SEÇÃO III
ANO XXII -

DEPARTAMENTO NACIONAL
OA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio, 31 de janeiro de 1964
MARCA INDEFERIDA
Têrmo 389.917 - marca - Corrente - classe Z2, do requerente Editara Corrente S. A. - Indeferido, de aciirdo com o artigo 96 do C6digo e noa tannos do parecer do
Diretor da Divisão Jurídica. - Republicado, novamente, por ter saído
com incorreções.
DIVERSOS
Termo 115.765 - nome comercial
Construtora Rabecchi Ltda. Requerente - Construtora Rebecchi
Ltda. - Expeça-se o certificado do
registro, nos Urram da decisao do
Superior Tribunal Federal, persa aa
-xafinl.
Termo 115.766 - nome comercial
- Construtora Rebecchi - Requerente - Construtora Rebechi Ltda.
- - Expeça-se o certific.gdo de regiaUtro nos termos da decisão do Sup.
Tribunal Federal, paga a taxa final.
RECONSIDERAÇÃO DE
DESPACHO
Alfredo Colombo - no pedido de
reconsideração do despacho de indeferimento do têrmo 401.584 - titulo: Foto Postal Colombo - Reconsidero o despacho que indeferiu o
presente pedido, para efeito de conceder o registro, uma vez que a marca havida como impeditiva pertencê
a prapria requerente.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES Dia 31 de janeiro de 1964
EXIGÊNCIAS
N.° 71.293 - Jaziel de Cargueira
Luz - Satisfaça exigência. .
N.° 88.832 - Indústrias Reunidas
Sofá-Cama Drago S. A. - Satisfaça
exigência.
N.° 118.818 - Erik Onunius

Satisfaça exigência.
N.° 122.007,- Ind. de Canaletas
para Autos Plastican Ltda. SafioNa exigência.
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148.004 Helder Cardoso Pina
REVISTA DA PROPRIEDADE - N.Satisfaça
exigência.
I N. 148.005 - Jose Araujo Cm vao
lho
Satisfaaç exigência.
. INDUSTRIAL
N. 14? 0 n4 - Remington Arma
•

N.° 122.028 - Eletro Metalúrgica Nelmar Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 122.203 - Compagnie de
Pont A. Mousson -- Satisfaça exigência.
N.0 122.208 - Jayme Minati Satisfaça exigência.
NP 122.281 - Jena' Lauritz Jansen - Satisfaça exigência.
N.° 122.291 - Greven & Cia. Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 122.624 - Egon Frederico
Becker - Satisfaça exigência.
N.° 122.782 - 122.783 - Sinisha
Trifunovic - Satisfaça exigência.
N.° 122.797 - Antonio topes de
Castro Moreira - Satisfaça exigência.
N.° 122.877 - Erich Gustav Jan.
neck Hamrner - Satisfaça exigência.
N.° 107.109 - Chemischo Werke
Witteu Gesellschaft Mit Beschankter
Haftung - Satisfaça a exigência.
N.° 114.166 - Wilmot Breeden
Limited - Satisfaça exigência.
Richard BuckminsN.° 122.065
ter. nanar - Satisfaça exigência.
NP 122.460 - Heberlein Si Co A
O - Satisfaça exigência.
N.° 122.859 - Band It Co Organizada sob as leis do Estado de Delaware - Satisfaça exigência.
NP 122.897 - Oscar Montchieff
Stanley - Satisfaça exigência.
N.° 122.999 - Otto Schwertl Satisfaça exigência.
N.° 98.553 -- Atina Paulista S.
A. Ind. e Comércio - Satisfaça exigência.
N.° 105.493 - Ciba Societe Anonyme - Batisfaça exigência,
N.0 110.051 - Ciba Societe Anonynte - Satisfaça exigência.
NP 112.577 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm Meister Urdiu 8s 1Bruning - Satisfaça exigência.
N.° 113.032 - Maria Dora Faask
ni - Satisfaça exigência.
NP 114.325 - Alfred W. Luta
- Satisfaça exigência.
N.° 118.290 - Ind. Mecânica
Majea Ltda. - Satisfaça migando.
NP 119.742 - Oscar Manuel
Calluso, Santiago Antonio Gallus° e
Luis Rabio Calluso - Satisfaçam
exigancia.

N.° 120.987 - Creneral Electric
Co - Satisfaça exigência.
N.° 122.834 - Indústria e Comercio de Azulejos Rizzo Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 123.429 - Gustav Schickaa
dana - Satisfaça exigência.
N.0 123.676 - Crylor S. A. Satisfaça exigência.
N.° 127.859 - Monsanto Chemical Co - Satisfaça exigência.
Na 128.826 - Monsanto Chemical Co - Satisfaça exigência.
N.° 129.620 - 132.335 132.383 - 132.487 - Monsanto
Chemical Co - Satisfaça exigência.

NP 141.315 - Galcon Representações Comércio e Importação Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 144.081 - Ucb Union Chimique Chemische Bedriliven S. A. Satisfaça exigência,
N.° 144.103 - Horacio Saes Filho - Satisfaça exigência.
N.° 144.674 - Vieira & Montei.
ro - Satisfaça exigência.
N.° 145.099 - -The Norwich
Pharmacal Co - Satisfaça exigência.
N.° 147.594 - Victor Rakowsky
- Satiafaça exigência.
N.° 147.595 - Victor Rakowsky
- Satisfaça exigência.
l'a.° 147.752 - Ais Products And
Chemicala Inc - Satisfaça exigência..
NP 147.788 - Rohm as Hm Co

-

Satisfaça exigência.

N.° 147.823 - Gerge Gerst Vinyeny Julius Gerst Robert Walter
•Gerst Gerog Halmutch Gerst - Satisfaça exigência,
N.° 147.824 - Metalúrgica Anoto Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 147.827 - Acacia'e Publicidade e Representações Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 147.828 - Ind. de Plásticos
Plassol Ltda. - Satisfaça exigêrtaia.
N. •147.830 - Werner.

bert - Satisfaça exigência.
N. 147.831 - Ryuhei Yamamoto e
Ichiro Tomita ..- Satisfaça exigência.
N. 147.832 - Plástico União S.A.
- Satisfaça exigência.
N. 147.977 - . Herberto Gerardo
Wittrup, Lauritz Wittrup, IVhguelEiont
Vincenz - Satisfaça exigência.
N. 148.000 - Primo Carbonari
Satisfaça exigência.

[ Inc - Satisfaça exigência.

Co

I

N. 148.020 - Wilma Beckers
'Satisfaça exigência.
N. 148.034 - Cosnmissariat A

L'Energie Atomique - Satisfaça ela.
gência.

N. 148.035 - Morcardsharmmars

Mek Verkstads Aktiebolag - Satisfaça
exigência.
N. 148.098 - 148.097 - Ichiro
koibtahi - Satisfaça exigência,
N. 149.629 - Tecelagem Taquara
S.A. - Satisfaça exigência.

Exigências:
N. 119.446 - Montana S.A. Eu.
genharia e Comércio - Satisfaça mi.
gência.

N. 122.027 - Industria de Calça.
dos -Francisco Rosifini S.A. faça exigência.
N. 123.348 - Anwropa Industrie
Plásticas Ltda. - Satisfaça exigência.:
N. 127.583 - Bernard Silverstein •-•
Satisfaça exigência.
N. 131.333 - Internatonal Businesa
Machines Corp. - Satisfaç exigência.
N. 131.360 - Ancora Cia. le lad
austria e Comercio - Satisfaça exigênd
cia.
N. 1.34.245 - Importadora &mal

Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 137-.361 - Acre Comercio e Ia.,
dustria de Aparelhos Mecânicos Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 138.680 - Controles Automaticoa
Serrnar Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 145.035 - The Hoover Co. Satisfaça exigênci.
N. 146.307-Roberto Mcckus Fiiho
- Satisfaça exigência.,
N. 147.335 - Novo Rumo Industriai
e Comércio de Moveis Ltda. - Sais.
fuça exigência.
N. 147.350 - The General Electria
Co. Limited - Satisfaça 'exigência.
N. 146.378 - Perma Plasticos S.A*
- Satisfaça exigência.
• N. 147.399 - Dun/op Rubber Co.
Limited - Satisfaça exigência.
N. 147.558 - Manuel ChristIno
Satisfaça exigênca.
•
N. 147.410 -- AI Car Servçoa
Automoveis - Satisfaaç exigênci.
N. 147.411 - Henrique Mayer o¡
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 142.557 - Ronson Corp. - Se*
Caraça exigência.
N. 144.324 - Unilever N V Maça exigência.
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dIÁRIO OF:CIAL (Seção III)

- As Repartições Públicasi
deverão remeter • expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diáriamente, até às
oporyoo amua
15- horas, exceto aos sdbados,
ALBERTO DE BRITO .PEREIRA
quando deverão fazê-lo até ds
caem s eamnça na puet.scaçaaa
~PM IA maça• na aasai4o
11,30 horas.
MURLO
FWPREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
- As reclamações pertinente: à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de•açao
verão ser formuladas por es1944-5n a. oweas,...* do maimadiambee delw Dedwele~11
crito, à Seção de Redação. das
W.
Se drudir1Sde"Isidue~1 de edIrdeda"d,
II as 17,30 horas' , no máximo
•
do indiddrid Carndlerele
ali 72 horas após a salda _cios
bateram noa aijaineacla Departanneato Os Imanam ~ao*
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
- dactilografados e autenticados,
Fulmordatos
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES e Rumou= 7
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interiorb'
- Excetuadas as para •
Semestre
.
C4800,00
,Semestre
• • • Cr$ 450,00
exterior., que serão sempre
Cr$
1.200,001A/to
Ano
900.00
•
• • Cr$
•
anuais, as assinaturas poder
Extenor:
•
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époj
ca, por seis meses ou am aria.; Ano
. Cri 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas'
poierão ser suspensas sem parte superier do enderèço vão continuidade no recebimento
impressas o número do talão dos jornais, devem os auinanaviso prévio.
Para faci!itar aos assmantes de registro, o má e o ano em (es providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a veriffração do prazo de vali- que findard.
A fim de evitar solução de mtnima. de trinta (30) dias.
dade de suas assinatura% na

EXPEDIENTE

Fevereiro de 1964
•,
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
leuereiro de cada ano e à(
infetadas, em qualquer época,
pelos órgãOs competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quane.31.
• sua aplicação,, solicitam"
usem os interessados prefe.•
reneialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solidtarent no ato da as*
•
natura.
- O funcionário público federa!, 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$ 0,50, se do mesmo
ano e de Cr$ 1,00, por cuia
decorrido.

N. 146.573 - Augstito Costa • -I N. 120.977 - Beecharn Research Liai N. 414.421 - Moi! - Produtos
N. 43g.624 - Cobprit
Bebia
boratorie.s Limited - Satisfaça exigén- 'Químicos para Indústrias Ltda.
- Brasileiras Colprit Ltda.
exigência.
Cl. 12,
Ni. /47.112 -/Gilea auseppe Casca ca.
d. 4.
N. 437.040 - Pedra OBnita - .Po
N. 123.349 - Ameropa Industria, N. 418.536 - Nogueira - J. No- dra Bonda Administradora e Agricok
••• Sats1aça exigVnai.
11/.a74 - Roberto Sabat= - Piártica Ltda. - Satisfaça exigência. Igueira Calçados - Cl. 36.
udá. - 1. 50.
Palma
54,::aça exigência.
I N. 145.677 - Sociedade dos Vinhos N. 418.591
N. 436.642 - Rege Noei - Regi
Arnaldo
ovi Regeneração de Borracha Ltda.
Daimier Benz Ak- Borges Irmãos San - Satisfaça ui. Jose Palma - cl. 14.
N. l•i6.656
te-aa:t.s.1sciialt - Satisfaça exigência. çtê!lcia•
N. 418.592 - Quel - Arnaldo Jose - cl. 39.
4 147.673 - The Gillette Co. - N. 147.814 - Serelec Eletronica
Palma - Cl. 14.
N. 436.679 - Tobeck
Tobeck
BullerS.A. S.A. Carreias e Acessorios Industriaia
S : alça exigência.
naltada - Satisfaça exigência.
N. 423.681 - Lisbetil
N.
147.818
Erminic
Magri
,
SaLab.
Farma:.euticos
Cl.
3.
... 147.712 - Tunisina, Tecidos
- cl. 31.
;tisfaça exigência.
Lt 1.. - Satisfaça exigênda.
N. 436.724 - Pernaagum - AmeN.
423.720
Abretex
S.A.
MerN. 147.726 - C,eramica Senitaria' N. 148.016 - Restam Industria e antil e Industrial Abretea rican Mar:afta Cl. - cl. 31.
4.
r,,,..:tac S.A. - Satisfaça exigên. Comércio Ltda. - Satisfaça exigên-. N. 423.761 - Papes
Industria N. 436.791 - Wetter - Werner
cia.
ela .
Lehmana - 51. 1 (com exclusão de de.
deN.aldeiras
C
Ltda
N. 146.736 - Orestes Jacinto - N. 148.067 - Industria de Calçados
xlu- tergente).
4'4.35apar
6
Redubras
Norid Ltda. - Satisfaça exigêacia.
•
a ex:gacia.
N. 437.111 - 1Vlagie Wirk bras Administradora Ltda. - Cl. .6.
Jacinto 1; 145.731 - Orestes
portadora o Mi Ltda. - el. 8.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PES- N. 424.752 - Represa - Represa
• aa::a ex:gência.
QUISAS
Representações e ansultas Técnicas Li. N. 437.152 - Trilhas Iluminadas N 146.79. - Firmino Ro.rignea
Helia Ciamares Cardoni - Cl. 32.
mitada - Q. 6.
I'. • 1..a - Satisfaaça exigência.
43.512 - Edith - Gerhard
ia 31 de janeiro de 1964
N.
428.669
Revista
Brasileira
de
N. 146.7% - Paulo Dias Cassiano
9 ".r.fertel
- el. 41.
Arqueologia
Francisco
Octavio
da
•
437.5-5. - Vepra - Calçados
ta,t slaça exigência.
Bezerra - cl. 32.
Silva
Notificação
de
MaquiN. 147. ?% - Industr.:a
•
N. 432.171 - Boletim da Fedan•aarkt Vepra Ltda. - el. 36.
nes Gutrnann S.A. - Satisfaça exi.
,te te- das Industrias do Estado da Partilha N. 437.718 - Medusa - Romulo
,ama
vez
decorrido
o
prazo
ç ::a.
curso previsto pelo artigo 14 - Cl. 32. Ricc 1 - cl. 38.
N. 147.797 - Ind. de Maquinas
da
Lei n° 4.048 de 29-12-;61 e mais N .434.688 - Rioverão - David N. 437.958 - Belezados Cabelos G a: ann S.A. - Satisfaça exigên.
DEZ DIAS - para eventuais ;trn-ISaadi
S'Cl.
A. Administradora
Cimercio e Arte e Penteados Publicidades Ltda.
ci.,
36.
fadas
de
te:ursos.
e di mesmo não f_,
- cl. 32.
Meopta Narodni
146.810
: 435 961 - Asmatiron - Guio. N. 437.967 - Emblemática -S.A.
se tendo valado nenhum interessado, .'" u-N.
P:erov - Satisfaça exigênçaa.
Pianis Oito M Socme - cl, O.
ficam notificados os requerentesmar de Meio Figueira - CI. 3.
N. 154.637 - Irmãos Bamboldan
a/teixo meneia:lados a comparecer a N 436 150 - Emblemática -N. 437.975 - Tracção - C,ondoroil
• i'aça exigência.
bre Departamento a fim. de efetua-1 mão; Eldrian e Filhos - Cl. 3.
Tintas S.A. - d. 16.
ti. 146.550 - Jorge Morais - Serem o pagamento da taxa Final coraN..433.247
Tres Pernas - Jose
ta:aça exigência
cernentes a expedição dis respeati. 1 N. 436.491 - Prednal - Cia. In- Soares do Castro - el. 43.
vos certifcados demi° do prazo de , (bastira! Delfos S.A. - Cl. 3.
N. 147.556 - João Poço rs Fito
N. 438.479 - Redmord - Controls
SESSENTA DIAS - na forma N. 436.553 - a. - Marcenaria Co Of. America - el. 6.
Laia. - Satisfaça exigência.
N. 102.347 - Seigfried United parégrafo rinizo do artigo 134 Catalana Ltda. - Cl. 40
6..,Código da Propriedade !Mas. N. 436.554 - Emblemática - Cia. N. 438.487 - Lana! Graf - Land
• afaça exigência.
teco de Produtos Alimentícios - clas- Graf Materiais para Escritorios Ltda.
N. 109.907 - Boots Pura Drag Co.
- d. 17.
se 41.
L'atted - Satisfaça exigência.
N. 438.537 - Friaves - R•iogrifico
Bra..
Marcas
deferidas:
N. 110.239 - Pfizer Orp do
N..436.568 -- Djinn - Perfumas Avicola Eriaves Ltda. - el: 19.
sil - Satisfaça exigência.
N. 391.663 - Rotsen - Curtume Mobrasil S.A. - Cl. 43.
N .439.073 - Historia Estrela N. 436.591 - Panei - Panei Pe- Manufatura de Brinquedos E.-te ta S.A.
N. 116.191 - Nadam Research Snta Helena' S.A. - Cl. 36.
Fábrica os e Motores Ltda. - cl. 7.
Laboratories Limited - Satisfaça ext. N. 434.512 - Fanata
- el. 32.
Nacional de Tambores Lida.- Oas- N. 436.592 - Panei
Pareci Pe- N. 439.176 - Removedor D C gt.tnela.
reli. •
N. .111.659 - Farbenfabrieiran
os e Motores Ltda. - ci. 21 (com Distribuidores Cristhino /ida. - cl. 2.
yer AkOengesdlschaft -a, Satisfaça ai- N. 407.471 - Casa Ling - Alberto exclusão de alavancas de cambio aia. N. 439.237 - O Cartão de Sao
violeis de direçãoe cárnbiol.
1.114 - cl. 37.
Paulo - Titone Tronem) - el. 31.
gélida» **
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N.° 621.995 - Cortobion - classe 3 - Laboratório Torres S. A. Prorrogue-se o registro.
N.° 621998 - Abutyl - classe 3
1..aboratoires de L'I.S.H. e-Prorrogue-se o registro.
N.° 622.027 - Emblemática classe 23 - Ribeiro Chaves 81 Cia.
- Prorrogue-se o registro, retificandose a data pesa 15.2.54.
N.° 622.164 - Fuganti - classe
36 Irmãos Fugenti S. A. Comércio Exportação Importação - Prorrogue-se o registro.
N.° 622.165 - Fugani - clesse
42 - Irmãos Fugani S. A. Comércio Exportado Importação - Prorro..
sus-se o registro.
N.° 622.166 - Pugani -. classe
37 - Ii.nos Fugani S. A Comércio Exporteção Importoção - Prorrogue-se o registro.
classe
N.° 622.167 - Fugani
25 - Irmãos Fugani S. A. ComerCl 3 Exportação e importação Prorrogesere o registro.
N.° 622.169 - Fuganti - classe
21 - Irmãos Fuganti S. A. Comércio Exportação Importação - Prorrcgue-se o registro.
N.° 622.170 - Fuganti - classe
43 - lierãos Fuganti S. A, Comércio Exporteção Importação - Pros.
rogue-se o registro.
N.° 622./71 - E/etroarco - ciosse 8 - Eletroarco Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 622.172 - Cobrei - Companhia Brasileira de Material
Elétrico - Prorrogue-se o registro.
N.° 622.173 - TPDR Tuia Põe
Deixa Rapa - cles:e. 41 - Chocolates Dizioli S. A. - Prorrogue-se
O registro.
N.° 622.239 - Tetén desce 36
e- J. B. de Figueiredo - Prorroguese o registro.
N.° 622.230 - Ficap - classe 8
- Fios o Cabos Plásticos do Brasil
S. A. - Prorrogue-se o registro.
' N.° 622.294 - Cerveja Rio Claro
Companhia Cervejaria
-- classe 42
Prorroguè-se o regi:tro.
N.° 622.295 - Sueden - classe
21 - Indústria Brasileira de Aço S.
A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 622.321 - Diamita - classe
11 - Sociedade Industrial Diemita
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 622,364 Alvorada - classe
42 - José Cesa tls Cia. - Prorrogue-se o registro.
N.° 622.422 - Kemick - classe
1 Companhia Imperial de 'Indústvias Químicas do Brasil - prorrogue-se o registro.
N.° 622.428 - Gammalin - classe 2 - Plant Protection United /Prorrogue-se o registro.
N. 622.441 - Plesefon - classe:
11 - Plastifon Sociedade Anónima.
Rústicos e Derivados. --.. Prorrogue.
se o registro com exclusão de tratores.
N. 622.442 - Plastifon - classe;
31 - Plastifon Sociedade Anônima.
Plásticos e Derivados. - Prorroguese o registro.
N. 622.443 - Plastifon - classe:
34 - Plastifon Sociedade Anônima.
Plásticos e Derivados. - Prorrogue-se'
o registro.
N. 622.414 - Plastifon - classe:
8 - PlaStifon Sociedade Anônima.
Plást:cos é Derivados. - Prorroguesin • reg!~

~RIO ORCIAL
N. 622.569 - Velan - classe:
1 -.hemical Industries Li.
mited. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 17 de . março
de 1954.
N. 622.570 - Burgess Battery
classe: 8 - Serve] Inc. - Prorroguese o registro.
N. 622.601 - Diamante Negro o
"Crack dos Chocolates" - classe: 41
- Indústrias de Chocolate Lacta So.
ciedade Anódina. - Prorrogue-se o
registro.
N. 622.604 - Miltrig - classe: 41
- Dal Molin Sociedade Anônima, Indústr:a, Comércio e. Agricultura. Prorrogue-se o registro.
N. 622.605 - Gema - classe:
41 - Dal Molin Sociedade Anân'ma,
Comérdo e Agrictaura.t Prorrogue-se o registro.
N. 622.608 • - Guaiba - classe:
41 - Dal .Molin Sociedade Anônima,
Indústria, Comércio e Agricultura. Prorrogue-se o registro. •
N.622.609 - Mo'nhos Esperança
- classe: 41 - Dal Molin Sociedade
Anón'rna Indústria, Comércio e Agricultura':
Prorrogue-se o registro.
N. 622.705 - Quimbratox H 1000
classe: 2 - Quimbrasil. Química
Industrial Brasi/e'ra Sociedade /Anônima. - Prorrogue-se o registro.
N. 622.723 - Foltian - classe: 3
- Laboratórios Andromaco Sociedade
Anônima. - Prorrogue-se o registro.
N. 622.056 - Fiel - classe: 11 Móveis d't Aça Fiel Sociedade Anónima. - Prorrogu-se o reg!stro.
N. 622,957 - Tecklos Princesa classe: 23 - Lanifício Santa Branca
Sociedade Anônima. - Prorrogue-se
o registro.
N. 622.958 - Rancheiro - classe:
36 - Roupas AS Sociedade Anônima,

(Seção 111)

-

Indústria Roupas Profissionaie.
Prorrogue-se o registro.
N. 622.959 - Matiá - classe: 17
- HéEos Sociedade _Anónima,* Indústria e. Comércio. - Prorrogue-se o
registro.
N. 622.970 - Guaratinguetá classe: 23 - Companhia Fiação e Tecidos Guaratinguetá. - Prorrogue-se
o registro'.
N. 622.971 - Cuaratingueta classe: 37 - Companhia Fiação de.
Tecidos Guaratingueta. - Prorroguese o registro.
.
N. 622.977 - Fábrica de Adesivos
Atlas - classe: 28 - Felippe F.
Gagno. - Prorrogue-se o registro.
N. 623.044 - Zidatin - classe: 3
- Laboratório Clinico Silva Araújo
Sociedade Anônima. - Prorrogue-se
o reg'stro. •
N. 623.045 - Amenalgon - classe: 3 - Laboratório Clinico Silva
Araújo Sociedade Anônima. - Prorrogue-se o registro.
N. 623.072 - Santista - classe:
22 - Sociedade Anônima Moinho
Santista Indústrias Geras. - Prorrogue-se o reg'stro sem direito do uso
exclusivo da palavra "ótimo".
N. 623.073 - Santista - classe:
37 - Sociedade Anônima Moinho Santista Indústrias Gerais. - Prorroguese o registro seta direito de uso exclus:va da palavra "ót:mo".
N. 623.074 - MR - classe: 6
Raimana Es Companha Limitada. Prorrogue-se o registro.
N. 623.077 - Fotostúdio Frcdo classes: 8 e 33 - Fritz Paul Lowenhaar.
Prorrogue-se o registro.
N. 623.078 - Mercedes - classe:
11 - Daimler Benz Aktiengesellschaft
- Prorrogue-se o registro.

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPÔSTO DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS
EÇO: ' CR$ 12,00
...1•nn51

CERTIDÃO NEGATIVA
PARA VISAR PASSAPORTES
D REÇO:
A

CR$ 12,00

VENDA:

seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Posta)
, .

. eVe7C . ;3

Lie

I

+

N. 623,079
Mercedes Benz clzise: 11 . - Da:nder .Aktiengesellschaft
Pro:rogue-se o reg:stro.
N. 623:081
Da si'er
classe:
7 - Daimler Benz Atctiengesellschaft.
- Prorrogue-se o reg:stro.
N. 623.082 - classe:
8 - Dainder Benz A ktiengesel is- ha ft.
- Prorrogue-se o reg'stro.
N. 623.085 - Dainder Bens classe: 7 - Daimler Beir. Aktienoells.
chaft. - Prorrogue-se o reg stro.
N. 623.086 - Mercedez B:nz classe: 11 -- Dainder Brnz Akt eng eschaft.
Prorrogue-se o registro.
N.° 623.087 - Iliercedee Eeuz classe 47 - Daimier Benz Aktiengesellschaft
Prorregue-se o reeistro.
N.° 623 .nr9 - Figurativa - estrela de três pentes - easse II DainVer Benz AkeengessIseir ft Prorroeue-se o registro.
N.° 623.0N - le gurativa treI de três pontae - clense 21 ---.
Dolm!er Benz Aktienge.sellsch-rt,
Prorroeue-se o registro.
•
N.o 623.093 _ Figurativa sp,
trela de trs pentae- dentro de um
cireulo - classe 11 - Daimler BenZ
Aktiene,esellschaft - Prorrogue-se o
registro com averbação de contrato de
exploreção a favor de Mercedes Benz
do Brasil. Doniacho do 8.3.63.
N.° 623.096 - estrela de trés pontas dentro da um círculo - elarse 11 - DaimIer Eiens
Aktiengeseilschaft - Prorrogne-se o
registro com averbeção de contrato
de eNclornelo a fr.vor de Mercedes
Benz do Brasil S. A. Dezo, 8.3.63.
N.° 623.129 - Princezn - classe
24
Lanifício Santo Erenca S. A.
- Prorrogue-se C) rossistro.
N." 623.130 - Teesno --- classe
17 - Helios S. A, indústria e Comércio - Prorrogre-se o iegistro.
N.o 623.141 - Strperborn - classe e2 - Instituto Adventi-ta de Ensino - Prorrogue-re o registro.
N.° 623.142 _ esosect -- classe 7
- Companhia Brasile:ra de Material
Elétrico - Prorrogue-se o registro.
N. 623.143 - Cobrei - classe 11
- Companhia Bre-tile:ft, de Material
Elétrico - Prorrogue-se o registro.
N.° 623.144 - Tribuna da RazãO
- classe 32 - Ordsrn dos Humilde,
de São Tomás de Aquilo, Adu-ta
Prorrogue-se o registro.
N.o 623.149 - Vemag - classe
gistr‘o.
'emag S. A. Vcicu/os e Máquinas Agrícolas - . Prorrogue-se o reN.° 623.109
Lccomotiva classe 34 - São Paulo Alpargatas S.
A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 623.179 -e.- OP ahemel - elas"
se 3 - Instituto Nacional de Quimicterepia Ltda. - Prorrogue-se o
regi:tro retificando-se a data Para
16.11.53.
N.° 623.209 - Parominosel classe 3 - Laboratárlos Andromaco
S. A. - Prorrogue-re o registro.
N.° 623.210 - Vardmte - elas
se 48 - Pepsodent Limited - Prorrogue-se o registro Contrato de exploracão a favor de Indústria Gessy
Lever S. A. Desp. 1.8.62.
N.o 623.238 - unratinguetil classe 36 Compenhia Fieção •
Tecidos Gueratinguctá - Prorrogues& o registro.
N.° 623.246 - Orimploa. - d as
-t*36ChapelriOymcLtd,
Prorrozue-se e registro.

everele0 de

•

1964

37

." 139.303' ----." Kidi Ger' ••••-• David
- ci. 21.
. 439.342 - . Paranacosts "- Ar.
thur Costa Neto - cl. 33. 47.
14. 439.511 - Vibrante - Industrias
N naio BrIguglio S.A. '- cl. 49.
.
. 439.536 - Luzitania - Gaudino
7o Lacerda - cl. • 36.
14. 439.585 - Lunlk - Atinei Pall,
$a S.A. Ind. e Comercio - cl. 49
coai exclusão de linhas de pesca per-ges para bilhar e lança líquidos).
14-:" 439.645 - Mateira - iCa . Agrj-) a e Pastoril Fazenda Mateira 1 19.
'N. 439.647 -Anhanguera, .- Cia.
' Aqbanguera de Exportação - ci. 50.
N. 439.664 - Inaja - Augusto
Parreira da Costa_ - cl. 46.
14.439.670 - ITT - International
Telephone. And Telegraph Corp. •i-

Is

N. 439.672 - Itt -International
Telephone And Telegraph Corp I. 10
bl .439.673 - Itt - International
' Tjlephone And Telegraph Corp. dl, 18.
N. 439.6734 - Itt - International
Wephone And Telegraph Corp., 41. 20,
N. 439.675 - Itt - International
Telephone And Teiegraph Corp. .
dl. 21. .
N. 439.676 - fit - International
s ! one And Telegraph Corp. . -

y
le 3 h

N. 439.677 - Itt - International
e. 1le 3)12/one And Telegraph Corp. l
N. .439.788 - Anturio 7.9wetso4i 8
cl. 36.

Zw-Itseh
N. 439.789 - Liborio
iS Cia. - ci. 35.
N. 439:790 - Papão - Salto Se lemi
cl. 43.
N. 439.834 - Camig - Cia. Agrícola de Minas Gerais S.A. Camig ã. 2.
N .439.835 - Camig - Cia. Agricola de iMnas Gerais S.A. - Camig
.
- cl. 19.
N. 439.960 - Lereno - Lanches
Bar Sereno Ltda. - cl. 41.
N, 439.963 - Petrotta - Editora
Comercial Petrotta Ltda ., - ci. 32.
N. 439.976 - Carambom - Ind. e
m. de Doces Santa Fé LtLda. . 41.
N9 439.985 - Terra Luza - Amaro de Souza Castilho - classe 32.
N o 439.986 - Trital - Fiação e
Tecelagem Campo Belo S. A. - classe 22.

N° 440.962 - oxieret - oxicret
ii.:. Brasileira de concretos de Alta
sisténcla - classe 4 (com exclusão
e residuos texteis).
•

Frase de Propaganda Deferida
N° 422.037 - Caspas Cabelos Branoos Uma só Loção, Seiva Rica Flora
Melhor Para Seus Cabelos - Rica
! oora
ra S. A. Indústria e Comércio -

48.

-

Insígnia Deferida
N9 422.749 - Apa - Associação
Paulista de Avicultura - classes 8 II - 19 - 33 - 41 -- (art. 114).
Nome Comercia/ Deferido
N9 432.372 - Ali Importação e Exp ortação S. A. - Afi Importação e
Exportação S. A. - (art. 109 r).9 2).
Insígnia Deferiola
.
.
N 9 436.055 - Grupo Escola de Tettsá os Peregrinos - Edson Medeiros
e Oliveira, Aylt-on de Menetes e Viabalir José Benicio - clame ail (ar-

sigo 114)

•

1

4
'

IAM OFICIAL (Seção 111)
.‘
-Título de . Estabelecimento Deferldoa
N9 42,4.122 - Som de Cristal -Emprêsa de Diversões Soai de Cristal Ltda. - classe 33 (art. 117).
N9 428.660 -,..Associação dos Pais
e Professôres dos Colegiais do Brasil
- José Maria Rollas (art. 117).

eluartajeira 5

•

Científicos NU° Técnica' h:A.N.O 621.764
Carboraffin Prorrogue-se o registro.
classe: 1 - Farbenfabriken Baye
No. 438.545 - Cadorin. - clas- Aktiengesellschaft
Prorrogue-si
se: 42 - Irmãos Cadorin - Pror- o registro.
rogue-se o registro .
NP 621:767 - Olmo. 'classe:
NP 438.614 - Nyza classe: 8 - Numa Jeannim S.A. - Pror119 437.748 - Lojas Riachuelo - 28- Nyza S.A. Ondústria e Co- rogue-se o registro retificando-se
Cia. Distribuidora de Tecidos Roa- mércio de Plásticos - Prorrogue- a data para 24-2-54.
chulo - classes 12 - 22 - 23 - 24 se o registro como requerido.
N.0 621.768 - Colognette - 31 - 34 - 36 - 37 (art. 117).
NP 509.568 - Fotoptica - classe: 48 - Perfumaria Colognel149 438.931 - Casa Rádio Elétrica
- José Matokanovic - classes 8 - classe: 8 - Fotoptica S.A. - les S.A. Prorrogue-se o regisProrrogue-se o registro.
33 - (art. 117).
tro.
N 9 439.164 - Recife Distribuidora
14•0 525.757 - Coradein - clasN.° 621.770 - Wetzel - clasde Revistas - Recife Distribuidora se: 3 - Química Haller Ltda. - se: 46 - Cia. Wetzel Industrial
de Revistas Ltda. - classe 32 (ar- Prorrogue-se o registro.
-- Prorrogue-se o registro retitigo 117).
N.o 526.622 - Darling - clas- ficando-se a data 'para 5-5-54.
149 439.298 - Casas do Charque António do Amaral - classe ‘, - 29 se: 48 - Américo dos Santos Cos- N.o 621.771 -- clas- 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - ta Leal - Prorrogue-se o regis- se: 22 -- FortexFortex
Fornecedora
tro.
(art. 117).
Textil S.A. - Prorrogue-se o re11 9 439.298 - Casas do Charque X.° 537.437 - Aluetina - clas- gistro.
Antônio do Amaral
classes 2 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 se: 3 - Química Farmacêutica
Maurício Vilela S.A. - Prorro- N.° 621.772 - Fortex - classe:
- (art. 117).
149 439.299 - Casas do Charque - gue-se o registro retificando-se a 37 - Fedex Fornecedora Textil
S.A. - Prorrogue-se o registro.
Antônio do Amaral - classe 2 - data para 6-7-52. '
14.0 621.773 - H. Clever
29 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48
N.o 55.1.671 - ,Gripcalcio clasae:
18 - Hasenclever S.A.
- (art. 117).
classe: 3 - Laboratório Normal
N9 439.364 - Oficina e Retificado- S.A. - Prorrogu-se o registro re- Fer-agens e Máquinas - Prorra, Pereira - António J. Pereira es
rogue-se o registro sem direito ào
Filhos Ltda. - classes 8 - 11 - 6 tificando-se a data para 20-7-52. uso exclusivo da letra "H".
- 21 -33-39 (art. 117).
•
NP 555.356 - Gulflubei- clasN.o 621.774 - Nepresol - clas149 439.681 - Mecânica Niterói - se: 47 - Gulf Oil Corporation - se:
3 - Produtos Químicos Ciba
Laert de Souza Machado - ()Desse 17 Prorrogu-se o registro com averS.A. - Prorrogue-se o registro.
- 33 - (art. 117).
bação de contrato de exploração
o 621.775 - Esornid - clasDiversos
a favor de Companhia Brasileira se:N 3
Produtos Químicos Ciba
149 420.203 - Indústria de Amor- de Petróleo I "Gulf" por despacho S.A. -- Prorrogue-se
o registro.
tecedores Allover S. A. •-- Aguarde- de 14-6-60.
N.o 621.776 - Nupercainal se.
NP 583.787 - Table-Vermes - classe:
3 - Produtos Químicos
N 9 429.531 - Irmãos Yadoya Ltda. classe: 3 - Almeida Cardoso &
Ciba
S.A.
- Prorrogue-se o re- Aguarde-se.
N9 437.423 - Fábrica de Tecidos Cia. Ltda. - Proreague-se o re- gistro retificando-se a data para
gistro.
Tatuape S. A. - Aguarde-se.
14, 0 583.788 - Pharmácia Ho- 6-4-54.
149 437.497 - B. Franciulli 8g Ir, 21.777 - Big -- classe: 33
meopatha Cardoso - classe: 3 - NP
mãos - Aguarde-se.
Banco Irmãos Guimarães S.A:
Na. 437.972 - 437.973 - 437.974 -- Almeida Cardoso & Cia. Ltda. - - .Prorrogue-se o registro.
Condoroil Tintas S. A. - Aguarde- Prorrogue-se o registro.
N. o 621.780 - Astesedin cies.
se.
149 439.051 - Madex Representa- .NP 598.467 Sefirril - clas- se 3 - Asta Werke Aktiengesellsç- ões Indústria e C omércio S. A. - se: 15 - Cerâmica São Caetano cahft Chemische, Fahrik - ProrroAguarde-se.
S. A. - Prorrogue-se o registro gue-se o registro.
149 439.461 - Cotonificio Rio Bran14, 0 598.468 - Siferril
Clas621.813 - Gonocast - clasco S. A. - Aguarde-se.
se: 16 - Cerâmica São Caetano - NP
se 3 - Ormonoterapia Richter do
N9 464.525 - Maria Cecilia Grunho S. A.
prorrogue-se
o
registro.
- Aguarde-se.
S. A. - Prorrogue-se o reN.° 601.733 - 'Palhinha - Brasil
gistro,
retificando-se
a data para 3 de
Expediente da Seção de Transferência classe: 1 - Palhinha S.A. Ine Licença
dústria e Comércio de Bebidas maio de 1954.
clas621.846 - Morruocal
em Geral - Prorrogue-se o re- se N.°
Rio 31 de janeiro de 1964
3
liaboratOrio Normal S. A. Transferência e Alteração de Nome gistro.
Prorrogue-se o registro.
de Titular de Processos
N.° 607.556 - Springbok N. 0 -621.855 - Timken - classe
Bebidas Petiz Indústria e Comércio classe: 5 - Rand Refinery Lim i 6 - The Timken Rolar Bearing
Prorrogue-se o registro re--ted Company - Prorrogue-se o registro.
Ltda. - transferência para seu nome da p atente 713 modelo industrial ,tificando-se a data para 16-3-54.
N.° 621.860 - Palmolive - cias.
- Anote-se. N o 609.106 - O Exemplo Projetores Cibié do Brasil S. A. - classe: 32 - União das Igrejas se 48 - Colgate Palmolive Cotnpany
transferência para seu nome da P a - Evangelistas Congregacionais e - Prorrogue-se o registro com o contrato de exploração a favor de Col.
tente 3.843: modelo industrial
Cristão do Brasil - Prorrogue-se gata Palmolive Peet Company Lizni•
Anote-se a transferência.
le registro.
ted Companhia organizada de acardo
Exigência
NP 611.216 - Rainha do Ve- com as leis do Estado de New Jer.
Franz Eisenstein - na averbação rão - classe: 32 - 33 - Eclitóra sey, -Estados Unidos da América
de contrato em favor de Minerva do última Hora S.A. - Prorrogue- dep. 29-3-47.
Brasil Indústria de óleos Lubrificantes e Produtos Químicos Ltda. - pa- Se- o reçistro.
NP 621.938 - Taco de Ouro •-•
No. 811.436 - Olivetti - clastente 57.224: privilégio de invenção
28 - Febrice de Bilhares Taclasse
3
se:
17
Ing.
C.
Olivetti
&
O.S.A.
- Cumpra a exigência.
po de Ouro Ltda. - Prorrogue-se o
SET - Serviços e Equipamentos - Prorrogue-se o registro.
•
registro.
Técnicos Ltda. - na transferência
NP 615.793 - Vellum clasNP 621.944 - São Pedro - cias.
do termo 80.383 - privilégio de inse: 17 - Strina & Cia. Ltda. - se 21 - Acessórios São Pedro Ltda.
venção - Mantenho a exigência.
Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
Diversos
NP 621.596 - F.T.B. Lapa NP 621.952 - Caravela - classe
Repesa - Produtos Eletrônicos S.A. classe: 24 - S.A. Fábrica de Te- na transferência do termo 133.013 cidos e Bordados Lapa - Pror,- 23 - Fábrica 'de Casimiras Aclamas.
toar S. A. - Prorrogue-se o registro.
- modelo industrial - Arquive-se, rogue-se o registro.
NP 621.953 - Sisa - classe 1 ---••
por falta de cumprimento da exigência.
N.0 621.599 -- Cera Clemantt Schiavone Importadora Sociedade
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE - classe: 46 - Produtos Quími- Aneeirria - Prorrogue-se o registro.
N.° 621.967 - Fayacal - classe
cos Clemantt S.A. - ProrroguePRORROGAÇÃO
se o registro.
3 - nautz S. A. Drogaria e !Aba
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS N.0 821,763 - Meiguice - clas- rattario - Prorrogue-se o registro, ire.
se: 48 - Myrtte S.A. Indústria tificando-se a data para 20.6.54.
RIO, 31 de Janeiro de 1964.
e Comércio-- Prorrogue-se o re.
eo ,462814m
GIDoria
.ry
nieggamo
arnirem
1 ._
96,www44a
8sop
-hirDo
NP 366.118 - Alginex - elas- gistro
6-54 retificando-se a data para welitgz.0_
se: . 3 - Laboratório de Produtos 15-.
.
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N.° 623.247 -'t Olympioa - clas- •EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
Importadora e Exportadora Pai Ame-i se N9 438.219 - '-Eterplast - elas.
se 37 - Chapelaria Olynapica Ltda. E DAS SEÇÕES REPUBLICADO ricana Brasileira.
16 - Eternit do Brasil Cimento
- Prorrogue-se o registro.
POR TEREM SAIDO COM
1\19 437.354 - Portolano
das-1 Intiant° 8 - A.
N." 623.248 - Josil - classe 36
INCORREÇÕES
se 36 - Portolano Sociedade Anô- I Na 438.253 -'141i.1terlosa - classe
‘ 42 - -Paulo Borges.
Chapelaria Olympica Ltda. nima Indústria e Comércio.
No 438.262 - Cinex - -classe 24
Prorrogue-se o registro.
Rio, 31 de janeiro de 1964
N 9 937.385
Suralpe - classe
Cinex Publicidade Ltda.
23 - Companhia America Fabril,
Notificação:
No 438.2'61 - Terrnalex - classe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N' 437.413 hermobesto3
11 - Termalex Artefatos MetalárUma vez decorrido o prazo de re- classe 1 - Jahns Manville
EXAME FORMAL DE MARCAS
Ocos Ltda.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei Non
IV 438.239 - Flewol
classe 30
•
númtro 4.048, de 29 de dezembro de
Rio. 31 de janeiro de 1964
"••
,
NQ 437.652 - classe 19 - Com- Fiesvol Ltda.
1961 e mais dez dias - para even•
:ind. e• Com. de' Guarda-Chx,as
Exige•riciaspanhia
.Agricola
e•
Pastoril
Campatuais juntadas de recursos, e , do mesNo 433.241 - Mi.ster-Xiz
classe
nano.
N." 464.915 - RelOgra Revesti- mo Il30 se tende, valido nenhum in- José Soares de Castro.
N.° 437.656 - Definite classe 41No
mentos de Rolos Gráficos Ltda. - teressado, ficam notificados, os reque438.238 - Bad&o
rentes abaixo mencionados a compa- 5 - Aços Villares Sociedade Anóni- 41
Cumpra a exigência.
José Soares de Castro.
ma
Com
exclusão
:le
cilindros
paNo
433.162 - Glosa - classe 383
N.° 464.918 - Lanches Paradinha recer a este Departamento a fim, de ra laminação.
••
D. Glosa Indústrias Gráficas S.
efetuarem o pagamento da taxa tinal
Ltda. - Cumpra a exiaência.
concerneates a expedi;ão dos resN" 437.657 - Definita - classe A. - Com exclusão de mata-borrão.
NP 464.920 - Distribuidora de pectivos certificados dentro do prazo II - Aços
o Villares Sociedade Arai438.138 - Sabia - clasae 40
na forma do nigla Açúcar e Álcool "Paredão" Ltda. .- de sessenta dias
Batista Barbosa & Cia. - ('um
om exclusão de camisas
para grato único do artigo 134 do paia cilindros e trilhos e cilindros exclusão de bandejas e porta-retraCumpra a exigência.
tos.
para laminação .
Código da Propriedade' Industrial.
N .° 464.921 - Distribuidora de
No 4383.092 - Roventa
ciarise
N 9 437.681
Dutch
Boy
'Açúcar e Álcool "Paredão" Ltda. - Electro Comando Ltda. - Comi
MARCAS DEFERIDAS
classe 1 -"National Lcad 'Company. 8
exclusão de benjamins.
Cumpra e exigência.
Na 437.684 - DS-207 - classe No
N.° 464.923 - Noeme P. Mero1\19 426.307 - Arcom' - classe
4388.086 - Botija - classe 8
na - Cumpra a exigência.
do Arcom Limitada -' Com exclusão 1 - Metalmina Sociedade Anônima - Tlectro Comando Ltda. - Coai
Comercial - Indústria Agropa.cuaria 0XCitIF.9,0 de benjamins.
N.° 464.926 - Souza Leite 84 21 - Equipamentos de ar comprimi- Minera Imobiliária y Financeira.
NO 437.82a - Forteplas - c:asse
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência. da mancais de rolamentos.
437.733 - OrltIndia - classe 28 - Forteplas Ltda.
lal° 426.30'a - 'Arcom
clasae 7 26 - Indústria Orlandia Artefatos • N9 437.630 - Cebec - classe
N .° .464.934 - Metalúrgica do
Nordeste Ltda. Cumpra a exigên- - Equipamentos de ar comprimidos de Madeira Ltda.
21 -- Cebec S. A.- Engenharia . e
Arcom Limitada.
N9 437.735 - Baffle - classe 28 Indústria -- Com exclusão de alacia.
Eucatcx
S. A. Indústria e Coméa- vancas de câmbio e carrinhos- para
N 9 435.574 - Gaucha - classe
N.° 464.933 - Bossa Nova Bar
cio.
máquinas de esrever.
31 - Corticeira Gaucha Limitada Ltda. - Cumpra a exigência.
N9 437.358 - Boesche - classe 41
N9 437.791 - Dzimidas classe - Uclo
N.° 464.939 - Financiaciora GMB Com exclusão de discos e recipientes
Boesche.
de
cortiça.
21
Ind.
de
Autopeças
Dzimidas
No 437.316 - Meu Companheiro
Credito Financiamento e InvestimenLtda.
to - Cumpra a exigência.
N 9 435.577 - Rosquinha Chá
No 437.792 - Nossa Senhora dos Canino - classe 32 - Otto John
Veiga Dunhofer.
Dunga
classe
41
Cello
Franjai
Anjos - classe 41 -- Empório NosN.° 464.949 - Ravenaberg G. M.
Na
sa
Senhora
dos
Anjos
Ltda.
No 437.179 - Grainlze - classa 11
435.579 - Rosquinha de Nata
B. 1-1. - Cumpra a exigência.
- Aços Villares S. A.
Dunga
classe
41
Celio
Fratti•
N
9
437.818
Niro
N.° 464.952 - Produtos Químicos
ga - classe -16
No 437.062, - Ginete - classe 31.
Ciba S. A. - Cumpra a exigência. ni.•- Niroga Paulista S. A. Represen- - Marien S. A. Indústria e Comértacões Administrações e Construções.
N.° 464.966 - Indústria de Sou- seN o 435.550 - •Italkemeia - das- N9 437.828 - Oyapoc - classe cio.
No 437 017 - Martinik - clas1 - Itaikemeia Indústria e Co- 23 - Recelagem yapoc0 Ltda.
tiens e Confecções "Degreas" Ltda.
se 46 - Ind. de Aguas de Lavadei:nardo
de
Tintas
Varizes
e
Produtos
N
9
437.850 - Fridlyn - classe 36 ra Martinik Ltda. •
- Cumpra a exigência.
Químicos Limitada.
- Confecções Fridlyn Ltda.
N.° 464.978 - 464.979 No 435.660 - Wallta - classe 6 Decorações Ltda.
N 9 435.602 - Lima - classe 48 Na . 437.870 464.980
Convenção - classe =eixo Ifidüstria "Walita" S. A
- Perfumaria Kanitz Limitada •
- Cumpra as exigências.
43 - Distilaria Convenção Ltda.
classe g
N O 435.652 - Walita
O
N.° 465,006 - 465,007 - FernanN Y 435.635 - Vera Cruz Voavam - classe
Eletro Indústria Walita S. A..
11
-Sebastião
Motta
Ribeiro
de
do Bax Gonçalves - Cumpra as exi- classe 12 - Armarinho Vera Cruz
No 438.268 - Peskibein - classe
Vasconeellos e José Adolpho Abtan- 26 - Id.: de Artefatos de Bambu
Limitada,
gências.
ches
Fabris.
Peskibein Ltda.
afica - Prorrogue-se o registro.
N9 436.353 - Pica Pu - classe
N9 438.034 - Tremoços Jerusarem
NO 438.273 - -Pastur - ciase
- classe 41 - Manuel Mariano das
Na 455.010 :21 Antonio Correia 31 - Helio Magalhães Corrêa.
- Soc. Anónima Martinelli Fidos Santos - Cumpra a exigência.
N" 436.899 - Marveloide - Neves Madeira.
nanciamentos e Investimentos.
NO 438.044 - -Tequiin - -classe
_465.011
Editeira
Domino
Na
classe 16 - Condoroil Tintas SocieN9 438.284 - Renap
ciasse 39
17 - Tequim Tecno Química Ltda.
dade Anônima.
Limitada - Cumpra a exigência.
Renap Recondicioncdora Nacional
N9
N9
438.047
São
João
cia.sSe
137.021
Guzman
classe
de Pneus Ltda.
N' 465.013 Sogepa Sociedade
- Instrumental de Engenharia 47 - Auto Pasto São João Ltda.
No 438.288 - Santo Antonio 9eral de Pavimcntação Limitada - 8
N a 438.051 - Santa, Fé - classe
Cuirrian Limitada classe
24 - Fábrica de Cordões SanCumpra a exigencia.
11 - Soc. de Vasilhames Santa Fé to Antonio Ltda.
NY
lala 465.014 - Feira dos Tecidos
137.018 - Gemmer - classe Ltda .
N9 438.325 - Montex - classe 23
N9 4388.091 -- Relax - classe 8 - Comércio de Tecidos R. Monteiro
Taquara Limitada - Cumpra a exi- 31 - Ross Geminer Gear do Brasil
- Electro Comando Ltda. - com S.A.
gência .
Ccanércio e Indústria Limitada.
1
Na 137.052 - Gemmer - classe exclusão de benjamin.
No 438.302 - Cocai - classe 4
N 9 465.023 - 465 .024 -a. Carlos
No 438.093 - -Tucano - "lasse
Gonçalves - Cumpra as exigénclas: 5 - Ross Gemmer Gear do Brasil 8 - Electro Comando Ltda. - Com - 05co Alimentar e Derivados S.A.
Comércio e Indústria Limitada. .
Cocal.
exclusão de benjamin.
Na 465.027 - Erasca Agro
N° 437.163 - ,Paranaense - ciasNO 4388.331 - Ali Season classe
N O 438.119 - Aparados - classe
Sociedade -Anónima - se 46 - Abrasivos Bettin 6 Bettini 11 - Antonio Manoel da Rocha.
Pacuatia
36D - Companhia Frade Indústria e
Comércio. •
Limitada.
Cumpra a exigência.
No 438.129 - Germade - classe
N.° 438.337 - Príncipe - clasN 465.029 - Zair Pinto do Rego
N9
437.166 - Irasa - classe 38 31 - Fabricas Germade S. A. - se 8 - Ricardo Kreiling.
- Cumpra a exigénci a.
Importação •e
Representações Com exclusão de- pestanas, s bocal
N.° 438.347 - Camden - classe
de tanque de gazolina.
N a 465.031 - Scarton Tramouti- Amazonia Sociedade Anônima.
N9 438.134 - Senador - classe 43 -- Campbell Soup Coinpany.
ni. t*, Companhia - Cumpra a exiN.° 438.365 - Dakota - classe
Na 437.260. - Massangan - 24 - Herrerias Gomesan Ltda.
géncia.
N9 438.136 - M.P.C. - Classe 16 - Construtora Dakota Ltda.
No 465.032 - José Angelo Ca- classe 36 - Indústria e Comércio
N.° 438.403 - La Secretaire 36 - Manufatura Paulista de Calclasse 36 - Jacinto F. da Costa.
ubeba.° - Cumpra ,a exigência.
1\19 437.283 - Ricky Betty - çados Ltda.
classe 36 - Confecções Tupan Lia
N" 465.033 - Matac Máquinas classe 36 - Indústria e Comércio de N 9 438.137 - Passarinho - classe manda - cum exclusão de macaTécnicas Agricoias Comerciais Limi- Confecções "Ricky Betty" Limitada..., 40 - Batista Barbosa & Cia. - cões.
./1
Com exclusão de bandejas e parta
tada - Cumpra a exigência.
N.° 438.409 - Bozzano-b - clasN° 437.287
Pires - classe 40 retratos.
N9 465.039 - Jacob Galbinsky - L. Pires Ferreira.
N9 488.144 - Normand° - classe se 48 - Bozzano S. A. 'Comercial
Cumpra a exigén eia.
N9 437.300 - Carpia - classe 8
- 15. Glosa Ind0str1e,a Gráficas Industrial e Importadora.
N'' 465.061 - José Jaime 'Banc- - Carlos Lopes de Castro .
N.°- 438.410 - Bozzano -b - claeS. A.
vides - Cumpra a exigancia.
As.fonort
suma BC *8 - Boseano S. A. Comercial
N 9 437.325 - Marie
alasse 1 aoN9- 488.184
D. Glosa Indústrias Gráficas Industrial e Importadora.
Manieta do Brasil Ind0stria e
N.° 465.065
Nestor Lima Pinto 15. Á,
Comércio Limitada.
- Cumpra a exi gancia.
N.° 438.424 - Monte Libano W 437.353 - 3=se -- dama
N' 465 .076 - Darcy Pereira da
tfabgi -Grilirde
44.Ø. itioorIn
Irrle
084 elesee 40 - Cima d. Mávois Monte
Silva - Cumnr
a
a exigência.
11 - Panambra
L113~ Ltda.
Metam tr •
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•

• N.° 438.440 - Fotmach classe 1 - nas e/ases 6
8 - - 13 - Ltda. - Prorrogue-se o registro, re19 - Fortnach Fornecedora :te Msrtn 15
37 --- 40.
tificando-se a data para 29.11.53.
rial Cirúrgico e Hotp:talares Ltda.
N.° 138.315 - Ermas - classe
N.° 620.412 - Obrigado, DouNP 438.443 -• Caerú
classe 47 33 - inturas Emes Ltda. - Art. tor - classe 32 - Ths Sydney Rosa
- Caerú Distribuidora de Produtos 117 n. 1.
Co, - Prorrogue-se o registro.

de Petrá:eo Ltda.
NP 438.446 - Vila Ema - classe 41 - Panificadora Vila Ema Li..
sr.,:tada.
N.° 438.451 ,- Almirante - classe 44 - Pais; de •Cigerroe_ Sudan
N.° 438.452 - Arápuan classe
44 - Fáb. de Cigarros Suasn. S.
A.
N .° 438.453 - Cspitsin - classe
44 - Fáb. de Cigarros Sudan S.A.
N.° 438.454 - Canyon - c:asse
44 - Fáb. de Cigarros Sudan S. A.
N.° 438.456 - Delfim - classe
44 -- Fáb. de Cigarros Soden S.A.
N.° 438.458 - Explorar - elasse 44 - Fáb. de Cigarros Sudan
S. A.

N.° 438.460 - Mazámus - classe
44 - Fáb. de Cigarros Suciar: S.A.
N.° 433.461 - Majest:c - classe
44 -=s- Fáb. de Cigarros SUdan S.A.
'N.° 426.453 - Pacaernbu - classe 23 - Alexandre Burilian s Filho.N. 0 434.729 - Fogoloide - classe 1 - Condoroil Tintas S. A. Ccm exclusão de massa para planear.
N.° 435.195 - Si.adiprel desse
50 •- Sorliprel Expansão Associada
S. A.
N.° 435.491 - Panetone 2 32 classe 41 - A. A. „Afonso 8s Cia.
Ltda.

N.° 438.366 - Uniforça - classe
33 - Sociedade Civil de Investimenta Undoso - Art. 117 n.° 1.
N.° 438.439 - Indústria -Mecânica ride/12a - classes 6 . - 8 - 11
-- 21 - 39 - Luigi Rabboni Art. 117 n.° 1.
438.499 - União Missionária
dos Adventisras do Sétimo Dia Movimento de Reforma no Brasil ExAssociação Missionária Brasileira dos
Advontistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma - classe 33. União Missionária dos Adventistas do'
l!rirno Dia Movimento de Reforma
no Brasil - Art. 117 n.° 1.
N.° 438.543 - Escola Paulo de
Tarso - classe 33 - Neuza Jannuzzi
Pimenta - Art. 117 n.° 4.
N.° 431.951 Mecânica Calculadora Dei Ry - classe 17 - 33 s
-CyriloDeRAt.17nP
NP 437.793 - Cobravel - classe
33 - Alvaro dos Santos Segundo Art. 117 n .° 1.
'fRANSFERÉNC/A E ALTERAÇÃO DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSO
Torrefações Associadas Indústria e
Comércio S. A..- Pede para ser
reatada na manca Juca Mulato nP
283.402 - a-alteração de nome
A--4-.-s a a alteração de nome.

PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL

dvereiro de 19W-1.
TeRMÓ N9 f
l 8.647

DeI 13 de abril de 1960
Aziende Colori Nazámall Affini Acua
S.p... - Itãlia.
Titulo: Processo para tingir materiais poliolef,nicos e corantes emprega.

dos no mesmo, - P.ivtégio de InN.° 471 . .712 - Chapelaria Realce venção.
Ltda. - Chapelaria Realce Ltda.
1* Um processo para tingir ma- Prorrogue-se o registro.
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE EXPLORAÇÃO

rização de h:drolarbonctos insaturados,
caracterizado pelo emP tego de coj'eates
azóicos dotados da fórmula nora! seguinte:

Sherwin Williarns do Brasil S. A.
Tintas e Vernizes - Pede para 'ser

anotada marca Enamelold SWp Co- ,
brem a Terra Sherwin Williams •
n.° 169.138 de The Shorwin Williams Co. - o contrato - de sua exploração. - _Averbe-se o contrato de na qual R, Rx e R3 ;Ao aneis aromáticos, de preferência mieis benzenicos,
explesação.
substittados ou não com grupos alquila
e/ou atornos de haloGnO, grupos tri.
fluor-rnatila, ciclo-alqu:la e oxi-alquila,
ésteres e grupos nitro, grupos carbo'cila ou grupos- amido, e/eu parda:mente hidrogenados para formar 'alieis ao-

NOTICIAR:6
OPOSIÇÕES
Cia. de Cerâmica Industrial da
Osasco - oposição ao termo 109.168
- privilégio de invenção de Sven
Fernhof.
Arnaldo Teixeira - oposição ao
termo 141.814 - Modelo indu:Arial
de: Indústrias Mecânicas Hermenn
Ltda.
Thermomecânica São Paulo S.A.
- oposição ao termo 145.929 privilégio de invenção' de Aage Vest.
Rio, 31.1.1964.
Assinei e encerrei 36 laudas do
expediente.
Nilton Alvirn Xavier - Diretor do
S. Documentação.

N.° 435.653 - Walita - classe
EXIGÊNCIAS
49 - Eletro Indústria Walita S.A.
Walita - classe
N.° 435.661
Apricio Fernandes - No pedido
39 - Eletro Indústria %Volita S.A:
anotada
na marca jura Mulato n.°
Com
exclusão
de
lâminas
de
bor461.728 - Cumpra a exigência.
racha.
NP 464.843 - Francisco EdiberUchôa Lopes - Cumpra a exigênQrivitegío de Invellçar
SINAL DE PROPAGANDA • to
cia.
DEFERIDO
TERMO N 9 117.455
N.° 464..533 - Editorial ItacoNP 437.305 - Refina Oleo LuDe 26 de fevereiro de 196t.
brificante Milagroso - classe 47 - lomt Ltda. - Cumpra a exigência.
Irmãos johnstone Ltda. - Art. 121.
N.° 464.631 - Editorial Montes
Requerente: , Sandoz S. A. - Suiça.
Claros Ltda. - Cumpra a exigènTitu:o: 'Processo de produzir novos
da.
FRASE DE PROPAGANDA
esteres ditio-fosfórIcos.
DEFERIDA
N.° 463.465 - Metalúrgica Wallig
- Processo de produzir novos
S.
- Zumpra a exigênees
ésteres ditio-fosfóricos acaritidas da
NP 436.889 - Confortex é sé pafórmula
ra homens - Art. 121,
DIVERSOS
• .
_
N.° 433.311 - Caracu Pergunta
3
43 - Companhia
N.° 202.067
(C.1.)a
- classe: 42
Doraingos Serrano
- Arquive-se o processo.
Cervejaria Caracu - Art. 121.
R2C
N.° 410 '303 - Fil Fornecedora
, NOME COMERCIAL DEFERIDO Industriai Ltda. - Prossiga -se com 1
onde Ri R. e ' Rz= -G.1-18 ou a indicação feita pela Seção.
e n= zero ou u =úmero menor inN :e 437.264 - Metalúrgica La
NP 410.904 - Fil-Fcanecedora teiro, caracterizado pelo fato de se faFonte S. A. - Metalúrgica a FonIndustrial Ltda. - Prossiga-se com- zer reagir uns composto da fórmula:
te S. A. - Art. 109.
a inclinação feita pela Seção.
com um composto• da fórmula •
/sP..e12. r56 - Soimpex Sociedade
TITULO DE ESTABELECIMFNTO
DEFERIDO
Importadora e Exportadora Ltda. to.)„
Prossiga-se com a indicação feita pela
ri
x_ch_Gt$
N.° 424.617 - Feira Anual de Seção.
g _
Mudeloa e Amostras - classe 33 •oce wu cuim) 03 ti; cl“§Znila
NP 422.684 -- A Feira das NaDr. Alberto Mauro Contador - Art.
ções S, A. Comercie/ e Importadora
117 n.° 1.
te tn
N.° 437.239 - Le-Lec - classes - Aguarde-se.
-°•n
41 - 42 - 43 - Pedro Rezende
N.0 437.047 - Ross Gernmer
Is Cia. Ltda.
Art. 117 n•° 1.
Gear do Brasil Comércio e Indústria
PS i1O
N.° 437.362 - Mer-Ar _ classe Ltda. - Aguarde-se.
33 - Passagens Aérea e Marítimas
NP 438.189 - Confecções Anfra
convennientemente em p.-sença de uni
Mar-Ar I.tde. - Art. 117 n.° 1.
Ltda. - Aguarde-se.
solvente, tendo nas ft:nutrias // e III.
NP 437.457 - Ótica Nobre •
classes 8 - 10 - Ótica Nobre Ltda. PliZORROGAÇÃO DE PROCESSOS Ri, Ra, Rs e n o significado acima
indicado e sendo X um átomo de ha- Art. 117 21 .0 1.
N.° 438.250 - Ceaéiae - clamas
N.° 618.729 - A Garota do Ta- logênio e Y uni sationte inclusive hl6 -8.-. 13 - 2$ gs - 37 - poeiro - classe 42. T- Tanoeiro Tn. drogérdo.
Elisa Roas da g oma
tt117
aletria • Comleele de Vaellbanee , Total de 3 pontoo,
sen-

_

lic:clicos;

.

n è O ou
X é um grupo hidroxila ou omina, um
grupo amino mono-a'quit ou dl-alquil
substituido, um grupo oxi-alquila,- aicoxi-alquila, adia ou °rala-atila:
X1 é II ou X.

Ssguem-se OS pontos de 2 a 80.
TÉRMO N.o 107.000
De 28 de novembr ode 1958
Requerente - The Jpjohn coai
pany - Estados Unidas- da América.
Compostos 'Orgânicas
• Titulo
e Processos.

Pontos característicos

1.

procesai para a produ..

çãu. de Galra - meti! - 9alfa -

iibeta, 17a11o, 11uor
- 1.4-pregnadicno - 3,20 caracterizado por conipreender:
tratar a 6s.11a - meti'
alfa,
17alta dildrord- 4 - pregneno
- 3.20 diona com um halcgenato de sul/anila orgânico para dar
o 11 - suitonato orgEtn:co de Galra
nr.t11 - 11 atfa,lialta - diidroxi - 4 - pregneno - '3,30 - diona
cerrespondent2; tratar o 11 - sultanato orgânico assim obtido com
uma rnase, para dar a Galra meti! ---17alta - hidroxi - 4,9
(11
pregnadielio - 3,20 Cliona;
tratar o pregnadieno assim obtido.
cem um acido tipo nologeno:o,
no qual o nalo,genio é asco:ilido
entro o cloro e o brome,. para
obter a Calfa - meti/ - 9 alfa
- halo - 'neta, Valia - driaros,20 - diord -7- 4 - pregneno
no correspondente; tratar a Gaita
metil , gaita - italo - ilheta
17a/fa - didroxi - 4 - pregnmo
- 3,20 - diona aSsi iuobtida com
uma base branda para obter a
6a/fa, - Metil - 9(11) - óxido 17alfa - hidroxi - pregneno
3,20 diona; rato.6artSHR1DLU
3,20 - (hena assim. abtida coal
acido là/ardi-leo gasoso; para obter
(1.6a11'a - metil. - gaita fluor 11beto , 17a I fa diidroxi pregneno - 3)20. ;- diona; e de.
sidrogenar microblotSgicamente
Iluor
Pata - •ine1.11 -parra
,
.
•

Quarta-feira 5
1/beta, naifa — dildrexi — 4 —
pregneno — 3.20 — dlona assim
obtida, na posiçao 1,2 com o auSaio de um fungo, para obter a
Galra — metll — 9a11a — finos —
11beta, 17alfa — diidroxi — 1,4 —
pregnadieno — 3,20.— diona. —
Tcta de (I pontos.
...l'ERMO NP 108.779
De 27 de fevereiro de 1050 ' .
Requerente — Imperial Chemical
Inausaies Lunited — Inglaterra.
Titulo — composnded utilizadas
na pohmerizaçao.
Pontos caracteriSticos

1 — Um proc asso para a ri:renaração Ue Uma nova cOinpesiçao,
&Cegueta como componenae de um
cata.lesaaor til 'na ptnimerro.naCt
de ()lermos que cotem um grt4:3
vinilico, car.‘ci.erazado pea reaçao
tetra.c.oreao de titânto com a.umini°, sendo pOsto em contato
com o mesmo, a uma temperatura
de ,100 a at)u.dt:, preferivelmente,
em preSença det um lia.logeneto de
ninando Total de 25 pontos.

DIÁRIO OPICIAL (Seção III)
rio, previamente, fundido, caracterizados pelo fato de que o referido turpo poroso é carbonizado ou provido
de uma camada de carboso ao longo
de uma parte, pelo menos, de respectiva superfície, sendo. subsequentemente. impregoado cem o aluminato através da Camada de carboneto ou ed:bozo; e peio fato de que a camada de
carboneto ou carbono é, em seauida,
removido da superfície destinada à
emisseo, sendo o corpo poroso, u:teriormente, traneformado inum oatodo.
Total deli pontos.
TnitMO N° 116.325
De 19 de janeiro de 1960
Requerendo Rádio Corporation of
America — Estados Unidos da América.
Titulo: Tubos eletriéonicos e soquetes.
10 Uma combinação de base e soquete para uni tubo eletrônico, compreendendo a base do dito tubo um membro coletor e uma pluralidade de condutores de entrada ajustados através
dele, tendo o dho scquete uma pluralidade de membros de conta:o para os
respectivas condutores de entrada, caracterizada pelo fato de que o dito tudo tem um par de orelhas estendidas
longitudinalmente proveniente da adjacência da pe:iferia do dito coletor,
sendo as ditas orelhas arqueadas em
seção transversnl e de larguras diferentes, tendo o dito soquete aberturas
correspondentes uma das quais é- dimensionada de modo a receber apenas
a orelha de menor largura, pelo que o
dito tubo pede ser inserido dentro do
dito e.oquete operas numa posição. —
Total de 13 pontos.

revereiro de 1954 . : 375
,

e tendo ela um diâmetro interno maior
ao que a refenda parte de onodo, caracterizada pela rate de conteeeendee
um membro obturador de cerâmica,
obturando a extremidade da referida
parte anular; dispositivos de eletrodo
raiportados pelo referido membro obturador de ceresites e mgreseantes no
interior do referido eletrodo de enodo;
e uma gola condutora envolvendo o
envoltório do dispositivo, eai relação
de transmissão de calor com o mesmo,
e destinada a ser ligada ao paço térmico para a rápida remoção do calor,
do referido eletrodo de a,nodo. através de, pelo menos, uma, das referidas
partas cerâmicas a,mearee. Total
de 9 pontos.
T RMO N9 116.305

engrenedo com a eng.enagem cônica,
oranprer adendo a rd-fillan cônico den
gitudinais &parados por enta--teslon
lhes caracterizado pe:o fato de que os
fundos dos entalhes do pinhão convergem no sentido do pliolo e no sentid0
do furo do piloto, sendo o diâmetro do
piloto-e do furo do piloto pelo menos
de Ta% do diâmetros quadro do p1!.hão. — Total de. 13 pontos.
•
Tà.11S0 11 0 110.505
De 27 de janeiro de 1960
Requerente: /meteria! Chantal' Me
dustries Ismited — *e/fraterna
Titulo: Aperfeiçoame.nios relativos
a ligas e eletrodos contendo tais ligas.
Pontos carktsrist:cos

1° Um estrutura de etetredo, caracDe 22 de janeiro de 1860
terizada por incluir nal suporte no
Requerente: N. V. Philips' Oleei- qual
parte da superfic'e está em conlampenfabrieker — Holanda,
tato cozi platino r"d'o ou uma liga
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- eompreendetedo
platten eu ródio, e na
lativos a dispositivos para converter (mal ao menos flerte
dn eunerffele que
um sinal de televisão colorida de um não
está
em
ta/
cento..
cons iste de uma
padrão determinado em um sina/ de Doa te,40 uma rt•T,. t!knio Iismdo •
padrão diferente, — Pontos caracte- com nidb`o 017 tântslo, Arrendo éstee
rísticos.
últimos rresentes pp nvon t'dade de
10 Aperfeiçoamentos em ou relati- mais de l e", em timo, e tratecioe termivos a dispositivos para converter um camente de morto no- a estrutura de
sinal de televisão coiorida de um pa- fa,ce ad oi.ta n...) A tet nue AVO, fase
drão determinado em um sinal de pa- bota na terrnerettira de tratamento
pie:erten 10% em
drão dnerente, o qual contém um térmico ecre+ttnir
componente que diz re:peito, principal- volume. — Total de 7 pontos.
mente, à claridade de uma cena, e. peo;:, menos, um componente censistindo
T5es3.10 N9 115.471
em uma onda portadora auxinar moTeR.M0 N9 116.585
dulada por um ou mais sinais que se
De 23 de setembro de 1059
relacionam com -o conteúdo 'de ci5De 29 de janei ro de 1960
Requerente: — Companhia United
res dreae:a cena, no qual o primei-o
Shoe Macnsnery do 13rasil — Suécie.
componente, formado de acôrdo com Rermerente . rs e r7 i n rnmoration of
Título: eiromno e Precesso para unia
um padrão, é manipulado por um re- America — Estado:3 tin i dos da Amésupertimes :caldas irregularee.
ceptor para um sistema de acôrdo Corá rica.
19 Produtos para unir corpos tendo
o outro padrão cano um sinal de lu- Titulo: enspoeitivo la descarga elesuperficies irregulares rígidas, consisminosidade, para êste receptor, no qual trônico de alta paténe'a.
TERMO N° 116.371
tindo de um componente de 'ligação,
o segundo componente é forrado de
maneira análoga em ambos os siste- 1° Um dispositivo de descarga ele..
tendo determinada quantidade de caDe
22
de
janeiro
de
1960
mas, mas no auel ais frei:meneias dais trdnico ccmoreendan de em estudo
madas, uma das quais é eadasticamente cornpressivel, porosa, material em Requerente: Standard Eletrica So- ondas portadoras auxiliares usadas lindric o, moa nin -.ri + -Po do de taradas
fea.a. caracterizado pelo fato que o ciedade Anônima — França.
para o &lois sistema* são diferentes dispost os ees etaIm eni e soei referencia
material em filha (6) tem um reves- Titulo: um sistema de rádicaaroi caracte-izados pelo rato de ser o sinal ao-dito estnclo e t .n e n varetas Iate.'
timento (8 e 10) de um adesivo co- rotativo para localização de objetos. do pradão determinado fornecido a um tais esteneider len-i tednie dnente. Mid
nhecido por si em cada uma de Suas 1 0 Uni. sistema de farol conidirecio- filtro que renove deste sinal os com- enodo r'rrimOnnen n dito es-todo e
e tendo emn 'venal idade do
superfícies opostas (12 e 14). — To- nal tendo meios para transmitir sinais ponentes consistindo em uma onda araden
er,c74.7.3,
tal de 4. pontos.
portadora auxiliar modulada. e a um esayieinno
indicadores de direção de rotação em filtro
te, eseanCn es dites wr-nretas laterais
que
deixa
passar
somente
um
ou
diagrama de irradiação do qual podem meis a nt. cerens nsetes, de ser o si- das dites ent oes em e inoeorento e ree
ser produzidas indicações de asinute nal
de salda deste filtro derivado ene' efstrarnen+ n com e rie-ie central dez
TERMO N9 113.624
em uma embarcação caracterizado frequência,
com e aluda de meios ade- dites! ceneeitiras ereide nanes de
mais
por
compreender
um
gerador
paouados rens d cse nora equela po- RPM.' rnt.e PI ditno ee eein-es, mele
De 29 de setembro de 1959 •
ra produzir sinais adicionais, mc:cs sição
no espectro da freqüência na qual eqtreltss (4) fine eseseen entre os PaRequerente: Merck & Co., Inc. — para transmitir os ditos girtni g adicio- os componentes
consistindo em uma res p~ ..4 tos in•••1 "eretas lae
nais,
substancialmente
de
forma
°rentEstados Unidos da América.
portadora auxiliar modulada es- tereis nt rhnriew, co" ~ M n ria anal dus
direcional do dito farol em urna taxa onda
/1'3 1" ,1 Nb" ns ditas
Titulo: Praeesso para a preparação dada, um dispositivo indicador no dito tão no sinal de acôrdo com .o entro ranie5 47' 0"1 "§"
,..y.trou<, uio
4,
de novos reeroldes da série do alo- farol sincronizado com os ditos sinais padrão e de estar o sinal de salda do dito ^ QP.P.1111,11..
n0 1”1"issl de feio
filtro combinado cem éstes
pergnano.
adicionais, meles na dita embarcação primeiro
cemponentes derivados em fremência voa dfv!oleleat r•NA'r/n1^”.'e. dos auale
para repetir os ditos sinais em respos- por
Ponto característico
via de um circuito de retardamen- pirou/na pg riart-act p.to-s -r•n A eme estão
ta à energia recebida no momento em to. cujo
79,5
f .4 laterais,
retardamente é pristica.mente nre»rivrt
Um processo para a preparação de que o dito farol estiver alinhado de
novos esteroides da série do alo-preg- uma forma predeterminada em rela- igual à diferenca entre os retarda- çllo dirigIrias Twirp 0-n é.* ert odes ca.
"eis pontos.
Totel
nano caracterizado pelo fato de que ção à dita embarcação e meios no dito mentos aue ocorrem no último filtro nelurae.
e os referido,' meios e o que ocoree
5,6 dicloro 3 acliced — 16.17 — óxido farol respondedores aos ditos sinais no
olmeiro
tinte°
—
Total
de
8
pon— 16 — alquil - alapregnano - 20 - adicionaistid
repe os para produzir no
TOMO Nd 1 tOdid0
ona é reagida com um agente insiro- dito dispositivo indicador uma indica- tos.
llsánte para formar tuna, mistura de São da dietância entre a dita -embarDe 21 de mato de leso
5,6-dip/oro-3,17 alfa-dirldroxi-16-alquU cação e o dito farol. — Total de sete
1.dan10 N° 116.53h.
15 (16) ahpregneno-20-ona, e 5,6-di- pontos.
Reouernite:
.Arno Andreas — Aleeloro 3,7 alfa-dihniroxi-16-alquilenomanha.
De 27 de janeiro de 1960 .
alopregnano-20-ona. — Total de um
Titulo: Proceeso de e e.stranicão para
ponta.
T522.110 N9 116.302
Requerente: The Jamba Manufac- nuyieetn e peee~n) cf » fna térlos em
turing Company — Estados Unidos da erandes neentidodes . eni nerticulai
De 22 de janeiro de 1960 •
América.
para redeei-nos
coloidais.
T142.1g49 1%1 9 118.322
Requerente: Rádio Corporation of Titulo: Diapositivo de mandril Opa.Pontos cnrodnrfsVcos
America — Estadas Unidos da. Amé- rade por chave e processo.
De 19 de janeiro de 5960
eriaiste ,LocaL-E 7' 71 7' A RIIES7
rica.
1° Em . combinação, Um mandril e 1 9 Prccesso para mearm e secagem
Requerente: N. V. Phillips' Gloel- Título: Dispositivo de descarga ele- urna
chave para operar o dito mandril, de materiais dm mace] em particular
lampenfabrieken — Estados Unidos da. trônica de alta potência.
compreendendo o mandril um corpo vara sua reducdn fite fi nuras ooloiAmérica.
1 9 Dispositivo de descarga eletrônica uma manga montada para votarão no deis, caracterizado nekofato de que e
Titulo: Aperfeiçoamentos era ou re- dotado de envoltório que abrange duas corpo, meios de garra supostadas no material, nor si so ou de m iefura com
lativos a processos de fabricação de partes envoltórlas anulares de cera- dito corpo e nsovels para posições aber- um pluralidade de peeuenos corpos
catodos impregnadas para serem usa- mica, ambas de forma relativamente ta, fechadas em resposta ao movi- moedores menliees, * arremessada
dos em tubos de descarga elétrica e maciça e de paredes relativamente es- mento rotativo da manga, uma engre Doo in eco 11
pg.. et t lp n t es de alta
eatodos feitos por tal processo.
pessas, sendo uma daa referidas par-nagemcôinaextrmid at rotação, fixos an snitee. discos centri19 Aperfeiçoamentos em processos tes anulares de cerâmica, uma parte baixa da manga, sun furo piloto no fugedas ou elm itores. °ente% fragmende fabricação de catodes impregnados enodo provida de uma superfície me- corpo do mandril abaixo da engre- tos de meteria; crime e econtrern sépara serem usados em tubos de des- tálica Interna constitutiva de um ele- nagem cónica e dali estendido radial- bre ou são movidos Pio PneS de percarga elétrica, segundo os quais um trodo de enodo e catando a outra das mente para dentro, uma chave tendo missão móveis ou Pe n ^i 0P A ri2S. sendo
corpo metálico refratário e poroso é referidos partes anulares de cerâmica um pilote ninhada rotativamente no evitado o. ernperramente reisttivo enimpregnado com um aluminatO de ,bãe JildtandSta âtreferida parte de 1331040 ltireapilestO e 'tendo
cônico tre os ragmento': de material. Os ines
11.112 pinhão
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dores e as faces de percussão. — Total de 20 pontos.
TalaMO N° 118.407

De 9 de setembro de 1959
Requerente: Alfonso Canto Jorj .: —
&o Paulo.
Nóvo tipo de arado — Mode o de utilidade.
1' — letivo tam de a:ade, caracterimau pelo fato de possuir uma peça
nor:aute e tornbadora, limitada por
uni varão rígido de maneira a limitar seu desloceMento a revirar a ,erTotal de dois pontos.

• -

112aMO no

116.921

corrente circular de tração engrenada a ensrenagens fixadas . um em seu
eixo . e outra naquele da roda dianteiDe 8 de ab.11 de 1980
ra; urra esfera ieoulável adaptada diRetatersnte: Alexandre Havkai — ante do cilindro cle.s.cestador, de com-,
Sio Paulo.
primsiro igual a dito cilindro, em fora'
de meia cana caia supedicle semiMemorial descritivo de um ma
concêntrica ao cilindro des.nóva tipo de ninhos de postura des- c:acenam
caztador. é igualmente revzstida de'
montáveis — Modélo de utilidade.
Chapa fixada
19 Nevo tipo de ninhos de postura ra.1.0 dercanator; uma
pala vedar
-p
desmontáveis, caracte:izado por Ee' ou .eaular o espaço
existente entre
formarem de rirei e elh ntes
cimos:4.5a do cilindro cles-;
aa escadas de parede, mie Fe montam' suem:Lica
e aquela ca espera; urna diaespaçaclemente umas das outras, e se cascarlor
mexedora
do er.ssnoin,
bOca ou
pa
armam por meio ta , sorririas. horizon- moe,;a existente
no fundo do dapásito
tais, para dei resultarem cornparati-; de sementes, e arculada
pelo próprio
mineras, isoledcs. que recebem os.' eixo do cilirdro descascador.
— Tousuai materiais de confeccão de ni- tal de 3 prn t at.
nhos cte pre t ura. con ementemente arruntaaos, sôbre uni fundo facilmente
removivel quando deaejado,
TERMO al" 122.408 .

De 15 de outubro de 1959
Requerente: Camieno H. das Sentas — São Paulo.
Titulo: Memoria l descritivo de um
!ativo tipo de bomba de alta pressão.
1 9 -- ' Nôvo tipo de bomba de alta
pressão, caoicterizado por ter duas câmaras cilíndricos caanunicantes. formando um só corpo. porém montadas
em angulo de 90 9 relativamente aos
meus eixos, uma delas obrigando um
dieco motorizado o qual ter uma ou
mais aberturas na sua borda e por
onde passa, sincronizadamente. o correspondente número de pás fixadas
na periferin de um outro disco, também moto e isado, e loc q lizade dentro do
segunda câmara. — Total de um ponto.
Te1.13.10 N° 120.239

TÉRMO NO 120.4a6

TÉR.MO N° 121.029
de 18 de maio de laSO
Requerente: Irmãos .Steffen Rações
Para Animais Limitada — São Paulo
Titulo: Nova fórmu l a de ração Para
animais.
1 9 Nova fórmula de ração para animais, caracterizada por uma mistura
de palha de arroz em bruto. milho em
bruto, quirela de a-roz. aeacar cristal
e sal grosso. — Total de 3 pontos.

TeRMO N 0 121.619
De 29 de julho- de 1960
Requerente: Aldo Osai — Pôrto Alegre.
Tittdo: Máquina para plantio de
mandioca.
1° Máquina pare plantio de mandioca, caracterizada por possuir
chassis de características especiais.
sustentado por duas rodas, sendo que
a direita destas ,possui no mesmo eixo adaptada uma outra roda motriz
que por melo de uma corrente de
transmissão aciona uma outra, sendo
esta a que movimenta a catraca, sendo
que a mesma corrente de transmiasão
está regulada por tura outra roda. e
o percurso da indicada corrente corresponde uma outra roda acionadora das lâminas de corte, terminando
dito percurso na roda motriz. — Total de cinco pontos.

De 19 de março de 19e0
Reouerente: Ludw i a Gruber e Plínio
— São Paulo.
Título: Aperfeiçoamento em ou relacionado cem aparelhamento para roçar, aredear, nivelar e aplainar piatos e terrenos.
1° Ape:feiroamento em ou relacionada com aparelhamento para roçar,
gradear, nivelar e aplainar pastos e
terrenos. caracterleado nor se constituir de um ou mais diferenciais, dispostos centralmente entre duas ou
mais rodas e de um lésto de facas ou
lanoras. paz ou grades. firmadas a um
aupori e sitiado no eixo, voltado para
TÉRMO N9 122.648
baixo. rq o diferencial, sendo que o movimento rotativo das redes. comuniDe 11 de Junho de 1960
cado à coros do diferencial é. por sua
ver. transmitido ao resnectivo pinhão, Requerente: João Kocssis --a São
provocando o Movimento giratória do Paulo.
elemento de suporte da g ditas focas Titulo: Processo de preparação de
ou lâminas. pás ou grades. — Total calda aplicável em frutas. especialde 2 pontos.
mente perna.
1* Processo de preparação da calda
aplicável de frutas, especialmente peTÉRMO N9 120.901
ru, qtre se caracteriza por se emprearar açCalr na proporção de 50 quilos.
De 20 de junho de 1960
água 20 litros, á gua albuminosa 8 liPecpicrente: José Jorge — São Pau- tros. glicose 2 quilos e um emante vegetal. solução esta que é submetida a
lo.
na qual posteriormente a pe"Titulo: Dispasitivo tara a celheita ebulição
ou outra fruta de consisténcla carde cq té e outotis frutos — Modelo de ra
nosa é Introduaide e posta a secar,
*ilida de.
formando uma película cristalina. —
1 0 Dispositivo Para a colheita de Total de 2 pontos.
oaié (. outros frutos, caracterizado
peio fato de consistir em amaça° farTERMO N9 193.682 inada por fio metálico, á qual são
presas às bordas de uma sacola de tarado ou outro material qualquer aproDe si de junho de weo
nn•n•nn•nnnn•••

Cudo. armacão essa que apreseata o
posterior arqueado para a fresdotada de duas alças superares
ra fixação de uma, correia, enwanou* nos lados da mencionada 9Xo se- apresenta com um segundo
de alças Para a fixação de unsa
unda correia, estando, ainda a nomeação anteriormente
Parte curva 'voltada para te.
rederida sacola se
(grxx fundo aberto, qual
e
rawio contra a face
mesmea. airea9és de peradtiess.

.,„

•• • I

Requerente -- Gustavo Bobei, São
Paulo.
Titulo: «Um modelo de aparador de
grama» — Modelo de utilidade
1 — Um modelo de aparador de
grama. compreendendo um motor eletroct, COM caia vertical tendo na extremidade iner:w. uma faca rotativa,
caracterizado, pelo fato de duas projeções diametralmente opostas dg base
inferior do motor atravessarem rasgosguias verticais de dois suportes laterais paralelos cuja parte inferior ou
base é desenvolvida a semelhança de
patinadores ou deslizadores de trenó,
alongada e • plana m sua maior projeçõe de altura regulávél nos rasgos
guias e f:xáveis nos mesmos.

em sua extremidade um suporte hifurcada zompor—ndo um roda de eixo
hoazontal, prov:da ou não. de Aro ma-

ciço ou pneu,Aátic. de material elastico.
Total 2 pontos.
TERMO N' 123.821

Paulo.
Titulo: Bomba á pzdal para alimentação de esguinchos. Modelo de utilidade..
Edison Ris/oda, São

Reivindicações

1° Bomba a pedal para alimentação
de esguinchos, caracterizada pelo fato
de ser formada ..or corpo tubular, fechado superiormente por tampa, cen*tralmente atravessada por haste, externamente circundada por mola, sendo
que,. ao topo da mesma, se encontra
fixada a parte mediana de alça em
«U» invertido, cujos ramos. inferiormente, se encontram articulados a uma
alavanca ou pedal, articulado, por sua
vez, por uma das extremidades à base,
do conjunto, à qual se encontra solidária sapata, que f ha, inferiormente, o
tubo, e por onde se dá a entrada de
liquido por bico, cuja passagem internamente poderá ser obturada por esfera,
mantida em posição por retentor, sendo que, à haste sncionada, se emoli-

tra fixada peça tubular, que, pela ex.

tremidade inferior, se presta de pistão
ou êmbolo. centralmente dotado de pas.
sagem com esfera para retenção do
quido, estando tal peça dotada de art.
ficas, que permitem a passagem da
TERMO N 9 123.132
liquido para o tudo principal, na se
gião acima do citado êmbolo, e, Poa
De 29 de setembro
19960
para o bico apropriado.
Total 2 pontos.
R....querente: Comptoir Pharmaceuaque
Exportation S.A., Est. Guanabara.

Titulo: Processo para fabricação de
cacau instantâneo.
Feiviredicações

1. Processo para a fabricação de
um cacau instantâneo, quer dizer de
uni cacau destinado ao prepara rápido
de urna bebida por simples dispersão
que se submete o caucau em pó à ação
do vapor de água sob pressão, de maneiro a obter um pó de caucau cosinhado tendo uni teõr de água de 8 a
200/0, êste pea umedecido é em seguida
granulado para ob..r um pó em forma
de grãos.
Total 4 pontos
TERMO 9 123.614
N

De 20 de dezembro de 1960
Requerente: Gustavo Bobei, São

Paulo.
Titulo: Nova disposição ao modelo
de aparador de grama que faz objeto
tmodèlo de utilidade.

Pontos característicos

1 — Nova disposição no modelo de
aparador de grama que faz objeto do
pedido de Patente de Bodélo de Uitlidade de Tino n.' 122.108, compreendendo o motor de eixo vertical com
faia rotativa em sua extremidade inferior e o . braço fifurcado articulado ao
motor, caracterizada por uma base ou
suporte *abre cuja uma central assenta
solidariamente o motor e ,qual apresenta anteriormente unia projeção central- e ponerlormente duas projeções laterais, tôdas curvadas para cinta e ter.
:Mimado em falais verdeai. nos quais
se acha, em cada um, uma bucha ci-

Reqwrente: AkiR de Cousa.— São
.2 e-.
PaÁsio.
Tttailo: ,liemeadeirs. de
Selneadeire, de amendoim, caraoterizada por ser constituída de: am
caseis -borizontal dotado Meia extremidade de cabos e montado e00rç duas
roÉea, cada qual disposta em cedaextremidade; uma raixa
parra as sementas fixade
lindrini de altura remektvel _e fisservel
dá is em cujo
por sol ..~eo leeeral de mulo, *e
TiZarseteern
*PM em dem .reseMai tudo

TERMO N.* 124.040

7 de novembro de 1960
Requerente: Nicolino Guimarães Moreira, São Paulo,
Titulo: Nõvo processo de preparou
produtos alimentícios.
ticos da invenção:
1. eNôvo processo de preparar produtos alimentícios», caracterizado pela
fato de misturar-se no produto amencicio consido ou não uma quantidade
de fécula de mandioca ou outra farinha amilacea cosida, e secar, pura
permitir a conservação e embahmeis

dos alimentos preparados.
Total 4 pontos.

TÉRMO NP 128.380
De 15 de abril de 1981
Título: "Aperfeiçoamentos em
retentores para ,cabos de embai'.
cações e análogos".
Requerente; Equipamar — Equipamentos Maritimos Ltda., desta
Cidade do Rio de fianeiro — 013.
Procurador: Rubem doa Santos
Querido.
Pontos Característicos
1) Aperfeiçoamentos em retentores para cabos de embarcições
e análogos, caracterizados por
uma chapa oblonga, na qual, são
articuladas duas asas ou excèn.
tricos defrontantes, dotados
dentes ponteagudos escalornidoa
sendo os ditos excêntricos solidá.
rios a dois setorts de engrenaramengranzados entre st.
,1 total: pontos.
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Tismo n, 612.674, de 15-10-63
Reid Representações Interestadual da
(»os Ltda.
São Paulo

BEIM
Cada Brasileira'

REBRA.L

tnci. Brasi/eir.

cirv..0 4:
Óleos oxnestivels

Térmo n.* 612.676, de 15-40-63
Confecções joory Ltda.
São Pado

JOORY
IND. BRASILEIRA

Termo is° 612.680, cie 15-10-63
Rebral — Representações Brasileira
Ltda.
'
São Paulo

8
Artigos da classe

Têrrno n. 612.681, de 1540-63
Casa Po X Artigos Funerárias e Re1igiosos S. A.
São Paulo
PRORRCGAÇÂO

1

-4.

PIO X
IncAstria Brasileira

bores rl' ea frdos, varetas da vel.mçus.
bicicletas, motodeistas, retentores, arca
para bicicletas, hraçoa para verealisa,
crapas circulares para verrulos, cabes
de veículos, deshgadeiras, tronteirr
para veiculas, ractociclo, manivelas.
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador

Timo 23. 6 6i7.689,. de 15-10-63
Plin:o .Par.-ed a
São Paulo

Tèrmo na' 612.685, je 15-10-63
Farsnácia Drogagigi Lida
São Paulo

Frase da propaganda
.Tértno n.° 612.65'0, ,te 15-10-63
Cia. Paulista de 1,012 , , Esmaltada
São Paulo •

DURATEX SED 1E2
Ind.. Brasileira
nt^0

DROGACIGI •
tad. Brasileira
Classe 3
Substâncias, produtos e preparações
químicas para serem usa ../Rs na medicina ou na farrirásm
Têrmo, n.° 6/2.686, de 15-10-63
Campos rs Filho Ltda.
São Paulo

Classe 36

rara ellátInguir: Aventais, blusas, blua

abes, boinas, botas. babadouros, casa
co., coletes, capas. chalres cachecols
calçados, chapeus, datas, combinações.
corpinhos. calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, avelas. ceroulas, calças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas. garros, Jaquetas, luvas, ligas, lenços. leques.
manais, metas, maillats, mantas. Inana
drlao. malhas, paletós, paias penhoar.
peugas. puloveres, ponches, pelesiaas.
polainas, pilarnas punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
Uns. militam toucas e vestalos
Ténno n! 612,677, de 15.10-63
Rardista da Fósforos Cor.
São Paulo •
•

i

Classe 46
Artigos da dasse
Tênias n. 612.682, de 15-10-63
Osw-aldo Silva
SM Paulo

DISCOTECA
EITANCLICA
e nd.. Bras:1.105.1-g
Classe 32
Artigos da classe
Vamo n. 612.683, de 1540-63
~dto Bazyli
SJo Prato
(nd.B.

Xrgieir.

Classe 17
Canetas, canetas tinteiro, lá.pis, /apiCOPAFÕI
seisas e porta-cargas
BRASILEIRA
• MO
reuno n. 612.684, -te 15.10-63
Indústria de Auto Peças Gebebraço
Ltda.
São Paulo
.

Claire

"

rido Brasil eira
Classe 41
Açúcar, arroz, azeitonas, doces ervilhas,
féculas, goiabada, massas almenticias,
marmelada sal craco canela e hsrva
doce
Classe ta
Temo n.° 612.687, de 15 10-3
Aparelhos e pstrechos para- medicina
Riohras Com:rmo e Representac5es
arte iantárla, ctrusTa e ing ene come
SIso Paulo
cuvetas cirúrg:aas, cate.' asadales, fos,
sas móveis, urintis e comadres

Rigsfitga

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestnarica
e roupas feitas em geral, Agasalhos
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas. baba.
-doures, bonés, capacetes, cartolas carapuças, casacão. coletes, capas, abales
cachecols, calçados, chapeus, cintos, cmn
tas coinbinações, corpinhQs. caiais de
senhoras e de crianças calções, calças,
camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas.
colarinhos, cueiros, casacos, chinelas.
dorainos echarpes. fantasias, tardas para militares e colegiais, fra l.das. galo.
dias, gravatas, gorros, jogos de Luraria, jaquetas leques, luvas, emas, lenços, mantõs, meias, inalós, mantas. mandrião, mantilhas, palatos, palas. penhaar, peugas, puiover, peterinas ponches.
polainas. pijamas, punhos. perneiras
quimonos, rega/os, robe de chambre.
roupão. sobretudos. salsa. suspensorlos,
sarda de banho, anclalias, sweater destes, sungas, stolas soutiens, idacks
talar. toucas, turbantes, ternos, nifonnes
e vestidos

rara distinguir f6sfor....
jIrufl•Bjaisisite?rt?
nano n.o 612.678, de 15.10-63
Modeal — Móveis de Alumiai° Indus1
Classe 21 .
tria e Comércio Ltda,
São Paulo
Freio (parte integrante do veiculo).
mecanismo para acoplamento de vet.
culos ferroviários. orelhas de parada
M O D EÂ 1.
para aparelhagem de tração. amortecer nd. Brasileir>
dores de choques, paraeroques carro
Ónibus. automóvel, anteparos auto-ca.
,
Classe '10
minhões, alavancas, alavancas de cám.
Artigos da classe
Termo n.• 612.688. Cie 15.10-63
talo, alavancas de freios. , breques, barnano n. 612.679, de 15-10-.
ra& de freio, braçadeiras de mola. bu. Riobras Comércio e Representações
Ltda.
Quaker State do Brasil Comérck
has. barcos, barros de tração, barras
sç\..
Indústria Ltda,
São Paulo
direção. cabos de veículos carroce.
SAG Paulo
....... chassis. carcassas. coroas, capotas
RI033RAS'.
engates para veiculas. engrenagens. erar
COMERCIO
E
molas.
hélices,,,MO,
breagem. feixes de
OLOR STATE
....11EPRESENTAçrlE!'
Ias, motociclos mancais de veiculo.
Ind. Drasileirs
• MA&
pedais, paralamas. porta laterais,' piparabrisas,
para.
;
s
nhões. - porta-rodas.;
Classe •11
Nome comerciai! ,a
choques, pistões, iodas, reboques, ta ..nArtigos da dam(

1

Termo n. • 61-2 . 69 I, rte 15-10-63
Taxai Avad Abdaila d. A.
São Paulo

VALENTE
industria Braaileira

Classe 23
Tecidos de algodZo, tia linho, de cã
nhamo. de facas, ck cansa, de sana, ch
seda, de rayon, de lã s Clo inclusisa
casemiras em peças
Ténno

612.692a .re 15-10-63

n Iporanga" — Imóveis, Administraçaa
c Construções Ltda.
'ião Paulo

t lifira9VárGEk.l. filr et
Classe ' 50
Destinada a assina'ar e cl.itiogult
timbre da sodedade, a ter aplicada era
papéis de correspondênc i a e cuntabills
dada
Termo n.° 612.693, • le 13-19-63 .
"G.,1n e"
Ai:orelhas L'tétra-DotOset.
cos, Ltda.
' 8 -7 Paulo

CASAR
•Ind. , Era eira.
Classe , 8'
,AaarellioS .elétro-datuéstaca
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l'Unio a.* 612.694, de 1540-63
frigorífico Senta Isabel 'Ltda.
'• São Paulo

Termo n.° 612.703, dc 15-10-63
Ind.wirie de Calçados "Zkrakci" Ltda.
São Paala

ARAICCI
Brasiletra

SANTA. I WEL
Dramaeira

Classe 36
Classe 41
Calçados
Aves abatidas, carne de cabrite, carne
carneiro, carne de porco, carne de
. Termo n.9 612.704; de 15-10-63
vacaa, linguiça e salsichas
Laboratório Paulista de Biologia S. A.
•
São Panlo
Termo n.° 612.695, de 15-10-63
x tintores de Inçêndio Tarzan Lida.
SUS Paula

• PRORROGAÇÃO

TARZAN
Ind. Brasileira

,BAL

Classe 8
Extintores para incenda

vidros, metais e objetos, panos para
polir e para limpeza. Panos de.esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em Becos, sapona.caos, velas e velas a base de
estearina
Termo n.° 612.710, de 15-10-63
Antônio do Amarai
Guanabara

si
Indústria. Brasileira

CAF

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
Classe 3 Uni preparado farmacêutico indicado sas alimentícias, mariscos, manteiga,
amendoim, ameixas. ameudoas, araruta,
como analgésizo
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
Têrcno n.° 612.705, dc 15-10-63
PADROEIRk
Laboratório Paulista de Biologia S. A. biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
DO BRASIL
São Paulo
café em pó e em grão, ,camarão, canela
Ind. Brasileira
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Classe 50
caramelos, ch.Jcolaten confeitos, cravo,
PRORROGAÇÃO
Imressos
sa de tomate, mel e melado, mate, masmargarina, marmelada, macarrão, mas14tv. p.á
Tarmo n.9 612.697, de 15-10-63
isAt1?:A
cereais, cominho, mire de leite, cremes
5•a4
1-, ee
J),;),C14 C41,•
Bar e Café Faustoliano Ltda.
1,,e
attneatrc'as crocyrées, compotas, can..
São Paulo
gize, coalhadas, castanha, cebola condi,.
mentos para alimenta,, colorardes,
UUSTOLIANO
Classe 3
chouriços, dendê, doces, doces de fruInd. _draw...Leira?'
Um preparado farmacêutico indicado tas,
espinafre, essências alimentares, emClas.se 50
corno um laxativo
mate,
farinhas alimentícias, favas, fé, Impressos
culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
Titnuo n.° 612.706. de 15-10-63
Treno n. 612.698. de 15-10-63
Laboratório Paulista de Biologia S. A, figos, frios, frutas secas, naturais
talizadas; glicose, goma de mascar, gorBar "3" Ltda.
São Paulo
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
São Paulo
goiabada, geléias, herva doce, herva
'et 3 ',,
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
PRORROGA*
condensado, leite em pó, legumes eco
Ind. Braaileira
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas para mingaus, molhos, moluscos,
Classe 41 •
mostrda, mortadela; nós moscada, nofaaaches de: mortadela, queijo, presunto.
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
liktsichas, pernil, salame e churrascos
pães, paios, pralinés, pimenta, pós par
120OUTOQI0 PEZ
01061A th,
pudittm, pickles, peixes, presuntos, paTermo n.o 612.699. de 15-10-63
S. P4ULO
tês,
e petit-ols pastilhas, pizza,a, pudins;
Bar e Mercearia "j. J." Ltda.
queijos, raçães balanceadas para aniSão Paulo
mais, requeijões, sal, ;ragu, sardinhas.
Classe 3
sanduiches, palsichait, salmes, sopa, ia..
somo uni anti-mieoae
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
JiJ..
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaiIrano n.5 612.707, de 15-1043
f Ind.. brasileirte,
rim, tremoços, tortas, tortas para
Lojas Garbo Roupas S. A.
mento de animais e aves, torrões, tonelSão Paulo •
Classe 41
cinho; vinagre
Conservas
Têm° a.° 612.711, de 15.10-63.
Tirano n.° 612.700, de 15-10.66
t'PRORROCAÇÃO
Arlindo Manes
Natal dos Santos Urna
Guanabara
São Paulo
terta , ~essze tákate$ rmask
SANTOS
Termo n.° 612.696, de 15-10-63
Posto de Molas Para Autos Padroeira
do Brasil Ltda.
São Paulo

,

INDUSTRIA BRASILEIRA

Z;no

COOU 5

• TRATORES_,,5
EQTEPAIM108'

Classe 7
Titulo
a, 612.701, se otn_a
"R*e" Hotel Lide,
São Paulo

Classe 36
Pema de propaganda
iittsn96 as, 612.708 e 612.700, 4-15-40-63

em pedras; -para banho; -brilhantina
bandolinas, batons, cosméticos para
cabelo, pestanas, cibos e bigodes(
crayons, cremes para a pele, Carmlnix
cheiros em pastilhas, em tabletes, eu(
Lentilhas, em trociscos e em pulula,
cremes para barbear, creinea dent4
depilatórios, desodorantes, dissolventes(
essências, extratos. estojos •de perfume,
creme para limpeza da pele, e para baia
de pó de arroz, esmaltes para unhaa
etcôvas para dentes, cabeio, roupa,
cihos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, dlios e bigodes, fivelas pari*
o cabelo, glicerina perfumada para U343
de toucador, grampos para o cabelo(
para maquilagem, lança-perfumes, ld
çbes, líquidos dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápi4
sabão em creme, em elixir e em ps,
líquidos para ondulação, permanente(
lixas para unhas, laquê, óleos para 4
cabelo, pasta e pós para dentes, perla,
enes, petróleo para uso de toucad otj
pastas e pó para as unhas, pon-pon(
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.,
mento da cutis, pdal-pons, pó de
arroz
Termos os. 612.713 e 612.714, de
15-10-63
Alford Manufacturing Company
Ratados Unidos da Amériaa

Classe 6
Máquinas opera trizes
Classe 8
p arelhos elétricos, instrumentos de nle.
A
dição e teste, antenas transurissoras
reaeptoras e sistemas incluindo seu*
componentes, como junções híbridas, va.
rladores de fase de alta frequência,
filtros de banda lateral e ajustadores de
impedância, linhas entalhadas, sistemas
de comutação 1.-1, marcadores de impe+
daneis' automáticos, redutores, conecto.
res, atenuadores e semelhantes
Têrmo n.9 612.715, de 15-1043
Companhia Cervejaria Carme
São Paulo
e F. atyrãoGAçi-S

13EBA 8ODE,BEBEND2i

'cAR&cri
Classes: 42 e 43
Frase de propaganda

Classe 33
Título

An"terciVe3tbara"1

r.
--"frr:;-67E7i-2:7"—
e
L

'rótulo n.° 612.716, de 15-10-63
Mário Atistregésilo de Castro'
São Paulo

Arthur Matney
Estados Unidos da América
•

Classe 50
laapreasoa

asses: 2,

--

3, 41,

oura{

T4w, o mo 612.702, de 1.3-1043
Denver Magazine Ufa.:
São Paulo

-DENVIglf"."*".
nd. Brasiida„
lasse 50

1 .8
1%5,4 28
11. : 4

Títalta 4 estabelezienento
ame 46
AntidO, alve4nateo, sml, agua de Invadida" agua sentitaaia. Nua para aseoeloa, detergentes, esponjas cie ago. Ma foros. liatvoa, Item, la de ago. pontadas
Peeha da negx PC..

Cloase 418
Pata ousonguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Ala/Iscar. água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de aolônia, anninbos, água de
catam água de rosca, água de alfamaaftPt•eincla Nu*, eezRA.t
1,;

OURO BRANCO
Indústria Brasil•lra

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, da
metaL vidro de aço ou madeira. esta',
factos ou Mo. Inclusive móveis para uk
critério. • Armarios, armai:rios para bei:
aluga:o para roupas usada, abadar
pee móvel', bouça,
4.ÚÇ..
'

1

k

)
.tuarr."2.-fe:ra

'
5
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•
cortar e armar aviões. autoratíve, dros para paraabairam, vidros, para faa vaarairo. filailhasa para anzarradius. lo'r•
.
banqueta*, basdejam
, vaiadas.
argolas,, berchabos. bonecas, bane- róis, para lanterna& e vidios em geral roa Para, vedação; Minas. hm= para
I res. berços. biomtvaa cadeiras. cai-Mama raros,
paa veículos
Iodos de xailes/Oco asstagsderaaa mamai
I para chã e café, conjuntos para dos-1 0S, baralhos, de ca.tasa. bolas para
Classe 39
d
para veação,.
matas para vedação; ao*
mltórios. conjuntas para sala de jaa. [todos oa esportes, brinquedos em forma
Para distinguira Artefatos; de borracha,
tar e sala de visitam conjuntos o ira p de animais, balões de brinquedo,, bilha- borracha, artefatos de borracha para. lbas, tainçõeai para, vediaçáo ‘fito são
terraços jardim e praia, conjustas cies.' brinquedos mecânicos. brinquedos veiculos. artefatos de borracha tão ia medicina1), tesa". Orca para ved'açao,
armários e gabinetes para copa e CO' em. lar" de Lantzualitaa musicais, cluidos em outras classes: Arruelas, e-- tubos para leo:taça% tuiaulaçiScs para
vedtiOlin válvulas para uedação
zirdsa, camas cabides, cadeiras gira- , brinquedos em forma de armar. brin- golas, amortecedores, assentos para ca'
torias, cadeiras. or oalanço, caixa aa , quedas de borracha cota ou, sem asso- deiras, borrachas paca, aros batentes de
T•tionce me 612.72(5, 4e: 154043
radio, colcha-ai, colchões de mola. dia ta caarinhas, caraocialias, caminhões, cofre, buchas de estabillaadae buchas,
Rodsurdraa Trancem:a Ltda.caneleiras
ohocalhosa
ae
lara
cartas'
discotecas
de
pensas, divistes, diaans.
buchas para /lamela, baarrine de porta,
São
madeira,. espreguiçadeirasi guardaaoto ' paras esporte, carts3c3; Para lóta,
batente
de
chassis,
bicos
pala
mamadeia
paa, estantes, mesas., rnesinhas, men Mas de brinquedo,, casinhas de armar, ras braçadeiras, bocais, bases para tanhas para rádio e televiso, mesinha cadeiras de bOtaquedo., carteiras e ca- lefones, borrachas paca carrinhos militaCR—ADISRZNO
para máquinas de escrever.. móveis pa. Yelo pes com halhas, para recortar e triais,, borracha para amortecedores,
Sio
,
pata
bonecas,
cordas
os
•
orta
:armar,
calçados;
Bpruenlo do Carro.
levisao, molduras , para uadi
bainhas de borracha para ressoas cochira
retratos poltronas, poltronas-camas, para pular, clavinas paia tiro ao alvo, de motor, câmaras de ar. chupetas. cora
Eat•de S"..ifratzict
:copos de dados, caixinhas de música, dões massiços de borracha, cabos para
prateleiras porta-chapéus, solás,
dados,
dardos,
duos,
dominós,
espiasolas-exima travesseiros e
ferramentas, chuneircis. calços de borCasse 33
gardaa d'a brpanquado, espingardas da racha. chapas e centras de mesa cor- ,
int:Mies
ventm estoquinlias para. jogar, enigmas, das de borracha,, cá/gulas de borracha , ±-ava ellatinaairr• •-feraosCaartes sia.__. Serei
'rirmo a. 6E2..717, de 25aT0-63
•engenhara de gaera, de bonquedo, fera para centro de mesa, cah,ris de borraris "12 . 77.7 rie
15 TO-63
Kiboo S.- A.. (Indústrias Alimentícias) ;rirrfsos de engomar, ferraumntas para cha para má quinas copos dr
borracha \ fritamema
S.
A. eItuddr.erfas: Ainnenticias)
Slcs Pr-'O
crianças, Eu-as da aves e animais para freios. dedeiras.desennap.deiras, ,
São Pado
Azeit OURO "WARE o
figuras para jõgo k xaclraz,. fogões e discos de mesa, descanso para pratas.,
encostos.
êmbolos.
esgutahss
estrados.
basagardom,
jogos
de
fogãoz:nros de
, fatabol de maaas jeallrairas paca esporte. I esponjas de borracha em atobrajactoI
gartchos para, roca, guasca para, crian- para torneiras. lios de borracha lisos,
ças, halteres, anzõCa iscas artificiais' fõrmas de borracha. gua-aitoel para,
para pescas jogou da damas,. jogos de naõvets. guarnições de borracha para
dominó, jogos da raquete,. linha& Para automóveis. guarnições CM a velcutos.
lancheiras para escolares. :armilas de
pesca, luvas para bosr, para, esgrima, borracha
para degraus.. bre%
borra-)
para jogador cre sato, inascarzo carne cha
para janelas e para puni..s.
valescas, 1:11:SaS da bilhas_ de campista de aorracha.
mar:optas nuaaretaa oica'
de roleta. da as:a:red. mobílias de brin tarares para para-amuo
or., canas de
quedo, Milles,n: '74 de utansilios domés- para-choques. péda, peticos, pat:ns, pai:Ia:tas p:ões, petecas. da, de partida paras oa . a bus.nas,
Ciaste 4f
plarquetas para ginástica, peças la pratinhos pneumáticos pontas de boi.
Para distinguir: Sorvete de nata I jogos de damas, daminó e xadrez, pelo- racha para bengalas e no':'', :odas
_
tas, pianos e out os instrumentos mu.si- massiças rodízios. reveaamenzos de
Classe 41
Têntaa tas 612..718, de 15,10-63
Para distingui:: Sorvetes ctr creme
cais
de brinquados oistolas, de atira: borracha, rodas de borram; p,b-a móKibon S. A. Ihrdústrias Alimentícias) I flexas,
papagaios de' papel,. panelinhas. veis. sanfonas de vácuo suportes de
São Niro
T'Mano n 612.7211,. de 15-10-63
' qatbraacabeças em forma de armar, motor. sapatas do. Fadai de ',regue. se- Casa
° Caas 'r.rea.3 e Ferragens
coa
raquetes-, radas d. redes para 'embato e isolador, suparras semi-1
Sociedade Ltda.
pneum,
jogos, rodas de tolatas, revólver tik.
áncos. suportes -.411V)ICS, san-I
São Pauto
brim:podo, solafacti~ de chumbo, ta - fonas de partida. saltos, saia. e solados
bleiros para jogos, taco-5 de bilhas. de borracha. surdinas de a-arai-ha para,
CASA mas WREs
tambores para crianças, tamburéua, aplicação aos fios teregrá1isos e telefôtamboretes, tênis de mesa, trens e vias- nicos. travadores de porta. tigelas
tampas de borracha paia .anta. férreas para brinquedos, varas para tubos.
gotas.
t,nas
de borracha para etaboraçâo
Carase
pesca.,.vaganetas e uso-lias
de subsr 5- mas caras K at
Pa... ctfztint:rairr Taaas e vernizes em
0•11!".1 .? N
geral
a• 612.711,. .le 15-10-63
—.—
Para diatiagaa: Artoos e apá: elhos
fiadora — Orsaanizaçãc. Comercial e bicos e eietainaosaem aparáhos
TI11(31F PS. 612.729 r 611 731, de
os e artigos para ,nstalações elétricas e
Internacional de ratavas:hos Marítimos
15-10-61
Transportes Ltd a
llobertrr Bano
artigos
elétricos
e
eretrimIcos
ara
aa
Classe 4i ,
São Paulo
São Paula
tomóveis, aarelhos e acessórios de rá'ara distinguir: Sorvete c& chocolate
dios e eletronicos ara automóveis, ama611.719„ de 15-10-63
Tétano
lhes e acessórios de apazellica
,ARTEIATA
Mon S. A- (Indústrias Anntenticlas) OCI DEMT-ORGANIZAÇ
e instrumentos didaticosi . instrumentus
São Paulo
Indactrie Eruellelra
COMERCIAL ISTMIACIONAL de precisão; Instrumentos ch.ntificos;
DE DESPACtIOS IIARtTIMOS acendedores, acendedores elétricos, apl.
tos, acumuladores elétrcos, aspradores de
Classe 49
E TRANSPORTES LTDA.
pó, aquecedores, abat-acrum, alto.- jogos, brinqtreckr. a.Ttg-s eLsportivoe
tes, antenas. acama/actores, amplficado. passatempos, a saber: elilmue puta ri
res. anemómetros, ,arnperiSmetroa assa- cortar e armar avitScs. antomove.is
Nome comercia/
deiras elétricas, adaptadores de micros- aros, ardc.5!:.1s, bercfnhos, bonecas, bone
copios, agulhas para ionografos, agua. cos. baralhos ck ca tas bolas pari
Tèrmos ns. 612.722 a 612.725, de
1540-63
cedores de ambiente, aparelhos de coa todos as esportes, banauedies em tonna
Brasinca S. A. — indústria Nacional trok e medida, aparelhas de- expurgo
anImaiss barões de brinquedo bilha,
de Carrosserias de Aço
utilizado na Iimpeza,,e desinfecção de res,, brinspredos mecânicos. brinquedo*
a
Sio Paulo
sentinas. mictorio e outros locias, apa. asur fama de inetruermtos musicais
relhos de ligações para banheiros, cisa .brinquedoa em forma da armar. bria
relhos de ar refrigerado, aparelhos da craecroa de borracha coo ou sela assoClaaae 41
ar condicionado aparelhos de alta ten- vio, casta-Ovas. carrocinhas, earninhões.
Para distinguir: Sorvete de abacaxi
são, aparelhos automáticos para descer- cantas de jogar, chocalhos. caneleira*
--n
ga de agua, aparelhos de alarme, apa. para espade, cartões para taito, casiTermo n.. 612.720, de 15-10-63
relhos de aquecimento central
nhas de brinquedo, casinhas de armar
Geriam Garrido Lia:anosa
cadeiras de brinquedo, carteiras e enClasse 31
São Paes
Adesivos de vedação. anéis para veda velopes com fedbas para recortar e
,PRORROGACIO
ção. argolas para vedaçâo arruelas armar, cadçados para bonecas, cordas
OLIMPICA.
Para vedação: barracas d ecaaapanha para pular. clavinas para tiro ao alvo,,
betumes , para vedação, buchas para ve copo* de dados, caixinhas de música,
11•40t.411214 BRASILEIRA
Indústria Brenilelre
daçãca bujão (rõlha para tarraxa); ca dados, dardos, discos, ttorninós, espinboa, cana/atas, cimento refratário para gardas de hrpinquedo. espingardas de
`r •
Classe 49
Classe 1;1
revestimento de caldeiras, corais. • cOr- veino, estagOinfias para jdaar, enigmas,
rogos, brinquedos, artigos desportivos e Para distinguir: Artefatos de vidros para deis, cordões, carreira de transmissão' engenhos de guerra de brinquedo, lerpassatempos, a saber: álbuns para re- automóveis. 'espelhos retrovisores, vi- de tdda espécie; enxárcias, esferas .-iara tinhas de ervomar, ferramentas aara

•
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cereais, cominho, creta ede leite, cremes
Termo n.° 612.732, de 15-10-63
Têrmo n.° '612.744, de 15-10-63
crianças, figuras de i aves e animais,
alimenticlos, croquetes, compotas canFornecedora Nacional ,Ltda,
Prima Elétro-Domésticos S. A.
figuras para jôgo de xadreg, fogões e
gica. coalhadas castanha, cebola, condiSão Paulo
Guanabara
5gãozinros de brinquedos. jogcs, de
mentos para alimentos, coiorantes,
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
chouriços. dendê, doces, doces de fruganchos para pesca, guisos para Crianmate, !,arinhas alimentícias, favas, fé—
ças. halteres, anzóis, iscas artificiais
PRIMA
culas flocos, tareio, fermentos, feijão,
éara pesca, jogos de damas, jogos de
DDMESTICOS S/A.
figos, frios, trutas secas, naturais e crisBRASILEIRA
= INDUSTRIA
dominó, jogos •de, raquete, linhas para
,
talizadas; glicose. goma de - mascar. gorpesca, luvas para box, para esgrima,
Name comeitial
duras, granules, grão de bico, gelatina.
Classe 36
para jogador de soco, máscaras carnagoiabada, .geléias, herva doce; herva
Artigos da classe
valescas, mesas de bilhar, de campista,
612.733,
de
15-10-63
Termo n.0
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
de roleta, de xadrez, mobilias de brine
' Editora La Selva S. A.
Termo n.° 612.745, de 15-10-63
condensado, leite em pó, legumes em
vedo, miniaturas de utensílios domésSão Paulo,
Fornecedora Nacional . Ltda.
conserva,
lentilhas,
linguiça,
louro,
masticos; patins, patinetes piões, petecas,
Guanabara
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
plarquetas para ginástica, peças de
margarina,
marmelada,
macarrão,
masJAQUELIND
Jogos de damas, dominó e xadrez, pelosa de tomate, mel . e melado, mate, mas' Indústria Brasileira
tas, pianos e outros instrumentos musisas para mingaus, molhos, moluscos,
cais de brinquedo, pistolas de atirar
mostarda; mortadela, nós moscada, no.
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas:
Classes: 33 e 36
quebra-cabeças . eni forma, de armar,
Classe 32
pães,
paios, pralines, pimenta, pós para.
Insígnia comercial
raquetes, redes de pesca, redes para Para distisguir: Jor:iair, revistas e pu- Para distinguir: Máquinas' e suas par- —
blicações
fogos, rodas de roletas, revólver de
Termo a.° 612.746, de 15-10-63
tes integrantes para fins industr:zus. mobrinquedo, soldadinhos de chumbo, taFornecedora Nacional Ltda.
tores e suas parte: alavancas, alternaTermo
a.'
612.734,
de
15-10-63
isleiros para jogos, tacos de bilhar,
Guanabara
pudins, pickies. peixes, presuntos, paConfecções Mac-Xem Ltda,
tambores para crianças, tamburéus,
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
São Paulo
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasqueijos, rações balanceadas para ais!.
férreas para 'brinquedos, -farás para
dodores, máquina amassadeiras, máquipesca, vagonetcs e zepelins
nas amassadeiras de concreto e barro,
..TAPONNETB
Classe 5
máquinas de abrir chavetas, máquinas
tço eia . bruto, aço preparado, aço doce,
Industria Brasileira tas, espinafre, essências alimentares, enjiço para tipos, aço fundido, aço par.
oadas, ervilhas, enxovas, extrato de tosialmente trabalhado.. aço polido, açc
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Classe 36
refinado, bronze, bronze em bruto, ara•
Para distinguir: Paletós e japonas
vinagre
Classes: 33 e 36
ates lisos e farpados, bronae de man•
. titulo de estabelecimento
lana, bronze em pá, mi barra, chumbo
Termo n.° 612.735, de 15-10-63
Termo n.° 612.739, de 15-10.63
ht1 bruto ou parcialmente preparado.
Segaltur Turismo e Câmbio Ltda.
Cope — Consórcio de Planejamento e
Termos ns. 612.747 e 612,748,. de
São Paulo
tobalto em bruto ou parcialmente traEmpreenditnentos Ltda.
15-10-63
balhado, cimento metálico, cobre em
Guanabara
Orlando França de Lima .
bruto ou parcialmente trabalhado, couGuanabara
SEGALTU4
maças, estanho em bruto ou parcialmente •
arabalhado, ferro bruto ou parcialmente
eito Paulo—Capita]
trabalhado, tarro em Nara, em chapa,
fundido, maleável. manganês, gusa, ve.
Classe 33
Um gusa. temperado. maleável. lámlINDUSTRIA BRASILEIRA)
minas para fechaduras, funis, furadores Para distinguir: Agência de turismo,
venda de passagens e câmbio
latão em vergalhões. alumiais), alpaca
Classe 43
tampados. para soldas, para ligas, lama.
Artigos da classe
Termo
n.° 612.736, de 15-10-63
Ligas metálicas, metais em ,massa.. es.
Fábrica de Bilhares Taco de Ouro
Classe 42
lhas, magnésio. metais não trabalhados
Ltda.
Artigos da classe
ou parcilmente trablhados, [liguei. ouro
São Paulo
Nome comercial
páldio, papel estanho, platina poeira
Tenutos ns. 612.749 e 612.750, de
de zinco, prata. solda, tungsténio.
15-10-63
Termos
os.
612.740
a
612.742,
de
PRORROGAÇIO
zinco corrugado, zinco liso e
Orlando França de Lima
15-10-63
Rilha
em
TACO DE OURO
Guanabara
Cope — Con -sórcio de Pianejarnento e
Classe 11
Indústria Brasileiri.
Empreenditnentos Ltda.
Para distinguir: Artefatos de metais:
Guanabara
Arruelas, catracas. curvas de reforço,
Classe 49
encanamentos, ferragens . para capuz
Para distinguir: 'Tacos para bilhares
de automóveis. ferragens ;rara tetos de
cabine de camintiõeis levantador para
Termo n.° 612.737, de 15-10-63
vidros.de caminhes. automóveis e para Companhia Fiação e Tecidos Guaratinveículos em geral.' luvas para bombas
guetá
dágua, mancais para broc4w porcas,
São Paula
laernos, peças para amortecedores de
choques. parafusos especiais. Peças rs,
pare barra de tensão.- tennfnals. PeDOVRTRIA
PRORROGA00ças para freios. peas para mecanismo COMPANHIA 11410
Classe 23
,BRASILEIRA
de parida: botões de metal (start),
Artigos da class.
E
TECIDOS
GUARATINGUEIM
parafusos alongados para afixar o
Classe 36
motor de partida. pecas de metal que
, Nome comercial
Artigos da classe
Classe 16
protege e envolve n motar de partida.
Arti gos da classe
Termo -ti.° 612.738, de 15-10-63
Peças para molas dianteiras e trazeiras;
Termo n.° 612.751, de 15-10-63
Classe 50
grampos, folhas de metal que protege Migros — Comércio e Representacõel
Orlando França de Lima
Artigos
da
classe
Ltda.
• Guanabara
e envolve as molas contra o pó e ferruSão Paulo
gem, Pinos excêntricos, pinos de moClasse 25
•
Artigos da classe
las, calotas. peças para ponta de eixo
dianteira, luvaa de metal tosqueada
Termo n.9 612.743, de 15-10-63
gare unir as partes laterais do Mio.
Fornecedora Nacional Lida
Retentores de metal. suportes para viGuanabara
dros, alicates: alavancas, arruelas, arre41
tas, correntes, chaves de parafusos. Alcassitofras, Classe
aletria, alho, aapergos,
erres de fenda, chave inglesa, dobra- açúcar, alimentos para animais, amido,
19as, chaves calotas. grades. super.. amêndios, ameixas, amendoim, araruta,
lotas, frisos, enfeites de metal. enates, esguichos. fechadurrs. molas para arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeintas, martelos. parafusos. porcas, tra- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
adeirets arisco. matrizes, ficando ex- biscoitos, bombom, bolachas, baunilha:
realmente eicluidos quaisquer ara- café em p6 e em grão, camarão. canela
que selam partes integrantes de em pau e em p6, cacau, carnes, chã,
,caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Nome amarelai
veículos ou máquinas

FORNAC

,FORNAC,

INFANTO JUVENIL
DE CONFECOES

COPE - CONSÓRCIO
DE PLANEJAMEN TO E
EMPREENDIMENT OS LTDA.

CIM

FORNECEDORA
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•CONFORTO
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Têrmo n.' 612.761, de 15-10-63
Thocnaz Garcia
Rio Grande do Sv
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Termo n.° 612.764, de 15-10.4'
Laboratório Josolia Ltda.
Rio de Janeiro

•BATE PAPO,_
INDÚSTRIA BRASILEIRA]

'nano n.° 612.753, de 15-10-63
Montanha Clube
Guanabara

Fiorart
Indústria Brasilçlm,

Classe 2
Defumador

Classe 33
Titulo de estabelecimento

pastas e pó para as unhas, pon.N.
para pó de arroz, papéis perfumad,
carminados, e com pó de arroz, peai,
pomadas perfumadas para o erabele
atento da cutis, pon-pons, pó
arroz
Têtuno n.° 612.768, de 15-10-63
a Novaquimica Laboratórios S. A
Guanabara

Classe 42

X

mas, petróleo para uso de toucad

• Têrmo n.° 612.762, de 15-10-63
Thomáz Garcia
Rio Grande do Se

Têrmos n.° 612.754 a 612.757, de
15-10-63
Societé Anonyine Des Automobiles
Peugeot
França

Classe 3
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado n
Um produto farmacêutico, indicada r.tfok
processos de descalcificação
estados de desnutrição e nas • conva1
Termo
11, 9 612.769, de 15-10-63
lescenças
Indústria Beneticiadora de Tripas S. i
reano n.° 612.765, de 15-10-63
Rio Grande do Sul
Instituto Sôro-Horraoterápico N'
‘I
S. A. "Ison"
São Paulo

Tripasul

PRORROGAÇÃO

'PEUGEOT
n'

•••

•
•

,INDOSTRLII. BRASILE=

•

4
n•

Indústria Brasileira

•
11

Classe 6
Adir -s da classe
C' asse 8
Artiros da classe
Casse 11
Art: rrs da classe
Classe 39
Areos da ciasse
Termo n.* 612.758, de 15-10-63
Societé Anor, •-r-e Drs Automobiles
Peugeot
França

1PEUGEOT
Classes: 6, 8, 11, 21 e 39
Insígnia comercial
1••n•

Inst. Soro•Horm Nay

•

Industna

LIA ISON
5. PAULO

Classe 41
Tripas

•
•

•

e

ermo n.0 612.770, de 15-10-63
Lanifício Sulriograndense S. A
Rio Grande do Sul

Classe 3
Um n produto farmacêutico indicado no
tratamento da dispepsia, gastro intestiClasse 3
nal, má digestão, cólicas, asmas. vômitos,
hepatites, cirrose, esgotamento e palpi- IJsn prouuto farmacêutico de 'sua incluiria e comércio, indidado como cardiotações
tônico, vasodilatador e diurético
INDUSTRIA BRASILEIRA
Termo n.° 612.763 de 15-10-63
Tèrmo nsZ 612.767, de 15-10-63
Thomaz G!:rcia
Produtos A. G. S. Ltda.
Classe 22
Rio Grande do • Sul
São ,Paulo
Para distinguir: — Fios de algodát,
fios de linho, cahnhame e luta, fios d.
seda natural, rayon e fios de lã, par..
tecelagem, para bordar, para costura
tricotagem e para crochet, fios plásticos
e fios de celulose

Pingouin - Escolar

Tèrmo n.° 612.759, de 15-10-63
de Mello
Granabara

Indústria 13rasi1etra,

DEITE COM AS ESTOLAS'
E LEVANTE COM O SOL'
Classe 40
Frase de propaganda
'nano n.° 612.7E0. de 15-0-41
Thumaz Garcia
Rio Grande do Sul

•
•

Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado nes
dores reumáticas musculares, torceduras, torcicolos, contusões, frieiras, cairabras e dores em geral
Têrmo n.° 612.766, de 15-10-63
Dr, A. Wander S. A.
Suiça

PRORROGAÇÃO

FiADIPECON
C'i..s.e 3
.
Classe 3
m roduto farmrreutico indicado nas
Utn
prouum
farmacêutico,
para camba"
in hepátk ac. estômago, intestino,
z tas
a tosse, do comércio da depositante.
fígado e rins

Classe 45
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Ahniscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda.
água de colónia, arminhos, água de
guina, água de rosas, água de alfazemas, atnónia perfumada liquida, em pó.
em pedras. para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele. carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, disatalveates,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas para dentes, cabelo, rnupas
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina 'perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes, loções. líquidos dentifrícios. Pro mata, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão era creme, em elixir e em pó,
líquidos prra ondulação. permanente,
lixas para unhas, laqu& óleos para o
cabelo, pasta si pós para dentes; perfu-

Termo n.° 612.771, de 15-10-63
Lanifício Sulriograndense S. A
Rio Grande do Sul

Pingouin Colegial
INDUSTRIA. BRASILEIRA
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose.
juta, linho, lã, fios plásticos, fios de
sêda natural ou raion para tecelagem,
para bordar, paar costura, tricotagetn
e para crochê, fios e linhas de temia
espécie
Tèrmo n.° 612.773, de 15-10-63
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul
•

Pingouin -Surprêsa
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 22
rips de algodão, cânhamo, celulose,
juta, linho, lã, fios plásticos, fios de
seda natural ou raion para tecelagens.
para bordar, paar costura, tricotagette
e para crochê, fios e linhas de b5cla
espécie

•

)
.
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Termo asa 612.772 de 15.10-63
Lanifício, Subaograndease S..àRio Granare do* Sua
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das. unha", ágaaa de quadra macheia para
pai fumar quarteaeia pear:lhas, tabletes
e em pó, prerados líquidos, em pó e
can adas aara evitar o s.or, vaselina
perfumada.. sais para banho
Termo nat 612'.777, de 15-10-63
Niast S.. A., Artigos Para Cabeleireiros
e Perfumarias
São, Paulo

REJUVEX
Tackistria Brasileira

Teimo a.° 612.779.. de 15401-61
Pedro Guerra,
Saca Paulo.

de,

Termo n.° 612.774, de 1540-63
Lanifício Sulriograndense ' S. A.
Rica Grand's do, Sul

Oierta-Pingouin
iNDUSTRIA BRASILEIRA
Cana,. 22
• Fios
algodU, cânhamo, celulosa
tataa knhia N Roa plástacos; fios de
• saa'ar amarai' ou' roam para tecelagem.
- paaa Soalho. pano costura,. tricotaaern
e pa-a crochê; Moa e. linhas de tõda
espécie

Termos as.. 612.275 a 612.776 1. de
13-10a631
Carlos Pereira Inchistrias Químicas
5. A..
Guanabara

Brilhante Joia
oa

ladiástrier granjeia&

Para distinguir:. Ra:fumes e tripó e liquidai assara:ia". sabões e sabonetes- per' fumados e irão) extr paa liquida e , bastão,
cremes, águas de colania, águas para a
loçao para cabelo, dentífrica° 11•
,quidoa em. pá ou pasta, lamiscar, arma
nhos amonea Liquida,. em pá e em pedra
para banho, água: de galha, de rosas e
de alfazema, oolerosas para toucador,
para maquilagem, anti-sudorificio, batons, brilhantinas,. bandolinas, pomadas.
líquidos, unguentos e pastas para a coa,
servação de- peles e eliminação de man.
alias. carmim, "crayosn", cosméticos,.
desodorantes,. depilatórzoa, glicerinas per
fumadas, gelatinas rosadas, insensos, liquidas para. evitar a queda de . cabalai
lápis para inaqpilagem, "schampoos
saia para banhos,, vinag -e aromáticos,
talcos perfauziadoa ou. naaa pós de
arroz
Termo n.° 612.778, de 15-10-63
• Corja° Lisboa Cruz
Unas Gerais
•

•

(Crina
fndús)ria Braisileib a
,
Classe 36
Para, distinguia:- Aventais. blusas, blusões. boinas, botas,. babadouros. casacos, coletes, capas, abales, cachecols,1
calçados chapéus, cintas, combinações,
corpinhos,. cakás. calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cutias, ceroulas. calças de senhoras e ,de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes..
trallfas, galochas, gravatas gorros, tu'-

Classe- *
Alvejantes: amidos, anit água de lava-.
citam água sanitária, cera para soalha&.
derrapares: espoara' da aço.. .frisforos.
dé- aço. aciinac'áa para cal.
çados. p alha da aço, preparados para
polir e limp as madeiras vidros, metais
fa • °Motos. manos, parar polie r para ara
▪ pesa .aanon dl- esmeril' e ramaria!' abra- garras,. luvas, figas. lenços. UMIUM4
sivo empraqado na limpeza de metais e manrcis,, meias; maillots, mantas-. mam.
obieeka hiSeg em, geral e mayonáceus cfrião malhas, paletós, palas, penfroar,
velas e velas' a, base de estaarías. peugas, puloveres, ponches, pai-araras,
sabões em pó, Tm flozas, esponjas de polainas... pilrimos punhos, robe . de
: chambre', sobretudbs, suspensórios, sous.
ffmpror
'- bens, taillen, toucas e vestidbr
Classe: 48'
Para distingi:ira Sabonetes :saldos,. lia
Termo, ma 612.780, de 15-10-63
quid'os,. pá creme, blocos e bola' sa- Valary Parbones do- alrasil S. A..
bão em pasta e. em barras, saháo em
Saci Panio
bastões para barba a- cremo pura
r .-• . •
rostni e barba,. pintora& eis liquidei pó
..4'4,.....
a.
ou concreta& parai enlaraaão dos rublos.
olhos e solaraimaniaa extratos, loções,
pomadas fixadoras para brgode, cosme
. • .•
..•.•
•
ricos, brilhantinas, liquidas e concretos.
• • ..•
...•. •• .•. .•..'•:•
60§311i.an a de' taireate, ria de
aqua&
arroz,. comprimidos e em tabletes tia
troas ,arai Macho, ~frau& em pó.
borodb .. concretaa e - em. pasta, sabões
denti f-' cios, asseadas; talac pertumado.
bonaa para ,aelaaresaaresso ia ele.
afala oe Nota, al otir ~ecoa tatuamo 1' 'Mareai arará cabelo e pele 4apia
p6 . on concretos.
/atados otai
Caise
pdaradaS, Nitrou" tablete" pls, ;maPerfume
tas. líquidos e esmal tas para limpesa

*1

—me

1540-63
Termo naa 612..784,,
E. Ferreira. ea Filham Indistria e Co.
mérciaa S.. A.
Rio da- jaineiro

Do Presente

RI

grasileão-

Indústria &asneira
Classe 4(5
Cadreii-aa
154(1-63
Termo n.° 612.7811,,
São, Paula Alargatar S.. A.
Sio

Clhsse 48.
alasse 22
Rias- da ..gpao, cânilamca, celulose,
jata,. llnEo. láa fios plásticos,. fios. das-C.a natural ou: raioa para tecelagem,
panai bordara pana costura,, tritatagena
e para croché, flua e 11a1as de hada
espécie

Fevereiro, de 19C14

Casse 415
Velas de. cera
Termo m°" 617...785a de lifia Oa
rj"
E. Ferreira- 5, Filhos. ladtastria e Co•
mércio S.. A.
Rica dc Janeiro..

tntrústria, Brasderra
Classe 2
laseticidas
Clima: 3E,
Para, distingaila: :aventai", inusao blusões; homaa, botas, babadouro^, casacos, colares,. capas,. chatas; cachecol&
calçadas, chapeus„ cintas,. combinações.
corpinhos,. calças.. calçõesa camisas, camisetas, camisolas melas; ceroula% calças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpes
fraldas,. galochas., gravatas,. goras.,
tilintas,, luvas, ligas, len ç os,- ieqP
matitõs, meias, maIllotsi, mantas. mana
drião, malhas, paletós, palas,. penhoar;
peugas. puloveres, ponches, palatinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos; suspensórios,. sou..
tons, taillettaa toucas e vestidos
Térmo n.° 612.782, de 15-10-63
Cisne Artigos de Bailei e Teatro Ltda.
Guanabara

Traio ma 6112.7:24- de 15-10-6?
1?,ulitto, Ribelaca dai Silva
Ria. de 'Paneiro
RYait1n74 "

%,

7t.'4".5

•

MMAMMILIMIMAn

NILEILA /DO

.5013E
'c
l asse-

Termo ta° mau', de 15-10-63
- Carlos Eduardo, Ro,ssmana
Guanaba eu.
g(

Edil*
Santa Martha
Classe 33;
Tituro-

Ter:no n.° czna, de 15-10-63
Instituto Biochirnico S. A. — Paulo
Proença
Guanabara,
•

.PRGRRoGAC:Ão

INS111fil BIOCHIMICO
'
Classe 36
Classe 2
Sapatos de ponta, e meia ponta para Substâncias quamicaa
em agricultura, etc.
halita e danças,. aatiços, de teatao,, eomo
roupas,, malhas, meias, blusas, caltados
Termo aa 617.789, de f5.,10-6.3
Gloria Nélida Galeano de Benne:
Termo ir.' 617. 7813;
15-10-63!
Paraguaii
E. Ferreira, ,5 Filhos. Indústria e Co Inércia S.. A..
Rio de roneira

KAGuyrAt

MV IMA*

indústria 13rasneiri•
Casse 4)6
.Velas de cera,

Cassa 47
Aguardente,. anta. aperitaaos, baajaceira,
batidas. 'da:andas; balar cachaça, veTvejan. ciz. confirme, extrato de' malte
fermentado; rernet; oenebra aengibirra;
gin, gingen • 'casca,. kummel licores;
amarsqranhost • nea.tao. aiaelanitla 1,4111.clie^; mio suco, de lioutaa, 0D61 áfiraOk
vinhos, vont* ç sabialty
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Trino n.o 612.790;de 15-10-63
Borg-Warner Uorporation
Estados Uni:..os da América

nais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, 'jornais, programas radiofônicos, e revistas

CYCOLON

Têrmo a.° 612.794, de 15-10-63
Indústrias Texteis Aziz Nadar S. A.
São Paulo

Classe 1
Composições Sintéticas resinosas
Termo n.° 612.791, de 15-10-63
Argerniro Monteiro de Oliveira
Guanabara

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral

emio n.° 612.795, de 15 - 10.63
Laboratoires Cassenne s. a.
França

Cassenne
1/4...lasse sa
Laboratoires Casseríne s. a.
Pela disanguir artigos de toucador e
'arrumarias em geral: Almiscat, água
França
Paris
Qa beleza, água tacial. água de lavareis,
ua de colônia, arnsinhos, água de
Classe 3
{ks a, água de rosas. água de altas*.
amónia perfumada, liquida, em pó, Substanciai: químicas, produtos e pre4:1 pedras, para banho, brilhantinas parados para serem usados na medicina
ou na farmácia
aadolinas, batons, cosméticos para o
bslo, pestanas, cílios 'e bigodes,
nrIMO n.° 612.796, de 15 - 10-63
ayons, cremes para a pele, carmim, Quitnio — Produtos Químicos, Cot:Arou
em
pastilhas.
em
tabktea,
eiras
x.
eio e Indústria S. A.
'filhas, em trociscos e em pílulas,
Guanabara
tale3 para barbear, cremes dental.
pilatórios, desodorantes. deesulvente
siadas, extratos estojos de perfumes,
me para limpeza da pele, e para base
pó de arroz, esmaltes para unhas,
nis pára dentes, cabelo, roupas,
loa e unhas, fixadores para o cabelo.
tina, cílios e bigodes. fivelas para OUIMIQ - Produtos Quimicos

lai

Gabei°, glicerina perfumada para

Fevereire de 1964 383

uso

toucador, grampos pare o cabelo,
ála de petróleo perfumada, lápis
0.1711 maquilagem. lança-perfuenea, lo, líquidos dentifricios, em pasta, em
lio, em creme, em elixir e em p6,

Comércio e Indústria S. A.
Rio de Janeiro

'T'ermo n.o 612.799, de 15-10-63
Newton Gils de Sanigaio
Rio de Janeiro

1
Móveis e Uteisiliii
Doíráticos Ltda.
Classe 40
Nome comercial

'armo n.° 612.800, de 15-10-63
Manoel Gonçalves Correia
Rio de Janeiro

ffitexactot
Classe 41
Nome comercial
Thai° n.° 612.801, ' de 15-10-63
Alberto de Jesus Vicente
Rio de Janeiro

Indústria Braalle,),
Classe 46
Velas de ckra
tármo n.° 612.793, de li-TtVa
losé Moreira de Aguiar

e revistas impressas
tirano a.* 612.798, de 15-10-63
inddetria e Comércio Dunorte S. A.
Guanabara

.

das, medicamentos para animais, avec
e peixes, óleos 'desinfetantes e veteri
nados, petróleos sanitários e desinte
Imites, papel fumegatório, pós insetici
das, paraticidas, fungicidas e deainte
tantes, preparações e prg,dutos inseri
cidas, germicidas, desinfetantes e vete
diários, raticidas, remédios para fite
veterinários, sabões veterinários e dc
sinfetantea sais para fins agrícolas
horticulas, sanitários e veterinários
sulfatos, superfo,sfatos, vacinas pata.
aves e animais, venenos contra insetos
animais e hervas dadinhas
Termos os. 612.805 a 612.807, de
15-10-63
Ayres da Costa PessUa
Guanabara

SA-SA-RUE
Indústria Brasileira

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos de ritimo
musical e sues \partes integrantes: acordeão, arcos bandolas, bandolinas, bombo, bongó, banjos, baterias, contrabaixos, cordas para instrumentos musicais,
Classe 41
cuícas, caixa de rufo, clarinetes, cavaNome comercial
quinhos, castanholas, cravelhas para insTemio n.° 612.802, de 15-17343
trumentos, cordals, cometas, clarins, esWaldeer Paes
tojos para instrumentos musicais, estanRio de Janeiro
darte, fagote, flautas, gaitas, guitarras.
gonzos, harpas, harmonicas, mactta, Maracas, ocarina, orgãos, pifano, pandeiros, palheta, pianos, pianolas, pratos,
xihstacca. 0)4.2 ;aia. pistão,
Y'
rabecão, realejos, surdos, surdiLiasse 3
nas, saxofones, timbares, tamborins,
Nome comercial
trombones de varas, trombónes, tarrachas, tambores, triangulos, violas, vio'ffr-mo n.t 612.803. de 16-10-63
lão, violino e viononeelo
Socirep — Sociedade Comercial de
Classe 32
- Representações Ltda.
Almanaques, anuários, álbuns impreaGuanabara
soa, cartazes, catálogos, jornais nado

riais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficaa
e revistas impressas
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso em
cheques, duplicatas, envelópes, faturas,
notas promissórias, papel de correspotidada e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Tánmo n.° 612 .808, de 15-10-63
R. 13:anchini S. A. Comércio e
, Indústria
São Paulo

•INDUSTRIA BRAMOU Classe 2
Subatánelas e reparações químicas

usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitário
e saber: adubos, ácidos sanitários,
Guanabne,
águas desinfetantes e para fins sanileek
tários, apanha-moscas e Insetos (de
gema e pfapel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticklim, carrapaticklas,
---41.-cresol, creolotalina, creosoto, dandoterás, 4ts2ntetantes, &fumadores, ta.
ústria Brasile'
terminadores de pragas e !servas daniClasse 32
Classe 46
nhas, esterilizantes, embrocações para
Mtogeee, anuários, álbuns impus.. Dotergentt. atira, removedor, cklra para animais, ~trios, farinha. de ossos,
Mato, catálogos, josaali
fertilizantes, fosfato', Sown1cida4, Lung/Impem 4.1 Mestiça

ZONA 140JÉT:

•.

Organizações
São Vicente Ltda,

Guanabara

Clame 31
Almanaque& anuário., álbum Lepra:arda e estrangeiro., publicações impreamas, revistas. Propaganda em Mintelevtatio, jornais, programas radiofónico*, peças teatrais e cinematográficas

I

j-hiwact cada.

indústria Brasileira
quklos para ondulação, permanente,
SUPER INSETICIDA
e para unhas, Impa, óleos para o
Classe 3
belo, pasta e pós para dentes, pariu, petróleo ara uso de toucador. Substâncias químicas, produtos e preemes • pó para as unhas, on -pons parados ara serem usados na medicina
ou na farmácia
ra p6 de arroz, papéis perfumados,
, rminados, e cem pó de arroz. pentes,
INDUSTRIA BRASILEIRA
Tármo n.° 612.797, de 15-1043
idas perfumadas para o embeleza.
Armenio Clovis Jouvein
Classe 2
atito da cutis, pon-pona, pó de
Guanabara
Inseticida
arroz
Têrtno n.° 612.804, de 15-10-63
mio n. • 612.792, de 15-10-453
Sariiiãkaõ)
Socirep
— Sociedade Comercial de
1;,-Verretra et Filhos Indástrie e CoRepresentações Ltda.
mércio S. A.
AGRes-rizaufait
¡lb, de Janeiro

• •

ganias, fungicidas, glicose para (tu,
aelerinálios, guano, 'herbicidae, Insetto
das, Insetifugos, larvicidas, microbid

ç
?!. 011

ASA

11 1)Á4

r

Ciassem

gegl 45 ProPtnfaltlt
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•.
tas amassa:leites. de concreto e barra, . Têmnos, na.. 612,11111 ar 62.822, de. tas,. Tegaidaa e aniarn3` paca liarepesa
15-1a-6.3
das ama& áLJdas de"ousa,. sac.hets.pa
máquitia4s de abrir chavetas, máquinas];
A. Coagula e
• 1L Bistacibití
afiadoras, para ferramentas de rórtess Cta Distaikandora de Tecidos Riaahaelo perfirxrn- quarta,. ens pastilhas. tablet
laidástria
São- Pada
arrietes, maquinal para arqueação da
São. Párala
' 1 e em p6,, prearaclos- balado& em isó
aia:safas parai evitar ti mmr,,' cant a- embalagens, alimentador para carbura.perfumadas, saia para banuo
, darem anéis de pistaaa anéis de esferas
para rolamentos, anéis" de óleos» autoClasse 49
lunrificadorese aparelhos para mistura
Jogos, brinquedos. artgos desportivos e
rrárhostfiveis de matare& e arplosão,
passatempoa, a salitra álbuns para reanéis de segmento, bombas de ar comcartaz e armar aviZes, autan6velli,
primido, bombas lubriScantes. bielas,
aros,, argolas, berrante(); bonecas, bonebanadores para matares, branzinas,
cos, barallie.a de castaa /bolas para
blocos de motores, bombas hidráulicas,
todos os esportes brinquedos em forma
bombas centrífugas, rotativas de deslode tini:nal; balões, de brinquedo, bilhacamento e a pistão,. bainhas- elétricas,
res, brinquedos maeanioas; brinquedoi
blocos,. máquinas. bruniduras, máquinas,
em forma. de instrumentos musicaiss
cruzetas, compressores, cilindros, canabrinquedos em formo de armar, brita
,BMÚMIA BRASILEMA.
:aos,. cabeçotes, máquinas adaptadas na
quedas de barraalla cosa ou sem assoconstrução, e conservação de estrada;
via, carrinhos,, carriarenhass caminhões,
31
Masa 49
date de madeiras e curatos, máquinas Tendas, lonas,Classe
,.,ari.eias de transmissão cartas de jogar, chocalho; caneleira
jogos. brinquedo:a adegas desportivos e de costura, máquas compensaras, n:á.
. doalha e, barbante; para, esportes, cartões para fóto, casipassatempos, a saber: álbuns para re- quinas classificadoras, máquinas cata- de tôda espécie,. Lar
material de vedaação e mangueira
nhas Jiehariacaierfaa, casinhas de armar,
cortar e armar aviões, autora Ssees. doras,, máquinas de centrar, máquinas
Classe 32
•
cadeiras de laineraerfa, carteiras e enaros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- de cortar; carburadores, cal.eçotes de
cos, baralhos de catas, lxilas para cilindros, cárter de embreagem, cárter Para distinguir: jornais. revistas e pu- velopes com Malas paga recortar
talos os esporte; brinquedos em /orara cárter de motor, comutadores, cubos de blicações em geral, a/buns, programas armar, calçadw para bonecas, cordas
peças teatrais e cinematoe para pular, clavinas para tiro ao alva,
de an imara. balões de brinquedo, bilha- placa de embreagem.. culatras de cilia- radiofônicos,
res, brinquedos mecânicos, brinquedos deo do matar, caixas de lubrificação, gráffcas a saber: albuna jornais; pu- copos de dmfas. caixlmilas . de música,
em forma, de instraurntoa, musicais, distrilacidares de gasolinas dínamos, dis- blicações em geral, programas radiofô- , dados, dardos, &soas,, donsiwiis, espia.
programas televisirmandos, peças ardais 1e brpiacemeda, espinaprias de
Sangradas, era forma de armar, brio- positivos de fgnição elétrica para moto. nicos,
teatrais' e cinematográficas, revistas
vente.. estaquinhas para locar, enigmas,
quedas de borracha com ousem asso* Classe 34
máquinas desempalhadoras, mamas-tengerdeats de guerra de brinquedo, ter.
v°, s ca-rinhes, carrocinhas, -caminhões, ree„
cortinas, e panos ara assoa- ir:falhos de engornaa ferramentas para
cartas de jpeaar, chow.raort, can2.efras nas delliallmefaeas. irtesscaderas, dra- Tapetes.
lhos e azedes,» linóleos, oleados e en- miamos; figuras da aves, e animais,
gas,
desnatadeiras
para
manteiga,
má,
Para espade, cartões para Iara casicerad'os, inclusive para instalações hos- figarsa, pra jôao. de -xadrez, fogões, e
de heinquedia casinhas de arr. qttnas encanatória; eiaos t ediração, ,
pitalareu
enaraxadores
; fog.i.cminrcs' de brinquedos, jogos de
iariMras &e brinquedo, carteiras a en- eseiukuleiranaerabreageias,
Classe .2
.
centrífugos,
máquinas
ensacadoras.
futzhal de mesa para esporte,
Sebapes cara fedhas para recortar e vadoras, esmeris; exaratores
para fór- Aspeardente, araz, aperitivos, boqueira. ganchais para peseras ardaos paira ~iarmar. calçados para banazas, =aba
batidas.
branda.
bram,
ao ... cachaça, cervejas, engenhos de cana, expronadeiras
itscas artificiais
issea pular, c/avaras para tira ao alvo. ' para
jas. cidra, conitaçae.» extrato- de malte ças, halteres, anzóis
:manteiga,
eaçaanagens
para
creOpas de dados .caexiciebas de masica, malheiras, azare:açame para mancais fermentado. fernet, genebra, gengibirra para pesca, fajoa de damas. focos de
dbmind. fogos . de rara:ates linhas, para
dados-, dardos. &soa; ~és, espia.
engrenagens e engrene:Tens para eixo gin, ginger, kirsch, kurnmel, licores. pesca luvas para bow, para esgrietra.
¡ardas de brpingtedo. emangardar de de
marasquinhos, nectar. pipermint. Ponmanivelas, engrenagens de comando ches,.
oenta,
l'
estaquinhas pari lagar, enegrnas,
rum suco de trutas com álcool., Para jogador- de ema máscanas calmadas
válvulas,
eixos
de
transin,ssão„
avale-sem meais- de bilhar, .tia- campista »engenhos de guerra de brinquedo, fervinhos vodka arbaky
elevadores hadraulico', engrenariu rc:eta„ de xadreza mobilias de U
rinhos de ~amar, ferramentas para nção,,
Classe
43
gens multiplicadoras, engrenagens de Acua mineral ,água tuinerat meada]. ' queda, Miniaturas de atanailioa damds.
:Crianç,as, figuras de avese animais, paraftisos
figu.-as para lago de xadrez, fogões e bricar Seln fim,, magia ias para fP- água tônica, gamaria, gasosa, %rama - ticos. patins,. patinetes piÕes. petema.
papel» filtros para limpêsa de da, refrescos em geral e soda limemda pfarquetas , para giaastica, peças . de
. fugãoyartros de beinquedras, fogos de
aias» de fórjas, fresas. filtros
:Iogas de damas. donars& e xadrez. eaSal
ancha cie mesa, boelheiras para esporte, motores.
vinagre
•
para leo- máquinas para tarar, guinClasse 44
ganchos para pesca.. goiana para crian- daste; g;exadorese geradores
:tas, 1.2nos., e outros Instrumentos maalpara cor- cinzeiros, cachimbos carteiras para cais de beinquadia pietufas de atara:
ças, halteres, anzóis. isca; artificiais rente continua e ales:nada, gásálicadopara pesca jogos de damas ragus de res
fumos, charutos. cigarros,, cigarrilhos flexas„ papagaios de papeie. paneleshan,
liquidas cornbustiveis. injetores filtros para patearas e para cigarros. quehrt-cabeças em forma de armar,
dominó,. jogas de T3GUtit, linhas para parade
caldeiras; máquinas para» impres, f umos em fõlha • ou em corda, isquei- ragne`rs,, ardes de pesca, redes pena
pesca. luvas para bar, para esgfana.
laminadores a flaa e a suente paro„ piteiras. tubos d ecachimbo.
para jpgadur de soca !máscaras carna- são,
1PgPsi rodas de roleta; kevútver de
ra aços e outros natais. lançadeiras.,
n
.11aingoedo, soldadinhos da ~a,. tavalescas, mesas de What, de campista. máquinas
rapé e- tabacos-limadoras;
máquinas,
para
laI hleires para jogo; taaOs de baças.Classe 45
de rolata, de xadrez,. =darias .c/e brira var roupas e pratos, manja paa broquedo, ~uras de ater:saias domés- cas. motores elétricos, inácaonas mista- Sementes de muda para agricultura,. turalScres para crianças, ~aras,
para» horticultura e floraultura. Flores taunt-cretes, sesa.„ temas e viasticos, patins,' patinetes piau, petecas, raclaras,', moirdres para
cereais, martelenaturais
- 'faxesa para brinemettos, , varas gala
plarquetara paga ~tara, peças de
pesca, vagorietea e zepellxia
• logos de damas. dominó e xadrezapelo, tes, malacates, maquinas para balbaria„
Clásae 445 .
Classe 35
tas, piarias e estos. instrumentos ranSi- nadeiras, máquinas para movimenta de Velas, fósforos, ' sabão comum e deterterraa;» motores de combustão» audaz de
cais de brhsauerka pistolas de atirar
gentes, temida atra e preparações para Colmas e pel.ea preparados, eu não.
IlDexas„ papagaias de papel, panelinhas,. válvulas e mancais de roletes, martekts lavanderia, artigos e preparações para artelaros die coaras e peles. MioaticlutJos em' casara* efaeses
quebra-cabeças em forma de armar., mecânicos',» maus,, meai:aos de ignição..
eosererear e poria»
saquetes redes de pesca, redes para manarl., 'máquinas operatrizes, pedais
Ouse. 36
•
Classe 47
jogos. roda.i dc, roletas, revólver de de embreagens, prensas hidráulicas, pisPara
distinguir:
aventais. blusas, hlu.
kbrificantes, substâncias
brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- tões de motores, pinhões, prensas, bró- Canbustívels,
bt-tas,,
babadouros', case
setes
boin.zs.
e
p
rodutos destinados a i lum inação e
máquinas .aulveizadora Ig plainas
bleiros para fogos, tacos de bilhar, cas,
cos. aidetes, caeas, abates,. tachecca,
ao aquecimento>
de me sa,spolitrizes, placas para ternos,
tambores para. crianças, tamburéus,
caçados. chapéus, Lautas; emni~es
Clama. ti
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias- polias receptamskis„ máquinas rotativas para dietingMia
corpinhos, calças,. cal4ões., camisas,- ca.
'
Sabonetes
11férreas para brinquedos, varas para ou cortadoras para ' usinar aços- -.ferro e ~ pOr creme. blacos- esOlisfns,
camisolas, martas, ceroulas, calbolas ia- mintas
bronze, ladeies, rôlos, máquanas de res- hão ene palia 4s
ças de senhoras e de crianças, :clarinhos,
pesca, vagar:ates e zepelins
-erre
barras,
sabãoem
; casacão, d,lrsós, echarpes,
uear, redutores, silenciosos, segmentos»
para barba ceies• para o cueiros,
Térino n.0 611.810, de 15-143-63
fraldas, galochas, gravatas, gorros, fa.
de pistão, máquinas 'secadoras serras, bastões
rosto
e
baeta.,
pinturas
emane/elida
p&
Industrial e Comercia/ Márria e n th A. tuadnikas para serrar, máquinas sal-luVas, ligas. traços,. leques,
ou concretas 'para cal:nação . dor Etbiaa quetas,
, gafeiras de nrenreeiga, teares. turbinas,. olhos
Ltda.
maneai, rea+2 4, , minar; mantas.. man,
.
e soba-mealha; extratos, lo,ões,
São. Paulo tareed'eirass araraúnas para teciefam
'de pomadas fixadoras para bigode, cosme- drião, malhas paltaSse : pakss penhoar,
tapeçarias, Srdercinas trituradoras., mipelerinas,
ticos. brilhantinas líquidas e concretas» peugas, 'puloveres. ponches,
IY
iquireas para eadastria de tecidae tara- aguas
palhas,
robe de
pijamas,
•
Polainae.
ti a. ite
de
cokada
si •
e de. tatietta pó de
portadores automdticos
para alta e bali- arrola, comprizmaiasr em tabletes, tin- chambre,, sobretudos suspensórios. Boate:ma; ladre" toucai, t vexados
. . ratativaa, tramas turas para cabelo, dentifeteio eia pó»
'-$21A,SILEIRA. , sai pressão, resuma
l'Ir/T35711/&
mecádtas,e tiános, revaaeee tescuwas quido., concretos e em peta.» sa`..5es
Casse 37
n~ts,. tripias, máquinas. uddideriras denetribdoe,. essencias taloa perfumado. Roupa de cama é mesa, Inclusive coC/asse
lj tachas para eálvulha. vidsnalas de mo- l. ácitaa para embeasamento dá Nele. bertores, toalhas. de uso pesiaal, panos
•
Para distinguir: Máquinas e suas par iteca atrabregaina ventoinhas, sega:dás I shampoc
_ de prata e análogas
liqui ré‘» ou menereto, Unir
tes integrenees ',ara fins indu.striasa ma : Saaresuarga, transportadoras para can- coa e vigorei. para :Melo
e
pe-Ir
rbtpfClame. is
tores e sagas parte abvancas, alterna- gas ,eia, armazena. aa lhae elevadoras kadrios ma lignidos pó ma concretos,
e- seus artefatos; e Nros
dadores,.rdadezt seemeasasame inklat.
adoidar e máouinat ventila
vorad.ss, vernizesr. tabletes, lapis, pus'tiãO incluidOS nus classes

dín

A

Impressas.

. Gluarta-teira. 5
16, 44 e 19
Classe 39
Artefatos de borracha e de guta-percha,
n& e. incluídos em outras classes
Classe 4o
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal. vidro, de aço ou madeira. estofados ou não. inclusive móveis para escritório. Armários, arm_ários para banheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões; banquetas, bandejas, demiciliares, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de lato
tar e sala de visitas, conjuntos rara
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa r cozinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. dispensas, divisões. divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas. estantes, mesas, mesinhas. mesinha& para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis - palevisào, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronza,amas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 41
Alcachofras. aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais. amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, aveia. avelãs, Leite, azeitonas, banha, bacalhau, batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café ma pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chá:
caramelos chocolates, confeitos. cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimenticies, croquetes, compotas, cangica. coalhadas, castanha, :sola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê. &ices, dóces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enicovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias favas. fe
cuias, flocos, farelo, fermentos feijão,
figos, frios, frutas secas. naturais e crio
talizadas, glicose, goma de mascar. ger.
duras, grânulos, grão de bicc, gelatina
goiabada, gelCas, herva doce, fervi.
m.ste, hortaliças, lagostas línguas. leite.
condensado, leite em pó. :egumes em
ci.nserva, lentilhas, linguiça, 'ouro; massas alimenticias. mariscos. manteiga
margarina. marmelada. macarrão mas
&a de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos moluf-cos,
mostarda, mortadela; nós moscada ao.
zer: óleos comestiveis, ostras ovas:
pães, patos, praline& pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. patês. petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, caçoes balanceadas para animais. requeijões, sal, sagu. sardinhas
aanduiches, salsichas, sakaes sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas: torradas, tapioca, tarifareis, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, touci(anho; vinagre
Termo n°612.831, de 15-10-63
Gaatão Bittencourt Silveira
Bahia

Geetão Bit tencourt Silveira
~OMS - Salada da batia

Classe 41
C4fe torrado e moído

'
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Termos as. 612.829 e b12,830, de
Termos os. 612.832 e 612.833, de
15-10-63
15. 10.81
(Prorrogação)
Companhia Açucareira Santo André do
Cheiniewerke Hcfnburg Zweianiederlas.
Rio Una
sung Der Deutschen Gold- (ind Saber
Scheideanstalt Vormals Roessler
Alemanha

Teimo n.0 612.838, de 15-10-63
F. C. Lima
Cia, Ltda,
Guanabara

DON FERNANDO
,

Classe 16
Titulo de estabelecimento

PRORROGAOCI

Classe 1
Álcool
Classe 47
Aguardente de cana

1

Terme a.° 612 . 839. de 15-10-63
Ramos Elétrica Ltda.
Guanabara

Têtrno n.0 612.835, de 15-10-63
Frigobel — Frigorifico Belo Horizonte
S. A.
Minas Gerais

FRIGOBEL - Frigorifico
Belo Horizonte S. A

Classe 41
Substâncias alimentícias e' seus preparados. Ingredientes . de alimentos. Essências alimentícias
Classe lo
Para distinguir artigos de touca". e
perfumarias em geral: Almiscai água
de beleza, água facial, água de lavanda
Água de colônia, arminhes, água de
quina, água de rosas, água de elfazemas. amônia perfumada, liquida. em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pilulas.
cremes' para barbear. cremes dental,
depaatózios, desodorantes dos ventes
essências.. extratos estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz. esmaltes para .unhas.
caceis/as para dentes. cabelo, roupas
dllos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fNelas para
e cabelo. glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem lança-perfumei, loções, liquides dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó.
liquides para ondulação pearnanente,
lixas para unhas, latiu& óleds para o
cabelo, pasta e Pós para dentes, peritames, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pona
para p6 de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó-de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-ponc pó de
arroz

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condi
ciodos, aparelhos totográlicos acende
dores automáticos, aparelhos deterill.,
Nome comercial
— andores, alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de agua refrigera
Termo n,° 612.836. de 15-10-63
dos, balcões frigoríficos. balanças, bar
Gonçalves
Lanza Ltda.
beadores elétricos, condicionadores de
Minas Gerais
ou automáticos de voltagem, exausto
res, extintores de incendi°, estufas. to
geies à lenha, à gás. elétricos ou a
querozene. ,gravadores de som e de ima
gen*, isqueiros, irradiadores de 'rio
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadoras de roupas, maquinas de Ia
Classe 11
• Café em grão, torrado e moto°
var roupas, máquinas de secar e passar
empas. microfones, refrigeradores do
Termo
612.837, de i510-61
mésticos, comerciais e industriais reais
Donato Antônio Diniz
tências elétricas, restriadores, relaya
Minas Gerais
ireles), reguladores de voltagem, refrigeradores a compressão e absorção.
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressa°, ventiladores elétricos do
mésticos, comerciais e industrias
aulmitna aça

Termo n.9 612.840, de 15-10-63
Ramos Elétrica Ltda
Guanabara

Classe 16

Kalnos Elétrica Ltda,
Paia distinguir: Material para constru.
çâo. e decoração: argamassas, a gila.,
Classe 8
areia azulejos, batentes, balaustres bis.
Titulo de estabelecimento
cos de cimento, blocos para Aavintelta.
çllo. calhas cimento, cal, cré. chapas
Termo n.* 612.841. de 15-10-63
isolantes, caibres, caixi lhos, colunas,
chapas para coberturas caixas dágua, Fornecedora América de Papéis e Artes.
Gráficas Ltda.
caixas de descarga oara lixos edificaGuanabara
çies premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, eLta. ,
de junção. !ages, lageotas, matnaai
Tereno ri.• 612.834, de 15-10-63
melas de metal, ladrilhos, lambida, luvas
"Geace" — Indústrias Químicas Ltda. Imite contra frio e calor, mamlhas. Dias.
Rio de laneleo
si para revestimentos' de paredes, ma.
deltas para construção, 0103eitll aro.
Ce nivela, ímans permanente& para ré.
lARAWJA CLARO
dolos d base asfáltico, produtos para
taras metálicas para construções. latornar impermeabilizantes as argamasNome comercial
—
sas de cimento e cal hidráulica, pedregua
Tirmo n.° 612.842, de 1510-63
produto, betuminosos impenneabili.
Fundição Maran Ltda.
untes, liquido& ou sob outras formas
Guanabara
para revestimentos e °irra. usas as.'
construções persianas. placas para paviasentadio. peças ornamentais tis ei.
mento ou gesso para tetos e paredes,
papel para forrar cassis, massas arii.
ruidos para uso nas construções par.
vás°
cilicies, portas, portões, piau, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de coara°. tubos de
venttilaçao, tanques, tanques de cl.
meato, vigas, vigamentos, vitn5a, veneClasse o
Classe 2
zianas
Titulo de estabelecimento
Inseticida
•

FORNECEDORA AMÉRICA
DE PAPÉIS E
ARTES GRÁFICAS LTDA.

CASA DAS
. BUCHAS,

-

, 386

DIÁRIO ORCIAL (Seção

Quarta-feira 5

Fevereire tfc 19(4
1

Termo 'a. 617.843, de 15-10-63É
ka. Indastria de Cimenta Armado Ltda. I
Giranahara

ICAE INDÚSTRIA DE
'CIMENTO ARMADOTDA.

Termo n. 612.850, de 15-10-63
ialan MIr 13osch
Guanabara

I CALÇADOS RELUX
IND'OSTR/A. BRASILEIRA
Classe 36
Calçados

Nome ccanerci-a:
Termo n. 612.844, de 15-10-63
A Mala Paulista Ltda,
Guanabara

A, ALA
41••••

Termo n. 617.851, de 15-10-63
A. P. Green do Brasil S. A. Comerciar Industrial e Técnica
Guanabara

GREEN

Classe 35
Bolsas, inalas e maletas

ZIDÚSTR/A . BRASILEIRA

Termo is.. 611.845. de 15-10-63
Metalúrgica Osiris LideGuanabara

Classe 8
Artigos da classa

METALEGICA
IfitiliS ITU

Termo n. 612.852. de 15-10-63
Alberto Lundgren Tecidos S A.
Pernambuco

PRE/1948448

Nome ',comercial
Termo n. 617.846, de 15-10-63
alica da -Silva — Comarca" e Representações Ltda.
Grana:rara

,CIRCA DA SILVA
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇõES LTDA.
Nome comercia!
Termo n. 617.847, de 15-10-63
Editora jornalística Denúncia Ltda.
Guanabara

Classe 23
. Tecidos ear aeral
nonas aa. 612253 a ')12 860, de
15-10-63
Minerva do Brasil Lida:arria de Óleos
Lubrificantes e Produtos Quirniros Ltda,
Gim:alba-a

EDNA JORNALÍSTICA •
_DENÚNCIA LTDA.
NCLI2e conercial

Termo n. 612.848, de 15-10-63
Mimeis Amatitetura e Contrações lada.
-Guanabara

ENFIM
SÃO SEBASTIÃO
Clasase 33
Titula de " estabelecilnemo
Termo n. 612.849, de 15-10-8
Sérgio Lida
alanceia
Geranabara

DECORAÇÃO
'APLICADA
Clames: 33 e 34
Titulo de estattekaloilatest

Clasae 1
Para distatguir. Absorventes acetona,
ãcidbs. acatamento e coloraçao de fibras. tecidos, cauros e celulose; água
ras, alceei aNnnina. anilina& alumen,
alvaiade, alvejantes industriais, alumiei° ent pó, amoldara, antl-lnrrastantes.
sati-oxidatitez anti-commivos, antlteefileartee, =Matos, água acidulada para
acumuladoras, água oxigenada ara fins
ar/usei-ais, amen banhos ara galaras'.
racaca benzina, benzo!, betumes, bicarbonato de sódio de ptássio; cal virgem,
carvões., carbonatos. catalizadores, celu,
tose. chapas fotográficas. composições
estiatoraz de incêndios, cloro,. corroia
vota cronsatos. corantes, creosotos; 'das
coraatem , desincrustaates. &noivastes:
emulsões fotográficas, enxofre, &ter. esmaltes, esitaratos; feno!, filmes ~gibi,lindos para fotografias, 'fixadores. Baldoe para freios, forrem]. forilator induz-hada, .1111anewas, fuseastes peno . soldai

galvanizadores gelatina para fotografias
e pintura, giz,. glicerina; hidratos, hidra.
sultitos; impermeabilizantes, ioduretos:
(acata massas para pintura,- magnesio,
mercúrio; nitratos, neutrafizadiares, artrocelulose; óxidoa, oxidántes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
quinticos para impressão, °Mesa ladina
trial, papeis emulsionáveis, para a fotografia. papeis de tumesce', papais bebográficos e reliocopista, peliculás sena:vais, partis para tcatografias e análisea
dratibratórios,' pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas,
preparações para totogratias, produtos
para niquelar. pratear e cromar, produtos para diluir tintas, prussito; reativos.
removedores, reveladores; sabão neutro
secantes, sensibilizantes,
silicatos,, soda caustica.. soluções quotaeas de uso industrial,, solventes. saltatos; tintas em pó, líquidas, solidas ou
pastosa para macieira, terna paredes,
consamaões, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose. barcos e veiculos, talco industrial, tilinto; vernizes; zarcao
Classe
Para distinguir: Adubos,. acudas sanitarios, águas desintetaates, e para ains sanitarios, apanha-moscas e insetos (de
goma e papel' ou papelão)', alcalts, bactericidas, baraticidas, carrapaticidasa creo
sol, creosotalina, creasota, desorlorantes
desinfetantes, detumadortaa-esterrainadoa
res de pragas e /larvas daninhas, estevalizadores, embrocações para animava era
xertos, farinhas de ossos, fertilizantes
nn
fospatos.formicidas, fuganres,
fungicidas,glicOse para fins veterinários, gaano, lualiaidas, inseticidas. insetifugos„
larvicinas, microbicidas,. medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sa(etários. e desinfetantes papel fumegatorto, pos Inseticidas, parasiticidas,.
gicirlas, e desinfetantes, preparações -e
produtos insetiaidas, germicidas, desinfetantes veterinárias., raticidas. remedios
para fins- veterinários, sabóas veterináa
rios e desinfetantes, sais para. bus agria
colas, horticuIas sanitárias e veterinários. sulfatos superfosfaros, vacinas pa.
ra aves e animais, venenos contra Insetos. animais e hervas daninhas
Classe 4
Substancias e ',redutos de orgern animal, vegetal ou mineral, em bruto 3u
p-àrcialmente preparados: Abrasivos em
medicinais, extratos oleosos, estorial
vegetais de earaauba e aricuri. crina
de cavalo crina em geral, cortiça em
bruto; argila refratária,. asfaltdco
bruto algodáa em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora.
caohin, angras, ceras de plantas,, ceras
_bruto, cascas vegetais, esparto, ervas
enxofre, folhas, aibras vegetais, Rores
secas. grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, liquidas de plantas, late: em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente trabalhadas. em toras, serradas- e aplainadas
mica., márraares em bruto. Ui& de
maganas, óleos de cascas. vegetais,
óleos /em bruto ou parcialmenta 'preparados, plumbagina em bruna- pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche ela bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quebrado, raizes vegetais,. resinas, re.
sinas naturais, resíduos, textels,
seivas, talco em bruto, listo, xisto
behuninoso e silicato
Clasá 11
Ferragens, ferramentas de Me espécie,
cutelaria .em geral e inanis artigos de
metal, a ubera alicates, alavancas, 'ar.
• ~Me ma: 411104 arruclu, argolas,

de latas, arame lisa . em farpado, assadeiras, açucareiros; broca, .bal.,
selas, bandejas; bacia. ORNVIS, bambo
aldravais armações de meu,. abradorm
nieres, bules; c.adinhos, • cadeados, cal.
tiçais. colheres para padreava, correutes. cabides, chaves, eremonea. chaves
de parafusos; conexaes para caçaria.
mento, colunas, cabras de metal para
portões, canos de metal, arataca de feria
db.. chave- inglesa; cabewed, canecas
cepos, cactepots, centros -,%e mesa, co.
queteleiras, caiam . pana atartechaltainamento de emento& calda-no jo; caçam.
las chaleiras, cafeteiras, concha& coo.
dores, distintivas, dobraltaaa, enxadas,
enxaddes, esferas, engates, aagniehos em.
feites para arreios, carmim. esferas
para anelos, espunradeirra brindes,
toices, ferro para coroa capina ferrolhos, tazas. Lazões. fecreatlinas ferro; cata
miam a carvão, tramaras Sais formas
para docess,, freios paaa eatradaa de
ferra, taaideirasa gatashont artlhas. garfo}, ganchos para quadros. tytanoa para
carruagansa imag inas, lsaaaa, !Andina., lia
coreiroa latas de lixo: !acata mechadaalma , molas para. portas; moias para
venezianas, martelos, nor yeras, atatal...
zes. trava!ha& puas, páa, otagos, parafusos. picões,. porta-gelo, apsdras. portapáo. pois-jóias. paliteiros. panelas: roldanas, rales para pia,s, rebites regado..
res, serviços de' chia e•- • 4a .e, moras. serrotas, sachasr,. sacaarelbte, nacuras, ta,
ifieres, ralhadeirata tos-j'reaes teimes.
tra,varreiras; telas ear drc. romeiras;
trincas, rabos para encanamentes trilhos
par aportas de correr; ;• T;V.,s. cavemos.
turíbulo,: vasos. a-anilhamos. WrrUltral
Classe á'
Agua:aderes 'de- tiatia da alimerataçáo
p.1.-m., maquinas de e-•atar-tnos. bom'aas oe ar para pneartitaticoa,
para gazobna da intendas, e etetras.
baroneíras, brocas elacieria burra/toa e
lasuPaduaes de ar. ata Ne eprandla parte de máquinas, adi:Cirna a vapor, cata
buradoms; carimbo- de taanoa carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.t.ra., comtraidores de torno p.a ma chumaceiras
ou mancais de and-fricção, coletores
de datamos e motores, compressores,
condensadores, eixos. quando, parte de
máquinas embolas quando parte de
máquinas, ençenho da ?terra,. engenho
de 'cana, engrenagens sarando parte de
máquinas freios 7. ,-4F. ',s eio pane de máquinas, guinchos cie l'ai.'ÇÃO, guinchos
para caçambas de arreato, guinchos de
transorta• aéreo, geradores a gazolina,,
gnindasms, lima:orca de- rano .I.ra..
máquinas de imrirelpr, lubrifleadores
quando arte de- inagnians a vapor;
máquinas de lavar roupa,. máquinas de
costura. 'máquinas de furar rachar e
hiírizenada máquinas para o fabrico e,
acabamento de latas e outros redpiese
tas metálicos, m4~ tiearachearas e
máquinas testeis. má-araras 'de tirai
cortiça,, maquinas limpar e afiar lacas,, malas' para nacarinos,- máquinas
frigorificas, máataaaX da rotular, Martelos a vapor moinhos e' mós no
agrieolns, motores de eolaltrnsrád interna, elétricos e a ;as. motores para bi.
aldeias e motocicleta; pentes quando
parte de máquinas, penteadores de teares, rolos para escadas, serras raetanicas, serras hidrauli•-a ,a, serraz de fita,
bacios mecânicos tó-mos de revólver,
tómos automáticas., tarnos verticais
turbinas, tubulações para caldeiras,
velas de ignição para motores. válvulas e ventiladores calmara parte de
- frícn.t;n:.
Classe' 7 .
Máquinas e atar,staoa para serem us,
dos exclusiva:unto na . P9i1C
Uittira e
horticultura. a saber: Ara.roita abridores
de sulco., aelabadearne; rtacénhos maca.

.cuarta-feira
alvas e ernpilhadores combinados
arrancadares mecânicos par agricultura. batedeiras . para cereais, bombas
para adubar, cai ladeiras, carpideiras,
ceifados para afloz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadorcs, desenteg radares, esmagadores para a agricultura, escarrif1cadares, enchevadeiras, facas para máquinas a gricõlas, ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras ¡atra
agricultura, máquinas insctifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, inquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para enMiar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, same:meras segaderas secadores de terra, tosadores de grama,
tratores agricolas, válvulas para
maqunas agricolas
Classe 21
–
Para distinguir: Veiculas e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, avibes, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara -veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. canilahonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços. carrostanques. carros-irrigadores. carros. carroças, carrocerias. chassis, cimas circulares para veicules, cubai de veteulos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculos. direção. desllgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
er.pates para sf eixos de direção,
areies, fronteiras para velculos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas, ralos para bicicletas. reboques, radiadores para veiculos.
rodas para veicules, selins, trIcicies. tirantes para veicules. vagisea, velocípedes. varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação,--aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegetais,
para a iluminaçâo, aquecimeato, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustivels provenientes de petróleo

.0rÁRIO OECIAL (Seção HO 'evereiro
grante de tratores e demais veículos
agrícolas
Classe 21
Aparelhos- estabiazadores de direção,
freios e de amortecedores, parte bilegrante de veículos

Termo n.° 612.870, de 15-10-63
Riggio Tobacco Corporation Licnited
Suiça

do

1964 387

TerMo n.° 612.876, de 15410.63 N\
Amerkan-Cigarette Company I uulite.0
Suiça

Termo p.' 612.865, de 15-10-63
Auto Mecânica, Santa Maria da Gávea
Ltda.'
Guanabara

AUTO MECÂNICA'
SANTA MARIk,
\ DA GÁVEA,.

Classe 4a
Exp ressão de p.opaganua
..wasse 44
xpressão de propaganan

Classe 33
ritulo de estabelecimento
Termo n.° 612.866, de 15-10-63
João Lopes da Silva — Borracheiro
Guanabara

!

Classe 44
Ex pressão de Propaganda

Glasses: 21 e 39
Titulo de estabelecimerra,
Termo n.° 612.867, de 15-10-63
Bal-akaa Indústr,a e Comércio Ltda.
Guanabara

ESMERA

IDA-

INDUSTRIA BRASILEMAli

'Termo n.° 612.868. de 15-10-63
Belatex Indústria e Comércio Ltda,
Guanabara

BAIIARINA

Terno n.° 612.878, al'e 15-10,63
American-Cigarette Company United
Suiça
•

O PRIMEIRO CIGARRO
QUE RESPIRA

O PRAZER DE TODOS

Classe 44
– Expressão de propaganda

Classe 44
Expressão de propaganda

EM TODO O MUNDO)

Tentno n° 612.879, de 15.1 0.63
Anierican-Cigarette Company Limita
tfulça

MULTIVENT MIRACLE FILTER
Classe 4-1
Expressão de propaganda

-1-NDI2ST1UA BRASILEIRA

.otasse 44
Expressão de propaganda

• n•••

Termo n.° 612.869, de 15-10-63
Riggio Tobacco Corporation L.W.lited
&iça
-

Têm"? o.° 612.880, de 15-10-43
American-Cigarette Company United
Sulan

Termo a.° 612,874, de 15-10-63
Rembrandt Tobacco Corporation
,(Oversaas) Limited
Çuiça

FILTROWIRACULOSO'
Classe la
Expressão de propaganda

MULTIVENTILADO

Vamo n.° 612.881, de 1tL40-43 1
Rembrandt Tobacco C.orporatioa
(Overseas) United
Sulca

Classe 44
Expressão de propaganda

Termos as. 612.861 e 612.862. de
15-10-63
Franz Eiscnstein
Guanabara

Termo n.° 612.875. de 15-10-63
Acnerican-Cigarette Company Limited
Sulca

Stabilodrauliç

INTERNATIONAL PASSPORT
,
TO SMOKING PLEASUIfi

Indústria Brasileira
Classe 7
Aparelhos estabilizadores de dite*" 3
freio e de amortecedores, r parte

Classe •It
Expressão de propamunia

Termo n.o 612.872, de 15-10-63
Rembrandt Tobacco Corporation
nversc as) tini tad
Suiça

Tirai° n.° 61/2.873, de 15-10-63
Paaibrandt Tobacco Corporation
(Overseas) Limited

Classe 39
Pitas plásticas

Classe 39
Pitas plásticas

Termo n.° 612.871, de 15-10-63
Rembrandt Tobacco Corporation
(Overseas) United
Suica

FIRST CIGARETTE
THAT BREATHES

AUTO PALÁCIO
BORRACH,E010

•

,

Termo n.q 612 .877, de 15-10-63
American-Cigarette Çainpany
Suíça,

Classe 44
ExpressãO de propagandt

,.n••n

Classe 44
=xpressão de propaganda

EÁCH
CIGARETTE
(AMASTERPIECC
.

.

Classe 4/
ExressãO de 'prapaganasi

:388!

.CItiarta-fetilt

tremo ai.0 612.'882, de' 15-10-63
...A.Risibrándt Tobacco Corporatio.
(Overseas) Limited
•
Sulça •

_

OF:CIAL eseçró

Teimo s.° 612.888, de 15-10-63
Iguobilria Pão de Açúcar Ltoa.
Guanabara
Classe 33

MUCH MOFE TO ENJOY
Classe 44
Expressão de propaganda
• "Wrino n. o 612.884, de 15-10-63
American- Cigarette Cpuipany Limited
Suiça
lmurrn

Têrmo a" 612.895, de 16-40-1963
Etnrico Cuido Ange/o Franccaroli
PRORROGNÇÂO

C`edral
•IMOBILIÁRIA
PÃO DE AÇÚCAR
Titulo
Termo n° 612.890, de 16-10-1963
Etegil Editóra Técnico Grafica
Industrial Limitada
São Paulo
ieLBTROI

Termo n.° 612.885, de 15-10-63
c -ideira de Bóis* Ltda:
Guanabara

•UM TURISTA
Vir°
F 0t110
Classe 32
Revistas e jornais

Termo n. 9 612.886, de 15-10-63
René Nunes
Brasília

•

e Agricultura
R o Graade . do Sul

São Paulo

MAIS PARA 4PREC14R

Classe 44
Expressão de propaganda

cre'lWegf

'paz, letreiros e algarisinOs para cat.Termo
612.900, de 16-10-1963
tazes
Dal Molin S. A., Indústria, Comércio
'

CADA CIGARRO,
[ nu& OBRA - PRIMA
Classe 44
• Exre,.ssão de - propaganda
Termo ri, 612.883. de 15.10-63
r•iciarette Compan y Limited
Suiça

everéfro

Classe 32
Fara distinguir: Uma revista
Termo tk9 612.891, de 16-10-1963
Assoc.ação Nacional da Fiscalização
de Providencia — Anafisp
B,• asília — D. F.

INDUSTRIA BRASILEIRA

n

I - d
Indústria 'Braallaira

Classe 41
Pára atstinguir: Ração balanceacut para
gado

Termo n° 612.901, de 16-10-1963
Classe 46.
Da i Molin S. A., Indüstria, Comércio
Para distinguir: Preparado para a lime Agricultura
peza e lustrar v.dros, metais, móveis
R o Grande do Sul
e objetos
Têrmo n° 612.896, de 16-10-1963
Polenghi S. A., Indústria Brasileira
4e Produtos Alimentícios
São Paulo

, IndttriaBraaileira
ORTz

• t̀t

Classe 41
Para d stinguir: Óleos comestíves e
laticinioi
Termo n° 612.897, de 16-10-1963
The Electric Auto-Lite C.ompany
Estados Unidos da América

LNA.FláP

0 - 2
Indústria Brasileira
tirasse 41
Para distinguir: Ração balanceada pára
•
gado
Têrmo n° 612.902, de 16-10-1963
Lanifício Inglez S. A.
São Paulo

•PRORRORAÇÃO

PRORROGAÇÁCI

Clas.se 32
'Ir
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albtms impressos, boletins, catalogos, edições impressas, folhetos.
jornais, livros impressos, publicações
impressas, revistas. orgãos de publicidade, progracrias radhofôniços,
Classe õ
telev.sionados .
Para distinguir: Velas de ign.ção, praduto do comércio e indústria da requeTermo n° 612.892. de 16-10-1963
rente, do regulamento em vigor
Venpa S. A. — Valores, Negócios e
Participações
Têrmo o 612.898. de 16-10-1963
São Paulo
S " Massas Alimentícias Mazzes

Ar0=
••n

RAMSOUILLET
&Kg:nal A BRASILEIRA

•

n

São Paulo

etio

Classe 32
Um jornal
i • Terem n.° 612.887, de 15-10-63
Imobiliária .Pão de Açúcar Ltda.

INUMA PÃO
DE AÇÚCAR LTDA.
Guanabara
Negue comercial
Tiettno n.' 612.889. de 15-10-63
Fumei Fundição de Metnes Ltda.
».
Guanabara
t

FUMEL FUNDIÇÃO
DE METAES LTDA.
nome comerem(

,Paulo - Capital

PRORPO6ACÀO

Classe 33
Insignia
Termo no 612.893, de 16-10-1963
Venpa S. A. — Valóres, Nem5cios e
Participações
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente em papeis de carta, papeis de oficio,
cartões comercial e de visitas, envelopea de qualquer tipo, faturas, dupLcaINDUSTRIA
BRASILEIRA a
tas, letras de cambio, cheques. notas
promissorias debentures, apólices, ações,
Classe 11
folhinhas, passagens aereas, ferroviá- Para distinguir: Massas alimentícias,
rias, rodoviária, marítima, bem vuzgo farinhas alimenticias de cereais composbilhetes de sorteia. impressos em geral tas ou não, farinhas de trigo, semolina, fubá e sagKs
Tiiroao n° 612.894, de 16-10-1963
Abitraig C....amercial e Incorporadora
Timo n° 612.899, de 16-10-1963
Limitada,
Da l Molin S. A., Indústria, Comercio
São Paulo
e Agricultura
R o Grande do Sul

Lá

mv

n.

0

3'

Classe 25
tndústria Brasileira
Para distinguir: Projeto., plantas, c.artasca, croquis, cartões, postais, cartazes
Classe.
e paineis para decorações, dispays, de- Para distinguir: Ração balanceada para
senhos decalcoman:a. gravuras estamgado,
••

classe 22
Para dsitinguir: Fios para tecelagem e
para uso comum, fios de algodão, de
linho, de canhamo, de juta, de rami, de
lã, de seda natural e rayon, fios de celulose e fios Plásticos. linhas, de costura, para bordar, para crochet e para
tricotagem
—
Termo e 612.903, de 16-10-1963
Lanifício Inglez S. A.
São Paulo
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilho.
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fim medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
planai, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fófos, galardetee, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para mesada de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamarea, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para 'almofadas, não fel'.
sendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, i linho, juta,
seda: raiou, lã, pêlo e fibras não
kteluidos em outras classes

a

Joi_u_arka-feia ;5

•

JIÂRIO °MIAI-) (Seção III)

f evereiro

de.

1964t,3139,

Termono 612.916,de
' 16-10-1963
'
fatos, formicidas, fumigantes. fungie.1das, glicose para fins veterinários. gua• Empreelmotos Sete Quedas s.4 2131
no, herbicidas, inset.cidas, msetaugos,
(Emseque)
larvicidas. microbicidas, medicamentos
Paraná
para animai& aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos -saPRORROGACIO
'PRORROGAÇ1
nitários e desinfetantes, papei fumegaEnneque,
ImOBIII dia A ACROma
tár,o, pós Inseticidas, parasiticidas. tunI'RANCANO
LTDAS
Inatistria Braisilaira gicidas e desinfetantes, preparaç Coa e
•
Classe 50
fk11.1
produtos inseticidas, termicidas, desinfetantes e sieterinários, raticidas. reméPara distinguir; Impressos
Clases 36
Nome Comercial
Para distinguir; Calçados, botas, polai- dios pare fins veterinários, sabões veteTermo n° 612.917, de 16-10-1963
nas, perneiras, chinelos, galochas, bor.:- rinar,os e desinfetantes, sais para fins
Termo n° 612.905, de 16-10-1963
agrícolas, horticulas, sanitários e vete- Empresa o Jornal de Maringá 1,1m114
nas
e
sapatos
desportivos
• Enr.co Guido Angelo Fraccaroli
rinários. sultatos, superfosfatos vacinas
Paraná
São Paulo
para aves e animais, venenos contra
• Termo n° 612.909, de 16-10-1963
insetos. animais e herva daninhas
Ciranda Comércio e IndKstrai Limitada
PRORROGAÇÃO
São Paulo
,
Termo n° 612.911, de 16-10-1963
%Jornal!
Ciranda Comércio e IndKstrai Limitada
ge ma r•
Paulo
CIRANDA-inga
Lida(
Indústria 13'8%64101.ra
Classe
o
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaNome Comerciai
• -,
deira, agua sanitária, cera para soalhos,
Classe 1
detergentes, esponja de aço, fósforos,
Termo a° 612.913, de 16.-10-i963
INDUSTRIA BRASILEIRA. Para distinguir: Absorvente. (Terrosa, lixivia, lã de as,o; pomadas para calBarth ei Ca.
sa
ácidos, acetamento e coloração de ff- çados, palha de aço, preparados para
Rio Grande do Sul
bras, tecidos, couros e \ celulose: água pdlir e limpar madeiras, vidros, metais
Classe 46
raz, alcool, albumina, anilinas, alumen, e objetos, panos para polir e para limIara distinguir: Um preparado para po- alvaiade, alvejantes industriais, alumí- peza, panos de esmeril e material 'abrais e conservar assoalhos, móveis e nio em Pd, ainoniaeo, enti-incrustantes, sivo empregado na limpeza de metais e
para limpar metais
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- de- objetos, sabões em geral e saponaceos,
36 o
tergentes, azotatos, água acidulada para velas e velas a base de estearias, Classes: 13 — 23 — 24 •--• 34
Termo a° 612.906, de 16-10-1963
37 e VI
acumuladores, água oxigenada ara fins sabões em pó, ni flocos, esponjas de
Destilaria Ypiranga. Comércio 'e
Industriais, amam; banhos ara galvanilimpeza
Indústria
Tênis° n° 612.919, de 16-10-1963
zação, benzina. benzol. betumes, bicar.
São PauloTrianguL,. Corn.Irclo e Represe.ntaak
612.912,
de
16-10-1963
n
Termo
9
bonato de sódio de otássio; cal virgem,
Limitada
carvões, carbonatos, catalizadores. celu- Ciranda Comércio e Indústria Limitada
.São
Paulo
Pernambuco
Roimor,..c.ffi,o
lose, chapas fotográficas, composições
estintoras de incêndios, cloro, corrosiPuro
AZt: ucemEt
PR
vos, cromatos, cerantes. creosotos; des.i
:TRANTA COMERGIO
corantes; desincrustantes. dissolventes;
C INDISTRIA LTDA
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes, estearatos; fenol. filmes sensibi.
lizados para fotogra tias, fixadores, flui.
•
Nome Comercial
do: para freios, formol. los csatos indusn Ltda.
triais, imoretos, fundeares para solda:
Termo n° 612.913, de 16-10-1963
galvanizadores. elatina para fotografias Society Of Automotive Engineers, Inc.
Nome Comerciai
e Pintura, giz. glicerina; hidrato& hidroEstados Unidos da América
sultitos; .imoermeabilizantes, ioduretos;
Termo 11° 612.920.. de 16-10-1963
lacas; massas para pintura, magnésio,
•C.rmfecções Bucare L1mitat14
mercúrio; nitratos, neutralizadores. niPernambuco
S.A.E. • trocelulase; óxidos, oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
guimicos para Impressão. otassa industrial, papeis emulsionáveis, para a fotoClasse 32
vou... Tf.
grafia,. papeis de turnesol, papeis bebo- Para distingurr: Jornais, revistas e puPara distinguir: Licor
gráficos e reliocopista, películas senst- blicações em geral, álbuns, programas
-- —
veis, papeis para fotografias e análises radiofônicos, peças teatrais e cinemaresma n° 612.907, de 16-10-1963
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
too rá ficas
Casa Falchi S. A. Indústria e
Nome Comercial
metálico, Para a composição de tintas,
Comérc.°
Termo n° 612.914, de 16-10-1963
preparações para fotografias, produtos
São Paulo
Termo n° 612.921. de 16-10-1963 ..,
para niquelar pratear e cromar. produ- Society Of Automotive Engineers, Inc.
Icooervil de Trans/o:te Rodoviária
estados Unir' -s da Aniérica
tos para diluir tintas, prussito; reativos.
S. A .
•.temovedores. reveladores; sabão neutro,
•
Pernambuco
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
PRORROGgia
silicatos, soda caustica, soluções, guinn.
cas de 'uso industrial. solventes, g uitaic.o p ervit
.
Ir/aduma Ilrealletra
pastosa para Madeira, ferro, paredes.
•
construções, decorações. couros, tecidos.
Transporte
fibras, celulose barcos e veiculos, talco industrial, thiner; vernizes; zarcão
—
Classe 32
Termo n o 612.910, de 16-10-1963
C,Jasse 41
Para distingis r; jornais, revistas e puCiranda Comércio e IndKstrai Limitada blicações em geral, álbuns, programas
Nome Comercial
Para distinguir: Ilala•s, bombons, bom•
São Paulo
radiofônicos,
peças
teatrais
e
cinemabocados, biscoitos, bolachas, bolos, boT4rm0 no 612.922, de 16-10-1963i
Classe 2
tográficas
los gelados, balas de mascar, carame- Substâncias e preparações químicas usaPollvs on
Hidráulica, Construçted
•nn•
los. crocolates, racial, confeitos, au. das na agricultura, na hort1cii 4ara na
Limitada
Termo n° 612.915, de 16-10-1963
cantes, drops. doces de leite, simples e. veterinária e para fins sanitárlas, a
Companhia
Mineira
de
Cervejas
Pernambuco
compostos, doces de frutas em conser- saber: adubos. ácidos sanitár,o& águas
114 nas Gerais
vas, preparadas em massas, em calda desinfetantes e para fins sanitários.
em compotas e em geleias, doces gela. apanha-mosca e insetos (de goma e
dos, doces de 'arnendoas, de amendoim. papel ou papelão). álcali& bactericidas.
de nozes, de castanha e de frutas se- baraticida& carrapaticidas. tress i creso, cas cobertos com chocolates, frutas se- talina, creosoto. desojorantes desinfecas. passadas e cristalizadas geleias, tantes. defumadoret exterminadora de
,goma de mascar, pralines. pastilhas, pu. pragas, e .bervas . daninhas. esterilizan- lasse l2 • xa-puxa, pirulitos. pudins., panetones. tes. embrocações para animais. enier. •
Para distinguir: Cervejas
,
Nome Comercial ,
pipoCas, sorvetes, torrões, torradas _ tos, farinhas de ossos, fertilizantes, loa.'
Tê.:nio no 612.90f1, de 16-10-1963
"ria Ac.opole Limitada
São Paulo

Termo a° 612.938, de 16-10-1963
Indil,stria de Calçados Nelson Palerma
S.A.
São Paulo

(E.mprèsa 0-

Sã

s

,

rp, EIRAS ILEIRW

rrianguio. CométtO
e Representaçõài

Coitécções

Ltda.\

'COLLEGIAL " 1

Sfit

d ied -Potivia-Hidráulii4

Construcões Ltd4

1À

(roo

Quarta-leira. 3

e

,veretro

de 19o*e

•

n(Weimo i n° 612.923; de‘ f6110-1963
---1.146Vetis Dois IranãôS Limiradi
t:Z) X /

Paraná

Irmãos'.
-11ãoi,
:Indústria 13 rssi‘eir
'Classe 40
distinguir ' Móveis em geral, de
/tal; vidro, de aço ou madeira, .stoboi ou não, inclusive móveis para estttórlo. Armários; armaários para na.
iliba e para roupas usadas, almofaacolchoados para móveis, bancos,
Iér:Ses. banquetas, bandejas,cjogn.çilia.
'berços. biombos, cadeiras, carrinhos

nhas, esterilizantes. embrocações para _ Tèlrno á' 612.931, de 16-10-1963
animais, enxertos, farinhas de ossos Tintas Diamante Indüstit:a C r"--1-4filio
fertilizantes, fosfatos, Sorrnicidas, fumi.
Limitada
ganias,- fungicidas glicose para fins
ernambuce
veterinários, guano, herbicidas, insetici.
das, insetitugos, larvicidas, microbicidas; medicamentos para animais, aves
e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel tumegatório, pós inseticidas, paraticidas, itingi'cidas e desinfe- n
Indústria Brasileira
tantes, • preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fias
Classe 1
veterinários, sabões veterinários e de.
sinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários • e veterinários,
sulfatos, supertostatos. vacinas para

a. .chá e café, conjuntos para dor- aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas

tórios, conjuntos para sala de jan.
r C sala de visitas, conjuntos para
rraços, jardim e praia, conjustos de
raiados e gabinetes para copa e co.
ha, camas, cabides, cadeiras girarias, cadeiras de balanço, caixa de
diO, colchões, colchões de mola chs-

Tétano n° 612.927, de 16-10-1963
Wagner Sacclaetto Gomes
Minas Gerais

Policia Militar
em Revista

casas, divisões, divans, discotecas de
adeira, espreguiçadeiras' guarda-rouad, estantes, mesas, mesinhas. mesta' . para rádio e televisão, mesinha
:a. máquinas de escrever, móveis pa!t•
visão, molduras para quadros porta11' retratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
••r^1
Ifs
", Termo n9 612.924, de 16-10-1963
Orbita Limitada, Comércio e
Representações
Ne_
Paraná

ndustria Brasileira

Classe 32
Para distinguir: Jornais, rev:stas e publicações em geral, álbuns, programas

n '01((11

-1,1 j, t;t1
*

•

Têm° no 612.928, de 16-10-1963
Ayres da Costa Pessôa
Estado da Guanabara

•

.‘)

O Importante Aqui
Você «O Cliente

Tèrmo n° 612.938, de 16-10-1963
Muller S. A. IndKstita e Comércio
Estado da Guanabara

»

Classes: 21 — 8 — 14 — 39
• . Frase de Propaganda

Termo no 612.934, de 16-10-1963
American Home Products Corporatie
Estados Unidos da América

Estado da Guanabara
r

IRI

SA.-RUÊ

MULIER
PEÇAS E ACESURIOS

1

Indústria Brasileir4
Classe 8 .

Classes: 6 — 21

PRORROGAÇÃO

Título
—_
Termo n° 612.939, de 16-10-1963
ADJU-VEX
Rexas Ranch Desenvolvimento Terras
rial e Agrícola S. A.
Classe 3
'Estado da Guanabass
Para distinguir: Pastilhas anfetainino-

Para distinguir: Alto-falantes, aparelhos multivitam:nas indicadas no tratamento
\.

cinematográficos, aparelhos de televidas avitaminoses.
são, aparelhos de rádio, aparelhos soUrino n° 612.935, de 16-10-1963
n6ros, antenas, knógrafos, toca-discos,
pridústria
discos gravados, filmes revelados, apa- Produstos Químcos Fontoura S. A.
São Paulo
relhos conjugados de fonografu, rádio •
Classe 8
receptor e aparelho de televisão, e má,-41#1
Para distinguir: Aparelhos refrigerado.
quinas falantes
PRORROGAÇÃO
tas, compressores para refrigeradores
,
Termo n° 612.929, de 16-10-1963
e condicionadores de ar
Kitty's Laundry ,— Lavanderia
(Termo a' 612.926, de 16-10-1963
Estado da Guanabara
Nitrost:n. S. A., IndKstria e Comércio
" de Produtos Qulmicos
I
4:ÏÀ,
•
Rio Grande do Sul
r,
•

ynamlni
".„,enso,

TEXAS RANCH
:DESENVOIViMENTO TERRITORIAL
\
E AGRÍCOLA S. A.
p,

DETEFON

ty s La_tkagsy

Nome Comercial
Têrmo n o 612.940, de 16 - 10 - 196j
T-- -• Ranch Desenvolvimento Tas.
soda] e Agrícola S. A.
Estado da Guanabara

INDUSTRIA 'BRASILEIRA

Classe 50
Para distinguir: Lavanderia para lavagem mecâneca de roupas e pèso

Para

,Indústria terastteirX

t,

tf{DüSTR_IA BRASILElã

Prorrogação

Classe 26
Título

Termo n° 612.925, de 16-10-1963
t '() MaVeroy Indústrias Metalúrgicas S.A.
L,
i9.•,lir •:-

PUNI I I. fi

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáricsi
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, bpinas, baba.
Para distinguir: Tintas, lacas e sol- dourei, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chales,
. ventes
cachecols, calcados, chapéus, cintai,
Tétano n° 612.932, de 16-10-1963
cintas, confignações, corpinhos, calça{
Inclústi,- ; - de Bebidas Pastelinbn Ltda de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cue.
Pernambuco
eu, ceroulas, colarinhos, cueiros; salc$,
casacos, chinelos, dominós. echarPes;
fasuasias, fardas para militarese coleIndústria da Bebidas. giais.
fraldas, galochas, gravatas, nor.
ros, jogos de bagada:- jaquetas; leques;
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
Pastelinho Ltda,
znaiós. mantas, mandrião, rnantilliss: paletós, palas, penhoar, pulover, pelariam.
Nome Comercial
•
peugas, pouches, polainas, pijamas; punhos, perneiras, • quirnonos, regalos,
Têrmo
n°
612.933,
de
16
10
1963
•
robe
de chambre, roupão, sobretudos,
• Redfe. Auto_ Peçãs Ltda.. Reauto
suspensórios,,saidas de banho, sandálias,
Pernambuco
sweaters; shorts; sungas, atolas, soa.
tiras, slacks, taier, toucas, turbaatut
ternos, uniformes e vestidos

radiofônicos, peças teatrais e cinema to.
grálkcas, programas televisionados, revistas

DRBITAI

Trano n° 612.954ele 16-10-106i
Saul Soltar
Estado da Guanabare

Classe 2
distinguir: lasetich,.

Termo n9 612.930, de 16-10-1963 Termo a• 612.936, de 16-10-1963
Inacio Americo Miranda Filho. Luiz Carlos
Sarainago Bonifácio, Alexandre
È.,
(te
Miranda
e
Octavio
de
Quelroga
Classe 2
..
Artaquçm
da Cruz e Manoel Marques
Vanderley Filho
Substinclas . e reparações quirnicas
Estado
da Guanabara
r-(iisedas na agricultura, na horticultura
Pernambuco
a veterinária e para fins sanitários,
saber: adubos, ácidos sanitários,
RUSA NA R
guas desinfetantes e para fins sani3tários,
•Mnaluque tem o Inióve
apanha-moscas e insetos (de
Classes: 41 — 42 ,— 50
- - ,,,,gotna e pfapel ou wipelãcii, alcallá,
Para distinguir: Comércio, importação,
-bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
(Pua Você Procura
exportação e representações de giestas
•,Xxesoli creosotalina, creosoto, desodo.
Classe 33
alimentícios, bebidas em geral e produ- i4ante, desinfetantes, defumadoreil, ez•
Frase de Propagansf
__ tos pra a Inddatria Rtdinica
:-.-...yrminadores de pragas * herY3% dçmg•
..

,.) t':
1:--'' ,,.
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Classe 3)

Título

•

r

"
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-
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Termo n°612.941, de 16-10-1963
Rudolf Karl Koch
Santa Catarina

Termo n.° 612.947, de 16-10-63
S. L. Alves S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

íFevriod19643,

Termo. a.° 612.953, de 16-10-63
ConfecçCes Randal Ltda.
Guanabara

AO

•

a'ermo
612.957. de 16-10-9
Laboratório Dydnisio
Guanabara

ig

PRORROGACZ6

fflYcis .rnut BRASILEIRA
Classe 17
Para distinguir: Aparelho para abrir
envelopes postas
Termo n° 612.942, de 36-10-1963
Alberto Abram
Bahia

EM PALA
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
!Para distinguir: Palha de aço
_
Termo n° 612.943, de 16-10-1963
Tecidos Lidcr S. A.
Rão Paulo

Classe 41
Macarrão de todos os tipos e tamanhos
Termo n.° 612.948, de 16-10-63
Metalitrg:ca Tabú Ltda,
São Paulo

Afiador
MÁGICO
Classe 8
Um aparelho afiados de lâminas de
barbear
Te-ctio n.9 612.949. de 16-10-63
Luna P'b'icid-de S. A.
Gaa-abars

Classe 36
Artigos de vestuário em geral: Agasalhos, etc.

Classe 3

I

Termo a.° 612 . 958, de 16-10-63.
nano n.° 612.954, de 16-10-63
B. N. I. So!sa Nacional de imóveis “Geace" — Indústrias Químicas Lida.
Rio de Janeiro
Guanabara

Bolsa Nacional de Imóveis

Classe 1
Soda cáustica

Nome comercial

Termo n.o 612.9'39, de 16-10-63
Rubens Sarcr.ento
São Prti'o

Termo n.9 612.955, de 16-10-63
Cícero Uonís:o Pereira
Guanahara

PROGRAMA DO
SAMMENTO

mit4

ante

Classe 23
Par adistinguir: Tu:dos em geral
Termo n.° 612.944, de 16-10-63

Classes: 32 t 33
Sinal de propa;:anda

Termo n.° 612.950. •te 16 - 10 -63
Indústria Pant-no Limrtada
Rio de Janeiro

nheiros e para roupas usadas, almata-

São Paulo

Termo a.° 612.9:30, de 16 10 63
das, acolchoados para móveis, bawis•
balcões. banquetas, bandejas, domi .riiia- Indústrias Reunidas Lmãos Spina S, A.
S3o Pano
res. berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café conjuntas para do.mitórios. conjuntos para sala de ian-

Tecidos U rr es S. A

TECIDOS LIDER S/A.
Name comercial
Termo n.° 612.9 ,15, 'e 16-10-63
Alvaro Pra a cisro de Araujo
Rio de Ja-,eiro

'açame comercial

Sexteto
Walter Brandão
Classe 33
InsIonia
Temo n.9 612.946, de 16-10-63
Humberto Barros ae 0.ivelra
Guana' ara
•

CLUBES
Em Sociedade
Classe 32
Revista

Classe 32
Almanaques anuarios, álbuns impressos, cartazes. catálogos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações impiesClasse 40
Para distinguir: Móveis em geral. de sas, revistas. Propaganda cai radio,
metal vidro, de aço ou madeira. esto- televisão. jornais. .pragrainas radtdonifados ou reto. inclusive móveis para es cos, peças teatrais e cinematugraticas
e ervistas impressas
critório. Armários. armaários para ba-

- 'ferra° ri.° 612 951, de 16-10-63
Condominio do Edifício São Judas
Tad2u
Guanabara

EDIFÍCIO
São Judas Tadeu
Cl asse 33
Titulo

tar e sala de visitas, conjuntos pira
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e tozinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, esjantes, meças, mesinhas mesinhas para rátVo e televisão, mesinha

para máquinas de escrever, móvels`palevis.ão, molduras para qu. acisos portaretratos poltronas, poltronas-camas,
prateleiras porta-chapéus. sofás,
sofás - camas, travesseiros e

vitrines
Termo n.0 612.956, de 16-10-9
Maximo G. Alviani
Guanabara

ONUÏ11! g INNEN
804,4 .

Classe 41
Óleos e gorduras alimentícias

Termo n.9
au
h6eni2s . s
96atnc
2r , de
Sso
. PROGRAMA

MORACS-'
SARMENTO

Termo n. 9 612.952, de 16-10-63

0/pasa — Óleos do Pará S. A.
Pará

• Llasse 38
.Cadernos, álbuns e livros em branco ta
_pautados

04

t fim

Classe 32
.Artigos da classe

ING

_
Classe 32
Almanaquas, anuários, álbuns impressos, cartazes. catáloaos, jornais nada
'nais e estrangeiros. p ublicações Impressas. revistas. Propaganda em
televisão, jornais, pro gramas radloM Mcos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressa°
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ARQUIVOS
DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGroCIOS -INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões adminia4
trativas, pareceres, acórdãos dos tribunais judiciários, legislação, acompanhado de Indica
analítico e alfabético. Publicação trimesual.

Preço: Cr$ 300,00

wik

v ENTDA

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves
.
Agencia 1: Ministério da Fazenda
atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembelso Postal

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: C_R$

