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DhPARTAMENTO. NACIONAL
DA PRDPRIENDE INDUSTRIAL
Reconsideração de Despacho.
Rio, 11 de Dezembro de 1964 Termo:
N.° 118.214 - privilegio de invenção - Ciclo de pressão para separegio por peneira molecular de parafinas normais de misturas de hidrocarbonito, - requerente: Union Carbon
Corporation - Na forma do disposto
no artigo 65, do Decreto 535, de 23
da janeiro de 1962, reconsidero o deopachO d• deferimento de fls, para o
dm de serem corretamente publicadas
as .reivindicações do preesnte prole:NO.
Laboratórios Peletit S. A. - no
pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do tarmo 87.096 asodtlo do utilidade para - N8vo
•estojo para supositórios • ampolas do requerente: Indústria Mapa Ltda.
De ac8rdo com o artigo 63 do Deereto n.° 535, de 23 de janeiro de
1962, nego acolhimento ao pedido de
reconsideração da fl.. pelo fato de
ser a anterioridade impeditiva rd
apontada poaterior à data da entrada
dieta processo no D.N.P.I. Republicado por ter saldo com incorreOh&
' Notificação
Tiram:
N.°- 82.494 - modelo de utilidade
- de: Sebastião Silveira - Na forma prevista no artigo 201 do Código,
concedo o desarquivamento sol 'citado,
e fim ed que tenha o processo prosseguimento normal,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Diversos
Rio, 11 de Dezembro de 1964
Peixoto Guimarães 134 Cia. - no
pedido de viste requerido com as seguintes petições: 53.636/39 de 1964
- DO-se em vista, eis que es taxas
foram pagas, reweite-se o P reso de
devolução.
Relação de ranrca alemã liberada
pela AGEM' do Banco do Brasil Processo AGEDE 97.509 - de 13
de fevere'ro de 1959 - n.° 85.404
marca : Eleinol - requerente:
Fabrikation Flussiger Seifer
Und Kosmetischen Artikel Friedrieg
Wein. G.M.B.H..

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE RECURSO

Modido de Utilidaclo Indeferido

Recurso.

N.° 120.228 - Nevo tipo de encaixe - Elias Abdo Nahat.

Rio, 11 de Dezembro de 1964

Ilxigincias

Les Industries MuSicales et Eliotriques Pathé Marconi - recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido
de reconsideração do despacho que deferiu o pedido de caducidade da marca - Pausá - número 275.313.
Les Industries Musicales et Electriques Pathé Marconi - recorrendo
do despacho de deferimento dl* caducidade do registro 177.135 - marca:
Pethé.

Companhia Siderúrgica Paulista
Opoente junto ao termo 127.577
Cuinora a exigência.
Processos com exigência a mimprir:
N.° 107.600 - Universal ai Products Company..
NP 111.303 - E. 1. du Pont de
Nemours and Company,
N.° 116.981 - Amilcar Cicala.
NP 119.844 - W. R. Grecs 8s
Co.
N.° 120.881 - Texaco Development Corporation.
N.° 120.940 - American Cyanamid
Company.
N.° 120.984 - Socony Mobil Oil
Company Inc.
N.° 121.149 --- Continental
Company.
N.° 121.285 - João Janot Pacheco. •
NP 122.248
Adauto de An(irada

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Notificação'

•

-

Dia 11 da Dezembro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de ta;
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de mau
aos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessada. 'ficam notificados
os requerentes abaixo Mencionados e
comparecer a este Departamento a
N.° 122.450 - Union Carbide Corfim de efetuarem o pagamento de poration.
taxa final cocernente à expedição da
N.° 122.457 - Armour And Comcertificados dentro do prazo de 'Ses- PanY.
N.° 123.462 - Continental OU
senta dias - na forma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da Company.
Popriedade Industrial.
N.° 123,572 -:- Continental Motora Corporation.
Privi?éero de Invenção Deferido
NP 125.483 - The Oil Silabe Corporation.
N.° 105.123 - Equipamentos de
N.° 126.329 - Société d'Etudos
freio e fluido comprimido dotados de
dispositivos seletivos de alívio gradual et de Recherches Teclutiques et Come direto - Westinghouse Air Brake merciales S.E.R.T.E.C.
N.° 127.838 - Alfredo CipollardL
Company.
N.° 131.164 - Texaco Trinidad
N.° 119.393 - Aperfeiçoamentos Inc.
em ou relativos a sistemas de seleção
N.° 132.130 - Julio Nagy.
pare elevadores - Otis _Elevator
N.° 133.094 --- Essa Research And
Company.
Engineering Company
N.° 126.976 - Aperfeiçoamentos
NP 149.997 - Beecham Research
em dispositivos para regulagem em Laboratories Limited.
ângulo no cubo e suporte de arados
NP 151.321 - Beechans Ressarcis
- Fábrica Nacional de Implementos Laboratories Limited.
Ltda.
NP 151.912 - Maschinenfebrik
N.° 155.339 - Dispositivos para Rieter A.G.
N.° 152.458 - 13oechalg Remarch
contabilidade adaptável a máquinas de
Lobatatories Limite&
escrever - Menne Remvseet

NP 152.901 - Beedsam Ressarcis
Laboratories Limito&
NP 154.194 - Sociedade Mocassim
Ranieri Ltda.
14.0 154.218 -- Wafter Karl Liso.
/4.0 154.233 -- Mecilnice Esfera
Ltda.
N.° 154.254 - Armour And Cons.
pany.
N.° 154.290 -- Remoa Jos,* Mercador.
• N.° 154.298 - Máquinas • Aparelhos Gilmat S. A.
N.° 154.514 Nordia Orteco
Orientação Tedmica • Equipamentos
Comerciais S. A.
NP 154.516 - Instrumentos Ela.
tranicos Ltda.
N.° 154.517 - Instran Instrumen•
tos Eletranicoa Ltda.
NP 154.552 - Robertson Sinclair
ee Cia. Ltda.
N.0 154.553 - josé Soares Dinis.
• NP 154.558 - Neetle L A.
N.° 154.817 - Estamparia de To.
eidos Piamo Ltda,
li.. 154.883 - 154.884 - Melina
S. A.
N.° 154.898 - Shunji Nishimure.
N.° 154.902 - Indústria Têxtil Paranaense Ltda.
N.° 154.907 - L'Appartement Mé•
veie e Decoração. Ltda,
N.° 1.54.914 - Fábrica de Velas
Dinis Ltda.
NP 154.918 - Fábrica de Velai
Dinis Ltda.
N.° 154.917 - Cia. Penha de Má-,
quinas Agrícola. Copernag.
NP 154.920 - torhikasu Onisuka.
N.o 154.923 - Eugenio Dionello.
N.° 154.953 - Minnesota Mining
And Manufacturing Company.
EXPEDIENTE DAS DIVISõES
DAS SECÕES
(Republicado por ter saído com ia.
correç5es)
...Notificação
Dia 11 de dezembro de 1964
Uma vez decorrido o prazo de Nu
curso previsto pelo artigo 14 da Led
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais der dia.
- para eventuais juntadas de recursos, • do mesmo não ee Modo valido
nenhum interessado, ficam notificado.
os requerentes abaixo mencionado, a
comparecer a Sato Departamento
fim de efetuarem o pagamento da
lisa final concernente à expedia° doi
certificados dentro do prato de rei•
senta dias - na 'forma ,do parágrafo
Mico do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.

Dezembro de 1964
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As Repartições Pública!
As( .Repartições*,Públicas.
•
cingir-se-ão às assinaturas
-E5*PEDIENTE _
'deverão remeter expediente
anuais, renovadas até 29 do
destinado à publicação nos
P EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro , de cada ano e à9
jornais, diáricunente, até às
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época.
15 horas, exceto aos sábados,
•
- .ALBERTO DE BRITO PEREIRA
'pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
•
- s"
4
A
fim
de possibilitar a re.
ow
saçJto
os
esemsçzo
11,30 horas.
miem& oo seriveco oe so ustuoiwbas
CHEFE
'
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha.
As reclainaçsões pertinen• MURILO FERREIRA ALVES
dos de .esclarecimentos quanto
(es à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamog,
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados pr efe.
saçAo
verão ser formuladas pôr esrencialm ente cheque ou vala
publioldado
do
aspodlaint•
do
Dispartarnentd
avos°
crito, à Seção de Redação, das
postal, emitidos a favor do
Racionai de ProprIedad• Industrial de Ministério
•
- 9 às 17,30 horas, no máximo
Indústris • Comércio
Tesoureiro do Departamento
até 72 -horas, após a.saida dos
de Imprensa Nacional.
Impiesuo nas oficinas do Departamento de Imprenaa Nacional
órgãos oficiais,
Os suplementos de edls
- Os originais deverão ser
ções
dos
órgãos oficiais só se
• ASSINATURAS
-•
dactilografados e . auti:nlicados,
fornecerão aos assinantes que
ressalvadas; por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da atei.
reito, rasuras e emendas.
notara.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Excetuadas as para o
- O funcionário público
exterior, que serão sempre. Semestre • . Cd 600,00 Semedre . . Cr$ 450,00 dera!, para fazer jus ao des.
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas' poder- Ano
conto indicado, deverá provar,
Exterior:
Exterior:'
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no alo da assica, por seis meses ou um. ano.
Cr$
1.300,00
Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
• . . .
- • As assinaturas • vencidas
- O custo de cada exemplar,
. poderão ser suspensos sem parte superinr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiai!
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, &mês e o ano em tes providenciar a re:spectiva do de dr$ se do mesmO
renovação com antecedência ano, e de Cr. 1.00, por, ano
a verificação-do Prazo de vali- que findará.
,
dade de suai assinaturas. na •A fim de evitar solvi() de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
•

Privilégio ele Invenção Deferido
em Face do Laudo Técnico
N.° 117.469 - Processo para produção de poliolefinas cristalinas --Spencer Chemical Company.
N.° • 118.990 - Aperfeiçoamentos
em rolamentos elétricos - Normacern.
N.° 119.822 - Massas prensadas
dotadas de elevado teor em tnateriul
de enchimento constituídas . por materia] de enchimento fibroso e material
sintético termoplástico bem como corpos prensados homogêneos produzidos
com tais massas prensadas especialmente chapas e fõlhas e processo para a obtenção das massas prensadas
- Karl Ludwig Blau, Alfons Herr,
Dt. Josef Lintner, Otto Wilhelm.
N.° 119.921 . - Apaielho automático de marcação de tempo para máquinas de lavar - Alberto Boton.
N.° 120.055 - Processo pare produção de resinas sintéticas fracamente
polares servindo como agentes absorventes - Veb F,erbenfabrik Wolfen.
N.° 144.030 - Aperfeiçoamentos
em dispositivos de sujeição ou . aperM. Roitman ês Filhos.
to
Privilégio' de Invenção Indeferido em
Face do Laudo Técnico
N.° 112.583 - Ligação para mangueiras especialmente para mangueiras de Incêndio - Hans Oetiker.
Desenho ou Modélo Industrial Indeferido em Face do Laudo Técnico
NP 138.324 - Ume nova ornamentação em calçados - Ancora Companhia de Indústria e Comércio.
Contrato de Exploração de Patente
Companhia Brasileira de Material
Ferroviário Cobrasme - pede para
Par anotada na patente n.0 52.758
privilégio de invenção de: Cardwell
Westinghouse Company' - o contrato
ana exploraião
contrato de exploraçío.

Averbe-se

o

Desistência de Processos

Diversos

• American Cyanamid Company declara a desistência do termo 147.297
privilégio de invenção - para: ROlo matriz formador de cápsula com
anéis protetores Anote-se a desistência e arquive-se "o processo.
declara a deRanco Incorporated
prisistência do termo: 147.617
vilégio de invenção para: Aparelho
Anote-se a desistência
de eontrõle
e P-"--se o procçsso.

N.° 133.040 - Dunlop Rubber
Company Lirnited --- Torno serr.) deito a exigência publicada em 10-12
de 1964 que por um lapso foi publicada.
Oposição

-

N.° 424.283 - San/orizado - .cl
36 - Cluett Peabody as Co. Inc.
N.° 425.203- Sodima - clame
10 - Sodima Sociedade Distribuidora
de Madeiras S. A.
N.° 428.601 - Filagelo
classe
8 - Isnard fis Cia. S. A. Cornáreis
o Indústria -- Com exclusão de geladeiras, câmeras frigorificas congeladores e sorveteiras.
N.0 430.620 - Lisodermo ci.
48 - Proquima Produtos Químicos
Irajá S. A.
1nI.° 430.657 - Perna - classe 8
Ferrone Rinaldi 13s Cia. Ltda. Cum exclusão de conjungados de rádio vitrola.

Pitot irar' do Brasil S. A. Indústria
Comércio - oposição ao termo:
112.723 - privilégio de invenção de:
Seiichi Takase.
Indústria e Comércio de Calçados
Exigências
Arco-Flex S. A. - oporção ao termo
Processos com exigências e cumprir: n o 149.851 - Desenho ou modelo inN.0 113.043 - Emiliano Marques dustrial de: Sabap Sociedade Anônima Brasileira de Artefatos Plásticos.
Guerreiro.
N.° 453.798 - Asteca-A - classe
N.° 116.124 - Ciba
Société
Ano42 -- Fukuhara Honda as Cia. Ltda.
,
EXPEDIENTE
DO
DIRETOR
nyme.
N.° 456.586 - Cobalfix - el. 2
• ".‘ DIVISÃO DE MARC"
- Leivas Leite S. A. Indústrias QuíN.° 122.606 - Ekipafrio S. A. Inmicas e Biológicas.
dústria e Comércio de Refrigeração.
Notificação
N.0 123.166 - Westinghouse ElecSinal de Propaganda Deferida
Dia 11 de Dezembro de 1964
tric Corporation.
Uma - vez decorrido o prazo de re• N.° 126.692 -- Alexandre Birguer.
N.° 374.836
Pio Torrecillas ecurso previsto -pelo artigo 14 da Lei sua Orquestra de Sevilla - classes
Arquivamento de Processos de Patente nP 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias 9 - 33 - - Pio Torrecillas Soriano - para eventuais juntadas de recur- Art. 121.
N.° 102.444 - Ilo Ferreira Uchas. sos, e do mesmo não se tendo "valido
N.° 111.017 - João de Oliveira nenhum interessado, ficam notificados
Insígnia Comercia] Da ferida
Simões e Artur de Castro.
os requerentes abaixo mencionado, a
Nu. 415.012 - Cialo - cl. 21 N.° 121.965 - Adolf Heinz e Frits. comparecer a êste Departamento a
fim de efetuarem, o pagamento da Cicio Cia. Industrial de Automóveis
Klasse.
taxa final concernente à expedição dos Lcteções e ónibus
Art. 114.
Paul Jurschewitz certificados dentro do prazo de . sesN.° 123.290
Marcas Indeferidas
N.° 123.404 - Franciscci Eustequio senta dias - na forme do par_ágiafo •
único do artigo 134 do Códi go da
Prieto e José Elias
del
Rosario
Ru,
Propriedade Industrial.
N.° 373.681 - Usamotove - cl, 21
mero.
-- Comércio e Representações 'SM
N.° 123.330 - Elpidio Tibucheski.
_Marcas Deferidas
Ltda.
N.° 128.538 - João Costa Negraes
e Ricardo Barsuglia.
N.° 381,596 - Cruz de Malta -NP 419.379 - Nailontex - cl. 11
N.0 130.776 - O1ii Mathieson Che- - Poliplastic Indústria e Comércio classe 42 - Henderson Aguiar.
raical Corporation.
S. A.
N.° 387.749 - American Motor NP 140.814 - Bernardo Cornet.
N.° 424.282 - Sanforizado classe 6 - Anierican Motor Eletru
- Arquivem-se os processos.
23 - Cluett Peabod y as Co. Inc.
Metalúrgica Ltda
è.

•

Quinta-feira 17
mem
N.° 388.557 - Coimbrasil
cl. 41
Bar Coirobrasil Lide.
N.° 394.322 - Vartra - dama 8
•••• Vartra Aparelhos Métricos Ltda.
N.° 396.213 - Lyson - dane 48
J. Leonardo. .
NP 396.219 - Turbo Polpa elas.* 6 - StanWaw Montavam.
N.° 406.439 - Buli Dog os 6 - Jose Gomes Camacho.
NP 423.960 - Paulistano 36 - Empresa de Diversões Paulistano Ltda.
N.° 424.051 - Tropie - 'dane 8
- Importadora Americana S. A. Comercial • Técnica.
NP 425.828 - Oramo* Megoil
- classe 47 - Organização Comerei./ do Oleo• Máquinas Ezportação
Oreornez S. A.
N.° 425.829 - Oreornez Magali
- dana 1 - Organização Comercial
d• óleos Máquinas Exportação Orasrasa S. A.
NP 429.494 - Cacareco - el. 42
Engandadora • Distribuidora de
Bebidee Pirassumanga Ltda.
N.° 431.665 - Poliam/niers - ci.
• - Polimedasica Ltda.
NP 432.475 - Mandarim -- elas"se 23 - Tecelagem Parehybe 3. A.
N° 432.478 - Mandarim - das.
oe 36 - Tecelagem Parehyba S. A.
• NP 433.670 - Suiaor - dano 8
Fábrica de Relógios "Oro" Sociedade Anônima.
N.° 449.032 - Diabetil - elase. 3 -- Laboratório Leito do Bismisto Composto 1A6s.
NP 458.867 - Boneca de Piche
classe 32 - Empate* Gráfica O
Cruzeiro S. A.
Lisacor - clamo
NP 474.041
37 - Benefidadora de Tecidos Lisa.
cor Ltda.
N.° 474.044 - Lisador - classe
36 - Beneficgolora do Tecidos Lhecor Ltda.

DIÁRIO OFICIAL "(Seção In)
brasileiro lts marcas do requerentes
* as sob controle soviético.
aletnáa
NP 463.819 - Construtora Marajá
S. A. - Nade há que deferir tendo
em vista o que dispõe o art. 192 do
Código.
- N.° 468.333 - Comp. Importadora
• Exp. Brasil Atnérica Cioba - Na.
da há que, deferir.
NP 470.199 - Dandy Magazin
Ltda. Nada há que deferir urna
roer que o pedido foi feito fora do
preso legal
NP 470.200 - Dandy Mesada
Ltda. - Nada Is; que deferir uma vez
que o podido foi feito fora do prazo
legal.

- Companhia Brasileira da Novidades
Doceiras.
NP 429.637 - Couro da Gato clame 42 - José França Sobrinho.
NP 429.804 - Paulistas - classe
23- Alberto Lutidgren Tecido. S. A.
N.o 429.807
Caras Paulistas -classe 30
Alberto Ltmdgren Tecidos S. A.
N.° 436.833 - Pião - classe 41
- Ind. do C.hocotatea Meros. Ltda.
NP 467.465 - Xaile» - dane 47
- Agência de Representações Amendoeira S. A.
• NP 467.467 - Goytecas - datai
47 - Agência de Representaçéü
Amendoeira S. A.
NP 471.193 - São Januário - d.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE 2; - Indústria de Cerrocerias São
jaanírio Ltda.
•INTERFERINCIA
•
Nome Comercial Dolorido
Notificação
N.° 337.414 - Proapital ForamRio, 114. Deasmbro da 1964
dora do Material Médico e Hospitalar
Ume voa decorrido o prazo da re- Ltda. - Prospital Fornecedora de Macurso previsto pilo artigo 14 da
terial Médico • Hospitalar Ltda. n.° 4.048 da 294241 • mais dez dias Art. 109 uP 3.
▪ para *múmia J untados d•
N.° 425.099 - Patrimônio E A.
soa • do mamo não se toado valido Administração de Imóveis - Patrinenhum interessado. ficam notificados mônio 3. A. Administração de Imóos ~rentes abaixo mencionados a veis - Art. 109 n.° 2.
compara** a &te Departamento a
fim do efetuaram o pagamento de Título de Estabdoolsnento Delarkla
taxa final concernente ã'expedição dos
certificados dentro do prazo de mio
N.° 178.448 - Empório Bela Vissenta dias - na forma 'do parágrafo te - ciasses 1 - 8 - 17 - 22 único do artigo 134 do 05digo da 29 - 41 - 44 - 46 -- 48 - Mias
Propriedade Industrial
André & Filhos Ltda. - Art. 117 número 1 - Com exclusão do gemera de
‘(
Afinas Deferida*
comércio da cl. 41.
NP 403.818 - Modas José N.° 186.576 - Bela Vista - das- classe 36 - Modas Jose S.
se 41 - Sociedade Industrial da Pro- Art. 117 n.° 1.
dutos Alimentícios Bela Vista Ltda.
NP 278.801 - Soma - clasee 5 N° 423.069 - Drogaria • FarmáAraujo - classe 3 - Modesto
- Cie. Sorocabana de Material Fer- cia
Carvalho de Araujo - Art. 117 st.° 1.
rovierio.
Mar Boa - dato. N.° 425.356 - Restaurante WaNP 362.825
rung Jawa danas 33 - 41 - 42
se 42 -- CWInuio Mini* Faria
- 43 - Restaurante Waren Jawa
Itaignia Comercial Indaferida
Mo 409.578 -- Caf6 Matogrossaa- Ltda. - Art. 117 n.o 1.
se -- dome 41 António da Cam- NP 429.575 - A Vitorioso -.Mo 380.100 -- Acene O Primeiro pos Leite -- Saga ezdudvidade a az- classes 22 - 23 - 24 - 36 - 48
(ou --classe 33 .. limoal Pereira pressão Matogroreenea
- Brun:teia & Irmão Ltda. - Artido AxiinP).
me 420447 puha, -- clamo go 117 n.° 1 nas classes 22 - 23 24 -36---- 48.
21fido dó Estabefooitnento indeferido 42 - Dreber S. A. Vinhos. chulipa,
Mas - Sem direito co uso exclusivo N.° 431.785 - Confecções Exprin- classe 36 - João Dormias de
N.° 387.831 - Teca-Cor Raptes- das expressões - qualidade - • - toe
Sento* Jr. - Art. 117 a.° 1.
classe
Internacional.
gra Em Eli& Écrans: classe 23 N.° 436.465 •- Lojas Rinchado
Noleon Maldonado.
• N.° 424.351 - Bel-Ri - classe 8 - classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31
- Bei Ri Indústria de Auto Peças - 34 - 36 - 37 - Compardsis DisNome Comercial Indeferido
Ltda. - Considerando como aparelho tribuidora de Tecidos Riachuelo o que Ista reivindicado corno disposi- Art. 117 n.0 1.
N.o 365.731 - Adros. S. A. Adiai- tivo..
N.0 436.466 - Lojas Riachusdo
nietração • Representações - Adros'
12 - 22 - 23 - 24 9. A. Administsatio e RePremente- NP 424.792 - Wellalleo - clas- 31 classes
- 34 - 36 - 37 - Companhia
se 48 -- ~na Aktiengeselischaft ebbe.
de Tecidos Riadmelo Coas eacludo de estojos para touco- Distribuidora
Art. 117 n.• 1.
por.
Esigilncias
N.° 436.467 - Lojas Riadrodo 425.010 - Netuno
classe classes 12 - 22 - 23 - 24 - 31
Processos com exigências a coriprirt .43N.o
- Irmãos Porto Ltda.
34 - 36 - 37 - Companhia Distá-Octavio Francisco • NP
N.° 424.180
425.016 - Sas Sensacional - bule:lora de Tecidos Riachnelo - ArPinheiro.
8 - Sean Indústria e Comér- tigo 117 n.o 1.
N.° 439.815 - Micro Espuma 'Ar- classe
cio
S.
A.
-• Sem direito ao uso ex- N.° 436,468 Lojas Riacho.).
tefatos de Borracha Ltda.
da expressão "Sensacional".
- classes 12 - 22 - 23 - 24 NP 451.365 - Fábrica de • Bicicle- clusivo
NP 425.065 - Contra - classe. 1 31* - 34 - 36 - 37 - Companhia
tas blonark S. A.
Distribuidora de Aecidos Riacluelo
N.° 452.958 - Raimundo Cardoso -- Fábrica Coistra Ltda.
Art. 117 n.o 1.
NP 425.150 - Café Iria - clas- - N.o
Ferreira.
436.469 - Lajes Rinchado
se 41 - R. L. Strohschoen.
classes 12 - 22 - 23 - 24 N.° 425.192- Hycornine - classe -Diversos
31 - 34 - 36 - 37 - Cormendllo
3 - Enclo Laboratorias Inc.
Distribuidora
de Aecidos Riad:nela
N.° 383.346 - Indftstria Química
NP 426.193 - Selectatilth
cl.
Art.
117
a.°
1.
Vaporit Ltda. - Arquive-se o pin- 11 - Rotary Boas Limited.
N.o 436.470 - Lojas Riachueio
em...
Chieo Explosão - - cinsrn 22 - 22 - 23 - 24 N.° 442.036 - V.E.B. Earnesa N.°6426.278
- Motoprazo Sociedade Cre- 31 - 34 -- 36 - 37 --- Companhia
Und Kinowerke Dresdeu Aguarde- cla•se
Recovdicionadora de Motores Lida rfizett4hula^m de Aecidos Riachuelo
s* solução a ser drItia pelo governo di N.°
427.846 - Good Etall -'cl. 43 - Art. 117 aP 1.

Dezembro de 1964 4639
N.° • 436.473 -- Lojas Riachude
- classes 12 - 22 - 23 - 24 31 - 34 - 36 - 37 - Companhia
Distribuidora de Aecidos Riachos'.
- Art. 117 n.° 1.

Marcas indeferidas
N.° 452.685 - Clorocarbono dane 46 - Clorocarbono Indústrias
Químicas Ltda.
6° 183.469 - Estádio - classe
49 - Domingos Oddone.
N° 267.865 - RR - classe 17
- Remington Rand do Brasil S. A.
N.° 279.716 - Uru, - classe 13
- S. A. Fabril Scavona
N.° 414.208 - Motoparta se 11 - Motoparts Importação e Ez•
portação de Peças para Veículos Lida.
• N.° 421.060 - Contalax - clava
se 3 - Probiotical Laborat6tios Ltda.
NP 423751 - Santa Irene - cl
23 - Lanifício Santa Irina Ltda.
NP 424.230 - Luam da Cidade
- classe 32 - Carlos Renato de
Castro.
N.° 425.036 - Crdé Municipal --e
alatoa 41 - Armando 3. Sperb,
N.° 425.062 - Dedos. - classe 41
- Lamego Irmãos indúdrie • C•4
márcia Ltda.
Mo 425.164 - Cafe Duque - cismo
se 41 - João Marmota Fagundes.
elas*
N.° 425.350 - Mocetão
se 21 - Oficina Mecânica Nfecatoe
86 Cia.
N.° 425.378 - Revista de Direito
Processual Civil - clame 32 - Sb*
raiva S. A. Livreiro* Editem.
NP 426.160 - Júpiter - dana
50 - Construções Técnomednice Jfs.
pites Ltda.
N.• 426.229 - Capri Decorações
- classe 40 - Capri Decoração.
~Via Comércio Ltda.
NP 426.299 - M.O. - classe 31
- Irmão* Gomes Aguiar es Cia. Ltda.
NP 426.308 - Porvir - ciam 33
- Paulina Goffmann Averbaeh.
cl.
NP 426.704 - Brasilaroma
48
Roberto Schiftan.
Mo 429.630 -- Sabão Copacabana
- classe 46 - João topas Victorina
N.° 429.646 -- Raelgráfice -- ci.
50 - Realgrefica Indústria • Comido
do ltda.
1
NP 429.838 --- Sio Somem
desse 23 - Companhia Wein Si.
>enema
N.° 429.913 - Doem Badana -a
classe 41, - Ananis* Rodem**. de
Souza.
NP 431.729 - Café Vilela 42 - João Ivo Vilela.
NP 467.469 - Tapirepee cl.
47 - Agenda de Repreesestaçlitn
Amendoeira S. A.
Nome Comercial Indeferida
NP 353.524 - Motodisteed Impoar
adora S. A. - Ifotodiend Importas
dons S. A.

Titulo de Estabelecimento Indeferido
K° 425.173 - Sarinha Modas ~4
clamas 33 - 36 - baia Canon"
NP 426.327 - Importadora de Re4
lamentos e Retentoras classe. 6 ,ose
8 - 11 - 21 39 nerval Ima
portador* Auto Peça Ltda.
s41.0 366.438 - J oierar 13 Amarelo Barna
NP 431.787 - A Construtora
cisnes 8 - 21 -• -- 16 mãos Rodrigo** lb Clia lada.
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• Exigéncica
N.° 474.808 - Importadora Zndustrial Vasco do Brasil Ltda. - Apresente clichê.
Divorsos

Processos aguardando anterioridades:

N.° 231.115 - Rosenthal Porzellan Aktiengesellschaft.
N.0 407.138 - Indústria e Comércio de Peças para Automóveis Brosol
Ltda.
N.o 409.343 - Pinturas em Prédios
São Vicente Ltda.
N.° 410.805 - Magnebras S. A.
Produtos Químicos.
N.° 413.681 - Columbus Importação Indústria e Comércio S. A.
N.° 413.682 - Coltunbus Importação Indústria e Comércio S. A.
N.° 413.683 - Columbus Importação Indústria * Comércio S. A.
N.° 413.684 - Columbus Importação Indústria e Comércio S. A.
N.° 413,685 - Columbus
tação Indústria e Comércio S. A.
N.° 413.686 - Columbus Importaça° Indústria * Comércio S. A.
N.° 414.207 - João Teixeira de
Souza.
N.° 414.661 - Orlando de Fonseca.

N.° 421.059 - Cristóvão Colombo
Lisboa.
N.° 422.011 - Editara e Distribuidora Livrobras Ltda.
N.° 422.391 - Discobras Ltda.
N.° 424.254 - Indústria • Comerdo de Aparelhos Elétricos "Venaa"
Ltda.

N.° 424.381 - Mead Johnson do
Company.
N.° 424.522 - Senetons Especial
Elétrica Ltda.
N.° 425.161 - Manoel Guerreiro
Mala.
N.° 426.205 - Dernetrio Loron Rabana queN.° 426.234 - Jog o Paulo Antonio.
N.° 426.267 - Empresa Pulverizadora Agrícola Industrial e Doméstica Insetos Mosca Ltda.
N.o 426.309 - José Ribeiro Silva.
N.° 426.334 - Automóvel Club do

EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO JURÍDICA
Diversos
Dia 11 de dezembro de 1964
Condor S. A. Indústria de Carrinhos
a Brinquedos - junto è patente mod.
ut 1.164 - Concedo a prorrogação
paro o 5.° triénio conforme o art. 42
do Código.
Luiz Trevisan - junto è patente
mod. ind. 1.214 - Concedo a prorrogarão Para O 5.° triénio com o artigo 42.
Manufatura de Brinquedos Estrela
S. A. - junto à patente mod. ind
1.910 - Concedo • prorrogação para
o 40 triênio com o art. 42 do Código.
Mecânico Oriente Ltda. - junto à
patente mod. 1.911 - Concedo a
prorrogação para o 40 triênio de ecôo.
do com o art. 42 do Código.
Metalúrgica Bonder Ltda. - junto
à patente mod. ind. 1.919 - Concedo a prorrogação para o 40 triOnio
com- o art. 42.
Mario Messaro e Carlos Massato
- junto à potente mod. ind. 1.930
- Concedo a prorrogação para o 4•0
triênio de acórdo com o art. 42.
Indústria e Comércio Beringhs Ltda.
- junto à patente mod. ind. 1.945
- Concedo a prorrogação para o 40
trierO3 de .acardo com o art. 42.
Fundição Brasileira S. A. - junto
à patzotte mod. ind. 1.948 - Concedo a prorrogação para o 40 triênio
de acôrdo com o Código.
São Paulo Alpargatas S. A. - junto à patente rnod: ind. 2.291 - Concedo a prorrogação para o 30 triênio
com o art. 42.
Perfumaria Myrta S. A. - junto
à patente mod. ind. 2.294 - Concedo o prorrogação para o 3.0 triênio
com o art. 42 do Código.
Fábrica Ypu Artefatos de Tecidos
Couro e Metal S. A. - junto às Pa
ind. 2.295 - n° 2.298-tensmod.
II.° 2.299 - n° 2.300 - Concedo • prorrogação para o 3. 0 triênio
com o art. 42.
Eiernens Halske Aktiengesellschaft
- junto à patente mod: ind. 2.314
- Concedo a prorrogação para o 30
triênio com o art. 42.
The Singer Manufacturing Co. junto à patente mod. ind. 2,341 Concedo a prorrogação para o 3.0 triê-

nio com o art. 42.
The Brunawick Balke Collender Co.
NP 426.460 - Representaçoes Sul- junto à patente mod. ind. 2.343
pe Ltda.

Brasil.

NP 429.745 - Restaurante &Tonara Ltda.
Proquímice ProN.° 429.799
dutos Químicos Irajá S. A.
N.° 429.909 - Irmãos Daniel.
Plastifon S. A. PiásN.° 431.473
ticos Ederivados
N.° 436.784 - Companhia União
dos Refinadores Açúcar e Café.
N.° 442.872 - Importadora Soailiar Comércio e Indústr ia S. A.
N.° 463.620 - Irmãos Rivera S. A.
Imp. e Com.
NP 475.733 - Lab. Euterápico
Nacional S. A.
N.° 475.737 - Lab. Euterápico
Nacional $
•

-

- Concedo a prorrogação para o 30
triênio com o art. 42.
The Brunawick Balke Collender Co.
- junto à patente mod. ind. 2.351
- Concedo a prorrogação para o 30
triênio com o art. 42.
São Paulo Alpargatas S. A. - junto à patente mod. ind. 2.345 - Concedo a prorrogação para o 30 triênio
com o art 42.
Cerâmica Bernposta Ltda. - junto
à patente mod. ind. 2.353 - Concedo
a prorrogação pera o 3.° triênio com
o art. 42.
Cerâmica Bemposta Ltda. - junto
as patentes mod ind. n.° 2.354 nP 2.355 - Concedo a Prorrogação
para o 30 triênio com o art. 42.

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
- Catr edo a p;o:- rPr;cção posa •
- junto à patente mod. ind. 2.358 2.° trio!) com o art. 42.
- Concedo a prorrogação para o 3.° Luiz Conpagno - juoto à poteote
triênio com o art. 42.
n.° 3.423:
Burgess Vibrocrafters Co. - jun- Coincedo a prorrogação para e
to à patente mod. ind. 2.835 - Concedo a prorrogação pora o 2.° triénio 2.° triênio com o art. 42.
com o art. 42.
Pedro Orlam Julio Adem Cormelo
Indústria Metalúrgica Carola Ltda. Adam Fil o Archirnes Adam e Sergio
Adam - junto à patente mod. ind.
- junto à patente mod. ind. número n.o
3:429:
3.117 - Concedo a prorrogação para
o 2.° triênio com o art. 42 do Có- - Concedo a prorrogação para o
digo.
2.° triênio com o art. 42.
Sophie Dolega Dzialiewicz - junto
Basilio Alonso Fernandez - junto
à potente mod. ind. 3.125 - Conce- à patente mod. ind. 3.435:
do a prorrogação para o 2.0 triênio
- Concedo a prorrogação para o
com o art. 42.
2.° triênio com o art. 42.
Cia. de Cerâmica Industrial de
Compagnie Me.rocaine de Brevets
Ososco - junto à patente mod. ind. Polymoconiques - junto à patente
3.198 - Concedo a prorrogação para mod. ind. n.° 3.438:
o 2.0, triênio com o art. 42.
- Concedo a prorrogação P ara o
Cia. do Corâm'ca Industrial de
Ouse° - junto às patentes mod. Ind. 2.° triênio com o art. 42.
Burges: Vibrocrefters Inc. - junn.° 3.219 - n.° 3.220 - n.° 3.221
- n.° 3.222 - n.° 3.223 - Con. to à patente mod. ind. 3.449:
_ Concedo a prorrogação pa ra 9
cedo a prorrogação para o 2.° triênio
2.° triénio COM o art. 42.
com C, Art. 42.
Fáb. de Canetas Delta Ltda.
Fábricas Germade S. A. - junto
às patentes mod. ind. n.° 3.209 - junto à patente mod. ind. n.o 3.451:
- Concedo a prorrogação Para
n. o 3.210 - n.° 3.211 - Concedo
a prorrogação para o 2.° triênio com 2.° triénio com o art." 42.
o art. 42.
Cie. Gessy industrial - junto à paFábricas Gennade S. A. - junto tente mod. ind. 3.456:
Concedo a prorrogarão para o
à patente mod. Int. 3.225 - Concedo a prorrogação pera o 2° triênio com 2.° triênio com o art. 42.
o art. 42.
Johanm Glockshuber - junto às
Cia. Industrial de Conservas Ali- patentes mod. ind. st o 3.459 - númentícias Cica - junto à patente mod. mero 3.493:
ind. n° 3.229 - Concedo a prorro- - Concedo a prorrogação P ara o
gação para o 2.° triênio com o art. 42. 2.° triênio com o art. 42.
Irmãos Knopfholz Ltda. - junto à
Kabushiki Kaisha Ternura Denki
patente mod. ind. 3.232 - Concedo Seisakusho
- junto à patente mod.
a Prorrogação Para o 2.° triênio com ind. 3.471:
o art. 42.
Concedo a prorrogação para o
Galeria Silvestre Comércio • Indús- 2°_triênio
com o art.- 42.
tria de Material Elétrico Ltda. junto à patente mod. ind. n.° 3.233
Cerâmica Sanitária P--celite S. A
- Concedo a prorrogação para o 2.° - junto à patente mcd. ind. 3.472:
- Concedo a prorrogação para o
triênio com o art. 42.
2.°
triênio com o art. 42.
Galeria Silvestre Comércio • Indústria de Material Elétrico Ltda. Benedito Komosoins ki Ferreira junto às patentes mod. ind. n.° 3.234 junto à patente n.o 3.487:
- n.° 3.235 - n.° 3..236 - ConConcedo a prorrogação para o
cedo a prorrogação para o 2.° triênio 2.°- triênio
com o art. 42.
com o art. 42.
Produtos
Químicos Guarany S. A. Fábrica Real de Garrafas Térmicas
à patente mod. ias. 3.498:
Ltda. - junto à patente mod. ind. junto
- Concedo a prorrogação para o
a° 3.343:
- Concedo a prorrogação para o 2.° triênio com o art. 42.
2P triénio com o art. 42.
Lares Produtos Domésticos Ltda. Dtu:lop Rubber Co. Limited - jun- junto à patente mod. ind. 3.514:
to à patente mod. ind. n.° 3.350:
_ Concedo a prorrogação pnra o
- Concedo a prorrogação para o 2.° triênio com o art. 42.
2.0 triênio com o art. 42.
The Parker Pen Co. - junto à
Dunlop Rubber Co. Limited - jun- patente mod. Ind. 3.554:
to à patente mod. ind. n.° 3.363:
- Concedo a prorrogação para o 0- Concedo a prorrogação Para o
2. triênio com o art. 42.
2.° triarlio. com o art. 42.
Otto Felts de le Roca - junto
Johanm Glockshuber - junto à pa- patente mod. ind. 3.594:
tente mod. ind. 3.355:
- Concedo a prorrogação Para o
- Concedo a prorrogação para o 2.° triénio com o art. 42.
2.° triênio com o art. 42.
Luiz Pires Corrêa - junto 71 paJohanm Glockshuber - junto à pa- tente
mod. ut. 3.301:
tente mod. ind. n.0 3.364:
- Concedo a prorrogação para o - Concedo a prorrogação para o
2° quinquênio de acôrdo com o art. 41.
2.° triênio com o art. 42.
Kdgard de
Clare - junto
Shure Brothers Inc. - junto às à patente mod.Barros
ut.
3.640:
patentes mod. ind. n. o 3.357 - número 3.368 - n. 3.419 - a.° 3.457: - Concedo a prorrogação para o
- Concedo a prorrogação para o 2° quinquênio de acardo com o art. 41.
Jog o Amaral Gomes - junto à pa2.° triénio com o art. 42.
Metalúrgica Trevas 3. A. - junto tente mod. ut. n° 3.662:
às patentes mod. Ind. ra.° 3.401 - Concedo a prorrogação paro
a.° 3.402:
2.° quinquênio de acardo com o art. 41.
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71% retificado para Original Meda. da Apoio Para Pés, caraeteatsido pelo fato de apresentar inicialmente, Por um P ar de suportes,
ete ... etc ...
N. 151.434 - Modêlo Industrial
- Nova Padronagem de Tecido Requerente Indústria s Comércio
Textis Said Murad S.A. - Pontos
publicados em 9 de dezembro de
1964.
N. 151.653 - Modal() Industrial
- Um Nõvo Modelo de Estrutura

Indústrias Brasileiras de Lapis
Frita Johansen 8.A. - OP0816A0
ao ténno 118.205 - privilégio de
Invenção de W.A. Sheaffer Pen
Company.
O Espólio de João Batista Cezar
dos Santos - Oposição ao Ur/no
118.498 -- modélo industrial de
Wilson Nunes.
Indústrias Brasileiras de Lapis no -Formato de Nota Musical Para

rritz JOhansen S.A. - Oposição
pi termo 119.459 - privilégo de
invenção de Miguel Iszler.
São Paulo Alpargatas S.A. Oposição ao termo 119.821 -- TIMO° de invenção de Societe o-

diaceta.

•

Indústria e Comércio Trorion
oposição ao termo 120.345
- privilégio de invenção de Dunlop
Rubor Company Limited.
Lorena° Lorenzetti - Oposição
• termo 120.943 - privilégio de
Invenção de Alfio Marone,
Walita S.A. Eletro Indústria Oposição ao termo 121.718 - privilégio de invenção de Epel S.A.
B.A. -

Indústria e' Comércio de Aparelhos

Elétricos.
Viralita S.A. Bletro .Indústria Oposição ao termo 121.718 - modelo de utilidade de Epel S.A. Indústria • Comércio de Artefatos

elétrioos.
Bakol 13.A. Indústria e ConierOPo elftto ao termo 122.435
edip
• privilégio de invenção de Egidio
Paia.

Convites, Propagandas, Pensagens
e outros - Requerente Bento Pinto de Barros Filho - Pontos publicados em 9 de dezembro de 1984.
Os pontos abaixo mencionados,
foram publicados com incorreãões
no dia 10 dé dezembro de 1984.
N. 118.792 - Privilégio de Invençao - Aperfeiçoado Processo Para
Produzir e Aplicar Dicloro Benzonitrilas, bem como de composições
Herbicidas contendo as 'mesmas Requerente - N.V. Phillips'Oloellampenfa.briken.
N. 119.527 - Privilégio de Invenção - Processo de Condicionamonto de Fibras de Algodão em
rama e emulsão aplicável neste
processo - Requerente Esso Research And. Engineering Company.
N. 120.035 - privilégio de Invenção - Processo Para a Preparação de 4-Metil-3-0xo4-Alta-Esto
roides - Requerente Tile British
Drug Houses Limited.
N. 122.989 - Privilégio de Invenção - Processo de Produzir Corantes de Dispersão - Requerente
Sandoz S.A.

Retificaçõez

N. 123.584 - Privilégio de Invenção - Um Aparelho para DeFicam os pontos publicados em 8 sobstrução de Encanamentos - Reda dezembro de 1964, republicados querente Rosental Pinto Cavalcanpor terem saldo oorn incorreções: te - Ficam os pontos acima mencionados, retificados por terem
saldo com incorreções em 10 de deTermos:
zembro de 1984.
N. 150.899 - Desenho Industrial
EXPEDIENTE DA SEÇÃO .1.3
NOvo e Original Ornamental Pau Tecidos - Requerente S.A. In- TRANSFERÊNCIAS E LICENÇAS
dústrias Reunidas F. Mataram.
TRANSFERÊNCIA E ALTEr.....-Ão
N. 151.084 - Modèlo Industrial DE NC E DE TITULAR DE PRO- Nevo Tipo de Colarinho Para
CESSOS
Plomens - Requerente Oscar Finado - Total de 2 pontos.
Dia 11 de dezembro de 1964
ir. 151.088 - Modelo Industrial American Machine 8 roun.dry Co
- Relógio Com Disco Visor Grata(transferência para o seu nome da nado ou Desenhado Giratório no Mos- tente
priv. invençao número 65.868)
trador - Requerente Jaime Vilar. - Anote-se
a transferência.
rubla Santaeu1alia - Total de 2
American
Machine
13 Foundry • Co
pontos.
•
(transferência
para
o
seu
nome da paN. 151.093 - Modelo Industrial
:/, invenção n° 6.873) - Ano- Nôvo Modelo de Poltrona - Re- tente
querente Fernando Malhado Boldi- te-se :a t ransferência.
- Total de 2 pontos.
Aerican Machine 8 Foundry Co.
• N. 151.17(1 - Modelo Industrial (transferência para •o seu nome da pa'- Um Nôvo Tipo de Panela Tér- tente priv. invenção termo 126.191)
mica Elétrica - Requerente Hl- - Anote-se a transferência.

boshi Gono.

N. 151.209 - Modelo Industrial
- Nôvo Modelo de Solado Para
Calçado - RequPrente São Paulo
Alpargatas S.A.
N. 151.214 - Modelo Industrial
- Nôvo Modelo de Solado Para

Calçado - Requerente - São Pau.
10 Alpargatas S.A.

N. 151.243 - Modelo Industrial
- Original Modelo de Apoio Para
Pés - Requerente Roberbo Della
Sadia - Inicio do ponto:

Munias Manufacturing Corp (transferanda para o seu nome da marca
Youngstown Kitchens n° 162.723) •
Anote-se a transferência.
Cia.-Metalúrgica Estampe% (transferência para o .seu nome do tetulo Metalúrgica Estampex n' 166.557 Estampex n° 253.058 - Estampex número 280.295) - Anotem-se as transferências.
Indústria de Malhas Belveder S.A.
(pede para ser anotaacr na marca Bel-

Dezembro ' de

1964 4641

~ler o° 166.716 a abetarda° de nome) terafiée de nome) - Anote-ae a alto.
- Anote-Ne a altemiçào de nome.
%sadio.
•
Forum' S.A. Ind. e Comércio (pede Lis Laboratoires Roussel (transferem.
para ser anotada nas mamas VR na- da para o seu nome da marca Dectatta
mero 169.537 - VR n • 170.005 - dl Complexo - Termo 474.382)
VI/ a• 170.006 VR n• 170.007 - Anote-se a transferência.

VR a' 170.011 - Volred a° 170.012
Volred a9 170.013 - Volred máExigências
mero 170.014 -- Volred n° 170.015 as
alterações de nome) - Anotem-se as Recordati Laboratório Farmacológico
alterações de nome.
S P A (junto a patente n° 57.984) Consiglio S.A. Ind. e Comércio de Satisfaça exigência.
õleos Vegetais (pede para ser anotada
Os.waldo Gomes e Giuseppe Oswala
nas marcas Zepelim e 174.023 - Cam- do Pecci (junto a marca n° 81.859) pestre a" 220.405 - Campestre nú- Satisf..a exigência.
mero 231.2'19 - Óleo Campestre núLaboratórios Perfarma Ltda. (junto
mero 268,335 - Joia 'a' 279.224 - a marca
n° 151.396) - Satisfaça a
Campestr- n' 284.234 --- Consignojoia
n° 284.873 -- Consigno a° 284.874 - etdga.1
C.-.Isigllo a' 284.875 - Consiglio núOu:mica Médica Farmacêutica :3. A.
mero .:1.876 - Consigno n° 284.877 (junto -n marca n° 165.208 )- Sr..C.:faça
(èampestre n° 291.146 - As altera- exigéni ••
ções de nome) - Anoteins-e as altebano de Lima Souto (junto a
:ca
rações.
•
n° 186.204) - Satisfaça exigência.
Carmen Anel Thomaz d.! Lima (transde Lima Souto (junto a marca •
ferência para o seu nome da marca Takentinho ng 178.693) - Anote-se a n° 186.204) - Satisfaça exigência.
transferência.
Campeão Comércio e Indústria de
Johnson 13 Johnson do Brasil Produ- Café Ltda. (junto a marca n° 200.877);
tos Cirúrgicos Ltda. pede para ser ano- - Satisfaç
tada nas marcas Mot. ess n° 184.616 - Hunt Manufacturing Co (junto a
Joneonol a°, 166.704 as alterações de tnaraca . 229.289) - Satisfaça exinome) - Anotem-se as alterações de lência.
nome da licenciada.
Ao Rei dos Pneus Ltda. 'Nato a
Agostinho Ltda. (pede para ser marca a° 275.354) - Satisfaça ext.
anotada nas marcas Fábrica de Bebidas Álênchx.
Lynce a' 193.064 - Emblemática núCampeão Comércio Indústria de Café
mero 193.259 - Presseguette número
193.260 as alterações de nome) -Ano- Ltda. (junto a marca a° 294.032) Satisfaça exigência.
tem-s. as alterações de nome.
Edison Scroback (junto ao têrmo
Sabia° Oliveira Industriais S.A.
(transferência para o seu mame da mar- 370.187) - Satisfaça exigência.
ca 11-chedo n° 194.989 - Anote-se
Lr.'..ratoires Chauvin Blache G
a transferência.
(junto ao termo 409.992) - Satisfaça
exigência.
Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
J G Milita° (junto ao temo 458.322);
(pede para ser anotada na =Uca Bismadona temo 274.390 a alteração de - Satisfaça exigência.
nome) - Anote-se a 'alteração.
Enilda Pereira Campos (jnuto ào téra
Brasilabo ->rodutos Farmacêuticos Li- mo 472.891) - Satisfaça exigência.,
mitada "-ansferencia para o seu nome
Diversos
da marca Necrocolni terno 311.724)
- Anote-se a transferência.
S.A. italustrial Irmãos Levar (junto
Sheell Brasil S.A. Petroleo (tratisfe- a marca a' 79.012) - Arquive-se o
rência para o seu nome da marca Re- pedido
averbação.
sex temo 387.710) - Anote-se a trans,-dústria
de Alimentação
ferência,
mitada (junto a marca a° 271.433). Multividro S.A. (transferência para Tendo em vista a juntada da posição
o seu nome da • marca MV térmo nú- 14.17k63, apresentada no prazo sem
mero 416.701) - Anote-se a transfe- efeit o dcs: !cho de arquivamento de
rência.
Ela. 15v. para o fim de autorizar a
The Falk Corp (transferência para o anotação da transferência requerida a
seu nome da marca Falk tèrmo -número fls. 13.
Anote-se a transferência.' Triumph Werke Nurnberg A.G.
447.444)
Vkitcola Nau Sem Rumo S.A. (pede ( oposi ção ao termo: 645.811 - marpara ser anotada nas marcas Nau Sem ca: Trifundo).
Rumo - temo 451.842 - Nau Sem Ford Werk A.G. (oposição ao terRumo temo 451.844 - Nau gera Ru- mo: 646.306 - Marca: Tagus mo - termo 451.845 as alterações de
nome) - Anotem-se as alterações de el. 21)-.
Autobras S.A. (oposição ao térmo:
nome.
648.231 .•••• Titulo: Autobras) •
Lojas Boa Vista S.A. (pede para
ser anotada na marca Lojas Boa Vista Companhi. Brasi leira de Roupas (opotemo 457.037 as alterações de nome) sição ao termo: 646.208 - Marcai
Ducra).
- Anote-se *a alteração de nome.
•
Geraldo Agostinho Costa (transferèn- Bormano S.A. (omerc:al Industrial e
cla para o seu nome da marca Soda/ Importadora (oposição ao têrmo núa
- Térmo 458.697) Anote-se a trans- mero 644.724 - marca: Night Chia
- Cl. 48).
ferência.
Creomar Oliveira Costa (transferên- Encnato dis Pi les S.A. (oposição
cia paar o seu nome da marca Cacique ao têrmo: 648.198 -- 'marca: Encanto
- Temo 464.680) - Anote-se a trans- - Cl. 48).
ferência.
GunzInger Frema S.A. Fabrique
Hugo Cini S.A. Ind. de Belidas D'Horlogerie Technos Welchenrohe
e Conexos - (pede para ser anotada na (oposição ao têrmo 644.781 - marca:
Temo 474.360 a al- Tec-Son - Cl. 8).
mrc-st Colinha

PRIVO 9FICIA1: - (11e9119 IiI)

r(j, 4154Z çann14-70,113 Ti

k, Companhia Carioca Industrial (opo. Retificadora Perfecta de Motores Lição ao termo: 647.627 — Marca: Trl- mitada (oPos I ç lo • ao tértno: 643.292)
—Titulo: Perfect& .-- Cl. 33).
" o — CL 46).
.

;

1 Companhia Luz Stearica .(oposição
i eio termo: 647.452 — Marca: De Lute
a— cl. 41). •
.
f Companhia Luiz Stearica (oposição
eio termo: 647.513 — Marca: Lux —
Kl. 41).
¡ I _CJaipanhia Luz Stearica (oposição ao
1 lierrco: 647.455 .•-• Marca Deluxe —
. ir 41) .
' I Companhia Luz Stearica (oposição
bo termo: 647.449 — Marca: Luz —
r 41) .
•
; 1 Varta Aktiengesellschaft (oposição ao
teimo: 647.081 — Marca: A F A —
0. 8).
: ) Siemenr do 13:as11 Companhia de Ele. era- . Hie (oia(
o ao termo: 647.377
tiara: ‘Transistex — Cl. 8).
' 1 Interlândia Ltda. (oposição ao tèr'ino: 652.: ' — Marca: Dragão). •
! Christian Gray Comésticos Ltda.
[(oposição ao têrmo: 651.208 —. marta: Christ Creem — Cl. 48).
I Indústria Comércio e Representações
Sande Ltda. (oposição ao térmo: núClero 644.956 — Nome Comercial).

Laboratório Neomed • Ltda. (oposição
ao têrtno: 495.191 — Marça: Bilchofra — Cl. 3).
José Joaquim de Oliveira 6 Cia.
(oposição ao termo: 648,369 — marcb: Olho de Gato — Cl. 42).
José T-aquim de Oliveira 6 Cia. toposição ao termo: 648.370 — marca: Emblemática — Cl. 42);
Finco S.A. Consórcio Financeiro
Crédito 1 inandamento e Investimentos
(oposição ao termo: 647.831 — Expressão: Financo) — Fino S.À., Conáácio Financiamento Crédito 'Financiamento e Investimentos (oposição ao
termo: 647.832 — Nome Comercial).
Francisco &Curtia de Paula Machado (oposição ao termo: 641.738 — Titulo: Edf. Almirante Barroso).
Laborterápica Bristol S.A. Inaustria
Quiir.-:a e Farmacêutica (oposição ao
termo: • 644.851 — Marca: ELO --•
Cl. 46).
Laborattrápica Bristol • S.A. Indústria Química e Farmacêutica (oposição
ao termo: 644.852 — .(".1. 24 ',arca
ELO).
Laborte .ápica Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica (oposição ao

termo: • 644.82 •

CI. 25). -

Pegembro de 1964

Marca: BLO

Associação Serviçal de Transportes
Rodoviários Americanos Ltda. Astral
(oposição ao termo: 628.019 — Titulo: ASTRO — Cl. -33). Associação Serviçal Transportes Rodoviários Americanos Ltda. — Astral
(oposição ao termo: 634.811 — Marca: Astro — Cl. 50),
Companhia Paulista de Comércio de
Indústria de Máquinas COM.'..0 (oposição ao têrmo: 636.216 — Marca:
Cl. 7).
COMAC
Associação Serviçal de Transportes
Rodov3:-Ios Americanos Ltda. (ASTRAL) — (oposição ao termo: número 627.927 — Tit-lo: ASTRAL —
Cl. 25) .Industriss Gessy Levar S.A.- (oposição -ao termo: 648.359 — Marca:
Shampoofix — Cl. 48) -- Indústrias
Ge Levar S,A. (oposição ao termo: 649.026 — Marca: Lisofix
Cl, 48).
Rio, 11 de dezembro de 1964
Assinei e encerrei 37 laudas do expediente. — MIton Alvim Xavier, Diretor do S. Documentação.

PREVILÉGIO DE 'INVENÇÃO

TOMO N• 62.055. •

rde maio ife 395:2
Requerente: Reynaldo Eiasfeid —
tido da Guanabara.
Titulo: Aparelho Elétrico Adaptável
a M.iquina de Coar Café. — Modele
de Utilidade.
-;1
1.1 — Aparelho elétrico automático',
adaptável à máquina de cor., café,
racterizado pelo fato de sé constituir di3
uma caixa metálica, adaptada sob
máquina tendo em seu interior resis.
tenda imersoras de níquel-cromo, capeta.
das por metal estanhado, de molde
aquecer o volume de água mediante
cu..::_rção quando da passagem de corrente elétrica, dita caixa metálica servindo de continente ,a água que pene
ira por. uma abertura situada no funda
da caixa, temperatura da égua senda
controlada por um termostato ligado
em série ao circuito das resistências, dl.
tas resint.2. c'as em paralelo, e uma no
sistencia adicional, também em paraleio
controloda por chave elétrica, de mo/de
a proporcionei- maior velocidade de aquo
cimento. — Total de 2 pontos.

,eneran,

CONSTITUIÇÃO
DOS

ESTADOS• UNIDOS DO BRASIL
w nRmATO

PEQUENO

Divuigaçao n.° 559

Preço: Cr$

150,00

A VENDA

.

Na Guanabara

teteia de Veadas: Av. Rodrigues Alves, 1
Aguda I: . Ministério da Fazenda
Aboole-ae a pedidos pelo Serviço de •Reembolso Postal

Em

Brasília

Na Sede do D: 1. N.
Toortog -C1Ittb do Brasil:

Pavimento da Estacão Rodoviária

•
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.MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçto feita de aèdrcto com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começa% a
pema o prazo da 60 dia& para o deferimento do pedido. Durante tese prazo poderao apresentar suas oposições ao Departazamato
Ifaelonal da groprfedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a eonoessto do registro requerido

T4nno n,s 655.590. de 114-19t4 . 1 Termo n.0 655.597, de 114-1964
Fernand Materiais paar Construções
jardim Materiais para Construções
Limitada
Limitada
São Paulo
São Paula
r JABDIM •
anda nrasileira
_ • • • • `,-n
Classe 50
Impresso.
INSrmo n.9 655.591, de 11-8-1964
Haroldo Montanari
São Paulo.
„.
•

&MOLDO
MORPOILEI
MIEIS E

taansmao
Classes: 33 e 50
Titulo

Térmo n.° 655.592. de 11-8-1961

riaçlkn e Tecelagem Jaboticabal Ltda.
São Paulo

azarican •

Ind. Brasileira
Cla:-se 23

Para distinguir: Algodão, cânhamo, aro*, fazendas e tecidos de lã em peças.
paco-paco, seda natural, tecidos pias
ticos, tecidos de cambraia, tecidos de
flanela, fu/ares, cretone e gorguráo

Tarmo n.° 655 .593, de 11-9-1964
Bar e Café Tesa Ltda.
São Paulo

Indreasiiel

re

Classe 50
Impressos
Têrmo n. 9 655.594; de 11-8-1964
Illalvintours Viagens e Turismo Ltda.
São Paulo

ovgs

Bill si.Leire
Classe 50
Impressos
Térrnon •° 655.595, de 11-8-1964
Comércio e Indústria de Madeiras
Rosolia Ltda.
S10

ROSOLIA
Ind. Brasileira
Classe -.
Madeiras em bruto
Tèrmo n.° 655.596, de 11-8-1964
I', 1. Telefónica lacaret S.A.
São Paulo

• T.3,
Ind.. Braeilel ra
Classe ,S
'parelhos de interegmanicaçlo

IneRaelleira
,•
Classe 16
Para distinguir: Materiais para remoeu:Mi e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustras, blo.
cos de cimento. blocos para pavimentação. talhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibro*, caixilhos; colunas:
etapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua.
:aixas de descarga para seroa, edifica;bem prenioldadas, estuque, emulspo de
base asfáltico, estacas; esquadrias. estruturas cnetélic.ui para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material iso.ante cantra frio e calor, manilhas, mas
pára revestimentos de parede., Dra.-sa,
deiras para, construções, mosaicos, produto, de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal., hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, inipermeabilizante., liquidas ou sob outras formas
Para revestimentos e outros como nas
zonstruções, persianos. placas para pavimentaçao. eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anumacios para uso nas construções, par
quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tala:ues de cimento. vigas, vigamentos •
vitrôs
Termo n.° 655.598, de 11-8-1964
Plasdra
Indústria e Comércio de
A r tefatos Plásticos Lida
P

i'LLSDRÀ

I rld Bra dildir8
iljaNSC -V
Para distinguir: Arte! atos de mataria.
p lástico e de aylon: Recipientes (abri.
d .)3 de material plástico. revestimen
tos confeccionados de substâncias Ui
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armacões para ócilli)s. bules. bandejas
baç:. 5 para tele &ones baldes, bacias, boi.
sa s caixas. carteiras chapas. cabos
para ferramentas e utensilios. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos. caixas de material plástico para
baterias. coadores. •coas, canecas
¡hm& conchas, cestas' para pão, cestinhas capas para álbuns e para livrai
cálices, cestos, castiçais para valsa
caixas para guarda de objetoa, crtis
chos, coadorea para chá. descanso -ata
pratos, copos e copinhos de plastoco
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhat.
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material pláttico eir.batagens de material plástico para solvetes estojos para objetos. espumas de
aviara, esteiras, enfeites para ailion16•

vela, massas anti-ruidos, escoadores de
Pratós , funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarniVier para chupetas e mamadeiras, guarrações para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarnições de material plástico para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfo's, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinók, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras punias, artigos, protetoes para documentos. puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-biqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros ilibos, tigelas,
tubos Para am pola s, tubos para tering" travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, zi-

caraa colas a frio e caiu não joeiradas

em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedra. para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guara`ções de material plástico para !edil:trat geral de plástico)
Termo n- 9 655.599, de 11-8-1964
Expresso "Labor-jato" Ltda..
São Paulo

• LABOR-4120
'Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

tonas. banda, oacainau, batatas, balas,
oiscoitos, bombons, bolachas, baunilha,

café em pó e em grão, camarão, canela,
eia pau e em pó, cacau. carnes. Chia

caramelo', chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremei

alimentícios croquetes, compotas, can'
gica. coalhada, castanha, cebola, cola&
mentos para alimentos, colonato,
chouriços, dendê, doces, doces de fns:
:as, espinafre, essências alimentares. 0114
padas. ervilhas, enxoval, extrato de te'
mate, farinhas alimentícia', favas, lia
cuias, flocos, tareio, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cria
talizacias: gricose, goma de mascar, gim.
dura% granula% grão de bico, gelatina,
çoiabada, geléias, herva doce, have
mate, hortaliças, lagostas, litigues. leite
condensado, leite eia pó, legumes da
conserva. lentilhas, linguiça, louro* mas4
saa alimentícia', mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, masa
as de tomate, mel e melado, mate, atum
saz para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, a>,
sem óleos comestíveis, ostras, ovas,
pões piaos, *Mines. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, pres unto*, Pa"
tês. petit-pois, pstilba% Pez" Platinai
queijos, rações balanceadas para adi
mais, requeijões, sal, saga, sardinhaa,
sanduichet, salsichas, salame;, sopas em.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e da
frutas: torradas, tapioca. amara,, Mlha,,
rim, tremoços, tortas, tortas para all•
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 655.602, de 11-8-1964
Bar e Lanches Melo Alves Ltda.,
São Paulo

1E10 LIVE8
Ind. Braelleirin

Termo n.° 655.600, de 11-8-1964
"Comutei" — Instaladora e Industrial
de Aparelhos de "PM" e Telefônico!

Classe 41
Lanches de queijo, presunto, salsas,
ante, churrascos e mortadela

Limitada
São Paulo

Térnao a.° 655.603, de 114-1964
Michel Salina Saloutti
São Paulo

"COMUTEL"
Classe 8
Aparelhos telefônicos. aparelhos de Ira.,
quência modulada, bem como o reguerente usará em taboletas, dísticos, letreiros e outros meios de aplicação ou
exteriorização material da marca
Teérmo n.° 655.601, de 11-84964
Fábrica de Mandioca Peórto Ferreira
Limitada
Sao Paulo
Polaco PERRalla
•
Inclustria Brasi1eir4
Classe 41
Alcachofras. aletria. alho, aspargos
açúcar, alimentos lar animais, amido,
amendoas. ameixas, amendoim, araruta,
ames. atum, aveia, avelas, azeite, sal.

Dto uscom0101
Classes: 25 e 34
Titulo
Tareio a* 655.604, de 114-1964
Edições Bibliolar Ltda.
São Paulo

31)12014a
tildo Brasileirni
• Clame 31
Almanaques, avuários, álbum impem.
soa, cartaz" catálogos, /ornais amam.
naua estrangeiros, publicações impres..
ias, revista. Propaganda ene rádio,
televisão, jornais, programas radiofõnlcoo, peças teatral. e enematografleas
e revistas Impreesea
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Timo a. 655.605, de 114-11164
Confecções Elisabete Ltda.
São Paulo

M)

ziecas, ceroulas, Mclarinhos, amima couro, estojos dustreiçõea de couro par

_aias, casacos, chinelos, domin6a, achar,ses, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, goas
:ta jogos de !ingeria jaquetas, laquês.
Luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pa.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
meteres. shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
..
Termo n.• 655.610, de 11-8-1964
Super Mercado "Sogra" Ltda.
São Paulo

•

(Membro de nen

• nye I.* 615.616, de 11444

automóvel., guarnições para porta-bloPorookna São Pauló Lelm.
cos, malas, maletas, porta-notas, portaSão Paulo
chaves, porta-niquela pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para via1 g() lagtp
In . pra eir4
gera sacolas, saltos, solas e Rolados,
-/-ELIS.A.BETB
Classe 36
Classe 15
Ind. Brasileira 1.
Para distinguir: Artigos de vestuários Artefatos de cerâcedsa, esmalte, material
•
Classe
. 36
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
refratário. porcelana e pó de pedra
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
e impas feitas em geral: Agasalhos,
Têmio a.* 655.617, de .11-8-64
botas, botinas, blusões, _boinas, babaavestais, alparcatas, anáguas. b`.,usas,
daturos, bonés, capacetes. cartolas, cara- Indústria e Comércio Astorga Ltda.,
botas, botinas, blusões, boinas, babaParaná
puças, casação, coletes, capas, chales
douros, bonés, capacetes, cartolas, caracachecols, calçados, chapéus, cintos.
A.STOROL •
puças, casação, coletes, capas, .chalas
cintas, combinações, carpinhos, calças,
Ind. Brasileini,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
de senhoras e de crianças, calções. calcintas, combinações, çarpinhos, calças,
.Claasse 41
ças, camisas, camisolas, camisetas,
de senhoras e de crianças, calções, calArroz, farinhas e feijão
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
ças. . camisas, camisolas, camisetas,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarcuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
rérmo n.• 655.618, de 11-8-64 .
pes, fantasias, fardas para militares, cosaias, casacos, chinelos, dominós, acharlegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- Resana S. A. — Indústrias Química!
pes. tantasias, fardas para militares, coros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
São Paulo
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorluvas, ligas, lenços. mansas, meias,
ros, logos de lingerie, jaquetas, laquês,
mantas, mandrião, manilhas. pa,
1 maiôs,
lusas, ligas, lenços. ,mantõs, meias,
letós, palas. penhoar. pulover. pelerinas,
malas, mantas, mandrião, mantlhas, papeugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
IND BRASILEIRA
letós, palas: penhoar, pulover, pelerinas,
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pa_
robe de chambre, roupão, sobretudos,
INDOSTRIA BRASILEIRA
ahos, perneiras, quimonos, regatos,
saspelasórios, saídas de banho, sandálias,
Calasse 1
Classe 41
robe de chambre, roupão, sobretudos,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou siados,
acetatoão
anspens6rios, saidas de banho, sandálias, Alcachofras, aletria. . alho. aspargos tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- Absorventes, acetona, ácidos,
o tratamento C
agentes
químicos
para
mictares, shorts, sungas, atolas ou slacks, açúcar, alimentos paar animais. amitie
formes e vestidos
loraçâo de fibras, tecidos, couros e co- •
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- amêndoas, ameixas, amendoim araruta,
lulose; agua raz. álcool, albumina, alga
mios, atum, aveia. avelas, azeite. azei.
formes e vestidos
Tèrmo n.• 655. 611, de 11-8-64
!Inas, alumen, alvaiade, alvejantes intonas, banha. bacalhau, batatas, balas
A-e . Feruandes
Têrmo n.a 655.606, de 11-8-1964
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha.
dustriais. alumínio em pó amordace,
São Paulo
Confecções Elisabete Ltda.
café een pó e em grão, aunara°. canela
aral-incruatantes, anti-oxIdantes, anu.
São Paulo
em pau e em pó, cacau, carnes. aba
° Mantes. anti-cotrosivos, anti-detona"
caramelos, chocolates, confeitos. cravo,
tes, azotatos, água acidulada Para
cereais, cominho, creme de leite, crein-,
acumuladores, água oxigenada para
221TANTOE s,
GOTEBORGBAR]
ahmenticios croquetes, compotas, can
fins industriais, amónia; banhos para
gica. coalhada, castanha, cebola. condi
I
galvanização, benzina, beniol, betumes,
mentos para alimentos, colorantes
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Classe 36 ,
chouriços, dendê. doces, doces de fru
virgem, carvões, carbonatos, . catalisaTítulo
tas, espinafre, essências alimentares. em
Classes: 33. 1 1, 42 e 43.
dores,
celulose, chapas fotográfica*,
padas, ervilhas, animosa, extrato de to
Titulo ie estabelecimento
Tênno n.° 655.607, de 11-8-1964
composições extintores de incêndio, do.
mate,
farinhas
alimentícias.
favas,
féConfecções Elisabete Ltda.
ro, corrosivos, cromatos, corantes, arcoTérmo n.° 655.614 de 11-8-64
culas, flocos, farelo, fermentos feijão
Sâo Paulo
Confecções Malharia Arlanza Ltda. sotos: descorantes.. desincrustarttes, disfigos, frios, frutas sêcas naturais e cria
solventes: emulsões fotográficas, enxotalizadas; gricose, goma de mascar. go,
São P,/ a.,
fre, éter, esmaltes estereatos: fenol. fila
• comçfts
duras, gratnulos, grão de bico gelatina,
naes sensibilizados para fotografias. 51.
/ELISABETE 1/1•DA
goiabada, geléias, herva doce herw.
xadorea formol, fosfato/ industriais, Mata
mate, hortaliças, lagostas, línguas leite
!foros industriais fluoretos; galvanizado.
condensado, leite em pó. legumes" em
Nome Comercial
res, gelatina para fotografias e pintura,
conserva, lentilhas. linguiça. !ouro, mas
MD. BRASILEIRA
Termo n.° 655.608, de 11-8-1694
giz, glicerina: hidratos, hidrosulfitom
ias alimentícias, Mariscos, manteiga
"LuPe" Comércio e Representações margarina, marmelada, macarrão - mas
impermeabilizantes. loduretos; lacam
...lasse 36
Limitada
ma .sal. para pintura, magnésio, mirtui
sa de tomate, mel e melado. mate. asas Para distinguir:
Artigos de vestuários curio; nitratos, neutralizadores, :Croma
ias para mingaus, molhos. moluscus
Sáo Paulo
moatarda, mortadela, nós moscada, ao. iventais, alparcatas. anáguas. blusas Iulose: óxidos, oxidantes, óleos para -roupas. feitas em geral . Agasalhos pintu a. óleo de linhaça; produto. qui*
zes: óleos comestiveis, ostras. ovas.
. LUPE
Pães. pinos, prlinès, pimenta, pós pata botas botinas, blusões boinas baba- micos para impressão, potassa induspudins, pickles, peixes, presuntos, pa douroa, bonés, capacetes. cartolas, cara- trial, papéis emulsionáveis para a foladdatria Brasileira tês,
petit-pois, pstilhas, pizzas, pudias. puças, casacão coletes, capas. chales, tografia, papéis de tumesci, papéis hes
queijos, rações balanceadas para ani- caerecols. calçados. chapéus. asnos. liográficos 'e heliocopistas,
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas cintas combinações. corpinhos calças sensíveis. papéis para fotografia s anáClasse 21
moduiches, salsichas,aala
-- mes, sopas cri- de senhoras e de crianças, calções. cal- lises de laboratório, pigmentos, potassa,
Veículos e suas . partes integrantes,
latadas, sorvetes. Escoa de tomates e dc ;as. camisas. , camisolas, camisetas pós metálicos para a composição de
peças e acessórios de tada espécie
tratas: torradas, tapioca, tárnaras. talha. cuecas, ceroulas. colarinho . cueiros tinta,, preparações para fotografias,
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- saias. casacos, chinelos, dominós. echar. produtos para niquelar, pratear e croTirmo nas 655.609, de 11-8-1964
• mento de 'animais e aves, torrões,
pez, 4antas-as. fardas para militarrs.co. mar. produtos para diluir tintas prossia.
Cardiff Boutique Ltda.
toucinho e vinagre
legiaia fraldas, galochas. eravatas gor. to; reativos, removedores, reveladores;
São Paulo
nano* na. 655.612 o 655.613. de roa, jogos de (ingeria. laquetai. laqués sabão neutro, sais calicilatos, secantes,
!uvas, ligas, lenços. mansas, meias silicatos, soda cáustica, soluções saga
11-8-64
matai, mantas, mandrião, mantilhas. pa- micas de uso industrial, solventes, sulSaverio StIvarolli lb Cia. Ltda.
letós, palas, penhoar. puloves pelerinas ou pastosas para madeira. (erro, pare.
São Paulo
neugas, pouches, polainas, pijamas. pu. fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas
nhos, perneiras, quunonos regalos. des, contnições, decorações, couros, terobe de chambre, roupão, sobretudos. cidos, fibras, cebilose, barcos e vaiIIND. BRASILEIRA
tuspensórios, saldas de banho. sandálias
culos, talco industrial, thiner,
suetereaborta
sungas..
tolas,
ou
slacks
IND. BRASILEIRA • taier. toucas, turbantes, ternos, uniformes
Térmo n.° 655.620. de 11.-8-64
Classe 36
1:1,npreendimentos Planalto S A
e
vestidos
Classe
35
Para distinguir: Artigos de vestuários
Rio de jatuarc
• roupas feitas em geral: Agasalhos. Couros e peles preparadas ou não, canino
na
655.615,
de
11-8-64
• aventais, alparcatas, anáguas. blusas, murças, couros. vaquetas. P elicas e arTcré ',sota
botas, botinas, blusões, boinas, baba- tefatos dos mesmos: Almofadas de coudouros. bonés. capacetes, cartolas. cara- ros. arraloa bolsas, carteiras, caixas
3oasue, carme°, coletes, capas, abales, para. retrato. e autógrafos. balões (exkatcbecols, calçados, chapéus, datas, ceto para brinquedos) bloco, para
MUDA.
ailntas, combinações, earpInhos, (alças. correspered&acia. blocos Para ollatlos,
Se senhoras e de crianças, calções, ed. chicotes de couro, carneiras, capas para
Classes: 33, 16 e 50
pas. camisas. ~isolas, camisetas, abou e para 11stras, embalagens de
Nome comercial
Titulo

SO

GRA

EPOTUF

• "ARLANZ A"

CARDIFF

"COR ELLO"

?MIRRO°

Empreendimentos
Planalto 5. A.

QuInta-feira 17

1 64

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Thin a 655.621, de 11-844
Ropreandimentomm Planalto I. A..
Rio de 'melte

Tensio a.° 655.627 a 655.619, de
11-8-64
est Importndora • Exportadora
Ltda.
Guanabara

9

Térmo
655"637, de 11-8.64
Cénentex S. A. Materiais de
Construção
Guanabara
a.

Dezembro de 9

4645

Têm* a.° 655.642, 4e 11-8-64
A. Guedes Torrefação de Amendoim
Ltda.
Guanabara

AGTAL

AMENA
BRASIL

INDIJSTRiA BRASILEIRA
XRDOSTRIA BRASILEIRA

1111,"

Classe 2
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da ciz-me
Classe 4
da classe
t

Ar igos

1.%

Classes: 16, 25 e 33
Titulo de eatabelecanento

9

Classe 41
. Artigos da classe
Termos Ita. 655.643, e 655.644 de
11-8-64
A. Guedes Torrefação de Amendoim
Ltda
Guanabara

424Pla
Indústria Brasileira
Art* d

A G TA L..)
RESTRIA BRAS1WRA
Classe 41
Artigos da classe

sse
1 a classe

Biasileira

Classe 8
Sinal de propaganda
Teimo n.° 655.632, de 11-8-64
nn•n••
Ouse 50
Concentra — Corretagem e AdministraTermo n.° 655.639. de 11-8-64
Artigos da classe
ção de Bens Ltda.
Lojas Copa-Lar de Utilidades DomesGuanabara
ticas Ltda.
Termo n.° 655.645. de 114-64
Guanabara
A. GOedez Torrefação de Amendoim,
Ltda.
Guanabara

Tésmo n.° 655.623, de 11-8-64
Quirutaria Cruzeiro Ltda.
Santa Catarina

capa -lar

fi

INDI/STIWt ORA=

c_. 11111

Classe a
Artigos da classe

Indústria.Bra‘ileira

Têrtno n.° 655.640, de 11-8-64

Classe 44
Artigos da classs.

Lotas Copa -Lar de Utilidades Domésticas Ltda.

Tenni° n, 655.624, de 11-8-64
Charutaria Cruze:ro Ltda.
Santa Catarina

Guanabara
Artigos da classe
Termos na. 655.633 a 655.635 de
11-8-64
Cia. Atlântica de Investimentos
Catiandi
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 44
Artigos da classe

9

Termo n. 655.625 e 655.626, de
11-8-64
Ovais Ichilevicl e (Olhai Ieálievic.i
Guanabara

g

Classe 16
Arti os da classe
Classe 25
Artigos da c'asse
Classe 50

9

Termo n. 655.636. dell-8-64 •
Citmentex 8. A, Materiais de
Construção
Guanabara

inchlo ea

Classe 35
Artigos da :Iam
C'asse
Artigos da lasse

CIMENTEX S. A.
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

9

Termo n. 655.630, de 11-8,64
Fama ImhVeis Ltda.
Guanabara

Fama Imóveis Ltda.

1

Nome comercial
a

;

Indúsft- a Brasileira

("2/20e
, Brasileira

•

INDUSTRIA BRASILEIRA

oiça*

Classe 25
Artigos da classz

•

Têrtno n.° 655.638. de 11-3.64
Lojas Copa-Lar de Utilidades Domésticas Ltda.
Guanabara

Termo a.° 655.631. de 11-844
Fama Imóveis Ltda.
Guanabara

Têximo a. 655.622, de 114 .64
Empreendimentos Planalto S. A.
Rio de Tateirc

L..dústria

Classe 16
Artigos da c.asse

COPA-CAR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da ciam.

Termo a.* 655.647, de 11-844
A. Guedes Torrefaçao de Amendoim
Ltda.
Guanabara

AGTAL

Termo n.° 655.641. de 11-8 64
N.. Guedes Torrefação de Amenloim
Ltda.
Guanabara

A. GUEDES
TORREFAÇÃO Di
AMENDOIN LTDA.
Nome comercial

AMENDOIN
PAULISTA
INDUSTRIA BRASILEIRA nane 41
Artigos da classe
Termo n.° 655.648, de 11-8-64
A Guedes Torrefação -de Amendoim
Ltda.
Guanabara

Termo n.° 655 646. de 11.8 -64
A. emedes Torrefaçac de Amendókn
•
Ltda
Guan-,bRrri

A GTAL.
INDO~ DRASILZIRA
Classe 41

Nome comercial

Ciasse 41
Sinal de propaganda

Artigos de classe

1

AaTAL.
CASTANHA
DO CAJO
/14DOSTRIA 8RASILERA1\

Classe 41
Artigos da classe

4646 Quinta-feira 17
Termo n. 9 655.649, de 11-8-64
Oral ,-- Oficina Reformadora de
Automóveis Ltda.
Guanabara

ORAI
tNDOSTRIA BRASILVRA.
Classe 21
Artigos da classe
Temi() n.° 655.650 de 11-5 64
David dos Anjos Reichert
Guanabara

CURSO
REICHERT
,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 655.656, de 11-8-1964
S.A. Fábrica Leite 6 Alves Industrial
de Fumos
Bahia

Indústria

Termo n.° 655.654, de 11-8-1961
Fábrica Leite j Alves Industrial
de Fumos

tiass2
Termo n.° 655.657, de 11-8-1964
Cerealista Anhanguera Ltda.
Gaia'

Clase 50
Para distinguir: Impressos de uso do
requerente, papel-carta, papel de embrulho, caixas de papelão e cartolina,
duplicatas, envelopes, cartões, faturas,
recibos, cheques, cupões de sorteio
o

Classe 44

Artigos da classe
Termo n. o 655.653, de 11 - 8 - 1961
Goodrich -Gulf Caemicals, . Inc.
Estados Unidos da América

ero Hora
Indústria Brasileira

Classe 39
Bomtcha natural e aintética

Para distinguir: jo-nais, revista, Itvroe
e publicações em geral, álbuns, progrzr
mas musicais, radiofónicos e peças teaClasse 33
Operações bancárias em geral, adminis- trais, programas para televisão e pay
duções cinematográficas
traçõão, construçõess, engenharia, financiamentos, investimentos, empreendimentos e transações imobiliárias em
g real

de Fumos
1,
01n•n••

Classe 44
Artigos da claqw

Guanabara

Clínica São MatcOULtdà,
CREDITO & s gleviço
Alimentos ara animais, amendoim, arroz, banha, café em pó e em grão, canica, creme de leite, farelo, farinhas alimentícias, feio, fubás, mamona, manteiga, milho, quireras, rações balanceadas para animais e sal

Termo n. 9 655.658, de 11 - 8 - 1964
Seletamusica

Mobilarte

INDUSTRIA BRASILEIRA
Clas.,e 8
Discos gravados
Termo n.° 655.659, de 11-8.1964
Instituto de Artes e 0 4icios Divina
Providência
Guanabara

ESCOLA TIPOGRÁFICA PIO X.
PRORROGAÇÃO
Classe 33
Titulo

Termo ah° 655.660, de 11 - 8 - 1964

Indsátria e Comércio 4.

Termo n.° 655.665, de 11 -8 - 1964
Etup.',rios Recnidos Doze Ltda.

Guanabara

São Paulo

fr44Aef2ibte
Indústria Brasileira

520cl SOCE IÁI128

Classe 41
Substâncias alimentícias e seus preparaClasse 40
dos ingredientes e alimentos, escsencias
alimentícias, artigos de panificação, Móveis de metal, vidro ou madeira,
azeites, gorduras e óleos comestíveis, estofados ou não. Colchões, travesseiro
e acolchoados para móveis
cereais, carnes e seus derivados, condimentos, conservas em geral, doces em
Termo n.° 655.671, de 11-8-64
geral, frutas, legumes, massas alimentícias, laticínios em geral, rações e pro- Laboratórios Brat-nova S. A. Indústria
Química e Farmacêutica
dutos alimentícios em geral, peixes, maSão Paulo
riscos, crustáceis em conservas ou não

Termo n.9 655.666, de 11 - 8 - 1964
Comercial Douglas de Pneumáticos
Limitada
Sla Paulo

BRANOVALGIL
Classe 3
.Preparado farmacêutico indicado conto
anti-térmico e analgésico

DOUGLAS
Cid:~ 39
Pneus, pneumáticos e cámai as de ar
Termo n.° 655.667, de 11-8-1964
F. Vicente Blanes S.A. Cordas e
Barbantes
São Paulo

Pilão Aços e Refinadores Ltda.
São Paulo

Termo
655.672, die 11 - 8 - 64
13iofarma Sociétt Anonyme
Frano

COBRA FARMA
Classe i
Artigos da e,asse

PIL1G
Brasil

655.670, de 11 - 8 - 1964
Móveis. Ltda.

d •

SELETAMUS1CA

Nome Comercial
Termo

Classe 33
Expressão

Rio Grande do Sul

InMatria

Ueídiistriet Brasileira_

Termo n. o 655.669 de 11-8-1964
Clínica São Marcos Ltda.

Termo n.o 655.664, de 11 - 8 - 1964
Banco Agrícola Nacional S.A.
São Paulo

Termo n.o 655.655, de 11-84964

I.A. Fábrica Leite ei Alves Industrial

Classe 32

Classe 33
Operações bancárias em geral

Bahia

WJE P

Guanabara

São Pauln

Brasileira

CURSO
PREPARATÓRIO SIF

Classe 39
Borracha natural e sintética

Papelaria União Ltd,

ér:A)é~

Guanabara

AMERIPC CB

Tanso n.° 655.668, de 314-1264

PRORROGÁCÂO

-Têrtno n.° 655.651 de 11 - 8 -64
Sergio Luiz de Freitas

Termo n.° 655.652, de 11 - 8 - 64
Goodrich-Gulf Chemicals, Inc.
Estados Unidos da América

Termos as. 655.661 a 655.663. do
11-8-1964
Banco Agrícola Nacional S.A,.

;

Classe 33
Título de estabelecimento

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Dezembro do 1964

Termo n.' 655.674 de 11 - 8.64
Eli:is João Gazire
Minas Gerais

eira

(asa Marcos

...lasse 11
Ferragens e ferramentas de tôdaa espécie, cutelaria emgeral, acessirios para
vetculos, artefatos d ealuminio p,t- ‘, uso
doméstico, artefatos de metal não
incluídos em outras classes.

14
13 — 50 e 41
Sral ,,ic oropagart3

Ci. , se '6 •
Titulo

liluinta-retra 1 7
Vérmo a.' 655.673, de 11464
Cineac do &Dal Ltda.
Guanabara

MARIO OFICIAL useçao
• cibos: ,dum de louro, eqsdnho perfumado. Preparados .1m Pó. pasta.
do e tildo* para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descolorir
unbag, dliba e pintas ou sinais arda.
ciais. óleos para a pele

:Dezembro de 1964 4647

Tiram n.• 655.682. de 11-8-64
(Prorrogação)
Gebreder jungraans A. G.
Alemanha

'Para distinguir: Artigos de vestuários
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douras, bonés, capacetes, cartolas, caris;.
ouças, caução, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
SORROCAUC)
cintas, combinações, carpinhos t calças,
P1(3":34"
de senhoras -e de crianças, calções. calçez., camisas, ~isolas, camiseta,,
cueca., con.Kas, colarinhos, aleiro&
Tênno n.° 655.677, de 11-8-64
salas, casacos, chizelos, domineis, echar(Prorrogação)
pes, fantasias, fardas pára militares, as—
Hans Sclawarzkopf,
levais, fralda., galochas, gravatas, gor.
Alemanha
ra .s logos de angarie, jaquetas, laqtê14
Luvas, ligas, lenços, manteis; meias,
maleta, mantas, mandrião, manilhas, pie.
tetos, palas, penhoar, pulover. pelariam,
pc- ugas, ponches, polainas, pijamas,
Classe 8
pu.
Croneenetros, cronógrafos, deapei 'adores. abas, perneiras, quanonos, regalos,
Classe 33
indústria srasileira
relógios para automóveis, relógios de rebe de chambre, roupão, sobretudos,
Titulo
bolso. relógios de ,estilo, relógios elé- su spensórios. saldas de banho, sandálias,
Classe 48
tricos doméstico,, relógios para liga- meteres, aborta. sungas, atolas ou dada,
Térmo a.° 655.675, de 114-64
Perfumarias, preparados cosmética%
ções automáticas, relógios de limite de tuler, toucas, turbantes, ternos, uni.
Comércio e Indústria de Produtos
• óleos etéricos
formes e vestidos
tempo para cozinha e iaboratórios fotoAmalia Ltda.
gráficos, reS6gios cie mesa, relógios de
Guanabara
Têmso
Ténno n.* 655.686, de 11464.
655.679, de 11-8-64
parede, relógios de pedestal, relógiosProdutos Quimicos Farmacêuticos
Kurt Nemec
pulseira para senhoras e cavalheiros reCosméticos Euratned Lida
.• Paulo
lógios para viagens e relógios para
São Paulo
veículos, bem como mecanismos •de
todos êsses relógios
"'Irmo n. • 655.683 de 11-8-64
• (Prorrogação)
Steaõt-Magnesia Aktiengesellschaft
Classe 46 •
Frase de •propaganda
Alemanha
indústria ,tiraslleira
Classe 43
Têrmo n. 9 655.676, de 11-844
Titulo
de
estabelerimento
Classe
48
,
Julio Lazzarotti
Para distinguir: Perfumes, essências. ex,,
Tèrmo a.° 655.687, de 11 8-64
Minas Gera,tratos água de colônia, água de toucaMercadinflo do Lar Ltda.
dor. água de beleza. água de quina,
São Paulo
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e Calco, Pora os
cabelos e para a pele, brilhantina, ban•
dolina, liatotia, cosméticos: fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe
le e "mamdiage-. depilados, desodotrIOUST-RIA si . Asitittk, •
rantes, vinagre aromatico. pó de arroz
Classe 3
e tala) pefumado ou não, lapis para
Um -produto farmacêutico indicado
Um produto farmacêutico medicinal pestana e sobrancelhas, preparados para
Clame 41
apresentado ao mercado sob • forma de embelezar cibos e olhos, carmim para
Classe ,8
cigarros, indicado no tratamento do o rosto e para os lábios, sabão e creme Acessórios gpra aparelhoselétricos, a Alawhofras, aletria, alho, aspargos,
para barbear, ,sabão liquido perfumado saber: suportes, chapas, pede
tabagismo
stais, mor- açúcar, alimentos para animais, anda%
•
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó, daças. placas de contntadores, corpos s mêndios, ameixas, amendoim, araruta,
Térmo n.• 655.678. de 11-844
Pasta ou liquido: sais perfumados pára fi/traites, isoladores e ve tas de ignição. arroz atum, aveia, avelãs, azeita, atei.
Produtos Quitnicos Farmacêuticos
banhos, pentes, vaporizadores de perfc- Queimadores de pedra-sabão, esteatita tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
Cosméticos Euramed Ltda.
me; escovas para dentes, cabelos, unhas e outros materiais cerAinicos, em. par- biscoitos, bombons, bolachas, baunilhas
e cinca- rum de louro, saquinho pertu• acatar queimadores de acetileno -para café em pó e em grão, camarão. canela
Sáo Paute
mado, preparados em pó, pasta. lima fins de iluminação, queimadores de gás mn pau e em p6, cacau, carnes, chá,
do e tijolos ara o tratranento das unhas de iluminação para fias de iluminação, caramelos. chocolates, confeitos, crava,
dissolventes e vernizes. removedores da aquecimento e cozimento. Acessórios cereais, cominho arem ode kite, demo
articular; glicerina perfumada para os para queimadores. a la t
suportes a/imenticios croquetes, compotas, caia.
cabelos e p reparados para dsecolo. para corpos incandescentesam:
em forma de pica coalhadas castanha. cebola, coada*
rir unhas, cílios e p intas ou sinais arti• agulhetas e círculos:
bocais, Cabeças de mento. pari alimentos, colmates,
lidais, Meias para a pele
chouriços, dendê, doa& doces de Mio
a:atalaiado:as em forma de peneira
•*
fas, espinafre. essência,' alimentar" ase
Termo n. 9 655.680, de 11-8-64
Tèrmo n.° 655 684, de 11-8-64
padas, ervilha:B, casavas, estrato de taw
J. Torquato
Ltda.
josefina Silveira D'Avila
unte. %linhas alimenticiaz, favas, fé.
Guanabara
São Paulo
cuias flocos, farelo fermentos, feijão,
Classe 48
fiem trios frutas sécau, natural* aia.
Para distinguir: Perfumea, esséatias. ex.
rabadas; glicose goma de mascar. gare
tratos, água de colónia. água de toucaturas, grânulos, grão de bico. 04"
Mi Temos Sem pre o Ou* Voei Praceie
dor, água de beleza. água de quina
goiabada geléias, herva doce, berva
INDUSTRIA BRASIL!~
água de rosas. água de alfazema. água
ante, hortaliças, lagostas, linguae,
para barba. loções e tónicos para os Classes: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18.
21, 47 e 50
condensado, leite em pó, legaram em
cabelos e para-a pele. brilhantina. banClasse
36
Frase de propaganda
lentilhas, linguiça, louro, mas.
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
Para distinguir: Calçados e artigo'' comerva,
tas ali mentleillS, mariscos, , manteiga,
de penteados. petróleos. óleos para os
Têrmo a.° 655 . 681
de couro
114-64
margarina, marmelada, macarrão, mucabelos, creme evanesct ate, cremes gor- • I• Torquato & Cia.deLtda
sa de tomate, mel e melado, mate, masdurosos e pomadas para limpeza da
Tèrmo
n.
9
655.685.
de 11-844
Guanabara
sas para mingaus, molhos, tnokscos,
pele e "nisq,uillage - depilatórios desoJorefina Silveira D'Avila
mostarda mortadela, nós moscada. no.
dorantes, vinagre aromático. pó de arroz
• sao Paulo
pudins, rackles, peixes, preslinTos,
• talco perfumado ou dio, lápis para
tês peto - pois, pastilhas, P_ena Puldliik
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar Mios 'e olhos, carmim para
queijos rações balanceadas para ant
o rosto e para os lábios. sabão e creme Vendendo Qualidade Desde 1929
mais, teattellães, sal, não. sardinha*,
para barbear. aabão liquido perfumado
~doidas, salsichas, salames, sopa. es..
twou:IRJA
BRASILEIRA
Od n/lo, sabonete., dentifridos em pó,
(atadas, sorvete*, sucos de tomates e de
pasta ou Itquido, , aals perfumados para Clames: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16. 18,
frutas; torradas. tapioca, ~aras, talhaClasse 36
banhos. pentes, vaporizadores de perta21, 47 e 50
aventais, al parcatas, anáguas. blusas, rim, tremoços, tortas, tortas para arma acervas para dentes, cabelos, unhas.
Frase de propaganda
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
recato de animal: e aves, brrõe,

S3
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Termo a.' 655.688, de 11-8-64
ree. comutadores, cortadeiras para fotojdo - Do Comércio e Indústria de Novi- ,praftas, chaves de alavancas, chaves
dades Domésticas Ltda.
avtomáticas, capa citores de bloqueio,
São Paulo
capacitores eletrolíticos, calibradores,
conservadeiras para peixes e carnes.
enceradeiras elétricas, escalas para ráNO-DO COMÉRCIO
dios. estufas. engenho de assar carnes.
encolalodes de cabelo elétrico. empes
E INDÚSTRIA DE
rômetros, esticadores de luvas, espelhos
NOVIDADES DOMÉSTICAS de p lástico para eletricidade, esteriliza.
dores, extintores de incêndio, ferros eléLTDA.
tricos de passar e engomar. ferro de
scldar elétrico, filtros e aparelhos fil-

Tnrain a.° 665 6# ds 1444M
Brandão 6 Cia.

t-anteS, filtros para óleos, filmes falados, fogões. fogareiros elétricos fusiTêrtnos ns. 655.68Ç e 655 6Q0, de
veis, filmes revelados, faróis corno a eesClasse 3
11 . S .t-4
sórios de vciculos nara sinalização e
No-Do Comércio e In.'a tua de Novi- para iluminação em geral. fôrmas elé- Scbstâncias químicas, produtos e prer
dades Domésticic,s
tricas, fervedores, frigori ticos, fotôme- parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
tros,. fios elétricos. Filtros de interferên- •
São Paulo
cia. fonógrafos. garrafas térmicas, gaTermo n. 5 655.693, de 11-8-1964
sômetros. ,,:j-el,K.'ei, as. globos pra lain
Marveb Ltda.
padas. globos rara lanternas, globos
Rio de Janeiro
ter; estres para eu , irio gravadores de
sons holofotes. hid romeiros. incubado.
re,, indicadores ele v '1 cuo instrumentos
~mui,
INDUSTIA
3e alarme, interrupto:e!: isoladores, lâmpadas flsh, lamparinas. !aerômetros lenées liquidi f icadores, lanternas mágicas,
Classe
Para distinguir: Abajour, acumuladores. lanternas de pilhas, limpadores de paacetinômetros, amortecedores de rádio rabrisas, luzes trezeiras para veículos.
e freqüência. anemômetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar. caldear e
de televisão, apsrelhos de ar condicio- geris, medidores, medidores elétricos,
nado, aparelhos para iluminação, inclu- aertar, magnetos, marcadores de passaalve os considerados acessórios de veí- microscópios, misturadeiras. máquinas
culos, aparelhos para anúncios mecâ- alantes mostradores para rádios; minicos, aparelhos aquecedores e medi- Jrofones, máscaras contra gases, micródores, aparelhos cromográficos. apare. metros, nivels. óculos, objetivas fotoNome Comercial
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- gráficas, oahas elétrica, podômetrns,
gistradores e medidores de distâncias. pluviótner-..,s, pinos e tomadas. panela
Têrmo n.° 655.694, de 11-8-1964
gparelhos para purificar águas, apare- de pressão, pilhas sècas elétricas para Instituto Médico Industrial de Aplicalhos de sinais lampejantes. aparelhos trinsistores, pistolas de pintura pines
côa. Scientificas (1 . M . I .Q1A4S4)
reguladores de gás. aparelhos de gal- f.anéis de carros, quadros distribuidoSociedade Anônima
vanoplastia. aparelhos didáticos, apare- res. pick-ups, para-raios, propulsores.
São Paulo
O8 cinematográficos, aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e sexmáticos para acender e regular gás. tantes para observações astronômica,
aparelho pare separar café, aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados,
para aquecer edifícios, aparelhos para refletores reostatos, relógios de ponto.
perknentar drenos, aparelhos para de pulso. de bolso, de parede, despertaINDÜSTRIA BRASILEIRA
Notruir insetos, aparelhos de ótica dores, contadores e medidores de quan-

1"

VERTEBRAII

Aparelhos pulverizadores, aparelhos para
si,quecimento de água, aparelhos geradores aleiro-químicos. aparelhos para
cecina() e reprodução de sons e son14os. aparelhos automáticos e i ftricvs de
passar, aparelhos para espremer frutas
• legumes, aparelhos de alta tendo
aparelhos de notação contra acidente,
dit operários. aparelhos afiadores ti(
ferramentas, aparelhos distribuidores cl.•
Oban e de desinfetantes para instai/
4pas sanitárias, aparelhos esteriliza,'
ri, aparelhos nazeificadores. aparelha,
pera análises, aparelhos ozontudores
aparelhos nasteurizadores, a oare'hos re
esidadores e estabilin. dores da pressã
do fluxo cie gases e líquidos. apare
froe para salvaraentc e para sinalizs
do, aparelho?, para escarnpristas a2.1

relhos para limpar vidros. anarei ia:
para combater formigas e outras pra

doa, aparelhos automáticos acionados
Pele introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos e instrumentos
de cálculo, aparelhos pasta observações
sísmicas, aparelhos termostatos, arnosa:metros, aspiradores de pó, acreanatroa, acendedores elétricos, alto falante& apttadores elétricos, antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças comuns e elétricas, barómetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas (exceto para fins curativos),
botões de campainhas elétricas, bombas
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa de descarga, caanras
frigorificas e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, campainhas, cinematógrafos. cronômetros,
crenógrafos, combustores de gás. cidômet re,s. rrik!'n'ç rla

1¥=.43 na. 655 . 696 a 661 . 69f, Cs
114-1964
Montais* 11.A . Engenharin e Comémá
Guaanbarr

Industrio. Brasileira

ria)

Nucie

Dezembro de 1964

Classe 4
Grilos de substancias minerais, em brabo
ou parcialmente preparados
Classe 16
Produto composto de graos minerais a
cimento, destinados a argamassas, argamassas e revestimento, para pisos industriais, corredores, rampas e construções
em edifícios e pavimentção em lugares
de trânsito intenso

Têrmo n. o 655.698, de 11-8-1964
S.A. Moinho Santista Indústrias'
Gerais
São Paulo

(lasse 41
Alimentação ideal para crianças,
quecido com vitaminas A, B-1, 15-2,at
ferro e cálcio

Tármo n . ° 655 .699, de 11-8-1964
tidade e volume, radiadores, rádios, reFarbenfabriken Bayer Aktiengesellschafr
Classe
3
tentores de graxa e óleo, receptores,
Alemanha
regadores automáticos. reffistros para Uns roduto 4arrnaceutico indicado como
anti-reumático
vapor, gás, água e outros líquidos quanreatores para luz fluorescentes. refrigeTêrmo n.° 655.695, de 11-8-1964
ração doméstica e industrial, registraMoisés Alaggio e, Cia. Ltda.
dores, resistências elétricas, reles. sorRio Grande do Sul

veteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
soquetes, sinaleiros. sereias de alarme,

sodadores elétricos, toca-discos tomalas e interruptores elétricos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica. telescópios. tacômetros, televisão. ta ximetro. torradores
do cereais. trenas, transformadores, telefones, tostadeiras. telégrafos. tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvabs de descarga. válvulas de redação, vacuemetros, válvulas elétricas
de vácuo. ventiladores
Classe 50
Para assinalar o timbre da Sociedade
a ser aplicada em seus papéis' de correspondência e impressos em geral, papéis ar cartas, envelopes, contratos, recibos, cheques, notas, faturas, duplicatas, cartões comerciais e de visitas

4t(

tire[p

Indústria Brasileira
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casaçao. coletes, capas, chales
cacbecols, calçados. chapéus, cinto.,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Térreo it.° 655 .692, de 11-8-1964
saias, casacos, chinelos, docninós, acharBehring C. Leiros, Marconi C. Silva pes, fantasias, fardas para militares, ca..
e Hilton Acyoli
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
São Paulo
luvas, ligas, lenços, manhãs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paprorrognlio
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
TRIO
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
MARAY4
suciares, shorts, sungas. stolas ou slacka,
Class,: 33
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniSinal de propaganda
a
formes e vestido,

Classe 41
Substáncias alimentícias e sees preparados; ingredientes de alimentoat
essências alimentícias'
Tirmo a.t 655.700, de 11-8--1964
Diehl
Alemanha
fedartcemafer rade td dppç gtep g

TRANSMATIC
Classe 17
Para distinguir: Artigos para escrit6rto,
almofadas para carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivoa,
borrachas, berços para mataborrtSes,
borrachas para colas, b.ochas para desenhos, cofres canetas, canetas-t.nteiro,
canetas para desenho, cortadores de
papel, carbonos, carimbos, carimbadores, cola para papel, coladores, compasso& cestos para correspondência, desenhadores. datadora, estalos para desenho, estojos para canetas, estojos com
minas, esquadros, estojos para lapis. espetos, estiletes para papeis, furadores.

7
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fitPs pia maquia:15 de escrever,. grafa máquinas, engenho de serra, engenho pudins, piadas. peixes, presunto. pates para lar seiras. goma arábica, grana de cana, engrenagens quando parte de tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudim:
peado-es. ipis em geral, lapiseiras, cata máquinas, freios quando parte de má- queijos, rações balanceadas para aniguinas para apontar lapis, minas para quinas, guinchos de fricção, guinchos
gra f .tes. alma: para penas, máquinas de para caçambas de arresto, guinchos de
escrever maquinas de calcular, máqui- transorte aéreo, geradores a gasolina,
nas de sornar, maga nas de multiplicar, guindastes, limadores de cano .1.m.,

mata- gotas. porta-tinteiro, oprta- carim- máquinas de imrimipr, lubrificadores
bos, porta-lapa, porta-canetas, porta. quando arte de máquinas a vapor;
cartas, prensas, prendedora&• de papéis máquinas de lavar roupa, máquinas de

percevejos para papéis, perfuradores. costura, máquinas de furar radial e
réguas, raspadeiras de borrões, atendi& horizontal, máquinas para o fabrico e
para mimeógrafo, tintas e tinteiros acabamento de latas e outros recipientes metálicos, maquinas borracheiras e
Termo n.9 655.701, de 11-8-1964
máquinas Mateis, máquinas de tirar
Unia° Fabril Exportadora S.A.
cortiça, máquinas de limpar e afiar fa(U.F.E.)
cas, molas para máquinas, máquinas
frigorificais máquinas de lotular, mar
Guanabara
talos a vapor, moinhos e mós não
agrícolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores para bicicletas e motocicletas; pentes quando
parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para estradas, serras mecánicas, serras hidráulicas, serras de fita,
ternos mecanicos tórnos de revólver,
térnos automáticos, tõrnoa verticais.
turbinas, tubulações para caldeiras;
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
máquinas
Termo a.° 655.705, de 11-8-64

Classe 46
Sabão em P6
•Termo n.° 655.702, .de 1144964
Cie. Riograndemse de Material Elétrico
Rio Grande do Sul

Cia. Riograndense
de Material Elétrico
Classes: 8 e 31
Titulo
Termo n.* 655.703, de 11-8-1964
Cia. Riograndenae de Material Elétrico
Rio Grande do Sul

Casar Yazigi
São Paulo

Editora Yázisi,

Insignia

Termo n.9 655.704. de 11-8-64
Auto Peças Imigrante Ltda.
Rio Grande oo Sul

imi rante
Indústria Brasileiri
Cbsse

Aquecedores de tgua de aliraentaçao
p . tu . m áquinas e e-Atar-frios, bombas de ar para sneum", ticos, bombas
gazolina, de &licencia e elétricas.
meiras. brocas elétricas burrinhos e
Insuradores de ir bucha quande parir de máquinas, caldeiras a vapor. carburadores, carimbo de terno, carneiros
iddniulicos, cavadeiras p.i.m.. contraidores de terno p.i.m. chumaceiras
sa mancais de anti-fricção. coletores
dinamos e motores, compressores,.
iondensadores. eixos quando parte de
!saguim, êmbolos quando parte de

Cr

Urino n.° 655.708 de 11-8-64
(Prorrogação)
Carlos Pereira Indústrias Quimicas
S. A.
•
,

PRORROGAÇÃO

Classe 32.

Térmo a.' 655.706, de 11-8-64

dubla e. Comércio Getuliense 'Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileiia
Classes: 8 e 32

Therrnellec

Album impressos, jornais e revistas

bauena

Termo n.° 655 . 711, de 11-8-64
Palácio dos Enfeites Ltda.
. São Paulo

mais, requeijões, sal, angu, sardinhas.
saaduic.hes, salsichas, salame:, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e dej
frutas; torradas, tapioca, filmaras, talha, j
ruz, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.a 655,707, de 11-8-64
Classe 25
Paul Menard e Raymond Heraud
Arvores de natal, bibelots, bolas para
Rjo Grande do Sul
enfeites de árvores de natal, cartas
geográficas, cartões postais, cartazes,
displays, desenhoa artísticos. desenbos
de calcomania para tecidos, estátuas,
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para enIndústria Brasileira.
jeitar bolos de aniversários, batizados,
casamentos e outras quaisquer comemoClasse 37
rações. gravuras, Imagens, letreiros. maPara distinguir: Toalhas para banho. nequins,
magnetes, obras artisticas, obras
mãos e rosto em qcaisquer tecidos ou de pintura.
painéis e cartazes para deceras, lisas ou estampadas; roupas bran- corações e para exposição, projetos.
cas para casa, como: lençóis, fronhas e mostruários de mercadorias diversas, e
colchas (cretone, linho, algodão ou
para propagandas, suportes artísticos
da), em caras, lisas ou estampadas. para vitrines, estatuetas, para adornou
bordadas, pintados, rendados e em fane para fins artísticos e tabuletas
tasia; roupas brancas para mesa como;
toalhas e guardanapos (cretone, linho,
Termo n, 655.712, de 11-8-64
algodão, seda, filó, cambraia e lã), em
Palácio dos Enfeites Ltda.
câm. lisas, estampadas bordadas, pinSão Paulo
tadas, rendadas e em fantasia

Indústria Brasileira

•
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Ciasse 46
Sabão
Termo n.9 655.709 de 11-8-64
Ipacninas Transportes Rodoviários
Ltda.
Minas Gerais

nesse.yes

Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal, bi-

be lota bolas para enfeites de arvores
de natal cartas geograficas, carteei
postais. cartazes, • displays. estatuetas,
estampas, gravuras, frutas de vidro. ((aura ide ornatos, festões, fotoganSiall,
frutas de louça, figuras para enfeitar
bolos de aniversarios, batizados, casamentos e outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, maquetas, obras artisticas, obrai
de pintura, painel& e cartazes para de.
coraçaes e par *exposição. projetos,
mostruários de mercadorias diverso e
para propagandas, suportes artísticos
para vitrines, estatuetas para adornos
e para fins artísticos, taboletas

Classe 41
Termo n.9 655.713, de 11-8-64
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
Palácio dos Enfeites Ltda.
açúcar, alhnentos paar animais. amido
São Paulo
amendoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
pRORROGAÇÃO
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, caneta,
era pau e cai pó, cacau, carnes, chá,
miram-elos, chocolates, confeitos, arara
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. cancoalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes,
CONONEL FRBRICIRND
chouriços, dendê, doces, doces de fruOTAN Or MINAS SOAM
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toClasse '32
mate, farinhas alimentícias, favas, fé!NOUS TRIA BRASILEIRst
Insigtia
culas. flocos, farelo,. fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas naturais e crisTermo n.9 655 .71,N de 11-8 -64
talizadas; gricose. goma de mascar, gorTecn.)iridetora Ltda.
Arvores de naaa'. labelots, bolas pare
duras, granulos. grão de bico, gelatina,
Rio Grande a
i Sui1 enfeites de árvIces de natal, cartas
goiabada, geléias. herva doce, herva
geográficas, cataias postais, cartazes,
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite
displays, desenhos artisticos, desenhos
condensado, leite em pó, legumes em
de calcotnania para tecidos, estatuas,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masa
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
• j vidro, figuras de ornatos, festões, fotosas alitnenticlas. mariscos, manteiga
._ . , .
margarina, marmelada, macarrão, masgrafias,
frutas de louças, figuras para en.
DiDOSI2LA BRAM:LEMA
fe
sa de tomate, mel e melado, mate, mas-1
os e aniversários, batizados.
ias para mingaus. molhos. . moluscos..
asarnentos e outras quaisquer cometi°.
Classe 25
mostarda, mortadela, nós moscada, noações.
imagens, letreiros. mainottl% e nequins,gravuras,
zes; óleos comestiveis, ostras, ovas, Produtos de mataria' pmláspalcáostiecos
maquetas, obras arbístioas, obras
ferramentas
.na
pães, piaos, prlinés, pimenta, pós para
de pintura, paia& e carta
zes narw de-

recno injetora
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Corações e para exposição, projetos,
mostruários de mercadorias diversas, e
tara propagandas, suportes artísticos
para vitrines, estatuetas, para adornos
e para fins artísticos e tabuletas
Julio Samuel 8 Irma° Ltda.
Sáo Paulo
Classe 12
Artigos da classe
5.

• Têm° n.° 655.714, de 11-8-64
Prontin Comissões Ltda.
SM Paulo

PRORROGAÇÃO
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cai Milla; latão em chapas. latão ma

• Termo ia° 655:720, de 11-8-64
vergalha" ligas metálicas, llmalhas. Importação e Representações Mundial
magnésio, manganês, metais não traba. •
•
Limitada
lhados ou parcialmente trabalhados, me- •
Pará .
tais, em massa, metais 'estampados,
Inetaas para solda. fiquei, zinco
Tênno n.9 655.717, de 11-8-64
Companhia Industrial BraCimbre
sileira de Engenharia
Guanabara

Cinbre
Indústria Brasileira
Classe 16

Classe 39
Artigos da classe
Térmos as. 655.715 e 655.716, de
1/-8-64
• Roberto Campos Guimarães
São Paulo
r-

SUDEPLACi
IND. BRASILEIRA

CLasse io
•
Para distinguir: Materiaia para construçaes e decorações: •Argamassas, argila.
areia. azulejos, gatentes, balaustres. Motos de cimento. blovas para pavimentaOra calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dá.gtia,
caixas para coberturas. caixas daeata,
Caixas de descarga para atacas. edificaabes premoldadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhos. lambris, luvas
de junção, lages, iageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as 4á1tico, produtos para
tornar impermeabilizante s as argamasaas de cimento e cal, hidráulica, pedra galho, produtos betuminosos, impermeabiliza:ate s líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas. placas para palvimentaçao, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
iddos para uso nas construções, parguetas. portas, portões. pisos, soleiras,
para portas, tijolos 'tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e

Dezembro

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamasaas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento.. bloros para pavimentaçao. calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolaates, caibros, caixilhos; colunas;
chaaas aara coberturas, caixas dama,
acatas para coberturas, caixas dágua.
adxas de descarga para eixos, edificaoremoldadas, estuque, emulsoo de
amme at falha°. estacas, esquadrias, estruan- metálicas para construções, lamametal. ladrilhos, lambris, lavas

quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.

telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitran
Una° n.° 655.718, de 11-8-64
Artes Gráficas Gomes de Souza S. A.
•
Gnanabara

Termo n.° 655.726, de 11-8-64

Indústria de Fitas Delta Ltda.
Guanabara

„

Indústria Brasileira
Nome comercial

n•••n••nn•

Classe 17.
Fitas para máquinas de escrever, somar
e calcular

• Tèrmo na 655.721, de 11-8-64
'Mano n.° 655.728, de 11-8-1964
Importação e Representações Manila'
•
Limitada
J. Caruso Mac-Donald
Cia . Lida, •
Santa Catarina
Pará

PRORROGAÇÃ6

Í'RORROG-A-ÇÃÓ
•/

•

YIUND/AriN.;

Industrio Brasileirá

1
_ffila•a*.

MIO
•

Classe 18
Classe 42
Revolver, espingarda, bacamarte, cara- Aguardente de cana, gin, vermouta
bina, pistola, garrucha. mosquetão, fuvinho de mesa
zil, munições, espadas, espadins, punhal,
Vamo n. 9 655.727, de 11-8-64 •
dinamite, nitroglicerina, bailarina, pólTransalpina Importadora e Exportadora
vora, fogos de artificio
Tétano n.° 655.722, de 11-8-64

de junção. lages, lageotas, material iso- Importação e Representações Munaie
lante contra frio e calor, manilhas, masLimitada
sas para revestimentos de paredes, maPará
deiras para construções, mosaicos, produtos de base as faltico, produtos para

tomar Impermeabilizantes• as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentaçao, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casai, massas anta
rcados para uso nas construções, par-

de 1964-

PRORROGACÃO
- I
magrA~

Classes: 9 e 18
Titulo de estabelecimento
Tétano n. 9 655.723, de 11-8-64
Floresta S. A. — Agro-Mercantil •
•
Rio Grande do Sul
FLORESTÃ 5/à. -ACTO 4:are:Anel).

Nome comercial

SãoLtda.
Paulo

Transalfp_uh4
Industria brasileira
•

Cassa 1
Absorventes, acetona, ácidos, acetatcís,
agentes gulmicos para o tratamento II
amaça° de fibras, tecidos, couros e ce0
lulose; água raz, álcool, album ina, arda
Unas, alumen, alvaiade, alvejantes Industriais. alumiai° em pó amoníaco,
anti-incrustantes, Bati-oxidantes, and"
orldante-.. and-corrosivos. *Bati-detemos.

tes, azotatos, água acidulada Para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benza betumes,
bicarbonatos de sódio. de potássio; cal

virgem, carvões,carbonatos, cataliza•
Termo n.° 655.724, de 11-8-64
dores, celulose, chapas fotográficas,
Metalúrgica Heleny S. A. Ind. e Com. composições extintores de incêndio, cloSão Paulo .
ro, corrosivos, cromatos, corantes, creosatos; descorantes, desincrustantes,
solventes: emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
aias sensibilizadoa para fotografias, 4.
Classe 38
:adores, fOrmol, fosfato* industriais. faia
Papel e seus artefatos, especialmente taIndústria Brasileira'. Foros industriais ffuoretos; galvanizado-

AL C

•

Iões e Monos

Termo n. 9 655.719, de 11-8-64
Sociedade Produtos Tonding Limitada
• Classe 31
Rio Grande do Sul
Tampas e cápsulas de segurança, metálicas ou plásticas, para frascos e
outros recipientes
vita%
Tênia) n.9 655.725, de 11-8-64
Classe 5
Metalúrgica Heleny S. A. Ind. e Caia.
Aço em bruto,. aço preparado. arca
• São Paulo
doce, aço para tipos. aço fundido. aço
parcialmente trabalhado, aço pálio. aço
bruto ou
• refinado, bronze, bronze em
parcialmente trabalhado, bronze de
manganas, bronze em pó. bronze em
barra, em fio. chumbo em bruto ou
* parcialmente Preparado. cimento metalizo. cobalto, bruto ou parcialmente
indústria Brasileira
trabalhado. couraças, estanho buuto ou
-,a-cialmente trabalhado, ferro em bruto.
Classe 31
velho.
.ra barra, ferro manganês. ferro trabaTacnp.,1 *e cápsulas de segurança, meausa cm bruto ou parcialmen te
Classe 46
tálicas ou 'plásticas, para frascos e
lhado. gusa temperado, gusa maleável,
Saponaceci.granalado
outros recipientes
•
em
fAllua
lata°
lata
lactai,
de
laminas

res, gelatina para fotografias e 'pintura,
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;

impermeabilizantes, ioduretos: • lacas;
massas para pintura, magnésio, mea,
curto; nitratos, neutralizadores, aitroce.
iulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; -produtos qui..
micos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol. papéis heliograficos e henocopistas. películas
%ensiveis, papéis para fotografia e anál ises de laboratório, pigmentos, potassa,
Pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratr•ar e cromar. produtos para diluir tintas prossia-

to; reativos. removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatea, secantes.
alicates, soda cáustica, soluções químicas de uso industriai. solventes, sul-

fatos; tintas em p6. liquidas, sólidas
ou pastosas para madera, ferre, pare-

dadnta-f edi
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Termo is-° 655.742, de 11-8-1964
Termo n.° 655.736, de 11-8-1964
contruçbes!;décomções, couros, te.
(Prorrogação)
_
Mos, fibras, celulose, barcos e vei. Duquesa de Windsor S.A. Modas e
Emprêsa jornalística- Brasilaraa s A.
Peles
cuias, talco industrial, thiner,
Guanabara
Guanabara
Termo a.• 655.729. de 114-1964
Construtora Bines- Ltda . .
Guanabara
144042d.
(9401gl- I
des,

BINES

JUQUEZA,
WINDSOR

Classe 33Eipressão

FbE

Térmos as. 65 i2.604e 655.751,
Clóvis

José de Azava"
São Paulo

'COR

!AN A'

ia ~em

g

Classe 43,
Aguas gasosas, naturais ou artific.lalS
Termo In.° 655.743, de 11-8-1-964
Classe 16
Classe 36
caldo de cana, caldos de frutas: guao
(Prorrogação) Para distinguir: Materiais para construPeles, etc.
raná; refrescos, refrigerantes; soda; xa.
lorssalistica
Brasileira
S.A.
decorações:
Argamassas,
argila,
ções e.
rapes para refrescos
Guanabara
Tírnao
a.*
655.737,
de
11-8-1964
areia, azulejos, gatentes. balaustres. No,
Classe 42
Empreendimentos, e Partidpações
coa de cimento, bloros para pavimenta.
Para distinguir: Aguardentes, aperta.
Windsor . S.A.
çao. calhas, cimento, cal, cré, Chapas
vos, anis, bitter, brandy, conhaque, oca.
Guanabara,
isolantes, caibras, caixilhos: Zolima%
vejas !met genebra, gin, kumel, tico.
chapas para coberturas, caixa: dágua,
res, aectar. pulada pimpermint, rhuni,
caixas para coberturas, caixas dágua
Classe 33
sucos de frutas em álcool, vinhos, vet.
caixas de descarga para etixos. edificamal% vinhos espumantes, vinhos guiExpressão
ções premoldadas. estuque, emulsoo de
nados, whisky
base asfáltico, estacas, esquadrias, cairimo a.° 655.744, de 11-8-1964
luras metálicas para construções, lamenano n.° 655.752, de 114-64
(Prorrogação)
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Oasse '333
Emprèsa Jornalística Brasileira S.A.
Casas Brasileira S. A. Utilidade
de junção, tapes, lageotas, material isoEmpreendimentos e articipações
- Guanabara
Domésticas
lante contra frio e calor, manilhas, ma g
;ao Paulo
Termo n. 655.738, de 11-8-1964
para revestimentos de paredes, ma--ias
deiras para construções, mosaicos, pro- E. O. Melo — Torrefação Roraima
dutos de base asfáltico, produtos Ara •
Amazonas
tornar impermeabilizantes as argamas%ASAS 8RAS1LEIRA
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea.
Classe 33
bilizantes liquidas ou sob outras formas
Expressão
Classes 1 a 50
para revestimentos e outros como nas
'rindo
Claase 41
construçbes, persianas, placas para paTêrmo n.• 655.745, de 114-1964
Café torrado, moído -e empacotado
vimentação, eças ornamentais de • ci(Prorrogação)
Tênno a.° .655.753, dell-144
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Empresa jornalística Brasileira S.A.
A. Braga Rollos
papel para forrar casas, massas :má- Tèrmos as. 655.739 e 655.740, de
Guanabara
•
Paratba
11-8-1964
rcidos para uso nas construções, parDrogaria
Caridade
Ltda
quete" portas, portões, pisos; soleiras,,
Guanabara
para portas, tijolos tubos de concreto.'
no..
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanit ~UM a*,
ques dc cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
r•1
Classe 33
eRAGte
Térmos as. 655.730 a 655.733, de
Expressão_
Classe 48
11-8-1964
ex.
Para
distinguir:
Perfumes,
essências,
Amada() Rosa! 8 Cia,
Termo n.• 655.746, de 11-8-1984
tratos, água de colónia, água de touca(Prorrogação)
dor. água -de beleza, água de quina,
RIO Grande do Sul
água de rosas, água de alfazema. agua Emprèsa jornalística Brasileira S.A.
Guanabara
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. .brilhantina. bata
&Una, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor- Cato itsta
durosos e pomadas para limpeza da
Classe 33
pele e "maquillage" depilatórios, desoExpressão
Classe 4/
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz
Cate
em
grão,
torrado, moldo e empaa
e talco perfumado ou não, lápis para
Têrmo n.d 655.747, de 11-8-1964
•cotado
pestana e sobrancelhas, preparados para
(Prorrogação)
embelezar aios e olhos, carmim para Eraprêsa jornalística Brasileira S.A.
Tálamo n.° 655.755, de 11-8-64
to rosto e para os lábios, sabão e creme
Guanabara
Alexandre Colhi
Cisam 6
para barbear, sabão liquido perfumado
Guanabara
Máq uinas, ferramentas, atc
ou
não,
sabonetes.
dentlfricios
em
p6,
Classe 11
pasta
ou
líquido;
sais
perfumados
para
Ferramentas manuais, etc
~os, pentes. vaporizadores de perfuOpamict fParlAdttn
Classe 18
me: escovas para dentes. cabelos, anilas.
Armas de fogo, etc.
Classe 33
e cílios: dum de louro. saquinho perfuClasse 28
Expressão
mado,
reparados
em
pó.
pasta,
liquiCabos para revólveres, etc.
do e ti) olo& para o tratamento das unhas
Ténia n.° 655.748, de 11-8-1964
dissolventes e vernizes, removedores da
Termo n.° 655.734. de 11-84964
(Prorrogação)
cuticula:
glicerina
perfumada
para
os
Panificação Bela Lisboa Ltda.
Clame 48
Emprèsa Jornalisfica Brasileira S.A.
cabelos
e
preparados
para
descolorir
Para usounguin Perfumes, essêndas, ex.
Guanabara
Guanabara _
unb s, ditos r pintas ou sinala ...ta
tratos água de colónia, água de toucadais, óleos para a pele
dor, água de beleza, água de quina,
• Classe 10
égua de rosas, água de alfazema, doai
21mettamentot
eatiOta
• Artigos da classe
para barba, loções e tônicos para oi
Classe 33
'cabelos a Para a Pele, brilhantina, haam
Têrmo n.• 655.741, de 11-8-1964
Expressão
Classe 41
dolina, batons, cosmdticos, fizadortil
Classes: 3, 10 e 48
Viassas e farinhas alimentícias. etc.
de penteados, petróleos, óleos para ai
Tilnno n.° 655.749, de 11-8-1964
Guanabara
cabelos, creme evanescente, creme* gora
(Prorrogação)
Termo n.° 655.735, de 11-8-1964
Emprèsa jornalística Brasileira S.A. darmos e pomadas para limpeza da poio
Calçados Silvinha Ltda.
le e "maquilage, depilados, deaodoé
Guanabara
Rio Grank do Sul
rentes, vinagre aromático, pé de arroz
e talco pefumado ou não." bipls para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim pari
1
o rosto e para os lábios, sabão e eram
Classe 33
Classe 36
para barbear,- sabão liquido perfumado
Drogaria Caridade Ude
Expressão
Calçados
Titulo
ou não, sabonetes, dentifridoa em Pb•
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pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de prefc.me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e ditos, rum de louro, saquinho perfumado, preparados cm pó. pasta, líquido e tijolos ara o t, stamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e prepalados para dsecoloali. unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a peie
Termo n.° 655.756, de 11-8-64
Alexandre Colin
Guanabara
Classe 36
Vestuário em geral, sapatos, camisas,
vestidos, calças, meias, combinações
Têm° n.° 655.754, de 11-8-64
Castelo Sintequim Importação de Pro
dutos Químicos Ltda.
Guanabara

CASTELO
SINTEQUIM
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Classe 1
Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas
Termo n.° 655.757, de 11-8-64
Szaul Goldsten .
São Paulo

LUD-LON
Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventils, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chalisa,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
linaiõs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulovcr, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
*hos, perneiras, quinsonos, regalos,
robe de chambre, roupa°, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou siada,
Meia toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo

n.9 655.758, de 11-8-64
Simon Eliezer
São Paulo

-SHIR-LON
' Ind. Brasile
Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhot.
aventais, al parcatas, anáguas, blusas,
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas. chies,
cacbecols, calçados, chapéus, cintos,
c1ntas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos, dominós, achar.
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pes. fantasias, fardas para militares, Cofraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de llngerle, jaquetas, lactas,
luvas, ligas, lenços, manhas, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas,, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tutu, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
legiais,

Têrmo n.° 655.759, de 11-8-64
Wellington Cosméticos Indústria e
Comércio Ltda,
São Paulo

WELLINGTON
Ind. Brasileira

letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
ohos, Perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saídas de banho, sandálias
suciares. shorts. sungas, stolas ou slacks.
tuler, toucas. turbantes, ternos, uns
formes e vestidos
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim
cai-cá, casemiras. fazendas e tecidos de
lã em peças, juta. jersey, linho nylon
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos irnpermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins inedict
nal& bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados, *capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cor.
dões, debruns, lã, fitas, jorros, franjas
Festão, feltro para órgão, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras
panos para en çeites ne móveis, nac
zendo parte de móveis, artigos éstes
feitos de algodão..canharao, linho, juta
fazendo parte dos mesmos. palmilhas
passamares, pavios, rédeas, rendas, se.
das, sacas. sinhaninhas pará vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fa• seda, raion, lã, pilo e fibras não
incluídos em outras classes

DezernSro cie 1964
Termos ris. '655.767 e 655.768, de
11-8-64
Retnol — Comércio e Indústria de Fera*
e Aço Ltda.

REMOI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 11
Ferramentas de teida a espécie, ferragens e cutelaria' srn geral. Pequena
artigos de qualquer metal guando não
de outras classes
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias
Têrui an. 655.770, de 11-8-64
Brasil Kennel Ciub — Confederação
Cinológica do Brasil — BKC-CCB
Guanabara

Classe 48
BRASIL KLNEL CLU/1
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.,
CONFEDERAÇÃO
CINOLDGICA DO BRASIL
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
BKC-CCB
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
Nome civil
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
Têrrno n. 655.771, de 11-8-64
de penteados, petróleos, óleos para 'Da
Sociedade de Criadores de Casa
cabelos, creme evanescente, cremes gorPastores Aletnaes cio Brasil
durosos e pomadas para limpeza da peSCCPAB
le e "maquilage" depilaria, desodoGuanabara
-antes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
SOCIEDADE DE CRIADORES DE CÃES
pestana e sobrancelhas, preparados para
PASTORES ALEMÃES Dn BRASIL'
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão -e treme
SCCPAB
para barbeat sai sSa liquido perfumado
Nome
civil
ou não, sabonetes dentifrícios em pó,
Têrmos ns. 655.764 e 655.765, de
pasta ou Lquid., sais perfumados para
11-8-64
Termo ri.° 655.772, de 12-8-64
banhos, pentes, vaporizadores de perla. Royce Papelaria e Artigos Para EscriLanches Nava Lage Azul Ltda.
me; escovas para sentes, cabelos, unhas
tório Ltda,
São Paulo
e aios, rum de /ouro, saquinho perfuGuanabara
mado, preparados em pó, pasta, liquiNOVO LAGO AM •
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
Classe 41
cuticular; glicerina perfumada para os
Sanduíches, bolos, doces, saladas, balas.
cabelos e preparados para dsecoio.
Classe 38
caramelos, frutas e frango assado
rir unhas, cílios e pintas ou sinais artiPapel e seus artefatos
ficiais, óleos para a pele
Termo n.9 655.773 de 12-8-64
Classe 17
Ferro e Aço Ribatejo ratch.
Artigos da classe
Termos ns. 655.760 e 655.763, de
São Paulo
11-8-64
Termo n.9 655.766, de 11-8-64
Textil Jubily Ltda.
(Prorrogação)
RIBATEJO
São Palito
- Silvai Modas, Limitada
Guanabara
Classe 5
Feror e aço
JUBILY

ROYCE

Ind. Brasileira

Tênia° n.9 655.774, de 12-8-64
PRORROGACÃO
Luvas Portal= Indústria e 'Comércio
Classe 37
tda
Para distinguir: Acolchoados para caSão
Paulo
mas, colchas, cobertores, fronhas, guardanapos, lençóis, panos de pratos, toaFORTALEZA
lhas, toalhas de rosto e banho, toalhas
' de mesa
Classe 36
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuásios
Luvas
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Termo n.° 655.776. de 12-8-64
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Nunzio Odoardi
nnao Ltda.
botas, botinas, blusões, boinas, babaClasses: 23, 36 e 37
São Pal;in
douro:, bonés, capacetes, cartolas, cara.
Título de estabelecimento
puças, casação, coletes, capas, chales,
cachecols. calçadas, chapéus, cintos,
Termo n.° 655.769, de 11-8-64
cintas, combinações, carpinhos, calças, Remoi — Comércio e Indústria de Ferro
de senhoras e de crianças, calções, cale Aço Ltda.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Guanabara
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
REMOL — COMÉRCIO
salas, casacos, chinelos, dominós, acharE INDÚSTRIA DE.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorFERRO E AÇO LTDA.
ros, logos de lingerle, jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços. manhas, meias.
maals. mantas, mandrião, manilhas, paNome comercial

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 42
Aguardente de cana

