4-8-1964
Estado da Gcanabara
Peter Kellemen
Classe 42
Estado da Gcanabara
Para distinguir: Stt)1494 alcoólicas e
fermentadas, não incluídas na classe 3
Classe 16 •
Para distinguir: Material erclusivamen-

te para construção e adorno de prédios,

Têrmo n° 654.509, de 4-8-1964
Peter Kellemen

estradas, etc., como cimento, azulejos,
Estado da Gcanabara
ladrilhos, telras, portas, janelas, etc.,
Classe 43
não incluídos em outras classes. Papel Para distinguir: Relreseos e águas napara fo.-rar casa
tcrais e rtificiais, usadas como bebidas,
não incluidas na classe 3
Tertno ri' 654.498, de 4-8-1964
Peter Keilemen
T ermo n l 654.510, de 1-8-1964
Estado da Gcanabara
Pe ter Kellemen
•
Classe 21
Estado da Gcanabara
Para distinguir: Veiculos e suas partes
Classe 46
integrantes, exceto máquinas e motores Para distinguir: Velas, !",ásforos,
Ténue, a" 654.499. de 4-8-1964
Peter Kellernen
Estado da Granabara

sabão
comum e detergentes. Amido, anil e
preparações para a lavandaria. Artigos
e preparações para coservar e polir

Classe 23

"rêrino 0 654.511, de 4-8-1964
Peter Kellemen
Estado da Gcanabara
-r èrmo n" 654.500. de 4-8-1964
Classe 47
Peter Kellemen
Para distinguir: Combustíveis, lubrifiEstado da Gcanabara
cantes e substâncias e produtos destinaClasse 28
dos a iluminação e ao aquecimento
Para distinguir: Artefatos de produtos
acabados de o.igetn animal, vegetal ou
T;krmo n o 654.512, de 4-8-1964
mineral, não incluidos em outras clasPeter Kelleruen
Para distingcir: Tecidos em geral

ses: artefatos de substâncias quimicas
não incluirias em outras classes

Estado da Guanabara Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
dentifrícios, sabonetes e preparados pa-

"r2irtn) 11" 654.501, de 4-8-1964
Peter Kellemen
ra o cabelo. Artigos de toucador e esEstado da Gcanat:à
cOvas para os dentes, unhas, cabelo e
• Classe 32
roupa
Para istinguir: jornais, ervistas e pu-

blicaçSes em geral. Álbuns, programas
radiofónicos, peças teatrais e ainematografa:as

Têrmo n° 654.513, de 4-8-19''
Peter Kellemen,
Estado da Gcanabara

oezembro de 1964
Tèrmo a° 654.516, de 4-8-1961
Divuloadora Brasileira de Livros
Limitada
Paraná

Divulgadora Brasileira,
de Livros Ltda.
Nome Comercial
Térmo no 654.517, de 4-8-1964
Serraria Peperi Limitada
Santa Cataria.

Serraria Peperi Ltda:
Nome Comercial
Tèrmo ti° 651.518, de 4-8-1961
Concórdia Textil Limitada
Santa Catarina

Concordia Textil Ltcla;
Nome Comercial
Termo n° 651.519, de 4-8-1961
Distribuidora de Veículos Nacionais
•
Limitada
;anta Cata nu

rustribuicholla de VJiculoa
Nacionais Ltda. .
Nome Comercial
Termo a' 654.520, de 4-8-1964
Fecularia e Serraria Santa Luzis.
& Cia.
anta Catarina

Fecularia e Serraria
Santa Luzia & Cia.
Nome Comercial
Termo n° 654.521, de 4-8-1964
Cerealista São Judas Tadeu Limitada
Santa Catarina

Cerealista
São Judas Tadeu Ltda
Nome Comercial
Termo n o 654.522, de 4-8-1964
Serraria Campo Novo Limitada
Paraná

Classe 49
Termo IV 654.502, de 4-8-194
Para distinguir: Jogos de Gilda espécie.
Peter Kellemen
Brinquedos e passatempos; petrechos e
;:.-..stado da Gcanabara
artigos para fins exclusivamente desClasse 36
portivos, exceto vestuários
Para distingujr: Artigos de vestuário,
de tôda sorte, inclusive de esporte e
Têrmo n' 654.514, de 4-8-1964
para crianças (fraldas, cueiros, etc).
Peter Keliemen
•
Estado da Gcanabara
Termo n° 654.503, de 4-8-1964
Classe 4
Classe 50
Peter Kellemen
•
Pare. distinguir: Extração e comércio de
Para idstingulr: Impressos
Estado da Gcanabara
Classe 6
madeiras
•
Classe 37
Pari distinguir: Máquinas e suas misTermo n° 654.515, de 4-8-1964
t,-; integrantes nan incluicias nas clas- Para distinguir: Roupas de cama e me- Renovadora Geral de Pneus Limitada
Tarmo n o 654.523, de 4-8-196-4:
sa, incicsive cobertores. Toalhas de
T..ririlhos Paraná Limitada
ses 7. 10 e 17
Santa Catarina
uso pessoal, panos de prato e análogos
Pararia
Tirnio n° 654.494. de 4 8-1964
—e -rno n o 654.504, de 4-8-1964
Peter Kellemen
Peter Kellernen
F.,t;ici n da fl,-,,inbara
Estado da Guanabara
Classa
Classe 38
Para distinguir • Instramantos de preci•
Classe 16
são, instrumentais científicos, aparelhos Para distinguir: Papel e seus artefatos,
Pa-;? distinguir: Ladraos,
(le uso comum: instrumentan e aparelhos livros não impressos, etc., não incluidos
nas clasaes 16, 44 e 49
Nome Comercial
413áticos; moldes de t8da a espéclet.
mos aicos p ara construção

Serraria
Campo Novo

Mwwtáldet,

Renovadora Geral
de Pneus Ltda.

Ladrilhos Parara
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Térma n° 654.532, de 4-8-1964
engenhos de guerra de brinquedo, ferBar e Restaurante Frango Assado
rinhoa de engomar, ferramentas para
Limitada
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para lago de xadrez, fogões e
fogloztaros de brinquedos, logos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
Classes: 41 — 42 — 43 —ri
Daca distingcir: Café e bar, comprem- para pesca, jogos de damas, jogos de
taiasse
dominó, jogos de raquete. linhas para
dando artigos para fumantes
Iffle.••
pesca, luvas para box, para esgrima, Para distinguir: Bar, churrascaria, com
Termo ra) 654.625, de 4-8-1964
para jogador de soco, máscaras carna- minutas e refeições ligeiras, charutaria
e café expresso
Eãçaa‘a de Óleo Safról Limia-Aa
valescas, mesas de bilhar, de campista.
Santa Catarina
de roleta, de xadrez, mobilias de brinTermo n 9 654.534, de 4-8-1964
quedo, miniaturas de utensilios domésS. A. Moinho Santista Indústrias
ticos, patins, patinetes piões, petecas,
Gerais
plarquetas para ginástica. peças de
Prorrogação
logos de darcas, dominó e xadrez, peloSão Paulo
tas, planos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
riaos:AGIÁGIs'es
quebra-cabeças em forma de armar,
Classe 4
raquetes, redes de pesca, redes para
• Para distinguir: Óleo de sassatraz
Jogos, rodas de roletas, revólver de
Termo na 654.526, de 4-8-1964
brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta.
Pan-Brasil Encômendas Aér ableiros para jogos, tacos de bilhar,
Limitada
tambores para crianças, tamburéus,
Estado da Gcanabara
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
termo a° 651.524, de 1-8-1964
Bar e Café Alvorada Limitada
Santa Catarina

-

..rtecidit4

ear e Café Alvorada

Tan ,24440
ttidústria Brasilein
Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 654.527, de 4-8-1964
Indústria Textil S. A.
São Paulo

"PRIMAVERA.'
Na BRASILEIRA

PRORROGAÇÃO

Industries Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Tèrmo n° 654.538, de 4-8-1964
Enquipa Sociedade Internacional e
Engenharia Limitada
Estado da Gcanabara

indústria Brasileira

areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimenta-

Paraná

ção. calhas. cimento, cal. cr & chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
Para distinguir: Roupas de caama e me- chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágust.
sa e toalhas de uso pessoal
caixas de descarga para etixcs, edificaTêrom no 654.535, de 4-8-1964
abes prernoldadas estuque, einulsoo de
S. A. Moinho Santista Indústrias
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruCia se '1
Gerais
turas metálicas para construções, lamePara distinguir: Madeiras em bruto ou
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Prorrogação
parcialmente preparadas
de junção, lages, lageotas, material isoSÃ° Paulo
Termo n o 654.530, de 4-81964
lante contra frio e calor, manilhas, masCasa da Granja Limitadr
saa para revestiments.s de paredes, ma-

51),erdáct

Casa da Granja

'Termo n9 654.528, de 4-8-1964
ladústrias Melo Pimenta Limitada
São Paulo

Classe 19 Para distinguir: Aves vivas e ovos

PRORROGAÇÃO

Coiadora Pinguim Limitada
Estado da Gcanabara

Termo r.° 654.531, de 4-8-1961

Classa 37

PRORROGACAO

g
Industria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Farinra de trigo

TAGUS

Tèrmo no 654.536, de 4-8-1964
S. A. Moinho Santista Indústrias

IND. BRASILEIRA
Classe 50
Classe 49
lu" brinquedos, artigos desportivos e Para distingisr: Coladora, Dasenhos e
aassatempos, a saber: álbuns para re- compra e venda de matelais do amo
cortar e armar aviões, automóveis,
Têrmo n° 654.533, de 4-8-1964
aros, argolas, bereinhos. bonecas, boneS. A. Moinho Sant sta Indústrias
:c*, baralhos de cartas bolas para
Gerais
.. !odos os esportes brinquedos em forma
" Prorrogação
le animais, balões de brinquedo. bilha
São Paulo
;34, brinquedos mecânicos, brinquedos
an forma de instrumentos musicais.
jrtaquedos em forma de armar, bilisPRORROGAÇÃ.0
.wedos de borracha com ou sem aascr
3io, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
-'ora esporte, cartões para lio° casa
alias de brinquedo, casinhas de armar,
-adeEra- de brinquedo, carteiras e en.-eloa , , com fõlhas para recortar e
t ywhistria Brasiigivn
, rma:. calçados para bonecas, cordas
aara pular, clavinas para tiro ao alvo.
:opos de dados. caixinhas de música.
dados, dardos, discos, dominós espin-

Gerais
'rorrogação
São Paulo

Classe 16
Para distingeit: Materiais para construções, e decorações: Argamassas argila,

Termo no 654.529, de 4-8-1964
Consa- aa l e Exportadora de Madeiras
nenha

Estado da Gcanabara
Classe 36
'4)03 distinguir; Meias rendadas, sem
costura, para senhoras

Tirmo n° 654.537, de 4-8-1964
A Moinho Santista Indústrias

3.

Classe 37
distingir r: Roupa de cama e me-

garda: da brpinquedo. espingardas de sa, incicsIve cobertores. toalhas de uso
cranso s, ra quinhas para jogar, entgariss.
passnal, panos de prato e análogos

Gerais
Prorrogação
São Paulo

deiras para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de dmento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos .para uso nas construções, par-

queias, portas, portSss, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

vitrôs

Termo n° 654.539, de 4-8-1961
Incli,strias Brasileiras de Lápis Fria
Johansen S. À.
Sia Paulo

PRORROGACAO

irtiCROPOLE
Classe 17
Para distinguir máquinas e instalaçtsea
para escritórios e desenhos em geral:

4DMITISTA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Pai e distinguir: Tecidos em geral

Arquivos para correspondência, elmolidas para carimbos e para t i ntas, abridores de cartas, arquivos apontadores,
berços para mata-borrao. borrachas,
brochas, canetas para desata- os. cortadores de papel, colchetes, carimbadores.
cestos para papéis e correspondUcia,
clasa;aaadores, cilas. coladores canetas.
aompassos. cofres, canetas tintrlros, ca.
netas esferográficas desenhadores. datadores com minas, descansos para lápà
l e canetas, esquadros, espátalse. furado.

45
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reg. Liana fichários, fitas para máqui- para-lama;` para-brIses, pedais, plutões, sores, rádio-receptores, relógios, reatonas de escrever, fichas para 'arquivos, .mulas para bicicletas, raios para &UM- ias para luz fluorescentes, sinalizadores

máquinas para escrever. calcular, e **mar, fitas gomadas, máquinas paia
grampeadores, grampos e gatichos para
grampear. goma arábica, gozadores,
escritório% giz, podeis. instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras.
asolhadores. mata-borrlia máquinas e
apetrechou para apontar lápis. mapateces, metro* para escritórios e para
desenhoperfuradores
s. papel carbono. per
pastas para escritórios. com fechos de
metal, pastas para escritório'. coes fechos de metal, porta-tinteiros, porta
lápis. porta-canetas. porta-carimbos,
porta-cartas. porta-blocos. penas. preta
ma pincéis, prendedores de papéis. percevejos. réguas ateado separadora,
para arquivos, 'sinetes antas para ea•

tas, reboques4 radiadores para veículos,
rodas para veiculais, adias, aldeies, tiraatea para veiculo* vagões, velocipedes, varetas de controle 40 afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varam de
carros, toletes para carros
Ténno a° 654.543, e 4-8-1964
Fábrica a Condensadores "Cobra"
Limitada
São Paulo

lampejantes, aoquetes, secadores para
04 cabelos, transformadores, torneiras.
tomadas, tomadas de corrente múltipias, tubos conduits, termostatos, televisores, tocadores de discos, válvulas,
ventiladores,, voltímetros, vibradores e
wa ttometros .

Tármo n° 654.552, de 4-8-1964
Zelistoffabrik Waldhof.
Prorrogação
Alemanha
Classe 4
Para distinguir: Produtos em bruto cri
parcialmente preparados para a Ntbriall,
pão de papel, resinas em bruto ou ree.
s
cialmente preparadas; celulose

Nome Comercial
' de Aparelhos Eletrônicos
São Paulo

~voz

Classe
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos ou usados na eleelei • atitea lameira
tricidade, inclusive medidores, a saber
a=
lã. Ora. 1~
aspiradores de pó, antenas, acumuladores, aquecedores, alarmes,- alto:falantes,
adaptadores, amperômetros, batedeiras,
Classe 17
Para distinguir: Lápis, destinados a es- bombas para água, condensadores, chtt.
cravar saibre vidros e suerficies lisas em veiros, chaves, campainhas, cometas
geral, deindústria e comércio da re- para veiculos, caixas-fusiveis, diais, enceradeiras, esterilizadores, estufas, abuquerente
ndosas, !ogeres, fusiveis, ferras de passar e engomar, fornos, fogareiros, fios,
Termo n° 654.541, de 4-8-1964
ferros de soldar, fonografos, geladeiras,
Dipac — Distribuidora e Peças e
Interruptores, intercomunicadores, larra
e Acessórios Limitaa
padas, lanternas, lâmpadas fluorescensoposson e se3ed ep
tes, liquidificadores, pilhas, radio-emissores, rádio-receptores, relógios, reatores para luz fluorescentes, sinalizadores
nI_IWPInCLUP40 3Vd10
lampejantes, soquetes, secadores para
os cabelos, transformadores, torneiras,
Nome Comercial
tomadas, tomadas de correntes múltiplas, tubos emscluits, termostatos, telenono no 654.542, e 4-8-1964
visores, tocadores de discos, válvulas,
Dipac — Distribuidora e Peças e ventiladores, voltímetros, vibradores e
e Acessórios Limitaa
wattometros
São Paulo
Têrmo a° 654.545, de 4-8-1964
To:abras S. A.. Indústria e Comércio
de Aparelhos Eletrônicos
São Paulo
SOU ietoodro

Nem ark amem. 0.• "1.•
ta.4.• Isemm
~Ma
Pt. 111n 1.
•n •

*In

Vipac

. indústria Brasileira;
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para hibicleta.s. auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços.
breques, braços para veículos, bicicletaa. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores. carros, carroças carocerias. chassis, chapas circulares para velculos. ccitos de velculo
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculeis. diredio. des.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para tsassageiros e nana carga.
engates para VITTOS. eixos de CireçãO.
freios, fronteiras para veículos. guidão
locomotivas. lancSas. motociclos. moias
motocicletas. motocargas. moto Fargen
manivelas, navios, ónibus, para-choques

Classe 1
Para distinguir: Resinas artificiais para fins industriais

.•Cobra» Ltd&r.

Indústria Erasfiein
--

Zewa

fabrica de Condensadores

aViTROGRAFICOa

lio dr.-a

PRORROGAÇÃO.-

Mirra° as 654.546. de 4-8-1964
Tonbrás S. A., Indústria e Comércio
de Aparelhos Eletrônicas
São Paulo

craveis tiraiinha, tintas para carimbo&
'Térmo 119 654.544, de 4-8-1964
tintas para duplicadores, traias para impressão. tintas para desenhos, aparelhos Tonbrás S. A., Indústria e Comércio

para arar cópias. pastem de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar. máquinas registradoras
Têrmo ns 654.540, de 4-8-1964
Indústrias Brasileiras de Lápis Frita
Johansen S. A.
São Paulo

Termo a° 654 .551, de 4-8-1964
Zelistotfabok Waldhof.
prorrogação
Alemanha

Indústria Bre.:oleira
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos ou usados na eletricidade, inclusive .medidores, a saber:
aspiradores de pó, antenas, acumuladorets aquecedores, alarmes, alto-falantes,
adaptadores. amperômetros, batedeiras,
bombas para água, condensadores, chis.
yeiros, chaves, campainhas, cometas
para veículos, cabras-fusiveis, dials, enceradeiras, esterilizadores, estufas. abolidares, fogões, fusíveis, ferroa de passar e engomar, fornos, fogareiros, fios,
ferros de soldar, fonografos. eladeiras.
interruptores, intercomunicadores, iampadas. lantcrnas, lâmpadas /lucres-Anter, liguidificadoreR, plhu, Tédio-mis-

,Indústria Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessorios e
petrechos elétricos ou usados na elatricidade, inclusive medidores, a saber:
aspiradores de pó, antenas, acumuladores, aquecedores, alarmes, alto-falantes,
Urna) alo 654.553, de 44-1964
adaptadores, amperômetros, batedeiras,
ZelLstoffabrik Waldhof.
bombas para água, condensadores, chuProraogaçáo
veiros, chaves, campainhas, cometas
Alemanha
para veicuitas, caixas-fusivels, diais, enClasse 36
ceradeiras, esterilizadores, estufas, ebtai
Para distinguir: Papel e papelão
lidores, fogões, fusiveis, ferros de passar e engomar, fornos, fogareiros, fios,
Têrmo u° 654.555, de 4-8-1961
ferros de soldar, fonografos, geladeiras, Savil — Sociedade de Aços e Viam
Interruptores. Intercomunicadores, lâmLimitada
padas, lanternas, iampadas fluorescenEstado da Gcanabara
tu, liquidificadorea, pilhas, radio-emissores, rádio-receptores, relógios, reatores para luz fluorescentes, sinalizadora*
lampejantes, soquetes, secadores para
os cabelos, transformadores, torneiras,
tomadas, tomadas de correntes
pias, tubos conduits, termostatos, televisores, tocadores de discos, válvulas,
Iráltistria Brasdeir
ventiladores, voltímetros, vibradores
wattometros

S a vi

•

no 654.547, de 4-8-1964
Raimundo José Saboia Pessoa
Estado da Gcanabara

MIMO

Classe 6
Artigos da classe
nono no 654.548, de 441964
Raimundo José Saboia Pessoa
Estado da Gcanabare
Classe 10
Artigos da classe
Tiram a° 654.549, * 4-8-1964
. Raimundo /ou! Sabote. Peno.
Estado da Goanabaret
Classe 16Artigos da classe

.
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, •

doee, aça pára tiPoà- aço huidido..
ente trabalhado, aço palio,
rePect, bronze, bronze em bruto
pardalmelte trabalhado, bronze
manganês, bronze em pó; bronze
barra, em fio, chumbo em bruto
Nrdalinente preparado, cimento
fálico. cobalto, bruto ou parada
trabalhado, couraças, estulto buuto
parcialmente trabalhado, ferro em
ta barra, faro manganês, feno v
em broto ou pari:Mann assa temperado, gusa mal
de metal,. lata an
!Mau em eimpaa, latim
ligas metam liatn

amaquis. metais Mio tai
ou pardsbneate treba~a
agl)

thffine. mane egtemM

entala 96111 solda, alqui. ais*

Virmo n9 654.330, de tua
Rairquado JoséSahol
Estado de
0889C

Artigos da dam
Timo a° 654.554, de 4-84964
Standard amada beonoestedl.
Estados UnIdos da América

FUSKAPE
CIOU 21
Para distinguir: Paidaisa

Classe
JWo distirigoirsitliondes
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- Quinta-feira 10
Termo n9 654.556, de 4-8-1964
— Sociedade de Aços e Viga$
Limitada
Estado da Gcanabara

.SAVIL ;Sociedade
OtWiire Vigas Ltda.
—
Nome Comercial

T•inno n9 654.558, de 4-8-1964
Costa Penna
Cia.
Bahia

PRORROGAÇÃO

Classe 44
Pata distinguir: Artigos para fumantes,
a saber: charutos, etc.
Tatuo n o 654.559, de 4-8-1964
Administradora "Rio-São Paulo" S.A.
São Paulo

ADMINISTRADORA
!Rio-ao PAULO" S.A.Nome Comercial
Termo n° 654.560, de 4-8-1964
Auto Posto Fiel Limitada
São Paulo.

FIEL

.,iiousTRIA BRASILEIRA
Classe 4.7
Para distinguir: Álcool ara motores de
Mosto, carvão mineral, vegetei e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação lubrificates, óleos combustíveis, óleos Para frelos, óleos lubrificantes, óleos para iht. matação e para geração de fOrça, petróleo, querosene
Termo no 654.581, de 4-8-1964
Indús t ria e Comércio de Brinquedos
"Elye" Limitada
São Paulo

"ELYE"
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 49
Pau disungiiir: Jogos, brinquedos, artigos desportivos e assatemos, a saber:
álbuns ara recortar, e armar, aviões, automóveis, andadores, aros, argolas, bar..
cinhon, bonecas, bonecos, baralhos de
cartas, bolas para todos os esportes,
brinquedos era forma de animais, balaes de brinquedo, bilhares, brinquedos
mecA icos, brinquedos em forma de iastrumetitor Musicais, briqnuedos em forma dd i:tias. brinquedos em forma de
máquinas, i brinquedos dé • cortar, fariaquedoj ,1: • borracra com ou sem assovio, carrinhas, carrocinhas, carros, barWS, Calt/ -1111US, cartas de jogar, chocalhos, caaeleizas para esportes, cartões
le loto, çasinhas de Inlinuedos, carde 'à rlii!ir, i cadefras de
tem, NIdha
c'
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bc,iiquedo, cart:iras e envelopes com as, bot,was, musões, boinas. .ba'aa. ves para po-eas circulares chaves torfõlhas ara reco; lar e armar, calçailus doutos, bunts, capacetes. cartolas, cara• quinietricn, correntes para chaves, calpara bonecas, cordas para pular, clavi- poças, cus,v. oletes, capas. chatas, entes, :Alavas para porcas, distintivos,
nas para tiro ao alvo, copos de dados. co..hecols. ,a1a(,os, chapéus, cintos. dobradiças, descanço para talheres, pracaixinhas de músicas, addos, dardos, cintas, ecznottuNdes, carmahos, calças, tos e copos, enxadas, esferas, engates,
discos, dominós. espingardas de brinque- de senhoras e de crianças, calções. ca .. enfeites de metal, estribos, espátulas
do. espinga rdas de vento, estaquinhas ças. camisas, ' camisolas, camisetas, estojos de metal 'para carimbos, eixos
ara jogar, • enignaas, engenhos de guer- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, expandidor para tubos, estruturas metára de brinquedo, ferrinhos de engomar, saias, casacos, chineios, dominós,
licas, escarradeiras, espremedores, espia.
pez, tantaslas. tardas para militares, ,.o- madeiras, formões, foices, !erro para
ferramentas para crianças, liguras
aves c animais. Siguras para jogos de legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- cortar capim, frerolhos, facas, tacões
xadrez, fogões e fogãozinhos de brin- ros, jogos de ungerie, jaquetas, laqi-es, fechaduras, fruteiras, funis, formas para
quedo, jogos de fctebol de mesa, joe- Luvas, ligas, lenços. mantos, meias. doces, bolos, empadas e pudins, flanes
lheiras para esporte. ganchos ,para pes- maios. mantas: mandrião, tnantlhas, pa- fivela, furadores, ferramentas cortantes
ca, gulsos para crianças, halteres, io- letós, palas, penhoar, pulova, pelerinas, ou perfurantes para marceneiros, !echos
los, iscas artificiais para esca, jogos ' de petigas, ponches, polainas, pijanaas,— pu- de metal, ferraduras, forminhas, fitas
damas, jogos de dominó, jogos de ra- rabos. perneiras, quimonos, regalos, de aço, ganchos, guarnições de metal,
quetes, linhas para pesca, luvas para rota de chambre. .roupão. sobretudos, garfos, ganchos para quadros, grampos
box, para esgrima, ara jogador de péla, suspensórios, saldas de banho, sandáltaa, para emendas de correias, grades para
para jogador de socos, máscaras cama- suciares', shorts. sungas, stoias ou glaciai, fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
valescas, mesas de bilhar, de campista, inter, toucas, turbantes, ternos, uni- gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joeformes e vestidos
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
de roleta, de xadrez, mobílias de brinlatas, luvas, linguetas, leiteiras, machaquedos, miniaturas de utensílios domés- ' Termos ns. 654.565 e 654.566, de
dinhas, molas para portas, martelos
mésticos, patins, patinetes, piões, pete4-8-64
cas, planquetas para ginástica, peças de Organização de Manutenção e Aces- marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
jogos de dama, dominó e xadrez, pelo- sorias, Técnicas de Instrumentos Eletrô- morsas, machetes, mantegueiras malhos.
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
tas, pianos e outros instrumentos mnálnicos Ltda.
pregos, ponteiros, parafusos porcas
cais de brinquedo, istolas de atirar fleGuanabara
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
tras, apagaios de papel, panelinhas,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoquadrados de papel, quebra-cabeças em
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
forma de armar, raquetes, redes de pespeneiras, pinos, plainas perfuradeiras
ca, redes para jogos, rodas de roleta,
revólver de brinquedo, soldadinhos de Instrumentos Eletrônico, pires, pinças, panelões porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presichumbo, taboleiros para jogos, tacos de
lhas,
rastelos, roldanas, ralos, regadores
tambo-es para crianças, tambuIndástria Brasileira rebites,
reduções, recipientes de met..11,
reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tio,
rodízios, roscas de aço inoxidável, retrens e vias férreas para brinquedos,
gistros- de aço inoxidável registros,
varas parap caca, varas de saltar, veClasse 8
locípedes, vagonetes e zepelins
Aparelhos eletrônicos pontes estabili- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarràzadas, voltimetros e eietrUstros, am- lhas, torquezes, trilhos tubos subulaTermos as. 654.563 e 654.564, de
plificadores transistorizados, estabiliza- ções, ampões, Cavadeiras telas de
4-8-64
dores de tensão alternada baseados em arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Organização de. Manutenção e Aces- saturação magnética e amplificadores trancas, tramelas, talheres talhadeiraa
sorias Técnicas de Instrumentos Eletrô;
tampas para panelas e caldeirões, termagnéticos
nicos Ltda.
rinas, tachos, trans de cozinha, torraClasse 10
Guanabara
•
Aparelhos eletrônicos, pontes estabili- deiras, orinóis, vasos, vasilhames verzadas, voltímetros e eletrametros, am- gas, mandril d,e expansão, /reza de
plificadores transistorizados, estabiliza- frezar, guia de freta de chanfrar,
dores de tensão alternada baseados em ventosas, maletas, baus para Sacos .de
saturação magnética e amplificadores viagem, para pastas, balmazes, cantos
Para estojos, colchetes para malas, cramagnéticos
vos, enfeites, lecho-para pastas e para
Têrmo n.° 654.567, de 4-844
malas, passadores de correias, ponteiUsina Santa Eugênia S. A.
ras, prendedores de parle!, suportes,
Guanabara
torniquetes e tubos de expansão

MALGRAFP

•

PRGRROGAOÃO

115A (O

lacidatiia Brasilelrea
Classe 11
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argol as, aldraves, armações ée metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrisea; amoladores,
amoladores de ferramentas, alças pare
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas; bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bat.
çadeiras, bules, biaagra, buchas, bainha
para facas* baterias de cozinha, colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides,
chaves de parafusos, conexões
Termo 13, 654.562, de 4-84984
para encanamentos caixas de metal para
Super Magazine Deney's Limitada
portões, colunas, canoa, chaves de fenSão Paulo
da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coquebeleiras, caixas para condimento de
2) E N E Y'I9
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroIntituttria Braelleiie las, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuseuseiroa cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvas
Classe 36
cantoneiras, chaveiros, canivete', chaPara distinguir: Artigos de vestuãrlos vensa. cremones, cadimos crivos, chanroupas .,feitas.em . geral:. Agasalhos. fradores, eassinetes, ambos, abava dmaventais, alparcatas, anáguas, blusa',
Classe 11
Aparelhos eletrõtticos, pontes estabilizada, voltiatetros e eletrõmetros, amplificadores transsistorizados, estabilizadores de tensão alternada baseados em
saturação magnética e amplificadores
magnéticos
Classe 10
Aparelhos eletrônicos, ponte" eatabill',
radas, voltItnetros e aleirem:atros, amplificadores tranasistorizados, estabilizados
res de tensão alternada baseados em
saturação magnética e amplificadores
magnéticos

Termo ti. 9 654.563, de 4-8-64,
Sorsa S. A. Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

RUBROSULFAti
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado. no
tratamento das anginas, estomatites e
anais inflamações localizadas na boca e
na faringe
Térino 12.9 654.569, de 4-8-64
Arte Gráficas Gomes de Souza S. A.
Guanabara •

•

• n1 .

e

•••

,
Claiise 38
,
. „
Papet e seus artefatos, especialmente
bloco e talões
, •
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troa, mulatas medicinais, estavaina.
éter sulfúrico, fermentos fortif cantes.
glicerina, gorduras medicinais, hematogeno, homoglobina, ictiõl, xyletos
iodo, idoformio, Ia medicinal, lama mineral. •lanoleina ou lanolina, laxantes,
IZZatiVOS. licitina, leite de magnesia,
limonada ui-gr:Alva. lia mentos, Imnbricisides, lombrigueiros. 1;4,11 4. i:sia licopódio, magnésio calcicada, magnésia fluida, malvas, matr.cária, med.caniestos
para lentistas. mucilagens, musgo de
córsega naftol, narcaitos, novocaina,
óleo canforado, opiatos, ópio, apodeidoch, óxidos, papina, pancreatiaa, pepsina, prptona, phosfatos, phitina, Pep:mina. poe)os, purgantes, aninalina;
quinquina : resorcina, sabonetes rne clnais, sa s medicinais sal amargo, salsaparilha, sanocrisina, sanapismos, soldos, sulfonal suosité_trios, feias gomados, terpina. teobrorcina, tisanas, unguentes, valeriam:, vaselina, vac.nas,
vermicidas, vermilugos, vesicatórios,
vinhos medicMais e . vitaminas

Ténia° n.° 654.570, de 44-64
Venceslau Peres cfe S ora
Guanabara

Indústria Brasileira
Casse /6
Material exeusivamente para construOtt, e adorno de prédios e estradas
Termo n.9 654..573, de 4-8-64
Tabas — Sociedade de Investimentos
Empreendimentos imobiliárias Ltda.
São Paulo

TEB À5
Casse 33
T4tulo
Termo n.9 654.572. de 4-8-64
Tsbas — Sociedade de Investimentos
Enspreendimentos lenobiliárioa Ltda.
São Paulo

Termo n.° 654.577, de 4.8-64
(Prorrogação)
Drogasil Lida.•
.SLO Paulo

TOAS SC:IEDA23 st ME:0=M
t lainalimzatN:k.z 130n1:X2105 1.77à
Nome comiscial
Termo n.° 654.573, de 4-8-64
Valéria Financeira S. A. Créctto Nnanciamento e investimento*
Sâo Paulo

PRORROGAÇÃO
1

, FUMAS! MORARE

Classes: I, 2, 3. 4. 46 e 43
Com atividade de indústria e comércio
Inana Plt
de substancias- e preparações químicas
$ e. ~IN
usadas nas indústrias, na fotografia e
- IM,19 ~TOS a runnzintlos.
nas análises químicas etc.. substancas
e preparações químicas usadas na agriNome comercial
cultura, horticultura, veterinária, etc.,
substâncias químicas, produtos e prepa4-8-64
Ténro rt.9 654.575, 'de
rados para serem usados na medicina
1.--ich• Ltda. Adraini.stra Atara de Va- ou na farmácia: sutstAncias de origem
tomes /mobiliários
animai: vegetal ou mineral, em bruto
ou parcialmente preparadas: sabao coSão P‘ulo
rnum e detergentes: perfumaria, cosmé' VAINOB LTDA.
ticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabelo. Artigos de toucador,
'bC yac.REs )4•-•BI:.I15203.
escovas para os dentes, unhas, !abalos
. e roupa
Nome comercial
Tèrenos as. 654.578 a 65t581, de
654.576, de 44-64
jê-rr,o
4-3-64
(Prorrogação)
(Prorrogação)
D-ogasi: Ltda.
Drogas' Ltda.

r. ,..0

PRORROGAÇÃO

.1 PRORROGAÇÃO

INDIANOPOLis
iNDUSTRLA BRASILEIRA

C

J.55t:

Substãnc:as quizr,icas, uot:iiios e preparados para serem usados na medicina
ou na- farmácia, a .Saber: Açalão,
ereta tos, acetona. ácidos. aconitna,
adrenalina. água de cal, água destila,
ta. álcoois medicinais. aldeie°, fórmico.
arnbroina angico. anestésicos, antigena
metálico. ant pirina. antisséricos. arsosiatos, atropiaa, bálsamos. ber.joim
benzoatos, bicarbonato de soda, biscoitos medicinais. i• roinelás. brotnidia carodilatos, calcina. cal riflas. calmares
calomelanos. cai-gora c.apilaria. canina.
Joe contra a tosse.. carbonatos, carão
catapiaoras. chás para emagrecer. cloral h'ciratado, cloretos. cloridina, clotcitómío. cítratès :Olobiases, cOlirlos‘
curare. desinfét:+ntes loa Intestinos. d gt.taLon, ensire •, e ml,roc t; ela CMPla--

,:..lasse
'
Substâncias e prod:itos de origem animai. vegetal ou mineral. em truta ou
pcacia!meats weparacTor Abrasivos era
bruta argila refratária. asfáltico em
bnite. algodão em bruto. borracha em
bruto, bauxita. b.enjoim, breu. cânfora.
caoliM. chifres., ceras de plantam ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavala, crina em gera!, cortiça em
tarnto. CEM s.1 vegetais espilro. ervas
medicinais. extratos. oleosos. • estopas
enxofre, Whas. fibras vegetais. flores
secas grafites. §C~S em bruto. granito
em brasa, 63,544o/sua liquido, de plan-

%o)

.111)

Dezembro es -leo%

Tirana a," 654.583, de 48-64
,tas, lates ma bruto ou parcialmente
preparados. minérios, asetalicas, madei(Proroaaortne)
Indústria e Comércio Ajax 5.
ras em bruto ou parcialmente traba.
São Paulo
lhadas em taras, serradas e aplainadas,
.
manganés, óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solictficadores. gelatina, giz, diPRORROG AÇÃO .rados, plumbagina em. bruto. pó de
moldagem para fundições, pedras briMAROUISETTE0
tacas, piche em bruto, pedra calcária,
p,antas medicinais, pedras em bruto.
Ind. Brasiletra
gut brach°, raizes vegetais, resinas, te•
e nas naturais. resíduos texteis, silício.
seivas..talco em bruto, xisto, :isto
Clame 16
betuminoso e silicato
Composição regulável de laminas ou qf
Casse 46
camas rígidas par cobertura de arda
Para distinguir: Preparados para limpee ou fechamento de vãos
la; sabões (não perfumados) e detergentes; solventes para limpeza a seca
'Naos na. 654.584 e 654.585, de
e removedores de manchar solventes
4-8-64
para desengorduras e limpar maquina(Prorrogação)
ria e equipamento elétrico e industrial; Sociedade Anónima Frigolifice Angu'
agentes para desengordurar metal; subaSão Paulo
Macias qu.micas para remover poeira.
graxa, tinta, ferrugem e escamas; agentes para remover nódoas; agentes para
PRORROGAÇÃO
lavagem e alvejamento, e outras substâncias para L130 em lavandaria; preparados para palia esfregar. 'e abrasivos
limpeza

ura

Classe 41
Alcachofras.. aletria, alho, aspargos.
açúcar. 'alimentos paar animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoins, araruta.
Game 4
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, Cola em bruto e parcialmente preparada
Classe 41
biscoitos.- bombons, bolachas, baunilha,
Oito de caroço de algodão
café ecn pó e em grão, camarão. canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
Têm* a.* 654.586. de 4-8-64
caramelos, .chocolates, confeitos, cravo,
(Prorrogação)
ctreais, cominho, creme de leite, cremes • . S. A. Frigorsfico Anglo
alimentícios croquetes, compotas, canSão Paulo
g:ca. coalhada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes,
1 PRORROGACÃO
chouriços, dendê. doces, doces de fruB
tas, espinafre, essências a.trnentares,. empadas, ervilhas, ermovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
hgos, frios, frutas sêcas naturais e .ristaizadar gricose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes .em
conserva, lentilhas linguiça, louro, massas alimentícias, mariscas, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, masCasse 46
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos, moluscos, Sabão comarra em pasta, em p8,
flocos, em barras e liquido
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
n.° 654.587. de 4-8-64
pães. placa prlinés, pimenta, pós para
(Prorrogação)
pudins, pickles, peixes, presuntos, paS. A. Prie,orr• fico Anglo
tês, petit-pois, astilhas, pizzas. Ptteins;
São- Paulo
que:jos. rações balanceadas para anima:s. requeijões, sal, sagu,sardinhas,
PRORROGAC40
s.-mima/les, salsichas, salames; sopas e2lataifas. marretes, sumos de hmodea e d,
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Casse 43
Aguas minerais, aguas gasosas artificiais, bebidas espumantes sem álcool,
guaraná, gasosa. esséncias para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, soda,
suco de frutas. sifões e xaropes
Tèrmo n.9 654.582, de 4-8-64
(Prorogação)
Nippondo Co. Ltd.
•
ia0c

rnoRRocacÃo

TOKUII0 •
CI,:lsse 3
Emplastros

ame 41
Meadaofras, aletria. albo,. devaegtt&
eçdcaT. alimentos para Ir, sarda
manam,mutua. amen.
atraída
aras. atual, aveia. ave
*Ma. •
aa,
tMat, bouba, bacalhau,
blacettee, bombeai+, boi be
al ie MI p8 e em grão, eaautio.
ap pau e em pé, cacau, sur
aberdelos. &coletes, codi,.
eareedu ecuriatio cum 48 RN mé*,,4
aleneeedoe croquete*, emaratas. ffilb

.

aluinta-faira 10

4P

gica, coalhadas nha. cebola, condi
mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de tru
tas, espinafre, essências alimentares, em.
padas. ervilhas, casavas, extrato de tomate, arinhas alimenticias lavas, fé.
cuia& flocos, tareio, fermentos, feijão
figos. trios, trutas sêcas. naturais e cria
talizadas; glicose. goma de mascar, gor
duras, granulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguais, leite,
condensado; leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, louro. mastas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus, molhas. moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, ao.
pudins. picklea. peixes. presuntos, pisas petit-pois, pastilhas,. plzzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para animala, requeijões, sal, sagu. sardinhas.
sanduiches. salsichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
tratam torradas, tapioca, amarai, talharim, tremoços, tortas, tortas para alt.
mento de animais e aves, torrões.

T ;Nino n.. 654.591, de 4-8-64

— Minas Livreiros Editor:1
Ltda.
Mines

4

Ténno n.° 654.588, ,de 4-8-64
Fundador — Edição e Distribuiço de
Livros Ltda.
São Paulo

Fundador
Indústria Brasileira
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos. jornais naconau e estrangeiros. publicações impressa», revista. Propaganda em rádio,
televisão, ornais, programas radioinnicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas

.
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madê
Indústria Brasileira
Casse 32
Alma:isques artaanos. álbuns miares
soa. cartazes, catálogos, jornais nacic
aais e estranaeiros. publicações impres
saa, revistas. Propaganda em rádio
televirão, jornais. programas radiofôni
coo. peças teatrais e cinematográficas
, e revistas Impregna
rerrno n.° 654.592, de 4-8-64
Norte Livreiros e Editores
Nortelèl•
Ltda.
Pernambuco

.

NORTE11 - Norte Livreiros
t?;Editores Ltda,
Nome comercial
Térmo n.^ 654.593, de 4-8-64
Norte.Vr — Norte Livreis e Edito% es
Ltda.
Pernambuco
•

NORTELÊ
Indústria Brasileira
Classe 32
Para nii.itinguir: jornais, revistas e pu•
blicaçeica em geral albuns, programas
radiofônicos, peças teatrais e cinemato

doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, ',acho'
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
PRORROGAÇÃO
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
VERDE
BRANCO
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- lhos, jarros, limas laminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelas
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas.
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, tapes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, póseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeirai
pires pinças, panelões, porta-copos e
VEált Cla
garrafaa• passadores de roupa, presilha , rastelos, roldanas, ralos, regadores
Ca;%e 42
rebites, reduções, recipientes de metal,
Aguarde ar,
•
rodízios, roscas de aço inoxidável, re..Tênno
654.,59/,- de 4-8-64
gistros de aço • inoxIdáVel registros,
?.,_ Pc fa . 4 Administração serras, serrotes, sifões, saleiros, sacara&
Comn
• ....
lhas, torquezes, trilhos tubos subida.f
ira
ções, tampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, trame/as, talheres talhadelra*
- uoinpailhia Técnica
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames ver• de • ',Qministração
gas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, .maletas, haus para sacos de
— viagem,
para pastas, balmazes, cantos
Tèrmo -n.° 654.598. de 4-8-64
para estojos, colchetes para malas, cra(Prorrogação)
vos, enfeites, fecho para pastas e para
S. A. Anciens Etablissernents Go/den- malas, passadores de correias, ponteiberg 6 Cie.
ras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tu"bos de expansão
França
•
Teimo n." 654.599, de 4-8-64
(Prorrogação)
PRORROGACÃO
Sociedade União de Lacticinios Laia.
São Paulo
Tèrmo n: 654.596. de 44-64
•( Prorroga çao
Zair Pinto do Régo
' • . err E.ribuí

s

anhi ` ni

.

COLDEIGERG

PRORROGACÃO

Classe 11
Para distinguir ferragens e gerramentasi
1. 41 0111*a
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
I ~Mo miar a• :Muniam itu.1
argolas, aldraves, armações de metal'
ak Mio
abridores de latas, an:te, aparelros de
•
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, aresClasse 41
tas, aros, almofadrises, amoladores,
Lacticinios
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
T; - n
651.600, de 4-8-64
bandejas, bacias, mombotneres baldes
Cesar Yázigi.
borboletas, baterias, bases de metal braSilo Paulo
çadeira; bules, bisagra, buchas, bainha
PRORROGAÇÃO
para facass baterias de cosinha. colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de lenda,. chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa co- trunlISTRIA BRASILEIRA
usataroolo 7012Pa
queteleires, caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões caçaro.egui.o
Classe 8
Nome comercial
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- Figura de corpo humano para estudos
dores, cuacuseiros, cabides de metal,
e fins didáticos
Tênno n. 654.590, de 4-844
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
Classe 3
Minaslê — Minas Livreiros Editores
no
cantoneiras,
chaveiros,
caaivetes,
chaproduto
farmacêutico
indicado
Tann°
n.°
654.601, de 4-8-64
Um
Ltda.
Casar Yázigi.
tratamento de moléstias genicológicas venas, cremones, cadinros crivos, chanMinas Gerais
São Paulo,
fradores, casai netas, cabos, chaves chaTênues is.° 654.595, de 4-8-64
ves para porcas circulares chaves sor.
T--- . Zimmer et Cancros' Ltda. quirnétrica, correntes para chaves, colRio Grande da Sul
cretela chaves para porcas. distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal psra carimbos, eixos
USTR:14 BRASILEIRA
expandidor para tubos. estrato:as metá•
Editores Ltda.
licas, escarradeiras, espremedores, aspamadeiras, formões, foices, serro para
Classe 8
cortar capim, frerolhos, facas, facões Figura de corpo humano para estuda%
43 e 30
ouses: 4
fechaduras, fruteiras, funis. farinas para
.
e fins didáticos
Nome comercial
gráficas. a saber: albuns, icrnais, publicações em geral, programas radiof6Têm° a.° 654.589, de 4-8-64— nicos, programas televisionando'. peças
á tuadador -- Edição e Distribuição de teatrais e cinematográficas, revistas
Livros Ltda.
São Paulo
Têrmo ti.' 654.594, de 4-8-64
(Prorrogação)
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amato Usafarma 13. A.
São Paulo

l

aa

GINALAN

Mulher Visível

•

MINASLEt
Minas Livreiros -

s

.
La ‘..
rhurrasauit'a

-

Homem Visível
Vin

4

§N çoint,-hira
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Mimo . re 654.602, de 4-8-64
Caia
SN Paulo

Termo a.° 659.606. de 4-8-64
(Prorrogação)
Morishita jtatat Co. Ltd.
.)aptic

CcirforaIrta

PRORROGAÇÃO
nMMIIMInIM~ .0.~:11~7

Indíézfria Braaileira
ez-sse
Figura de

15e0c

Dezembrc de 14

raptes para veiculo. vagões, ve/ocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibua, vara"s de
carros, toletes para carros
Termo n.° 651.609, de 44-64
.khim,"•nio Thor Ltda..
bala Paulo

J N TA IV

5

rtStOT811116
Figura de co, pe hama no • para estudos
•
e finskl r1cos
Termo n.° 654 CS. de' 4,-5-44
(Prorrogaçao)
São Paulo Alpargatas S. A.
Sae Fai:le

MAI"
wresTFuir, BRAsliniftCasse 5
eir, latino. aço rreparatio. açe
doce, aço para tipos, aço fundido. açb
parcialmente 17:".'hIlhaflo. aço pálio. afe
iefirtack, baorze, bronze em bruto
parcialmente rrabalhado, bronze
manganis. brenze cm pó. bronze ÁS
birra. can fio, chumbo em bruto ou
parcialtra•nte preparado, cimento ma.
tállco. cabrite: bruto cu para:a:menta
trabalacia. corraças, estanho buatc 013
pare:El:rente trabalhaaio. ferro em bruta
em bana, lerao manganês. feri'. c velha
gusa era bruta ou parcialmente tratar
Ihr..dc. aasa. tenape.rade. gusa malcável
laminas. ec
1,:tã
fi;:ha.
eco fet!hz. :zt:",c em chapas, latão' Mb
verga.hõea
ças uetá1ic., limalha*,
maantaic.
nao raboAlados o. paraialenente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para soada, niquel, z:nco

2

Termo a.' 659 . 605 tie 4-8-64
- Ceara Yázigi.
8:S.a -Fiacia.

C..sse

Guanabara

Aço •

.:orpo laarara para estada*
e fins tildáticos

Indúttria Brarileira

Térieto as 634.615, eit 4-5-64
Maranica Geleia Ltda.

""

4s o
"we e

11234 .j.,striu Brasileira

rk:SSe ‘.18
paZS.aa rara •lentes e
Deztiltiaic cm
eacovas para (ti'.ntes
Te-rne a.° 654.6Pd . de 4-8-64
(Prorroratdo).
. a- Ltd •
blorishita 1.ntan Cc
Tarje

Ci,..;.NC 11
ala pressão
"

f•ç4.611. de 4 864

Sra Tn Ir.Poupas S. A.
Caa.nabara

pas V Centenário
Industrio Brasileira

Termo a: 651.616, de 9-5-69
(Prorrogat,ao)
Lopes Rodrigues b Cia. Lala.
Sac Pado

C-sse .36

PRORROGg.40
••••••

. r••••••••••
~ley.

1•

7-4,174,n
_

.7

•

il•••_!.. Me*.
•
Pare dist/paria: Art.goe de vestuários
a roupas feitas em geral: tgasathcs. §--- N•Dc lla •
aventais, alparcatas, anáguas. tausas,
's.... 4 MOI Deuc,014
botas. botinas. .blusões, boinas, -baba
douras. bonés, capacetes, cartolas. cara
•
pinas. caaação, coletes, capas, abales.
cachecols, calçados. chapéus, cintos,
cintas, ccanbinações. carpinhos, calças
aenhoras e ae crianças. calções. cai-e-Lana ROWNIGUES a CIA.
aa. camisas, camisolas, camisetas.
515• Um .2:01%17-1,91.1414.1" 111
-usem ceroulas. colarinho^ cueiros.
'asse 3
aias, casacos. chinelos, doesin6s, achar• Anta- `•ticos
ses fantasias. fardas para militares. coGaNse 43
legiais. fraldas, galocLas, gravatas. gorTtrme n.° 654.611'. , de. 4-8 64
Guaraná (bebida refrigerante sem
:ar "logos de tangeria. laqueias, latires,
Aeroalg Ltda. — !n3ei'stria, Cernaa:e luvas. ligas, lenços. mantas. meias,
álcool)
e baraortação — 'Aeronaves de Minas malta mantas. mandrião, manilhas, paTraio
n°
654.617,
de 5-8-1964
Gerais
letas. palas. penbear, palmar, pelerinas.
Mar
Veiados
Limitada
Minas Gerais
Pcagas, ponches.. polainas. pifamos. paSaci Parlo
.
i -.hos, perneiras, quimano" regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas. de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas. atolas ou slacka,
tule" toucas, turbantes. ternos, uniClasse 21
formes e vestidos
Para distinguir: Veículos e suas parto
Termo a° 454.612. ele 4-8-64
integrantes, nãc incitadas em carros
Casse 21
Altair A. Amaranto.
classes
e
suas
partes
distinguir:
Veículos
Para
•Guanabara
integrante.: Aros para hibiclatak asnoTérreo n° 654.61L.. de 5-8-1969
móveis, auto-camiabdia, -avias" amorPralema Veículos Limitada
tecedores, alavancas de cambio..braam
Snc Pi alo
breques, braços para veleulos, bielciemj. carrinhos de mão e' carretas, canil"s.401r31.11:97471
aihonetta„ carros ambulantes. caminhbes

ue4ena

e

t"OCOVOTIVA
•n••
Casse 34
•CorBriae, capachos, encerados, inclusive
ra Instalações hospitalares, estrados,
leoa, tapetes em geral para mimalhos
e paredes e artigos de pele para os
mesmos fins, passadeiras
Marno n.° 654. 605. _ de 4-&-64
(Prorrogação)
São Paulo Alpargatas 5. A.
Sac Paula

PRORROGAÇÃO

c

Ciam 23
Tecidos de algodão em peça T4rceo n.° 654.607, de 4-5-64
(Prorrogaçãp)
Morishita Patim Co. LM.
IsP3o
PRO/IROGACIO''

s
ua,.

AEROMIG
industria brasileira

carros. tratores. carroaberços, carros.
tanques, darros-irrigadorea, carro" mu,carocerlas. chassis. chapa. &recrie para velada, cebo* da veiculoa
carrinha pare máquinas da asetaver
corrediços. para velado& dixe" dulia
gadalras„ estribos, escada rolenatcs. 'la-

vadores para passageiro* e para carga,
a para carros, ataca da Cango.
fronteiras 'para vetados. guldito

ret

locanotivaa lana" motocielos molas.
motnelidetaa aatoearsars. asote torga"
manivela' sauim baiana paea-clegaaa
pearhunea peeerbeleae. Mak patena
adia
roa-a aias pua

Cuase IS
.
Temia/net:toe para ellaierea

lidel=1"
nas 11.11=veleta
;p

nia ANA

C/asse 36
Camisas, enatas, Pilam"

anato°
Ileaes. as. 634.613 e, 554.614. da
4444
Nka Lo2ie Ltda.
Guanabara

JFIJ ZtR

pirerma 1~,1
C1f38Se 8
Lesses ebatimão*

Classe 21
Pons distinguir: Veículos e suas rattil
Itegranter, não incluídas e ia outras

classes
nen no 654.619, de 54-1964
f rcial

.–
.

LIOU Limitada
São Paulo

'Jaziao.k

. Casse 7
Piau diatingnit: iNsesarea, ame parles
inisgrinteea. e Itepleinaatos agriculta
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21nno ao 604.620. 4e 544064

!Uniam, bemde
dt, amadsirai. copos. par %nat, paredes, papel almaço com
" caldeirem ca as, canta:na. cofres, ou sem pauta papel crepon, papel de
çubas, ucompoteirets, caçarolas, CAIMICas, seda, papel impermeável, papel Int boformas, bltroa, Jarras. Jardineiras, lieo. bina para impressão, papel encerado.
meios, leiteiras, lavatórios, mainteguei- galei higitnico, papel anpermeáxel,
ma, morangas, molheiras, !bichos, pire" para copiar, papel para desenhos, pa,),AR Do uma,'
proba, devam pratos ornamentados, pel para embrulho impermeabilizado
pias, pinos. porta-toalhas, perta:jota& papel para encadernar, papel para esClasses: 41 — 42 — 43 — 44
porta-papeis, sopeiras, saladeiras, crever. papel para imprimir, papel paPaia distinguir: Produtos alimenticke potes,
vasilllarnel, vasos sanitários rafina para embrulhos, papel celofane,
saleiros,
azo geral. bebidas alcoolicas em geral,
papel celulose, papel de linho, papel
zefrigerantes em geral e cigarros e cisaTermo n° 654.626, de 5-8-1961
absorvente, papel para embrulhar ta-,
'rotos
Acrin — Comércio, Construções e
baco, papelão, recipientes de papel, moEmpreendimentos Limitada
setas de papel. riStu/os de papel, rolos,
Tenro no 654.621, de 5-8-1964
São Paulo
de papel transparente, MCOS de papel,
Acrin — Comércio, Construções e
.erpenllnaa tubos postais, de cariem
Empreendimentos Limitada
Classe 47
tubetes de papel
Para distinguir: Substâncias e produtos
São Paulo
Raul Moreira
São Paulo

destinadoa, a lubrificação a combustão,
a • Iluminação e ao aquecamento a na -

ACRIV
/t1nt. Brasileira

bela álcool-motor, graxas, gasolina, que-

rosene. petróleo, óleos refinados, manta
!aturados dep atróle, oleos para lutei-

Clasae 46
ficaçáo de máquinas e motores, e gases
Para distinguir: Amido, anil, azul da liquifeitos destinados ao aquecimento
Prusaia, alvaiade de zinco, abrasivos,
algodão preparado para limpar metal&
Termo ng 654.624, de 58-1964
detergcntes, espermacetes, extrato de
Transportadora São Paulo-Brasil

and, Jacula para tecidos, fósforos de
Limitada •
arra e de madeira, goma para lavanSão Paulo •
deria, limpadores de luvas, líquidos cie
•
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouSIO PAULO-BRISII
pas, oleina, óleos para lmipezas de corInd.
Brasileira
roa, pós de branquear roupa, sediado
Classe
50
de sódio, soda cáustica, sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e ia- Para distinguir: Impressos de uso do
reverente, talões dep asagens, conheciponactos, tijolos de polir e verniz para mental,
faturas, duplicatas, recibos, checalçados
ques, papel-carta, envelopes, eartàs
comerciais
Termo n 654.623, de 5-8-1964
auto — Comércio, Construções e
Empreendimentos Limitada
Silo Paulo
• Classe 16

Pára distinguir: Materiais para consoaçbes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, garantes, balaustres, blo-

• Termo a° 654.627, de 54-1964
Radio Santo Amaro de $ão Paulo
Limitada
Sio Paulo

turas metálicas para construções, liameles de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotae. material 130!ante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtor: de base aatiltico, produtos para
tornar impermeabiliza:lies a, argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. In:permeiabilizantaa liqualos ou sob outras formas
para revestimentos e outros Como nas
construçews, persiana*, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paradas.
papel para forrar casas, massas a:atinados para uso *nas construções, parqueias. portas. portões. piam. acidrais:
para portas, tijolo@ tuboa de cmicreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de caninha vigas, vigamentos e
vasos

Termo ra 654.625, de 5-8-1961
— Comércio. Collo-lições e
Em pie r rae ir. tatos Limitada
Si
á Paulo
Classe 15
I '.. : Artt fatos cle porcelana,
1'aiant,a, F.,irro e te7raeneti:. lopsas vitir.olos tic usk, cssetro, atiornoR, fins ar1 . tli os e instalações sanitálás. anafa¡ta, ik Irri4mita para Ino caseiro, adornas f ikins artistica", alguidart a, ama-

Papelão Limitada

Classe 36
Para distinga:: Meras, chinelo, calçados, drapeus, camisas e lenços

Clame 30
Arca para guardanapo, de papel
aglutinados, albtuas (em branco). aluna
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocoa para
correspondhada. blocos para calculai,
blocos para anotações, bobinas broa:u-

ras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cardo, caixas para papelaria, carteies de visitas. cartões comerciais. carteee indicas cordata cartolina, cadernos de papei melimetrado
e em branco mira desenho,,,eadernos
escolares, carteies em branco, cartuchos

Rcszni L:ruitada
SLo Paulo

JARBILI

Ind. rri1ci

Vime) ar:

Para distinguir. Impressor
Timo n° 651.632, de 5.8-1964
Crairraacaria Colonial Limitada
São Paulo

Braelleir:

1964

. • .:1.)

CHURRM:.2-Áz.
TRES
CORLO-J3
rascos 'c pzz as

Para

Classe 50 -

' Ind.

S.

Luz .Vo?iso

Weleira

',ti de 5-9 ic:t:4
Termo nt'
Rádio Santo A::
de Silo Paulo
a :ai:a
.S;-• •
:aio
CONCURSO

MSS c01.0111.0
JÁPONESS

Para distinguir: Chuiraacos

Classes: 32 — 33
•
Para dis,tingnir: Concursos e publiced
ciada

Termo a° 654.633, de 5-8-1964
Móveis Rasam Limitada

Termo nq 654.637, de 5-8-1964
.Artigos Óticos Santana Limitada

Classe 41

•

S.% Paulo

•IndilYesileira
Casse 40
Para distinguir: Móveis eia geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, Mofados- ou não, inclusive móveis para

escritórios: armários para banheiros e
para roupas usadas. almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões,
banquetas, bandejas domiciliares, bera

de cartolina, empas planográficas, ca- ços. biombos. cadeira, carrinhos para
dernos de lembrança, carretéis de pa- chá e café, conjuntos para docadhárks,
pelão. envelopes envólucros para cha- conjuntos para salad e matar • sala de
rutos de papel. encadernação de papel balanço, caixa de rastro*, colchõea. colou papelão, etiqueta*, fõlhas indkes, cheia de molas, dispensa*, divisam, difõlbas de celulose. guardanapos. livros visam, coajamos para terraços, Indlim
não impressos livros fiscais; livros de e praia, confutam de armário, e gaboir
conta,bilidade; mata-borrao: ornamentos netas para copa e cosialia, camas. Cade pape) transparente: pratoa, papeli- bides, cadeiras ~riu. cadeiras de
nhos, papeis de amanho e de ahneshbla vens, discotecas de madeira. ~regul.
irisas barria. bules. balata, ba.ear, be- papéis reza Impressão papéis em branco andaina, eseravaninhaa, eatantas. l¡issee:r dOlitt*. trwrijetluuras, biscouriras, bom P?
I * lui Ptese60, papéis fantasia, esmoa da-mapas, ~sais, mealnima, seminhas

—

Tiride n° 651.634. de 5-8-1961 •

Urino I9 654.631, de 5.8,1964
Lanches 'piranga Limitada
SAo Paulo

Nta- Pauk

FORTINDLW
Ind. ffirasileira

máquinas de escrever, móveis para
nógraks, para rádios e para televis
moldura, para quadros, porta-retriragg
poltrona s-camas, prateleiras, porta-chá.
Mas. sofás

'li)
k.e. o, de
Móveis em gera;
aço, madeira, clu t,e-los na r i Luziu.
P.:trárius,
sive móveis ara
Termo no 654.629, de 5-9-1964
armários para baMleiro e
roupas
Lanc4ies Montessori Limitada
usadas, almoSsda.,.
. para
São Paulo
móveis, bancos, 1.1!cees. tuncractr.R',,' 2.‘
bandejas, dornielE,,: . es,
biombeN.
NONTESSM
cadeiras, carrrinh, s para eliá e café
Ind. zranleire.
conjuntos para de.-raitórics. conjuntos
para sala de jant•:r e sala de vis:tas,j14‘.
Clame 91
conjuntos para ,err. , ,os, lard:rn e pra:a'.:E..
Para distinguir: Lanches de queijo, pre- conjuntos de alrn.rios e ozb:nztes par:
sunto, aclame, salsicha, churrasc ps, mor- copa e cosinha, camas. cabides,-catlerá4
tadela e elite
tade.ras . de 1-):!;:n,,o, cr.IxW
rádios, colcFixs, cokllõ:s de inolair
Termo n° 654.630, de 541964 • de
dispensas, div',q..rs,. tliv.ts.d:scote c:is*
Bscritorio de Representações Prestigio d madeira. esvreç!t.:;ndei ;.5. c cris-zin.
e
-Limitada
[lhas, estantes. , t1,11:t-rour,,.. mesa
São Paulo
mesinhas,
rido e televl
30o, mesinha./ rard
snoldur0
para quadros. p:......r-let-atnN, pultronas's:'
STI
poitronas-cama,.
norta.ch4.
•InnE Braãleirs
péus, sofás, to!:
trd‘ .'s/riros

CONCURSO

cos de cimento, bloros para pavimenta.
NaSS NISSBI
çbo. calhas, cimento. cal, cré. chapas
isolaates, caibro*. caixilhos; colunas:
Ciasses: 32 — 33
chapas para coberturas, caixas dAgua. Para distinguir: Concursos e publicidacaixas paira coberturas, caixas dágua,
de
caixas de descarga para etizos. edificações premoldadas, estuque. enaulsoo de
Térreo n° 654.628, de 541964
base aidáltico, estacas, esquadrias, estruPortada& Indústria de Caixas de

pira rádio e televisão, mesinha

Seio Paulo

ANTANA

lila.

Brasileira.

Classe 8
Para distinguir: Óculos
-••n•
Terra° ne 654.638, de 5-8-1964
Auto Peças Cinicar Limitada
São Paulo

CIPICAR
Ind. Brasileira
Classe 50
Para dietinguir: Impressos

n° 654.639, de 5-8-1964
em/aliaria Sissi Limitada
São Paulo

Têm°

• BIZS1
Ind. ore si 2 ei ra
Classe 50
Para distinguir: Impresso,

•

•
4552 Quinta-feira 10
Termo no 654.640, de 5-8-1964
)-- Transpinho Transportes e Comércio de
Madeiras Limitada
•
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
'armo n9 654.647. de 5-8-1964
Bazar e Papelaria Alvorada Limitada
• São Paulo

ALYORAP4
TRANSPINHO
TRANSPORTES E
COMRCIO DE
MADEIRAS

idra,51.1.etiã

Classe 38
Artigos da classe

a.

654.648, de 5-8-1964
TermoSomaco — Materiais Para Construção
50'
Classes: 4 — 33
Limitada
t' ara distinguir: Madeira em . bruto,
São Paulo
transporte de madei.as e impressos
Tesmo n9 654.641, de 5-8-1964
Transpinho Transportes e Comércio de
Madeiras Limltada
São Paulo

TRANSPINHO
- Ind. Brasileira
Classe 4
Para distinguir: Madeira em bruto

Dezembro de 1964-

cos,' aspiradores elétricos, aspiradores de
pó, microscópios, 'agulhas ara antenas,
aparelros de controle e medida, aparelhos de expurgo, aparelhos de' ligação
para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de It tensão, aparelhos
automáticos para descarga de água
aparelhos de ar condicionado
Termo n o 654.652, de 5-8-1964
Panificadora Santa Cruzerise Limitada'
São Paulo

• SANTA CRUUNSE
Ind. Brasii.eira
- Classe 50

Para distinguir: Impressos de uso do
requerente, papel-carta, papel de embrulho, caixas de papelão e cartolina,
duplicatas, envelopes, cartões, . faturas,
Classe 50
recibos, cheques, cupões de sorteio
Para distinguir: Impressos de uso do
requerente, cartões ' comerciais, papel.
Termo ri' 654.653, de 5-8-1964
carta, envelopes, recibos, cheques, faMariano e Helena Tasny Limitada
carta, envelopes, recibos, cheques, faSão Paulo
turas, duplicatas
,•

soyAco
Ind. Drasiletra

Termo no 654.649, de 5-8-1964
Socitrans — Sociedade Civil e ComerTermo n° 654.642, de 5-8-1964
cial Transsitecnica Limitada
Bar. Restaurante e, Pizza:ia Vieni Quá
São Paulo
• Limitada
' São Paulo
TRANSITRONICA

VENI tYL
Ind.. Brasileira

Ind. Brasileira

dor, 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, bm.e
dana, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes goc.
durosos e pomadas para limpeza da pele e "maqui/age", depilarias, desodol
rantes, vinagre aromático, pó de arras
talco pefumado ou não, lapls para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim Para
o rosto e para os lábios, sabão e Crente
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perto.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas*
e aios rum de /ouro, saquinho perfumado, preparados - em pó, . pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para o&
cabeias e preparados para dsecolos
rir unhas, ditos e pintas ou sinais -artificiais, óleos para a pele
z
Termo n o 654.656, de 5-8-1964
Lanches Lima Barreto Limitada
São Paulo

e

st

IMA BARRETO

BRASLBRA
Classe 8
Para aistinguir: Artigos e aparelhos eléClasse 33
Classe 41
Classe 41 •
Titulo
, Para distinguir: Lanches de queijo, tricos, eletrônicos em geral, aparelhos
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Mortadela, presunto, salame, alite, sal- e artigos para instalações elétricas, eleaçúcar, alimentos paar animais, amido, •
Termo n° 654.654, de 5-8-1964
tronicas e hidráulicas, conjunto de peças
sicha, churrascos e pizzas
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
Imortadora e Comercial Yotsuboshi
elétricas formando aparelhos óticos, insarroz, atum,. aveia, avelãs, azeite, azei.
Limitada
talações e artigos elétricos e eletronicos
Termo' n • 654.643, de 5-8-1964
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
Refrigeração Sebasil Indústria e
para automóveis, aparelhos e acessórios
São Paulo
b,scoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Comércio Limitada
para 'rádios e fonógra ços, aparelhos e
café eia pó e em grão, camarão, canela.
instrumentos didáticos, instrumentos ciSão Paulo
era pau e era pó, cacau, carnes, chis
entíficos, instrcmentos de recisão, acencaramelos, chocolates, confeitos, cravo,
dedores elétricos, acumuladores elétricereais, cominho, creme de leite, cremes
Ind9gekleire
cos, aspiradores elétricos, aspiradores de
ahmenticios croquetes, compotas, caniND.BRASILE
pó, microscópios, agulhas ara antenas,
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
aparelros de controle e medida, aparementos para alimentos, colorantes.
Classe 8
chouriços, dendê, doces, doces de fruPara distinguir; Aparelhos de ar refri- lhos de expurgo, apareihos de ligação
Classe 17
cas, espinafre, essências alimentares, emgeradO, aparelhos de refrigeração e sor- para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de li tensão, aparelhos Para distinguir; Artigos para escritório, padas, ervilhas, ensoveis,, extrato de tove ras
anelo:táticos para descarga de água almofadas para carimbos, almofadas pa- mate, farinhas alimentícias, favas, féaparelhos de ar condicionado
ra tintas, abridores de cartas, arquivos. culas, 'flocos, farelo, fermentos, feijão,
Termo no 65.644, de 5-8-1964
borrachas, • berços para mataborrões, figos, frios, frutas secas naturais e crisnroga União — °sano Limitada
Termo n° 654.651, de 5-8-1964
borrathas para colas, b.ochas para de- talizadas; gricose, goma de mascar, gorSão 1-,luio
Distribuidora de Bebidas Rosano
senho, cofres, canetas, canetas-inteiro. duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
Limitada
canetas para desenha, cortadores de goiabada, geleias, herva doce, herva
rzI XooSÀSCO
papel, carbonos, carimbos, carimbado- mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
São Paulo
nc" 3r*t"-tisi1eirs
res, cola para papel, coladores, campas- condensado, leite em pó, legumes 'em
sós cestos para correspondência, dese- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas•
ROSANO
Classe 50
nhadores,
datadore, estofos para dese- sas alimenticias, mariscos, manteiga.
Ind.. brasileira
margarina, marmelada, macarrão, mas.
Para distinguir: Impressos
nho, estofos para canetas, estofos "com sa
de tomate, mel e melado, mate, =aminas, esquadros, estofos para lapil, es- sas para.
mingaus, molhos, moluscos,
•
Classe 50
Termo n° 654.645, de 5-8-1984
petos,
estiletes
para
papeis,
furadores
mostarda, mortadela, nós moscada, noPara distinguir: Imiiressos de uso do
Famia, Santos Ei Cia. L1r:C.10a
requerente, cartões comerciais, papel- fitas para máquinas de escrever, graf:- zes; óleos comestiveis, ostras, ovas,
São Paulo
carta, envelopes, recibos, cheques, fa- tas para lap•seiras, goma arábica, gram- pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
CREDI — SORTE peadores, Japis em geral, la p iseiras. (LU' p udins, picIdes, peixes, presuntos, paturas, duplicatas
Ind.. Brasileira
quinas para apontar tapiti, minas para tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins
grafites. minas para penas, máquinas de queijos, rações balanceadas para mitUras° no 654.650, de 5-8-1964
Socitrana — Sociedade Civil e Conter- escrever, máquinas de calcular, maqui- mau, reguelities, sai, sagu, sardinhas,
Classe 50
nas de somar, máqu.nas de multiplicar, sarduiches, salsichas, salames, sopas enciai Transsitecnica Limitada
Para distinguir: Impresidis
mata-gotas, porta-tinteiro, oprtalatadas, sorvetes. sucos de tomates e da
São Paulo
bos. porta-Iapla, porta-canetas, porta- frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
Termo no 654.646. de 5-8-1964
cartas, prensas, prendedores de papéis rim, tremoços, tortas, tortas P ara aliAutc Peças Hidramático Barão
SON.TRANS percevejos para papéis, perfuradores - mento de animais e aves, torrões,
Limitada
Ind. brasileira
toucinho e vinagre
•
réguas, raspadeiras de borrões, stenesis
São Paulo
para mimeógrafo. tintas e tinteiros
Têrmo
n° 654.657, de 5-8-1904
Classe 8
Indústria de Moagem Estrela Dalvs
Têrmo tio 654.655, de 5-8-1964
Para distinguir: Artigos e aparelhos elé"BA.RX.Os
Limitada
Perfcmaria "Pro-Ber- .Limitada • •
tricas, eletrônicos em geral, aparelhos
São Paulo •
São Paulo
e artigos para instalações elétricas, ele.
iINDtISTRIA BRASILEAU trai:LU:as e hidráulicas, conjunto de peças
elétricas formando aparelhos óticos, ias"E STRÊLA °ALVA"
talaeôss e artigos elétricos e eletronicos
•
P4".BEL
R
°
IIIA
BRAsivarp
*Classe 50
para automóveis, aparelhos e acessórios
Para distinguir: Impressos em gere/. para rádios e fonógra gas, aparelhos e
•
Classe'
41
1111
como sejam: papéis de cartas, envelo- instrumentos didáticos, instrumentos ciAlcac.hofras, aletria, alho, aspargos.
Classe 48
pes, cartões comerciais ,e de visita,' fa- entificas, instrcmentos •de recisào, scan- Para distinguir: Perfumes, essências, ex- açúcar, alimentos pear animais, amido,
turas e `duplicata* •
dedorea elétricos, acumuladores elétri- tratos água clos colônia, água, de touca- amêndoas, amei gas, amendoim, amam
. P,

•

YOTSUBOSHI

el r

..atARIO OFICIAL

ta

cyczeonbrp de 1904 4504 . •

(Se9fle

T.ALC10 no 651.662, de j..6.1g4
Veraezto Limitada.'
I antes, caibres, caixilhos. colunas
sea Paulo
chapas pare coberturas, caixas dava.
caixas para coberturas, caixas digua,
ARTES GRÁFICAS
caixas de descarga para 'fixos, edificaAMERICANA
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
Ind, Brasileira
base &afala°, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameClasse 50
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Artigos não influídos na classe
de junção, !ages, lageotas, material isolante contra frio e- calor, manilhas, masTèrnio Ac. 659.663, de 5-8-1964
sas para revestimentos de paredes, ma"Guy Assad Z,ouki"
deiras ,para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base asMitico, produtos para
a
ORIENPAL
tornar impermeabllizantes as argamasInd. Brasilelril
sai de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeaClasse 36
bilizantes liquidos ou sob outras formas Para distinguir; Artigos de vestuário de
para revestimentos e outros como nas
toda sorte
construções, persianas, placas para pavimentação, etas ornamentais de ci'térino no 651.661, de 5-8-1964
mento ou gesso ara • tetos e paredes, Pesca Certa Comercial e Importa#asa
papel para forrar casas, massas antiLimitada
reidos para uso nas construções, parSão Paulo
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
PESCA CERTA
Ind. Brasileira
telhas, tacos, tabos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 49
.
vitrós
Para distinguir: Anzóis, molinetes,
des e vara/ dep estar
Termo 71 9. 654.661, de 5-8-1964
Deosito Nossa Senhora de Fátima de
Têrrno n g 654.665, de 5-8-1964
Matérial Para Construções Limitada
Adindo Cociuffo
São Paulo
São Paulo

tfrli. calhas, cimento, cal, cré. chapas
Ret107, MIAM, aveia, avelã% azeite, azei- çel
iça" banha, baca)hau, batatas, bale%
blaceitos, bombons. bolachas, baunilha,
café em pó e em grâo, camarâcs canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, aná,
tersanclos, chocolat-a, confeitos. cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios • croquetes, compotas, estag'ca, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes.
chouriços. dendê, doces, doces de frutas. espinafre. essências alimentares, empadas. ervilhas. enxovas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé.
cuias, tlocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e criataiizadas; gricose. goma de mascar. gorIlusa& grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, berva doce. heb-va
enate, hortaliças, lagostas, línguas, 'leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, ',ouro, mas.
EDS alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, •mas
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus,. molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada,
7.t'S, óleos comestíveis, ostras, ovas,
Oes, pinos, prlinés, pimenta, pós para
,rudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
tme.jos, rações balanceadas para animal% requeijões. sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e 4
hirtos; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
ria, tremoços, tortas, tortas para Areento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n° 654.660, de 5-8-1964
M63.,eis Comacto — Indústria e
Comércio LirnitadSão Paulo

4
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suam - as rATIGIÁ

MuSTAJA

/SRASSLEIllas
Ncme Comercial

nina° no 654.659, de 5-8-1964
Panilleadosa e Confeitaria: nós •us Taã
Limitada
São Paulo

ISSR DO TUA
NA ERAS/LEIRA

SAPATILHAS PARA.
INSTRUI;ENTFOS
MUSICAIS .
COCIUFF0
Chisse 9

Titulo

.

Tétano n° 654,666, de 5-8-1961
loalheria a Futurista Limitada
São Paulo
A FUTURISTA

Tkracksr 9° 01.670, dg 5-8-1964
Tinas Sark Indetatria e Comércio
• Ignições Limitada

Sfio Paulo

Á
Classe 8
Para distinguir: Aparêlhos de igniçãas
aperêlhos transistorizados para protk*
air canteiras
Têrmo )1' 654.671, de 5-8-1964
Gráfica çaieirense Limitada
São Paulo

tilEIRENSE
Ind. Brasileira
Classe 38
Para distinguir: Blocos para correame,
(Macia, blocos para cálculos, blocos
se anotações, cadernos, cartões de v4,.
tas e comerciais, envelopes, livros NP'
cais, papeis em branco para imprimi",
papel-crepon, papel impermeável pa
copiar, papel em bobinas para impr •
são, papel para encadernar, papel
embalagens, papel para imprimir, pa
Mo, rótulos e sacos de papel
Termo n° 654.672, de 5-8-1964
'panem Madeiras e Peragerns
Limitada
Estado da Guanabara

Ind. Brasileira

Classe 41
Classe 13
Alcachofras. aletria, alho. 'aspargos,
Para distinguir: Bijouterias ejoiaa
Classe 40
açúcar.
alimentos
paar
animais.
amido
Móveis em geral de metal, vidro, de
Termo n° 654.667, de 5-8-1964
aço, madeira, estofados ou não, inclu- amêndoas, ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia avelãs, azeite, azeiFarmát:ia 11-ogarica
sive móveis ara escritórios; Armários, tonas, banha, bacalhau, batataá, balas.
São Paulo
armários para banheiro e para roupas biscoitos. bombons. bolachas, baunilha,
reoulacit •
usadas, almo fadas, acolchoados para café em pó e em grão, camarão, canela,
indústria Brasileira
Ind. Brasileira
móveis, bancos. balcões, banquetas. em pau e em pó. cacau, carnes. chã.
bandejas. domiciliares, berços, biombos, caramelos, chocolates, confeitos, crave.
•
Classe 16
Classe 3 .
cadeiras, carrrinhos para chá e café cercais, cominho, cerne de leite. cremes
Para distinguir: Materiais para constrte
conjuntos para dorrnitórios, conjuntos alimenticios croquetes, compotas, can- Para distinguir: Substâncias e produtos ções e decorações: Argamassas, argila,
para sala de jantar e sala de visitas. gim coalhada, castanha. cebola, condi- químicos para serem csados exclusivaareia. azulejos, patentes,' balaustres, Hg.,
mente na medicina ou na farmácia
conjuntos para terraços, jardim e praia. mentos para alimentos. colorantes,
coa de cimento, bloros para pavimenttk
conjuntos de armários e garinetes para chouriços, 'dendê. doces, doces de fruTermo- no 654.668, de 5-8-1964
ção. talhas, cimento, cal, cré chada,$
co p a é cosinha, camas, cabides, cadeiras tas. espinafre, essências alimentares. em.
"Pub/ibras" -Publicidade Radiofónica isolantes', caibres caixilhos; colunag
giratórias, cadeiras de balança, caixa padas. ervilhas. enxovas, arraio de tochapas para coberturas, caixas dágull,
Brasil S. A.
de rádios, colchões. colchões de molas mate. farinhas aliMénticias, favas, fé- •
caixas para coberturas, caixas dágt1b,
São P2114,
dispensas. eivlseccs, divans, discotecas. culas, flocos. g relo ern-centos, Feijão
caixas de descarga para etlxos, edifiesía
Je madeira. espreguiçadeiras. escrivani. Nos. frios, frutas secas naturais 'e crisCONCURSO MSS
ções prernoldadas. estuque, emulsoo trE
nhas, estantes, guatela-roupas, mesas. tahzadas: gricose. goma de mascar, gorCOLONIA
base asfáltico, estacas. esquadrias, estrtia
¡notinhas, mesinhas para rádio e televi- duras grânulos, grão de bico, gelatina,
JAPONESA
turas metálicas para construções, larnéa
sno mesinhas para televisão, molduras goiabada. geléias. herva doce herva
las de meta), ladrilhos, lambris, luvAl
para quadros, porta-retratos. poltronas, ame, hortaliças, lago:las, línguas. leite
Classe 33
de junção, !ages, /ageotas, material MO
poltronas-camas. prateleiras. porta-cha- condensado, leite ern pó. legumes em Para distinguir: Promoções sociais, pro- lente contra frio e calor, manilhas, mat.
.•,0fAs, sofás-camas, travesseiros e conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas moções de concursos seira escolha de sas para revestimentos de paredes, aio.
vitrines
sns alimentícias. mariscos, manteiga. mias, remoções de festivais em clubs. deitas para construções, mosaicos, pr;
margarina. marmelada, macarrão, mas- !estas, ic-nies, e outras entidades re- dutos de base as'altico, produtos pa .
n'TO10 n° 654.658. de 5-8-1964
sa de tomate, mel e melado, mate, mascreativas
tornar impermeabilizantes as argarni4e
Ades i e Indústria e Comércio de
sas para mingaus. molhos, moluscos
ias de cimento e cal, hidráulica, pedt
AI idatop cie Cimento Limita&
mostarda, mortadela, nós moscada, no- • Térmo n° 654.669, de 5-8-1964
o, produto.?betuminosos, imperme 'a
.Paado
sei; . óleos comestives. ostras, ovas, apass ibras" Publitidade Radiofônica
Cantes , ilquidos ou sob outras fornia
Brasil
S.
A..
' • para revestirnentos e entaleis' ceais& ias
paul. pios. prlinés. pimenta, pós para
1.1
'São Paulo' •
pudins, pickles. peixes, presuntos, paconstruções, persianas, placas para pltês. petit-pois. pstilhas pizzas:, pudins
vimentação, eçes ornamentais de r:1-*
•CONCURS&
•
queijos raçóes , balanceadas pára animento ou gesso ara tetos e paredõ,
SS
NISSEI
-11
mais. requeijões, sal, sagu. ..sardinhas:
.1
, •
Papei - Para, :mim: casas.) missal 'antiC • c c 1.
sanduichcs, salsichas, , salames, ' sopas en,
rçidos a por uso nas construções," par•
•
'• t
•" Ciats'ç 1 É
/atadas, sorVctes,'Sucos de tomates e lk Pàilã .distinguir: rre'reoe-es sociais. Frei- que, portas, portões, pléos, soleis,
'1Para das r inut.ir:5 Mateiiiis Vara ,:óristru-'
Moções
de
ciaricuiso
fruta Icírradas','
apioc.,4 .'tânirrias„ talha:
tà.2:4
de pára posta-sai tijolos tubos de conereN
, e: tn t s e
eetrisões: 11rdaernissne:
1 trenárkos," tOrtas. toilas 0a. .ta ali tomo'ções
èliks, telhas, tacos, tubos de v
lãareia naulelos. gatentes, balaustres, MoSestas, ic-ni, c outras entidades re- ques de cimento, vigas, entilação,
emito de animais e aves, torrões,
vigamentos e
COS de (talento, bloros pala pavimentatf...Mac e vinagre
creativae
e
vitrós

0.:E G E"
(Na BRASILEIRA
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parados para polir e • limpar madeiras,
vidros, metais e objétos, panos para polir k para limpeza, panos de esmeril e
material abrasivo emp:egado na limpeza de metais e objétos, sabões em geral, sabões em pó, em liquido, em• Hácoa, saponáceos, velas e velas a base
de 'esterina

mes para acondicionaanerao. Vasos, :a- tubos, tampas de borracha para opaba
caras, colaa a frio e colai,. não incicidas gotas, "tinas de borracha para elaboraçã1
em outras classes, para • burraaha, para
de substâncias químicas
*.•
cortumes. para marcineim, Para . sapaTermo
n° 854.680, de 5-8-1964
teiros: para vidros, pasta . e.d,..siva para
Fumiko Furugen
correias, pasta e pedras paia afiai
Estao do •Rio de bueiro
rebolos, adesivos para tacos. adesivcis
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarPRORROGAÇÃO
- Termo n° 654.675, de 5 - 8 - 1964-- nições de material plástico para indúsCasa Agnes Modas Infantis Limitada
P E S C - A .D O
_
tria geral de plásticos •
Indústria
Brasile/Pra
São
Paulo
Classe 34
Termo n° 654.678, de 5 - 8 - 1964
Para distinguir: Tapetes e ,cortinas
Pucci 5 A. Artefatos de Borracha
TI TUDO ?atm
- São Paulo
Classe 41
Termo no 654.674, de • 5-8-1964
Classe 3ti
L O sar But
Para distinguir: Peixes e saralinhaa
Transcoll Eletrônica Limitada
aventais, alparcatas, . anáguas, blusas,
enlatadas
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
São Paulo
Para distinguir: Artigos- de vestuários
Termo n°654.631, de 5-8-1964
Classe 36
botas, botinas, blusões, boinas, baba- Rvufo S. A. Indústria, Comércio e
Para distingcir: Artigos de vestuários douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
importação
e roupas feitas para crianças
casação, -coletes, capas, chales,
•
São Paulo Expressão
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
Tann° a° 654.677, de 5-8-1964
de senhoras e de crianças, calções. cai'
TON—ICATI
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
çaa, camisas, ceulsolas, camisetas.
Industria
Brasileira
São Paulo
cuecas, ceronlas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chiaelos, dominós, ec.harClasse &
pes, fantasias fardas para militares, coPára distinguir: Artigos e aparelhos eleClasse 49
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor-.
ticos e eletron.cos: alto-falantes. anteros, jogos de lingerie, jaquetas, laques, Para istinguir: Brinquedos formadois por
nas, agulhas pari tonogratos, aparelhos
blocos de armar
luvas, ligas, lenços, *mantõs, metas,
de alta-fidelidade, arnpaficadores de sota.
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. paTermo no 654.683, de 5-8-1964
' bobinas, bobinas para radios e televi:etôs- Palas, Penkoar, pulover, pelerinas,
S. A. Curtume Krambeck
sões, aparelhos para controle de sons
peugas: ponches, polainas. pijamas. t)u.
Prorrogação
chaves de tomadas, chaves automáticas,
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Minas Gerais
chaves para antenas, e fios terricomu.
•
robe de chambre, roupão. sobretudos,
tadores, condensadores, aparelhos de
suspensórios, saldas de- banho, sandálias,
PIDOSTRIA BRASILEIRA
comunicação interna h scoa gravaros,
anatares. shorts, sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos. uni;
chaves de ondas, chaves de alavancas,
PRQRROUAÇA
formes e vestidos
chaves elétricas, chassis para - radies,
Classe 28
aparehos de intercomunicação,
-Termo e 654.679, de 5-8-1964
aparelhos de reequencia' modulada. fo- Para -distinguir: Artefatos de' material
Pucci S. A. Artefatos de Borracha
plástico
e
de
nylon:
Recipientes
.f
abrinografos, fios para eletricidades e fios
São Paulo
terra, fusiveis, fitas Magnéticas, gerado- cados de Material plástico. revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
e
Ci82.1C 39
automáticos,
gtradores
estaticos
:rei,
e vegetais: Argolas, açucareiros Para distinguir: Artefatos de borracha,
`eletronicos- de alta frequência que . fun- mais
armações para Óculos, bules. bandejas. borraaha, artefatos de borracha para
cionam com válvulas interruptores,
bases para tele cOnes, baldes, bacias, bol.
imana permanentes para rádios, grava- sas; caixas, carteiras • chapas. cabo velculos, artefatos de borracha não indores de fitas, gravadores de discos, apa- para ferramentas e utensilios, cruzetas, cluidos em outras classes: - Arruelas. argolas. amorte.cedorea, assentos para ca•
' 'relhos luminosos, lampadas, isoladoes dt caixas para acondicionamento de ali deira*, borrachas para aros, batentes de
'radios, máquinas falante,- pilha secas mentos, caiais de material plástico aara cofre, buchas de estabilizador buchas.
Classe 35
elétricas, plugs, pick-ups, para-rarios baterias, coadores, coas, canecas, co- buchas para !meio, batente de porta, Para distinguir: Solas e saatelros e sepotencioômetros. escalas de video. resis- lheres, conchas, cestas para pão, cesta batente de chassis, bicos para mamadei- leiros; couros e peles preparadas ou não
a tendas elétricas, aparelhos, receptores abas capas para álbuns -e para livros ras. braçadeiras, bocais, bases para teTermo
654.684, de 5-8-1964
de sons, radios. relays. 'redutores, radio- cálices, cestos, _castiçais para velas, ratonas, borrachas para carrinhos indusEitóra Última Hora S. A.
fonografos, reostatos. radios para auto caixas para guarda de "objetos ativ. triais, borracha para amortecedores.
Prorrogação
• • .moveis, radios receptores reatores para chos,-coadores para chã. descanso para bainhas de borracha para rédeas. cochim
luz fluorescentes, rar.P.os conjugados ou pratos, • copos e copinhos de alástozo de motor. .câmaras de ar. chupetas, corEstado da Guanabara não com fonógrafos, soquetes, sincronl- para sorvetes, caixinhas de plástico dões naassiços de borracha, cabos para
zadores, selecionadores aarelhos de te- para • sorvetes, colhe rinhas, pasin_has ferramentas, chuveiros, calços de borlevlsão, tomadas, ou não, aparelhos pra garfinhos de plástico para sorvetes for- racha, ,chapas e centros de mesa. -cor•
ri telégraços sem fio,. transformadores minhas de plástico para sorvetes. discas das de borracha, cápsulas de borracha
PRORROGAÇÃr'1
para rádios e televisões, tomadas de embreagens de material plástico camba- para centro de mesa. calços de borra' corrente, aparelhos transistores, apare- lagens de material, plástico para scave- cha para máquinas, copos de borracha
11-tos de transmissão e recepção de sons, tea estojos para objetos; esvutrats de para freios, dedeiras. deaentupidetras,
nylOn, 'esteiras, enfeites para antomó- discos de mesa, descanso -para pratos.
•
válvulas para rádio e telepis8es
veis, massas anti-rutdos,escoadores de encostos, êmbolos. esguichos estrados.
Pratos, funis, formas par• a doces, fitas esponjas de borracha em quebra jacto
Termo no 654.676, de 5-8-1964
Classe 32
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos para torneiras, fios de borracha liso,
José Jacques Namur Yazbek
Para distinguir: Jor nata e reviataa
para bolsas, facas, guarniçbes guarni- fôrmas de borracha. ,guarnições para
São Paulo
ções para chupetas e mamadairas guar- móveis. guarnições de borracha para • Termo nó 654.685, de 5-8-1964
nições_ para porta-blocos, guarnirões automóveis, guarnições para veiculos. Suerdieck S. A. Charutos e eigarrillid:i
para liquiclificadores :e para batedeiras lancheiras para escolares. Alninas de
Prorroga'çrio
de frutas e legumes, guarnições da ma- borracha para degraus. listas de borra,Bahia
terial plástico para ctensilios e objetos da borracha, manoplas. maaanetas pro•
guarnições para bolsas, garfos. galerias tetores- para para-lamas. orooitares de
para cortinas, jarros, laminados, •plas- para-choques, pedal do acelerado: pe.
PRORROGAÇÃO
ticos, lancheiras, • mantegueiras. malas. da: de partida, paras para buzinas,
oritsóis, pendedores de roupas. puxado- pratinhos pneumáticos. portais de borfiro, z
,Mt
res para móveis, pires. oratas
racha para bengalas e a:tortas. rodas
ros,-pás de cosinha, pedras t omes,- arti- rnassiças. rodízios. revestunentoa de '1 sx
gos, prcntetoes para documentos, pu-, borracha. rodas de borracha para mó- 8,9
xaddres 'de • ágtia Para • uso doméstico veta. sanfonas de vácuo, auportes de
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas, motor, sapatas do pedal de • errupe, seporta-documentos,. placas,' -ebites te:di- sembalia e Isolador. supcates.
Classe -46Para distiliddir: .-AMidd, altrejarites; anil, abas, 'teéipientea, suportes' s;i0ortes Paia pneumáticos, suportes de câmbio, san•
agua lavadeira, água sanitária, cera pa- aitariiapoi,;Saleiros , tuhos, • .tisselas, fonas de partida, saltos, solas e soladds
ciar:radia-a:
Pdra
distinguir:
Charutos.
tdbos
aMpolas,
tubàs'''
para
serinde
borracha.
surdinas
de
borracha
pára
y, soalhos, deteagentes, esportjas,de aço,
tgas; 'travessas,' tinos . de' Material piás- aplicação aos fios telegráfIaos e telefô- cigarros, rapa.' fumo e9
açO;
cie
,
.
,
'batota:11,am,
lã
s
fõsforo
Vásilha nicos; travadords da portn: ti•àejas.
saétatds, Isaccila
ala' e em corda
para
'cntçaclos:
palha
de
aço,
predas
• Termo n9 654.673, de 5-8-1964
"Appelt — Decorações, Presentes, Antiguidades Limitada"
Estado da Guanabara

APPELT •

•

PRIMO

•
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aara-eese,,,:

\, Termo n9 654.686, de 5-8-1964
Tfdtploração Agrícola Limitada
Ceará

Termo n• 654.691, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suar/ ck S.A.
Bahia

an CO Peren . umas

ia

•

g

Indústria Brasileira
Classe 44
Para distinguir: Fumo em Rilhas e enfardado, em corda e em rolos, charutos, cigarrilhos, cigarros e rapé
Termo sk° 654.692, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdieck S,A.
Balais

dage

Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Termo o 654.687, de 5-8-1964
1 Exportadora de Fumos Suerdicck S.A.
•
Bahia .
n

.4{.iva
"

'
Indústria Brasileira
Classe 44
Para distinguir: Fumo em folhas e enfardado, em corda e em rolos, charutos, cigarrdhos, cigarra e rapé
Termo na 654.688, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia

-

Berlinda

Indústria Brasileira

Termo
654.689, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia
n°

Carambola
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira I.

Classe 44
Para distingi:dr: Fumo em fõlhas e eia,
fardado, em corda e em rolos, chart.
tos, cigarrilhos, cigarros e rapé
Termo n9 654.698, ed 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia

Luperca

Indústria Brasaeinn
•
Classe 4
Para distinguir: Estopa
Termo
• de 5-8-1964
União Industrial de Pincéis Limitrala
Estado da Guanabara
\PRORROGA:ar-ÁÕl..,

.4tme,

Indústria Brasileira

Classe 44
Para distinguir: Fumo em Rilhas e enClasse 44
Para distinguir: Fumo em fólhas e en- fardado, em corda e em rolos, charufardado, em corda e em rolos, charutos, cigarrilhos, cigarros e rapé
tos, cigarrilhos, cigarros e rapé
Termo o 654.699, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdleck S.A.
a Termo n° 654.693, de 5-8-1964
Bahia
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia

Ç'$"
•
•

n

Classe 17
Para distinguir: Pincéis, trinchas e /acochas

Fausto
Indústria Brasileira •
Indústria Braiileira
Classe 44
Para distinguir: Fumo em ¡Olhas e ia•
Classe 44
Para distinguir: Fumo cai fõlhas e en- fardado, em corda e em rolos, charu.
tos, cigarrilhos, cigar,os e rapé
fardado, em corda e em rolos, charutos, cigarrilhos, cigarros e rapé
Termo n9 654.700, de 5-8-1964
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A:
Termo n° 654.694, de 5-8-1964
Bahia
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia

ircal

indústria Brasileira

Classe 44
Para distinguir: Fumo em folhas e enfardado, em corda e em rolos, charutos, cigarrilha, cigarros e rape

•
•
,;e
•-•
g 654.03, de 5a8.1964
k 'Ykrmog!
tÁk' a'
Produtos 'Falteis
lado da Guanaba7a

Terna° IV 654.697, de 5-84964
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Bahia

g

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Classe 44
Para distinguir: . Fumo em folhas e enClasse 44
fardado, em corda e em rolos, charuPara distinguir: Fumo em fõlhas e eistos, c.igarrilhus. c,gal.os,-e rapé
fardado,- em corda e em.rolos, charuTermo n° 651,701,-de 5-8-1964
tos, cig a rri lhos, cigarros e rapé .
Exportadora de Fumos Suerdieck
Ternrio no 654.695; de 5-8-1964
Bahia
•
Exportadora ;de Fumos Suerdieck S.A.
'

Perca Especlal

Indústria Brasileire
Classe 44
•
Classe 44
Para ditsineuir: Fumo em fólha e ena
Para distinguir:. Fumo em folhas e eu
•
.1 ...se -.1 =:
fardado, em corda e em rolos, charutos,
fardado, era corda e em rolos, charu
Para distinguir .: Funil:, em .lõlhas encigarrilhos, cigarros e rapé
tos, cigarrilhos, cigarros e rapé
. fardado, em corda e em rolos, charuTermo no 651.702,, de 5-8-1964
tos..cigarriihos c,garros e rapé
Termo n, 654.690, de 5-8-1964
Formolo 6 Cia. Liinilada
Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
Te-mo n° 654.696, de 5-8-1964
Rio Grande do Sul
Bahia
Exportadora dc Fumos Suerdieck S.A.

Indústria Brasileira

/1=h ia

Cúmulo

Raperca

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Borderô
,
,
Indústria Brasileira

• Termo no 654.705," de,5-8-1W1
Tean Marc Produtos de Beleza
Limitada
Estado da Guanabara

classe lã Para distinguir: Perfumes, essências, extratos, água de colónia. água de Nua—
dor, água de beleza, água de irtana,
água de rosas, água de alfazema, água
para -barba, loções e tónicos pat'a os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandc1;na, "batons". cosméticos, fixadores,
cie penteados, petr6leos, óleos pa7a os
cabelos, creme evanescente, credes gr.
durosos e pomadas para limpeza dt
Peie e ."maquillage“ depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, nó de àrroz
a talco perfumado ou não, lápis para
Dertana e sobrancelhas, preparados 0,ta
embelezar cílios e olhos. carmins pr,zi
a rosto e para os lábios, sabão e creme
,ara barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou' liquido; sais perfumados para
banhes, pentes. vaporizadores de p4tua
me: escovas para dentes, cabelos. dAgas,
e cílios: dum de lourp. saquinho pezNalado, preparados em pó. pasta. 11011-do, e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores 'da
cutícula: glicerina perfumada , para oa
cabars e preparados para descolorir
unhas, cílios e pintas ou sinais ardi..
ciais. óleos para a pele
Termo n , 654.706, de 5-8-1964
Siger Corretagens e Inspeções de
Seguros Limitada
Fa.fado da Guanabara

'SIGER

Classe 42
Para distinguir: Vinhos em geral, yaa,-,
=MIA BRASILEIRA
res, ngcarnre. conhaque, N.errnoute,!
Chsse 44 Classe 50
•'
‘; a: folhas e en- quinada., gamados, rhum whisky, leritinplli-:
P.+ra diatinguir: Fumo em fõlhas e enfardado, em corda e em rolos, chare- /arilado. ira coada t em rolos, .charu. net, biter, vodka, gin genebra, kurnel. Para' 'distirigitfr: Impressos 'coacernálteat
spentivut e saco dt uva coar alego]
conitanent e De )11Y011
toa_ eigariilhos, en.,:árta
Ia*, siga:Atoe, _cigarros • sapé
si,pé
•
•

l'é3'

• v"
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Temo ne 654.707, de 54-1964
biletelagice Megel do Nordvartte
Limitada
Pernambuco

•

Térmo no 654.708, de 5-8-1964
Recor — Representações e Corretagens
Limitada
Pernambucci

(teci- Representações
Corretagens Uh,

Termo n° 651.721, de 5-8-1964Casa Bovendorp Limitada.
Minas Gerais

Nodosa Publicidade S. A.
Pernambuco

1

nitro

Classes: 32 — 33\
Frase de Propaganda
Termo no 654.714, de 5-8-1964
No-ton Publicidade S. A.
Pernambuco

Pernambuco

O _MUagre da Lavaucii
Perfeita

IRANGO

• Termo n° 654.722, de 5-8-1961
Casas Bovendorp Limitada
Minas Gerais

'am.a

Õ Banco que Prende á.
(erra o Dinheiro - da Terra

lasses: 33 — 46
Frase de Propaganda
Termo n° 654.710, de 5-8-1964
"CBN" Consórcio Brasileiro de
Negócios Limitada
Pernambuco

'`C O N" Constircié
Brasileiro de gegúcioss
Ltda. I
Nome. Comercial
Termo no 654.7,11, de 58-1964
"CBN" Consórcio B:•asileiro de
Negócios Limitada
Pernambuco ,

ue

Termo n o 654.715, de 5-8-1964
Norton Publicidade S. A.
Pernambuco

Classes: 32 — 33
Frase de Propaganda
'Termo n° 654.716, de 5-8-1964
No ,ton Publicidade S. A.
Pernambuco

O Banco que Cresce
com Pernambuco
fazendo o Brasil Crescer,
Classes: 32 — 33
. Frase de Propaganda
Termo no 654.717, de 5-8-1964 .
Abimael Ferreira Biberg
Rio Grande do Sul

SULINA

Indústria Brasileira

Classe 46
Para distinguir: Cera para assoalho
654.718, de 5-8-1964 Termo
Aviário São João Limitada
Pararia

00

CO

Classe 1
Para distinguir: Tintas

-Classe 1
•
Para distinguir: Tintas

Essência cie-Branco,
.1NDUSTRIA BRASILEIRA

654.723, de 5-8-1964
Termo
aí
Casas Bovendorp Limitada
Minas- GeraSt.
n°

Classe 46
Para distinguir: Artigos e preparações
para conservar, polir e limpeza eat
geral, a saber: algodão preparado para
\ .N
limpar metais e móveis, anil, amido,
\\
azcl da Prussia e Ultramar para laB
vanderia, alvaiade, abrasivos quando
para conservar, e polir, barrilha, bucrai
\ir
para • limpar e polir; cêra para assoa10K
lhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de potassa, cêra para
Classe 1
lavanderia; detergentes, extratos de
anil; flanelas preparadas para limpar
654.720, de 5-84964
Termo
metais e móveis, fécula para tecidos,
Plarcon — Planejamento Arquitetura e fosçoros; goma para lavanderia e lava• Construções Limitada
deira, graxas para calçados; liquidos pa.
rr tirar manchas e branquear roupas;
Estado da Guanabara
óleo para limpeza de carros; pomadaf
para calçados, pasta para °lir, prepa.
rados químicos para tinturariq e lavaadaria próprios para tirar manchas. de
roupas, preparados para lavar, pós de
brunir metais; soda para lavanderia, sa..
Indústria Brasileira,
bão em pó, sabão comum, saponáceoa,
•
sulfato de soda, silicato de sódios, soda
Clame 16 caustica; tijolo de polir; velas
Para distinguir: Materiais para consta,çõem e decozações:. Argamassas, argila.
Termo' n° 654.728, de 5-8-1964
areia, azule)os, gatentes, balaustres. bloFeliz Guardiola Pastor
cos de cimento, blocos para PavimentaEstado da Guanabara
ção. calhas, cimento, cal. cré. chapas
isolantes, caibras, caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, Caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para editos, edifica.
-

AMIREL0

n°

%mon

cões premoldadas, estugue. efriulsoo de

base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material iso
Classe 50
lante contra frio e calor, manilhas, masClasse 19
Para distinguir: Cartões termosplásticos
sas para revestimentos de paredes, made identidade, cartazei, impreasos, etiTitulo
deiras para construções, mosaicos, proquetas impressas, faturas, folhinhas iasdutos de base as çáltico, produtos pára
Termo
n°
654.719,
de
5-8-1964
pressas, notas promissórias, recibos e
Planejamento Arquitetura e tornar impermeabilizantes as argamasPlarcon
rótulos
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreConstruções Limitada
gulho, produtos betuminosos, inapernseaTermo n9 654.712, de 5 -8 - 1964
Regado da Guanabara
bilizantes liquidas ou sob outras tornas
Norton Publicidade S. A.
para revestimentos e outros como nas
f
Pernambuco
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de dI ge
O Banco que Cresce
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas anticom Pernambuc o -1
;.. - -9- jPLARCON
rcidos . para uso nas construções, par
Classes: 15 — 16 — 33
gutas. portas, portões, pisos, soleiras
Fazendo Pemamtmco
Titulo
para por.. zlotos tubos de concreto

Aviário São João

Crescer

Classes: 32 — 33
Fráse de Propageed*

*nu>

Termo no 654.726, de 5-8-1964
Extrato de Branco Indústria e
Comércio S. A.
São Paulo

Classes: 32 — 33
Frase de Propaganda

'Guarde o seu Capital,
,no Banco da Capital j

yitrõs.

Classe 1'
Para distinguir: Tintas

Nome Comercial
Termo n° 654.709, de 5-8-1964
Filho
Henrique

telhas, ta-us, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
'Férula n° 65'1.724, de 5-8-1964
Casas, Bovendorp Limitada
Minas Gerais

O Banco Que Cresce
com Pernambuco
Ajudando Pernambuco
a Crescer

Melalurgica MegeI
Nordeste Ltda.
,• Nome Comercial

Termo n° 654.713. de 5-8-1964

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE CR$ 10,00

alaguer

Classe 48
Para distinguir: Extratos, sabonetes, ai,
tigos de toccador, preparados para OS
cabelos, água de colônia, cosméticos,
escovas para os dentes, unhas, cabelos
e roupas, esmalte para unhas
Termo no 654.729, de 5-8-1964
• Fdix Guardiola Pastor
Estado da Guanabara

Prestige
Classe 48
Para distinguir: Extratos, sabonetes,' ar.
tlgos d toccador, preparados para os
cabelos, água de colónia, cosméticos',
escovas para os dentes, unhas, cabelos
e roupas, esmalte para unhas

