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ANO XXII - N. 248
......e#1.ÍiTANIENT0 NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL,

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 28 de dezembro de 1984

CAPITAL FEDERAL

XPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
De 23 de dezembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo art. 14 da
Lei n.o 4.048 de 29-12-61. e mais
10 dias para ever tuais juntadas de
recursos, e do MaSme não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este
Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
Jertifjeadog dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 de Código da Propriedade Industrial.

N.o 658.642 - Glacial - Classe
n.o 36 - Antônio Padua de Olie
assira & Irmão - Prorrogue-se •
registro.
NP 660.360 - Inolea - Classe
& Cia. Ltda. - Prorrogue-se o n.° 16 - Companhia de Cimento
Ipanema - Prorrogue-se o regieregistro.
N.o 558.455 - Secular - Classe tro.
n.o 36 - Mias José Feres - Pror- N.o 600.381 - Lipo - Classe I
rogue-se o registro.
- Lipoquimica Ltda. - Prorroe
N.° 559.680 - Flores do Para guta-se o registro.
- Classe 48 - Altino de Brito N.o 660.7à6 - No Reino da CriPontes - Prorrogue-se o registro. ança - Classe 40 - Fergo S. A.
Na segam - Flor da Serra - Ind. Imobiliária - Prorrogue-se o
Classe 48 - Indústrias Macedo registro.
Serra Ltda. - Prorrogue-se o reN.o 662.702 - Guanabara , gistro.
NP 568.001 - Clareei - Classe Classe 4 - li. Oliveira Comércio
e Indústria - Prorrogue-se o ren.o 46 - Indústrias Macedo Serra gistro.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
• N.o 568.002 - entinta - Clas- n.oN.o 663.467 Lider - Classe
41 - Paulo Pefficio - Prot.°.
se 48 - Indústrias Serra Ltda. - gue-se
Ó registro. •
p rorrogue-see regietro.
N.o 666.202 - Penbenzil N.o 582.682 - Santa biónica Classe 34 - Manufatura de Tape- Classe 3 - Bristol Myers Com pany
tes Santa Mônica Ltda. - Prorro- _ Prorrogue-se o registro com
gue-se o registro.
averabção de contrato de exploraNP 591.389 - Wesson Classe ção a favor de Bristol Labor B. A.
n.o 41 - Hunt Foods And /Mus- Indústria uimica e Farmacêutica
dustries Inc. - Prorrogue-se o - Despacho de 15-4-57.
registro.
N.o 666.739 - Brilha Aurora -e:
N.o 633.731 -- Assunção - Clas- Classe 23 - D'Olne COmpanria de
Aurora - Prorrogue-se o
se 41 - Importação Assunção Ltda. Tecidos
registro.
- Prorroguease o registro.
N.o 644.216 - Chave - Classe
N.o 666.740 - Aurora - Classe
n.0 21 - Companhia Mercantil e n.e 27 - D'Olne Companhia de TeIndustrial Inga - Prorrogue-se o cidos Aurora - Prorrogue-se o reregistro.
gistro com exclusão de esteira. o
NP 644.217 - Jato - Classe est erinh a . n.o 21 - Companhia Mercantil e
666.741 - Aurora - Classe
Industrial lega - Prorrogue-se o n'.0N.o
23 - Mine Comp anhia de Teregistro.
cidos Aurora - Prorrogue-se o rem
N.o 646.796 - Pro - Classe 48 gistro .
- WI License Corporation - Pror- NP '666.741 - Aurora - Classe
rogue-se o registro.
n.° 27 D'Olne Companhia de TeN.o 648.909 - Corrêa - Classe cidos Aurora - Prorrogue-se o ren.o 36 - Guttemberg Corrêa - gistro com exclusão . de esteira e
eseeinba.
Prorrogue-se o registro.
N.o 648.905 - Melfra - Classe N.o 607.611 - ATS - Classe
n.° 11 - Didústria de Parafusoq - Deutsche Eder stahlwerke Aktie
Melfra Ltda. - Prorrogue-se o engesellschaft - P rorrogue-se O
registro.
registro com exclusão de nivele.
N.o 650.114 - E m blemática - N.o 657.612 - Marathon •-•••
Classe 42 - Fábrica Trianon de Deutsch° Ecrelstahlwerke Aktion•
ese/ischaft - Clesse 6 - ProrroBebidas Ltda. - Prorrogue-se o ggue-se
o registro.
registro.
NP e 87.813
Marathon
N.o 650.709 - Paquequer - Deutsch° Edelstahlweeke
Aktiene
Classe 41 - Indústria de Biscoitos gesel/ecaaft - Claese 8 - Prorro-'
Teresópolis Ltda. - Prorrogue-se gue-se o registro.
o registro,
.0 65E6'54 211." Minerons -- NP 667.617 - Rohagnm
Classe 2 - A. de Paula Machado Rohm & Rates Gee Mit Bewchrankter Saftuung - Classe 1 • . Prosa •
- Prorrogue-se o registro.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Restauração de marca:

N.o 442.726 - Piquei StanisExiginciae:
law Siowinski - Classe 48 - ConN.o 62.304 - Grete:hl° Dujovny cedo a restauração.
' j:--Satiefaça exigincia.
Restauração de titulo de estabelecimento:
Reconsideração de despacho:
N.o 101.372 - Imperial Chen*:
cal Industries Limite - De actirdo com o art. 63 do Decreto 535
de 23-62 reconsidero o despacho
de fie. 77 verso P ara o fim de de
-feriopsntedioprvlégio de invenção conforme opina
a Divisaç de Patentes.
N.o 104.938 -- Vicente Funane
das - De acórdo com o art. 63
do Decreto 535 de 23-1-42 nego
deferimento ao pedido de reconsideração de fl. 14 mantendo o inicial despacho de indeferimento do
privilégio de invenção pretendido
tendo em vista os pareceres técnicos existentes nos autos.
NP 124.127 - Fábrica de Enceradeira Comercial Bandeirante
Ltda. - Por não estar devidamente fundamentado o pedido de
reconsideração de fls. 10 e na forma por que opinou a Divisa° de
Patentes nego deferimento a mesma de acórdo com o art. 63 do
Decreto 535 de 23-1-62 para o fim
de manter o despacho concessivo
do reg. pleiteado.
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NP 416.598 - Educandário Jacarezinho - *Francisco Evaristo
Filho - Classe 33 - Concedo a
restauração.
Reconsideração de despacro:
N.o 296.458 - Batidas Aguardente Pernambucana Ltda. Na
forma proposta pelo Diretor da D.
de Marcas reconsidero o despacho
de indeferimento de fls. 15 verso
de acórdo Com o art. 200 do código para 0 fim de conceder o presente pedido de registro com os
exernplares de fie. 27 e 29.
Bwrtil Lennart Jobansson Recorrendo do depacho que indeferiu o firmo 52.822 privilégio de
Invenção - Tendo em vista o recurso, e considerando os novos
laudos técnicos reconsidero na forma da lei .o despacha que indeferiu o presente pedido para efeito
decon ceder a presente requerida.
Reconsideração de despejo:
De 22 de dezembro de 1964
N.o 508.475- Casa Isnard Classe 6 - Irnard & Cia. S. A.
Comerciá e Indústria - Prorrogue' o registro.
N.o 527.588 - Jersey - Classe
n.o 10 - Johnson & Johnson Prorrogue-se o registro come ‘Verbação de contrato de exploração
em nome de Cia. Johnsun Johnson do Brasil Produtos Cirúrgicos
Desp.. de 28-2-53.
N.o 527.589 - Sontex - Classe
n.o 10 . - Cia. Johnson & Jhonson
do Brasil Produtos Cirúrgicos Prorrogue-se o registro.
N.o 527.004 - Soberano Classe
n.o 43 - Hilario Ferreira & Cia.
Ltda. , Prorrogue-se o registro.
NP 546.294 - Canele - Classe
n.o 30 - Wileon Vicente Canale
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinen•
les à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e erstena'as.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencSdas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

N. o 667.618 - Rohapon Rohm & Mias Ges Mil Bewchrankter Haftuung - Classe 1 - Prorrogue-se o registro.
N.o 667.621 - Urso - Norton
Co. - Classe 46 - Prorrogue-se
0 registro.
N. o 667.176 - Pyelocrisan Lab. Sanitas S. A. - Classe 3 Prorrogue-se o registro.
N. o 667.177 - Laboratório Sanitas S. A. - Pulmocrisina Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.o 667.609 - Serwarzkopf
Extra Blon - Hans Schwarzkopf
- Classe 48 - Prorrogue-se o registro.
N. o 667.606 - Famous nine
Lavender - Eau de Cologne &
Parfumerie Fahrik Gloekegasse número 4.711 Gegenuber der Píerdepost Von Ferd Mulhens - Classe
n.o 48 - Prorrogue-se o registro.
N. o 667.622 - National - Natonal Twist Drill & Tool Co. Classe 6 - Prorrogue-se o registro.
N. o 668.313 - Martec Escritário Técnico de Marcas e Patentes
c'asse 33
- José Oberlaender
- Prorrngue-se n registro.
N. G 563.726 - Trio Maravilhoso
Regina Agua da Colônia Sabonete
e Talco - Perfumar i a Lopes Indtstria e Comércio S. A. - Classe 48 - Prorrogue-se 0 registro.
N.o 527.906 - Deixe que Adivinhem sua Beleza mais Natural
- De Millus Comércio e Indústria
de Roupas S. A. - Prorrogue-se
0 registro.
71.c 670.367 - Irmão da Estrada
- São Haulo Alpagartas S. A. Prorrogue-se o registro.
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ALBERTO DE BRITO PEREIRA
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DIÁRIO OFICIALsaçÂo
saçto da publicidade do expadionta de Dapartarnorde
Naelon.1 dS Preprledwdn Industrial de Stinlatéría
• da 'Indústria • Comércio

itr.ptesac nas oficiosa do Departamento de Imprense Nacional

ASSINATURAS
•

REPARTIOES E PAnTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . Cr$ 600,00 Semestre • . • Cr$ 450,00
Ano

Cr$ 1.200,00 ' Ano

Exterior:
Ano

Cr$

Cr

900.00

Exterior:

1.300,00 Ano

parte superies• do eaderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de
Prorrogação de sinal de propaganda:

Cr$

1.000,00

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

- As Repartições PúblicaS
cingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e itS
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos],
usem os interessados prefe•
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
•
- Os suplementos ás edições dos•órNios oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assis
natura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Crf 1,09, por ano
decorrido.
Casa Castor Tudo para o Construtos classe 16).
Casa Castor tudo para o Construtor Ltda. (oposição ao termo: n*
654.416 - marca: Castor classe 16).
Casa Castor tudo para o Construtor Ltda. (oposição ao termo: no
654.417 marca: Castor classe 25).
Casa Castor tudo para o Constra
tor Ltda. (oposição no termo: ao
654.418 - marca: Castor classe

N o 525.758 - Fonseca Irmãos
Indústria e Comércio S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 608.817 - Mobiliária Grajau Ltda. - Satisfaça exigênca.
N. o 665.866 - Octavio Ferrreira
da Co s ta - Satisfaça exigência.
N. o 666.648 - Bonfiglioll Co- n. 50.).
mercial e Construtora S. A. L. Riras (oposição ao termo: ne
Satisfaça exigência.
617.995 marca: Straus classe 40).
N. o 670.363 - Sir James MurEdiçóes Musicais Samba Ltda.
registro.
ray do Bra s il S. A. Produtos Far- (,posição ao terino: 652.697 marca:
N. 661.925 - Fundição e Me- macêuticas - Satisfaça exigência. Cleartola Samba classe 8).
Divinal Distribuidora de Vidros
talúrgica Oripiranga Ltda. - FunNacionais Ltda. (oposição ao termo:
Diversos:
dição e Metalúrgica Oripiranga Li651.708 marca: Divimol.
rafada - Prorrogue-se o registro.
Divinal Distribuidora de Vidros
N.
o 665.068 - Studart S. A.
Título de estabe!eeimonto prorNacional Ltda. (oposição ao termo:
Ind.
e
Comércio
Aguarde-se.
651.709 - Nome Comercial).
rogação:
N.° 665.895 - A Exposição Mo
Psoto de Carnes Santa Cruz Ltda.
o.
N. o 651.363 - Grát:( Rainha das S. A. - Aguarde-se.
(oposição ao termo: 648.219 marca:
Lasca/ - Gráfica Rainha Lescal
N. o 667.089 - Amaro Albino Pi- Santa Cruz.
Ltda. - Classes 33 e 38 -- Pror- mentet - Aguarde - se.
A. Gasparotto (oposição ao termo:
rogue-se o registro.
N. o 668.311 - Casa Pecego Fa- 645,811 marca. Triunfo classe 8).
Depósito de Madeiras Paraná Ltda.
N.o 858.220 - Organização zenda.; Ltda. - Aguarde-se.
(oposição ao termo: 646.103 Transportadora Paraguassu - OrN. o 670.368 - São Paulo Alpar- talo: Exportadora de Madeiras Paganização Transportadora Para- gatas S. A. - Aguarde-se.
raná classe 4).
guassu Ltda. Classe 33 - ProrN.o 668.437 - ibm Instituto
Lino Fritoll (oposição ao termo:
rogue-se o registro.
Bioquímico Inter Americano S. A. 646.195 - Titulo: Tapeçaria Leder
classes 34 40).
N. o 661.162 - Lojas Riachuelo - Aguarde se.
Volkswagenwerk Aktiengeseilzhaft
- Cia. Distribuidora de Tecidos
(oposição ao termo: 646.206 Riachuelo - Prorrogue - se o remarca: Dkvolks classes 6 8 11 21 39).
NOTICIA RIO
gistro.
Volkswagenverk Aktiengesettschaft
N. o 661.647 - Papelaria Central
Oposição:
(oposição ao termo: 646.207 Ltda. - Papelaria Central Ltda.
marca. Dkvolks classe 21).
- Classes 17, 32 e 38 - ProrroAktienbolaget Casco (oposição ao Farbwerke Hoechst Aktiengeseit,..
gue-se o registro.
chaft Varro. Meister (Aldus & Bui
termo: 647.893 marca. LF.444
ning (oposição ao troto: 616 229 -N. o 661.909 - Conservadora Sinteco classe 46).
Rex - Coservadora Rex Ltda. Companhia rasHeira de Tratores marca Vinolar et:,sse
Peg-Pa:; S.A. t o
Classe 33. - Prorrogue-se o re- (oposição ao termo: 646.659 marca: Supermerendm,
sição ao têrmo: 585.181 marca: Peg
Tractor Paris classe 7).
gistro.
Mesbla S.A. (oposição ao termo:
N.o 662.239 - Ind. de Móveis
marca: Tractor Paris casse Mal‘irsnrretittel :dtren;'),Isnocc,11 ::.'rte ‘41 1riu es LisKaplan - Ela Kalpan & Irmãos 646.659
654.415 - Titulo: Castor Revestimeu- bóa, Manha de Mareio e a- Classes 17, 34 e 40 - Prorro- tor Ltda. (oposição ao termo: as non Vieira de INL:ced o (c.po:Ição ao
gue-se o registro.
Urino 647.494 marca: lical Chie).
n• 7).

N.o 665.760 - Barbosa Freitas
- Barbosa Freitas Modas S. A.
- Prorrogue-se o registro.
N. o 662.485 - Co:umbia Praia
Clube - Colurnbia Praia Clube Prorrogue-se o registro.
N. o 479.633 - Emprêsa de Armazéns; Gerais Carangola S. A. Emprêsa de Armazéns Gerais Carangola S. A. - Prorrogue-se o
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B.T. Babbitt Industrio Quinilea
S.A. (oposição ao termo: 650.190 marca: Limpamesmo classe 1).
Pan Produtos Alimenticios Nacionais S.A. (oposição ao termo: 652.312
marca: Pan classe 50).
Pan Produtos Alimenticios Nado.
riais S.A. (oposição ao termo: no
652.311 - Sinal: Pan classe 33).
Novigraf Inclus'ria o Comércio de
Materiais de Escritório Ltda. (oposição ao ternio: 651.'248 marca: Soeigrof classe 38).
It'on Produtos Atilam:Halos Nacionais S.A. (oposição ao termo: n°
652.310 - NOI1W Comerciai).
Standard Brands Incorporated (oposição ao termo: 610.014 marca; Real
cla , se 43).
Stattdard Brands Itteorpora:ed

( oposi ç ão ao termo: 646.612 marca:
Real classe 41).
"Ciadesa" Comércio Industria
tign s Domésticos e Eletiv.)nicos S.A,

oposição ao terino: 419.555 Titulo:
A Televisão classes 8 11).
Comércio Distribuidora de Equipamentos Nacionais e Estrangeiros
Conenebras L : da. (oposição ao termo:
640.101 - Titulo: Codene classe 33).
Instituto Brasileiro de Markcting
(oposição ao tèrmo. 520.104 - 11.
tulo: Associação de • Diretores e Gerentes de Marketing do Brasil classe 32 33 50).
Lunart Engenharia Industrio e Comércio Ltda. (oposição ao termo:
640.709 marca: Luminart classe 11).
eidos (oposição ao termo: 644.985 J. Moreira Cia. Comercial da Te

Industrias Gessy Levet' S.A. (opoS.A. Cotonificlo Gama (oposição
sição ao termo: 650.666 - marca: ao têrmo: 615.035 marca: Poly3tar

Gesini classe 28).
Industrias Gcssy Levtr S.A. (oposição ao termo: 650.6117 - marca:
Gesini classe 35).
Industrias Gessy Leves S.A. (onosição ao termo: 650.688 - marca:
Gcsini classe 39)•
Sociedade Editora e Impressóra
Graphpress Ltda. (oposi;rão ao termo:
646.063 - marca: Gratimpres classe
n° 50).
Fábrica de alas Aoki Ltda. (oposição ao termo: 647.932 - marca:
Aokt classe 41).
Petistil Modas Infantis S.A. (opto_
sição ao termo: 648.918 - marca:
Pc:inyi classe 36).
Benvenuto Narduzzo S.A. Industrio de Calçados (oposição ao termo:
648,433 - litulo. aronesa - classe
12 36 48 50).
Fiação e Tecelagem Lhana S.A.
(oposição ao termo: 645.826 marca: Ellene classe 31:).
Linhas Corrente S.A. (oposição ao
termo: 645.513 marca: Cooban Com.
Fig. de Corrente classe 4).
Archanjo Pereira Jor g e (oposiçr;o
aot ermo: 647.472 - marca: Estrela
D'Alva classe ,6).
Humble Oil Refinina Company
(oposição ao termo: 64:1.784 maraa:
Ecodil classe 47).
Humble OU Refining Company
(oposição ao termo: 648.739 marca:
Ecodil classe 1).
Condoroil Tintas S.L. (opo.ição
ao termo: 6:55.094 - Marca: Branca
classe 16).
Condoroil Tintas S.A. (oposição ao

Título jotage classes 23 28 36 37).
Sequeiros Cia. (oposição ao termo: 655.117 - marca: Extravir41
térmo: 634.026 - Titulo: Telegaran classe 1).
tia - classes 8 32 33 50).
Condoroll Tintas S.A. (oposição ao

Rhccm Metalurgica L'da. (oposusGo
ao termo: 429.964 - marca: Rohin
classe 6).
Malharia São Jorge Ltda. (onisição ao termo: 643.138 - Titulo: Manufatura de Roupas São Jorge classe
n" 3G).
Rhcem Metatur a ica Ltda. (oposição ao termo: 429,005 - Nome C9..
marcial).
Malharia São Jorge Ltda. (oposição
termo: 643.139 - Titulo: Fábrica de ManeõeS São Jorge clas.'e
AO

n* 36) .
Super Test S. A. Industria e Co:néscio (oposição ro termo: 651.471
- marca: SoperUcnica classe 50).
Ornicx S. A. 0, •g anização Nacional
fIC Imoortação e Exportação (oposi
ção ao termo: 652.6 9 0 - marta
Orchex classe 2).
Companhia de Charros Souza Cruz
(oposi e :inao termo; 617.205
marca : Progresso).
J. & P. Coais Limited (uposiçáo
ao ti. rin o : 0!5 . 521 (narca: G'001,ou
classe 12).
Companhia Industrial de Conservas
C.ica " (oposição ,,r)

Aline: o:1 cias

térrno i;17.496 -- Sinal: Aica clasxv

41 46 4).
Vernag S. A. Veículos e

'Má
Agricolas (oposiço ao termo: 611.573
marca: Ipan c , (ii Desenho de "V"
ES' ih7Odí, chisse 6).
Mcpresit de
franspor'es "AI
Lida. ( o pç.'
ao termo: 018.11
- titulo Mias Inc dw,se 33),
Clemente S , laeassassi (op os ição !:"
têrtno: 617. t 28 -- marca : Doba rcil
classe 12) .
.11,!ustr:1 , (ies3. Layer S.A. ( oposiçãa ao t Ano: 15:;fi
- ma
Gesto) elre 46).

Tranpnr a St ron;.; 1; ia.

ao tetrma:

Titnio

droga closi, t) 33).
Intluxtria ,;' (lcssy Levar S.A
sição ao termo: 650.084 rea
GesInt classe 1) .
Industrias (1e ,'y Lever 5 1. ((too-

amo ao taram: 1150.685 - marca:
Gesini cLisse 21).

termo: 655.325 - marca: Limpa
Mesmo classe 46).
Condoroil Tintas S.A. (oposição
ao termo: 655.349 marca: Pinta
Branca classe 16).
Indus:rias Coimbra Ca F'erraaeus
S.A. (oposição ao termo: 652.465 •
marca: Usaquimbra classe 1).
Volkswagen do Brasil Industrias' e
Comércio de Automóveis S.A. toposição ao termo: 652.936 - l'itylo:
Volks Simca classes 5 21).
Industrias Coimbra de Ferragens
S.A. (oposição ao termo: 652.946 marca: Alquimbra classe 47).
Volkswagen do Brasil industria e
Comércio de Aulomovels S.A. oposição ao termo: 652.463 marca: aia
Combi classe 6).
Artur Eberbadi S.A. Indo:idas
Reunidas (oposição ao termo: 651.165
- Nome comercial),

classe 24).
S.A. Cotonificio Gayea (oporição
ao termo: 615.034 marca: Polystar
classe 23).
S.A. CotonIfIcio Gavea (opasIção
ao termo: 615.033 - marca P slystar
classe 22).
Natonio Moutinho Segundo (oposlção ao termo: 653. 870 marca: Uni..
verso classe 36).
PapelariaRecord S.A. Comércio
c Industrio (oposição ao tZoolo:
473.752 marca . Recorde classe 32).
Companhia Industrial Ferro e Aço
"Cifa" (oposição ao termo: 648.213
marca: Cife classe 11).
Companhia Industrial Ferro e Aço
"Cifa" (oposição ao termo: 60.215
marca: Cife classe 16).
Serviços Técnicos Orgamcc S A.
Organização Mecanizada Engenharia
(oposição ao termo: 645.354 marca.
Orgatec classe 50).
Companhia Industrial Ferro e Aço
Cifa (oposição ao termo: 646.214 Nome Comercial).
Batentex Comércio de Esquadilas
de Madeira Ltda. (oposição ao termo:
649.174 marca: BatsEsq. classe 16).
Cibo Societe Anonyme (oposição ao
termo: 645.953 marca: Lenabol classe
n° 3).
Bier Englcrt é:: Cia. Ltda. (oposição ao termo: 646.168 - Guayba
classe 50).
Fcneil Labora'orics Inc. (oposição
ao termo. 646.777 marca: Rinomen
classe 3)..
Le011 Czynczyk (oposição ao tértno:
646.419 - Nome Comercial).
Fábrica de Café e Chocolate Moinho
de Ouro S.A. (oposição ao termo:
645.922 marca: Fio de Ouro).
Cofan Companhia Farmacêutica
Nacional (oposição ao termo: 645.a10
marca: Cooban classe 1).
Cofan Companhia Farmacêutica
Nacional (oposição ao termo. 645.512
marca: Cooban classe 3).
Cofan Companhia Farmaceatica
Nacional (oposição ao termo: 645.511
marca: CooLan classe 2).
João Gomes Xavier et Cia. Ltda.
(oposição ao termo; 645.497 masca:
Mandarim classe 3).
João Gomes Xavier
Cia. Ltda.
(oposição ao rérmo: 645.498 marca:
Mandarim classe 48).
W.
T, Avery Limited (000slOo
ao térino: 646.552 marca:
Avery
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iikivnuo

TLit,MO N° 123.735
Em 26 de outubro de 1960
Requerente: The Staal Comp.tny of
Canada Iamit.a, . firma indu.str.al e
isomemial canadense, e.r.tabMecida eia
Hamilton (Ontario) Canadá,
Pontos caracLeri:11,...,,s de "Proce..:.
para a redução de óxido de ferro",
- Privilégio de Invenção.
19 Proce-.sto para a rzdução do
óraido de ferro a um estado infarlor
de oxidação, em que óxido de ferro
é reagido no estado sólido a uma temperatura elevada com monóxido de
.arbOno a a. tacnça de partículas de
carbonáceo relido e parti.
aulas de um funccnte, caracterizado
pela reação, em uma zona reacional,
d. monóxido de earbano e unia tais.
tura de carga, compreendendo parti.
aulas de óxido de ferro de o:io menos 6 min ria tamanho, particulas sólidas de ir c?.rbon!keo inferior..c . a 122nun de tamanho e partia :laa
de fundente de pelo menos lram de
tamanho, sendo o teor em carl)on0
do material carbonáctm esapregado em
-O à quantidade teórica requerilo para efetuar a redução do dito
axido d a ferro a fe. : ro metálica e sen..
do a fundente empregado pelo menos
cêrca de 4% em pêro do minério de
cura. e nela manutenção de uma
temperatura suba" l , rente unifor, - a , or• tôda a zona reacional, fome..
-2ndo-se como sendo calor de uma
°orl e ", estranha, pelo menos parte dO
olor requerido paramanter a tem-.rratirr a rulrtonc'eltnente uniforme
tia zona reacional.
Finalmente, a depositante reivindica ri, :'r• tr..rio com a Convenção Internacional e de confoivnidade com O
arti g o 21 do Código da Propritdade

na Reparti.

a lio de Patentes do Canadá, em 18 de
atarem
1560, FO) o n e 794.811.

Um total de 8 enntos.

TÉRMO Na 123.89'T
Em 31 de outubro de 1960
Requerente: C
'ai, de Pont-e..
o !I •
firma industrial e come - c4
e stabelecida em Nancy •-•
Pontos ca r act e rt.sticas: "Disposittao
a s aperte e manutsnaão para mol.
dc as fundição". - p rivilégio de In..
renção.

la aos+ de. suporte e evenclasse 38).
-i'mente de manutanção, pc.ra
no
W.
ANcry Limited (oposição min • rno um molde do tipo 1oaniirt2c10,
S.A. 131cor (oposição ao termo. n°
ao termo: 6-10.553 marca: Avery
craeponentes de molde Eao reu045.047 marca: Boyex classe 8).
.,-y,undo um plano de j..União Fabril
Expor' adora 8 A. coasse 8).
(
. E.) (oposição ao termo: n"
çue, durante a colada, deve ser maas
%V.
T.
Avcry
Limited
(oposição
653.2 - 17 marca: Coinal classe 41).
ao
tamis, (146.551 marca:. Avery eu menos vertical, .. com macho st.
roatrico, olontando a cavaleiro EiSbrO
Ansalvaseo Comércio e Iniantria classe 6).
ch.. ,:s nietride: ".•
S.A. (((posição ao termo: 649.235 1V ir ts.'1safts5cleinigung Eisen Und
és,a, c aracterizado nal°
de
marca : Diprol classe 1).
Stahl Industrie (oposição ao termo azannortar, para o dito molde,fato
no mi.
Exporthras S.A.
Industria r Co 6 M.352 marca: Aleinaco classe 11),
i nércia 1 oposição ao èrmo 652 'i63
,n1mo • ia corredica que está ircil•
Produtos Vitoria S.A. (oposição ao "'!.da eni re l arFio à e só•
marca. Sportbras classe 11) .
socíd sociedade Import. dor a e Dis- Urino: 047.270 marca: Bverest classe bre a nua/, r!,.. um lado, aa duas metades do molde reno)tràrn roodianta
tribuidora ioda. loposiçã ao teimo: n° 32).
Produtos Vitoria S.A. (oposição ao .u.1 .2R faces e xtremas, estando seu
51.775 marca: Sr)eiti classe 281.
no
de luneão r esrosan aular à corre.
ti• rmo: 615.299 marca J aula el..s,e termo: 617.2)19 marca: Everest cias‘e
n^ 30
Fama Fer-a:.; • eils S.A . 1 Ops'içã.-n ao,
"Arn':13Sdeditsicau's:nplet'ad
O • 40).
-deel
oi
Produtos Vi (iria S.A. (oposição no
Ali:;Istradi)ra Umbu Lima Laia .1 'ermo: 617.268 marca : Es erest classe do molde rode risa “.. s r sere a refea
‘ -'4 de abartn1oi/raia:10 ao lê riuo: 016.334 b irra: o' 29).
'solde.
a ma classe 501.
• Produtos Vitoria S. A . (oposição rar4er f o rlimanto
,si
ri , i",', a ri"pri r ' +.rate
Supe rmerea dos
S.A.
re11•111.
ao termo: 647.260 marca: Everest
dica de acórdo com a Conarnaao
m a., termo: 585.182 - niarea classe 27)
t
ernocional e de contorrn i.dade cora
Ma is Pag Menos elas e 92).
Produtos Vitoria S.A. (oposição ao o ortrso 2P do Ceóciaao da Propr'alade
S. A. Colonificio Cave., (opos45)
In
ch a: frisei, a prioridade do corres..
ao :ermo. 615.037 _ niLrea: •vs- Urino: 647.265 marca: Everest classe
n° 26) .
"lente p edido rio nnetndo na Re.
1-ir &asse 371.
Ta' af '. eãO de Paten t .'s da França, em
, A. C1ir.t ii Gavel (topo viçã.ii
Produ' os Vitoria S A. ) o pusiçáO r)
ao termo: 61 5 . 0 3 1; mn rcit Polysl.tr têrTIM: 641,21il trim'ca : Everest classe
J de 1959 sob o mime1-18701.1126rT.:
classe 50").
25)•
Uht total de 6 pont%
Manafacture des

Menti-es

4704 Quaria-fairs $0
~MO N° 136.499
a, line 8 de leverero de 1991
Requerente; Oiba Societet Anonyme, Basiléia, Suiça.
característicos; eProcesso
Pentes
peai Saler-cação de disazo-corantes
Priveéglo de inhidro-solelveis".
venção.
- PrOceSSO para a fabicação de
dedzo-corantes hidro-insoliiveis, caracterizado pelo fato de se copular
um composto-diaso de um arnino-corand • ...uai está livre do grupos de
ácido, conunicande hidro-solubilidade e corresponde à fórmie .
-B- lnTH2
na qual A . . ceda um, hepresenta
um radd a do benzerei e A contém
um grupo _ ee acido carboxilico,
com um axi-tenzeno capaz de copulas, na posição para, relativame n .e ao
grupo hidía.
F.naknente, a depositante reivindica, de acórdo com a Convenção int. i e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do corres.
de. as de
pd
partição de Pata._ es da Suíça, em
fevereiro de 1960, sob número
11
' 1.502-60.
_os.
Um total de.

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111) •
outra abertura, em comunicação com' cultos elátrieas Independentes • Para
alimentação das bombas elétricas:
urna das passagens para liquido.
Finalmente, a depositante • reivindi- uma cauda fotoelétrica, sensitiva ao
ca, de acôrdo com a Convenção In- aparecimento do metal em fusão na
e:mal e de conformidade com o borda de vertedure, do colherão; meios,
artigo 21 do Código da Propriedade comandados por esta célula no sentiIndustrial, a prioridade do correspon- do de neutralizar a bomba de impuL
dente pedido, depositado na Reparti- cão a partir de instante em que surge
ção de Patentes dos Estados Unidos o metal derretido na referida .borda
da América do Norte, em 20 de ages. de vertedura; uma pluralidade de seestatos no circuito de alimentação da
to ele 1960, sob n9 52.835.
bomba elétrica para vertura, cujos reUm total de 6 pontos
ostatos permitem individualmente regular a velocidade da bomba por um
dado trecho angular do curso total do
TERMO )19 127,464
basculamento do colherão, e um caexcêntrico, selidário para rotação
Depositado em 9 de março de 1961. me
Com o colherão, destinado a fazer em..
em ação, sucessiva e individualRequerente: Eletrometalingica Po- trar
mente, os aludidos reostatos, a fim
blet Ltda. - São Paulo.
de ajustar. à vontade, em cada trecho angular do basculamente, a veloTítulo; "Descascador de &tetas e cidade de acionamento da bomba eléoutros vegetais".
trica de wertedura.
1° - "Descascador de batatas e ouFinalmente, a depositante reivindi.
tros vegetais", caracterizado pelo fa- ca, de acôrdo com a Convencào Into de ser constituído por placa me- ternacional e de conformidade com o
tálica estampada, com região em for_ artigo 21 do Código da Propriedade
ma de cabo e extremidade oposta Induetrial, a prioridade .do corresponprovida de recorte, ladeado por abas dente pedido, depositado na Repar.
às quais se encaixam as extremidades tição de Patentes da França. em 25
de chapa alongada, provida, junto de março de 1980, sob o n
aos terminais de orelhas a que se li- Um tntal de 12 pontos. 9 822 8:16.
xam os extremos de lâmina cortante,
_
sendo que, finaknente às laterais externas das referidas abas se apresenTERMO N9 127.728
tam fixadas hastes metálicas recurvadas e de bordos• inferiores cortanEm 17 de março de 1981
tes.
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caixa; meios para COca de oalor done
tiro 010 material isolante, im
uma relação paralela envolvente
as paredes de cada membro, e melei
para regular os aludidos Meies die
troca de calor, a fim de efetuar uni
ocaitrele da temperatura das paredes
das membros de orifício.
Finalmente, a depositante reivindica, de aceedo com a Convenção Internacional e de conformidade com o ar.
tigo 21 do Código da Propriedade tu..
dustrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 23 de março de 1950, sob o n9 17.079.
,
Um total de 14 pontos.
TERMO N° 128.009
Em 29 de março de 1961
Requerente; Aluminium Laborata.
eles Limited - Canadá,
Titulo: Fundição continua de metal.
- Privilégio de Invenção.

19 - UM aparelho para fundição
continua de lingotes de alumínio, ca.,
racterizado pelo fato de compreender,
em comb inação, um molde de secção
transversal interna uniforme adaptado para receber um fluxo de alumínio
em fusão, dito molde sendo aberto em
Tramo N9 126.902
sua extremidade inferior e tendo seu
Nome da Requerenté: General Pre- eixo disposto verticalmente; órgãos
Total de 2 pontos.
Era 21 de vefereiro de 1981
cision, inc. - Estados Unidos da resfriadores destinados a resfriar a
América.
periferia do molde a fim de solidifiRequedente: ...estila - Indústria
TERMO N° 127.470
Nome da Invenção: "Aperfeiçoa- car as partes externas do metal conSulan~a de Maquinas S. A. mentos em ou referentes à ascilado- tido no molde; órgãos suportadores
Cão Paulo.
Em 9 de março de 1961
adaptades para fechar a extremidade
res".
Privilégio de Invenção.
Titulo: formador de massas alimeninferior aberta do dito molde e des.
19
Um
circuito
oscilador
elétrico
Requerente:
The
Clute
Corporation
tícias. - Privilér'- de Invenção.
locá.vel para baixo a fim de avançar
caracterizado pelo fato que êle com- alto metal através e abaixo da men- Estados Unidos da América.
lá - Formador de massas &Unionpreende dois dispositivos -amplifica, cionada extremidade aberta a medida
ticias, cracterizado por ser constituí- "dtulo: Separador magnético e pro- dores acoplados entre si, um curso nedo de uma, peça móvel a que chama- cesso de separação de substâncias. - gativo de regeneração acoplado entre que as partes e externas do citado
se solidificam; e uma camisa
i:nos mergulha,de (N ue se movimenta Privilégio de Invenção.
o segundo dispositivo e o primel eo dis. metal
compreendendo
um estojo com extreno sentido vertical, deslocando a maspositivo,
e
um
curso
positivo
de
rege19 - Separador magnético e processa ....Utente em um recipient e, eeneo so de separação de substâncias conti- neração acoplado entre o segundo dis- midade abertas comunicando-se com
dito mergulhador em sua extremida- das em materiais granulados e pos- positivo e o primeiro dispositivo, e a citada extremidade inferior aberta
de ema eredia de corte aeaptade, e suindo a propriedade de poder ser curso negativo de regeneração sendo do referido molde e estendendo-se coao descer, encontrando a massa colei- atealdas por um íman, sendo tal pro- não-seletivo quanto lt frequência e :\ axialmente com o citado molde e
e:à em sua cavidade quando de seu cesso caracterizado pelas seguintes curso positivo de regeneração incluin- abaixo do mesmo, as paredes interdo dito estojo definindo uma re.
nr - • eito para cima, cortará a mas- etapas: produção de uma corrente de do um cristal seletivo por frequência, nas
sa, &receando-a por urna. abertura ar; alimentação dos ditos mate riais à sendo assim uma regeneração positi_ glão Interna de estojo tendo uma
cocrdenada de acôrdo com a forma corrente de ar, a fim de serem por va passando por cima é providencia- secção transveral da medrea confique a secção transvereel•in.
na extremidade do mergulhador.
ela carreados; atração magnética das da para uma corrente alternada de guração
terna do referido molde, porem de
Total de 3 pontos..
ditas substâncias, retirando-as dacor- uma freqüência selecionacta.
área maior do que a do molde, de
tente de ar e coletando-as superfí- Total de 9 pontos.
modo que quando dito metal à avancies afastadas desta última; e libeTalam
' o N° 127.116
ração das mencionadas subetâncis, A requerente reivindica a priorida- çaao atreves e abaixo da mencionapara circulação desde as superfícies de de idêntico pedido depositado na da extremidade aberta do clado moi.
Yen 24 d- revereiro
referidas até pontos afastados da cor- Repartição de Patentes norte-ameri- de passa através da mencionade recana em 18, de março de 1960, sob gião interna do esteio, dito estojo
rente de ar.
ne 15.914
tendo unia pluralidade de aberturas
Requerente : The Devilbiss Compa- Total de '7 pontos.
ny, Toledo Estado de Ohlo,
estendendo-se atravées de suas paredes, adaptadas para dmitir um meio
Unidos da América do Norte.
Ponto característico: "Pestol para
refrigerante da referida região exterTieR.M0 N9 127.4'19
T121.120 N° 127.856
nado mencionado esteio para a refe_
borrifa-sto simule. o de vários iirida regIfio interna do -estojo. a , fim
teddod - privedeo de Invençac.
Zin 23 de março de 1961
FM 9 'de março de 1961
1 9 - Em pistola borrifadora, a qual
de estabelecer um fluxo do dito meio
inc : uma passagem de ar; uma câ- Requerente: Compagnie de Pont-A- Requerente; Oviens-Illinois Glosa refrIgerantee dentro da mandenada
mara para líquidos; meios formando Mousson, firma industrial e comercial Company, Toledo, Ohlo - Estados região interna do estôjo, para entrar
duas passagem para o líquido, chsti- francêse, estabelecida em Nancy - Unidos da América do Norte.
em contacto e resfriar a sueeeficie
nados à alimente dos Meia,- de França.
externa solidificada do dito me"al a
Pontos
características
de
"Anel
Carevestimento Mi pintura à de- câ- Pontos característicos de "Dispositi- lefatado para orifício em anteforno medida que o mesmo é ave/irado deslíquido,
comumara; um. ef.Ifíc'o para
abaixo da eidremidade comando da colher de alimenta. de vidraria, e contrôle para o mes- cendentemente
de inferior aberta do referido molde,
nleande com a câmara para ...relidos; vo
mo".
-a
Privilégio
de
Invenção.
ção
do
metal
derretido
para
máquium bocae de ar, espaçado em relaçad na de fundição centrífuga". - Priatrav's, da mencionada região inter19 - Alimentador de orifícios gê- na do esteia, ditae aberturas do esao orifício para líquido, e em comu- vilégio de Invenção.
ar;
ama
de
nicação com a passagem
meos para dispensar pares de Jórros tojo estendo dispostas em algumas
válvula para leguleios. destinada a 1° - Dispositivo de comando de de vidro derretido, caracterizado por fileiras horizontais e em sucessivas
um
colherão
basculante
de
alimentaabertura e ao fechamento do orifício ção para máquina de fundição centri- compreender: uma caixa de orifícios, /leais verticais a abeeturas (1 cada
para liauicio, e uma válvula de ar pa- fuga, permitindo, depois de cheio. vã. tendo paredes, e um par de aberturas fileira sendo distribui-das substancial_
ra regular o fluxo do ar, através da rias coleias sucessivas, dispositivo ês- lateralmente espaçadas no fundo da mente por tecia a superfície do esteie)
um par de membros de orife.
passagem de ar, ao bocal de ar altura desta fileira, dito região
de tipo de macaco hidráulico para mesma;
cio, formados inte grais em material na
o aperfeiçoamento caracterizad o por se,
do estAio sendo denensionada
oscilar
e
colherão
em
terno
do
seu
compreender mm alojamento de deu- eixo de rotação, caracterizado pelo refratário e suportados pela caixa, interna
O
arranjada
de modo a manter em
carga, de localização substancialme n fato de comportar, em combinação cujos membros apresentam, em tida teimo do referido metal, pelo menos
altura, Unia espessura de parede
-teomcênriad àpume norte substancial da menesse macaco: duas bombas elé- sSua
ra liquido, em terno da, 'válvula para ocin
ubstancialmeente constante; material febre
donada. região confinada, uma camisa
tricas,
uma
para
vertedura
e
a
outra
t
liquido, e provido de uma abertura de para impulsão, as quais debitam em urno-isolante envolvendo os dites de fluido que arraste as gáre.s porvendescarga, orientada na direção do ori- paralelo dentro do macaco; dois cir. membros, e enchendo o espaço entre tiro. formado- na citada região.
as paredes dos mesmos e a parede da Total de 10 pontoe.
/leio para Nquido, bem como de uma
..1,11n•n••nn

guarta.foira
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MARCAS DEPOSITADAS
1••••••n•••n••••/~~1.

Publicaçã.o feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
~UM prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
lillsclonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Tárnso a.' 657.124, de 19-8-61

canetas, canetas tinteiro, canetas pare
desenho, cortadores de papel, carbonos,
cai imbos, carirnbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cesto* para cor-

(Prorrogação)
r. Speidel
Alemanha

nano ri." 657.130, de 19-8-64
Diamond Alkali Company
Estados Unidos da América

respondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos coas minas,
esqui-os, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fita
para máquina, de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar In.pis, minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquir - s de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos porta-tintei: os, porta-carimClasse 13
bos, porta-lápis, porta-canetas, portaArtigos de bijuteria era metais preciosos cartas, prensas, prendedores de papéis,
ou metais comuns
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspade.iras de borrões, stencils
Tênia° n.° 657.125, de 19-8-64
para ni:meógrafos, tintas e tinteiros
(Prorrogaào)
Aktiengesellschaft
Farbenfabriken Bayer
Têmlo n." 657.128, de 19-8-64
Ishihara Sangyo K.aisha Ltd:
Alonanha
*Japão

Termo n.° 657 .137, de 19-8-1964
Auto Põsto Central S.A. — Comércio
e Indústria
São Paulo

DACAMINE

PRORROGAÇÃO

41~111.1.41.1.11.~11/110MNINN.M.1111~.~...

CENTRAL

Classe 2
Herbicidas

ESpEE

Têrmo n." 657.132, de 19-8-64
João Mendes Magalhães
Guanabara

GRACIA - JOIAS„

IND. BRASILEIRA
4.1.111101,

Classe 50
Impressos em gera/
Térmo n.° 657.138, de 19-8-1964
Auto Insto Central S.A. — Comércid
e Indústria

PRORROGAÇÃO

EVIIPAN

Classes: 8, 11, 13, 14 e 44
Titulo de estabelecimento

São Paulo

Térmo n.9 657.133. de 19-8-64
Antônio jardim Munida
Rio de Janeiro
•

AUTO POSTO CENTRAL S.A
.)
COMÉRCIO E 1NDOSTRIA

Nome Comercial

Classe 3
Preauum químicos para a medicina, medicamentos, drogas e preparações
farmacêuticas

Tèrmo n.° 657.139. de 19-8-1964
R. Rolim & Cia. Ltda.
São Paulo

indústria Brasileiri

Clases 1

k..orantes, pigmentos e tintas para
pintar e de impressão

Térrno n." 657.126 de 19-8-64
Laboratório Myrta Ltda.
Guanabara

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos anis, bine', brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gb, kumel, licores. nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky

Temo n.° 657.129, de 19-8-64
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Japão

PRORROGAÇA0

'

ARCO BALENOI
IND. BRASILEIRA

Classe 36
Cintos de couro

Têrrno n. 657.134, de 19-8441
Antônio Jardins Scesmith
Rio de janeiro

ERMICWAN

Têrmo n.° 657.140, de 19-8-10'4
R. Rolim et Cia. Ltda.
São Paulo

•

111.011ATOWO marra (Taa
INO Sr ¡duremo

p

ei latos• asusar.4

MONOCLASSE

Classe 3
st preparado fartnacé,dico
Têrmo n.° 657.127, de 19-8-64

Gunther Wagner
Alemanha
São Paulo

Clases 1
Corantes, pigmentos e tintas para

pintura e de imiressão

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 657.131. de 19-8.64
Calumet Ei Heck ' , Inc.

.eiikan TRUEFI

Estados Unidos 1P Amér,ca

Classe 17
Artigos para escrit6rio, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abriClasse 6
dores de cartas arquivos, bol
Proviaa de
T'ubulação nervurada
berços para matahorrão. borrachos para aletas, usadas como amiantos de percol.is, ()rochas para (!e senhos, cofres,
imita de calor

11

IND. BRASILEIRA

industria Brasilelr$

1

1111 1111111.ie•N

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis. bitter, brandy, conhaque, cervejas fernet, genebra. gin, kutnel,
nectar, punch, pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
a

Classe 36
Cintos de couro

Tèrmo a." 657.141, de 19-8-1964
R. Rolim & Cia. Ltda.
São Paulo

Termo n.° 657.135, de 19-8-1964
José Gonçalves Jardim
Guanabara

0. -Pjardim

de_Coriátr-uçõj61

Nome Comercial

•

CINCARTEX
IND. BRASILEIRA
•

C1.1sse 36
Cintos de couro

£1. / iie Quarta-feira 30
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Termo a. 657.142, de 1941964
T6.-mo n.• 657.146, de 19-8-1964
casacas, guarda-comias, guarda-louças,
fsaleanro — Promoções de Venda Ltda. Assistsa — Assistência Técnica Geral guarda- roupas, mesas, poltronas, sa.
Sào Paulo
Limitada
pateiras, prateleiras, travesseiros, sofás,
São Paulo
sofás-camas e toilletes

SALESPRO
IND. BRASILEIRA
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 657.143, de 19-8-1964
Horst Paulo Zernik
São Paulo

ASSISTEG
Classe 33
Assistência técnica gerai
Termo n. • 657.147, de 19-8-1964
Auto Mecânica "Dekaberto" Ltda.
São Paulo

.VEKABERio-)

Oe:crubro de 1964
Termo n.* 657.154, de 19-8-1964
Schneider. Mintz to Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo 12.° 657.149, de 19-8-1964
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

i:EUCATEX FIXOMETAi

, .owl,e,• miais, ia:
Classe 11
Estruturas metálicas
Termo n.9 657.151 de 19-8-1964
Indstria de Roupas Botucatu Ltda.
São Paulo

a.,/asae 33
Oficina mecânica

TO PS
IND. BRASILEIRA

Classe 48

Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidos, pó. creme, blocos e bolas. ta.
bão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba cremes para o
rosto e barba. pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
ticos. brilhantinas liquidas e concretas.
aguas de colonia e de tollette, p5 óe
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentitaicao em pó,
tqatdo, concretos e em pasta, sabões
dentifricios, esscncias, talcc porfumado,
ilguas para ernbc'esamento da ,)ele,
lha° , oc liquii ré ou concreto. tônico:e e vigores ,)1ri-- cabelo e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes.° iapis, pas.
tas. líquidos e esmal t.aa para limpes&
das unhas, ligam de guias sacheta para
perfumar quarto, em was-lifias, tabletes
e • em pó, pres-ados ilouidos em pó e
pcx adas .ara evitar o s .or, vaselina
perfumada sais vara banho
Termo n.° 657.144, de 19-8-1964
Sociedade Metalúrgica e Técnica
"Somet" Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
Ciasse
Substâne:as •! reparações químicas usadas nas indústN ia fotografia e mas
análies quanieas. Substancias e preparações anisai, as anti-corrosivas e
anri-oxifIantes
Termo n.° 657.145 de 19-8-1964
Saa : •alarte Metalúrgica e
"Somet" Ltda.
Crun n ‘i ba ra
a
•
oc g edaile Metalúrffica

'e Técnica o SOMET Ltda.
Norn•

ir

Classe 36
Camisas, shorts, calções, calças, lapa
nas, blusões, blusas, slacks, vestidos 4

Termo n.° 657.148, de 19-8-1964
Cerâmica "Tibage" I"São Paulo

Termo a° 657.155, de 19-8-64
União Fabril Exportadora S. A.
(U. F. E.)
Gu anabar a

"7"/BAGE"
,INDUSTRIA BRASILEIRA

iNpu;it.•

;o

Para distinguir: Matenals constru
ções e decorações: Argamassas, argi;a.
areia, azulejos. gatentes. balaustres. blo.
cos de cimento. b/oros para pavimentação. calhas. cimento, cai, cré chapas
isolantes, caibros, caixilhos: i.olunas;
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas d'água
caixas de descarga para etixos, edificaões premo/dadas. estuque, ernuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asáltico, produtos ,ara
tornar impermeabilizanta.s as argamassas de cimento e cal. h:dráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais tá cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de venti/ação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vitrós
Termo n.° 657.150, de 19-8-1964
Indústria e Comércio de Móveis
P.stofados BrasIlia Ltda
São Paulo

BRASILIA
INDUSTRIA

BRASILEIRA

Clasw 4il
Pa . a distinguir: Móvel!, „ara.
metal em geral ou madeira, armários,
hancos, bufes caixas para rádios. cai-

xas para rádio svitrolas, caixas para
tosai-discos, caixas para televisores, Camas, camiseiras, colchões carteiras el.
colares. :riados mucl,) ,;
chvãs. estafamentos
..drnoradas, oual.da.

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais alparcatas, anáguas, blusas,
batas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara•
ouças, casação, eoletes, capas. chales,
zachecols. calçadc.a. 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, gora
ros. jogos de lingerie. jaquetas, laquês.
luvas, ligas, lenços, manhãs, meias.
maiõs. mantas, mandrião. manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas. pijamas. pu.
nhos, perneiras, quinionos, regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
meteres, shorts. sungas. atolas ou *ladra,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni,
formes e vestidos
saias
Termo 11.° 657.152, de 19-8-1964
Joalheria Século XX Ltda.
Guanabara

Joalheria
Século XX

Classe I

Soda custic.
Termo n ° 657.156, de 19-844
(Prorrogação)
Labo-atório Torres S. ASão Paulo

PRORROGAÇÃO
1
,

Laborat6rio Torres 3.4
São Pauloj.
,Trldtistria BreSileirs
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado comi
medicação caraiotbnica
Térm *.on657.157, de 191-64
(Prorrogação)
Laboratório Torres S. A,
São Paulo

Classe 13
Titulo

PRORROGAÇÃO_,

Termo n.° 657.153, de 19-8-1964
Predial Copacabana S.A.
Guanabara

APOLIGLOR
LaboratérLO Torres 3.101

PREDIAL
'COPACABANA S. A.

são Paulo
Indústria

Bras/lei'',

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como

Nome ~retal

tõnico
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Temo st..9 657.158, de 19144
(Prorrogação)
jaaboratório Torres S.. A.
Sio Pardo

n.9 657.163. de 19-844
João Sisrviero Cia. Ltda.

Térnso

Rio Grande do Sul

Dezembro

de 1964 4787::\

caixas de metal para portões, canoa de
Têm* a! 657.172, de 19-8-1964
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa, Comerdal e Industrial Plaatibor Ltd%

São Paulo
• cabeções, tanecas, copos, cachepots,
centros Ie mesa, cogueeeleiras, caixas
para aconcionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiPRORROGAÇÃO'.
ras, conchas, coadores; distintivas, dobradiças; ensradas, enxadões, esferas,
engates. esg ..tchos, enfeites para arreios,
n . str.bos, esferas para alTelOS. espumadeiras; formões, foices, ferro para .corter
Indústria Brasileira
capim, ferrolhos, facas. facões, fechaauras, ferro comum a carvão, fruteiras,'
Classe 42
formas para doces, freios para
Torres S.A. Para distinguir: Aguardentes, aperiti- funis,
vos. anis. bitter„ brandy, conhaque, cer- estradas de ferro,: frigideiras; ganchos,
Sio Paulo
vejas fanei. genebra. gin. kumeL bco grelhas, garros, ganchos para guetos,
Classe 28
res, nectar, puacb.. phapermint, ehura gonzos para carruagens; insígnias; I- Alças e tiras Para sandálias, lonfecti;
d
(tas:rd:atila Brasileira. sucia de frutas em álcool ~os, ver- mas, lâminas, licoreiros, latas de liam nadas em material plástico e solado
muth, vinhos espumantes, vinhos qui. farras; machadinhas, molas para pom,
de plástico
•
n,olas para venezianas. martelos, mar- —
nados, whislw
retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre
Têm° n.° 657.173. de 19-8-1964
Tèraur n.° 657.164, de 19-8-64
Clame 3
gos, parafusais, Picões, Portaileoi
Indds t oa Farmacêutica B.J. Santoil
Prorrogação)
Um produto fannacentico esti-infeccioso
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
Limitada
Sabão Russo Ind. e Com. Ltda.
e descongestionante do nasofaringe
panelas- ,uldanas. ralos para pias, rebiSan Paulo
•••
tes, fegadores; serviços de chá e cal á.
Guanabara
Térmo ri.9 657.160, de 19-8-64
serras, serrotes, sachos secarrolhas; te
Casa Pinto da 110158eCO Importações
PRORROGACIo
soaras, talheres, talhadelras, torguezes.
Ltda.
tenazes, travadeiras, teias de arame, tur
Guanabara
mak" &Meus, tubos para eacanarnento,
trilhos para portas de correr, taças
11
travessas eti.-ibulas vasos, vasilhames
Miam sambem;
~umas

1~6410
ríNEDRJAI R NAiátffixo

S(AI/1ER°

1.12P.P.2.1
,CAIMMAS

Termo n.° 657.168, de 19-8-64
Chinani Viagem e Turismo L.da
São Paulo

•

CHISNAM
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Imressos para uso em: chegues, duplicatas, envelopes, faturas, notas pr Imissórias, papel de corresaondênzia e recibos, impressos em cartazes otaeas.
Classe 3
tabuletas e veículos, bilhe tes impressos
Sabão em liquidas e em pasta. para
Termo a.. 657.169. de 19-8.4964
Classe 43
fia smedicinais
Aguas gasosas, suas gasosas artificiais,
josé Carlos Soares
Têxmo n.9 657.165, de 19-3-64
Caldo de cana, laranjada. limonada. reSão Paulo
(Prorrogação)
frescos, soda, tamarindo, refrigerantes
Sabão Russo IML e Com. Ltda.
se
Tèrmo n.9 657.161, de 19-8-64
Guanabara
Laboratório Tticomicitin Ltda..
Guanabara
MASLERA

pRostRoucÃo

• "M ICATEX

PRORROGAÇÃO

Classe 8
Isolantes eletricos de mica, condensadomica

'PRORROGACÃO

Tênno.n.° 657.170. de 19-8-1964
E.tirioo Heindi

Ind. Bras.
Classe 48

Sabão perfumado, em liquidos e em

Classe 48

Loção
.
Térreo a.• 69.162, de 14-8-64
Benjamin Grasselli
Rio Grande do Sul

pastas

'remo n.9 657.167, de 19-8-1964

Indústria de -Metais Vulcânia S.A.

São Paulo

"SAN REMO"
SRASAERA

IN DUSTRIA BRASIL

EIRA

Classe 11
Di q tares de laminas para barbear

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espéde,
cutelaria ma geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.;
mações ak metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandeias. bacias, baldes, baeabonieres;
bules: caolinbos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,

na ileirs

Classe 3
Preparado farmacêutico indicado corna
mediação tônica nas convalescenças C
nos estados. de desnutrição
Termo n.° 657.175, de 19-8-1964
Medial — Mediação em Imóvel'

S/C Ltda.
São Paulo

MEDIAL — MEDIAÇÃO
EM IMÕV'EIS S/C LTDA.
—

Nome Comercial

Tênia° n.9 657.174; de 19-8-1964
Medial -- Mediação ma Iridkmda

S/C Ltda.

.

Plulo

res de mica, resistência elétricos de

Indústria Brasileira

In d

São Paulo

*I S ELE CTO1
itax ORASLERA
Classe 8
Comedotero para aves
Urna, a.° 657.171, de 19-8-1964
Indústria e Comércio Guarany S.A.
São Paulo

Classe 1
Um preparado para tingir

MEDIAL
DIDOSTRIA

BRAStilaik)

Classe 16
Para distinguir: Materiais "para constes.
ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. gatentes. balaustres, hics,
ror de cimento, bloros para pavimenta*
çãcs calhas. cimento. cal., cré, chapa*
isolantes, catbros, caixilhos; tolunall
chapas para coberturas, caixas dava,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para eixos, edifiar•
ples prentoldadas. estuque, emulam dm
base asfáltico, estacas, esquadrias, estria.
imas metálicas para construções, lama.
Ias de metal, ladrilhos, lambas lavai
de junclo. lages, lageotas, material ha
Imite contra frio e calor, manilhas, mali•
sais para revestimentos de parada, ma.
deiras para construções, mosaicos, pra.
dutos de base as‘áltieo, produtos pare
tornar impermeabilizardes as argamass
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
galho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquido. ore sob outras formas
para refeatinseutos e ostros cano nas
construções, persianas. placas para pa•
vimentação, eças ornamentais de cd»
mento ou gesso ara tetos e parede*.
papel para forrar casas, massas and..

4/88 Quarta-feira 30
Ridos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrds
Termo n.o 657.176, de 19-8-1964
União Cultural Libano-Brasil
São Paulo

UNIÃO CULTURAL
,1113ANO-BRASIL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termos as, 657.177 e 657.178, de
19-8-1964
Irmãos Vainberg Ltda.
Guanabara

Ténzios na, 637.186 e 637.187, de
19,8-1964
Cia. Pluminense de Automóveis
Rio de janeiro

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Classe 21
Artigos da classe
Termo n.° 657.188, de 19-8-1964
Cia. Fluminense de Automóveis
Rio de janeiro

TruA:Geosr.
Termo n.9 657.189, de 19-8-1964
Ignácio Nascimento
Rio de janeiro

1ALIDREENA
Classe 25
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo a.° 657.179, de 19-8-1964
Yata Comércio e Indstria Ltda.
Guanabara
-TA —

COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LIMITADA
NO1/12

Comercial

ermos ns, 657.180 a 657.184, de
19-8-1964
Yata Comércio e Indstria Ltda.
Guanabar-

TA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 1
Artigos da classe
Classe 5
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

NINSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 657.190, de 19-8-1964
Ignácio Nascimento
laneiro

Rasga Ftde

Nome Comerclai

E DISTRIBUIÇÃO DI

Temo n. 657.202, de 19-8-64
Ibrasic S. A. Industrial Brasileira
Imobiliária e Construtora
Guanabara

VALORES LTDA
Nome Comercial
Termo n.o 657.195, de 19-8-1964
Aliança Sociedade de Administração e
Distribuição de Valores Ltda
Guanabara

ALIANÇA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe

—
Termo n.° 657.196, de 19-8-1964
Refil Representações e Empreendimentos Financeiros Ltda.
Guanabara

REF I L REPRESENTAÇÕES

Classes: 16, 25 e 50
Sinal de propaganda
Termos na 657.203 a 657.205, di
19-8-64

Ibrasic S. A. Industrial Brasileira
Irnobiliria e Construtora
Guanabara

1BRASIO

E EMPREENDIMENTOS
FINANCEIROS LTDA.,

'INDÚSTRIA BRASILEtRA

Nome Comercial

Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Ciasse 50
Artigos da classe

Termos ns. 657.197 e 657.198, de
19-8-1964
Refil Representações e Empreendimentos Financeiros Ltda.
Guanabara

Termo n. 657.206. de 19-8-64
A. P. D. Rocha
Guanabara

MINSTRIA BRASILEIRA
Classe -I.:
Artigos da classe
Termo n.o 657.191, de 19-8-1964
Sido Alvenaria e Revestimentos Ltda.
Guanabara

STILO — ALVENARIA E
REVESTIMENTOS LTD.A,

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Termo n. 657.199, de 19-8-64
O'ange Indústria Comércio Cosméti-os
Ltda.
Guanabara

Nome Comerciai

:114rèsazzlér-~z1
Classes: 8, 11, 21 e 39
Titulo de estabelecimento
Termo n. 657.207, de 19-8-64
A. P. D. Rocha
Guanabara

Termos as. 657.192 e 657.193, de
MULTICOLOR DE LUXE
19-8-1964
5' e
Sido Alvenaria e Revestimentos Ltda.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Guanabara

ilrë '

C jasse 48
Artigos da classe

rã~

Classe 21
Artigos da classe

Termo n.9 657.208, de 19-8-64
Termo n. 657.200, de 19-8-64
Olange Indústria Comércio r,,...4ticos Sociedarlp Italiana Je Beneficência
Mútuo Su.orro
Ltda.
Gunna',ara
Guanabara

Termo n.o 657.185, de 19-8-1964
Cia. Fluminense de Automóveis
R;(3 de 'janeiro

tIA. FIUMINENSE
DE AUTOMEIS

Timo a.° 657.194, de 19-8-1964
Termo n. 657.201, de 19-8-61
Aliança Sociedade de Administração e Olange Indústria Comércio Comado:11
Ltda.
Clisuibuição de Valores Ltda.
Guanabara
Guanabara
Classe 48
Artigos da classe

--m.eANÇA's SOCIEDADE
DE ADMINISTRAÇÃO

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

itNIXTSTRIA BRASILEU,

aezembrO de 1964

DIÁRIO OFICIAL (EN9110 RI)

Offit/STILIAMASLCIA.

Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe

ilENNÉCOIOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos 4. classe

BENEFICIO
DE SAUDE
Clasw 33
Expressão de propaganda
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Têrmo n.° 657.215, de 19-8-64
Ione C. Sereni
Pará

Termo n.° 657.209, de 19-8-64
Barros sf, Diniz Ltda.
Guanabara

LOJA DAIIMPEN

CAFÉ BREVES

Classes: 8. 38 e 46,
Titulo de estabelecimento

Classe 11
Café em grão, torrado e moído

Tênmo a.° 657.210, de 19-8-64
União Comercial de Bebidas 1 "..
Guanabara

Termo n.° 657.217, de 19-8-64
Tanus 6 Carlos
Minas Gerais

UNIÃO COMERCIAL

Jezernbro de 1 964 4789 /

Termo n. 657.220. de 19-8-64
Café Chantecler Ltda.
Minas Gerais

Café Chantecier
Classe 41
Café torrado e moido
Termo a.° 657.223, de 19-8-64
S. C. E. D. E. — Sociedade Carioca
de Equipamentos Diesel e Elétricos
Ltda.
Guanabara

'DE BEBIDAS LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 657.211, de 19-8-64
Indústria Pernambucana de Móveis
Ltda.
Pernambuco

Classe 2;6
Arragoa cie vestuário de tôdas as espécies, para homens' senhoras e crianças,
inclusive meias e calçados
Termo n.° 657.218, de 19-8-64
Tamis fi Garios
Minas Gerais

I NDÚSTRtÁ
PERNAMBUCANA
DE MÓVEIS LTDA.

S

E D • E•

'1/43 • •

.

Classes: 6, 8, Ti e 21
Insígnia comercial
Termo n.° 657.224 de 19-8-64
Laboratórios Lepetit S. A.
São Paulo

LEP

Classe 36
Artigos de vestuário de tddas as espécies, para homensi senhoras e crtan;as
Termo n. 657.212, de 19-8-64
Inclusive meias e calçalos
"illeube" — Administração, Participaçi5es e Propaganda Ltda.
Termo ri.' 657.219, de 19-8-64
São Paulo
Café Martelo Ltda.
Classe 3
Minas Gerais
Um produto farmacêutico indicado nas
avitaminoses
Nome comercial

Indústria Brasileira

eé gitaudisi.

Classe 50
Impresso em geral da requerente
Termo n.° 657.213, de 19-8-64
Indústria de Lenços Paramounte S.
Rio de janeiro
VERDE
-•-•7,;"C

Classe 41

Café torrado e moldo
A

PRETO

Termo n.° 657.221; de 19-8-64
Vivaldo Carlos Santiago
Bahia

V.

E

• ',.%;',--1. i.:
1 it.t ipilits iliAi'"M
, ..:4.7_,
.
1 .. ..„....„ —..._........r..:...
tF
'':!'l

EIRANCC

Classe 23
Lenços
de

MOTEL

ANITEnNATiONAL PASSPORT TO SMOItiNG PLEASLei
PASSAPORTE INTERNACIONAL PARA O PRAZER OE FUMAR

Expressão de propaganda
Termo ri, 657.232. de 19-8-64
Jocelyne Modas Ltda.
Guanabara

íOCEIYME
MODAS,

Classe it
Titulo de estabelecimento
Termo a.° 657.233. de 19-8-64
Sontram's — Cabeleireiros Boutiquo
Ltda.
Guanni,Rrn

SEMIRAWN
Classes: 33, 36 e 48
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 657.234, de 19-8-64
Maria Ines Lima Sodré
Guanabara

Skin ROSC
Indústria Brasileirt

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
Classe 3
água de rosas, água de alfazema, água
Produtos e preparados farmacêuticos para barba, loções e tónicos para os
apropriados para efetuar o metni-Jlismo cabelos c para a pele, brilhantina, bande lipídios e co'esterol
dolins, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
Termo n.° 657,228 de 1918 64
Warner — Lambert Pharmaceutical cabelos, creme evanescente, cremes gor.
durosos e pomadas para limpeza da peCompany,
le e "maquilage". depilados, desodoEstados Uni dos da América
rantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapls para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Classe 41
para barbear, sabão liquido perfumado
Confeitos, balas, bombons e gotilaç de ou não, sabonetes, dentifrIclos em pá.
mascar
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeTermo n.° 657.229, de 19-8 6f
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
American-Cigarette Company
e cílios, rum de louro, saquinho perfu.,
(Overseas) Linnted
mado, preparado, em pó, pasta, liquiVaduz
do e tijolos ara o tratamento das unh.ot,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
MIRACLE FILTER
cabelos e preparados para dsecolo.
ci!ios e pintas ou sinais artlFILTRO MIRACULOSO ir unhas,
ficiais, óleos para a pele

CHICCOS

PRETO

Termo ri.° 657.216,

Termo n.° 657.227, de .19-8-64
Imperial Chemical Industries Limited
Inglaterra

Terom n° 657.231, de 19-8-64
American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Vadat

Classe 41
Café torrado e moído

19-8-64

Fr,

Termo n.° 657.222, de 19.8-64
João Pereira Silva
Bahia

LI:`,/,Mbão

txpressão de propaganda
Termo n.9 657.230, de .19-8-64
Tohacco Corporat , oi Limired
Vaduz
AFTER ACTION SAT/SFaCTION

'IMPERADOR DA QUALIDADE"
mo %%KW AVIAINWM.,271
',mus
d.— BANIA
(mem A FRUTA* LTDA.
owanit, 5P -. MR.\ 0(GIS,13.4

" AP
ÓS ACÃO SAT/SFACAO

Classe 41
k..ar eia grão. torrado e momo

Classe 41
torrado, moldo e em grIlz

I II I I IS

I

I

Expressão de propaganda

Termo n.° 657.235 de 19-8-64
Laboratório Saniler Ltda.
Rio Grande do Sul

Lumbrifugo Serrano
INDUSTRIA EIR4SILEIR4'
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado comei
anti-helmíntico na ascaridiose
oxiuros,

4790 Quarta-feira 30
Termo n.° 657.236, de 19-844
Laboratório Rabelo Ltda.
Paraíba

DIÁRIO OFIOIAL Teeção Hl)
Tênao a. 657.242, de 19-8-64
Retifica de Motores Penha Ltda..

Dezembro de 1964

canetas, canetas tinteiro, canetas para
e Drogaria "João XXIII" desenho, cortadores de papel, carbonos,

Tèrmo a. 657.247, de 20-8-64
Farmácia

Ltda,

Guanabara

São Paulo

carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para corw

respondência, desenhadores, duplicada
res, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
Inf.XgreHeirã
esquadros, estojos para lápis, espetos,
INDÜSTRIA BRASILEIRA
estiletes para papéis, furadores, fitas
Classe 3
para máquinas de escrever, grafites
Classe 21
Indústria Brasileira
Para distinguir: Substâncias e produtos para lapiseiras, goma arábica, graMpea
Peças para motores de automóveis
químicos para serem usados exclusiva- dores, lápis em geral, lapiseiras,
mente na medicina ou na farmácia
Termo n. 657.243, de 19-8-64
quinas para apontar lápis, minas para
Classe 3
Bar e Mercearia Vara Cruz da Circular
grafites, minas para penas, máquinas de
• Termos os. 657.248 e 657.249, de
Um produto farmacêutico indicado no
Ltda.
escrever, máquinas de calcular, maquia
20-8-64
tratamento • do resfriado comum e das
Guanabara
nas de somar, máquinas de multiplicar.
Companhia
Comercial
e
Industrial
trqueo-bronquites
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carienn
Katra
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta
Termo n.° 657.237. de 19-8-64
São Paulo
cartas, prensas, prendedores de papas,
Laboratório Sanifer Ltda.
percevejos para papéis, perfuradores,
REK
Rio Grande do Sul
réguas, raspadeiras de borrões, stencila
Ind. Brasileira
para mimeógrafos, tintas e tinteiros

PENHA

VERA CRUZ
DA CIRCULAR

Serrano
Indústria Brasileirr

IND0STRIA BRASILEIRA
Classe .41
Pães e biscoitos
' Termo n.° 657.244, dc 20-8-64
Materiais Argilosos Calcnar Ltda.
S7,0 P.1110

Casse 3
Alcoolatos. alcoolaturas, bio-culturas,
cremes, cápsulas, comprimidos, cfrgeas,
ÇA.1,,MAR,
elixires, extratos. emulsões, essências,
Ind. oras' leIragranulados, grânulos, linimentos, óvulos, óleos, pomadas, pastas, pós, píluClasse 16
las, pastilhas, soros, • soluções inletveis Para distinguir: Materiais argilosos
e soluções em geral, solutos, sabões, supara uso na construção
positórios, tinturas, vacinas, vinhos, velas, xaropes e outros preparados ou
Termo n.° 657.245, de 20-8-64
substâncias para serem usados na me- Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento São Padas Ltda.
dicina e na farmácia, não induidos em
São Paulo
outras classes
Termo n.' 657.238. de 19-8-64
(Prorrogação)
Manoel dos Santos Villaça
Pernambuco

Z.K0 PEWN
Ind. Tiras,. 1. eira

Classe 1.6
Pára d.stinguir: Materiais para construções decorações: Argamassas, argila
PRORROGAÇÃO
areia. aktaleios batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
çào, calhas cimento, cal, cr& chapas
isolantes, caibras, caixi lhos. colunas.
dsiapas para coberturas caixas dágua,
etta l. PVV4.M.10V t l
caiam para cobertuas. caixas dágua.
ca:xas de descarga para afixas, edificaClasse 3
Preparado para ser usado na medicina ções remoldadas, estuqeu. emuls g e de
base asfáltico estacas, esquadrias estrue na farmcia
turas metálicas para construções, lamaIas de metal. ladrilhos. Lambris, luvas
Termo n.° 657.239, de 19-8-64
de junção lages, lageotas. material LaoWindsor Turismo S. A.
tante c-..ratra frio e calor, manilhas, ma sGuanabara
;as par revestimentos de paredes, maleiras para construções, mosaicos, prt..1utos de base asfált.co produtos para
raar Irnpermeabilizantes as argamas.
,as de cimento e cal, hidráulica, padreai:), produtos betuminosos, i mPennea
lasses . 32, 33 e 50
-Jilzanres,íqudoCmbtafrs
intui° de estabelecimento
)ara revestimentos e outros como nas
-onstruções pers anas, placas para paTenra° n.' 657.240, de 19-8-64
aimentação, peças ornamentais de
Windsor Turismo S. A.
,ruto ou gesso para tetos, e paredes
Guanabara
papel para forrar casas, massas and.
-uidos piLaa uso nas construções. parMindsor Turismo S. A. quetas
portas, portões, pisos, soleiras
para portas, •i¡olos, tubos de concreta
telha, tacos, tubos de ventilação, tanNome comercial
que e vitró
Terra on.• 657.241, de 19-3-64
Termo ra:9 657.246, de 20-8-64
Theodor Lohrer
Carrocerias Watanabe Ltda.
Guanabara
São Paulo
ZATA ABF,
Cop-icabirià Hotel
Ind. .ra.sileira

plUSCOT0111CO, .

WINDSOR
TURISMO

Clame 33
Titulo de estabelecimento

Classe 21
Para dIsting.jr: Carrocerias para caminhões, Ónibus. lotações e automóveis

-

Classe 28
Para Liistinguir: Artefatos de material
plásticc e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para teléones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo'. "canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de pláatozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, collierinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes divos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e miamaderas, gaarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para ctensIlios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, lamhudos, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas
orioóls, pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes, para documentos, puxadores de água para uso daméstico
porta-copos, porta-niqueis, porta-notes
porta-documentos, placas, relates, rodinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas tipos de material piás,
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionsmanto vasos, sicaras, colas a frio e colas não incicidai:
em outras classes, para bor.-acha para
cortumes, para marcineiros, para sapateiras, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para indús
tria geral de plásticos
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrâo, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.

Termo n. 657.250, de 20-8-64
Inema — Comércio e Administração
Ltda.
São Paulo

•
INEEA
3rasi1eira

Ind.

Classe 41
Para distinguir: Produtos agrícolas para
fins alimentares em geral, cereais de
tilda espécie, leite e seus derivados,
frutas e legumes, farinhas alimenticias
em geral

Termo n. 657.251, de 20-8-64
Imobiliária Terra Mates' Ltda.
São Paulo

TERRA MATER
Brasileira

Ind.

Classe 50
Para distinguir: O timbre de todos es
seus impressos comerciais
Termo n. 657.252, de 20-8-64
Indústrias Magestic Limitada
S.'0 Paulo

FOGÃOZINHO EXPRESSO
GAZARRA
Classes: 8 e 11
Expressão de propaganda
Termo n. 657.253, de 20-8-64
Indústrias Magestic Limitada
São Paulo

GAZARRA UTIL NO LAR
E EM QU A LQUER LUGAR
Cl.isse ,;: 8 c 11
1.1 1-:.1se de propaganda
Termo n. 657.254. de 20-8-64
Nagil Leite de Souza
São Paulo
'Classes: 12, 25, 26 e 28

T;tula de estabelecimento
Termo n. '657.255. de 20-8-64
Arai Corrstra?-ls e Representações

CO? ,.. ¡CENS E
RE PRES NTA i; S

um A.

inc Civil

OIARIO OFICIAL (Seção

sluarta-feira 30
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Tèrmo a. 657.271, de 20.8-64
Têm* a. 657.263, de 20.8-64
Termo a. 657.256, de 20-8-64
Planalto S. A. Financiamento. c-adito Pebraea —.Administração e Emeareearb. 'somas Isolamentos e Representações
Ltda.
mentos
Ltda.
e Investimento
Guanabara
São Paulo
SNo Paula

Pubrasa •=
Ácbtiinistraçao

"PLANALTO II

rImpreendi.mCitoa

Ind. Brasileira

Ltda.-

Nome comercial
Clame 50 ,
luremos em geral. anundos impressos,
Indústria Brasileira
Tèrmo a. 657.264, de 20-8-64
ações, apólices, bilhetes bilhetes de sor- Sociedade Administardora de Imóveis
Classe 28
teio, cheques, cartões comerciais e de
La Bela Vita Uda,
Artigos da classe
atalaia duplicatas debêntures, enveloSão Paulo
pes. faturas, folhinhas, letras de cambio,
Têxmos as. 657.272 e 657.273, de
notas fiscais notas promissórias, papéis
20-8-64
LÀ. BELA VITA
de correspondencia, passagens, publiciMinaslar S. A. Comércio e Indústria
Inch
dade e propaganda em geral, e recibos
Minas Gerais
.n•••n•

Tênno n. 657.257, de 20-8-64
Planalto S. A. Financiamento. e-,•sebto
e Investimento
São Paulo

"PLANALTO'

Tênno a. 657.258. de 20-8.64
Planalto S. A. Financiamento, Crédito
e Investimento
São Paulo

•

PLANAM 13.a. FINANCIAMENTO,

....gazzo.a.pcuratuailn
Nome comercial
nano n. 657.259, de 204-64
'lila Indústria de Calçados Ltda.
São Paulr
LEILA.
Ind.. Brasileira
• Classe 36
Alpercatas, botas, chinelos, sandálias e
sapatos
"

Timo n. 657.260, de 20-8-64
Representações Araucaria T
Paraná

ABOCARIA
Ind. Brasileiro
Classe 50
O timbre da sociedade a ser aplicado
én papéis de correspondência e contabilidade
nono a. 657.261, de 20-8-64
Repelaqua S. A. Materiais de Construção
São Paulo

REPELLQUa

Ind. Brasileira
Classe 16
Areia. cal, cimento, material a-r-assa bilizantes, telhas e tijolos para construções
Miamo n. 657.262, de 20444
Plabram — Administração e Em preendimentos Ltda.
São Paulo
Pubraell
Ind. braelleira

Fogiám Comércio
e Indústria S. A.
Nome comercial Tèrmos as. 657.282 a 657.284, de
20-8-64
Foglam Comércio e Indústria S. A.
São Paulo

Classe 50
Impressos em geral
• Termo a. 657.265. de 20-8-64
Odacir de Mattos
São Pd1110

n

Casse 33
Titulo

Temo a. 657.281, de 20.844
Foolma ene:Ardo e Indústria S. A.
São Paulo

▪

tir2S.S94131eli.rs

INASLAIR

Indústri- Rrisileira

Classes: 8, 11 e 47
fituto de estabelecimento
Classes: 8, 11 e 47
Insígnia comercial

Têrmos as. 657.274 e 657.275, de
20-8-64

Classe 32
Jornais e revistas

Minaslar S. A. Comercio. e Indústria

Têrtno n. 657.266, de 20-844
Imobiliária Ibas Ltda.
Guanabara

Minas Gerais

Classe 8
Artigos da dum
Classe 11
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe
Tèreno n. 657.285, de 20-8-64
Foglam Comércio e Indústria S. A.

São Paul,

Imobiliária lbas Ltda.
N J.

cceneri

Indústria Brasileira

Termo n. 657.267, de 20-8-64
Artenova Móveis e Decorações Ltda.
Guanabara

Classe 8
Artigos da classe
Classe 47
Artigos da classe
Téraro n. 657.276, de 20-844
enianels • direaraellps Moa. Minaso&e S. A. Distribuidor* ." nas

artenova

Combustível

Nome comercial .

—
Tareio a. 657.268, de 20-8-64
Artenova Móveis e Decorações Ltda
Guanabara

Minasgás S..A. Distribuidora
de Gás Combustivei
Minas' Gerais
Termos na. 657.277 a 657.279, de

artenova

Minasaás S. A. 'Distribuidor. de Ga:

Indústria Brasileira,

Minas Gerais

.
Classe 40
Artigos da classe
"Armo n. 657.269, de 20-8M
Telalo Tecidos Lida
Guanabara

7.~ retcLtu

calta.

Nome comercial
Têrmo n. 657.270, de 20-844
Talai° Tecidos Ltda.
Guanabara

n.

O

CCM

ri

São Paulo

TRIO
iN edSTRIA enasn.EMA

Combustível

Termo a. 657.287, de 20-844
Inter-Pmerican °range-Crus Comparti
Estados Unidos da América

BUZZ

Indústria Bras ileir
Classe 8
Art!-/ns da classe
Classe 11
Art, ruNs da r'sg:
Clame 47
Artigos da classe
Termo tr. 657.280, de 70 k..4
Minasoás S. A. )i-.irh.,;dor 4

INASCiàSt."'lz

Classe 43
Bebidas não alcoólicas, xaropes, NOS
,enmados e compostos para preparar
mesmos
Tératos nu. 657.283 a 657.384, de
20-8-1964
Va t irswagen do Brasil, Indústria.
C, , mérclo de Automóveis S.A.
São Paulo
•

4.

Indústria Brasileira

8. 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50

...lasses: 6,

classe 8

Aparelho de uso mama.

aásse 23

Artigo% da classe

•

Classe 46
Detergentes

Mnas (";?-al.

Cr')

Termo a. 657.286, de 20-8-64
Companhia Swift do Brasil

20-8-64

Cfribli.tívei

CE;

Classes: 8, 11 e 47
Insígnia comerciai

Casses: 8, 11 e :41
Indgnis eomerdal

Manha

•712 Quarta-feira

39

Classes: 6, 8, 11. 14, 21, X,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
9. 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, ' 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, I I, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, h, i 1, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 1, li, 21, 28,
4/ e 50
Insígnia
Classes: 6, à, i, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, h, II, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, i 1, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
.39, 47 e' 10
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Classes: 6, 8, i I, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, H, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Icaignia
Classes: 6. 25, i 1, 14, 21, 28,
39. 47 e 50
1.6ágnia
Classes: 6. S, 1, 14, 21, 2.8,

•

39. 47 e 50
1nalgnia
Classes; 6, 8, 11, 14, 21 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8. 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 24, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 c 50
Insígnia
Clas.scs: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia

DIÁRIO OFICIAL (SeçXo III)
Gamem 6, a. 11. 14, 21, 25,

39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, é, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, i i, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, H, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Ins/guia
Classes: 6, h, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, à, i 1, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
- Classes: 6, s, ii. 14, 21, 28,
39, 47 e 50
las:gaia

Classes: 6, à, i , 14, 21, 28,
39, 'f7 e 50
• 1ns:g is a
Classes: 6, 8, H, 14, 21, 28,
39. 47 e 50
Insignta

Classes: 6, 13, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
lasignia
Classes: 6, a, H, 14, 21, 28,
39. 47 e 50
Insígnia
Classes; 6, a, i i, 14, 21, 28.
39, 4i e 50
Insign.a
Classes: 6, a, it. 14, 21, 28,
39. 47 e 50
Insígnia
Classes; 6, 8, 1, 14, 21, 28,
39; 47 c 50
Insignia
Classes: 6, t5, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
lasignia
Classes: 6. 8, 11, 14, 21, 28.
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 1 , 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, à. ii, 14, 21, 28,
39. 47 e 50
-Insígnia
Classes: 6, b, ii, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes; 6, 8, .1, 14, 21, 28,
39, 4/ e 50
Classes: 6, 8, ii. 14, 21, 28,
39, 47 e 513
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8. II, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28;
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
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Clame: 6, 8, 11. 14,
3/_)i 47 e 50

Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 6, 11, 14,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, ii, 14,
39, 47 e 50

21, 28,
21, 28,
21, 28,
21, 28,

Insígnia

Classes: 6, b, 11, 14, 2128,
39. 17 e 50
Insignia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39. 17 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes. 6, 8, 1, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, h, 11, .14, 21, 28,
39, 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
-39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, b, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, II, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, i 1, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, Ii, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insignia
Classes: 6, 3, 11, 14, 21, 28,
39. 47 e 50
insígnia
Classes: 6, 8, li, 14, 21, 25,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e.5Ø
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
InsIgnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia

Gama: 6, 8. 11, 14, 31 , 24
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21,
39, 47 e 50
Insígnia
.siasses: 6, 8, 11, 14, 21, 28,
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28.
39, 47 e 50
Insígnia
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28k
39, 47 e 50
Insígnia
Tèrmo a v 657.385, de 20-8-1964
Indústria Heliográfica Leopoldo
Machado S.A
Guanabara

Classes: 1, 8, 17 e 38
Titulo
Térmo n.9 657.386, de 20-8-1964

Indústria Heliográfica Leopoldo
Machado S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Artigos da classe
Térmo n.c 657.387, de 20-8-19964
Cerâmica São José Guaça S.A.
São Paulo

Class'. 16
Artipos de cerâmica: Aulejos, blocos
de cerâmica, ladrilhos cerânaicos lajotas,
lages, mosaicos manlhas, gingadeiras,
pisos, telhas, tijolos, tijolos furados, tubos de concreto e tanques de cerâmica
Têrmo n.° 657.389, de 20-8-1964
Cerâmica São José Guaçú S.A.
São Paulo

CEOUI
Indtiotria Brasileira
Classe 16

Azulejos, blocos cerâmicos ladrilhos cc.
râmicos, lajotas, lagcs mosaicos, manilhas pingadeiras, pisos, telhas, tijolos
tijolos l'urados, tubos de concreto e
tanques c cerâmica

▪
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Têrmo n.0 057.388, de 20-8-1964
Carámica São José Guaçú S.A.
São Paulo

Termo ti.° 657.393, de 20-8-1964
Banco Itamarati S.A.
São Paulo
Ç).i,na,Cbt/

Dezembro de

Termo ri. 657.399, P e 20-8-64
Cerâmica São José Guaçii S. A.
São Paulo
T.A.CCAÇ

Indtletris Breelleirs

Classe in
Para distinguir artigos de cerâmica:
Classe 50
Azulejos, blocos de cerâmica, ladrilhos
Para distinguir: Impressos em geral, cerâmicos. lajotas, lages, mosaicos, maanúncios impressos, ações, apólices, bi- nilhas, pingadeiras, pisos, telhas, tijo'os,
lhetes de sorteio, cheques, cartões co- tijolos furados, tubos de conc:eto e
merciais e de visitas, dcplicatas, detanques de cerâmica
bêntures, envelopes, faturas, folrinhas,
Termo n. 657.400, de 20-8-64
letras de câmbio, notas fiscais, notas
Cerâmica São José Guaçú S. A.
romissórias, aeis de corresondencia, paa,São Paulo
sageas, publicidade e propaganda em
geral, recibos
6 80

Cla s se 16
Sinal de Propaganda
*nano n.o 657.390, de 20-8-1964
Banco Itaamrati S.A.
São Paulo

ITAZIARATI
Classe 50
Para distinguir: Paeis de cparta, apeis
de oficio, memorando, faturas, recibos.
contratos, cartões de visitas e comerciais, envelopes, vales duplicatas, nota
promissórias letra de cambio, cheqces,
ações, ap . ;lices debêntures, passagens
aéreas, rodoviârias, ferroviárias e maritimaa, bilhetes, folhinhas e bilhetes de
excursão
Termos na. 657.391 e 657.392, de
20-8-1964
Textil Victor S. Atllah S.A.
São Paulo

p0,41,..
7..
.

Têm° n.9 657.394, de 20-8-1961
Cerâmica São José C;uaçú S.A.
São Paulo

13U AÇCTACI 1.

,Iaddetrie Brasileira
Classe 16
Azulejos, blocos de cerâmica, ladrilhos
cerâmicos, lajotas, lages, mosaicos, manilhas, pingadeiras, pisos, telhas, tijolos
tijolos furados, tubos de concreto e
tanques de certrnica
Térmo n.9 657.395, de 20-8-1954
Cerâmica São José Guaçú S.A.
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artilloi de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
betas, botinas. blusões, boinas. ba!sa.
chilros bonés, capacetes. cartolas. cara.
-maas. casação, coletes, capas, chatas,
zachecols, calçados, chapéus, cintos.
varas combinações, caminhos, calças.
de senhoras e de cria • .ras, calções, cal.
camisolas,
camisetas,
ças.
camisas,
ceroulas. colarinhos. cueiros,
cuecas
s 'ias. ( asacos, chinelos, dominós. acharci.ec as. ceroulas, colarinhos. cueiros.
s.aas casacos, chinelos. ducninós. acharpes. fantasias, fardas para militares. COlei ia is fraldas, galochas, gravatas. gor.
ros lo g os de lingerie. Jaquetas lamisés,
luvas, ligas
lenços. mantõs, meias,
• lõs, mantas. mandrião, manilhas. pa.
k tos. palas pea-oar, pulover. pelerinas.
peugas ponches, p olainas, pijamas, pte.
abas, p erneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos
saspensórios, sa idas de banho, sandálias,
sauteres shorts sungas. stolas ou slacks.
l er, toucas, turbantes. temos uni.
formes e vestidos
Classe 23 •
J p,tm. j uir Tecidos em gera l, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algtdão, alpaca, cânhamo cetim,
caroá, casemiras, fazendas e tec.dos de
là" em pecas, luta, jersey , linho nylon,

paco-paco, percaline, ratai, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos tmnenneabilizantes e tecichs de pano couro
e vestidos

Indústria 'Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Artigos de cerâmica:
Azulejos, blocos le cerâmica, ladrilhos
cerâmicos, !alotas, laqes. rosaieos. manilhas, pingadeiras, pi ;as. telhas tijolos,
tijolos furados, tubos de concr..:0 e
tanoues e cerámica
Termo n. 657.401 de 2C-8-64
Cerâmica São José Guaçú S. A.
São Paulo

:osS CUAO

r ecb.istria Brasileira

Termo n. 657.405, de 20-8-64
Cerâmica São José Guaça S. A.
São Paulo

C 3TAGUA
Indtletria Braelleire
Classe 16
Para nistinguir: 1-figos de erâmicat
Azulejos, blocos de carâmica ladrilhos
cerâmicos, lajota, iogas mosaicos manilhas, pingadeiras, pisos, tel t...as. tilelos,
tijolos furados, tubos t:e concreto
tanques de cer:imica

Termo n. 657.406, de 20-8-64
Banco Itamarati S. A.
São Paulo

iTAMARATI
a Sio Paulo—Capital
Classe 33
Insi gnia
Termo n. 657 407. r'e 2C-8-6-4
Banco Itamarati S. A "
São Paulo

BANCO ITAMARATi. S/A.
Nome corre:
Termo n. 657.403, de 20-8-64
Indústrias de Bebidas Milani S. A.
São Paulo

Classe 1

CgRANTUAÇO1
Inckletria Brasileira
Classe 16

BRIGHT0Az
Indústria Brasileira

`CZRANTACCA'

1964 4793

Para distinguir Artigos de cerâmica:
Azulejos, blocos de ceráMca, 'aririlhos,

cerâmicos, lajotas, 'ages mosaicos manilhas, pingadeiras, pkns, telhas ttjolos,
tijolos furados tubas da cone-eio e

Azulejos, blocos de cerâmica, ladrilhos

tanques de ceramica

cerâmicos, lajotas, lago, mosaicos ma-

Temlo n. 657.402, 4e 20-8-64
Cerâmica São José Guaçú S. A.
São Paulo

nilhas, pingadeiras, pisos, telhas tijolos
tijolos furados, tubos de concreto e

tanques de cerâmica
Têrmo n.o 657.396, de 20-8-1964
Banco Itarnarati S.A.
São Paulo

CERÂMICA nount
/fofo.
Es+
de S.Paulo
Classe 16
Titule

Classe 33

Teimo n 657.403, de 20-8 64
Cerâmica São José Guaçú S. A.
São Paulo

Alfredo Giangre nde
São Paulo

CUAO SÃO JOSS
IeCiidtria Brasileira

São Paulo

São Paulo

CA 5.4.10SÊ
Ct.J~.1 S.A

INAVE—IMOVEIS LTDA.
Nome Comercial

Termos na. 657.409 a 657.411, de
20-8-64
Tecelagem Columbiti S A
São Paulo

AIR

sTE

x

Cl.. ee.. 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose,

juta, linho. lã, fios plásticos, fios de

seda natural ou raion para tecelagem,
Classe 16.
para bordar, paar costura, tricotagent
Para distinguir: Artigos de cera•nica: e para crochê, fios e anhas de tado
Azulejos, blocos de cerâmica, ladrilhos
espécie
cerâmicos, 'ajotas, !ages. mosaic.s, na.
Classe 36
nilhas, pingadeiras, pisos, telhas tijolos Para distinguir: Artigos de vestuários
tijolos furados, tubo, de -onerei° e e roupas feitas em geral: Aaasall os,
tanques de cerainica
as entais, alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaTermo n. 657.404. de 20-864
doures bonés, capacetes, cartolas, ca
Cerâmica São Jo sé Guaçú S. A.
poças, casação, co.etes, capas, 0:ales,

Classe 33
Sinal de propagenda
Termo n. o 657.398, de 20-8-1954
Ivane — Imóveis Ltda

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes. aperitivos. anis. bitter, brandy. conhagee. Cervejas fernet, genebra gin kumel, licores. nectar, punch. pimpermint. rhurn,
sucos de frutas em álcoo!, vinhos, vernnith, vinhas espumantes, vinhos quinados. whisky

Indutria

Insígnia
Termo n.° 657.397, de 20-8-1964

PREMIADA
Indlietrai Brasileira

Classe 16
Binai de propaganda

cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cautas. combinações, carplaho .a calças,
de senhoras e de crianças. ezdções. calçar, camisas, camisolas. camisetas,
Cuecas, ceroulas, colai inhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominõs, achar•
‘artsuias, fardas para militares, co, egials, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas. lacitzes,
luvas, ligas, lenços. mentias. meias,
maiôs. mantas, mandrião, manilhas, paa
letós, palas, penhoar, pulover, pelaria"
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porta-copos, porta-niquels, porta-lotas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes auporres para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, :acaras, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para
costumes, para marcineiros, para saaateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para iadrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guar.
rações de material plástico para ilidas.
iria geral de plásticos
Classe 31
Terra° n. 657412, de 20-8-61
Para distinguir os seguintes artigos:
91scalbrás” Distribuidora Brasileira de barbantes, barracas de campanha, corCalçados Ltda.
doal5a, cordas, correias de transmissão,
cobertura de lonas 51t . 1bni, aanao lonas
Sio Paulo
para freios, mangueiras e tendas
Classe 22
"MS CIAM
Para distinguir: Fios em gerai para
tecelagem e para uso comum. Linhas
l 550
para costura, bordados e tricotagem.
. es
Fios de algodam fios de inho, Unhamo e juta. fios de seda natural, ratona
Termo n. 657 413 da 20-3-64
"Discalbrás" Distribuidora Brasileira de e fios de lã para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para
Calçados liada.
São Paulo
crochet, fios plásticos e fios de ululose. Linhas para pesca

peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudo,.
auspeasórios, saldas de banho. sandálias.
suciares, shorts. sungas, atolas ou slacks,
tufem toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23
amta8 ara soppast. :ajnaunsjp grad
tidos para confecçtles em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
"caroá. casemiras, fazendas e tecalos de
Paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabIlizantes e tecidos de pano couro
,.-an peças, juta, jersey, linho, nylon.
e vestidos

elISQUE BOIEIS
Classes: 1 a 50
Expres Ao
Termos as. 657.414 a 657.416, de
20-8-64
Tecelagem Santa Constância S. A.
São Paulo

SANTA CONSTANCIA
Indwa t ri a Brasileira

Termo n. 657.421, de 20-844
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrala
Indústria de Pael Leoa Feffer S. A. luras metálicas para construções, lameSão Paulo
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material IsoB.30RI?
lante contra frio e calor, manilhas, massoa para revestimentos de paredes, ma.
' Indústria Brasileira:
deitas para construções, mosaicos, produtos de base as çáltico, produtos para
Classe 38
tornar, impetmeabilizantes as argamasAros para guardanapos de papel sas de cimento e cal, hidráulica, pedraaglutinados. álbuns (em branco), édbuns gulho, produtos betuminosos, Impermea.
para retratos e autógrafos, balões (ex- bilizantes liquidas ou sob outras formar
ceto para brinquedos) blocos para para revestimentos e outros como nas
correspondência, blocos para cãlculos, construções, persianas, placas para pablocos para anotações, bobinas brochu- vimentação, aças ornamentais de ci.
ras não impressas, cadernos de escre- mento ou gesso ara tetos e paredes,
ver, capas par :documentos, carteiras. pape) para forrar casas, massas anticaixas de papelão,, cadernetas, cader- rcidos para uso nas construções, parnos, caixas de cartão, caixas para pa- quetas. portas, portões, pisos, soleiras,
pelaria, cartões de visitas, cartões co- para portas, tijolos tubos de concreto.
merciais, cartões indicas, contei, car- telhas, tacos, tubos de ventilação, tantolina, cadernos de papel melimetrado ques de cimento, vigas, vigamentos e
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
Termo a. 657.427, de 20-8-64
de cartolina, crapas planograficas, caIndústria Mecânica Showa Ltda.
dernos de lembrança. carreteis de paGuanabara
pelão. envelopes envalucros para- charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, Milhas índices.
Rolhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Classe 50
de papel transparente; pratos, papeliIndústria mecânica -em geral
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
Termo n. 657.429, de 20-8-64
papéis sem impressão. papéis em branca
Farjoun •S Cia. Ltda.
Têrmo n. 657 . 417, de 20.8-64
Guanobara
"Discalbrás" Distribuidora Brasileira de para impressão. papéis fantasia. menos
Par Sanar, paredes, papel almaço com
Calçados Lt la
ou sem pauta papel crepon, papel de
3ão Paulo
seda, papel impermeável, papel em bo.
bina para impressão, papel encerado,
CRER( PrONUS
Palel higiénico, papel impermeáliel.
para copiar papel para desenhos, paClasses: 1 a 50
Indústria Brasileira
pel para embrulho impermeabilizado
Expressão
papel para encadernar, impei para esClasse 36
Termo n.1 657.418, de 20-8 64
crever, papel para imprimir, oapel paArtigos da classe
"Discalbrãs" Distribuffird Bias,leira de rafina para embrulhos, papel celofane,
Calçados Ltda.
papel celulose, papel de linho, papel
Termo n. 657.435, de 20-8-64
São Paulo
abaorvente, papel para embrulhar taLeopoklr Marques Petry
baco, papelão, recipientes de Papel. roSanta Catarina
0113133 10 CALÇAI(
setas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente. sacos de papel.
Classes: 28, 35, 36 e 39
serpentinas: tubos postais, de cartão,
Expressão
tubetea de aapel
Termo n. 657.419, de 20 8-64
Termo n. 657.422 a 657.424, de
"‘C:5
Ir;0,,44‘
"Discalbrás" Distribuidora Brasileira de
20-8-64
Calçados Ltda.
Kevikran Plásticos Ltda.
,L,.‘akt)
São Paulo
São Paulo

Fares.proirt

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas
bases para tele fones, baldes, bacias, bolam, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios. cruzetas.
caixas para acondicionamento de ali. de material plástico para
raentos, caixas
CIITBR D0 SAPATO
baterias, coadores, coos, canecas, coSINFIN
lheres, conchas, cestas para pão, cesti
InKleiria
Brasileira
abas capas para álbuns e para livros
Classes: 28, 35, 36 e 39
cálices, cestos, castiçais para veas
Classe 28
Expressão
'caixas para guarda de objetos :rtuPara distinguir: Solas, solados e saltos
chos. coadores para chã. descanso para
de material plástico
Termo n. 657.420, de 20.8-64
pratos. copos e copinhos de piaa'aco
Classe 36
Pianofatura
Paulioa
S.
A
para sorvetes, caixinhas de plástico
Para distinguir: Calçados em geral
São Paulo
para sorvetes, colherinhas. pasinbas,
Classe 39
garfinhos de plástico para sorvetes torOOLDEN—KLANO
4 Para distinguir: Solas. solados e saltos
rai:lhas de plástico para sorvetes, disc
de borradia
Indástria Brasileira
embreagens de material plástico embalagens de material plástico para sorveTermo n. 657.428, de 20-8-64
tes estojos para objetos, ropumas de
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Classe 9
nylon, esteiras, enfeites para automó- Para distinguir instrumentos ~cais •
Guanabara
veis, massas anti-ruidos, escoadores de suas partes integrantes: Acord-aies, arpratos, funis, formas para doces. fita, cos. bandolas, bandolins bombo, hong&
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos banjos, baterias, contrabaixos, cordas
Para bolsas, facas, guarnições, guarni- para instrumentos musicais, ctiacas. cai0STRIA BRASILEIRA
çóes para chupetas e mamadeiras, guar- xa de rufo, clarinetes cavaquinhos casnições para porta-blocos. gi:arnições tanholas, cravelhas para 'astrumentos,
para liquidificadores e para batedeiras cordata cometas, clarins estalos para
Classe 16
de frutas e legumes, guarnições de ma- instrumentos musicais. estandarte. fa- Para distinguir: Materiais para constru
terial plástico para ctensallos e (»jatos gote, flautas, gaitas guitarras gonzos, çaes e decorações: Argamaasas, argila
guarnições para bolsas, garfos , galerias harpas, harrnõnicas. maceta, rraracas• areia, azulejos, patentes. balaustres. blopara cortinas, jarros, laminados, plás- ocarina. órgãos, pifano, pandeiros, pa- cos de cimento, bloros para pavimentaticos, lancheiras, mantegueir&e, mala* lhetas, pianos. piano'as, pratos istão, ção, calhas, cimento, cal. .cré, chapas
brin per.declores de roupas, puxado rabecão. realejos. surdinas. saxofones t Wantes. caibros, caixilhos; colunas;
tu para móveis, pires, pratos, palitei- timbares, tamborins, trombones tarra- chapas para coberturas, caixas dágua.
ro., pás de cosinha, pedras pomes, arti- cilas, tambores, triângulos, troinl-,0 ies de caixas para coberturas, caixas Mut,
varas, violas, violão, violino e
caixas de descarga para etixos, edificagos. Protetoe 3 para documentos. puvioloncelo
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
xadores jia água para uso oomesuco

BÉLGICA

tkt.'1
1"45r
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não. :amuros, couros. vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caia is
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e tiara livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis. pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem. sacolas, saltos. solas e soladas.
tirantes para arreios e valises
Termo n. 657.434, de 20-8-64
Mariu's Cabeleireiros Ltda
Guanabara

LI

Fi. 5

Classe 48
Perfumaria. cosméticos, preparados para
o cabelo, artigos de toucador, artigos
para cabeleireiros
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Termo n. 657.436. de '.:3-844
Paraiso dos Brotinhos Confecções Ltda.
Guanabara
'PARAISO DOS BROTINHOS

Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
Tènno 11.9 657.442. de 20-8-1961
&peças Vivian Ltda.
Paraná

Classe 36
Artigos de vestuário para crianças e
jovens em geral

Sopeçat vivati

Termo n. 657.437, de 20.8-64
Sapataria Lontra Ltda.
Guanabara

Classes: 6, 11 e 21
Titulo

LONTR
Classe 36
Calçados em geral, cintos, meias, cantigas. aborta, blusões e calças
Termos na. 657.438 a 657.441, de
20-8-1964
"Rei da Voz" Aparelhos EletroSonoros S.A.
Guanabara

Usino n.• 657.443, de 20-C-1964
Mecánica Auto Luz Leda.
Paraná

Mecânica Autoi Lux
Classe 33
Titulo
Termo n.a 657.444. de 20-8-1964
Representações Olimar Ltda.
Paraná

Representações
_

MAU CHEIRO

limar

Classe 36
Uasse 41
Titulo
Para distinguir: Alimentação para aves
Termo n.° 657.445, de 20-8 1964
e animais, arroz, amendoas, araruta.
Madeiras do Brasil l`Ámitada
alpiste avela, amido, ameixas, azeites.
Paraná
açúcar. azeitonas, aveia, aves abatidas,
aturn, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, caMadeiras do Brasil
nela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camarâo, canas, carne de baClasses: 4 e 33
go, açucar, café, cravo canela cebola
Titulo
alho, azeite, banra, massas alimentícias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas, Termos as. 657.447 a 657.452, de
20-8-1964
creme de leite, creme de muro, condimentos, crustáceos, chá, cravo, cacé, Companhia de Sneamento do Paraná
— Sanepar
cangica, charque, calcos, castanhas, coParaná
minho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces, de
tomate e de carne, ervilhas, enxova,
erva-doce, essérincias para balas, para
docea e para alimentos, Nada, frutas.
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos, fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, geléias, geléias de mocotó,
goiabada, gorduras, grão de bico, glacés, glicose, gelatinas, granulos:linguas
~INL ffiaatea
linguiças, leite, lombo, lombo, leite condensado, leite era pó, legumes, lentilhas,
lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
15
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos, Para distinguir:Classe
Artefatos de porcelana,
molhos, margarina, massas alimenticias faiança, barro e terracota louças vidrae de tomate, melado, milho, noz-mosca- tisticos e instalações sanitárias: artefatos
da, óleos comestíveis, ostras, paios, pes- da, para uso caseiro. adornos, fins ar..
segada. peixes, pescados, panetones, de ceratnica para uso caseiro, adornos e
pasta de amendoim, pikles, patês, pasfins artisticos, alguidares, almofarizes,
tilhas. pó para pudins, ralinéa, pães. assadeiras, barris, bules, bidila, bacias,
pões de fôrma, pimenta, presuntos, pol- bebedouros, biscoiteiras, boinbonieres.
vilho, queijos, quirera de milho, rações andelas. anheiras, copos, consolos, cal.
balanceadas, requeijão, r6scas, sag% deirties, cântaros. cadinhos. cofres,
tidos, sucos de frutas, salsichas, sal, cubas compoteiras comedores para aves,
toucinho, tremoços, trigo torrões, tor- caçarolas, canecas, centro de mesa. desradas, târaaras, tapiocas, vinagre
tros, graus, globos. jarras. Jardineira:,
licorairos, leiteiras. lavatórios, manta.,
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti- guelras, moringas, molharas. &aba. pivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cer- rai, pratos, pilões. pratos para ornatos,
vejas, essencias para bebidas alcoólicas. pias, pinos, porta-lotas, potea, portagenebra, fernet, gyn, licores, kumel, toalhas, porta-papéis higiênicos sopeinectar, punch, pipe-minte, rhum, suco ras, saladeiras saleiros, serviços para
de trutas com álcool, vinhos quinados. refrescos, serviços para fria, chá e
vinhos espumantes, vinhos. vermoutes. Jantar, travessas, talhas, taças toldas.
vasilhames vasos sanitários, xícaras
vodka e wrisky
Classe 21
Classe 43
Para distinguir: Refrescos e águas na- Para distinguir: Amrotecedores, armaturais e artificiais; refrescos de frutas, ções, alavancas de camb o, alavancas
filmas naturais, minerais e artificiais. de freios, alvados para lanças, bicicleáguas gasosas, caldo de cana, laranja- tas, braçadeiras de mola, barco:, cubos,
da, limonadas, sodas e sodas-water conjunto de direção, carrocerias, chas-
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ais, caminhões, carcassas, desligadeiras,
estribos, engates para carros, eixos intermediários, freios de pé, freios de mão,
hélices, lanchas, molas, molas para carros, motocicletas, manivelas, porta rodas, para-lamas, porta laterais, pedais
para choques, radiadores, para automóveis, reboques, suporte para brisas, tanque de gasolina, tratores, varetas de
controle, viaturas mecânicas, locomoventas, viaturas para tração mecánica, viaturas mecanicas para aviação
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cr, abanas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
chapas para coberturas, caixas dava,
caixas para coberturas, caixas digna
caixas de descarga para etixos.
ções premoldadas, estuque, emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, :stru.
turas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção, 'ages, lageotas, material iso.
Jante contra frio e calor, manilhas, tuassai para revestimentos de paredes. .na.
&iras para construções, mosaicos, produtos d. base as cáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, pi.clutos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anil.
rcidos para uso nas construções, par.
gutas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, taras, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitr8s
Classe 31
Para distinguir: Anéis de vedação para junções, arruelas, bujões, barbastes,
bucras, cordoalhas, cordas, correias de
transmissão, canaletas, fitilhos, gacjetas, lonas, lonas para freios, mangueiras, rolhas, tampas, tiras, tampões, tu
bulações para vadações e tendas
Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns Impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, tornais, livros, ublicações. revistas, °Naos
de publicidade em geral, programas ra.
d.ofonIcos e rádio-televisionados, aças
teatrah, e cinematográficas, programas
circenses
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
literais de propaganda, cheques, clichês,
crtões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas irapressas, notas promissórias, recibos e
rótulos
Termo n.o 657.454, de 20-8-196a
Indústria de Produtos Alimenticlos
Maringá Ltda,
Paraná
Indústria

_de

Termo n.° 657.446. de 20-8 1964
Vittorio de Martino
Paraná

Agro-Pecuana
Cáscavel
Classes: 2 e 7
Titulo
Têrmo n.o 657.453. de 20-8 190-i
Cerealista São Cristóvão Ltda.
Paraná

.Cerealista
Seic, CristovãO
Classes: 33 e 41
Titulo
Térmo n.° 657.455, de 20-8-1964
Bar e Restaurante Bleu Star Ltda.
Paraná

Bar e Restauranti
Bleu Star
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulo
Termos as. 657.456 e 657.457, de
20-8-1964
Albra S.A. Indústria e Comercio de
Tecidos
Paraná

TARUMA\
idústria Brasileira.'
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Artigos de vestuário, de tôda sorte, Inclusive de esporte e para crianças
(fraldas, cimeiros, etc.)
Troios as. 657.458 e 657.459. de
20-8-1964
Albra S.A. Indústria e Comércio di
Tecidos
Paraná

ALBRA
, Indústíia Brisileirá"
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 36
Artigos de vestuário, de toda corte, Iaclusive de esporte e para criança'
(fraldas, cueiros, etc.)
Termo a.* 657.160, de 20-8-1964
Mabele Boutique dtLa.
Guanabara

MADRE

Produtõs •

INDOSTRIA BRASILEIRA

61i nfe-nticicià

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blue.,
botas, botinas, b/usões, boinas, babam
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casação, coletes, canas, diaba,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carptahos, calças,

Maringa •
Classes: 41. 42 e 43
Titule
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de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias, casacos, chin. los, dominós, acharpes, fantasias, farlr a para militares, colegiais, fraldas, ga: ,-.has, gravatas, gorros. jogos de linge ir, jaquetas, !armes,
luvas, ligas. len;as, inanias, meia.
tuaiõs, mantas, raindrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches. polainas, pijamas, pu,.
nhos, perneiras, quicnonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
saspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts. sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.0 657.461, de 20 8-1964
Oliveira Pinheiro Calçados Ltda .

•

Oliveira Pinheiro
Ca!çaC23 Ltda.
Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Art , gos dc estuári.)s
C roupas feitas ern geral: kgasalho:;.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. ba1Y."douras, bonés, capacetes, cartolas, caia puças, casação, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações, caminhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casac9s, chinelos, dominós, acharpea, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, 'amis.
luvas, ligas, lenços, mantéis, melas,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches. polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas. atolas ou slacks,
tuim. , toucas, turbantes, ternos, uniformes "e vestidos
Termo n.° 657.462. de 20-8-1964
Pinheiro Aguiar Calçados Ltda.
Guanabara

Pinheiro Aguiar
-Calçados Ltda.
Indústria brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
c roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chalet
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 litigaria, jaquetas, Inas,
luvas, ligas, lenços, mantós. =ias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, palcIós, palas, penhoar, pulovcr, pelerinas,
amigas, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
rnb e de chambre. roup5o. sobretudos,
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suspensórios, saidas de banho, sandálias,
aut. teres, shora, sungas, atolas ou siada,
tuier, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.o 657.463, de 20-8-1961
Nilmar Cirna loto Ltda.
Guanabara

NILMAR
IMSOSTRIA BRASILEIRA.
Binóculos, bússolas, •filmes revelados,
fotocrafias reveladas, /entes graduadas,
oculcs, óculos para proteção da
solar e máquinas fotográficas
Têrmo n.° 657.484, de 20-8-1964
Alberto Rodrigues Costa Real e Vitor
José Melo Alegaria Lobo

MOLHE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Bac&recidàs, bernicidas, car; .apticidas e
raticidas
Tê; mo n.° 657.465, de 20-8-1964
Transhid — Transmis.:os í hdrátilicas

máquinas amassadeiras, máquinas de
abrir chaveta:, máquinas aftadoras de
ferramenta . máquinas de arqueação e
embalagens volumes, máquinas para
ajustar, máquinas de furar, máquinas de
atarrachar, batedeiras, motores, máquinas de costura, máquinas para
_construções e conservação de estradas.
máquinas de corte de madeira, máquinas classificadoras, máquinas compressoras, máquinas desempalhadoras, máquinas emilhadeiras, máquinas ensacadeiras, máquinas para extração de óleos
máquinas de fabricar papel, máquinas
para fabricar telas de arame, máquinas
de impressão, máquinas insufladoras,
máquinas limadoras, máquinas de lixar.
macacos, mancais, meadeiras..martelos
mecânicos, moinhos para cereais. máquinas de lavar vasilhames, máquinas
para fabricação de bebidas, maçarocas,
mandris, mecanismos impulsionador do
diferencial, máquinas para malharia, máquina para moldagem. máquinas para
panificação, máquinas para olaria, máquinas operatrizes, máquinas pulverizadoras, máquinas de polir, máquinas de
rosquear, máquinas rotativas paar usinar
ferro, aço e bronze, máo,einas para rotular, máquinas de serrar máquinas de
arrolhar e tampar vasilhames, máquinas
para terraplenagem, máquinas para tricotagem. máquinas de mongir máquinas
de ordenhar, máquinas de tosquiar, máquinas para beneficiar café e arroz.
moinhos para café, máquinas para preparar adubos, máquinas de fazer macarrão, ordenhadores, pinhões, pistões,
politrizes, prensas,. punções, plainas, placas para tornos, prensas hidráulicas.
platinados, pedais de alavancas, polias,
placas de verificação para hélices de
avião, rodas para veículos, roletas, retentores. redutores, reguladores, rolamentos, serras, serras mecânicas, suporte equilibrado para hélices, teares, turbinas, torcecieiras, tesouras, tesouras
mecânicas, tornos, tornos revólveres.
tupias, tirantes, transportadoras, tuchos
de válvulas, terminal trazeiro do motor
de partida, terminal da ancora do eixo
do bendix. virabrequins, ventoinhás,
válvulas, ventiladores para automóveis
(do motor)

Classe 6
Para distinguir: alavancas anéis autolubrificadores. alavancas paar suspender
veículos, batedeiraà, bielas. burrinhos
Termo n .9 657.466, de 20-8-1964
blocos de motor, bronzinas blocos, barIntercâmbio de Metis Inlac S.A.
ras, bombas .runiclores para cereais, beSão Paulo
toneiras, bola de carburador, breques.
bombas hidráulicas, cruzetas. cilindros.
cámbios, cabeçotes, cariar de embreagem, caries de motor, comutadorés
cubos de placas de embreagem, cuiairas de cilindro do motor, caixas de
lubrificação, coroas, caldeiras, chapa
protetora de cmbreagem, caldeiras a
vapor para fins agrícolas, coletores de
Nome Comercial
arranco, carburadores, ccrrentes de disTermo n.o 657.469, de 20-8-1964
tibuição, caixas de câmbio, caixa de
movimento central, colares de esferas
aLticinios Moema Ltda.
para direção e movimento central, capMinas Gerais
tadores de chamas, cubos motores seletivos para veiculos de tração nas quatro rodas, dínamos, diferencial, dispositivo de !quiçá° elétrica, dragas. desnatadeiras, desintegradeiras, descascadeiras,
descascador, distribui3ores de gasolina,
espuladeiras, eixos, embreagem, engraxadores, engenhos de cana, espremedores, engrenagens, exaustores para forjas, lavadores, esmeris, aspulas, foles de
forjo, frezas, fusos, furadeiras, forjas,
freios, fornos, freios magnéticos guilhotinas, guindastes, geradores, gaze'.
ficadores, guinchos, graxeiras, gatilho
de,partida do funcionamento de engreClasse 41
nagens de velocidade do veiculo, inje- Queijo tipo mussarela, queijo prato,
tores de carburadores, írjetores, juntas queijo cavalo, queijo tipo parmesão,
universais, lamlnadores, lubrificadores, gkeIjo minas, requeijão e manteiga

INTERCÂMBIO DE
METAIS "INLAC"S. A.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Dezerniorc de 15..;4
Termo no.° 657.467, de 20-8-1961,
Ari Qlguin da Silva
Guanabara
11 gee
Eli
Iffil

Gu44

Classe 32
Jornais, revistas, boletins e pruapectos
Termo n.° 657.468, de 20-8-1964
Revista Continente Editorial Limitada
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Revista, ¡o; nais e livros impressos
Termr

s.

657.489, de 20-8-1964
:ra Orion Ltda.
São Paulo

ORION
Ind.Brasileir;
Classe '32
Livros imo: . .xas
Termo n.° 657.490, de 20-8-1964
Rochester — Cosméticos Jnchistria e
Comércio tLda.
São Paulo

tiOCHESTER

Ind, Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essencias,
tratos água de co/ánia. água de touca
dor, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, águf
para barba, loções e tônicos para CM
cabelos e para a pe'e, brilhantina, Ima
dolina, batons, cosméticos. fixadora
de penteados, petróleos, óleos para oo
cabelos,. creme evanescente, cremes gor.
Jurosos e pomadas para limpeza da pe
!e e "maquilage" depilarios, desodo
rantes, vinagre aro,nático, pó de arro:
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana c sobrancelhas, preparados par,
embelezar cilios e olhos, carmim pari
o rosto e para os lábios, sabão e creu,
para barbear, sabão liquido perfumar!,
ou não. sabbnetes, dentifrícios em pd
pasta ou liquido; sais perfumados par,
banhos, pentes, vaporizadores de perla
me; escovas para dentes, cabelos, unha
e aios, rum de :ouro, saquinho pariu
asado, preparados em pó. pasta. Ilqui
do e tijolos ara o tratamento das unha:
dissolventes e vernizes, removedores dl
cuticulara glicerina perfumada para o
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, dlios e pintas ou sinais arti
ficiais. óleos para a pele
Termo
657.491, de 20-8-196a
Rover — Industrial, Tecido,: e Roupa
Limitada
São Paul,

OVER"
Ind.Brasileira
R

Classe 36
Blusões, jaquetas, japonas e paletó.

