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• ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
• -•

CAPITAL' FEDERAL

ANO . XXII — N.° 30

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Privilégio clo Invenção

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE'
INDUSTRIAL

TERMO N. 113.711
De 2 de outubro de 1959

Requerente: Gustav Schickedanz,
plantas, caracterizado pelo fato de se
aplicar ao solo em que se cultivam Fürth, Baviera, Alemanha.
De 9 de fevereiro de 1960
De 30 demarço de 1960
• os plantas, uma pequena quantidade
Pontos caracteristiocs de eDisposnivo
de um agente ativo represeinatdo de classificação}
Haas Compsny — EstaRolun
Requerente: 'Revensberg G.M.B. pela fórmula:
(Privilégio de invenção).
dos Unidos da América.
H." — Suíça.
.
Pontos
característicos
de:
"Processo
1.°)
Dispositivo para classificar doOH O
Titulo — Composições para o tracumentos preliminarmente classificados
tamento de materiais testeis, os texteis para a obtenção de arl-alquil-nitrilas
segundo um primeiro característico (ca.
assim obtidos e processo de tratar os básicas".
racteristico secundário) e separados em
mesmos — Priv. invenção.
Privilégio de invenção.
pilhas, cada uma separada da subse•
P
—
.Processo
para
a
obtenção
de
1,TH
•
1 — Uma composição aperfeiçoada
qüente por notas finais , ou sinais finaLs,
para o tratamento de materiais texteis, aril-alquil-nitrilas básicas de fórmula
de acôrdo com um segundo caracteristico
geral
X0E1
,/#
caracerizado por compreender uma dis'Çcaracteristico primário), de tal maneira
2
persão aquosa de usa mistura de
que sejam obtidos vários novos grupos
C N 'Ri
de pilhas, correspondentes ao número dos
(a) 60 a 95%, em pèso, de um
segundos característicos, dentro dos quais
C ri condensado amino-plasto hidro-dispersi
cada pilha dos documentos providos com
e 14
vel consistindo de um condensado de
um primeiro sinal comum, se ,acham
formaldeido com (1) N.N'-etileno
R
representa
um
membro
da
em
que
Ar ft,
.separadas da pilha seguinte por meio de
uréia, (2) Ns.N til metileno-uréia, (3)
grupo que consiste de metilo, brome- uma nota final ou um sinal final, caracuma triazorni dP formula
na qual Ar significa um radical fenda, tilo e cloromaulo, e X representa usa terizado pelo fato de que o dito disposirespectivamente,
naftila, substituído ou membro do grupo que consiste de tivo abrange:
o
e.
não, podendo, o grupamento alquila bromo e cloro. — Seguem-se os
aj um estojo que recebe as pilhas de
(C)N, ser linear (121 e R2 igual a H) pontos de 2 a 8.
documentos previamente classificados seou ramificado (RI igual a H, R2 igual
'gundo o primeiro característico e entra
a radical alquila inferior, ou RI e R2
si separados pelas notas finais ou sinais
TERMO N9 119.924
igual a radical alquila inferior), R3
finais, estõjo ésse que dispõe de um
significa . um radical alquila ou arildispositivo que retira do mesmo os
.
•
De
28
de
abri
Ide
1960
alquila, cujos átomos de carbono podocumentos e está em ligação com um
dem estar ligados por uma ponte de
dispositivo transportador;
N. V. Prilips' Gloeilampenfabrieoxigénio ou enxdfre, ou significa um
b) um dispositivo de apalpamento
radical alifático, e X significa um gru- ken — Holanda.
que
examina os documentos de acôrdo
pamento
omino
primário,
secundário
ou
na qual R representa uni radical 2Titulo — Aperfeiçoamentos em ou
hidroxi-etil, 2- hidroxi propil ou uma terciário, respectivamente, cíclico, ca- relativos a derivados de benzaldoxi- com o segundo caraeterístico e apalpa as
notas finais, e se desliga quando da
alcoila tendo 1 a 4 átomos de carbo- racterizado pelo fato de se reagirem, mas. — Privilégio de invenção.
passagem da nota final ou do sinal final,
Ao, (4) u'a aminotrlazina tal como me em um estkgio, cetonas básicas de fór1 9 ) Compostos de fórmula geral
respectivamente;
lamina ou um seu derivado, ou (5) mula geral
tua derivado alcoilado de qualquer dos com caneto de hidrogênio, de se trac) uma pluralidade de postos de de..
posição;
citados condensados de poli-metilol (1) tar da mistura com um agente de haa (4), obtido pela reação de um dos logenação, por exemplo cloreto de tiod) , desvios intercalados entre o di
.,pocitados condensados com um álcool nula, e de se reagir, e mseguida, o prositivo de transporte e os postos de
tendo 1 a 4 átomos de carbono, e '(b) duto da reação, com um sistema arodeposição, o que são comandados por
a 40%, em péso, de uma oxetana inStIco, mediante emprêgo de um estaum ou vários dispositivos reguladores,
da fórmula
Doador adequado. de preferência cloreinflueultidos por um dispositivo de anal.
to de aluminio ou cloreto de zinco.
pamento;
(Um total de 3 pontos).
• c) outro estójo que abriga a; notas
e
caracterizados porque Rlg representa finais e que colabora com um dispositivo
halogêni oe do preferencia cloro. que retira do mesmo as notas finais e se
TERMO Is19 118.64r
RI representa hologênio, de prefern- acha em ligação com um dispositivo
da cloro, ou umb , gr000 'lauda transportador;
De 13 de abri Ide 1960
tendo de 1 a 6 átomos de carbono,
f) um acumulador
inte rmediário eleThe Norwich Pharmacia] Company representa hidrogénio ou ,urn grupo trônico ou eletr
omagnético que contém.
de
preferência
um
grupo
meitla,
X
na qual reprensta um átomo de hi- — Estados. nUidos da América.
para cada segundo ca racterístico, uns
Titulo — Processo e composições arda e n — 1, n podendo ser 2 se X órgão acumulador, como:
drogénio. CH2OH, CH2CI onde X
s por exem 1
telis o significado acima indicado, po- para combater doenças' por ' fungos do dicarboxilico, com excessão dos uma válvula ou um núcleo
magnético, no
dendo eventualmente .X ser transforma em vegetais. —• Privilégio invenção. representar o radica] aedo de um 4,1., qual é registrado um impulso pela cabeça
do posteriormente, de maneira em si em vegetais. — Privilégio de inven- compostos de configuração trens de ap alpamento, quando d
o
(alfa — isômeros) em que X repreconhecida, no grupo metoxl, transfor- ção.
respectivo documento, e que é novamente
1 9) O processo para combater do- senta hidreigénio. Seguem-Ne os extinto quando do a p
mando-se, então, eventualmente, W no
alpamento da nota
enças fúngicos (ou por fungos) de pontos de 2 a 19.
grupo amino. (Um pontos).
final.' Um total de 9 pontos .
TERMO Nço 116.817

TERMO INI9 118.243

C-

— As Repartições Públicas
deverão 'remeter. expediente.
destinado à Publicação ....nos
jornais, d@riani ente, até às
15 horas, exceto aos e:dbadoi,,
-quando deverão fafe-lá'até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes á matéria retributda, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito. à Seção de Redação, das
• ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por, quem de direito, rasuras e em.enctas.
_ Excetuadas as para o
exterior. que serão sempre
anuais, as asSinatriras poderse-do tomar, em qualquer épotia, por seis meses ou um ano.
— As -assinaturas vencidas
poderão ser Suspensa. sem
'^
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
TERMO N.° 113.816
De 7 de ,.outubro de 1959
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MURILO FERREIRA AL \MS-

por ressonância magnética nuclear,

a combinação caracterizada por
Conipeender uma fonte de O. C. ligada .condutivamente a 'um paneiro
enrolamento, tendo Uma dimensão
perpendicular a seu eixo ,com muitas vezes o comprimento de' outra dimensão' perpendicular a seu eixo, e
dispositivo para iniciação do fluxo
de corrente da dita fonte de, C. C.,
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DIÁRIO OFICIAL
g aseio fo
- ente
senaà e. put"stalado d. aupodnenim eia spartaffin
wa.I.... e. PralprI•dwg• Industrial de 14~4.1".
d.Indústrfa et••Té•446

•

Impresso nas -oricineseo °aportamento ele Inwenea Nacional

'ASSINATURAS

—
FUNCIONÁRIOS

JRnesanções PARTICULARES

Capital e Ditei ior:
Capital e Interior:
Semestre . Cr$ 800,00 Semestre • • Cr
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$ 900.00
'Ano
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 1.000,00
Ano • '•
• . Cr$ 1.300,00
parte rupericr do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

com os lados menores arredondados e
um dêstes maior que outro, enquanto
os dois maiores são iguais entre si e
De 11 de junho., de 1962
têm a região mediana um pouco abaulada,
com ligeiro alargamento central
Requerente — Idèal — Standart 'Sociedade Anônima — Indústria e Ca- da referida depressão, que no fundo é
limitada por uma área pràticamente
metei° — São Paulo.
plana e com a mesma conformação reTitulo — Nova e ofiginal configura- tangular. (Total de 2 pontos):
ção ornamental aplicada a banheiras
para quartOs de banho — Modelo Industrial..
_
• • TERMO N9 121.974
TERMO N9 139.878

Pittsburgh Plata. Class. Company —
(Estados Unidos da América).
(PriTitulo: . Fabricação de. vidro
, ' ••
vilégio de Invenção) .
1.°) Um processo para estirar chapas
de vidro em fusão 'através de' uma
câmara de estiragem onde componentes
do ar ambiente aflijam a base da Placa
e dai aolongo da placa na direção da
estiragem a. uma velocidade suficientemente diferente da de uma película de
ar aderente à superfície da placa e, assim
tendo a perturbar a pelicula de ar com
uma transferéncia resultante do calor não
-uniforme da placa e a formação de onda
na placa, caracterizado por permitir o
dito fluxo de ar na direção da estiragem
enquanto reduzindo controlai:lamente a
velocidade diferencial a finí de diminuir
substancialmente a perturbação da pelí— "Nova e original configuração
cula de ar, pele que a onda incidente a ornamental aplicada a banheiras para
essa tal , perturbação é diminuida.
quartos de banho", caracterizada pelo
guem-seos pontes de na. 2 a 22. _ • fato de apresentar-se conformada por
unia aba superior de formato retangular, plana e lisa, em relação à qual o,
TERMO DE PATENTE N. 112.917 eixo longitudinal da depressão conflgurada,, pelas paredes inclinadas tendo
De 31 de agõsto de 1959
tiara a' diagonal, possuindo o rebaixo a
- forma aproximada de um retângulo.
Califórnia Researeia Corporation
— Estados Unidos da ,América.
Titulo: Processo de Registro de
Poço por, magnetismo nuclear.
Privilégio de invenção.
Ponto característtco
1 — Para uso no registro de poço

• Fevereiro de 1964.
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— As Repartições Públicas
eingir-se-ão ás assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e di
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
—A fim de possibilitar. remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quand3
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente 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 - solieitarem no oiti da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provas
esta condição nó aio da mi
— O custo de cada ~pias
alásado dos órgãos oficiati
será, na venda avulsa, acrescido- de Cr 0,50, se do mesmo
azia, e -de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
e em que, R2 e R3 podem ser ligados

para formarem _uma ponte alquilênlei
divalente de fórmula (CH2)n, onde
vale 3,, 4 ou 5. R4 é um radical covalente de , pêso molecular até 250, 1 e
X é oxigênio ou enxôfre, exceto por.
que se R2 e R4 forem, ambos, átomos
de hidrogênio então em '123 é um grupo
alquila de Cl a C6 e RI é uma alquila
de C3 a C6, alua, propiniJa,
•la de C5 e C8, ou um grupo cicloalce.,
alia de C5 a C8, ou R3 é um átono de
hidrogénio e RI é um grupo .cicloalgul
la de C5 'a C8 em cicloalconila de C5
De 21 de agOsto de 1960
ura
a C8, e exç etc
átomo de hidrogênio e R4 fôr um grupo
...E. I. Du Pon of NeMours and me'
.1
•
Company — ., Estados Unidos da AmeIa de C5 ' a C6 ou cicloalcenila de CS
rica.
a C8, e-ou em sal de metal da mesma.
Título — "Composições e processos (Seguem-se os pontos de 2 a 41).
destinados ao controle cie vegetação indesejável".
TÉRMO N.° '141:261
Privilégio de invenção.
de
24 de julho .de 19621
1° -- Uma composição -berbicida caracterizada por compreender no vei- " Requerente: Fundição Brasil p,'
culo inerte e, numa quantidade "suficien- A. — São Paulo. — Moa%
'te para exercer ação berbicida, uma dustriah.
aracila substituída da fórmula gerar: •

o

ff

AVISO ÀS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS

Depaitamento de Imprensa Nacional avisa às
-Repartições Públicas em geral 'que deverão providenciar a reforma da assina-'
turas dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereIro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa' a
partir daquela data..

R4.
em que .1'21 é uni radical orgânico covalente de' péso molecula
r entre' 15e
250, R2 é um radical covalente de pê.
so - molecular até 250, R3 , è uni radical
covalente de pêso molecular até 250,

— Nemo modelo de liada $a*litteris do .tipo turco". caracterizado
por ter o seu fundo o:Socavo ' e coaformação' de uns "J", estilizado e os
laterais lindtrofes à sua haste inferior, raiados por canais (3) leve.
mente curvos, e equidistantes e lançados diagonalmente. — Total de -2
pontos,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Termo sa.9 613.279. de 18-10-63
`eavaldo Marcucci
S50 Paulo
OSWAU)0 MAIKUCCI-ISCVM Amem.,
Classes: 16, 33 e Si; •
Expressão de propaganda Termo ta° 613.280, de 18-10-63
Bar e Café N. S. de Pâtima Ltda.
São Paulo

t. s e

Taxam na 613.282, de 18-10-63
Januário rheodoro ie Souza
São Paulo

'FARMÁCIA SAGRADO
. CORAÇA. 0 DE JESUS"
.

(EeL.de Se
Classes: 3 e 48
Título

DE FITIIL4

classe 42
Aguardente. anis, aperitivos. bagaceiro..
batidas, brandy, binar. cachaça. cervejas. cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra

gin. gingar. kincb. kummel. licores,
mantsquinhos. nectar, pipermint. ponches, rum. suco de frutas com álcooL
vodka e whisky
Termo n.° 613,281, de 18-10-63
Representaç5es Refranal Ltda.
São Paulo

• Têrmo n.° 13.284, Je 18-10-6B
Décio Alves yle Moraes
Minas Gerais

PRORROGA 00

C fILJ 1F A

Ind, Brasileira

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
.aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para ' brinquedos) blocos pare
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocunientos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões Indicas, coufeti, cartolina, cadernos de papel-anelimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planograficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, falhas índices,
fdthas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par forrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepan, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palel higiénico, papel impermeáxel,
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
•de papel transparente, sacos de pape/.
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel

Termo ri.° 613.287, de 18-10-63
Paulo Martins Calestini
São Paulo

cuecas. -ceroulas, colanunoa, cueiroi,
saias, casacolia chinelos, dominós. achar.
pai, fantasias, fardas para militaies ccr
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gora
ros, fogos de lingerie, jaqueta& leques,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, tnantaa, mandrião, mantilhas. pa.
tetéu, palas, penhoar, pulovera palermas,
peugas, pouchet, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidaa de ,banho, sandálias
sweaten, aborta sungas, atolas, sou.
tlens, slacks, tater, toucas, turbantes,
ternos. uniformes e vestidos
Termo n.° 613.291, de 18-10-63
Conan — Comercial de Peças Para
Autos Nacionais Ltda.
São Paulo

COPAN

de POÇOS DE CALDAS

tNO. BRASILEIRA

I NDVSTRiA ORASit.EiRA
Um

REFRAN A L

manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, citnento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmaate trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de meta, lata em falha, latão
em fOlha. latão em chapas latão em
vergalhõea, liga metálica, limalha'
magnésio, manganês, metais nao trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro. zinco
. corrugado e zinco liso em 461has

Classe 32
indicativo,

guia

Termo n.° 613.285, de 18-10-63
Décio Alves de Moraes
Minas Gerais

O?'

OUSA Dá POÇOS DY OAIDAS
DAS ZSTANCIAS R2DRO-11i1áSATS

•

Classe 3
Titulo

DE 1DNAS OZZA18

stinea

Poso& tis Caldas -

.

retino n.9 613.289, de 18-10-63
Posto de Serviço Pacaembu Ltda.
São Paulo

,

Classe 31
Titulo
Térnao n.9 613.286, ia 18-10-63
.
Décio Alves de Moraes
Minas Gerais.

PRORROGA

Classe 33
Titulo

(O

PACAEMBU
IND. BRASILEIRA
Classe 47 •
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminação, combustíveis,
fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta,- óleos iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas, petrdito refinado, querozene e turfa
Tênno n.° 613.290, de 18-10-63
"Damitila" Modas Ltda.
São Paulo

.

• Vamo n,° ' 613,288, de 18-10-63
Polidora "Osasco" Ltda.
São Paulo
.

OSASCO .
IND. BRASILEIRA
Classe 5
Aço cai bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
parcialtaantc trabalhado, aço pálio eco
refinado. bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de

•DOM ITILA

IND. BRASILEIRA

Classe 36
Para' distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais alpercatas, anáguas, ' blusas
botas, botinas. blusões. boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capeia, chales.
cachecp1s, calçados, chaéups. cintos
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. cal,
ças, cantina, camisolas. camisetas.

Classe 21
•
Para distinguir: Veículos e suas partos
Integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicle.
tas. carrinhos de mão e carretas, canil.'
nhonetes. carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques.. carros-irrlgadores, carros, mu%
roças, carrocerias, chassis, chaas
culares para veículos, cubos de veiculo'
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas, direção, desta,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
tTe1021, fronteiras para veiculas. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedaig..pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veículos, selins, triciclea tirantes para velculos, vagões, velocipe.
das, varetas de controle do afogador II
acelerador, tróleis, traleibus, varaes da
careca. toletes para carros
Termo na 613.292, de 18-10-63
Remart — Veículos e Pecas Ltda.
São Paulo

•

REMAR.T
IND. BRASILEIRA
t_..áisse 21

Para distinguir: Veículos e suas parte,
istegrantes, aros para bicicletas, automoveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, catai."
nhões, caminhonetes, carros-ambulantes,
carros-tratores, carros-berços, carro*.
tanques, carros-irrigadores carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, cir..
calares para velcalos, cubos de vet.
cuias. carrinhos para máquinas de escrever, corrediços para veiculos. cubou
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de rodas. colmeias piava radiadores de
veiculas. desligadeIraz, estribos, emadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga. engates para carros.
eixos de direção, freios, fronkiras para
veiculos, guidão, locomotivas, lanchas,
motocicletas, molas, motociclos, motocargas. moto fugões maek/elas,
ónibus, .arr.-choques, para-lamas, para
brisas, pedais. pantões, rodas -para bicicletas. raios per p veiculos. raios para
bicicletas, reboques, radiadores para veiculos, rodas para • veículos, selins,
torantes para veículos. vagões,
velocipedes, varetas de controle de afogador e acelerador troleis, troleibus. varara de carros. toletes para remos
Iertno n.° 613.293, de 18-10-63
° Lanches Luminar Ltda.
São Paulo

guardanapos. saleiros, tubos, tigelas.
rabos para ampola& tubos pbsa seria" travessas. tipos de material plástico. sacolas, sacos, saquinhos vasilhames para acoadicionamento, vasos, xicaras, colas a frio e colas não incluidas
em outras classes, para borracha para
curtumes. Pra r_exineiros, 0,e, carpiatetro& para vidros, pasta adesiva para
esmeril em pedra, em pó. em disco.
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de, calçados
Têrmo a.9 613.296, de 18-10-63
R, Garcia Publicidade Ltda.
São Paulo
R. GARCIA

Ind. brasileiru

Classt 32
Almanaques anuários, álbuns impressos, cartazes catálogos. jornais nado
nais e eurangeiros publicações miare&
IND. BRASILEIRA
sa& revistas Propaganda em rádio,
televisão. jornais, picgramas radiofôni. Classe 43
cos, peças teatrais
cinematográficas
Refrescos, sodas, sucos de frutas e xae revistas impresso»:
ropes, aguas minerais artificiais, água
•tônica, gingerale, guaraná, água mineTermos as. 613.297 e 613.298, de
rai natural, suco de caju, granadina e
18-10-63
capilé
Viriato M. Sei:aedo & Irmãos
•
Guanabara
Termo n.° 613.284, de 18-10-63
Plásticos Berika Ltd»
São Paulo

LUMINAR

BEBIKA

Ind. brasileira
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LUZITÂNIA

INDÜSTRIA BRASILEIRA •

Classe 28
Classe 35
Para distinguir: Artefatos ir mataria
Artigos da classe
plásticos e de nylon: Recipientes fabriClasse 36 •
cados de material plástico. -evestimenArtigos da classe
tos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas. açucareiro&
Termo n.0 613.299, de 18-10-63
Itsinsns.
armações para óculos, butes, bandeias.
Viriato S. Semedo
bases para telefones, balde& bacias.
Guanabara
bolsas. caixas, carteiras. chs pab. cabos
para ferramentas e utensílio& cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de materbo plasticc
para baterias, coadores. cop. .s. canecas.'
colheres conchas. cestas para pão ca.
tinhas. capas para álbuns r para livros.
cálices. cestos. castiçais para velai
caixas para guarda de obje ros artuchos,
coadores para chá. descanso para praClasse 36
frase de propaganda
tos. copos e top inhos de plástico *ara
sorvetes.- caixinhas de plástico para soe
vetes. colherinhas. pasinhas garfinhos ' Termos as. 613.300 • 61 1 .301, de
18-10-63
de plásticos para sorvete& tonainhas
de plástico para sorvetes. discos de Matec Engenharia Comércio e Indústria Ltdd.
mesa. estojos. estojos para óculos. emGuanabara
balagens de material plástico para sorVeteL estojos para objetos. espumas de
aylon. esteira& enfeites para automóveis. escoadores de pratos. massas antiruidos, formas para doces, fitas isolantes. filmes virgens. Slim de celulose.
fechos para bolsas. facas, guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificadores e para bate4484z224,
deiras de frutas e legumes guarnições
e
de material plástico para utenstlios
Classe 16
abjetos, guarnições para bolsas. garfos,
Artigos da classe
galerias para cortinas. jarros laminados
Classe 25
plástico& lancheiras.. mantegueiras.
Artigos da classe
orin61s, prendedores de roupas. puxadores para móveis. pires, pratos. paliTeáno n.° 613.302, de 18-10-63
teiros. pás de cosinha, pedras pomes ar- Blumex — Artefatos de Metais Ltda.
Mais. porta-pão. ' pulseiras para relóGuanabara
gios, protetores para documentos. pu•
xadores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-n,queis. parta-notas.
porta-doeumentos, placas, rebite& roaabas, recipientes. suportes, suportes para
tnúSTRIA, BRASILEIRA
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carreték para tecelagem e guarClasse 13
nições de material plástico .para
Artigos da classe
eadas
nas
indústrias,
Mo "sia colas g

LUZITÂNIA CALÇADOS
A BOM PREÇO

BIUMEX

Termo n.• 613.303, de 18-10-63
Artefatos de Metais Metalfil Ltda.
Guanabara

namentaçào de volumes, para amarras
&tires e para outros fins -semelhantes
e também como material de enfeite para chapéus e outros artigos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário,
• roupas feitas em ' geral: Agasalho.,
aventais, .alpercatas, anáguas, bluaaa,
botas, botinas . blusões. boinas. baba
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
puças. casacâo coletes, capas. chales
cachecols. calcados. chapéus, cintos,
ças, camisas. camisolas. camisetas. atei
de senhoras e de crianças. calções; calo
cintas, combinações, corpinhos, cal4.1
cai, ceroulas, colarinhos, cueiros; salas
casacos, chinelos, dominós, echarpetu
tardada:1, fardas para militarese cola
gois, fraldas galochas, gravatas, gor•
roa, logos de !ingeris, lagunas: leques;
luvas, ligas, lenços, nrintiís. meias.
caieis. mantas, mandrião, mantilhas; pio
letós, palas, peahoar. pulover, pelarias&
peuga& pouche& polainas, pijamas; pu•
abas. perneiras, quilo:tonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo..
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters. shorts. sungas, molas, soa
tisna. slack& talar. toucas, turlianteit
ternos, uniformes e vestidos
, Classe 22
Para distinguir: Pios d ealgodão, canhamo, juta, lã. nylon, fios plásticos, fiai
de seda natural e rayon, para tecelagem e para crochê; fios e linhas de toda
especas, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca

METALF1L
giplmmuu BRASILEIRA
Classe 13
Artigos da classe
Termo n.° 613.304, de 18-10-63
A. Bailes
Cia. Ltda.
Guanabara

11.

SAIAIS & C, ITU.
Nome comercial

Termo a.° 613.305, de 18-10-63
Oswaldo Caldas de Carvalho Zimer
Guanabara

EMBAIXATRIZ
DO PROGRESSO
Classe 32
Artigos da clasSe
Termo n.o 613.306, de 18-10-63
Casa Martins` Costa S. A. — Tecidos
e Armarinhos
São Paulo

Termos as. 613.313 a 623.317, de
18-10-63
Indusquima S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo

.PRORROGAÇÃO

Mais/
Classe 12
Insígnia
Termo -n.° 613.307 e 613:308, de
.18-10-63
Akipol Sociedade de Responsabilidad
Limitada
Argentina

PDXIPOL
Classe 1
Para distinguir: Cola tudo, cola sintética, adesivos, resinas e lacas
Têmno a.° 613.309, de 18 - 10.63
Chocolate Laf S. A.
São Paulo

ÁlENTALAF
Intjáa t ri a Breei leira
Classe 41
Balas e bombons
Termos -ns. 613.310 a 513.312, de
' 18-10-63
!Andréa D'Amico
São Paulo
D A.M ICOT E.X
Tn diiitria Brasil atra

s..lasse 23
Para distinguir: Tecidos de tela plástica. vendidos em folhas e Mios e usadei para decoração de janelas, pare or-

IN DIISOL
Indústria Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Como marca genérica:
Substâncias e preparações qtiimicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas
análises químicas, substancias e preparações químicas anil-corrosivas e aniloxidantes
Classe 2
Para distinguir: Acido fanico ara fins
sanitários, adubos ara agricultura e horticultura, água de cal. (desinfetante)
água oxigenada, bactericidas, banhos
ara carneiros, cloreto de cal para desinfecção, preparado de creosoto para desisfecçáo, preparado defumador, preparados desinfetantes, pastilhas para datuir insetos, pó para proteger os carneiros contra maiscas, pós inseticidas e
para destruir pragas, água de- potassa
para fins sanitários, preparados para
destruir pulga se piolhos, preservativos
para Votes naturais, rabão e preparado
para lavar cachorros, sais para fins agicolas, bordadas, veterinários -e sanitários, formicidas, carrapatecidas, salitre
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para MO
veterinário, múricidas, vacinas, abram aspecificos e reagentes para fins veterinários. embrocaçâo para animais, loções
medicamentosas, para uso veterinário,
preparados para esterilizar instrumentos
drurgicos
Classe 4
Substâncias e produtos de origem animal vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto. argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim, breu, cantora,
caolim, chifres. ceras de plantas, 'ceras
vegetais de carnauba e aricuri, crina
de cavalo crina em geral, sorti r?, olon

1
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bruto, cascas vegetais, eipato, ervas
Termo tae 613 .319, de 18-10-63
medicinais, extraias oleosos, estopas. Engenharia Industrial Socotan S. A.
enxofre, 'bilhas, ibras vegetais, flores
secas, grafites, goma em bruto, granito
PRORROGAção
em bruto, kieselghur, liquido& de plan.
SOCOTAN
tas. laica em bruto ou parcialmente
Iricb.Istria Brasileira
preparados, minérios metálicos madei.
ras em bruto ou parcialmente traba.
Classe la
Ilíadas. em toras, serradas e aplainadas
mica. mármores em bruto, óxido de Para distinguir: Estrutin as metálicas.
manaimes óleos de cascas vegetais. tanques metá';cos. esquadriar, calhas e
tubos de ventilação
óleos em bruto ou parcialmebte preparados, plumbagina em bruto, pó de
Têmio n." 613.320. de 18-10-63
moldagem para fundições, pedras bn
Albino Trotter Schifko e Ursua Trottei
tadas, piche em bruto, pedra calcária.
Schifko
plantas medicmais, pedras em bruto
Chile

quebradas. raizes vegetais, resinas, re
sinas naturais, residuos texteis, silicio

TROTTER

seiva's, talco em bruto, xisto, xisto

aetuminoso e silicato
, Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, enonja de aço, fósforos,
lixivia, lã de aço. pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
pedir e limpar madeiras. 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 e saponaceos,
velas e velas a base de esteadas,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza. água racial, água de lavanda,
água de colônia, arminho*. água de
edita, água de rosaa, água de alfazemas. amorna perfumada liquida. em pó,
em pedras. pata banho, brilhantinas.
bandolinas. batons, cosmético* para o
cabelo. • pestanas, entoo • bigodes.
erayous, cremes para 'a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes para • barbear, cremes dental.
depilatórios. desodorantes, dissolventes.
essências, extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele. e para base
de Pó de arroz, - esmaltes para unhas
escovas para dentes. cabelo, roupas.
dllos 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-pertumes, loções, liquido' dentifricloa, em pasta, on
geléia de petróleo perfumada, lápis
sabão em creme: em elixir em pó
liquidos para ondulaçao. uermanente,
lixas para unhas. loque. óleos para o
cabelo, pasta e pós para ienies. perfumes, petróleo para uso de toucador
pastas e pó para as unhas. pon-pois
para pi de arroz. papéis perfumado*
carerfin;,J0 5 . e can' pó de arroz pentes.
pomadas vrturnadas para o embeleza.
mento da cauís. osp-pons. pó de
ainD2

:11/0

n.9 613.318, de l'd-10-63

Andréa D'Amico
São Paulo

•

D.AVICOTEX
Sao Paulo—Capital
Classes: 1, 22, 23 e 36
Para distinguir: Tinturaria, estamparia
e beneficiamento de fios e tecidos, tecelagem. fiação e confecções de roupas
em geral

Classe 3

Para distinguir: Aquecedores tubulares
elétricos, de imersão e a seco. termostatos elétricos, refrigeradores, geladeiras, fogões termo-aquecedores elétricos
e a gás. Estufas, ba l cões frigorificas,
aparelhos ed ar condicionado de ar refrigerado, acendedores, assadeiras, aparelhos para banhos de ar quente. cruvalsas elétricos, fárnos e fogareiros
Termos ns. 613.321 a 613 325. de
18-10-63
Indusguitna S. A. Indústria e
Comércio
São Palila

INDUSGEL
Indústria Brasil eira
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Classe 4 . de alta-fidelidade, amplificadores de som,
Substâncias e produtos de origem ani bobina., bobinas para rádios e televisão,
aparelhos para controle de sons, chave.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou aparelhos
parcialmente preparados: Abrasivos em automáticas, cha-es para antenas e fios
'oruto, argila refratária, asfáltico e terra aparelhos de comunicação internas,
bruto, algodão em bruto, borracha em cimutadores, condensadoras aparelhos
btuto, bauxita benjoim, breu, cantou de frequência modulada, discos gravacaolha. chifres, ceras de p lantas, ceras dos, chaves de ondas, chaves iie alavegetais de carnauba e aricura cria" vancas, chaves elétricas, chassis liara
de cavalo crina em geral. cortiça eu. rádios, diais, aparelhos intercomunicabruto cascas vegetais, espato, ervas ção, lonograbas tios para eleticidade
i mecLinais. extratos oleosos, estupas e fios terra, la parelhos de a'ealiencia moanxotre folhas. 4ibras vegetais. nozes titilada, fust/eis, fitas magnéticas gera.
:secas, grafites, gama em bruto, graiato dores automáticos, geradores, estático
em bruto, lueseIghur. liquides de oiau e eletrônicos de alta fiTquencia que ton.
' tas. latex em bruto ou parcuainente cionam com vaivulas, interruptores,
preparadas. minados metálicos madei . imana permanentes para rádios, grava.
ras em bruto ou parcialmentt traba. dores de fitas, gravadores de fiscos
',hada*, em toras serradas e ap l ainadas aparelhos luminoso, lampadas. Isolado.
mica; mármores em bruto. Óxido de res de corrente, microfones. mostrado.
alianganes Cileos i de cascas %egetais .res de rádios, máquinas talantes pilhas
óleos em bruta ou parcialmente proa . secai, elétricas. plugs, pick-ups, para.
radas, plumbaaina em bruto, pó de raios, potenciõmetros, escalas de vidro,
raoldagein para funalaões, pedras ar, resistências elétricas, aparelhos recanto.
tadas, piche em bruto, pedra calcaria res de sons, rádios, tomadas de conca.
planta medicinais. pedras ate bruto te. relays. redutores radio- tomara tos,
quebracho, raizes vegetais, residas, re reostátos, rádios. para automoveis, rái sinas
residuos rex reis. siliciu dios receptores, rádios conjugados ou
' seivas, talco em bruto, xisto, auto não com tonógratos, soquetes, sineranta
batuminoac e siliaato
Zadores, selecionadores, aarelhos de teClasse 1
ievisào, tomadas, transmissores de sous.
Para distinguir: Corno marca genérica: toca-disco, automáticos ou não apare.
Substâncias e preparações quunicas usa- , jacas para telegra las sem tio transtors
das nas indústrias; na Latogiafia e nas madores para radios e televisão, toma.
análises químicas, substâncias e jarepa, das de corrente
rações químicas anti-ccraosivas e antioxiclantes
Termos os. 613.328 a 613 132, de

Classe 2

Substâncias e preparações tjaieni,-as usadas na agricultura, na horticuttura. na , .

18-10-63
Indusquinia S. A. IndSiatria e

.
Comérco
Classe 40
São Pano
Alvejantes, amidos, anil, água de Ia'-'.. veterinária e para fins sanitários. a
deita, água sanitária. cera para soalnos. saber: adubos, ácidos sani ra-,os águas
detergentes, esionja de aço. fósforos. desinfetantes e para tini sanitáriw
/NDuscEL
, apanha-mosca e insetos (d. gO rn a (
, lixivia, IA de aço, pomadas para calei ou papelão / álcalis. bactericidas. industria
Brasileira
"
çados, palha de aço, preparados para E:raticidas, carrapaticidas, credo.. cresopolir e limpar madeiras, vidros, metais taliná, .creosoto, desodorantes. desinfeClasse 46
e objetos, panos para polir e para lim- tantas, defumackaes; exterminadores de Alvejantes, amidos, anil, água le lavapeza, panos de esmeril e material anta- pragas e hervas daninhas. (atesai:an- deira, água sanitária. cera para atulhas.
alvo empregado na limpeza de metais e tes, embrocações para -aunais cozer- detergentes, esponja de aço, fósforos.
objetos, sabões em geral e saponáceos, tos, farinhas de ossos, fertaizantes, tos- lixivia., Lã de aço. pomadas para :aivelas e velas a base de estearias, Jatos, formicidas, funugantes fungici- çad°s, palha de aço, preparados para
sabões em pó. m flocos, esponjas de das, glicose para fins veterinários. gua- polir e limpar madeiras vidros, metais
limpeza
no, herbicidas. inseticidas. 1 ,:eaicejos, e obiatos. panos para polir e para artiClasse 48
larvicidas, microbicidas, mialicamentos —a cza panos de esmeril e mataria% 'ama.
Para distinguir artigos de toucador e para animais, aves e peixes óleos de s.vo empregado na limpeza de metais
perfumarias em geral: Almíscar. água sinfétantes e veterinários, ce:áleos sa objetos. sabões em geral. e saponueoa,
de beleza, água facial, água de lavanda, nitárlos e desinfetantes. aapel funiega.! velas e velas a h ise de estaca:as,
água de colónia, arminhas. *água de tórica pós inseticidas. parastandas, fura- sabões •eni pó, m flocos. espontas de
quina, água de tosas, água de elfaze- gicidas e desinfetantes, preparações e
limpeza
nas. amónia perfunteh liquida, era pó. produtos inseticidas, termicidas. desfilai
Classe 1
em pedras. para Willumums, fetantes e veterinários, raticidas. rema-, Para distinguir: Cemo marca gene.
bandolinas, batons, cooneticos para o clios para fins veterinários, sabões vete- , rica: Substâncias e preparastes quicai.
cabelo. pestanas. calos. • bigodes. rinários e desinfetantes, sais para fins tas risadas nas indústrias, *na fotografia
crayons. cremes para a pele. carmins. agricolas, horticulas, sanitários e vete- e nas análises químicas, substâncias
cbeiroa em pastilhas, em tabletes, me rinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas' prepa.ntles químicas anta corrosivas e
lentilhas. em trociscos e. em gulas, para aves e animais, venenos contra.
anr-idtes
ciloaxssean4
aames para barbear. cremes dental.
Insetos, animais e herva daninhas
depilatórios, desodorante", dissolventes.
Substâncias e produtos de origem ante
Termo n.° 613.326, de 18-10-63
essências, extratos. estojos de perfumes.
mal vegetal ou mineral, em bruto fin
:reme rara limpeza da pele, e para base Vasana — Administrações e Represen- parcialmente preparados: Abrasivos em
taças Ltda,
de pó de arroz, camelice para unhas
bruto, argila refratária, asfáltico em
São Paulo
; escóvas para dentes. cabeio, roupas
bruto, algodão em bruto, borracha em
;alhos e unhas. fixadores para o cabelo.
bruto, bauxita, benioim, breu, cânfora.
VASANA—AlitIVISTRAÇOES
pestanas, cílios e bigodes. fivelas para
caolini, chifres, ceras de plantas, ceras
o anisai°. glicerina perfumada para uso E REPRESENTAÇ US LTDA.
vegetais de carnauba e aricuri, crina
de toucador. grampos para o cabelo,
de cavalo, crina em geral cortiça em
para maquilagem, lança-perfumes. tobruto, çascas vegetais, aspai°, ervas
- Nome civil
cies. liquidos dentifricios. em pasta, em
medicinais, extratos oleosos, estopas',
geléia de petróleo perfumada, lápis.
Termo a.° 613.327, de 18-10-63
enxofre. folhas, %tas vegetal!, furei
sabão em creme, em elixir e em pó lAkeeex — Indústria e Comércio Ltda.
secas, grafites, goma em bruto, granito
liquido& para ondulação, permanente,
São Paulo
em bruto, ldeselghur, liquidas de plata.
lixas para unhas, laqué,, óleos para o
tas, late: em bruto ou parcialmente
cabelo, pasta e pós para dentes. perfuAXECEX
preparados, minérios metálicos madela
mes, petróleo para uso de toucador.
Indústria Brochara ma em 'bruto ou parcialmente Caba.
pastas e pó para as unhas. pon-pons
lados, em torne, serradas e aplainadas,
para pó de arroz, papéis perfumado..
mica, mármores em bruto, óxido de
'Classe
carminados, e com pó de atroa, pentes.
notadas perfumadas para o embeleza- Para distinguir: Artigos e aparelhos ele- manganea, óleos de cascas vegetais,
mento da eutia. pois-pois, pé de tricas e eletronjcos: alto-falantes, ante- óleos em bruto ou parcialmente prepa•
nas, agulhas pará fonografos, aparelhos rad" plumbagina em bruto, p‘ de
Ilef01

•

moldagem para fundições, pedras bri- fica, .asbestos. azeviche, basalts. barbas
tadas, piche em :mito, pedra calcatia, e barbatanas de baleia, borracha bruta,
plantas medicináis, pedras em bruto, breu; cola, cânhamo, cana da indla,
quebracho, raizes vegetais, resinas, F. belos ou crio animal, corantes animais,
sinas naturais, residuos, texteis, silício. ve.gotais ou minerais em bruto. cascas
seivas, . talco em bruto, xisto, xisto para curtir, ' cera virgem. cardas, cinzai
Cortiça, caolim. •capim. • cera animal ou
• betuminoso e silicato
"
vegetal, *chifres,- conchas, coral: enxofre
(1'ssse 2 .
•
Substâncias e preparações quunicas usa., estopa, fibras, gomas é colas em bruto
das na agricultura, na hortictimiia, na gorduras. grafites e guaraná- em bruto.
gomalaca, guta-percha; hervas eni bruveterinária e para fins' sanitários.
saber: adubos,. ácidos sarutárms 'águas' to, juta. lã em bruto, madsenerola. larclesintetantes e . r para - fins sanitários. fim. rnanganem. • minérios, madeiras bru•
apanha-mosca 'e Insetos (de goma e tas 'acabadas. semi-acabadas, aplainapapel ou papelão), álcalis, bactericidas,' das, • e compensadas; amen • óleos em
baraticidas, carrapaticidas, cre.sia. 'cresci.; -bruto; paina, parafina, pasta de papel,
Salina, creosoto, desodorantes, desinim. de madeira, de algodão ou lã, pedras.
santas, defutnadorCs, exterminadores de pêlos de animais, penas. penugens. piam
pragas e hervás • daninhas, .-aerilizan- sava. pise pnlpa; raizes, raiai, resinas;
tes. embrocações para animais. enxer- sêho, serragem; talco. derra cota. surta
tos, farinhas de dssos, fertilizautes tosClasse 48
•
fatos. forinicidás, furnigantes.. • fungici- Para distinguir artiYas de mamados e
das, glicose para fins veterinários, gua- r perturnarias em, geral: Almíscar. água
. no herbicidas, inseacidam insetifugos, i'cle beleza. água taciai, água d lavanda,
larvicidas, microbicidas, medicamentos * água de colónia, arminhos agua -de
para animais, aves e peixes: óleos de- quina. agua de rosas,. água de ellazesinfetantes e veterinários, petróleos sa- mas.' arnonia perfumada liquida em pó
nitários e desinfetantes, papel fumega. em pedras. para • banho, brilhantinas
tono, pós -inseticidas, parasiticidas, fun- bandolinas, batons. cosméticos pura o
gicidas e desinfetantes, preparações e cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
produtos inseticidas, fermicidas, ' • desin- crayons: cremes para a nele, carmins,
fetantes e veterinários, raticidas, reme.- cheiros em- pastilhas ,, em tabletes. em
dios para fins veterinários., sabões mete; lentilhas. .em ttociscos e em pílulas,
rinários e desinfetantes, sais para fins cremes para bondai. cremes dental,
agrícolas, horticulas, sanitários e vete- depilatórios, desodorantes. dissolventes.
rinários, sulfatos,'superfosfatos. vacinas ..ssenciass extratos estojos de perfumes.
para aves e animais, venenos contra ' creme paia limpeza . da pele, e para base
-Insetos, animais e herva daninhas
de - pó 'de -arroz: esmaltes para .unisaa
Classe 48
escúvas para dentes. cabelo, roupas.
Para 'distinguir artigos de toucador e &kis e unhas, fixadores para o cabelo,
perfumarias em Almiscar, água pestanas. Cílios e bigodes, tivelsis para,
de beleza, água facial. água de lavanda, o cabelo, gliçerina -pestanuda para uso'
água de colónia. arminhos, agia- de di touca3or.' grampos para is cabelo,
quina, água de rosas, água de . alfaze- para maquilagem.. lança-perfumem lomas munia perfumada líquida. em pó, ções. líquidos dentifrícios. em pasta, etn
sal pedras, para banho, brilhantinas, geléia . de petróleo perfumada., lápis,
bandolinas, batons, cosméticos para o sabão ens creme.emelixir e 'em pó.
• cabelo,' pestanas, cílios e bigodes, líquidos ' para ondulação. permanente,
•crayons. cremes para a peie, carmina lixas para unhas.-laquê. -óleos 'para o
cheiros 'em pastilhas.' em tabletes, em cabelo, pasta . e pós para dentes. perfulentilhas, ma trociscom é . ega pílulas, mes, petróleo para 'uso de toucador,
cremes para barbear, cresnes dental, pastas e pó para as unhas, pem-pons
depilatórios, desodorantes. dissolventes. para pó de arroz.' papéis perfumados,
*meneias, extratos. estojos -de perfumes, carminados, e com -pó de arroz. pentes,
creme para lirapeza da pele-e para base pomadas perfumadas *para o embelezade 'pó* de arroz, esmaltes para unhas mento* da cutia. Pon-pons, 'pó de
escdvaa para dentes. cabeio, roupas. .
arroz
dlios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas, • cillos e bigodes, fivelas para
,Tèrmo a.° 613.335, de 18-10-63
O cabelo, glicerizia perfumada para uso
A lonso
.
de toucador. grampos para o cabelo,
cão Paulo
para maquilagem, lança-perfumes, loções. líquidos dentifricios, em pasta, em

Termo n°-613.343, de 18-10-1963
amendoins ameixas, amêndoas, araruta,
Edio Athayde Gantois
arroz, atum, aveia, avelãs, zeite, azeitonas: banha, bacalhau batatas, balas,.
Estado da Guanabara
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e ent pó. 'cacau, carnes, chá.
caramelos 'chocolates, donheitos. cravo,
cereais, cerainho, creme de .Jeite. cremes
WaYiSTR IA BRASILEIRA
alimentícios, croquetes, compotas. can"gica, coalhadas, castanha, cedia. condi'Classe ;16
mentos para alimentos, colorantes,
. Artigos da Classe
chouriços.. dendê.. &ices, dóces de frutas, espinafre: essências 'alimentares ' emTenno n9 613.344, de 18-10-1963
padas, ervilhas, encovas,' extrato de to
Fslho Limitada ..
• Lia tbi
mate. famahas alimenticias, favas feMinas Gerais
didas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, trios, frutas secas, naturais e cristalizadas. glicose, goma de- mascas.- gorduras, grânulos, grão de bico gelatina.
puiabada, geléias. herva doce.' herva
mate, hortaliças, lagostas línguas ieits,
cobesnsado, leite em pó, lepumes em
conserva, lentilhas, linguiça. muro; mastas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada,: macarrão. missa de 'tomate, mel e melado, mate. mas-4;14 para mingaus, molhos- inolu.scZat,
atarda, mortadela; nós moscada no- óleos comesliveis m ostras ovas,
á. patos, pralinês. Pimenta pós oata
pudins, pickles, peixes, presuntos. PaMa, petit - pois. pastilhas. pizzas. Más;
queijos, rações balanceadas Para animais. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sandulches, salsichasmsalmes, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de otnate e de
- Classe 36
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali- Para distingair: Con fecções de roupas
mento de animais e aves. torrões, touciTênno n° 613.345, de 18-10-1963
einho; vinagre
Indústria Beneficiadora de Tripas S. A.
Termo n° 613.337, de 18-10-1963 *
ladKstria e Coa:têm:to, Importação.
Inparcon
Indústria de Produtos
.
Exportação
-Para Ar Condicionado Limitada
Rio Grande do Sul
São Paulo

ITAPU,

tnsig

rN•11111R.

MATRIZ
NOUMIA N SIVFm. Estava fiIN.

:
Classe 8
Para distingam: Campainha mecânica
dotada de som musical e com visor
• Têrmo n9 613.340, de 18-10-1963
Reflunna Engenharia e Arquitetura
Limitada d=
Estado da Guanabar

Rão Paulo

DUSQUILA

In/lt ria Brasileira
Classe 4

para amanguir: Algas marinhas, algodão em mima, &mbar, asfalto, argila refratária, areia para fundicao e ~mi-

50

' Classes: 4 —32 — 41
Insígnia

Termo n9 613.346, de 18-10-1963
rsua Majestade Roupas S. A. .
Estado da Guanabara
PRORROGAÇÃO

SUA MAGESTADE ROUPAS'

líquidos para ondulação, permanente,
lixas - para- unhas. laque. óleos. para o
cabelo. pasta -e pós para dentes, perfumes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. pon-pons
para --pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e cocii . pó de arroz.. pentes,
pomadas perfumadas -para o embelezaMenti? da _ cutia pon-pons.. pó- de
Temos ns. 613.333 e 613.334, de
18-10-63
Indusquima S. A. Indústria e
Comércio

7mpasa-sastams Sa

0401)10111A IRA MCIRS

geléia- de . petróleo perfumada. lápis,
gabas) em creme, em . elixir -e em pés

arroz
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iNDUSTR1A BRASILEIRA
, Classe 36
classe 16
Artigos da classu
,

•-•
1

NaPUS,11)A •I Allke,t•

Classe 36
• Cintos
Termo n.9 613.336, de 18-10-63
Panificadora São 'João da Barra Ltda.

SÃO JOAOs
DA BARRA
.

111 00S1RiA BRASILEIRA

Classe 41
Akachofras, aletria, alho. aspargos.
"tear, alimentos nata animais. amido,

Termo n° 613.341, de 18-10-1963
Edio Athayde Gantois
, Estado da Guanabara -*•

NOVA CIDADE
ITAPOÂ
33
: 'Classe
• Titulo
Termo no 613.342, de 18-10-1963
•Edio Athaydp Gantois'
Estado da Guanabara
Classe 33
Titulo -

.

Para distinguir: 'Roupas feitas m

medida

sob

Têrmo n° 613.347, de 18 - 10 - 1963
Laboratórios Moura Brasil Orlando. •
Rangel S. A.'
• Estado da Guanabara

PRORROGÁCÃO
Chi
Cala

Maura Itivai•OrIsads Word iA
beekidris
t da Muna*

Classe' 3
.
.
Para d stinguir: Una produto /armada.
fico madicinal, indicado corno odestál- •
• gico

'

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 14
•
n 0 613.348,

Termo
de 18-10-1963
Joaquim Alves Coelho Neto .
São Paulo

Termo n° 613.352, de 18-10-1963
• E,spóko de Natalo Palbo
São Paulo

Fevereiro_de 1964 ;11

Têrmo O 613.357, de 18-10-1963
Laboratório Clímax S. A.
São Paulo
Prorrogaç,

CAFE DÓ SITIO
,

RORROGAÇÃO
raommuomo.
M.A fl,IL70.0./M,

N FO

11101111 NU* 1114i(ItKE .1
•metetre.se. In 0,u40
az
VITAN/PICO
to.no

19111

Classe 41
Para distingUir: Café
Termo n° 613.353, de 18-10-1963
Casa Santo Antonio Limitada
Estado da Guanabara

.
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacata
tico indicado nos processos Infecciosoe
inespecificos

Casa Santo Antonio Ltda.
Classes: 18 — 49
Titulo
Termo n u 613.354, de 18-10-1963
Laboratório Climas S. A.
São Paulo
Pernambuco

PRORROGAÇÃO
FR/SOB ALUI. BATI:~
SORRE FUNDO CRENA I.

5 ii

Va. MAMO

Yffieleem

Termo n° 613.349, de 18-10-1963
• Transportes Rodoviários Trans:nina
Liralada

,

•

Indústria Brasileira

— 33 —36-41-4243 e 48
Titulo •

Termo n9 613.35,3, de 18,10-1963
Laboratóric Clímax S. A.
-1
São Paulo
Prorroaacão

Classe 3
Para dist.:anuir: Um produto farmacêutico indicatsa no tratamento das enterocolites e suas manifestações
Termo n° 613.359, de 18-10-1963
Laboratório Clitnax S. A.
São Paulo
Prorrogação

Termo n° 613.361, de 18 - 10 - 1963
l' A boratório Climax S. A.
São Paulo
Prorrogação
PRORROGAÇÃ/

THIANDIOSE

Classe 30
Para distinguir: Irnpresios
Termo n° 613.350. de 18-10-1963
Juracy dos Santos Correa
Estado da Guanabara

riME.W'rifto

ORANtO

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêtso
tico indicado como anti-tóxico e anui.
Infecciosos nas convalescenças, nas ala
ceras, gastro-duodenais e nas deficiências hepacas

AL 41. F.SL

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceuta° indicado como anti-tóxico, anti-necrótico, anti-infeccioso

Indústria Brasileira

Termo n° 613.355, de 18-10-1963
Laboratório Clímax S. A.
São Paulo
Prorrogação

Classe 3(
Para distinguir: Artigos de vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
PRORROGAÇÃO
doures, bonés, capacetes, cartolas, caratR AI
"
A."'" SOBRE. IFIUrOO
cuu
puças, casacão, coletes. capas, chales
cachecols, cálçados, chapeus„cintos, cin•
tas, cornbWões, corpinhos, cal.;as de
senhoras e de crianças calções. calças,
camisolas, camisetas cuecas, ceroulas,
rti
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
dominos, echarpes, fantasias, fardas, paPRETO BRANCO
PRE
ra militares e colegiais, fraldas, galoClasse 3
chas, gravatas, gorros, jogos de liagesie, jaquetas, leques, luvas. Nas, len- Para distinguir: Um produtos farmaços, mantem, meias, maiôs. mantas. man- cêutico indicado como ants-infeccioso
drião, mantilha.% palatos, palas, penhoem geral
ar, peugas, pulover, pelerinas. ponches,
Tèrrao n° 613.356. de 18-10-1963
polainas pijamas, punhos. perneiras,
Laboratório Clitnax S. A.
quitnonos, regalos, robe de chambre.
São Paulo
roupão, sobretudos. salsa, suspensorios,
Prorrogação
salda de banho, andallas. sweater chortes, sungas, stolas, soutiens, slacks,
PRORROGAÇÃO
talar. toucas, turbantes, ternos ruformes
e vestidos
ETRAS etisscss
Filaos Rarr° SOBRE FUNDO AZUL CU40
.
e
Têrmo n° 613.351, de 18,10-1963
ill
Transportes Rodoviários Transrninas
r...3,
Limitada
_ d====reem",-,,-.n
Minas Gerais
n•n••••••
nnn••nn• ..,•nnnnnn

Transportes Rodoviários
ÍRANSMINAS
Classe 33
Titulo

Termo n° 613.362, de 18-10-1963
Laboratório Climas S. A.
São Paulo
Prorroga O,
Classe 3
Para distingusr: Um produto farmacêutico indicado na Anorexia, estados carenciais. infecções de qualquer etiologia, reumat smo, dermatoses, convalescenças das doenças in‘ecciosas adjuvante no tratamento da tuberculose
• Termo :Ir) 613.360 de 18-10-1963
Laboratório Clímax S. X.
São Paulo
Prorrogação

PRORROGAÇÃO
FRISOS menTRAS BRANCAS SOBRE FUNDO VERDE LUXO

PRORROGAÇÃO

: ;r
r--/ -1142

Classe s
Para distinguir: Substâncias químicas,
vachias, , bioculturas, preparados e preparatm% para serem usados na medicina e na farmácia
Termo n° 613.363. de 18-10-1961
Anula Sansão Gelli
Minas Gerais

PRETO

%JUNCO

PRETO

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêut-i
-tico indicado no tratamento das anemias ernie:osas e suas complicações.
anemias hipercrônicas e hipercrennicas
• graves, toxi-infecções, doenças alérgicas, transtornos hepáticos, alteração da
Classe 3
Clases 32
Para distinguir: Uns produto farmacêu- crase sanguínea, pelagra. transtornos
tico indicado no tratamento das doen- metaból, cos de origem endócrina, cura Para distinguir: Uma publicação
pressa
de engorda, tónico e reconstituinte geral
ças Irrfec.osas em geral

hm

4I

Térmo n9 613.364, de 18-10-1963
João de Souza Lxita
São Paulo .

TUNTAÇ Au
Tçrt dust ri
13ras 11 ei ra
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1
Tareio a* 613.368, de 18-10-1963
• Mauro de Arruda Falcão
São Paulo
1
'Clases 25.
Para distinguir: , Batampas. estani.ls, esculturas. :artazes, displays p lacas, ta- .
boletas, imagens, gravu: as, obras de
pintura e eseul:ura
I

Termo n° 613.374, de 1840-1963
Locadora Nacional Limitada
Estado da Guanabara

1

ENFIM
V AIDORF

MANT OXAL
Uni dal ata Oras 3.1 e ira.

Termo n° 613.369 de 18-10-1963
Classe 4.
Mauro de Arruda Falcão
rara cusiinguir: Reirescos e aya... na.
São Paulo .
tura.s e artificiais, reirescOs de trutas.
Classe 34
ases 33
águas gasosas, águas minerais, natuTitulo
rais e artificiais, caldo de cana, iaran• ; Para diitsu tju r: -Com:nados.'
enceraaos, estrados. *rn'ileos. — •
- jada, sodas e sodas-water
mo n° 613.375. de 18-10-1963
oleados, passadeiras, panes pa: . a iISSOJ•
•
13.1n,o Andrade Pinto S. A.
Térino n° 613.365, de 18-10-1963
lhos, paredes e tapetes
Estado da Guanabara
João Batata Vilhena de Lima Ygar
613.370, de /8-10-19Ç"
'rermo
Ribeiro Gandra. Fernando V llaboun
Mauro de Arruda Falcão
Carvalho e Luiz Aurélio Sampaio
São Paulo
Penteado
São Pauto
Classe 40
Pára clisnntlun . Moveis em geral. cl,
metal, vidro de aço ou nia-klra.
fados ou não. inclusive móveis para escritório. Armários.' armaarios para na.
ribeiros e para roupas usadas. almofaNome Comercial
das, acolchoados para móveis, bancos.
balcões. banquetas. bandejas, domiciliaTérmo a' 613.376, de 18-10-1963
res. berços. biombos, cadeiras, carrinhos . Sio Francisco Im6ve:s Limitada
para chá e café conjuntos para dor.
Estado da Guanabara
mitbrios. conjuntos para sala de jan.
tar e sala de lrisitas. conjuntos para
tett ,Nos, jardim -.e praia. conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha. camãs, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
elasses: 10 — h
radio, colchões, colchões de mola, disSinal de Propaganda
pensas,
divisões,divans. discotecas de
•nn•••
macieira, espregu'içadeirasi guarda-rouTérmo no 613.366, de 18-10-1963
Nome Comercial
João Batista Vilhena de Lima, Ygar .pas. estantes, mesas, mezinhas. meziRibeiro Gandra, Fernando Villaboim nhas para rádio e televisão, mesinha
Têrmo n° 613.377, de 18-10-1963
para máquinas de escrever, móveis paCarvalho e Luiz Aurélio Sampaio
Darcy de Oliveira Martins
levisào,
molduras
para
quadros
portaPenteado
Estado da Guanabara
retratos,
poltronas,
poltronas-camas,
Sã' Paulo
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
I CCO vitrines

Classe 1
para distingu r: Artigos da classe
• Térnso n° 613.381. de 18-10-1963
Wilson A.. Loureiro & Cia.
Bahia
-1 utv, 01 "'
27 —
_
. si.,--g s, zo
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BANCO
ANDRADE PINTO 51

Classe 41
Para atstinguir: Café torrado e moldo

SÃO FRANCISCO
IMÓVEIS ITU,

INSTITUTO DE CIRURGIA
E CLINICA OWNWOLOGICA
c.aasses: 10 —
Titulo
Térmo n° 613.367, de 18-104963
Mauro de Arruda Falcão
São Paulo

Têrmo n° 613.371. de 18-10-1963
Indlistria de Bebidas Alves Ramos
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

DIACUÍ
INDUSTRIA BRAS11.141‘
Para distnguir: Artigos da classe

OLINDA ANTIGUIDADE>
Indústria Brasileira
Classe 15
.Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
porcelana, faiança, louça, louça vidrada e outros para uso casewo adokno,
fins industriais e artisticos, inclusive
Instalações sanitárias, adobes, aderno:.
aparélhos de jantar, almoço, sob.sanesa,
chá e café, artigos de louça, bactas de
latrina, balaustres para jardins; bandeiras da, porcelana para candielros,
banheiras., bilhas para vinhos, botelhas,
botijas, bules, bidês, caça las para malho, canos de barro para fogão, ce:.unas para jardim, xicaras canecas. compoteiras, confeiteiras. cubas, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
trutas, funis, frigideiras de barro, globoa, jarros, jardineiras para lar& m, lava dedos, mantegueltas, molheira. -.adotais de lâmpadas pires, porta-facas,
potes, pratos. puxadores, receptáculos.
saladeiras, saleiros serviços de chá e
café, taboletas. terrinas, tubos, uri:fás,
vasilhas e vasos

Termo no 613.372, de 18-10-1963
'Mestria de Bebidas Alves Ramos
Limitada
Estado do Rio de Janei,...

INGRATA

INDÚSTRIA BRASILIIRA

Termo a° 613.382, de 18-10-1963
Produtos Texteis Armando Ricardi
S. A.
São Paulo

Wate :Uotitta
IMOUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Camisas
'resma a° 613.383, de 18-10-1961
Antonio Guilherme Bastos
Estado da Guanabara

CASA LEILA

igsguict
Calçados finos

Classes: 12
22 — 24
Titulo
Têrmo no 613.378, de 18-10-1963
Amilton Lourenço de Mattos.
Estado da GuanaSara

Classe 36 Titulo

A MUSICAL
DE RAMOS

Tétano no 613.384, de 18-10-1963
Aaron Henri Cobra
São Paulo

Classes: 8 — 8 — 9 -- 49
Titulo

Termo

e

Classe .36

613.380, de 18-10-1963
Euclides Maximo de Souza
Bahia

Para distaguir: blusões, camisas, camisetas. cuecas, pijamas, gravatas, lenços,
meias, colarinhos, shorts, calças, paletós,
coletes, puloveres, robes, sueteres

Para dist-nguir: Artigos da classe

Têxmo 12° 613.385., de 18-10-1963
Friaebres S. A.
Frigorifico& e Gelo
Brasileiros
Estado da Guanabara

Tèrmo a° 613.373, de 18-10-1963
^andominio do Edifica° Tropical _
vstado da Guanabara

EDIFÍCIO
- TROPICAL
Classe 33
Titulo

Termo rt° 613.379, de 18-104963
Indústria .QL11131iCa Mantiqueira S. A.
Estado da Guanabara
.

Indústria Brasileire.
Classe 4
Para d'stinguir:

Classe 41
Para 411stiLguir: Café torrado e moldo
•

Sexta-feira 14
Termo n9 613.386 de 18-10-1963
'rigebrás S. A. — Frigorifico& e Gelo
Brasileiros
w %tado
-.abata

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n° 613.392, de 18-10-1963
Arnaldo Rodr.gues BandetwEstado da Guanabara

Termo a° 613.399, de 18-10,1963 •
P-an Produtos Alimentícios Nacionais
S. A..
Sáo Paulo

é- -muttá- 74a44€hUca

CHU•40131L • É DIPERENT51

•
Casse 36
Para distidguir: jornais e revistas
Termo ri° 613.394. ae 18-10-t963
Telenav — Coméc 0 e lndKstria
Limitada
Estado da Guanabara

Classe ii
Frase
Termo n° 613 400, de -8-10-1963
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A.
Crlo Paulo

Te Ienav
Classe 50
Para -distinguir: Impressos em geral,
Termo n° 613.387, de 18-10-1963
papeis de contabilidade, correspondên-igehrks S. A. — Frigorificos e Gelo cia, cheques, recibos, faturas. duplicatas.
Brasileiros
notas, envelopes, papas de cartas, cal'- •tões comerciais e de visitas
fRIGEBRÁS S/A.- Frigorilicos
Termo n*. 613.395, de 18-10-1963
'Colégio Dante Alichiert
Gelo Brasileiros
"%o Paulo
Nome Comercial

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de uso comum, aparelhos cieiro domésticos e acessórios de aparelhos elétricos
Termo n° 613.389, dei 18-10-1963
S. M. Santos Metalurgica
Estado da Guanabara
Classe 11
Para distnguir: Ferramentas de toda
espécie, ferragens, cutelaria e pequenos
artigos 'cle metal
Termo no 613.391, de 18-10-1963
Arnaldo Rodrigues Bandeira
Estado da Guanabara

Nome Civil

Inddstria Brasileira
Classe 14
Paia distinguir: Empólas

Termo n° 613.402, de 18-10-1963
Laboratório Loubet de Produto.
Farmaceuticos Limitada
Sáo Paulo

"DANTE ALIGHIERE"

Termo n° 613.393, de 18-10-1963
Telenav — Comércio e Indústria
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo
Termo n° 613.398, de 18-10-1963
Assoceação dos Ex-Alunos do Colégio
"Dante Alighieril
Sàr Paulo

Termo n° 613.406, de 18-10-1963
Laboratório Kraemer Limitada
R:o Grande do Sul
Prorrogam

PRORROGACÀt)
INAÇA0 aw~r.
adm. ENIMORAS
LIUX)RATORIO KRADER
Porto alegra
no Grande do Sul
41nnn•••n•••••
Classe 3
Para distinguir: Um preparado fariacéutico indicado como auxiliar no tratamento do mal funcionamento dos on
gõos- utero-ovarianos e todas as suas
consequências

Termo n° 613.407, de 18-10.1963
Albino Fialho, Laboratório, Drogas e,
Produtos farmaceuticos S. A.
Classe 32
Pará
Para 43.stinguir: Publicações, promoções
Prorrogação
de venda, planejamento e pesquisa

Gazeta de Keportagens,
Classe 32
Para distinguir: Jornais e revistas

Classe 3 •
Para distinguir: Um prearado turma
ceuttco indicado no tratamento da tu
berculose

tamatanako ma
mamo
mau" aum muutá

Termo a' 613.401, de 18-10-1963
Antonio Pinto de Castro Lima
Estado da Guanabara

Termo no 613.397, de 18-104962
Colégio Dante Alichieri
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA

EMPOLAS

Termo n° 613.396, de 18-10-1963
Colégio Dante Alichiera
Sáo Paulo

"1.41Eg10 'bania

tilDRAZITIN

rEISTO.CRISTAIZGENAS

Classe 50
Insignia

METALÚRGICA •
LOW'

'

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇAO.

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos, crocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e
compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em çalda.
em compotas e em geleias, doces gelados, doces de amendoal', de amendoim,
de nozes, de castanha e de frutas secas cobertos com chocolates, frutas secas, passadas e cristalizadas, geleias,
goma de mascar, pralines, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos. pudins, panetones.
pipocai, sorvetes, torrões, torradas.

Termo n° 613.388, de '18-10-1963
S. M. Santos Metalurgica
Estado da Guanabara

Tèrrao n° 613.404, de 18-10-1963
Laborar6rios Krinos S. A.. Industrias
quimica e Farmaceutica
Estado da Guanabara

Termo u° 613.405, de 18-10-1963
Laboratórios Krinos S. A. Inastriaa
Química e Farmacêutica
Estado da Guanabara

:Jasses: 4 — o — 33 — dj
Insignia

17
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Ferr osan B
12
Indústria brasileira
Classe 3'
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado no tratamento das ant.
mas
Têrmo no 613.403, de 18-10-1963
Walter Torreggiani Pinto
Estado da Guanabara

PRORROGACÃO

manei
Classe 3
Para distinguir: Preparada para se
asado na medicina e na farmácia
Termo no 613.409, de 18-10-1963
Perfumaria Minon Limitada
Estado da Guanabara

NINON
INDOSTRIA BRASILEIRA

o

AS INTOCÁVEIS"

Para mstinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almtscar, água

Classes: 8 -- 35
Insignia

Classe 50
Insignia

Classe 3/
Titulo

de beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colônia. arminho., água de
quina. 4.gua de rosas, água de elfaze-

474 Sexta-feira 14
mas. amónia perfumada liquida, eia pó,
em pedras, para ' banho. orilhantinas,
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 pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essencias, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
eadwas para dentes. cabeio.' roupas.
&los 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. liquidas dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. lápis,
tabaco em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, 'permanente,
lixas para unhas, lequ& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumeis, petróleo para uso de toucador,
pastas e • pó para as unhas, pon-pons
para pó de anos, papéis perfumados.
canminadoa, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-porta. pó dei
arroz
Termo no 613.408, de 18-10-1963
Laboratórios Krinos S. A., Indústrias
Química e Farmacêutica
Estado da Guanabara
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

G1NO-PROPIN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado na asepsia dos órgãos
genitats femininos
Termo n° 613.410, de 18-10-1963 Perfumaria Ninou Limitada •
Estado da Guanabara

IALUZINHA

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
mes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da adis. pon-pons, pó de
arroz

Termo n° 613.411, de 18-10-1963
Reinaldo Damaceno Marinho
e Luc lia Marinho Damasceno
'Estado da Guanabara

Termo n° 613.423, de 18-10-1963
Lojas Everest . S. A.
São Paulo

FRUTAS E . LEGUMES

Classe 8
Frase de Propaganda

LAURClasse 41
Titulo

CASA VILA ral
DE FRUTAS
Classe 41
Titulo
Termo n° 6'13.417, de 18-10-1963
. Casa Leonor de Legume,
Estado da Guanabara

EDITóRA E PUBLICIDAGE

C ASA

Classe 32
Comercial

NU:Ile

LEONOR
DE LEGUMES
Classes: 19 — 41
Titulo •

Termo n° 613.412. de 18-10-1963 —
Indústria Cinematográfica Araribóla
Termo n° 613.418, cre 18-10-1963
S. A. .— (Inciara)
Rocanto, Comere i, e. Importação Ltda.
Estadodo 00 Rio de Janeiro
Estado da Guanabara

Indústria Cinematográfica
ArariNia S/A. (INCIARA )

ROCANTO 3 COMÉRCIO
E IMP.ORTAÇRO

'Nome Lomercial

Classes: 4f — 45
Titulo

Termo ri 613.413, de 18-10-1963
Indústria Cinematográfica Araribóia
.(Inciara)
S. A.
Estadodo oo Rio de janeiro

Termo ri." 613.419, de 18-10-1963
Casa Nova Friburgo de Legumes
Limitada
Estado da Guanabara

4R

9,~24
Indústria Brasileira

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 10
Para distinguir artigoé de toucasus,
perfumarias em .geral: Mmiscar água
de beleza. água fadai. água de lavanda
água de colônia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada. liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. Cosméticos para
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depaatóruss. desodorantes diga ventas
asseridas. estratos estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de p ó de arroz, esmaltes para unhas.
cacearas para. dentes, cabelo, roupas.
Mãos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de todcador. , grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfumes,
téses, líquidos dentifrícios, em pasta. em
sabão. em Creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulaçao permanente,
lixas para unhas, lume. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu-

Termo n o 613.415, de 18-10-1963
Frutas e Legumes Laura Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 613.416, de 18-10-1963
Casa Vila Meã de Frutas Limitada
Estado da Guanabara'

R E lf E R

Classe 32
Para distinguir: IndKstr.a e—Comércio
cinematográfico em geral
Termo n° 613.414,,de 18-10-1963
Indústria Cinematográfica Araribóia
S. A.
(Inciara)
Estadoaa oo Rio ria Janeiro

CASA NOVA FRIBURGO

DE LEGUMES
Classe 41
Título
Termo n° 613.420. de 18-10-1963
Indústria e Comércio de Calçados
“Flarlen" Limitada
Estado da Guanahar•

a ARLEN
Classe 33
Para distinguir: Calçados em geral
Termo no 613.421, de 18-10-1963
Lojas Everest S. A.
• São Paulo
•

'VOCÊ GANHA UM
PRESENTE NA CERTA
Classe 32
Frase de Propaganda

Classes: 32 — 33
Sinal de Propaganda
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Termo n° 613.421, de 18-10-1963
Lojas Everest S. A.
São Paulo Classe 37
Frase de Propaganda
Termo ri, 613.425, de 18-10-1963
,
Lojas Everest S.
Sia Patrlo
Classe 35
Frase de Propaganda
n° 613.426. de 18-10-1963
Lojas Everest S. A.
\ São Paulo
Classe 50
frase de Propaganda
Termo no 613.427, de 18-10.10£,
Lojas Everest S. A.
São Paulo
Clas es36
. Frase de Propaganda .
Termo .n° 613.428, de 18-10-)463
Teij n Limiteci.
Japão

TEIJIN
.,

Classe 22
Para distinguir: Fios em. geral para te- .
,celagem e para uso comum, linhas de
'costura, para bordar, para tricotagem .
e para tecelagem .
. .
—
Tez-n.10'n° 613.429, de 18-10-1963 .
Te» n Lin/ ited .
Japão
,
Classe 31
•
Para distinguir; Cordas, cordéis, barban,tes, Namentos, tendas, lonas, correias de transmissão de tõda espécie„
barracas, tedclos, mangueiras, gazetas
anéis de vedação, arruelas de vedação,
bujões, rõlhas, tampões e materiais de
. estufamento e de , enchimento
Termo n° 613.430, dé 18-10-1963
Telt n Limited.
Japão
Para distinguir: Cortnas, estores, sane
fas, tapeçaria, tapetes, tapetes pequenos
lou passadeiras, capachos, panos para
assoalhos e paredes, nstelras, linóleos
oleados e, encerados, inclusive para instalações hospitalares
Têrmo n 9 613.431, de 18-10-1963

reijm Limited.
japão
Classe 36
ara cl..stin' guir: Artigos de vestuário, inclusive proteções e adórnos para a cabeça, calçados e roupas (inclusive rouas de baixo)
Termo n° 613.432, de 18-10-1063
Teljn Lin) ited
Japão

-

Classe 42
_
Para distinguir: Colchões, travesseiros
e acolchoados ara móveis

Termo no 613.433, , de 18-10-1963
"a rmo n° 613.422, de 18-10-1963 _Teij n Limited.
Lojas Everest S. A.
z
Japão
São Paulo
,
Classe
23
Classe 48
Frase- de Propaganna
Para distinguir: Tecidos, em geral

Sexta-feira 14
Tarmo n° 613.434, de 18-10-1963
Talam Limited.
Japão
Classe 4
*ara distinguir; Fibras naturais,
materiais têxteis, 'fibrosos, em bruna

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)
Termo n° 613442, de 18-10-1963
laadische Anilin fj Soda-Fabrik
Aktiengesellschaft.
AlenSanha
Classe 49
cara dtstinguir: Brinquedos

Termo n9 613.449, de 18-10-1963
United-Greenfield Corporation
Estados Unidos da América
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Termo n° 413.554, de 18-10-1963
British-American Tobaco Company,
Limitada

CHICAGO-LATROBZ

Térmo a' 613.443, de 18-10-1963
Classe' 11
‘1.44ische Anilin 5 Soda-Fabrik
Para distinguir Ferramentas de perfuAktien g esellscha
rar e cortar
Alemanha
Classe 16
Termo n° 613.450, de 18-10-1963
Para distinguir: Revestimentos de pa.1" Baxter Laboratories, Inc. .
rede e coberturas de assoalho feitos de
Estados Unidos da América
plásticos; materiais de isolamento, inclusive çompos ções plásticas para o
isolamento de canos ou de tubos e de
recipientes, ou artigos enformados como, por exemplo: tijolos, ladrilhos e
Térino n° 613.436, de 18-10-1963
blocos para o isolamento de-compartiTeia Limited:
mentos, e secções para o isolamento de
Classe 10
Japão
canalizações; ajolos, blocos é ou la- Para casortguir: Unidades para colher
Gases 44
Classe 37
drilhos para fins de isolamento
sangue, unidades para armazenar san- Para distinguir: Tabaco ou fumo maPara distinguir: çoichas, cobertores, rougue,- e unidades ara administrar sangue nufaturado ou não e art:gos para fupa de cama,- toalhas, inclusive de uso
Têrmo n° 613.444, de 18-10-1963
e todos os outros artigos incluídos na
mantes
E. I. Du oPnt de Nemours And
pessoal, toalhas para banho e panos
classe
Company
de prato
Tarmo ri' 613.455, de 18-10-1963
Estados Unidos da América
Termo no 613.451, de 18-10-1963
Unilever Limited.
Termo n° 613.437,, de 18-10,1963
Maidenform, Inc.
Inglaterra
Teia n Lirnited.
Estados Unidos da Amérida
Japão
Classe 24
Para distinguir: Redes, velas, 0....a., doiClasse 31 tias, sacolas, cadarços, feltros e materiais
ara distinguir: Tendas, barracas, velas,
de estufamento e de enclamento
encerados, lonas, correias ale transmis• Classe 3
são e manguetras
Termo n° 613.438, de 18-10-1963
Para distinguir.: Substancias químicas,
Badische Anilin 5 Soda-Fabrik'
• Termo n° S13.445, de 18-10-1963
produtos e preparados para serem usaAktiengesellschaat.
...:laS.se 36
E. I. Du °Pra de Nemours And
dos na 'medicina ou na farmácia
Alemanha
Para'
aisunguir
Roupas
de
baixo
ta.s
Company
conio
soutiens,
corpinhos,
espartilhos
e
Têm, n° 613.456. de 18-10-1963
. Estados Unidos da América
cintas, combinações de soutiens e corpi- - • Natainal Lead Company
, Classe 31
nadados Unidos da América
Para distinguir: Tapetes, capachos e p:nhos, espartilhos, cintas e coletes, modelado-es (isto é, soutiens-cintas que
passadeiras; encerados, cortinas e estores vão asa a linha das cadeiras) , coletes,
- Classe 28
•
e sanefas para janelas e portas
faixas ou cinturas, cintas -calças e calPara distinguir: Artigos domésticos feicinhas! roupa de baixo e roupa pEra
Termo n° 613.446, de 18 - 10 - 1963
tos de plásacos como, por exemplo, baldormir; calças para uso externo; roudes, travessas. Copos, pratos, talheres, • E. 1. Du oPnt de Nemours And
Classe 8
pas para uso ao ar Lane inclusive roupa
recipientes para coadimentos e sacos
Company
Para distinguir: Separadores de batepara
'banho
e
natação;
roupas
para
esplásticos para produtos alimentares; arEstados Unidos da América
rias
•
porre e roupas para- esqui
figos e produtos de origem animal, veClasse ,37
•
getal, não compreendidos em outras Para distinguir:_Colchas 'e cobertas pa. Termo n°613.457, de 18-10-1963
Termo
'n°
613.452.
de
18-10-1963
classes; produtos de substancias quími- ra cama, lençóis, cobertores, roupa de
•
Companhia Anonima Toddy Venezolana
A. S. Modulex
cas, na6 compreend dos em, outras clasmesa,- toalhas
Venezuela
.
•
Dinamarca
ses; materiais de isolamento, inclusive
Tann° no 613.447, de 18-1(1-1963
composições plásticas para o isolamenMay 6 Baker Limited.
to de canos ou de tubos e de recipien,
- Inglaterra
' como, por
toa, ou artigos enformados
.
ajolos, ladrilhos e blocos paClasse 16
re o isolamento de compartimentos, e
secções para o isolamento de canalizaPara distinguir: Blocos de construção
ções; tijolos, blocos e ou ladrilhos para
em escala para uso em planejamentos
fins de Isolamento
Classe 3
industriais e modêlos arquitetônicos
Para d.stinguir: Substâncias químicas,
Tératia na 613.439, de 18-10-1963
Urino n° 613.453, de 18-10-1963
produtos e preparados para serem usaBedische Anilai 6 Soda-Fabrik
Crystal Products Corepany Limited
dos na medicina ou na farmácia
Aktiengesel1scha4t.
Inglaterra Alemanha
Termo
n°
613A48,
de
18-10-1963
Classe- 15
Kalser Jeep Corporation
Para distinguir: Artgos de "ceramica
Estados Unidos da América
(porcelana. louça, louça de barro, etc.)
Prorrogação
para fins domésticos, decorativos e arClasses:1 — .32 — 41
42
tísticos e industriais
'
Sinal de Propaganda
Têrmo n° 613.440, de 18-10-1963
Badische Anilln 5 Soda-Fabril,.
Têrmo n° 613.458, de 18-10-1963
•
Aktiengesellachak
alumbia Broadcasting System. Inc.
1
Alemanha'Estados Unidos da km;sieicrt
Classe 1
ara distanguir: Produtos químicos para
a
fins Industriais
.
.
O B S — cubuyLBIA
• .alasse 48
Têrrao n° 613.441, de 18-10-1963
UNIVERSAL
Soda-Fabrik
Badische Anuiu 5
Para castusguir: Cosméticos e artigos
ffas SiatiMide.
AktiengeselLschda
cosméticos, pol12421tos para unhas, preClasse
8
Alemanha
parados removedores de polimentos das
•
Classe 21
unhas, artigos e preparados de touca- Para distinguir: Fonógrafos, 8Parélhos.
Clases 48
ara distinguir: Péntes, escôvas e pin- Para cliitinguir: Automóveis, b:cicletas dali' e preparados para o cabelo, prer- de televisão e demais artigos comprefumes e sabão perSumado
endidos na mesma classe
. e velocípedes
céis para fins de toucador

Termo n° 613.435, de 18-10-1963
Teij n Limited.
Japão
Classe 28
Para rt atinguir: Materiais téõtels, fibrosos, em bruto, materiais de estufamento
't de enchimento, fibras artificias ou
antéticas, fica e filamentos artiP.ciais ou
aintétkOs. sacos. bolsas, sacolas e esteiras feitos de lásticos ou de resinas
sintét.cas

,E3OLSANG

_PACRON,.

CHOREOGRAPHY

DRYSONEX

LUPAREN

POLYSEP

MODULEX

PRONALYS-

alNetterr•

outdoor
•

. 476 Sexta-feira 14
Termo ne 613.459.. de 18-10-1963 .
•- The Creamery Package MFG.
- CoMpany
Estados Unidos da América
Prorrogaçã,;•

Classe 6
Para distinguir: Pasteur.zadores, aquecedores _de' leite. depósitos para leite,
• bombas para leite, concentradores de
leite, homoganeisadoras, máquinas de
lavar garrafas, máquinas de ester.lisar
garrafas, máquinas de capsular garrafas, máquinas de lavar garrafas,
de esterilisar latas, máquinas de secar latas, máquinas de amadurecer cremes, máquinas de 'preparar cremes, batedeiras; máquinas de elaborar Inante-ga, impressores para manteiga, prensas
ara queijos, coalhadores, máquinas parafinadoras, máquinas misturadoras de sorvetes, cortadores de porção, máquinas
de empacotar, - máquinas de lavar e estoe:Usar, boldes, .máquthas de quebar
gêlo, válvulas de máquinas
Termo n° 613.460, de 18-10-1963
Sorlskiaile Anónima White Marfim::
Estado da Guanabarr,

BRANCO
, •

VERDE

Classe 1
•
Para distinguir: Oxigem;
Termo n.° 613.463, de 21-10-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo .
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dores de pó, aerômetros,. acendedores
elétricos, alto-falantes, Amplificadores,
antenas, batedeiras, balança comum *elétrica." barom'etros: baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas . eleI
tricas de indução (excteci para %a
curativos), botões : de campainhas eléIndústria Brasiielra
tricas, bombas. medidoras, bUSinas,.- busi
solas; baterias elétricas, bules elétricos.'
-• Classe 36
caixas de descarga. - câmaras frigorifiPara distinguir: 'Artigos de vestuários cas e fotográficas. campainhas elétricas.
e roupas feitas em geral: AgOsalhos, chassis de rádios, chaves elétricas, cineaventais. alpercatas, -Anáguas, blusas matografas, cronometros, cronógratos,
botas, botinas. blusões:: boinas' baba. combystores de gás, cfdometros,, -cristais I'
douros. bonés,. capacetes, cartolas, cara- de rádio, condensadores, comutadores, s,
puças. casacão, coletes, capas, chales. cortadeiras para fotografias, chaves de
cachecols, calçados, chaeups, cintos, alavancas, chaves automáticas, capacicintas, combinações- corpinhos. calças tares de bloqueio.capacitares. detrai' . .
•
de senhoras e de, crianças. calções, cal- coa calibrado r es, 'discos " para telefones,
_ Classe 41
Para distinguir: Flocos açucarados de çai, camisas, camisolas, camisetas discos gravados, diais, despertadores, eu;
milho
cuecas. ceroulas, colarinhos, Cueiros, ceradoiras, estu Ias,- engenho de assar"
salas, casacos, chinelos, dominós, echar- carne, enroladores • de cabcol elétricos,
pes. fantasias tardas para militares. ca .; espelhos elétricos, esticaáoreS de luvas,..
Termo n. 613 . 465, de 21-10-63
fraidas. galochas.. gravatas, gor- espelhos de • plástico para eletricidade.
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, leque'. esterilizadoers, - extintores de . incendi°,
luvas, ligas, lenços, manto5s . - meias. ferros elétricos de passar e engomar,
maiôs; mantas. mandrião mantilhas. pa- [erro' de soldar elétrico, filtros e apareletós. palas, penhoar. pulover, pelerinas, thos • filtrantes, filtros para óleo; filme
peugas, ponches, polainas; pljamas pu- revelados, faróis- como acessórios de veinhos. perneiras, quunonos. regalos., culas, para sinalização e para ilumina;
robe- de chambre. roupão sobretudos. ção. eia geral; formas 'elétricas, fervedosuspensórios, saldas de banho, sandálias res,(rigorificos, fotómetros, fios elétri-,,
sweaters, shorts stingas, jóias,- sou-. coa, " filtros .cle interferência, fonógrafo&
bens.- slacks. talar, toucas, turbantes.
-garrafas térmicas, gazometros.
ternos, uniformes e vestidos '
Térmo n.9 61'3.470, de 21-10-63 1
Têtrno n.° . 613.469, de 21-10-63
La Florestal Argentina, Sociedad Ano
Beagá S. A. Rádio e Televisão
nima de Tlerras, , Maderas y Explota.
`.n =lo Paulo
ciones ConiercialeS e Industrialea
Argentina •
'1•
Classe 41
COMPOTRONIC
Pa a distinguir: Flocos açucarados de
arroz
Indiw.t. ria Brasileira
'FLOCCOTA
Classe 8
- Turno n.° 61 j .466, "de 17-10-63
. Classe 1
Kibon S. A. (Indústrias Alinenticias) Para disOnQuir: - Abajours, actinoruetros
amperometros. amortecedores de rádio e Para distinguir: Produtos químicos 'para"
São Paulo
frequência, anemómetros, aparelhos do
tratamento de ágaa
ar condicionado, aparelhos para ilume.
Termo
n.° 613.471, de 21-10-63
nação, inclusive os considerados acessórios de veiculas, aparelhos para anún- • Beagá, S. A. Rádio e Televisão
• São Paulo
cios . ..mecânicos, aparelhos aquecedores e
medidores. iparelhos crotnogfáficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos
.13ENTRuilIC
registradores e medidores de distâncias. I n d
ústria Brasi/eirsi
aparelhos para purificar .águas, apare.
lhos de sinais lampejantes,- aparelhos reClases
guladores de gás, aparelhos de galvano Para distinguir: Artigos e apareinus eléplastia. aparelhos didáticos, aparelhos tricos e eletrônicos em geral; aparelhos
cinematográficos, aparelhos automáticos e artigos para Instalações elétricas a
para_ acender e regular gás, aparelhos hidráulicas; conjuntos de peça", ótica"
para separar café, aparelhos para aque- óticas formando diversos aparelhos de
cer- edificlos, . aparelhos para experimen- ótica; instalações elétricas. e artigos elétar drenos, , aparelhos para destruir in- tricos e eletrônicos para automóveis;
setos, aparelhos de .ótica, aparelhos pul- aparelhos e acessórios de rádios; apaverisadores, aparelhos para aquecimen- relhos e instrumentos dldáticos: i buten- •
to de água, aparelhos geradores eletrá- mento' de precisão; instrumentos citaClasse 41
gulmIcos, aparelhos Para recepção, re- tificos; acendedores, acendedores elé-‘
Para distinguir: Sorvete._
produção de sons e sonidos,. aparelhos trico& acumuladores , elétricos, apitos.
- Termo n.9 613.467, de 21-10-63
automáticos elétricos de passar, apare- aspiradores de pó. aquecedores. abais
Klbon , S. A. (Indústrias Alimentícias) - aparelhos de alta tensão, aparelhos de loura,. alto-falantes, antena', acumuladoSão Paulo
proteção contra acidentes de operários, res, amplificadores. anemômetros, ~pe.
aparelhos afiadores de ferramentas, apa- rômetrot, .assadeiras elétricas adaptadoMC»
relhos distribuidores de sabão e de de- ma de microscópios, agulhar para foliãsinfetantes , para instalações sanitárias; grafas, aquecedores de ambiente. 'opa.
aparelhos. esterilisadcires, 'aparelhos ga- relhoa de contrõle e medida. aparelho"
zelficadores, aparlehos para • análises, de expurgo de contrôle e medida, apare• aparelhos ozonizadores, aparelhos pas- lho de expurgo utilizado na limpeza e
dezinfecOo de sentinas, mictório" e
teurizadores.' aparelhos reguladores e es- outros
ocais, aparehos de igações para
tabilizadores da pressão e do fluxo de ligações para ,banheiros, aparelhos de`
gazes e liquido., aparelhos para salva- ar refrigerado, aparehos de ar condimento e para- sinalização, aparelhos pa- cionado, aparehos de ata tensão. apare-; ra escafandristas, aparelhos para Hm- boi automáticos para descarga de água.
: par vidros, aparelhos para combater for- relhoa de refrigeração, refrigeradores
migas 'e outras pragas, aparelhos auto- réguas de aço. rádios, refletores, reatomáticos acionados pela introdução de res, relays, receptores, regadores auto
moédas, aparelhos espargidores,- apare- mkticoa, relógios, relógios de ponto e
lhos e- instrumentos de calculo, apare- de vigia, redutores. resistendas elétricas,
lhos para Observações sismicas, apare. registros para água, registros para caClasse 41
lhos teernostatoit, 'aritonometros, aspira . nais •e comportes, rece p tores de roma.Para distinguir: Sorvete

Termo n.9 613.464, de 21-10-63
Kibou S A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo
•

-•

,vrtoo•.50

Para distinguir: Mictados de atilho

(Seção III)

'

Termo . n.° 613.468, de 21-10-63
Confecções Zegrin Ltda.
São Paulo

zpuEirr
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reatores para luz fluorescente, ~tatos,
registro, para vapor, registros pai bldt
para banheiros, aparelhos bebedouros,
para lavatório, e para pias, secadores
para cabeloa, potenciemetros. sorveteira*. sincronizadores sextantes. sekcio~dores, sifões, sereias de alarme. apa.
reguladores automáticos ou alio, aparelhos de televisa.) teleuplas, telêmetro&
tomadas, telescópio., teodolito', tecal.
eraftas termómetros, tomadas de cor.
rentes, aparelhos de telagrafo sela fio.
tansformadores, trenas. torradoes de
cereais,, torneiras de compressão, torneiras de alta pressão, torneiras com
dispositivos para aaueesmento de água
telefones, telescópios, transmissores, toca-discos automáticos ou não, tubos
relhos para soldar, saqueies, sinaleiros,
eonduites, terminais para baterias, vol.
arneiros ventiladores e válvulas
Tértno a.° 613.4a t. de 21-1043
Beegá S. A. Rádio e Televisão
São Paulo
•
SUPERTRONIC
Indústria

Brasileiro

e hidráulicas, conjuntos de peças óticas,
formando diversos aparelhos de ótica,
lastalações elétricas e artigos elétricos e
eletrônicos para automóveis, aparelhos
e acessorios de radios, aparelhos e instrumentos didáticos, instrumentos de precisão, instrumentos dentificos, acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos, aspiradores de pó,
Melares de microscópios, agulhas paia
antenas, amplificadores, anemometros,
amperômetros, assadeiras elétricas, adapaquecedores, abat-jours, alto-falantes,
fonografos, aquecedores de ambiente,
aparelhos de controle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
desinfecção de &estalas, raictorlos e
outros locais, aparelhos de ligações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de ar condicionado,
aparelhos de alta tensão, aparelhos au.
tomaticos para descarga de água, aparelhos de ar refrigerado
Têrmo n.° 613.475, de 21-10-63
Cofiai — Administração e Promoção de
Vendas Ltda.
São Paulo

Fevereiro de 19t 472

chapas para coberturas c.aixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
calam de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base "afalam, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material Isolantes contra frio e calor, manilhas: massas pare revestimentos -de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltieo, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padregulho, produtos betuminosos, im p ermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos a outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidoa
para uso nas construções, parquete*,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilaçács tanques de cimenta vigas, vigamentos. ondas
Têrmo n.° 613.480, de 21-10-63
Brasil Viscosa S. A.
São Paulo

CLUBE FIECAL
10 BRASIL
Seo Paulo—Capital

ganchos para másculos ec' ametros,
gazes, godivas, goivas, 'Osso, grampos
para saturas, guta-percha; histerôme.
troe; irrigadores, instrumentos cirúrgi.
coa para operações; ligaduras de alinham°, liquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos, lancetas; massas plásticas para'
fins odontológicos, mascaras para anes.
tesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas,
protetores para seios, pincéis para garganta, pinças anatômicas, protetores;
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
rodas para desgaste dentário, retorcópio bugia, ruginas; saladeiras. Bandaraca, sêda e crina para souturas, sacos
para gálo e bolsas para água quente,
sondas, seringas para lavagena e lajeções, serras, serras para raquiotomis;
tampões higiênicos preservativos, &aleite, termômetros, tesouras, trepano,.
tbalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
Tércao na 613.482, de 21-10-63
Moreira, Vidal fr Cia. Ltda,
Rio Grande da Sal

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
P ROA itOGAÇA0
eletricos e eletrônicos, partes e peça&
dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
agulhas para fonografos, aparelhos de
alte-fidejidade, amplificadores de som,
Classe 33
bobinas para rádios e televisões, apareTitulo
lhos para controle de sons, chaves de
tomadas, chaves automáticas, chaves
Tê11110 na 613.476, de 21-10-63
Plenogás Fuganti S. A.
para antenas e fios terra, comutadores.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Paraná
condensadores, aparelhos de comunica.
ção interna, discos gravados, chaves
de ondas, chaves de alavancas, chaves
elétricas, chassis para rádios, diais, apa
Classe 36
PLEKOOM—A CHAMA
relhos de intercomunicação, aparelhos
Para distinguir: Artigos de vestuário"
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
de frequencia modulada, fonografos, fios PERMANENTE DO PROGRESSO
para eletricidade e fios terra, apareaventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Classe
4
Classes: 8 e 47
lhos de frequencias modulada. fusiveis,
botas, botinas, blusões. boina,, baba.
Sinal de propaganda
Frase de propaganda
fitas magnelicas, geradores automáticos,
douro", bonés, capacetes, cartolas, carageradores est:afico e elétricos de alta
puças, casacão, coletes, capas, chalea,
Termo n.° 613. 481, de 21-10-63
Têrmo a.° 613,477, de 21-10-63
!caquexia que funcionam com válvulas. Cofiai
Cia. Brasileira Material Ferroviário cachecol& calçados chatups, cintos,
—
Administração
e
Promoção
de
Interruptores, imana permanentes para
"Cobrasnia"
cintas, combinações corpinhos, calça.
Vendas Ltda.
rádios, gravadores de fitas, gravadores
São Paulo
de senhoras e de crianças, calções, cal.
São
Paulo
de discos, aparelhos luminosos, tampaças. camisas, camisolas, camisetas,
das, isoladores de corrente, microfilmes,
cuecas, ceroulas, olarInhos. cueiros,
PRORROGAÇÃO
mostradores de radios. máquinas falanvju pl.SC A L 1:0
salas, casacos, chinelos, dominas, achar.
tes, pilhas secas, paras elétricas, ;gaga,
pes, fantasias, fardas para militare*, co.
BRASIL
pick-up& para-raios, potenciómetros, es.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorcalas de video, resistencias elétricas,
ros, logos de !ingeri& jaquetas, leques,
aparelhos recetores de sons, rádios, reluvas, ligas, lenços, mantas, meias,
Classe 33
lays, redutores. rádio-fonografos, reos.
maiôs. mantas, mandrião, mantilha*, pe.
Expressão
140W5ntA
tatos, rádios para e aqmóvels, rádios
letós. palas penhoar, pulover, pelarias&
receptores, rádios c‘ojugados ou não
Timo n.° 613.478, de 21-10-63
peugas, pouches, polainas, pijamas, pua
com fonografos
Cofiai — Administração e Promoção de
nhos, perneira., quimono& regalos,
Vendas Ltda.
robe
de chambre, roupão. sobretudos,
Classe
10
613.473,
de
21-1043
São Paulo
Tánno is. 9
Para distinguir: Abaixa-brigam, abre. suspensórios, saldas de banho, sandálias
Plenolar Fuganti S. A. Utilidades
bocas, adenótomos, afastadores, agrafos, ~ater& aborta :maga& atolas, soe.
Domésticas
agrafos para ossos, agulhas para inje- tinas, slacks, tale& toucas, turbantes,
Paraná
vir/E JU1IU.100 118
ternos, uniformes e vestidos
ção, algodão hidrófilo, alicates. *malga.
mas, aparadores, aparadores para fins
80 PAULO,
) '
Timos as. 613.484 e 613.485, de
médico-cirúrgicos., aparelhos para masPLENOLAR—MAIS CONFORTO
21-10-63
sagens, aparelhos de pressa.) arterial,
Classe
33
Cia. Química Indiistrial "CIL"
AO ALCANCE De TOIOS 4
aparelhos de diatermia, aparelhos de
Titulo
São Paulo
raios ultra-violeta, aparelhos de ralo X.
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
Classes: 8, 11 e 15
Tarm-o na 613.479, de 21-10-63
Depósito Jabaquara Materiais de Cons- duras; bisturis. cadeiras para clinica
Frase de propaganda
trução Ltda.
médica, cambraia hidróSla, canulaa ca.
PLASTCII.
Urna) n.0 613.474, de 2140-63
São Paulo
nulas, cataplasmas de feltro, eatgut, eiIndeletrie
Brasileira.
Beagá S. A. Rádio e Televisa
ra laminada, eira para Incrustações e
São Paulo
articulações, cèra achate, cintas para
.Classe .l
fins clínicos. chitas =bancais, colhe- Para distinguir:
JABAQU.AR1
Esmaltes, impermeabi.
res cortahtes. compressas de tecidos,
'
RIPERTRONIC
atentes, massas can-ruídos, datas, thsà
costótomos,
caretas;
dentes
artificiai&
Classe 16
tas impermeabilizantes, vernizes
Indáatria -Brasi1/41,4
Para distinguir: Materiais para ...insira- dentaduras, depressores, dilatadores, duClasse 16
chas,
dreno& duchas vagkain elevado. Para distinguir: Argamassas, material
çtfes e decorações: Argamassra, argila.
res, espartilhos, espéculos vaginal., es- Isolante contra frio e calor, massas antd.
areia, azulejos, batentes. bahsastres,
Classe 8
Para autringuir: Artigos e aparelhos coe de cimento, blocos para pavimenta:- ponjas clinicas, estufa& espátulas, as- ruídos para uso em construções, massas
elétricos e eletrônicos em geral, apare- ção. calhas, cimento. caí. cre, chaaae capelos, escopros, extratores, escavado- para revestimentos de paredes, produtos
lhos e artioos mira instalações elétricas Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, res; fios de linho para feridas, facas; para toem imermeabilizantes as ar1110404101A
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gamassas e produtos betuminosos int- deka% açucareiros; brocs, bigornas, bat.
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombopermeabilizantes
nieres, bules; cadinhos, cadeados, casTermo n.° 613.483, de 12-10-63
tiçais, colheres para pedreiros, correnCreo — Asfalto Produtos Químico.
tes, cabides, chaves, crensones, chaves
Ltda. •
de parafusos, conexões para encana,.
São Paulo
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções, canecas,
CRE0-30D/1copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionaIndústria Brasileira
mento de alxnentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaClasse 1
dores, distintivos, dobradiças: enxadas,
Para distinguir: Soda cáustica
enxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios. estribos, esferas
e
613.487,
de
Termos ns, 61.486 ‘
para arreios, espumadmras; formões,
21-10-63
foices, ferro para cortar capim, ferroCia. Química Industrial "CIL"
lhos, facas, facões, fechaduras ferro co..
Sáo Paulo_
murn a carvão, fruteiras, mais, fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideitas; ganchos. grelhas, garLACACRILICA
fos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, limai. lâminas, 11..
Indistria Brasileira
coreiros, latas de lixo, Jarras ma chadinhas, molas para portas, molas para
Classe 1
venezianas, martelos. marretas, caatriPara distinguir: Esmaltes, impermeabl: zes, navalhas; puas. pás, pregos, paralizantes, massas arra-ruídos, tintas, tintas fusos, picões, porta-gelo, poseiras portaimpermeabilizantes, vernizes
pão,' porta-jóias, paliteiros, panelas; rolClasse 16
danas, ralos para pias, rebites, regadoPara distinguir: Argamassas, material res, serviços de chá e café: serras, serIsolante contra frio e calor, massas and- rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, taruídos para uso em construções, massas lheres, talhadeiras. torquezes, tenazes,
para revestimentos de paredes, produtos travadeiras, telas de arame, torneiras,
para tornar impermeabilizantes as ar- trincos, tubos para encanamentos. trilhos
gamassas e produtos betuminosos im- par aportas de _correr, taças. tavessas,
permeabilizantes
Termo n.' 613.490. de 21-10-63
Termo n.° 613 . 488, de 21-10-63
Furei Indústria e Comércio de Artefatos
Summit Rádio Corp.
Metalúrgicos Ltda.
gstados Unidos da América
n4.5 0-3"

3 U MM I T
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos acessórios
petrechos elétricos ou usados na
eletricidade, inclusive medidores, a saber: aspiradores de pó, antenas, acumu•
ladores, aquecedores, alarmes, alto:14a. lantes, adaptadores, amperõmetros, batedeiras, bombas para água, condessadores, chuveiros, chaves elétricas canipainftas, cometas para velculos, caixasfusíveis, diais, enceradeiras, esterilidadores, estufas, ebulidores, fogões, fusvveia, ferros de passar e engomar fornos, fogareiros., fios, fèrros de soldar,
fonografos, geladeiras, tnterrutores, intercomunicadores. lâmpadas, lanternas,
lâmpadas, liq'uidificadores, pilhas, lâmpadas fluorescentes, rádio-emissores, rãdo-receptores, relogios, reatores para
luz Muorescentes. sinalizadores lampejantes. soquetes, cesadores para os cabelos, transformadores, torneiras, tomadas. tomadas de correntes multiplas,
tubos conduits, termostatos, televisores,
tocadores de iscos, válvulas, ventilado=
res. voltvmetros, vibradores e watt°metros
.
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P'UREL INDOSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS
trernumaicos LTDA.

n
netas esferográficas desenhadores, data,
Termo n.9 613.493, de 21-10-63
Klbon S. A. (Indústrias AIimenticias ) dores com minas, descansos para 1441
São Paulo
e canetas, esquadros, espátulas, furados
:et, fusins, fichários, fitas para máqui.
nas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas spara
gomesacdraev
r. aia
ri
se máquinas pari
grampear,
arábica, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
ealacri
óriaors, . gis, godets, Instrumentos de
rci:tPe
escrever e de desenhos, lápis, 'ai:atiras,
molhadores, mata-borrão, márminas e
apetrechos para apontar lápis, mapatecas, metros para escritórios e para
desenhos, papel catbono. perfuradores,
pastas para escritórios, com fechos dt
metal, pastas para escritórios cosa fechos de metal, porta-tinteiros, porta.
lápis, porta-canetas, poria-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas. preaClasse 41
sas. pincéis. prendedores de papéis, perPara distinguir: Sorvete de morango cavalos, réguas, stencia, separadoras
para arquivos, sinetes, tiaras para esTétano n.° 613.494, de 21.1043
crever, tiralinha, tintas para carimbos,
Livraria e Editõra Acrópole Ltda.
tintas para duplicadores, tintas para IstSão Paulo
pressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias, pastas de tintas para
escrever e desenhos. máquina. de ea.
dereçar. máquinas registradoraa

ACRÓPOLE

INDUSTRIA IRASILEIRA
Classe 32

Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálopos, jornais nado
nais e estrangeiros, publicações Impres`s.
sas,- revistas, Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofóniClasse 4
cos, peças teatrais e dnematografIcas
Substancias de origem animal, vegetal
• e revistas impressas
ou mineral, em bruto ou 'parcialmente
preparadas e não incluídas eia outras
Termo, n.° 613.495, de 21-10-63
classes, para reforçar materiais resinoArrnazens Gerais Ilhabela S. A.
sos, a saber: mechas, trançados, agre5 o Paulo
gados, fibras cortadas e trançadas
cortados

ARATQN

ILHABELA

INDUSTRIA BRASILEIRA
Nome comercial
Termo n.° 613.491. de 21-10-63
Chocolates Dizioli S A
S ão Paulo

BANO-BANO
Indústria BraailairE.

Tétano n.° 613.498, de 21.10-63
Owens-Corning Fiberglas Corporation
Estados Unidos da América

Termo n. • 613.499, de -21-10-63
(Prorrogação)
American Cyanamid, Company
Estados Unidos da América

Classe 33
Armazens gerais
Termo n.9 613.496, de 21-10-63,
. Baeta, Rossitto e Laine Ltda.
São Paulo

PeÇall 5 504 !SOIM§

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, bomIft/IIIL
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados, balas de mascar, caramelos. crocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e
• Classes: 6, 8, 11, 21 e 31
compostos, doces de frutas em conserInsignia de comércio
vas, preparadas em massas, em calda,
em compotas e em geleias, doces gelaTermo n.° 613.497, de 21-10-63
dos, doces de amendoas, de amendoim,
(Prorrogação)
de nozes, de castanha e de frutas seInte'rnational Business Machines
cas cobertos -,ons chocolates, frutas se,Corporation
cas, passadas e cristalizadas, geleias.
Estados Unidos da América
'Termo n.° 613.489, de 1-10-63
goma de mascar, pralines, pastilhas, PuFurei Indústria e Comércio de Artefatos xa-puxa. pirulitos, pudins, panetones,
e ildityPe
Metalúrgicos Ltda.
pipocas, sorvetes, torrões, torradas
São Paulo
Termo n.0 613.492, de 21-10-63
Classe 17
Abídon A. Xerfan
Filho
PaUREL
Para distinguir máquinas e instalações
São Paulo
Indústria Brasileira
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abriPROBROOAÇIC.
Classe 11
dores de cartas, arquivos, npontadores,
Ferragens, ferramentas de tôda especie,
TRCELAORM Auff
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortacutelaria em geral e outros artigos de
lares de papel, colchetes, carimbadores,
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
cestos para papéis e correspondência,
mações para óculos, arrrelas. argolas,
Laan e s : 23 e *.S1
classificadores, clips. coladores canetas,
aldravas. armações de metal abridores
Titulo
compassos, cofres, canetas tinteiros, c.ade latos, arame liso eu farpado, asso-

.

GEVRABON

Classe 3
Substancias químicas, . produtos e pra.
parados para serem usados na medicina
e na farmácia; suplementos....nntrientei
Termo a.° 613 . 500, de 21-10-63
(Prorrogação)
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

MICISIL
Classe 3
Antibióticos
Termo 2.0 613.501, de 21-10-63
(Prorrogação)
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América

REDIMIR
Classe ,3
- Antibiótkoii

•-•
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•

Tênmo si.° 613.502, de 21-1043
Condominio do Edifício Ipê
Guanabara

Termo a.° 613.509, de 21-10-63
Condomínio do Edifício Windsor
Guanabara

EDIFÍCIO,

EDIFÍCIO

113 É

W1NDSOR

Classe .33
.
Títulode estabelecimento

Classe 33
Titulo de .estabelecimento

Têrrno n.° 613.503, de 21-10;63
Condomínio do Edificio Yolassil
Guanabara

• Tênno n.° 613.510, de 21-10-63
Condomínio do Edifício Guarahy
Guanabara

ED1F(C

L.

•

EDIFÍCIO

Y I' 1 S S (í

QUARAHY

, Classe 33 :•
Título de estabelecimento

Classe
- 33
Titulo de estabelecimento

'Te'rrno n.° 613.504, de 21-10-63
. Condomínio cla,Edificio Triunfo
. Guanabara
•

.

• EDIFÍCIO
TRIUNFO
Classe 33
Titulo de estabelecimento- •
Têrcao n.' 613.505, de 21-10-63
Condominio do Edifício Palacete
•
0--' -o

Eoluicio
PALACETE OCEÂNICO
, Cla.s.se 33
Titulo 'de estabelecimento

Têrmo n.9 613.511; de 21-1043
Casa Editora Vecchi Ltda.
•
Guanabara
•

Aventuras
em Helicoptero

,Bahia

•

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Têrtno n.° 613.507, de 21-10-63
Condnminio do Edifício Ipirangy
-Guanabara
. .

EDIFÍCIO
,
IP1RANGY

EDITEM
TURFE
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Nome comercial

Classe 32
Um jornal impresso

• Termo n.° 613.521, de 21-10-63
Takenaka S. A. — Importadora e
Termo u.° 613.516. de 21-10-63
Exportadora
Sociedade Clarindo Ribeiro da Glória
São Paulo
Classe 32
Ltda.
Almanaques, anuários. álbuns imprea
• Minas Gerais
aos, cartazes, catálogos. jornais nacio
nais e estrangeiros. publicações impres.
sai. revistas. Propaganda era rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
' e revistas impressas
IND. BRASILEIRA

.OURO VERDE)

Têrtnos as. 613.512 e 613.513, de
' 2110-63
Paulo Roberto de Medeiros e Albuneerarie

Classe 2
Para distinguir adubos
Termo n.9 613.522, de 21-10-63
Companhia 4e Minetação Novallmense
•
Minas Gerais

-

r
Classes: 6, 8, 21, 39 e 47.
Titulo de estabelecimento
Classe 21
Veículos
Termo n.° 613.515, de 21-10-63
A. J. Renner S. A. —, Indústria do
Vestuário
•
Rio Grande do Sul •
•

r

•

Classe 42
Aguardente

Têm° n.° 613.517, de 21-10-63
Mirabel Produtos Alimentícios S. A.
São Paulo

Companhia de Mineração'
ovalimensej
Nome comercial

Térnios os. 613.524 a 613.526, de
21-10-63
ladiastria de Bebidas Pirapitinga Lida
Guanabara

•

PR9RROGA06

itaffl
j_ndústria Brasileira.

• •
Classe 33
Titulo de estabelecimento
• Têrmo n..9 613.508, de_21-10-63
Condam:tiro do Edificio Turfe *
• Guanabara

EMPREENDIMENTOS
ERNESTO LEONARD! ITDAJ

glant"ihict,

Termo n.° 613.506, de 21-10-63"
Condomínio do Edifício Lyra
Guanabara

EDIFÍCIO
IARA
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. Tênno n..° 613.319, de 21-1Q-63
betu. babadores, blusas, blusões, bok
nas, bonés, boleros, eaulaaçães. casa. 1V1irabel Produtos .ètliraenHcios S. A.
"P Paulo
ciáea. capotes, calças, calça-saiu, chino.
loa santos, cintas, camisas, camisetas
calções, cartolas, coletes, corpinhos, as
mulas. cuecas. colarinhos, cueiros, ciar
péus: dolmans: echarpes, estolas: farda.
mantos; gorros. galochas. gravatas
guarda-p6; impermeáveis: . laqueias; leu
Ws, leques, lançaria, ligas, libré', lia
gerias; mantas,' meias; palas, paletó/
pantufa', pijamas. peignoira. pombos
peitos e peitilhos para camisas. pelara
nas, polainas. ponches, pullovers; qui
Inonos, quepis; regalos, robe de ciam
bre.' roupas de brim para o trabalho,
roupas feitas para crianças, roupeta de
banho; saias, sapatos, sandálias, sou.
&os, aborta, sungas, slacks, susteres,
suspens6rios, soutiens, sobretudos; -ira.
Classe 41
fes, ternos, toucas, tailleurs, • turbaaten
Chocolate
uniformes, uniformes para empregadas:
Termo n.° 613.520, de • 21-10-63
vestidos; xales
, Empreendimentos Ernesto Leonardl
Tênno n.° 613).514, de 21-10-63
•
Ltda.
Editora 'jornal da Bahia

• Classe 41
• Bolacha e waffer
A. 1. REMI S. A.

••••••••••~9

tono Auras

Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas.
secni-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles tuturala ou artificiais, anáguas, aventais,

•Tárrno a.° 61331.8, de 2140-63
Turismo Empreendimentos g . A.
•
Pernambuco

TuRismci

.Empreendimentos_Sg":
Nome comercial ,

Classe 41
Vinagre
.
•Classe 42
Aguardente: aniz, a peritivos, bagarelra,
batidas, brandy. bitter. cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra
eia. gingar, kirach, kununel. licores,'
mann:ha/tos, nectar. plpermint. Port.
cher, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whiskY
Classe 43
Águas 02M/ia:das, guaranás. refrescos,
refrigerantes, sodas de frutas. xaropeio,
l
essências para refrigernntet
•

.et
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Termo a.'. 6l3.523, de 21-10-63
Laia Erthal
Guanabara
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res. motores e suas partes, peças para nas para indústria de tecidos, tesouras

automóveis não incluidas em outras
classes, alavancas, altemadores, máquinas amassadeiras. máquinas amassada'.
ras de brro e concreto, máquinas de
abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas, máquinas para arqueação de embalagens, anéis de esferas pa
ra rolamen(:A., anéis de óleos, anéis para
facilitar o arranco dos motores, autolubri 4ié.-klores, anéis .oturac.'ores, apareClasse 25 lhos . para rnistin a de combustiveis de
Flores e plantas artificiais
motores a explosão, anéis da segmentos.
nrmos os. 613.527 a 613.529, de
bielas, bombas de ar comprimido, bom21-10-63
bas lubrificantes bombas de circulação,
halú,ttia de Bebidas Pirapitinga Ltda. bombas,
Ge combustiveis para motores.
Guanabara
bombas para óleo, burrinhos, bombas
de água e gasolina para automóveis.
blocos de motores, bombas hidráulicas.
i bombas centrifugas, rotativas, de deslu
camento e a pistão, blocos centrifugadoindústria Braáileira
res. industriais para líquidos e pós, des.
natadeiras, homogeinisadures, máquinas
Classe 41
brunidoras caldeiras, compressores...ciVinagte
lindros, cámbios, cabeçotes máquinas
Classe 42
adaptadas
na construção e conservação
Para distinguir: Aguardente. anis. aperitivos bagaceira. batidas, brandn, bit- de estradas máquinas de costura, máter, cachaça, cervejas, cidra, conha- quinas centrifugas, máquinas para elaque, extrato de malte fermentado, fer- reas. clarificar, refinar, misturar a punet, genebra, gengibirra. gin, gingar. rificar líquidos e pós, mquinas compresbrach, kumel, kores, maranquinhos soras, máquinas classificadoras, máquinectar. piperment, ponches, rum, suco nas catadoras, máquinas de centrar, máde frutas com alcook vinhos. vodka. tunas para cortar, carburadores, carter
de embreagem carter de motor, cubos
whisky
de-placas de embreagen, caixas de luClasse 43
Aguas artificiais,- minerais e naturais brificação. 'diferencial, distribuidores de
bebidas espumantes sem álcool, gasosas. gasolina ispositivos de arranque, máging e rale. guaraná, refrescos, soda- quinas desempalbadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras, espuadeiras.
limonada, sifões e xaropes
embreagens. engraxadoras, centrifugos,
Têrmo n.° 613.530, de 21-16-63
Induconcke S. A. — Indústria e máquinas enssacadoras, elevadoras, es• meris, exaustores para forjas, engenhos
Comércio
de cana, expremedeiras para manteiga,
Guanabara
engrenagens, engrenagens para mancais,
e
engrenagens para cremalheiras, engrenagens de comando das válvulas, eixos
de transmissão, direção, elevadores hidráulicos, engrenagens multiplicadoras.
guindastes, guinda tes para caminhão.
indústria brasileira
fresas. máquinas para furar. geradoras.
guinchos de rosca sem fim, guinchos de
Classe 44
segurança, guinchos de transporte aéreo,
Para distinguir: Cigarros, cigprrelras, gazeificadores de liquidos, combustiveis.
cinzeiros, cachimbos, carteiras para fu- geradores de eletricidade, juntas univermo, charutos, cigarrilhas, filtros para sais para condutos 'água de motores e
piteira- se para cigarros, fumos em fo- máquinas, laminadores a frio e a quenlha ou em ‘ corda, isqueiro, piteiras. tu- te para - aço e outros metais, lançaeeiras,
bos de cachimbo, rapé, tabacos
máquinas de lavar roupa e pratos, máqui2as batedeiras, mancais para brocas
Termo a.' 613.531, de 21-14)-63
Gráfica e Editora Dom Bosco Ltda. motores elétricos, máquinas operatrizes.
máquinas misturadoras de barro e de
Guanabara
concreto, máquinas borracheiras e má.
máquinas
aisáq
téx teisc,erem
eDocom
ipga°rriaf
para
meadétras, máquinas para meIndustria Brasileira vimento de terra, máquinas de rotular,
martelos a vapor, motores de combustão
Classe 32
interna, elétricos e a gás, motbres para
Almanaques, anuários, álbuns impres- bicicletas e motocicletas, multiplicadosos, cartazes, catálogos. tornais Iodo res, molas para máquinas, molas de
anis e estnusgeiros, publicações Impres- válvulas, macacos hidráulicos, magnesas. revistas. Propaganda em rádio. tes de ignição, mandris, pedais de alatelevisão, Jornais, programas radioRmi- vancas de embreagens, planetárias de
Ca, peças teatrais e cinematográficas parafusos sem fim' e de rodas, pontes
e revistas impressas
quando arte de máquinas, rolos ara estrada e imressão, pistões de motores, piTermo a.° 613.532, de 21-10-63
nhões, prensas, máquinas pulverizadoFacchini S. A. Construtora P1'4:411111
res, plainas de mesa, placas para torSão Paulo
nos, polias, redutores, rolamentos, silenciosos, segmentes de pistão, serras maculem*, serras hidráulicas, serras de fiPACCHINI
ta, máquinas secadoras, máquinas para
Indústría Brasileira serra, máquinas salgadeiras para mantelga. teares. tarbinas, torcedeiras, máquinas
para tecidos de tapeçarias, máqui.
Classe 6
faca distinguir* Maquinas e suas par.
tIMI lategrantas para fins Industriais maPREÇO DO NÚMERO
gote% ch prec1so, máquinas- opsratri.

&Via.
Indústria Brasileira

taiivas, máquinas ara soldar, tornos
mecânicos, tornos de revólver, máquinas
Termo n.° 13.533, de 21-10-63
Facchini S. A. Construtora Predial
São Paulo

ero

quinas
as

.PROMOTEC.
Classe 33
Insígnia

PACC:11Ni

Classe 33
Titulo de astabelecirnento
Tèrrno ri.° 613.534, de 21-10-63
Irmãos Nerguisian
São Paulo

•

CP451214,4N

Termo a.' 613.537. de 21-10-63
Edgar Nalini

•

Termos ns. 613.539 a 613.543. de
21-10-63
Occhialini Auto Capas Indústria e
Comércio Ltda.
_ São Paulo

LUOLIO

In dústria

.*

g
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões. boinas, botas, babadouros, casacot, coletes, capas. chales, .achecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpe&
fraldas, galochas, gravatas, gorros. Ia*
quetas, luvas, ligas, lenços, leques.
mantós, meias. maillots, mantas, mandrião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos.. suspensórios, sou.
dem tailleurs. toucas e vestidos

ou r,
rj..,19 9E31
17

Bra

INDITSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Titulo de estabelecimento

Classe 23
Artigos da classe
Classe 27
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da classe
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não e seus artefatos: camurças
vaquetas, cromos, pelicas e seus artefatos: almofadas de couro, revestimentos de couro e peles, arreios, bolsas
carteiras, caixas, chicotes de couro. tunelras, capas, estojos, malas, maletas
guarnições de couro para veiculas. capas para livros e álbuns, porta-notas,
porta-chaves, 'porta-niquels, rédeas, pai.
ias, selins, sacos para viagens, sacolas,
solas e solados de couro, tirantes de
arreios e valises
Classe 33
Insígnia comercial

Temo n.° 613.536, de 21-10-63.
Casimiras Nobis. S. A.
São Paulo

Têrmo n.° 613.544, de 21-10-63
Tyresoles Pato Branco Ltda.
Paraná

Tareio n.° 613.535, de 21-10-63
Irmãos Nerguisian
São Paulo

LU= .

Ogil

1.1111MINOMIIIM,~7.••n•••n11......~....ffile•M•MIÉNEMINII~P

TYRESOLES
PATO BRANCO

INRIADS1.1fiRA

Classe 41
Para distinguir: Farinhas alimenticias
Inclusive de trigo
Termo n.° 613.538, de 21-10-63
Occhialini Auto Capas Indústria
Comércio 'Ltda.
São Paulo

Classes: 33 e 39
Titulo
Termo n.• 613.545, de 21-10-63
Paulo Schafranski
Paraná

armazem Ideal
Classes:- 41. 42, 43 e 44
Titulo
Termo n.° 613.546, de 1-10-63
Pedro Barbosa da Silva
Pernambuco

MIDIAN
Indústria Brasileira
Name comercial

1U2 HOJE: CR$ 4,00

Classe 6
Máquinas para beneficiamento da fed.
aba de mandioca

