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ANO XXII — N.° 3/

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisaes do s Sr Ministro

Rio, 12 de fevereiro de 1964
S. A. Fábrica Leite as Alves Industrial de Fumos — recorrendo do
despacho que indeferiu o pedido de
privilégio de invenção para ,— Nevo
processo para fabricação de charuto Se aparelho respectivo — termo
52.019„
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Acolhendo o parecer do D. N.
P. 1., e à vista dos laudos técnicos
do fls. 86, • 88, unânimes no sentido de novidade imprescindivelea configuração do invento, conheço do recurso, nos termos do artigo 15, da
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, provendo-o, a fim de denegar a patente requerida.
de fevereiro de 1964.
Em
Ass. Egydio Michaelsen — Mirastro da Indústria e Comércio.
Miguel Lancellotti, nos autos do
recurso interposto por Armações de
Aço Probel S. A. — contra o d.ferimento do *termo 197.898, frase
de propaganda: Colchão de Molas
Lancellotti — seu sonho de tiidaa
as noites.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
.'especho:
Na ordem administrativa não cabe
11Stie recurso.
Em 26 de janeiro de 1964. Ais.
gydio Michaelson — Ministro de
Indústria e Comércio.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
CERAL
Dosktjt:cia de Processo
Rio, 12 de fevereiro de 1964,
' Nicelino Guimarães Moreira -- no
pedido do desist ê ncia do pedido de
privil,:gio de invenção: Nevo elevador de projeção para grãos — termo
114.023 — Anote-se a desistencia e
arquive s. o processo.
Exigências
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S. A. Superba Grande Fábrica de
REVISTA DA PROPRIEDADE!Artefatos
de Borracha — recorrendo
do despacho que indeferiu Virmo
242.144 — Aguarde-se o transcurso
INDUSTRIAL
do prazo de tolerância de três meses,
o

rios da patente 64.963 — privilégio de invenção — Compareça ao
Departamento a fim de tomar conhecimento do parecer técnico, contrário a substituição dos relatórios e
diga no que 4iir do seu interesse.
Termo 137.991 — Vicente Nesi
—.. privilégio de invenção — Mantenho a exigência. •
Termo 137.996 — Jader Corneis°
da Fontoura — privilégio do invenção — Mantenho a exigeneia.
Terna() 138 576 — Natal Nie:ielle
Bertoldo modelo de utilidade —
Mantenho a exigência.
Cia. Johnson &, Johnson do Brasil, Produtos 'Cirúrgicos e Elida Larkani — nos pedidos de teconsidernção do despacho de deferimento do
termo 115.307 — privilégio cie invenção para: Aperfeiçoamentos em
calças femininas — do requerente:
Hideo Kunnele.
•Mantenho o despacho concessivo
do registro, em face ' dos pareceres
Irmãos Dal Colletto Ltda. — rio
dos técnicos.
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo ...
130.816: privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em máquinas de furar — do requerente —
Irmãos Yadoya S. A. Fundição e
Mecânica.'
Nego o pedido de" reconsideração
e mentenho o despacho concessivo
da patente em face dos pareceres
técnicos.
Arquive-se.
Termo 112.460 — Milton Loper
N.° 137.442 — Jonquim Ferreira
Linhares — modelo de utilidrde —
de Aguiar Juniot — modelo cie utilidade — Arquive-se.
NP 141.135 — Armando Mendes
da Amorim — privi %éeio de InvenArquive -se
ção

para a prorrogação.
remoo 413.998 — Fábrica de Car•
rocerias Metropolitana S. A. —
Prossiga-se no andamento do processo ficando sem efeito o despacho que
arquivou, uma vez que a exigência
não processo, por se tratar de nome
comercial.
Termo 447.956 — Mauro Gomes
Moraes — Prossiga-se ficando sem
efeito o despacho que arquivou o
processo, uma vez que a exigência
não se justifica em face da própria
denominação registrsuide.
Tiffri0 449.142 — Peter Eduard
Frankel Torno sem °feire o des.
pacho que arquivou o processo, da'
Diversos
terminando sejam apreciados os no•
Herbert Alberts e Ernst Bemt — vos exemplares pela S. de Exame
Fábrica de Zippers Rubalon Ltda. Formal.
— nos pedidos de reconsideração de
Reconsideração de Despacho
despacho de deferimento no termo
137.197 — modelo industrial para
Cia. Nacional de Doces Alimentf•
— Nevo modelo de fecho corrediço
— do requerente — Yoshida Kogyo cios — no pedido de reconsideração
- K.K. -- Mantenho o despacho do despacho de indeferimento do tare
concessivo da patente em face dos mo 353.020 — expressão de puma.
pareceres dos técnicos, uma vez que ganda: Na festa Passoquinha Paulise
não foi provada a falta, de novidade. ta presente, Vida garotada contente
-- Reconsidero o despacho q ee indo.
feriu o presente pedido para efeito
EXPEDIENTE DO DIRETOR
de conceder o registro a frase regiaGERAL
traniio
dsa, nos termos do perecer da
Divisão.
Ria, 12 de fevereiro de 1964
Termo 402.187 — Eau de Cologne
As Parfilmerie Fabrik Glockengasse
Prorrogação de Registro
— nP 4.711, Gegenüber Der Piece
depost Von Ferd. Mulhens — mar•
Termo 407.465 — marca — Mont- ca em prorrogação n.° 4.711.
blanc — classe 17 — do requerente
Montblanc Simplo G.M.B.H. —
Reconsidero o despacho de fls. 19
Torno sem efeito — "ex-officio" — para confirmar a prorrogação, devera.
o despacho que arquivou o processo, do, porem, o registro ter vigência
para confirmar a prorrogação do re- até 23 de maio de 1968, nos termos
gistro com vicencia até 23 de maio do parecer do Diretor da Divisão de
de 1968.
Marcas.
efeito de conceder • patente requerida, nos termos dos novos pareceres
técnicos.
Braspla S. A. — IndKstria e Comércio de Material Plástico — No
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo n.°
108.067 — modelo de utilidade para — Uma válvula de vedação de
objetos Ocos insufláveis.
Reconsidero o despacho que deferiu o presente pedido para efeito de
determinar seja feito nevo exame
técnico, mediante a aplicação da oposição entrada dentro do prazo legal.

Diversos

Diversos

Transbrás Advocacia e AdministraMacmatt S. A. — no pedido
ção Ltda. — no pedido de desarqui- transferência do termo 335.351 de
vamento do termo 318.213 — titulo marca: Ronrio
Arquive-se.
— Nada há que deferir, uma vez
Reconsideração de Despachos
que o processei incidiu em arquivaTermos:
Viúva Antonio J. Fernandes
General Electric Cemooriy — no mento.
Filho Ltda. — no pedido de pror- seediido de restauração
N.° 563.720 —
28c:
— Indés•
oã tudmoo dieosleech
Glowin Importadora e Exportado- triz Brasileira de 563.731
rogação da patente número 2.332
Produtos
Quitni•
ra Brasileira Ltda. — no pedido de cos S. A. — Torno zem efeito
— modelo industrial — Preste esprivilégio de i nvenção
urgência no termo -445.401 — Sim, despacho que arquivou o processo,•
clarecimentos .quanto ao prazo.
Aperfeiçoamento em trinco magnéti- aguarde
oportunidade tal como suge- uma vez que a exigência foi atendida
co — Reconsidero o despacho que re
Bota eai Vibrormfters. Inc. —
•
da Divisão.
ao prazo legal.
indeferiu
o
presente
pedido,
para
pedido de substituição dos relató-
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DI4R10 OF.:CIAL (Seção III)

Fevereiro de 1964

- As Repartições Públicas
• - A8 Repartições Púbticas
-eingir-se--ão às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicaçãe nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
Jornais, diariamente, até às
041•104• ftat.
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos scibado8,
.ALBERTO DE BRITO FREIRA
pelos órgãos competentes.
4
•
quando deverão fazê-lo até dist
- A rm de possibilitar a rec a Po o* meçam aia ensemeie
les•
nV$Ç
IP
05
~dl ICAÇO4.4
11,30 horas.
mem,
de valores acompanhaALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
MURLO
FERREIRA
- As reclamações pertinen-i
dos
de
esclarecimentos quan&?
les à matéria retribuída, nos'
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, de.
usem as interessados prefesaem:, /0
Perito ser formuladas por esrencialre-ente- cheque ou vale,
oubinotdoda
ellal.11.1~T~
tompuiremment
crito, à Seção de Redação, das
PromprfoMar 94414•11rNel de Meirdo•••n••
postal, emitidos a favor do
às 17,30 horas, no máximo'
ão Ou/4~U • CoMénele
Teioureiro do Departamento
até 72 horas «pés a saida dos
Imprima(' tias ricineasio Dapartameare Se
de Imoronsa Nacional.
órgãos oficiais.
- .0s suplementos -às edi- Os originais deverão ser
- ASSINATURAS
ções dos Órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados,,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES a PAPTICULAREll
os solicitarem no ato da «sai•
reito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
Cr$ 800,00 Semestre • •
Cr;
450,00 - O funcionário público feSemestre
.
.
exterior, que 'serão sempre
Cr; 1.200,00 Ano •
•
. Cr$
900.00 dera!, para fazer jus ao desAno • • . .
anuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
Exterior;
.Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assica, por MJ meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
Cr$ 1.300,001Ano
- As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar
poderão ser auspensas sem parte superirr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- urd, C- venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês c o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr 0,50. se do mesmo
renovação CO171 antecedência I,ano, e de Cr 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar soluçcio de mínima, de trinta (30) dias. I decorrido. •
dade de stUU assinaturas, na

EXPEDIENTE

••n

N.° 119.797 -- Research Enginee-ling And 1Vlanufacturing Inc .. -Cumpra a erigência.
N.° 120.291 - Imperial ChemiRio, 7 de fevereiro de 1964
Cal Industrues Lirnited - Cumpra
a exigência.
Notificação
Abbott LaboratoN.° 120.621
Uma vez decorrido o prazo de re- ries - Cumpra a exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei • N.° 123.788 - G.X.N. (coup
e.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez Services Limited - Cumpra a exidias - para eventuais juntadas de gência.
recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 123.807 - Pittsburgh Piai*
valido nenhum interessado, ficais, Gins., Company - Cumpra a 8X1notificados os requerentes abaixo [Onda.
mencionados a comparecer a êstte
N.° 123.764 - Rousael Uclaf
•DeDpartamento a fim de efetuarem Cumpra a exigên cia.
o pagamento da taxa final concernenN.° 134.836 - •Justino de Mote à expedição dos respectivos Cer- reis, Irmão S. A • IndXstria, Comékprazo
de
sesserda
tificados dentro
6C.0 e Importação - Cumpra a elclta dias - na forma .do parágrafo gência
único do artigo 134 do Código da
N.° 120.931 - Societe Des UsiPropriedade Indu-trial.
nes Cbiraiques Hhone-Poulenc
Cumpra a exigência
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 123.362 - Antonio Pires -DEFERIDO
Cumpra a exigência.
N.° 123:363 - Antonio Pires N.° 114.880 - Aparelho pulveri- Cumpra a exigência.
zador de inseticida - Luiz FrancisN.° 123.324 - José Jeroidmo Ca
co lk Irmão Ltda.
•
valcanti Filho a José Cursi - CumN.o 119.580 - Escavadeira de ,
pra a exigência.
lança rígida particularmente própria
N.° 131.813 - Com Products
para a escavação de trincheiras de Company - Cumpra a exigência.
paredes verticais - Ignazio Faina.
N° 131.008 - The Pillabury
Company - Cumpra a exigência.
Modelo de utilidade deferido
N. ° 131.814 - Com Products
Company - Cumpra a exigência.
N.° 113.547 - Esguicho para
N. 0 173.312
Rod Bel S. A. In
água - Sergio Itianfredi.
dXstria e Comércio - Cumpra a
exigência.
Erigem:as
N.° 131.859 - João Bartoleto Filho - Cumpra a exigência. •
N.° 105.961 - C BE COmpanhia
N.° 131.860
Paulino Pine Brasileira de Extrusio - Cumpra a
Cumpra a exigência.
exigência.
tê.° 123 ..985 - Ruy Sarzedas N.° 107.472 - Chernisché Werke Cumpra a exigência.
Witten Gesellschaft Mit BuchrankN.° 123.233 -- The Dow Chemiter Heptung - Cumpra a exigên- cal Company - Cumpra a exigência.
4*.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES

•

•

•

Diversos
• _ .
N.° .122.224 Cofirna Coam*.
nhia •Faabricadora de .Implementos
Agrícolas - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Rio, 12 de fevereiro de 1964
Notificacio
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n,° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias.
para eventuais juntadas de
I recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados 'os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Depar•
tamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias
- ork formo do parágrafo Knico do
artigo 134 do Código da Propriedade industrial.
Privilégio de invenção Deferidos
Termos:

hidráulica - Requerente: iChalmers Manufacturhig Conipany.
•
I N.° 110.562 Dispositivo ile
mancai ou apoio em viaturas automóveis - Requerente: Gesellschaft
teur Lrnischeri Fortschritt
M.
B: H.
N.0 110.563 -- Mancai elástico de
molejo, em particular para viaturas
- requerente: Gesellschaft Fui Technischen Fortschrint M i Bi H.
N.° 110.565 - Embreagem elás
tica para transmissão • de torque Requerente: Clernens Augus Voigt.
N.° 111.148 - Correia de Borracha com superfície de tração de
fibra • erocesso de fabricar a mesma - Requerente: Rriybestos Manhattan. Int.
N.° 111.203 - Aquecedor de tu, boa verticais - Requerente: Yuba
C,onsolidated Industries Inc.
N.° ,1.213 - Dispositivo do comando dos Ievantadores de vidro para as portas de automóveis - Requerente: Fábrica Italiana Magneti
Exigências
N.° 105.453 - Man Mohan Suri
Marelli S.P.A.

N° 107.905 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a processo e apareN.° 110.690 - Material Industriei
lho para confecção de pneumáticos S. A. E. Construdions Mecaniques
requerente - Dunlop Rubber S. A. Renens - Cumprem a exiCom pany Limit.d.
- Cumpra a exigência.
N.° 112.883 - Perfect Circle
N .° 108.573 - Montagem de dia
gentia.
fragni a para bomba de combustível Corporation - Cumpra a exigência.
- Requerente -- A C F - IndusN.° 112.931 - J. M. Voith •G.
tries. Incorpora ted .
144. B. H. -- Cumpra a exigência.
N.° 1d8:608 - Gechetas MagnéN.° 113.094 - General Electric
ticas e processo para confeccioná-las Corrigi - - Cumpra a exieência.
- Requerente - The B. F. OcoN.° 123.365 - Pandelis Rareiamdrich Company.
boa Harehambides - Cumpra a ein •
N.0 109.464 - Instalação de con- gência
trôle para freios de amortecimento I N.° 104.570 - The Budd - Cart;da pá - Diretora de uma máquina peny - Cumpra a exigência.
•

•
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OIARIO OFICIAL (Seção 'ti)

N. 439.294Paradinha - AmaN.° 111.522 - Industriewetk
Schaeffler P H G -• Cumpra á deu Augusto Paradinha - classe 41.
N. 439.383 - Esp:gão
Cereaexigência.
lista Espigaó, Limitada - cl. 41.
N. 112.890 - Cavitron • UltrasoN. 439.866 - Maveroroy - Maalce Inc .,- Cumpra a exigência.
veroy Indústrias Frigorificas SociedaN.° 113.077 - The Dre'zkett de Anônima - cl. 40.
Company - Cumpra a exigência.
N. 440.038 - Angiolucci - Irmãos Angioluccl -••• classe 42.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N. 440.133 - G a- Companhia e
DE PESQUISAS
Tecidos Guaratinguetá - classe34.
DIA 7 DE FEVEREIRO DE .1964
N. 440135 - G - Companhia
Fiação e rec:dos Guaratinguetá Notificação
classe 37.
N.. 440.136 - G - Companhia e
Uma vez decorrido o prazo ac . recurso previsto pelo artigo 14 da Lei Tecidos Guaratinguetá - classe' 22.'
N. 449.137 a- G
Companhia
número 4.048 de 29 de dezembro' de
1961 e mais dez dias - para evenuais Fiação a Tecidos Guaratinguetá - cl.
Juntadas de recursos, e do mesmo não 24. se tendo valido nenhum interessado,
Na 440.609 - Odeon - Indústrias
ficam notificados os requerentes abai- Elétricas e Musicais Fábrica Odeon
xo mencionados a comparecer a , este S. A. -a- 'cl. 8.
Departamento a fim de afanarem .o' - pa- . N. 440.646 Odeon - Indústrias
gamento da taxa final concernente a FJétricas e Musicais Fábrica Odeon
expedição dos respectivos certificados S. A. - cl. 8.
dentro do prazo de sessenta dias - na
N. 441.134 - Mississipi - lçaribe
forma - do parágrafo único do artigo Sociedade Anónima, Indústria e Co134 do Código. da Propriedade Indus- mércio - cl. 23.
trial.
N. 441.207 - Priscila - Sebastião
MARCAS DEFERIDAS
de Oliveira - cl. 41..
N. 441.3-15 - Excelsior
Trans- Airesearch - The Garrett Corp
portes Excelsior Limitada - 'classe
cl. 6.
26.
N. 424.808 - Denia - Companhia
Anonima Toddy Venezolana - classe
INSÍGNIA DEFERIDA
41
N. 434.570 - Socidro - SoctatO
N. 426.818 - Futebol - Galena
Safety Razor Co of Brazil -- classe Sociedade de Engenharia Elétrica e
48 (cota exclusão • de utensílios para Hidráulica, Limitada - classes 6, 8.
11, 16 e 33 (artigo 114),
tnanicure) .
•
a
FRASE' DE PROPAGANDA
N. 428.652 - Cicarbeta - ProbioDEFERIDA
'tical Laboratórios Limitada - classe.
3. •
N. 432.152 - Rhodia A Marca
Lig• N. 429.350 - Chesterfield
Confiança - Companhia Química
gett
Myers Tobacco Co - classe de
Rhodia Brasileira - classes I 44.
- 8 - 22 -23-28 -. 36 e 48
N. 429.350
Oradexon Organon (art. 121) .
- Companhia Farmacêutica Organon
N. 433A73 - A Casa Jose Silva
do Brasil, Sociedade Anônima - cl. 'Vende Pelo Menor Preço A Melhor
3;
Qualidade - Casa José Silva Confecclasses 8
•N. ' 429.977 - Astória - Susanna ções: Sociedade Anônima
- 12 -13-15-23-24-30
Goffart - cl. 46.
N. 434.544 - Fitosedan Massone -35-.-- 36 - 37 - 40 e 48 (art.
121).
• - Lass Moura Brasil Orlando Rangel
'
S. A. - d. 3.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 434.571 - Socidro - Socidro
Soc. de Engenharia Elétrica e HidráuN. 427.881 a-- Auto Plat-do Brasil
lica Limitada - cl. 11.
Platinados, Indústria ,e Comércio, LiN. 434.572 - Socidro - Socidro mitada - Auto Plat do Brasil PlatiSociedade de Engenharia Elétrica e nados Indústria e Comércio, Limitada,
Hidráulica Limitada - cl. 6.
- (art. 109 n. 2).
•
N. 434.569 - Socidro,_ Sociedade'
N. 436.815 - Korreeto - The
de Engenharia Elétrica e Hidráulica.
Scholl 1VIFG Co Inc - cl. '10.
N. .437.639 - CrIsaclorin - Labo- Limitada - Socidro. Sociedade de Enratórios Fruintost Sociedade Anônima genharia Elétrica e Hidráulica, Limitada - (art. 109 n. 3).
- cl. 3.
•
N9 435.306 - 'Mapla S. A. IndúsN. 437.940 - Colecaico - Labor- trias de Materiais Plásticos - Materápica Bristol Sociedade Anônima, pla S. A. Indústrias de Materiais
Indústria Quimica e Farmacêutica - Plásticos - art. 109, n9 2.
4
cl. 3. •
•
N. 437.941 - Trombolis - Labor..
AVISO AS REPARTIÇÕES
terática Bristol Socledade Anônima PÚBLICAS
Indústria Química e Farmactutica cl. 3.
O Departamento de ImN. 438.556 - Victor - Victor
Tromaz Mauri - d. 28..
N. 439.273 - Tungsram - Egyesult • Izzolampa Es Villamossagi R T
- cl. 8 (com exclusão . de máqualas
domésticas, d namos e dínamos manuais).
N. 439.293 - Veado - Menna
Barreto, Com panhia Limitada - cl.
41.

prensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o

cancelamento da remessa a
• partir daquela data.

• evereiro de .1904 nact.a

N9 438.971 - Administração de1

N.° 364.892 - Hélio Paccola
Cia.
N.° 388-.452
Scotty Gravatas e
mero 3.
•
Confecções Ltda.
Titulo de Estabelecimento Deleridos
N9 364.131 - Mabicap Emprêsa de ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS

Bens Abens Ltda. - Administração
de Bens Abens Ltda. - art. 109, nú-

Mobilização de Capitais - Mobicap
Emprêsa -de Mobilização de Capitais • (Ficam os processos de marcas abaixo
mencionados arquivatlos).
- classe 33 (art. 117, n 9 1).
N 9 431.967 - Flores Lucia Saboya
N. 412.898 - S. A. Empresa de
-- Flores Lucia Saboya Ltda. - clas- Viação Aérea Rio Grandense Varig.
ses 45 - 25 (art. 117, n 9 1).
N.° 416.240 - Dias Mateus S. A.
N 9 439.327 -IICCC- José de Comércio Importação.
Souza Marques - classe 33 (art. 117,
N.° 416.253 - Suphoeles Panantis
119 1).

Kelaris.

-

'
N9 439.867 - Ao Barulho de São
N.° 416,384 Poços Artazianos
Caetano - J. Rodrigues 8: Ciai Limitada - classes 12 e 23 (art. 117, Comer S. A.
N." 416.776 - FranciSco Brasil Pea
n9 1).
-N 9 439.900 - .Lina Cabeleireiros reira da Costa.
Manicures e Pedicuras - Corina AlN. 417.175 Confecções Della
ves Develly - classe 33 (art. 177, Ltda.
•

nO 1) .
• N9 440.139 - Emblemát i ca - F.

Dei Nero S, A. - classes 11- - 28-32-38-41-42-4344 - 48 e 49 (art. 117, n9N9 441.013 - Loja Okamoto - Takeshi Okamoto & Irmão Ltda. classes 8 - 13 - 14 - 45 - 23 24 - 25 - 28 - 36 - 37 - 48 -- 44
- 48-49 (art. 117, n9 1).
N9 441.117 --- Gaucho CabeleirowJovino Borges - classes '33 - 48 (artigo 117, n 9 1)".
N 9 441.181 - Casa Flor da Sina
- Nazih Youssef Nassar - ciasses
11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 22 23 - 24 - 28 - 35 - 36 - 37 (artigo 117, n9 1).
N 9 439.931 - Importadora Brasília
Ltda. - Importadora. Brasilia Ltda.
- classes 2 - 11 - 16 - 33 -'41
(art. 117, no 1). . - •
N 9 440.287 - Matogrossenáe - Malharia Matogrossenne Ltda. - classe
36 (art. 117, n9 1).
EXIGÉNCIAS
N o 442.361 - Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S. A. - Satisfaça exigência.
N9 442.406 - Cia. Bandeirantes de
Automóveis S. A. - Satisfaça exigência.
N9 442.559 - Laboratório vittteampo s: A. - Satisfaça exigência..
N 9 442.5E0 - Rio Lar Comércio de
Utensílios Dorn Asticos Ltda. - Satisfaça exigência.
N° 442.574 - Estúdio Gráfico Reprocolor Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 442.581 - Macshay Importadora Ltda. •- Satisfaça exigência.
N9 442.587 - Montex Montanhesa
Textil Industrial S. A. - Satisfaça
exigência.
-N9 442.743 - Indústria Camas Progresso S. A. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
N O 435.519 - Casa Munhoz S. A.
Comércio e Indústria - Aguarde-se.
N O 435.608 - Associação dos Empregados no Coméroio do Rio de Janeiro - Aguarde-Se.
N9 436.317 - Lixa Reclame Ltda,
Aguarde-se.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
•
CHAMADA PARA PAGAMENTO
DA TAXA FINAL
Dia 7 de fevereiro de 1964

N." 417.176 -f Viação Raunidas Bras' S. A. -silera
' N.° .417.249 - Padroniza Feres Pe..
tiópolis Ltda. '
N.° 417.281 - Arnoni lenci Cl Cia.
N. 417.306 '- Paulacánti Editora e
Publicidade Lida .
N.° 417.414 - Exibidora Cinematográfica São José L tda.
N." 417.499 - Aimbire Oberlander.
N. 417.515 - José Antônio CUrSill0.
N.° 417.535 - Lampex Indústria e -Comércio Ltda.
N." 417.665 - Aprazivel Comercial
Impo:tadora Ltda.
N." 417.763 - Santa Paula Papel e
Celulose S. A.
N. 417.788 - Ind. e Comércio de'
Madeiras Parthenon Leda.
N.° '417.809 - Farmácia Nõvo 'Horizonte Ltda.
N." 117.867 - Soc. Anónima Brasileira e Comercial. Sabia.
N. 417.917 - Maeri Comércio e
Participações S. A.
N.° 417.974 - Gráfica Lufar Ltda. .
N.°. 417.985 - Cortes Comércio e
Importação S. A.
N.° 418.033 - Ferdinand 'Pericks
Yomyonte.
N." 418.035 - Ferdinand Paridas
Yomyonte.
418.0153 - Bazar Augusta Ltda.
N. 418.122 - • Geraldo M. A.
Breyer.
N.° 418.168 - 'Metalúrgica Cadimar
LtdNa.....118.360
- Alcino Biancardi.
N.° 418.364 - José • Eduardo Carvalho.
N. 418.552 - Sebastião Fernândes
de Oliveira.
N.° 418.553
Fundição de Metais
Silumal Ltda.
•
N.° 418.556- Metalúrgieá' Cabuçu
Ltda.
•
N.° 418.577 - Ludo Móveis Ltda.
N. 418.893 - Publicidade a Comarca Ltda.
- Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
.
•
EXIGÊNCIAS

1/à 7 de fevereiro de , 196t
N.° 430.140 - Frigorifico Santo An-

tônio S. A. - Satisfaça exigência.

ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCAS
São convidados os requerentes aaaixa.
mencionados a comparecerem a èste
t Ficam os processos abaixo menciona.
Departamento a fim de _efetuarem o dos arquivados).
pagamento da taxa final dos mencionaN.' 380.854 - Viagens e Turismo
dos processos de marca-.
Ockleme
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NO 414.322 - Farbenfábriken Bayer tificando-se; onde couber e desdobre
N.° 416.077 - Theophilo Pasternak
Aktiengesellschaft - Cumpra a exi- o pedido se quiser.
N.° 386.926 - Macapa Indústria de Sobrinho.
gência.
Auto Peças S. A.
N.° 416.121 - Açofema Importação
N.° 584.802.-- Blanco ImportadoN 9 414.332 - Farbenfabriken Bayer
N.° 390.138 - Sociedade Brasileira Indústria e Comércio Ltda.
Aktiengesellschaft - cumpra a exi- ra e Exportadora Ltda. - Aguardele Engenharia e Comércio Sobrenco
N.° 416.128 - I. M. Ippolito.
se. gência.
N. 416.135 - Leonover Confecções
S. A.
N.° 588.547 - Comércio e IndúsN9 466.173 - Laboratório Farmacêutico Natus Ltda. - Cumpra -a tria Mannex do Brasil S. A. N.° 392.153 - Henrique Victor Lage. Ltda.
N.° 416.158 - Emprêsa de Cinemas exigência.
,
Aguarde-se.
N.° 392.154 - Henrjque Victor Lage.
N. 396.070 - Georges Simon Ligot. Cairo Ltda.
N9 485.693 - Sondar do Brasil S.
N.° 600.728 - Condomínio do
N.° 416.159 - Emprêsa de Cinemas A. indústria Farmacêutica - Cum- Edifício Sisalmar
N.° 400.308 - Resinann Produtos de
- Aguarde-se. , •
pra
a
exigência.
Cairo Ltda.
Beleza Ltda.
N.° 615.430 - Torrefação AssoNg 571.304 - Marcel LouiseMichel
N.° 416.236 - Dias Mateus S. A.,
N.° 400.435 - Ircom Indústrias ReuAntoine Bich - Cumpra a exigência. ciadas Indústria • Comércio goelaComercio e Importação.
nidas e Comércio em Geral S. A.
N9 599.516 - Leopold Web - Cum- dada Anónima - Aguarde-se.
N." 416.238 - Dias Mateus S. A., pra
N.° 400.523 - Max Sloboda.
a exigência.
Comercio
e
Importação.
N.° 400.576 - Ely Barboza da Silva.
Prorrodnio de Processos
NO
621.769
Kollmar & Jourdan
N.° 416.239 - Dias Mateus S. A.,
.0 400.613 - Pinto El Piccoli.
A. G. - Cumpra a- exigência.
Comercio e Importação.
N.° 400.879 - Mauricio Cruz.
N 9 621.792 - Comércio e IndúsN.° à69.367 - Frigia - classe
N.° 416.494 - Rotstein Indústria e tria
H. Jordan S. A. - Cumpra a 3 - Laboratório de Produtos CienN.° 401.188 - Degrernont Rein S. A. Comércio de Bolsas Ltda.
exigência.
y.ngenharia, Saneamento e Tratamento
tifico; Nóvo-Técnica S. A. ProrN.° 416.648 - Carlos Leonam Rode Agua.
rogue-se o registro.
N9 624.212 - Badische Anili
sado Penna,
N.° 401.264 - José de Souza Telles.
Soda Fabrik Aktiengellschaft. N.° 414.323 - Acordol - classe
N." 416.800 - Enbracisa Engenharia Cumpra a exigência.
N.° 401.268 - Emprêsa *de ConstruBrasileira de Comércio e Indústria S.A.
N9 625.840 - Hercules ,Comércio 1 -- Farbenfabriken Bayer Aktienções e Pavimentação S. A. Ecopa.
N.° 416.996 - Adwel Máquinas para e Indústria Móveis de Ferro Socie- gesellschalt Prorrogue-se o reglsN.° 401.302- Expresso Cara de,
dade Anônima. - Cumpra a exi- tro até 23.5.68.
Escritório Ltda.
Gato Ltda.
N." - 417.622 - Chnitzer 8 'Smilans- gência.
N.° 401.372 - . Selecta S. A. ConN.° 414.330 - Mannol - classe
625.841 - Hercules Comércio
kaja,Ltda.
fecções.
e Indústria Móveis de Ferro Socie- 1 - Farbenfabriken Bayer Aktien.
N." 417.649
Indústria de Móveis dade Anónima. - Cumpra a exi- gesellschaft - Prorrogue-se o
- regisN.° 401.422 - Francisco Vitagliano. Emersse Ltda.
gência.
tro até 23.5.1968.
isl.° 401.533 - Aristóteles de Mattos
N.° 418.141 - Tadeusz Glowinski.
N9 625.848 - Laboratório FarmaN.° 414.333 - Microbin - das.
Fernandes.
N.° 418.186 - Pacheco £1 Cardoso cêutico Gonzaga Ltda. - Cumpra
se 1 - Farbenfabriken Bayer Akti.
N.° 401.548 - Sociedade Cerealista Ltda.
a exigência.
engesellschaft - Prorrogue-se o reDrasnorpa Ltda.
N.° 418.423 - Produtos Faine Ltda.
N9 625.907 - Diva Leite Chaves gistro até 23.5.1968
N.° 401.616 - Maria de Trindade
N.° 418.431 - Soc. Comercial Fer- de Faria. - Cumpra a exigência
Leote Coelho.
- brook Ltda.
N 9 626.144 - Plough Inc. - CumN.° 414.338 - Sirius - classe 1
N.° 401.617 - José Carlos Nogueira
pra a exigência.
Farbenfabriken Bayer Aktienge.
N.° 418.637 - Sinfronis Cangussu.
Walter Benvolf
N9 626.777 - Espólio de Leon sellschaft - Prorrogue-se o registre
N.° 418.871 - Joaquim Domingues. Roizen.
N.° 401.650 - António- Rodrigues
Cumpra a exigência.
N.° 418.972 - Calypso Carmen Es- ' N9 626.794 - The Singer Company até 12.12.1969.
Paes.
N.° 414.339 - Hedonal - classe
cobar.
- Cumpra a exigência.
N.° 401.752 - Mecânica Auto Peças
3 - Farbenfabriken Bayer Aktien•
N.° 418.977 - Copere Comércio,
626.796
The
Singer
CompaN9
São Sebastião Ltda.
gesellschaft -- Prorrogue-se o regisPublicidade e Representações Ltda.
ny - Cumpra a exigência.
N.° 401.820 - Editora Norparana
tro até 23 . 5 .1968 .
N.° 419.018 - Tipografia An Lo vi
N9
626.797
The
Singer
compatiy
S. A.
Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 435.639 - Bertoni - classe
N.° 402.094 - Livraria Clássica BraN9 627.172 - CTS Corporation N.°
419.035
José
Camera
e
Sérgio
8 - Flamex Indústria e Comércio
hileira S. A.
Cumpra
a
exigência.
S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 402.517 - Edan Indústria de Rubens Camara.
N.° 419.046 - Carlos Alberto MoaN.° 439.092 - Adornex - clas'Máquinas Ltda. Diversos
se 14 Indústria de Abat-Joui
N.° 402.523 - Daniel Martins S. A., teiro Loffier.
N.° 419.098 - F. M. Ruckert.
N9 318.264 - Auergesellschaf t Odornex Ltda. - Prorrogue-se o
Indústria e Comércio.
N.° 419.155 - Indústria de Canetas Aktienge.sellschaft - Aguarde-se.
registro.
N.° 402.658 - Estância Lynce S. A.
No 414.321 - Farbenfabriken Bayer
N.° 402.694 - Construtora Monte Banda Ltda.
N.° 463.568 - Semergro - clas.
Aktienge,sellschaft.
Dê-se
andaAzul Ltda.
N." 419.176 - Inês Maran.
mento nos têrmos da informação da se 11 - Indústria Semeraro S. A.
N.°, 402.695 - Campos Neon IndúsN.° 419.506 - Nelson de Carvalho S. P. (fl. 6v) retificando-se e pu- - Prorrogue-se o registro.
iria e Comércio Ltda.
6 Cia.
blicando-se, onde couber e desdobre
N.° 465,675 - Casa das Tintas
N. 419.511 - Rafibra Soc. de Ser- o pedido se quiser para os artigos
N.° 402.696 - Artefatos de' Arame
- classes 1 - 16 - Lauro Eduardo
da
classe
1.
viços
de
Estradas
Ltda.
• Albatroz Ltda.
• Wernck - Prorrogue-se o registro.
N.° 419.658- Condomínio do EdiN9 414.324 - Farbenfabriken Bayer
N.' 402.697 - Agência de AutomóN-° 485.063 - Auto Copa -fício
Eunice.
Aktiengesellschaft..- Dê-se anda- classes' 6 - 8- 11 - 21- 33 vais Santa Cruz L tda.
N.° 419.812 - Josino Pires Gon- mento com exclusão de desinfetantes Auto Copa Ltda - Prorrogue-se
N.° 402.763 -- Fábrica de Móvais
e preparados químicos para conserçalves.
Prudência Ltda. •
N. 419.878 - Emprol Empreendi- var alimentos, publicando-se e reti- registro.
N." 402.766 - Cristobal Llmbert
N.° 503.405 - Glutiamin - clasficatido-se ondã couber e desdobre o
mentos e Promoa3es Ltda.
ming° 6 Filho.
se Novaquimica Laboratórios
pedido se quiser.
N.'
419.922
Forvico
Comércio
e
N.° 402.829
Camisaria Giselda
.
Indústria de Isolantes Refratários e Anti
N? 414.325 - Farbenfabriken Bayer S. A. - Prorrogue-se o registro.
Ltda.
Aktiengesellschaft. - Dê-se andaN.° 567.592 - Seta - classe 23
N.° 402.995 - Otneb da Costa Si- Acidos Ltda.
mento com exclusão de desinfetantes
Inões.
N. 419.923 - Duarte Manoel de e preparados químicos para conser- - Santo Eduardo Tecidos em Algovar alimentos. publicando-se e re- dão - Prorrogue-se o registro.
I N.° 402.996 - Otneb da Costa SI- Medeiros Albuquerque.
N.0 600.155 -- Bel Brink -- clasN.° 420.584 - Graphikon Sociedade tificandose onde couber e desdobre
hões.
se 42 -- Destilada Bel tkink Ltda.'
o
pedido
se
quiser.
Impressora
Ltda.
I N.° 403.069 - Companhia Lopes Sã
N.° 420.617 - Benjamim Abrahão.
,ndustrial de Fum os.
N° 414.326 - Farbenfabriken Bayer - Prorrogue-se o registro.
N.° 420.645 - Siderúrgica Itacolorni Aktlengesellschaft. - Dê-se andaN.° 613.121 - Sabão Luzitânia
r N.° 410.444 - Panificadora Bussaco Ltda.
mento com exclusão de medicamen- - classe 46 - Alimonda Irmãos S.
Ltda.
507 .280 - Paulo Tacla.
tos e desinfetantes, publicando-Se
N.° 412.952 - Ornar Nunes.
onde couber e desdobre o pedido se A. - Prorrogue-se o registro.
- Arquivem-se os processos.
N.° 613.898 - A Sul América quiser.
r N.° 413.833 - Indústria Mcc. Mar
classe: 41 - Produtos Alimentícios
Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N9 414.327 - Farbenfabriken Bayer
Sul America" S. A. - ProrroDE PRORROGAÇÃO
Aktiengesellschaft. - Dê-se anda- "A
N.° 415.195 - Totem Indústria e
mento
com exclusão de desinfetantes gue-se o registro retificando-se a daSr.lomércio Ltda.
_ Rio, 7 de fevereiro de 1964
e medicamentos, publicando-se e re- ta para 13.12.53.
i N.° 415.280 - Imobiliária e IncorN.° 613.899 - A Sul América tificando-se onde couber e desdobre
pecadora crancol. Ltda .
Exigências
o pedido se quiser.
classe 41 - Produtos Alimentícios
Indústrias Dochler do
14.° 415.282
N9 414.328 - F'arbenfabriken Bayer "A Sul América" S. A. - ProrroBrasil Ltda.
N° 405.108 - Glasurit Werke M. Aktiengesellschaft. - Dê-se anda- gue-se o registro retificando-se a daAktien - Gesells.chaft. mento com exclusão dos artigos gri- ta para 28.7.53.
I N.° 415.393 - oenstrutora Brasigraf -Winkelmann
fados a fls. 5, publicando-se e retiCumpra a exigência.
•e Máquinas Ltda.
N9 225.768 Farmiatra do Brasil ficando-se onde couber e desdobre o
N.° 615.757 - Ponte das Bandei' N.° 415.451 - Sanson Vasconcellos S. A. Produtos Químicos Farma- pedido sq quiser.
ras
- classe 41 - Distribuidora de
'romérdo e Indústria de Ferro S. A.
cêuticos e Biológicos. - Cumpra a
N.° 414.331 Farbenfabriken Bebidas Ponte dar Bandeiras Ltda.
N.° 415.592 - Benedicto Leit. de exigência.
Prorrogue-se o registro.
N9 414.329 - Farbenfabriken Bayer Bayer Aktiengesellschaft - De-se anDliveira.
N.° 615.758 - Ponte das BanN.° 415.985 - Indústria Mecânica Aktiengesellschaft - Cumpra a exi- damento com exclusão dos artigos
grifados a fls. • 5, publicando-se e re- deiras - classe 1 - Distribuidora
gência.
amas Ltda.
N.° 386.134 - Levy Gomes Ferreira.
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de Bebides Ponte das Bandeiras Limitada - Prorrogue-se o registro.
N.° 616.313 - Fides - classe 1
.. Química Industrial Fidas S. A.
- Prorrogue-se o registro.
N.° 617.934 - Tabie Phosphaturia -- classe 3 - Almeida Cerdoso
86 Cia. Ltda. - Prorrogue-se o 'registro.
N.° 618.073 - Estreita clasâe
41 - Produtos Estrela de Alimentação S. A. e-- Prorrogue-se o registro,
•
Indiazinha
N.° 618.094
classe 41 - Land O'Letes Creame'ries Inc. - Prorrogue-se o registro.
N.° 618.912 - Grepaco - classe
38 Grepaco Indústria Manufatura de Papéis S. A. -•Prorrogue-se.
o registro.
N.° 619.219 - Jandra - classe
24 Companhia de Tecidos Jcase
Andrade - Prorrogue-se o registro.
N.° 619.614 - Vilela - classe
41 - Panificadora Vilela Ltda. Prorrogue-se o registro.
N ' 620.136 Café índio classe 41 - Alfredo Traversi Prorrogue-se o registro, retificandose a data para 23.3.34.
N.° 620.504 Aero-Ace - classe 21 - VilIys Motors Inc. - Prorrogue-se o registro.
Torres -- classe
N.° 621.996
2 - Laboratório Torres S. A. •
Prorrogue-se o registro.
N.° 623.482 - Plastar - classe
28 - Plastar S. A. Comércio e Indústria de Materiais e Produtos Paisticos - Prorrogue-se o registro. •
N.° 624.116 7- Shell - classe 46
- Shell Brasil S. A. (pet ó eo) Prorrogue-se o regisiro, com averbad

.

r

l

ção de contrato do exploração a fa-

vor do Orniex S. A. Organização.
Nacional de Importação e Exportação por despacho de 23 . 11 . 60 .
N. 624.117 - Conus,- classe 4 Mien Brasil S.A. (Petróleo. - Pecrrogue-se o registro como marca genérica.
N. 624.118 - Rayconus - classe 4
- Shell Brasil S.A. (Petróatu.)
Prorrogue-se o registro coino maca
genérica.

clasae 4
N. 624.119 - Synconus
- Shell Brasil S.A. (Petróleo Prorrogue-se o registro como marca
genérica.
N. 624.256 - Medicina Brasileira
- classe 32 - Laborea.ortas Moura
Brasil Orlando Rangel S.A., -- Prorrogue-se o registro.
N. 624.366 - Deite - classe 8 Compagnie Caenerale D'Eleatricite. Prorrogue-se o registro.
N. 624.367 - Neuralgin - classe 3
- lioechts do Brasil Química e Formactautica S.A. - prorrogue-se o
registro.
N. 624.879 - Gammexane Geradores de Fumo de Gama B.H.C. classe 2 - Imperial CU:laca' Industries Limited - rorrogue-se o registro sem direito ao aso exclusivo
da expressão "geradores de rumo de
gama B.H.C."
N. 625.116 - Beijo de Moça classe 41 - Ernesto Neugebauer
S.A. Indústrias Reunidas - Prorrogue-se o registro.
classe 3
N. 625.7'10 - Livercolin
- Laboratórios l armacêdocoa. Natus
Ltda. - Prorrogue-se o registro, N. 625.856 - Wheaton - dure
/1 - Wheatoti Brass Works - Prorrogue-se o reei. tro com avertiaçãe de
contrato de exploiacão a aVor de:
Wortlington S.A. Má uinas. cor despacho de 5-4-56. •
.

,

p

a

R

p

q

N. 625.857 - Tide - classe 46 N.° 627.249 - Felamine - classe
N. 438.977 - Marca Lética - ReThe Procter & Gamble Company
3 - Sandoz S.A, - Prorrogue-se o querente: Editora Lética Ltda. Prorrogue-se o registro.
registro. Com averbação de contrato Na classe 32, artigos na classe..
N. 625.858 - Silkskin - classe 36 de exploraçao a favor de: Sendo: BraN. 451.632 - Marca Assitema'
- Gossard Limited - Prorrogue-se
sil S.A. Anilinas Produtos Quimicos Requerente: Assitema- Engenharia • •
o registro.
N. 025.8e0 - Wicon - alasse 8 - e Farmacêuticos - despacho de 18 - 9. Comércio Ltda. - classe 16, artigos
na classe.
Kondensatorfabriken Wicon Ved Ro- de 1963.
bert Müller - Prorrogue-se o regis- Prorrogação de [rase de propaganda N. 451.651 - Marca Rodoviária
tro.
N.° 618.796 - Faca da "A Parisien- Estrelas do Oeste.
N. 626.145 - Certo - classe 41 se" A Sua Casa Visitando-a Hoje mes- N. 451.652 - Marca Rodoviária-,
- General Foods Elorporation - mo - classe 36 - Calçados Parisiense Estrelas do Oeste
Requerente:
Prorroeue-se o registro.
„rase morgado classe 33, insígnia
Ltda.
Prorrogue-se
o
registro.
.
N. 626.154 - Reumadione - clascomercial a- Classe 33, insígnia cose 3 - Laboratório Farmacêutico Prorrogação de sinal de propaganda mercial, respectivamente aos térmys.
Hormus Ltda. - Prorrogue-se o reN.° 619.507 - Emblemático - ciasgistro. •
se 16-33 - Sociedade Financeira Bar- N. 452.193 - Marca Superfine.
N. 626.163 - Klinger Acidt - ros Handley Ltda. - Prorrogue- á o N. 452.194 - Marca Supertirie
Requerente:
Superfine
Inclastria
classe 31' - Rich Klinger Aktienge- registro.
Mecano Peças Ltda. - classe 8.
sellschaft - Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de - nome comercia!
-tigosnacle.-s21,artigos
N. 626.223 - Neuroprina
clasN ° '620.427 - Usina Salgado S.A.
classe respectivamente.
se 3 - Instituto Boquimiccil.qara"
- Usina Salgado S.A. - Prorrontie- aN.
452654 - Marca Açomol gliano Ltda. e- Prorrogue-se ci regis- se - registro.
Requerente: Açomol, Molas Indústria
tro.
e Comércio Ltda, - classe 21, arN. 626.500 - Metavanil
classe 3
rorrogação de tituba de
tigos na classe. Local, São Paulo.
- Venza Produtos Quimicos e, Farestabelecimento
N. 461.969 - Marca Jorro - Remacêuticos Ltda. - Prorrogue-se o
registro.
querente: P.R. Wenn - classe 41
N.°
614.874
Fascinação
classe
Café Torrado e Moldo.
N. 626.562 - Pernod Filds - cias
se 42 - Pernod - Prorrogue-se c re- 30-35-36 a- Fascinação Modas Ltda. Os clichês dos termos anteriores Prorrogue-se o registro.
gistro.
acima mencionados, foram publicados
N.° 617.180 - Auto Ipiranga - com incorreções, em 3 de fevereiro
N. 626.570 - Verto - classe 3 - classe 21-39 - Coelho Paris! S.A. de 1264.
- The Knoux Company -- ProrroImportadora de Auto Peças.
gue-se o registro, com averbação de Comercial
contrato de exploração a. favor de - Prarrogue-se o registro.
Indüstriae Quimices Mangai S.A.
N.° 617.190 - Granja Ype - elas• rivilégio de Invetição2
por despacho do Sr. Dr. Geral de
19-43-45
Francisco Munhoz Fi29-11-51.
lho. - Prorrogue-se O 'registro. •
TERMO' N9 139.590
N, 626.572 - Atlas - classe 18 N.° 618.160 - Hotel Embaixador
Atlas Chemical Industries Inc. - - classe 33 - Benjamin Roberto BapDe 1° de junho de 1962 .
Prorrogue-se o regastro. •
tista Ferraz. - Prorrogue-se o !caisNa 626.70 - Yatrofila - classe tro.
Requerente - Supre - Sociedade
48 - Laboratório Yatropan S.A. - N.° 624.106
Edifício Rivadavía União de Produtos Resinas para Emba.
Prorrogue-e o reelstro.
N. 626.718 - Pravaz - classe 3 - classe 33 - Condominlo do Edifício lagens Ltda.
Pravaz- Fiecordati Laboratórios Rivadavia. - Prorrogue-se o registro.
Titulo - Original conf:guração em'
S.A. - Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 10-5-53.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E frasco para liquido e pó".
N. 626.749 - mendaco - classe 3 DAS SEÇÕES REPUBLICADOS
POR TEREM • SAIDO COM 'IN- 'rire Enox Company - ProrroCORREÇÕES
gue-se o registro.
I
N. 626.750 - Diotex - classe 3 The Knox Com pany - Prorrogue-se
Rio. 7 de fevereiro de 1964
o registro, com averbação de contrato de exploração ri favor de IndúsExigências
trias Qtlf/l 'e3S 'INilangal S.A., por
despacho do Diretor Geral de 29 de
N.° 120.877 - Beechatn Research
novembro de 1951.
Laboratoires Limited. - - Cumpra ' a
• N. 6: .91.75R - Batuta - classe 7 - exigência.
Sebastião-Mariosa - Prorrogue-se o
N.° 148.016
Resilam Indústria e
registro.
Comércio ' Ltda. - Cumpra a exlgênN. 626.799 - Insular - classe 3 cie:
- Armour Pharmacentical Company
N.° 138.580 - Controles AutomSti- 'Prorrogue-se o registro.
N. 626.898 - Saboma
élasse 46 cos Sermar Ltda. - Cumpra a ext.
- Produtos Quimicos Liti Ltda. Li- gencia.
mitada - Prorrogue-se o registro.
N.° 147.600 - Eastman Kodak ComN. 626.903 - Glypulmin - classe pany. - Cumpra a exigência.
g -_ A.S. Correa Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
NOTICIÁRIO
N. 626.957. - Ledormecem - classe 1 - Laboratórios Lepetit S.A. -Prorrogue-se o registro.
Retificações
19 - "Original configuração em
N. 626.987 - Flomaster - classe 8
frasco para liquido ou pó", caracter!.
Ficam os termos anteriores publiBegivaco Metera Limited. - Prorpor seu corpo apresentar-se no
cados em 3 de fevereiro de 1964, por za-se
•
rogue-se o registro.
feitio de troncone invertido prontinc:a.
N. 627.231 - Floresta - classe 41 terem saldo com incorreções:
damentit alongado, e na sua região suTérmos:
- Floresta S.A. Exportadora e ImN. 365.678 - Nome comercial pa- perior, a continuidade do aumento do
portadora - Prorrogue-se (;) registro.
ra Certa Contabilidade Econômica diâmetro é abruptamente truncada, oriRevisões Técnicas e Advocacia S.A. ginando, a seguir, no bordo superar.
- Requerente: Xerta Contabilidade um priso circular; após este riso há
AVISO AS REPARTIÇÕES ''
Econômica Revisões Técnicas e Advo- parede (1) que converge obliquamente
PÚBLICAS
cacia S.A.
para , o gargalo convencional em cuia
N. 422.834 - Marca Regra - Re- abeitura
superior vai rosqueada tampa
O Departamento de imquerente Regra Representações Gráprensa Nacienal avisa às
ficas Ltda. na classe 50 impressos comum (2); na periferia da parede
principal do frasco, há uma pluraIda.
Repartições Públicas eia geem geral.
ral que deverão providenN. 431.134 - Marca Cacareco - de de saliencias • retilineas
ciar a reforma das assinaRequerente: Trol' S.A. Indústria e Nis (3), um pouco espacejadas entre
turas dos órgãos oficiais
Comércio - classe 25, artigos na si, as quais vão de extremo a extremo
até o dia 29 de fevereiro
classe.
de Liitt. parede do frasco; determinada
corrente, a fim de evitar o
N. 434.204 - Marca Trofacos - região da parede do frasco é lisa
Requerente: PrOfacos Importação e
cancelaniento da remessa a
Comércio •de Produtos Farmacêuticos (4), uma vez que algumas das . sapartir daquela data.
Ltda. - classe 3, produtos quinai- liências se interrompem (5) em deter.
minadas pontos. (Total de 2 pontos)
COS.
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TÊRMO N9 139.933
De 13 de junho de 1962
Spciété Aiionyme des
• Requerente
Rtablissements — França.
Titulo — Nevo modelo de garra-- Modelo Industrial.
é.

r. — Nevo modelo de garrafa do
tipo convencional de secção circular,
Caracterizado pelo fato de apresentar
nm corpo constituido por duas superfiCies troncónicas' ceie se justapõem pelas
buas bases de maior diâmetro. (Total
de 3 pontos).

DIÁRIO OFICIAL (Seção IH)
iolciakaeot• por bar • solado com
altura coistante desde o biqueira ate
o enfranque, após o que alarga-se ligeiramente para formar o salto; e o
corte da sandália comportando primeiramente a parte anterior, do tipo
fechado, provida apenas de duas séries laterais e simétricas de aberturas transversa:, o'ongr,das. da eatz.nsão gradativarnente decrescente em
direção à biqueira, e contornadas por
uma linha de pequenos segmentos s..
Rentes, imitando prespontes de costura.- aberturas estas ladeando uma
faixa • central longitudinal e sal:e :te,
contornada por segmentos saliert , s. e
também provida de uma série • de
aberturas transversais alongadas, dita
faixa avançando posteriormente em
trecho levemente estreitado. seguida
por E Iargamento arredondado extremo, com um passante central long.tudinaa e finalmente, a parte posterior
do corte compreendendo uma larga
faixa contornante do calcanhar, e de
cuja uma das extremidades anteriores Salienta-se uma longa tira, que
r atravessa O referido passante central,
e é dotada de uma tinha de orifícios
era seu trecho extremo livre, para fixação em fivela; tudo substancialmente como descrito is ilustrado nos
desenhos anexds.

Fevereiro de 1964

TERMO N o 140.8l um modo geral, caracterizado pato
fato de compreender, *abre um funDe 10 de Julho de 1962
do de coloração azai, séries paralelas
de arcos de circulo, com a amplituRequerente: Companhia Palermons
de aproximada de 120 e de
Industria de Perfume. •
dadas azuis diferentes; • pelo fato Industrdal
Artigos de toucador. — Mudèlulisde qu2 par entra os bordos extramos
dos arcos do circulo das terias vizi.
nhas subsiste campos, substancialmen.
te, lisos 110s quais se dispõem extenEÕCS .paralelas * de corda, de coloração
zny..rela ou acastanhada, ' — Total
de 3 nontos.

0

TERMO N P 140-513
de 29 de junho- de 1962
Rasa:crente. Adolphe Marc Haiard
—. França.
Titulo: Movo desenho industrial.
Patente de Desenhe 'Industrial.
1 — Us novo 4nodèlo fre frasco
com lampa Para esmaltes, er raderizado pelo fato de o corpo ou
frasco ser de formato substancialmente troncónico cuja parte de base
é ligeiramentt arredondada e com a
parte extrema inferior da curva
rada para dentro, sendo prevista na
parte superior do corpo um peretaço
mar'e le an d.' 1L ~et- d a 9'na relha de formato substancialmente
ee•Nn ire e •-r fll a sua.a ,-1 icío extrema dotada de um setrilhedo longitudinal, formando o conjunto do
corpo do frasco com a tampa um
sólido de formato substancialmente
cónico alongado. — Total de 2 pontos.

TERMO NP 139.956
de 13 de junho de 1962
TARMO N.° 140.512
Requerente: — Societé Anonyine
de 29 de junho de 1962
Ittablissements Louis Reguier —
•
2kança.
Requerente: Adoiphe Marc Halard
Titulo: Nay ° modelo de garrafa. — França.
e— Modelo Industrial.
Titulo: Novo desenho industrial —
Modelo Industrial.

TP.IIMO N.° 140.964
De 13 de Julho de 1962
Requereu:e: Fábricas Geriu:ide
Ntivo desenho industrial. próprio.
em particular, para a estampagem — São Paulo.
de papéis para paredes, tecidos ou Titulo: Novo modelo de solado
finalidades semelhantes, caracteriza- para calçados. — Modelo Industrasl.
do pelo fate de compreender séries
de guirlandas, paralelas e equidistantes estranguladas em pontos, unifor— Ne go. modelo de garrafa.
memente, espaçados e apresentando.
caracterizado pelo fato de ser consti1.0 — Rimo desenho industrial, nos pontos de estrangulamento atter- •
tuicao por um corpo prismático ri^ próprio. ean particular, para a estam- nados, ramos de rolas com a resPectiforma, substancialmente tria ngular pagem de papéis para 'parede e de vi folhagem. — Seguem-se os P araequilátera e de. cantos fortemente tecidos para eitofos e cortinas, de 1tos de 2 até 4.
arredondados encimado por um lonnn/..
go gargalo, substancialmente trona&
suco e ds comprimento, substancialmente igual ao do referido corpo.
1* — Novo modèlo de solado para
calçados, caracterizado per compre• Total de 3 pontos. •
ender inicilamenté uma faixa usa
periférica, contui nauta das regiões
A.013
da sola pró oeis• mente dit:t entronque,
e com largura constante em
TERMO NP 140.228
teata a sua I mensão apenas com
de 25 de junho de 1962
um alargamento extremo na parte
da biqueira, faixa esta no interior
' Requerente: Duracour S. A. Ia,
da qual são previstas, na região do
DialitETO 14. • Se4411 - DE 111-11-1144
~eia e Comercio.
entranque, uma grande área central
Titulo: Havo modelo de Sandália
rebaixada, e . ia parte da sota próDIVULGAÇÃO N.*
infantil — Modelo Industrial.
priamente dita, uma grande área
nivelada com ela e Inteiramente
telheis
provida de minúsculas saliências em
L,- dispostas desordenadamente, ditas áreas estando separadas por uma
série de' três faixas transversais salientes. formadas em dois Ara chos recurvados convergentes para um bico
A, VINDA
central, alternadas com três faixas
reentrantes, de mesmas largura e
Veadas Av. %idem AI?" 1
gela•
configurtção; e finalmente a parte
do salto npresehtp oiin tnininrn uma
Macia 1 s Misaimerie da Pagens
faixa lisa periférica, de largura
constante e apenas com um alarga.
Amesde-ae a podidos peie Serviço de %embaias Poetai
mento excèntrici, posto, int. • (ai
1.° — Niavo 2/10d&10 alit sandália
esta eontornante de grande área
infantil, do tipo falto em peça (aicentral intedramente pias-ida
Ulna
de material plástico, caracterizado
multiplicidade de pequenas saiienn

12 IR, Cs 'I' H1

g.a.c)

_A_ i\l" I 14/C .A. I 1E3
re•

31

Preço: Cr$ 25,00

is

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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VIRMO N11141.112

TÊRNIO N.° 141.228
presentativa da alegoria da Taça
Mundial de Futebol, no feitio de atuDe 18 de Julho de 1982
de 28 de julho de 1962
lhar (3), cujos pás estão assentados
numa miniatura de hemisfério (4)1
Requerente:
José
Spregacinere
Requersote: Móveis Tepertnan N.
os braços da mulher estão abertos •
• nn.~~
Filhos Ltda. — São Pau:o.
carre- A. — São Paulo,
Voltados
para
cima,
os
quais
ahalIo de trava de se,gu
• TORMO N° 141.012
rança para automóveis. — alodéto gam uma taça (5), que encima a caTitulo: Poltrona em estrutura do
beça da figura; esta possui asas (6), mofa
Industrial.
De 16 de julho de 1962
Modal.) Industrial.
que estão abertas, dando contornou
suaves e harmoniosos ao conjunto.
Requerente: Fiação e Tecelagem
— Total de 2 pontos.
Tognato S.A.
Titulo: Um desenho têxtil para
colchas. — Martelo Industrial.
TÊRMO NP 141.224

cias em L, distribuídas desordenadamente; tudo substancialmente
como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

de 23 de julho de 1962
Requerente: Móveis Teperman
A. — São Paulo.
Titulo: Nevo modelo de estimei
Modêlo Industrial.
desmontável.

1. 0 ) Cio desenno textii paia
alias, caracterizado ruir consistir •tort
um retlingulo disposto na parte central da colcha e cujo comprimento
sé desenvolve no sentido daquele da
própria colcha,. retângulo Asse traçado por filete duplo 1, constado
em cada um dos quatro cantos desse
reta ngulo, um retangulo limitado
por seis filetes 2, localizando-se no
interior de cada um dêsses quatro
reth nulos, um pequeno ramalhete
de flores 3 orêso por um laço de
fi'a — Total de 7 pontos.
Col •

TAIIMO No 141.113
De 18 de Julho d 1962
Requerente: José Spregacincra St
Filhos Ltda .
Titulo: Modelo de trava de s eg urança automóveis. — Modê:o Indual Pia I.

I* — Modelo de trava de segurança para automóveis, própria aara
automóveis de passeio, constituiria
Dor uma peça unitária formada por
kun prolongamento tubular apto a
receber a fechadura-trava e um
bloco de fixação da peça à haste
de direção do veiculo, caracterizado
êste bloco por ter, .em vista de
cima, uma eXtremidade semi-elitica
disposta com a bert ura circular central e continuada esse parte parcialmente étnica por dois ramos retos
e paralelos, ;aparados entre si por
uma reentrância central; ramos doses qu e encurvam para baixo formando paredes dispostas com um
furo para a fixação da peça por
melo de parafuso à haste de direção
do veiculo; sendo que este mesmo
bloco, do lado oposto ao do prolongamento tubular, apresenta unia saliência também
provida de furo
para aplicação de parafuso de
apérlo, em razão do seccionamento
vertical do bloco a fim de se ajustar à* haste de direção do s'elculo.
— Total de 2 pontos.
TÊRMO N.° 141.261

airietwit
G

G

1.0 — Poltrona em estrutura de
casca, caracteriada pelo fato do ar
santo, encesto e braços estarem rega
nidos em uma única peça conoava •
com • perímetro triangular esférico,
sendo que o estofamento ou outro,
se apresenta com bordos de espasma
ra constante e conficam-se inferiorw
mente para terminar em um vérrtioe
dotado de dispositivo de encaixe dei
estrutura dos pés de apoio —
tal de 3 pontos.
T2RNIO N• 143.331

rtezvindrcações

De 16 de Julho de 1962

1.0 — Novo modelo de estante
Requerente: Same Curi
Sia
desmontável, caracterizada por uma Paulo.
estrutura vertical de apoio, a qual é
Título: Novo modelo de circuite
constituída por tirantes retangulares impresso
para rádio receptor
•
ranhurados longitudinalmente e que transi g ia es.
*Mo(la) 111111.1,i
são instalados por meio de intercalação regulava' entre o solo e o t.
to, sendo que as extremidades inferiores dos mesmos são providas de
pesinhos de apoio Com material antiTotal de 4 pontos.
deslizantes.
I

. TÊRMO N.° 141.225

de 23 de julho de 1962

de 23 de julho de 1962

4.•

Requérente: Bernardino Giusti
Requerente: Moveis Teperrnan S.
Cia. — São Paulo.
A. — São Paulo. — Maciel° IndusTítulo: Original configuração em trial.
molde para chocolate, bolachas e outros produtos.
Modelo Industrial,
rte. 2

aça
P Modê.lo de trava ae
para automóveis, própria para automóveis rit . 1 ).1:s1' io, eonstitutda por
unia peça unitária compreendendo
um prolongamento tubular apto a
receber a fechadura-chave-trava e o
bloco de fixação da peça à haste
dispeEdo para
de (li reção (to
isso com uma abertura circular adequada, caracterizado êste bloco, em
essência, pelo fato de em vista de
olmo (Fig. 11 tem o formato de um
"V" aberto, com os respectivos ramos curtos, dando a impressão de
truncados; ramos Asses que, dobrados para frente, formam paredes
dispostas com ama saliência ta 'ilhéus
provida de furo para receber parafuso de aperto na Ocasião da fixação da peça à haste de direção do
2 pontos.
veiculo. — Total
•
VVICUIO,

a.

1 .0 — Original configuração em
molde para chocolate, bolachas e outros produtos, caracteriza-se por
sumir feitio de chapa laminar, no
feitio retangular ou outro, situada
um pouco ' saliente (1) em relação
ao respectivo bordo periférico, que
se compõe por margem rebaixada
(2) plana; na face central de parede saliente do molde, tem moldada
em baixo ou alto relevo, e figura de

N8vo modá/o de poltrona
compacta, caracterizado pelo fato de
apresentar o encasto formado pela
composição de duas peças estofadas
distinta. e retangulares e dispostas de
tal maneira que a intersecção horizontal dos planos que as contém forma uma concavidade interna para melhor apoio das costas. Total de
4 pontos.

1) "Novo modèlo de circuito btl..
presso para rádio-receptor a treute
siitores", caracterizado por o ele'
culto formar-se por quinze contad'
tos de laminas de cobre disposta,
•ribre uma chapa de material tso.
tante; o contacto (1) é retangular(
localizrdo próximo à extremidada
superior esquerda da chapa isolante;
o contacto (2) localiza-se à direlte
do anterior e é também retangular,
de menor altura que aquêle, tendo
a aresta da base na mesma direçãe
que a, daquéle; o contacto (3) 10.
caliza-se abaixo do contacto (1), •
é retangular, de mesma largura que
o mesmo e altura aproximadameute
Igual, possuindo uma derivação estreita que parte de - sua porção Inferior esquerda, descendo vertical.
mente, formando a seguir um tre•
cho horizontal e após encurvando-se
para cima, verticalmente até unia
altura de cérea de um quarto da
althfa da chapa 'isolante; abaixo do
contacto (3) localizam-se dois coa.
tactos iguala (4) e (5) retangulares,
alongados verticalmente, , um acima
do outro, sendo que suas arestas
laterais direitas tdm a mesma dia
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DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)
y -•

TlRlIO N. 142.678

mão que as arestas laterais direi-, mesa, caracterizada pelo fato de se 'Inclinados, providos, nas extremIda.
tas dor contactos (1) e (3); abaixo apresentar por um - corpo ou ci- .des, de arcos de curvaturas diferia:-

do contacto (2), localiza-se o contacto (6), em forma de "L" invertido, cuja aresta lateral esquerda é
de mesma direção que a aresta Lateral esquerda do rfeerido contacto
( 2 ). e sua aresta da extremidade é
de mesma direção que a -aresta direita do mesmo contacto (2); o
contacto (7), retangular, aloja-se no
'vão do contacto (6); à direita dos
Contactos (2), (6) e (7), localizam-se os contactos (8) e (9). retangulares, de memsa largura, um
acima do outro, de mesma largura.
• cujos arestas laterais são NialeIas às arestas laterais dos contactos
acima referidos, e estando a aresta
Inferior do contacto (9) na mesma
glireção que a aresta inferior do
contacto (7); o contacto (10) retangular, localiza-se à direita do enaUcto (8), tendo um n Prolongamento
¡estreito horizontal à direita, que
após continua-se por um trecho verbical, para baixo, na mesma direção
nue o trecho final do prolongamento
ido contacto (3), terminando piè5Xlmo Mate; o contacto (11), retangular, localiza-se abaixo do prolongamento horizontal do contacto (10)
g4 à esquerda de seu trecho vertiCal, e de sua porção inferior esquerda parte um prolongamento
aertical que, próximo ao trecho horizontal do prolongamento do contacto (3), assume posição horizontal, paralela àquele prolongamento,
o termina próximo ao contacto (5);
abaixo do contacto (11), entre os
Orolongamentos dèste, do contacto
i(10) e do contacto (3), localizam-se
ps contactos (12) e (13), retangulaires , um aciseta do tsutro, e de ma g
-ansdimeõquoctas
1(4) e (5); o contacto (14), retan'guiar, localiza-se *abaixo do contacto (10), e possue um prolongamento que parte de sua porção Inferior direita, verticalmente, aseumindo, após, posição horizontal
raarallela e acima do trecho bortaontal do prolongamento do coo;tacto (11), terminando próxdmo ao
Pontacto (5); e finalmente o contacto (15), retangular, localiza-se
?abaixo dos contactos (5) e (7), à
'direita do contacto (4), e acima do
itreeho horizontal do prolongamento
ido contacto (14). Anuindo, o rafe:tido contacto (15), um prolongaassento que parte de sua porção interior direita, continuando-sê por
him trecho vertical, à esquerda do
Pacho vertical do contacto (14), terninando aba'Inco a gl.( e à direita do
:Pontacto (9). — Total de 2 portton.

lindrico vertical " dotado su,periormente de uma chapa horizontal perfurada, através da qual o tabuleito
da mesa é vinculado eo eixo verti
cal, o qual por sua vêz, termina inferiormente em quatro tirantes en'gastados no mesmo e disposto em
forma de uma cruz conifieada d , scandentemente. — Total de 3 pon,
tos.
'MIMO N° 14'2.677

• tes, como ilustrado, a cinta ornamental inferior sendo formada por

II( uvren te : Azia José Abrão —
%liu. (lera is.
1 'maio: Novo mutfélo de cadeira,
Modelo
- Industrial.

segmentos ret: lineos vertiraiç cuias

extremidades superiores sio tigawi
entre si por arcos de curva. —
tal de 2 pontos.
MIMO N° 141.609
De 31 de Julho de 1962
Ite.luerente: Mineis 1 eperma

De 4 de Setembro de 11262

De 4 de Setembro de 1962

— San Paulo.

.

fl ulo .sovo modèlo na polir . oa
com estrutura alivia-da. —
- 1i:dosais!.

Requerente: Mate Louro S.A.
Minas Gerais.
Titulo: Novo modèlo de Gairafa.
— Modéto Industrial,

Reivindicações:
1 — Novo modélo de garrafa caracterizado por duas cintas orria•
mentais dispostas no trecho ciiindrico da garrafa, a superior rendo
foesnada por se gmentos retilíneos

Reivindicações:
lo — Novo modèlo de poltrona
com estrutura aliviada, caracter/.
anda peto fato de se apresentar pela
composição de um par de laterais
metálicas paralelamente dispostas e
dobradas de tal maneira à apresentar um perfil natural para assento
e encosto. — Total de 4 pontos.

Reivindicaçães:
1 — Novo modélet de cadeira ca.
racterizado por um quadro — enc8sto provido, na parte superior de
um fundo parcial, o assento tendo
um orifício central e tendo os bordos verter% ultrapassando-o em altura, os pés sendo providos de duas
travessas redondas e arqueadas que
ligam, respectivamente, os dois pés
deanteiros e os dois pés trazeiros,
ditas travessas arqueadas tendo as
concavidades voltadas, res pectivamente, para frente e para traz e
langenciando-se na parte central. -Total de 3 pontos.
TARMO No 142.679
De 4 de Setembro de 1962

DIRETRIZES E BASES
DA

Requerente: Aziz -José Abrão

Minas Gerais.
Titulo: sovo modelo de cadeira.
— Itiodélo industrial.

EDUCAÇÃO NACIONAL
Lei n.o 4024 - de 20-12-1,961

TPJIMO No 141.608
, De Si ac Juli- o de 1962
E( Requerente: Móveis Teperman
w3,0 Paulo.
1 Titulo: Nova configuração ornatal prra suporte de tabuleiros
mesa. — Mofino Industrial.

• DIVULGAÇÃO N.o R58

Preço: Cr$ 80,00
A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Seryiço de Reembõlso Posta/
— Nova configuração ornamen/ para suporte de tabuleiros de

Reivindicações:
1 — Novo modélo de cadeira ca-

racterizado por um tampo plano,
Inteiriço, do qual partem os pés e
os montantes do encosto, de seção
quadrada, sendo que o encena° propriamente dito, estofado, ocupa apenas a parte superior do quadro formado pelos ditos montantes. — Total de 3 pontos.

Se nda-feira 17
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MARCAS DEPOSITADAS
..••n

~silencio falta de acará° *o. * • art. 1)0 do Código da Propriedada ladue t: si. Da data da Publicsigito ~Mo % a
flanar • prazo de Ia dam para o deferi:tanto do pedida. DurartH isi. pra*, poderão aíirescotar suas oposições ao Dermrtase•nte
*acionai da Prepciodade lessitustr . '.:11 ackteles qui se Mearam pr•judicados com a tioneasaÀo do ~Me requerido

1

t amendoim. ameixas. amêndoas. araruta.
Termo n° 613.559, de 21-10-1963
Sociedade Auxiliar da Indüstria Naval arroz, atum, aveia, avelás, :cite. ateiSonave Limitada tonas banáa bacalhau. natas, balas.
biscoitos. bombons, botachas, baunilhas
Estado da Guanabara
café em pó e em grão, camarão, canela
em 'pau e em pó, cacau, Carnes. chá,
caramelos chocolates, confeitos. Cravo,
cereais, cominho, creme de leite. cremes
Indústria Brasileira
alimenticios, croquetes, compotas, can' Indústria Brasileira
gica. coalhadas, castanha, ceola, condi.
(Inste 36
meIt OS para
- os.
colo
ranies.
Cases 21
Para dist ngui . : Artigos de vestuário,
chouriços, dendê. deoces. dóces de leuClasse 41
de tóda sorte, inclusive de esporte e Para distingu r: Viaturas terrestres, aé- tas, espinafre, essências alimentares, em• Café em gráo, torrado e an pó
reas e aquáticas, automóveis, motcoicle- padas, ervilhas, entrovaa extrato de
para crianças
tas bicicletas e partes integrantes de mate, farinhas alimenticias, favas, feTermos na. 613.548 e 613.549, de
Termo n° 613.554, de 21-10-1963
veículos; alavanca de freios, amortece- cuias, flocos, farelo, fermentos, feito,
21-10.63
V. M. Vagos
dores, braçadeiras, capotas, chavetas de figos, frios, frutas sêcas. naturais e mis
Indústria Metalúrgica Paranaense 8. A.
Pernambuco
movimento central est.cadores de cor- talizadas, glicose, goma de mascar, gorParaná
rentes, hastes trazeiras para quadros, duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
hélices, injetores, limpa-vias, pás para goiabada, geléias, herva doce. %terve
propulsores, paineis, paralamas, para- mate, hortaliças, lagostas iinguas, lette,
1M
condensado, leite em pó, legumes ao
choques, proulsores
conserva, lentilhas. linguiça. :ouro; OU
Classes:
33
36
sas alimentiMas, mariscos, manteiga.
Indústria Brasileira
Termo n° 613.560, de 21-10-1963
Titulo
Ravana Sociedad de Resonsabilidad margarina, marmelada, macarrão, masClasse 11
sa de tomate, mel e melado. mate, masLimitada
Rolamentos
Termo ao 613.555, de 21-10-1963
sas para mingaus, molhos. moluscos,
Argentina
Calçados Nira Limitada
mostarda,
mortadela; nós moicada, GoTermo ni 613.550, de 21-10-63
Rio Grande do Sul
zem óleos comestíveis, ostra?, ovai;
Impermeabilizadora Paraná Ltda.
pões, patos, praline% pimenta, pós para
Paraná
Y1 pudins, picldes, peixes, presuntos. patês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Classe 41
Para distinguir: Um prearado ara' fa- queijos, rações balanceadas para anizer flui (doce feito c moelite, ovos e mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Indústria Brasileira]
sanduiehes, salsichas, salines sopas enaçúcar)
latadas. sorvetes, sucos de •onote e de
Classe 36
frutas; forradas, tapioca, amaras, talha.
Para distinguir: Calçados para homens.
Térmo n° 613.561. de 21-10-1963
senhoras e cr.anças
Ravana Sociedad de Resonsabilidad rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões. tonelLImitada
Termo n° 613.556, de 21-10-1963
cinho; vinagre
Argentina
Comercial e Representações joinar
Termo n° 613.563, de 21-10-1963
Limitada
Brasitalia, Comércio e Indiistr:a de
Rio Grande do Sul
(011VILVII NVIti
Calçaslos Limitada
Estado da Guanabara
nolo n.° 613.547, de 21-10-63
Nicodemos Ferreira de Barros
Pernambuco

POMBINHOS

Al" E X.

Tèrmo n 613.553. de 21-10-1963
V. M. Vagos
-rnambuco

XANGÔ

_Confecções Xiní8.'

«RAVANA

HIRA

10MAR

2S 2Soi'‘

*1

Classe lb
/mpenneabilizantes para construções

Classe 50
Pbra distinguir: Impressos

Termo n.° 613.551, de 21-10-63
Rodrigues
Cia.
Paraná

Termo n' 613.557, de 21-10-1963
Artefatos de Tecidos Amazonas S. A.
Estado da Guanabara

Telstii: Festival_

• • Staflkt SS IS
Classe 41
Exressáo de Propaganda

PRORROGAÇÃO

N OBSTRIA BRASILEIRA

SOUTIEN AMAZONk
UMA CARICIA QUE

Classe 33
Titulo

Classes: 13
35 — 36
Titulo
Termo n 9 613.564, de 21-10-1963
' Laboratóites de VI.S.H.
França
4Z%.

Classe 36
Para distinguir:, c ntas, lingerie e roupas
brancas

DEFINE O BUSTO...
Classe 36
Frase de Propaganda

•

\
‘0

MORENAS

•

\ . /

Termo n° 613.558, de 21-10-1963
Artefatos de Tecidos Amazonas S. A.
Estado da Guanabara

Paranaense

IS

Termo n o 613.562, de 21.10.1963
Moinho Fluminense S. A.
Estado da Guantbara
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Classe 33 e 36
Frase de propaganda
Termo n° 613.552, de 21-10-63
Gilberto Caviglia
Paraná
•

Y1Y!YE
Id SE
NV

C'Y kf
,
,e . '
ti .ç

MOINHO FLUMINENSE
Rio DE JANEIRO

o4t

lksV
0 '

n,fb' RO

Classe 3
••
Classe 41
Para distinguir: SubstAncias guindea.
Alcachofras, aletria, alho. aopacy0A. produtos e preparados para serem IMO
açúcar, alimentos para animais. amido. dos na med!cina ou na farmácia

490 Segunda-feira
Termo n° 613.565, de 21-10-1963
-Manchester Bebidas Limitada
• São Paulo

DIARIO OFICIAL '(Seçao, III)
Tênno nc 613.571, de 21-10-1963
Araujos IndlCstria e Comércio de
Móveis Limitada

1

Araujo's
Indústria Brasileira.
Classe 41
, Para distinguir: Vinagre
Termo no 613.566, de 21-10-1963
Manchester Bebidas Limitada
' São Paulo
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bittert. brandy, conhaque, cervejas, essências para bebidas alcoólicas, genebra, %met, 'gyn, licores, lcumel,
nectar, punch, pipermint, rhuzn, suco de
frutas com alcool, vinhos quinados, vinhos espumantes, vinhos vermutes,
vodka, whisky
I!
Termo n° 613.567, de 24-10-1963
Manchester Bebidas Limitada
São Paulo
Classe 43
Para distinguis: Aguas m.nerais artificiais, caldo de cana, laranjada, limonada, sucos de uva, abacaxi, tamarindo,
laranja, maracuja, refrescos de: groselha, capilé, taaarindo, guaraná e soda
Lmonada engarrafada
Termo n° 613.568, de V-10-1963
Manchester Bebidas Limitada
São Paulo

RIOSUL

Indústria Brasileirtn

Classe 42
Para distinguir: Aivardente, aná, ani
zete babaceira, cerveja, conhaque, fernet, genebra, gengibre, g m, kisch,
kuinel, licores, rum, vinhos, vodca e
wisky

Classe 32
Para dist nguir: livros de bolso e
revista

•Têrmo n° 613.569, de 21-10-1963
taboratório Cícero Diniz S. A.
Pernarnbuco

Têrmo n° 613.573. de 21-10-1963
Calçados Cedo1eita Limitada

Indústria Brasileira

Térmo 613.576, de 21-10-1963
rirmo n° 613.585, de 21-10-1963
Calçados Cédofeita Limitada
Calçados CedoSeita Limitada
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Classe 4
Classe 27
Para distinguir: Substâncias de origem Para distinguir: Artefatos de palha ais
animal, mineral ou vegetal em bruto fibra (não incluidos em outras classes)
ou parcialmente trabalhadas
Tèrmo no 613:586, de 21-10-1963
Termo n° 613.577, de 21-10-1963
Calçados Cêdo!eita Limitada
Calçados CedoSeita Limitada
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara,.
•
Classe 28
Classe 19
Para distinguir: Artefatos de produtos
Para distinguir: Animais vivos inclusi- acabados de origem animal, vegetal a
ve aves, ovos em geral, inclusive do mineral (não incluidos em outras clasbicho da seda
• ses); artefatos de substâncias químicas
(não„incluidas em outras classes)
Termo n° 613.578, de 21-10-1963
CalOdos Ceddeita Limitada
Termo n° 613.587, de 21-10-1963
Estado da Guanabara
Calçados Cê:la ia:ta Limitada
Clases 20
Estado da Guanabara
Para distinguir: Petrechos navais e aeClasse 29
ronáuticos (Salva-vidas, âncoras, cinto Para distinguir: Escôvas comuns (não
de natação, bolas e para-quedas)
incluidas nas classes: 6, 11, 17 e 48),
espanadores e vassouras
Termo n° 613.579, de 21-10-1963
Calçados Cedo.!eita Limitada
Termo n° 613588. de 21-10-1963
Estado da Guanabara
Calçados Cedo lnita Limitada
Classe 21
Estado da Guanabara
•
Para dist:nguir: Veiculos e suas parClasse 30 .
tes integrantes, exceto máquinas e mo- Para distingu.r: Guarda-chuvas, bengatores
las e suas partes integrantes

;lasse 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários. armaários para banheiros e para rOupas usadas, ahnoladas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domi.aliares, berços, biombos, cadeiras, carrinho:
para chã e café, conjuntos para dor
mitórios, conjuntos para sala de 'antar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinh-a, camas, cabides, cadeiras gira.
todas, cadeiras de balanço, caixa • de
rádio, colchões, colchões de mola, Ampensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras: guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesi- • Termo no 613.580, de 21-10-1963
abas para rádio e televisão, mesinha
Calçados Ceclo!eita Limitada
para máquinas, de escrever, ciáveis paEstado da Guanabara
levisao, molduras para quadros portaClasse 22
retratos, poltronas, poltronas-camas,
Para distinguir: Fios em geral para teprateleiras porta-chapéus, sofás,
celagem e para uso comum, linhas de
sofás-camas, travesseiros e
costura, para bordar e para tricotagem
(esceto barbante)
Termo nc 613.572, de 21-10-1963
— —
Editóra Monterrey Limitada
Termo n° 613.581, de 21-10-1963
•
Estado da Guanabara
Calçados CedoSeita Limitada
Estado da Guanabara .
Classe 23
Para d stinguir: Tecidos em geral

Indústria Brasileira

Classe 1
Para distinguir: Substascias e preparaClasse 3 çaoes químicas usadas nas indústr as, na
Para distinguir: Um preparado farma- fotografia e nas análises químicas. Suceutico :ndicado como auxiliar no ira- bestâncias e preparações auimicas antil
tamento da dispepsia
corrosivas e anti-oxidantes
• Termo n° 613.570, de 21-10-1963
Termo no 613.574, 'de 21-10-1963
• Laminados "Eca" Limitada
Calçados Cedo teita Limitada
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
?•
!e.
•
Cicies 2
Para datinguir: Substâncias químicas
usadas na agricultura, na horticultura e
na veterinária
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Termo n° 613.582, de 21-10-1963
Calçados Cedoftita • Limitada
Estado da Guanabara
Classe 24
Alamares, atacadores para ei-iartillios
e calcados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras
boilas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões. debruns, lã, fitas, forros, franjas,
festão, feltro para órgão, fõfos, galardetes, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas. ombreiras e enchimento,
'para roupas de homens e senhoras,
panos para eneites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamares, pavios. rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos.

telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de moveis, artigos estes

Termo n° 613.589 de 21-10-196Y
Calçados Cédu etta Limitada
Estado da Guanabara
Classe .31
Para distinguir: Tendas, lonas, correias
de transmissão e tinia espécie, cordalha e barbante
Têrmo n° 613.590, de 21-10-1963
Calçados Cedo!eaa Limitada .
Estado da Guanabara
Classe 32
Para dsitiagu r: Jornais, revistas e pu
blicações em geral, álbuns, programa
radiofônicos, peças teatrais e cinema
tográficas
Termo no 613.591, de 21-10-1963
Calçados Ced&tita Limitada
Estado da Guanabara
Classe 34
Para distinguir: rapetea, cort.nas
anos ara assoalhos e aredes, linóleos
oleados e encerados, inclusive ara Ias
talaç?es bositalares
Termo n° 613.592, de 21-10-196:1
Calçados Cedo cita Limitada
Estado da "Guanabara
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles prepi
radas ou pão, artefatos de couros
pele não .ncluidos em outras classes
Termo n° 613.593, de 21-10-1963
Calçados Cedo‘eita Limitada
Estado da Guanabara

Classe 37
feitos de algodão. cânhamo, linho, juta
Para distinguir: Artigos de cama
seda, raion, lã. pelo e fibras não
mesa, inclusive cobertores, toalsas
incluidos em outras classes
uso pessoal, panos de prato, e análog*
—
Termo no 613.583, de 21-10-1963
Termo n' 613.594, de 21-10-1963
Calçados Cedo çeita Limitada
Calçados Cêdo'cita Limitada
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Classe 25
Classe 38
Para distinguir: Imagens, gravuras, es- Para distinguir: Papel' e seus artefatos
tatuas, estatuetas, estampas. manequins
livros não impressos
e análogos, e quaisquer obras de pinTermo n° 613.595, de 21-10-1963
tura e escultura (não incluidas em ouCalçados C.êdoSeita Limitada
tras classes)
Estado da Guanabara
Tèrmo n° 613.575, de 21-10-1963
Termo n° 613.584, de 21-10-1963
Classe 39
C.-alçados Cêdoreita Limitada
Calçados Cedo 4eita Limitada
Indústria Braiaileirti-,
Para d stinguir: Artefatos de borracha
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
e guta. não incluidos era outras classes
Classe 4
Classe 26
Classe 3
•
•
Para distinguir: Madeiras em bruto ou Para distinguir: Substâncias e premara- Para distinguir: Artefatos de madeira,
Termo no 613.596, de 21-10-1963
taardatmente trabalhadas; laminadas, çães quimicas usadas na medic:na e oss oou martm (não incluidas em ouCalçados Ceddeita Limitada
Estado da Guanabara
perfiladas
tras classes)
na farmácia

wEC

•

.n
Segunda-feira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para es
casório. Armários. armaários para ba.
nheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos
balcões.. banquetas. bandejas, domicilia
res, berços, biombos, cadeiras, carrinho;
para chá e café, coniuntoe paia darmitasios. conjuntos para sala Je
tar e sala de , visitas. conjuntos para
terraços. ;ardia' e praia, conmstos de
armários- e gabinetes para copa e ao
zinha. camas cabides. cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio. colchões; colchões de mola. dispensas. divisões. divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' • guarda . roupas. estantes, mesas, mesinhas, mera
nhas para rádio a televisão. mesinha
para máquinas de escrever, mrIn eis pa!faisão. molduras para quadros amam
retratos, poltronas, poltronasmar as,
p
rateleiras porta-chapéus, aotás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Tèrmo n° 613.597. de 21-10-1963
Calçados Cedoleita Limitada
Estado da Guanabara
Classe 41
Vara distingairr Alimentação para aves
e animais, amêndoas, araruta, alpiste,
avela, amido, ameixas, azeites, açúcar,
azeitonas, aveia, atum, amendoim, alhos,
balas.' bombons, biscoitos, bolachas, batata*, bananada. bolos, bacalhau, baaha canela, chouriço, chocolates, ca nulos. coalhadas, camarão, carnes, carne de baleia, con feitos, cacau, cereais,
cebolas. cremes de leite, creme 'de mi.
lho. condimentos, crustácos, chã, cravo,
café. cangica. dó" castanhas cominho, cangiquinha. conservas alimenta
cias, doces, drops, ligada, trutas, frutas secas, em caldas, cristalizadas e
compotas; féculas, figos, fermento, farinha. fava, farelo, fubá gomas de
'Uca, patas. psatilhas. pó para pudins
prelints. pães, pimenta, presuntos, polgadm, peixes, pescados. panetone, plcções balanceadas. requeijão, discas. ma
•
queijos. quisera de milhe. ramascar, geléias, goiabada. gorduras,
grão de bico. glacê*. glicose, baunilha.
extrato para doces, de tomate e de carnes, ervilhas, enitrava, flocos asseadas para balas, doced e laimentos. galreou, granulo*, herva doce, linguaa,
linguiças, leite, lombos leite condensado
e, em pó, legumes*. lentilhas, lagosta
mel, marmelada, mortadelas, manteiga.
mostarda, mariscos, moluacos, molhos,
margarina, massas allmenticras e de
tomate, melado, milho, nós-mascada
óleos comestiveis, ostras, patos. pungi. salames semolina de trigo sojas
enlatadas, sucos de trutas, salsichas,
sal, toucinho, tremoços, trigo, cartas.
vinagre e urgiu
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Termo n° 613.600, de 21-10-1963'
Calçados Cado‘eita Limitada
Estado da Guanabara
Classe 44
Para distinguir: Art.gos para fumantes,
inclusive isqueiros

do, figuras de aves e animais, Jogos
Termo a° 613.614, de 21-10-1963
de foot-ball de meia, jogos de armar,
Calçados Ced&eita Limitada
miniaturas de utensílios domésticos. paEstado da Guanabara
tina, patinetes, piões, atacas, revólver
Classe II
de brinquedo, raquetes, trens, tenis de Para distinguir: Ferragens de todas
mesa, temboIas, tamboretes, vagonates espécies (exceto quaarte de máquinas)
e xadres
ferragens e cutelar.a em geral. PequeTérmo no 613.601, de 21-10-1963
nos artigos de qualquer metal quando
Calçados Cèdo rrita Limitada
Termo no 613.606, de 21-10-1963
não incluidos em outras alassos
Estado da Gasnabara
Calçados Cadoena Limitada
Classe 45
Estado da Guanabara
Termo n9 613.615. de 21-10-1963
Para distinguir: &incutes e mudas paClasse 50
Calçados Cedo'cita Limitada
ra- agricultura, bort cultura e Moriciiltu- Para distingui!: 1111prCSNOS em geral e
Estado da Guanabara
ra, flores naturais
artigos não incluiria.; em qualquer das
Classe 12
— outras classes
Para • distinguir: Botões. 'alfinetes co
Térmo n° 613.602, de 21-10-1963
— miudezas de armar nho, quando não ia.
Calçados CédoSeita Limitada
Termo n° 613.607. de 21-10-1963
citados nas classes: 13, 22, 24 e 48
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
Classe 4b
Estado da Guanabara
Termo ns 613.616, de 21.:10-1963
Alvejantes, amidos. anil, água de laaa.
Calçados Cado ieita Limitada
dama, água sanitária, cera para soalhos
Estado da Guanabara
detergentes, esponja de aço, historos,
Classe 13
lixivia, lá de -mo, pomadas para cai
Para distinguir: Joalheria e artigén
çados, palha de aço. preparadas para
metais preciosos, semi-peciosos é : suas
polir e limpar madeiras vidros. metais
Im tações usadas couo adornos e não ine objetos. panos para polir e para limcluidos em outras classes; pedras: prepeza. panos de esmeril e material abraciosas e suas imitações k
Classes: 1 a 50
sivo empregado na limpeza de metais e
•
Titulo
objetos, sabões em geral e saponaceom
Termo n° 613.617, de 21-10-1963.
velas e velas a base de estearias.
Calçados Cédoceita Limitada
Termo n° 613.608, de 21-10-1963
sabões em pó, m ,flocos, esponjas de
Estado da Guanabara 1
Calçados Cacica-dia Limitada
limpeza
Classe 14
Estado da GuRnabara
--—Para distinguir: Vidros, cristais e suas
Tarmo n° 613.603, de 21-10-1963
seus artefatos, não .ncluidos em outras
Calçados Caris:Mia Limitada
classes
Estado da Guanabara
Termo n o 613.618, de 21-10-1963
Classe 47
5
Calçados Cédofeita Limitadd
Para distinguir: Combustíveis, lubrifi- Para distingir r:Classe
Meads não trabalhados
Estado da Guanabara
cantes e substânc.as e pordutos destinaou parcialmente trabalhados
Classe 15
dos à iluminação e ao aquecimento
-- Para distinguir: Porcelana, louça vidra
- Tèrmo na 613.609, de 21-10-1963 • ¡ da e outras (para uso raseiro)•ador
Térmo ns 613.604, de 21-10-1963
Calçados Cedo reita Limitada
Calçados Cédofelta Limitada
- no para fins atistiros e industriai; In,
Estado da Guanabara
es
; talações san tárias não inrluid
Estado da Guanabara
Classe 6
outras ciasses

Centro de Uompras
.CEDOFEITA

CEDOFEITA.

48

Para distinguir: Maquinais e suas par-

Classe
Termo n° 613.619, de 21-10-1963
Para distinguir artigos de toucador e tes integrantes, não incluídas nas classes: 7, 10' e 17
Calçados Cadofeita Limitada
perfumarias em geral: AlmIscan água
Estado da Guanabara
de beleza. água faciais ág sa de iavanda.
Termo ns 613.610, de 1-10-1963
Agua de colónia, arminhas água de
içados Cedo itita Limitada
Classe 16
auina água de rosas, água de alfazeEstado da Guanabara
Para distinguir: Materiais para Coas
mas amónia perfumada liquida ano pó
Classe 7
truções e decorações: Argamassas, *rei.
em pedras para banho. arilhantinas. Para distingu
Máquinas de agricul- a, areia, azulejos, batentes. balaustres
cabelo. pestanas, cílios , e bigodes. tura e horticultura e 'suas partes inte- blocos de cimento, blocos para 'liava
bandolinas, batons, cosmeti.ms para o grantes, grandes instrumentos agricolas, mentaçao. calhas, cimento, cal, cal
crayons. crecnes para a pele. carmina
chapas isolantes, caibros, caixilhos, co
inclusive tratores
cheiros em pastilhas. em tabletes. em _
- — -!unas, chapas para coberturas, çallia
lentilhas em' trociscos e era adulas,
Termo n" 613.611, de 21-10-1963
d'água. caixas de descarga. pari lixo
cremes para barbear.^ cremes dental.
Calçados Cèdo teita Limitada
edificações pranoldadas. estuque, emiti.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
Estado da Guanabara
*ao de base adilam. tataca' esqua
creme para limpeza da pele e para base
chias. forros: 'frisos, gesso. grades. ta
de pó de arroz. esmaltes oara unhas
Classe 8
nela., estruturas metálicas paru contra.
escóvas para dentes, cabelo, roupas Para distinguir: Instrumentos de preci- ções. lamelas de metal leal-ar:m*1am
cibos e unhas. fixadores para o cabelo são, an-trunientos cientificos, aparelhos íris. luvas de Inação, laaes, baleota'
pestanas, cilios e bigodes. fivelas para de uso comum; instrumentos e aparelhos material isolante contra frio • sala
o cabelo, glicerina perfumada para uso didáticos,
de tilda a espécie, aces- manilhas, massas para revast masca dg
de toucador grampos para o cabelo sórios desoldas
aparelhos
elétricos inclusive paredes. madeiras para construções, mo
para maquilagem. lança-perfumes, tia.
micos, produtos de base adáltico, pra.
geléia de petróleo perfumada. lápis. válvulas, lampadas, tomadas, fios, so- dato* para totrnar impeareabillzanta
sabão em creme em elixir e em pó. quetes; aparelhos fotográficos. radiofô- a :argamassas de cimenta e cal Write.
liquidos para ondulação. oannanente, tacos, cinematográficos, máquinas fa- Uca. pedregulho. !produtos betuminosa
liais para unhas. latiu& óleos para o lantes, discos gravados e filmes reve- imperamabilizantes 0 .aistsis ou sob o*
lados
cabelo, pasta e pós para lemes, perfu-- tras formas para revestimentos e outros
mes. petróleo para uso de toucador.
uses nu construções. persianas. Placas
Termo no 613.612, de 21-10-1963
pastas e pó para as unhas pon-pons
para pavimentação, peças urnemenbill
Calçados Ceddeita Limitada
Tênno n° 613.598, de 21-10-1963
para pó de arroz. papéis perfumados.
de cimento ou gesso para tatos e pares
Estado
da
Guanabara
• Calçados Cêdo teita Limitada
carminados. e com pó de arem. pentes.
des, papel para forrar casas; matam
pomadas perfumadas para o embeleza• Classe 9
Estado da Guanabara
aati-ruidos
para uso nas construçémi
mento da ruas oon-pois pó de Para distinguir Instrumentos musicais parquete*. portas,
portões pisos, ma
Classe 42
arroz
•
e suas partes integrantes, exceto ma- letras para portais, tijoloa, tubos de cos.,
quinas falantes
creto. telhas, tacos. tubos de veatilamIsh
Termo n° 613.605, de 21-10-1963
Para distinguir: Bebidas alcoolicas de
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
Calçados Cedotaita Limitada
•
todas as espécies
Timmo n° 613.613, de 21-10-1963
vimos. venezianas
— —
Estado da Guanabara
Tèrmo ns 613.599 de 21-10-1963
Classe 10
Termo
n°
613.620, de 21-10-1963
Para distingu:r: Instrumentos, máquinas,
Calçados Cido rrita Limitada
Classe 49
C:ilçados
Cedo reita Limitada
Estado, da Guanabara
Brinquedos. jogos. passatempos em ge- aparelhos e petrechos para a medicina,
Estado da Guanabara
'' t
a
arte
dentária,
a
cirurgia
e
a
higiene,
ral:
Bonecas
de
plásticos,
automóveis,
Classe 43
Classe 17
aviões de brinquedo. bercinros, bone- exceto os incluidos na classe 34; máquiPara distinguir: Refrescos e aguas ma cas, bonecos, baralhos, bolas, carrinhos nas aparelhos e instalações - hospitala- Para distinguir: Artigos, maquinas
atrais e naturais, usadas como bebidas, caminhões, carrocinhas, chocalhos, do- res, de, expurgo e fins análogos, exceto instalações para escritórios, e desenhe.
não incluidos nas classes: 38 e 40
refrigerantes de todas as espécies minós, damas, espingardas de brinquemimeis da classe 40

5.
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Termo ne 613.621, de 21-10-1963
Calçados Gedoceita Limitada
Estado da Guanabara
Classe 18
rara distinguir: Armas, munições de
guerra e caça, explosivos, çogos de artifícios
Termo ng 613.622,4e 21-10-1963
Christa Martha Ildegarde Wende
São Paulo

TRICARBAMANOL
Classe 2
'tara distinguir: Inseticidas e fungic.das
Termo n° 613.623, de 21-10-1963
Christa Martha Ildegarde Wende
São Paulo

Z1MANOL
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas e fungic.das
Trino a' 613.624, de 21-10-1963

Chrisk Martha Ildegarde Wende
São Paulo

MANGANOL
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas e fungic.das
Termo n° 613.625, de 21-10-1963
Christa Martha Ildegarde Wende
São Paulo

FERBANOL
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas e fungic dds
Termo no 613.626, de 21-10-1963
Instituto de Beleza Tecidos e Armarinhos "Thalia" Lira tada
São Paulo

li

"TH ALIA
IND. BRASILEIRA
Classe 12
Para distinguir Agulhas de todos os tipos, inclusive para máquinas de costura,
alfinetes comuns, botões, clipe, colchetes, deda's, fechos corrediços, presilhas
• para vestimentos em gerai
Termo n° 613.627, de 21-10-1963
Cortume Brasão Limitada
São Paulo

Time a.• 613.629, de 22-1043
"etribuidora Geial de Máquinas
D'Andrea S/C
St.o Paulo

DIANDItEA
!.ncl. Brasileira

,

Termo a.° 613.638, de 22-10-63
DiaYra latativ Fonseca

JATAI
/na. Brasileiro
LA,rsse 4,1

Termo n. 9 613.641, de 22-10-63
low.,b, brinquedos artigos despoli 'os, e , Cindes — Comércio e Importação de
passatempos, a ,;aber: álbuns alva re- ' Máquinas Para Escritórios Ltda.
cortar e armar aviões. aut 'veia
São Paulo
Termo n.o 613.630. de 22-10-63
aros, argolas, bercinhos, bonecas bone
Farmácia Droga-Ruy Ltda.
la D 5
C
1
cos. baralhos de cartas, bolas para
São Paulo
Ind. Brasileira
•••• n. Gra. aw
todos os esportes, brinquedos em forma
DR OGA-RT.TY
de animais, balões de brinquedo, bilhaClasse 17
Brasile3.4.0.
• .Artigos da classe
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
Classe 50
em forma de instrumentos musicais,
Termo n,° 61,3.642, de 22-10-63
Impressos
brinquedos em forma de armar, brinFrancisco Allucci
quedos de borracha com ou sem assoSão Paula
Termo n.° 613 . 631, de 22-10-63
carinhos, carrocinhas, caminhões,
Wenden Silvestre
cartas d . jogar, chocalhos, caneleiras
São Paulo
para e , rte, cartões para %to, casi•
nhas arinquedo, casinhas de armar
PASTECO
cadeiras
de
brinquedo,
carteiras
e
enLUTO PEÇA: • #,/*N5
velopes com fõlhas para recortar e
00
Classe 21
armar,
calçados
rira
bonecas,
cordas
Titulo
y
para pular, Clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
k? wpV
Termo n.° 613.632, de 22-10-63
A
Panificadora e Confeitaria Brasília dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinqueclo, espingardas de
Ldta.
eb.evy
Minas Gerais
vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
o
3,4,14?
engenhos de guerra de brinquedo, fer4,gt o N,N•
rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
b`fia't
figuras para gigo de xadrez, fogões e
.9?
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianClasses: 33 e.%
ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
Título de estabeleci:alenta
para pesca, jogos de damas, jogos de
Termo n.° 613.643, de 22-1063
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boi, para esgrima. Società Per Azioni Strega Alberti BeClasse 41
nevento (S. A. B.)
para jogador de soco, máscaras carnaRegistro de marca
Itália
valescas, mesas de bilhar, de campista.
Termo n.o 613.633, de 22-10-63
de roleta, de xadrez, mobilias de brinLeonardo Dila
quedo, miniaturas de utensílios domésPaulo
ticos, patins, pathietes pities, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
ENGENHO MIRIM
jogos de damas, dominó e xadrez, peloInd. Brasileira.
tas, pianos e outros instrumentos musiClasse 6
cais de brinquedo, pistolas de atirar
Para distinguir máquinas para moer flexas, papagaios de papel, panelinhas,
cana
quebra-cabeças em forma de armar,
Classe 42
raquetes, rédea de pesca, redes para
Termo n.° 613.634. de 22-10-63
Artigos da classe
Indústria de Bebidas "Sul Mineira" fogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, taTermo n.° 613.644, de 22-10-63
Ltda.
bleiros para jogos, tacos de bilhar,
Brasfloc Indústria e Comércio de
Sfin Paulo
Flocageni Limitada
tambores para crianças, tamburéus,
SUL MINEIRA
São Paulo
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias.
Ind. Brasileira
férreas para brinquedos, varas para
C!– se 47
pesca, vagonetes e zepelins
Para distinguir-, R -1,• das eia r ' '1.
BRASFLOc
Têano n.° 613.639, de 22-10-63
medicinais, alcoo t. - - cerveitts.
vinhos espumantes icores. bittcrn. ci Indústria e Comércio de .Artefatos de
Indlietria
Brasileira.
Metais Pentex Ltda.
dem, conhaques, cocktails cordiais ne,
SM Paulo
tares alcoolicas. ruhm, aguardente feris
che, gin, vertnouth, fernet. kurn mei
Classe 23
whisky, brandy e vinhos d evitas
Beneficiamento
de tecinos
alcoollcas

Nf

ÍSAMBUCAI

Termo n.° 613.645, de 22-10-63
Feria Ltda.
São Paulo

l'êrmo n.° 613.635, de 22-10-63
Elias Reis de

r'ER
End. Brasileira.

;ONJUBTOS VOCAIS.

nATELRAL

Classe 6
Máquinas em geral

Termo a.* 613.628, de 22-10-63
lixcelsior — Representações e Empre- Programas radiofónicos. n .0(iramas de
endimentos Imobiliários Ltda.
televisão e revistas
São Paulo
Termo n.* 611.63,5,-ci,. 72-10-63
Nndir Taco}, C,,ri
EXCELSIOR..

REPRESENTAgõES
E EMPREF,ND =NTO
IMOBILIARI IEDA
, Nome comercial

Termo n.° 613.6-10. de 22-10-63 .
I
i Indústria e Comércio de Artefatos d
Metais Pentes Ltda.
São Paulo
Classe 48
Pentes de aluminio para pentear cabeios

C:ass 50
Impressos

CORTUME BRASÃO LTOA
• Nome Comercial

Fevereáo cie 1564

Têrmo n.o 613.646, de 22-10-63
Escritório Contábil Na-Wil Ltd.
São Paulo

mini° . PAULISTA
APLICADORES
Classe 13
Titu!,

Classe 16
Portas. portões, 'anelas, vltrifis e
grade-

NA-.W11.
Ind.. Brasileira
Classe 50
Contabilidade em geral
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Classe 11
Termo n.9 613.647, de 22-10-63
Cooperativa de Consumo Campos X Ferragens e ferramentas de ta.fa espécie, cutelaria em geral e outros artigos
São Paulo
de metal não incluídos em outras clasbites, argolas, armações de ateai, abriblies, argolas, armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou farpadoa, aparelhos de chá e café, assadei.
raa, açucareiros, brocas, bigornas, bat.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bomboIIND. BRASILEIRA
nitres, bules, colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
(..lasse J.!
para ortões, colunas, 'chaves, cremones,
Artigos de vestuários, roupas feitas, chaves de araausos, conexões para enzuni-confeccionadas ou sob medida canamentos, canos de metal, chaves de
para homens, senhoras e crianças, a fenda, chaves inglezas, cabeções, cane.
saber: Agasalhos feitos de peles natu- cas, copos, cachepots, centro de mesa,
rais ou artificiais, anáguas, aventais coqueteleiras, caixas para acondiciona.
batas, babadores, blusas, blusões, boi- mento de alimentos, caldeirões, caçaronas, bonés, bolaras, ccaninações. casa. las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
cara capotes, calças, calça-saias, chine- enxadas, esferas, engates, enfeites para
los, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, cid arreios, de metal para automóveis, esmulas, cuecas, colarinhos, cueiros, cisa. tribos, formões, espumadeiras, foice*,
péus; dolmens; echarpcs, estolas; farda. ferros para cortar capim, ferrolhos, famentos; gorros, galochas, gravata,. cas, facões, frigideiras, cilindros para
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len- laminaçao, ganchos, guarnições de Meços, leques, lançaria, ligas, librés, lin. tal, garfos, ganchos para quadros,
geies; mantas, meias; palas, paletó& gramas para emendas de correias, limas,
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos. laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
peitos e peitilhos para camisas, pelara machadinhas, molas para portas de cornes, polainas, ponchas, pullovers; qui. rer, martelos, marretas, matrizes, marmonos, quepis; regalos, robe de chama mitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
bre, roupas de brim para o trabalhq pregos, picões, ponteiras, parafusos,
roupas feitas para 'crianças, roupões de porcas, pratos, porta-gelo, porta-pao,
banho; saias, sapatos, sandálias, sol porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteias
déos. aborta, zangas, slacks, sucterea roldanas, ralos para pias, regadores,
suspensórios, soutiens, sobretudos; tra- serras, serrotes, sachos, &acanalhas, tejes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes souras, talhadeiras, torquezas, trilhos
uniformes, uniformes para empregadas; trilhos para elevadores, tenazes, trasladares, telas de arame, tubos para encavestidos; xales
namentos, trincos, trilhos para portas
Termos as. 613.648 a 613.650, de
de correr, taças, molas para portas,
22-10-63 b
vasos, vasilhames e verrumas
Estamparia "Guarani" Ltda.
Termo n.° 613.651, de 22.10-63
São Paulo
Indústria e Comércio Fidemp Ltda.
São Paulo

CAMPOS X

•
RA.s11.1141;tira
Iltdüstria

Brasileira,

Classe 50
Envelopes, carimbos, papéis de carta,
cartões, comerciais, e de visitas, Salhetos, folhinhas, recibos, matas fiscais,
faturas, duplicatas, letras de cambio,
promissórias, embalagens impressas
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barco.
breques, braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mao e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas, direção, desliMaltas, estribos, escadas rolantes, elevadores Para passageiros s para carga
engates para canos, eixos de dh aja
areio& fronteiras para veiculas, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
amaivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
sodas para bicicletas, ralos para bIcicletu, reboques, radiadores pana veiculas,
rodas para veículos, selins, tricicles, tiraatea para veiculos, vagões, velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, vantes de

carros, toletes para carros

Classe 5
Aço em bruto, aço preparam, aça
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em ,bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, laronze em
barra, em fio, chumbo em bruto . ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto eu
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra,. ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em falha, latão
em falha, latão em chapas, latão cm
vergalhões, liga metálica, Emalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em ',talhas

Termo n.9 613.653, de 22-10-63
Pavimentadora Reniva S. A. •
São Paul

RENIVA
Ind. Brasileira
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Ulmo n.° 6l3.657., de 22-10-63 ",1
Max Fortner
São Paulo

INTERNACIONAL

Classe 16
SHOPPING CLUB
,Para distinguir: Materiais para corstru'Ind.
Brasileira
ções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo---éiàise 50
cos de cimento, blocos para pavimentaImpressos
Is••nn•••••
çao, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Terno
n.0
613.658,
de 22-10-63 •,-•
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas parta coberturas caixas d'água,
São Paulo
caixas. para coberturas. caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edifica4bUORATRIZ
ções pretnoldadas, estuque, emulsão de
Br asilejra\
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 50
turas metálicas para construções, lameImpressos
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçao, lages, lageotas, material isotarmo n.9 613.659, de 22-10. 63 ;"
lantes contra frio e calor, manilhas, masCineas Feijo Valente
'
sas para revestimentos de paredes, maSão Paulo
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
SERVIÇO
tornar impermeabilizantes as argamasASSISTENCIAL
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreLOS AMIGOS DE
gulho, produtos betuminosos, impermeaTty.
VILA MORAES
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros 41505 nas
Classe 33
construções, persianas, placas para paTitulo
vimentação. peças ornamentais de cimenta ou gesso para tectos e paredes, papel
Tétano n.° 613.660, de 22-10-63
para forrar casas, massas antl-ruidos
para uso nas construções, parquetes, Indústria e Comércio de Cal D'Andretta.
portas, portões, pisos, soleiras para porPaulo
Sãol:ta.
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitras'
1.

Termo n.° 613.654, de 22-10-63
Comércio de Automóveis e Auto Peças
"Monza" Ltda.
São Paulo

MONZA .
Ind.. Brasilei/ 5
Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de vet.
cuias ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortece.
dores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-ca.
rainhões, alavancas, alavancas ale câm.
aio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veiculas, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas
engates para veiculas, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, moIn, motociclos, mancais de veículos
pedais, paralaraas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos,
bicicletas, motocicletas, retentares, aros
para bicicletas, braços para veículos.
crapas circulares para veículos, cubas
de veículos, desligadeiras, fronteiras
para veiculas, motociclo, manivelas,
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador

INDÚSTRIA BR AS I LEIRA .‘t
naik.

Classe 16
Cal
Termo nai 613 . 661, de 22-10-63
Panificadora Palmares Ltda.
São Paulo
YA.LJNARLS

Ind. Brasile.'
Classe 50
Impressos

Termo n.9 613.662, de 22-10-63
Blinpa — indústria de Brindes e Plano.
grafia Ltda.
São Paulo
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondencia. blocos para cálculos,
Têxtil° n.° 613.655, de 22-10.63
blocos para anotações, bobinas, brochuFábrica de Blocos Girasol Ltda.
ras não impressas, cadernos de escre-São Paulo
ver, capas para documentos, carteiras,
papel ou papelão. cápsulas de papel,
GI/U.S01,
caixas de papelão, cadernetas, caderInd. Brasileira
nos, caixas de cartão, caixas para paClasse 50
pelaria, cartões de visitas, cartões coMamo tua 613.652, de 22-10-63
niercilas, cartões indicas, confeti, carGeneral Fitts Engenharia e Comércio
Impressos
tolina, cadernos de papel melimetrado
Ltda.
Termo n. 9 613.656, de 22-10-63
e em branco para desenho, cadernos
São Paulo
Papelutil Papelaria e Utilidadas tLda. escolares, vartões em branco. cartuchos
São Paulo
de cartolina, chapas planográficas, caGERAL FITTS
Ind. Brasileira
dernos de lembranças, carretéis de paPAPELUTIL
pelão, envelopes, env6lucras para chaind. Brasileira
rutos de papel, encadernação de papel
Classe 50
Classe 50
ou papelão, etiquetas, falhas indicas.
Impressos
Mihail de celulose, guardanapos, livro
Impressos

Wh,
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Mo impressos, livros fiscais, livro;',:le
lioatabilidade; mata-borraca ornamentos
de papel transparenté; pratos papelinhos,' papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão. papéia em branco
para Impressão, papéis fantasia, menos
para- forrar paredes, apel almaço com
eu sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, pape; em bobina tpara Impressão, papel encerado.
rara ?copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
Papel para encadernar, papel para esCrever,t papel para imprimir, papel pa
taba !para embrulhos, papel celofane,
papel, celulose, papel de linho, papel

absorwnte, papel para embrulhar tabaco,rpapelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
tis • papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Teaino n.° 613.663, de 22-10-63 .
&cações Rosana de Calçados Ltda.
da.São Paulo
- • ROSADA

Brasileiri

4
I

Classe 50
Impressos

Termo n.° 613.664, de 22-10-63
ras'à "Eruopa" Laticínios Ltda.
São Paula

;Ind,921ãileirs
Classe 50
Impressos
Termo na 613.665, de 22-10-63
'arca Artigos Para Cabeleireiros S. A.
São Paulo
-

DARCA
-Ind. Brasileira

DIÁRIO OFICIAL
caixas: para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações preasoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas -metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de jun;ão. 'ages, lageotas. material Isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestirrentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos. e outros usos nas
construções, .persianas. placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e 'paredes, papel
para forrar casas, massai anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
portas. portões. pisos, soleiras para portas, tijolos. tubos de concreto -telhas, tacos tubos de ventilação, tan q ues de cimento, vigas, vigamentos. saireis
Termo n.° 613.668. de 22-10-63
Marcenaria Valência Ltda.
São Paulo

VALENCIA
I nd.
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaáríos- para banheiros e para roupas usadas, altnalp
das, acolchoados para móveis, bailacs,
balcões, banquetas. bandejas, domailia.
res, berços, biombos, cadeiras, carratil
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de ansiar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cia
zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans. discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palavisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas cama
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 613.669, de 22-10-63
D'Aprile Modas Masculinas Ltda.

1-.2.eçc,o tu)

cos, coletes, capas, chales. cachecols,
Termo n.° 613.677, de 22-10-63
calçados, chapéus, cintas, combinações, Canzi S. A. Artefatos de Madeira
corpinhos, Calças, calções, camisas, caSão Paulo
misetas, caraLsoias, cuelas ceroulas, cal..
'CANZI
S.A.
ças de Ranhosas e de crianças, colarinhos,
ARTEFATOS DE
cueiros, casacão, dominós, echarpea
MADEIRA.
,fraldas, galochas, gravatas, gorros, faqueias, .luvas, ligas, lenços, leques,
manais, meias, maillots, mantas, man..
driao, malhas, paletós, palas, penhoar,
Nome comerciai
peugat, puloverea ponches, Merinas,
Termo na 613.678, de 22-10-63
polainas, pijamas, punhos, robe de
Nisto de Serviço Flórica Ltda.
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
- S ão Paulo
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
•

•

Termo n.° 613.671. de 22-10-63
"lio" Móveis Finos Ltda.
São Paulo

GRILLO •
Ind. Brasileira
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de

metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou, não, inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas; acolchoados para móveis, bancos,

FLÓRIDA
tnd. Brasileir.
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura it
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveta- •
entes de petróleo

Têrmo n.° 613.679, de 22-10-63
balcões, banquetas, bandejas„ domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos Marcenaria e - eNitalúrgica Utilaa Ltda.
Q...o Paulo
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e 'cozinha, camas, cabides, cadeiras gira-

Classe 8
- Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonograSas, amplificadores,
bobinas para sadios e televisões, aparelhos para controle . de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos "gravados, aparelhos de
frequencia modulada, fonografos, grayadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatisticos e eletronicos de
alta frequência, que funcionam com val:aulas, máquinas falantes, aparelhos de
intercomunicação, pick-ups, aaaselhos
receptores de sons, rádios, rádios foSão Paulo
nografos, aparelhos de televisão, sinD'APRILE
cronizadores, selecionadores, transforInd. Brasileira,
madores de sons, toca-discos automáti..:asse 36
cos Ou não, transmissores, transistores, válvulas para rádios e televisões Para distinguir: Aventais, blusas, blusões, boinas, botas, babadouros, casaTermo n.° 613,666, de 22-10-63
cos, • coletes, capas, chales, • cachecols,
ms aa Luta. calçados, chapéus, cintas, combinações,
:Vatex — Indústria e Co"
São Paulo
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal...
VATEX •
ças de sanhos a.. e de crianças, colarinho,
ind.
aueiros, casacão, dominós, echarpes,
fralelas, galochas, gravatas, gorros, jaClasse 29
Vassouras
quetas, luvas, ligas, lenços, leqEles,
mantéis, meias, ominosa mantas, man.
Termo n.° 613.667, de 22-10-63
drião, malhas, paletós, palas, pelou,
Galle — Brasil Materiais Para Cons- peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
truções Ltda.
polainas, pijamas, punhos, robe de
São Paulo
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
_ Cens, • tailleurs, toucas e vestidos
-dALLE —BRASIL
4t.Ind. Brasileir,,
Tercao n.o 613.670, de 22-10-63
"Liege" Indústria e Comércio Ltda.
Classe 16
São Paulo •
Para distinguir: Materiais para construLIEGE
ções e decorações: Argamassas, argila,
-Ind. Brasileira
areia, nzulefos, batentes, balaustres, Motos de cimento, blocos para pavimentaClasse 36
ção, calhas, cimento, cal, are, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas. Para distioguir: Aventais. bluSas blu_
etapas vara cobertnrat esiyar 'nana. sões, boinas,. botas, babadouros, casa-

UTINGA

tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
IIND. BRASILEIRA
madeira, espreguiçadeiras' guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portaaaast o
retratos, poltronas. poltronas-camas,
Para distinguir balcões frigoríficos I
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
refrigeradores industriais
sofás-camas, travesseiros e
vitrines •
Têrmo n.°613.680, de 22-10-63
Indústria de Estofados Virahgl Ltda.
Termo n.° 613.672, de 22-10-63
São Paulo
Frangos de Corte Modelo Ltda.
São Paulo

MODELO
Tnd, Brasileira
Classe 19
Frangos

VIRABEL

Termo n.o 613.673, de 22-10-63

IND. BRASILEIRA

David Alves Pereira
' LZ.- n Paulo

•

NILO BORI O
,REI DO GATILHO

Classe 40
Para
distinguir:
Móveis em geral, de
Programas radiofônicos, programas de
metal, vidro, de aço ou *ladeira, estotelevisão e revistas
fados ou não, inclusive móveis para es- casório. Armários. arma:Idos para baTermo na 613.675, de 22-10-63
Aceil — Comércio e Indústria S. A, nheiros e para roupas usadas, almofaSão Paulo
das, acolchoados para móveis,, bancos.

Classe 32

a. C B I T-

.""1

Ind. Brasileira

balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, .cadeiras, carrinhos

para chá e café, conjuntos para dor-

Classe 6
mitórios, conjuntos para sala de tanMáquinas industriais e suas partes inte- tas e sala de visitas, conjuntos para
grantes em geral
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e ,,..oTermo n.° 613.676, de 22-10-63
Canzi S. A. — Artefatos de Madeira zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
São °atilo

"PAR...0.r. e

--

smosRm.."-n

• Mie Meta
_

Classe 40
Móveis dc madeira para rádio e televisão em net,'"

rádio, colchões, colchões ale mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rou- .
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras. para quadros porta.
retratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
_sofás-camas, travesseiros e
'

vitrines

• I

•
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•

Termo n' 613.681. de 21-10-63
Cerealista Santa Luzia Ltda.
São Paulo

SANTA LUZIA
1

IND. BRASILEIRA

Classe 41
. Para 'distinguir: Assaz, feijão, batata,
iebolas, farinha de mandioca, alho, alpiste e milho
Termo n.° 613.682, de 12-10-63
Luz-Bel Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

Classe 42
Aguardente. aniz. aperitivos. bagaceira
batidas, brandy. bitter, cachaça, arve•
las. cidra, conhaque. extrato de malte
fermentado, fernet. genebra. gengibirra
gln. gingar, kitsch. kurninel. licores,
marasquinhos, nectar. piperrnint, pon
chez, rum, suco de frutas com álcool.
vinhos. vodka e whisky
Termo n.o 613.683, de 22-10-63
Bar e Petisqueiras "Padrencia" Lida:
g ão Paulo

GIARIO OnCIAL
rim. treasoçcsa, tortas, terias para ail."
meato de animais e' aves. corriam, iodescambo; vinagre
Termo na+ 613.684, de 2240-63
Maouigeral Comércio de Máquinas em
•
, Geral Ltda.
São Paulo

Termo n.9 613.691, de' 22-10-63
e Tapeçaria Noroeste Ltda.
São Paulo

NORDESTE
ind. Braslàeíro

Classe 10
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, arma' arios para baIND. BR ASILEIRP
nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaClasse 6
res, berços,.biombos, cadeiras, carrinhos
Motores diesel e motores à gasolina
para chã e café', conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de janTermo n.° 613.685, de 22-10-63
Marcoferro — Comercial • de Ferros e tar e sala de --visitas, conjuntos pára
terraços, jardim e praia, conjustos de
Metais 'Ltda.
armários e gabinetes para copa e coSão Paulo
zinha, camas, cabides, cadeiras gira:.
tórias, cadeira g de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rou.4cOP
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiO
'
...as para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa• levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas camas,
prateleiras, porta-chapéus,' sofás,'
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 5
Termo n.o 613 . 692, de' 22-10-63
Ferros
Eneida Aparecida de Moura Tesio
São P:11,10
Termo n.o 613.686, de 22-10-63
Sociedade Organizadora de Planos EcoMON MELLYE .
nômicos em Cooperação S. C.
São Paulo
•
Classe 35
Título de estabelecimento

MAQUIGERAL

Têteno n.° 613.693. de 22-10-63
Rolpeças Ourmhos. Ltda.
Sâo Paulo

ADRENOA
IND. BRASILEIRA

(Seção 1H)

nom:ida@

Classe 41
Alcachofras. aletria, alho:
açucar, alimentos para ,animais, amido,
amendoins ameixas. amêndoas, araruta.
arroz, atum. aveia. avelãs azeite. azeiteaas: banha. bacalhau. batatas. balas.
biscoitos bombons. bolachas. baunilha;
Classe 33
café Np pó e ias grão. -amara°. canela
Insígnia comercial
em pau e em aó, cacau carnes. chá.
amarelara choaoiates. confeitos, cravo
--rt&mos as. 613.687 a 613.689, de
gemia eoenlnim. Cri o., gr de leite cremes
22-10-63
alara bacios crowves. compotas. Can.
Bleafar Eça Negreiros
gira coalhadas, castanha. cebola coadi.
Cão Paulo
alemos para alimentoa colorantes,
chouriços. dend& doces. doces de frutas espinafre. essências alimeatares, em...
AVIJO E ESTEVÃO
padas. ervilhas. enxovas. extrato de toInd.
Brasileira
fémate, farinhas alintenticias favas,
culas, flocos, farelo fermento • feijão,
figos. frios. Frutas secas, naturais e Matalizadas: glicose, goma de atascar, gorClasse 8
duras grânulos grão de bico palatina,
Artigos da classe
goiabada, geléias, herva doce. turva
Classe 16
mate. hortaliças, lagostas. linguais leite,
Artigos da classe
condensado leite em pé. 'aguenta Na
Classe 21
conserva. lentilhas, linguiça 'ouro: aias.
Artigos da classe
Das alimenticias. mariscos. manteiga.
Tenni° á. 613.690. de 12-10-63
margarina marmelada. macia-do. mesMearas Eça Negreiros
as de tomate. mel e melado, mate. masSão Paulo
sas sara miniaus. molhos moluscos,
moorda. mortadela: nós moscada. aozei: &leoa comestiveis ostras • ovas:
CENTRO ESPIRITA
pães g aios pralinés, pimenta pós para
PAULO E ESTEVX0
pudirun pickles. peixes. presuntos. In. tês e nettt-ois pastilhas. pana! pudins:
p/ S.Paulo
quelios . rações balanceadas para sai.
trais. requeiiões. sal, sagu sardinhas.
sandulebes. salsichas, salines sopas aaClasse-s: 33 e 32
latadas sorvetes sucos de 'mate e de
Título
de estabelecimento
frutas: torradas, tapioca, tiraras, talha-

ROIPECAS
Ind. tiras
Classe 6
Rolamentos
Termo n' 613.694, de 2-10-63
'Móveis Vital Brasil Ltd;
São Paulo

Fevereiro de
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a. 't
ad
;
Termo n.o 613.695, de 22-10-634
Lojas Catalina
Cosméticos Ltda..
São Paulo
•, E
Classe 18
tu

CAWALIN4
Ind. Brasileira,

.

Para distinguir artigos de toucador e
parfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água fadai, água de lavaria,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de ellazeusas, amónia perfumada liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bardolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cilia e bigodes.
crayons, cremes para a pele, caraúna,

cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, ta] trociscos e em pilalair,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,

essencias, extratos, estojos de pesfttnies,
creme para limpeza da pele, e para -base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabeio, roupas,
cubos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cilios e bigodes, fivelas para
o mbelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, — locães, liquidoz dentifriclos, eia pasta,' cm
geléia de petróleo perfumada. lápis.
sabão ora creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente.
lixa.s para unhas, !tique, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu-

mes. petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,

carminados. e corn pó de arroz, pentes.
porradas perfumadas para o embeleza._
mento da cutis, pon-pon 3, pó c.*
arroz

Termo n.° 613.696, de 22-10-63
Farmácia Tarai Limitada
São Paulo

J A R A,r .
Ind. Brasilelra

ira

:a
Classe 3
Produtos
farmacêuticos
•
Terin ou,' 613.697, de 22-10-6j;

Fotoquímica Brasil Ltda.
São Paulo

.,..

MODUNAL
Ind. drasileiraN

Classe I
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banho,
protetores, detergentes. verniz protetor
Classe 10
contra mófo e arranhaduras e banhos
Interruptores, emulsão rebaixadora l e
Para distinguir: Móveis em geral, de
emulsão reforçada
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para esTermo n.° 613.698. de 22-10-63
critório. Armários, amimados para baFotoquanica Brasil 'Ltda.
nheiros e para roupas usadas, almofaSão Paulo
das, acolchoados para móveis, bancos,
REQUIM
balcões, banquetas, bandejas, domiciliat Ind. Brasileira
rei, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Classe 1
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de tan- Para distinguir: Preparados e produtos
tas e sala de visitas, conjuntos para químicos para uso na fotografia apliterraços, jardim e praia, conjustos de cada: Reveladores, fixadores, banhos
armários e gabinetes para copa e co- protetores, detergentes, verniz protetor
zinha. camas. cabides, cadeiras giramófo e arranhaduras e banhos
tórias, cadeiras de balanço, caixa de interruptores, emulsão rebalxadora e
rádio,- colchões. colchões de mola, disemulsão reforçada
pensas, divisões, divans, discotecas de
Termo n.° 613.699, de 22-10-63
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouPotoquimica Brasil Ltda.
pas, estantes, mesas, mesinhasa mesigão Paulo
nhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escreves', móveis paK1T—COLOR
levisão, molduras para . quadros partaInd. Brasileira
();.
retratos.. poltronas. poltronas-camas,
Classe I
prateleiras porta-chapéus, soiás,
sofás-camas, travesseiros e
Para diaiiguir: Preparados e produto*
vitrines
químicos para uso na fotografia apli-

VITAL BRASIL -

• ind. Brasileira

••n•
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cada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
contra mófo e arranhaduras e banhos
interruptores, emulsão rebaixadora
emulsão reforçada
Terra° n.9 613.700, de 22-40-63
Fotoguimica Brasil Ltda.
São Paulo

Fc.cre:o de 1r,:..4

cada: Reveladores, fixadores, banhos biscoitos, bolachas, bôlós, rõscas, mas
protetores, detergentes, verniz protetor sas alimentícias, farinhas, raspas, amicontra na5fo e arranhaduras e banhos
do, fubá, araruta, doces é confeitos
- interruptores, emulsão rebaixadora e
,T.errao n° 613.711, de 22-10-1963
emulsão reforçada
IndKstria e Comércio de anificação•
Termo o.? 613.706, de 22-10-63
A qu i bom Limitada
Fotoquimiça Brasil Ltda.
São Paulo
São Paulo

Termo no 613.714, de 22-10-1963
Pedro Negro Cap lia
São Paulo

-JYLIJU

",suPcci-i•Án.cit4

RETOX
'Ind. brasileira
Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
quirlicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
contra môfo e arranhaduras e banhos
interruptores, emulsão rebaixadora e
emulsão reforçada
Terno n. 613.701, de 22-10-63
Fotoguirnica Brasil Ltda.
São Paulo

lIneVU?(Jsjileira

Termo no - 613.702, de 2-10-63
Fotoquicnica Bràil Ltda.
São Paute

VLTRAFIN
Ina. Brasilelra

REVELOX
ind. Brasileira
Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos .para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
contra mófo é arranhaduras e banhos
interruptores, emulsão .rebaixadora e
emulsão reforçada
Terno n° 613.708, de 22-10-63
Fotoquimica Brasil Ltda.
São Paulo

•

Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes. verniz protetor
contra enófo e arranhaduras e banhos
interruptores. emulsão rehaixadora e
emulsão reforçada

-Termo n.° 613.703, de 22-10-63
Fotoquiimica Brasil Ltda.
São Pa-dc

Termo n° 613.709, de 22-10-1063
Eletrônica Fide rson Limitada
São Paulo
2IDCRSOlg .

Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia an l icada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes. verniz protetor
contra mófo e arranhaduras e banhos
Interruptores. emulsão rebaixadora e
emulsão reforçada
Termo n.° 613.704, de 22-10-63
Fotoguimica Brasil Ltda.
qão Paulo

• REVELUX
Ind. Brasi'1eira
'
Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
brotetores, detergentes, verniz protetor
Contra medo e arranhaduras e banhos
Interruptores, emulsão rebaixadora e
emulsão reforçada
Termo no 613.705, de' 22-10-63
• Fotoguirnica Brasi l Ltda.
n São Paulo
K.N.; V ISIVAL

Ind. Brasileira
, Classe 1'

rara distinguir: Preparados e produtos
4uiaticos para uso na fotografia ap11.-

Termo n° 613.712, de 22-10-1963
Ivens Yo Kawamata
São Paulo

Industria Brasileira
Classe 36
Para distingui:: Camisas, camisetas
cuecas, gravatas, lenços e meias

SELEÇOES
WON0MIÇAS
Ind. Brasileira
Classe 32
Para dist nguir: Revistas
Termo ri'. 613.713, de 22-10-1963
Carlassara 6 Filho Limitada
São Paulo

- Termo n9 613.717. de 22-10-1963
" l) . ustar" Confecções, Indústria e
Comércio Lim tada
São Paulo

TREVISO
industria Brasileira

ZOTOBRID.
Ind. brasileira

Classe 1
•
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
contra inófo e arranhaduras e banhos
Interruptores, emulsão rebaixadora e
emulsão reforçada

REVELEX
Ind. Brasileira

11011;

Classe 28
10Lo cL-L
Classe 1
Para
distinguir:
Dentaduras e pontes
itiA0
Para distinguir: Preparados e produtos
móveis de •nailon. Nadou e suas ligas
O OAKIO0 tM QuilçAnIt
químicos para uso na fotografia apliara rótese dentária
cada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
Termo n° 613.716, de. 22-10-1963
contra inófo e arranhaduras e banhos
"Rianstar"
Confecções, Indüstria e
/ Classe 41
interruptores, emulsão• rebaixadora e
, Comércio Lim.tada
Para
dStingUir
Suhstánciaí
".
emulsão reforçada
São Paulo
rias, panificadas, i tadamente: pães,
biscoitos,
bolachas,
bCylos,
rõscas,
masTermo n.° 613.707, de 22-10-63
sas alimentícias, farinhas, raspas, amiFotoguimica Brasil Ltda.
• SPEZIA
do, fubá, araruta, doces e confeitos
São Paulo
•

rInE9g5h.ir.
Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
químicos para uso na fotografia aplicada: Reveladores, fixadores, banhos
protetores, detergentes, verniz protetor
contra miifo e arranhaduras e banhos
Interruptores, emulsão rebaixadora e
emulsão reforçada

irl

4.~ohomOaln

Classe 36
Para d:stingulr: Camisas, camisetas,
cuecas, lenços, gravatas e meias
Termo n° 613.718, de 22-10-1963
Colégio Targuinio S Iva
São Paulo

'COLÉGIO
.TARQUINIO

Ind. Brasileira

SIL/A,":"-

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos.
Classe 33
Classe 91
aparelhos elétr:cps de iluminação, apa- Para distinguir: Café em grão, torrado
Titulo
relhos elétricos para telefotografia e tee moldo
Termo ri' 613.719, de 22-10-1963 levisão, aparelhos para .telegratia e teZaz-Traz Limitada, Indústria e COmér.
Termo n° 613.715, de 22-10-1963
lefohia com ou sem tio, aparelhos de
recepção, válvulas de descarga em ge- "R ianstar" Confecções. Indústria e
cio de rodutos Químicos
São Paulo
•
Comércio L'mitada
raX especialmente válvulas para ráSão Paulo
dios, refrigeradoresi, aparelhos eletrofotográficos, rádios e televisores, aparelhos eletro -domésticos em geral

.se

Termo ri° 613.710, de 22-10-1963
IndKstria e Comércio de anificação
Aguiborn Limitada
São Paulo

co 04).

NEW-CLORITO

INDUSTRIA BRASILEIRA

no.s,

'.o
O..gr'
•J•

•
Classe 2
Para distinguir: Céra. fosforos, detergentes, agua de invade ra, anil, pastas
para calçados

Termo no 613.720.-de 22-10-1963
Zaz-Traz Limitada, Indústria e Cornér•
cio de rodutos Químicos
Classe 16
•
Para d:stinguir. Substánclas aliinenti- Para distinguir:. Camisas, camisetas
' São Paulo
cias, panificarias. a •tadamente: pães,
cuecas,
gravatas, knços e : melas
•
Classe 46
,
.
Para-. distinguir: Cera, fosforos detergentes, agua de lavadei ra anil, pastas
PREÇO DO NOIERO DE HOJE: CR$ 5,00
para calçados

Classe 41

