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SEÇÃO 111

ANO XXII - N. 32

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
n'xpediente da Sevio de Recursos

CAPITAL FEDERAL

TERÇA - FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 143.143 - Mimo ao mago
N.° 121.201 - Diatuond Nat,ona.
Corporation - Cumpra a exigência. Flores - Cumpra a exigência.
N.° 122.528 - Junkers Lis Co.
N.° 148.124 - Solon Soares MaLaboratório Catarinense S. A. - G. M. B. H. - Cumpra a exi- chado - Cumpre a exigência.
morrendo do despacho que deferiu gência.
N.° 148.140 - Alfredo Langner
o termo 382.163 - merca Dorflex
N.° 78.596 - Pr. V. Phinps e Otto Langner
Cumpra a exi- de Laboratórios Moura Brasil Or- Gloeilampenfabriken - Cumpra a gência.
lando Rangel S. A.
exigência.
Np 148.287 - American Cyana'Cia. Cervejaria Brehrna - recorN.° 95.448 - Rousse( Velai
mid Company - Cumpra a exigênrendo do despacho que indeferiu o Cumpra a exigência.
eia.
termo 338.053 - marca: Figura de
N.° 119.884 - Wilhelm (kW
N.° 148.311 - Indústrias Gessy
Retraia . com o Cruzeiro do Sul.
Cumpre a exigência.
Levar S. A. - Cumpra a exigenN.° 120.825 - Gaggia Brasileira cia.
Indústrias Reunidas Titan S A.
- recorrendo do despacho que de- Máquinas para Café Ltda. - Cura.
N . 0 148.312 - Indústrias Gessy
feriu o termo 382.576 - marca: pra a exigência.
Levar S. A.
Cumpra a exigênTitan: de Comissaria de Despachos
N.° 120.951 - Gillette France S. cia.
A. - Cumpra a exigência.'
Titan Ltda.
NP 148.331 - Moulinage Et ReN.° 121.140 - SheIl Internationa- torderie de Chavanoz Front Fatal S. A. Mecanização
Cumpra a
Contábeis - recorrendo do despacho le Resrarch, Maptschappij N. V. -- exigência.
que indeferiu o timo 535.037 - Cumpra a exigência.
N.° 148.141 - Oawaldo Agostinho
NP 121.195 - Universal Oil Promarca: Frontal - de Frintal Mecanizações Contábeis Sociedade An8- ducts Company --Cumpra a eia- e Odireo Gobis - Cumpra a caigencia.
gencie.
nkna.
N.° 148.142 - Oswaldo Agostinho
NP 122.297 - Jose Frita coa.
EXPEDIENTE DA DIVISA()
çalves Oliveira Cumpra a exigên- e °dias° Gobis - Cumpra a exiDE PATENTES
cia.
gemia.
122.518 - The International
N.°
Rio. 13 de fevereiro de 1964
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Nickel Company Of Canada Limited
DE PESQUISAS
- Cumpra a exigência.
'otilicaçâo
N.° 135.503 - Eetanislau Mini- Rio, 13 de fevereiro de 1964
Cumpre % exigência,
Uma vez decorrido o prazo eie te- kowski
Notifica pio
N.°
140.047
João
Manoel
de
curso prevista, pelo artigo 14 da Lei
Araujo
Costa
Neto
Cumpra
a
exiO
n. 4.048. de 29-12-61 • mais dez gência. .
Uma vez decorrido o prazo de redias - para eventuais juntadas de
NP 145.179 - Nobbit Products curso previsto pelo artigo 14 da Lei
e
do
mesmo
não
se
tendo
recursos,
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
valido nenhum interessado, ficam no- Association Ltd. - Cumpra a meidias - para eventuais juntadas de
tificado aos requerentes abaixo men- gencia.
N.° 147.867 - 147.868 recursos, e do mesmo não se tendo
cionados a comparecer e liste De.
147.869 - 147.870 - 147.871 - valido nenhum interessado, ficam nopartarnp rao a fim de efetuarem o yit&emento da taxa final concernente à Hector Oscar Leria - Cumpra as tificados os requerentes abaixo mencionados a - --nperecer a este De•neo:c:do dos respectivos certifica- exigências.
N.°
147.918
Rodovalho
Neves
partamento e im de efetuarem o pados d iriro do prazo de sessenta dias - Cumpra a exigência.
gamento dr. taxa final concernente à
- na forma do parágrafo único ao
N.° 148.041 - Phillips Petroleurn expedição dos respecVios certifica134
do
Código
da
Propriedaart i
go
Company - Cumpre a exigência.
dos dentro do prazo de sessenta dias
de Industrial.
N.° 148.042 - Rohm ez Haas - na forma do parágrafo único do
Company - Cumpra a exigência,
artigo 134 do. COdigo da Propriedade
11,/ 'Cro de Utilidade Deferido
N.° 148.055 - Ceisnese Corpora- Industrial.
N .° 118.562 - Nevo modelo de tion Of America - Cumpra a exiMARCAS DEFERIDAS
brinquedo - Representações Ferrei- gência.
N.° 148.093 - The B. F. Groora! Ltrip.
drich Company - Cumpra a exiN.° 435.620 - Tapeçaria Hirth
Exigdocias
gência,
classe: 34 - Carlos L,aubisch
N.0 148.113 -- Giovanni Segreti Hirth es Cia. Ltda
N.° 104.392 - Antoine François Liberati - Cumpra a exigência.
N.° 435.621 - Decorações Hirth
Regis PPyron - Cumpra a exigênN.° 148.120 - Ayres Bento Pe- - classe 34 - Carlos Laubisch
cia.
reira - - Cumpra a exigência.
N.° 122.249 - Amp Incorpola- , N.° 148.121 - Afonso Dorego Hirth Lis Cia. Lida
N.° 435.622 - Hirth - classe
ted - Cumpra a exigência.
Flores - Cumpra a exigência.
NP 120.976 - C.A.V. Limitar:1
N.° 148.122 - Fabio Velono dos 34 - Carlos Laubisch Hirth as Cia.
Ltda
- Cumpra • exigência.
Santos - Cumpra a . exigetcht.
Rio. 13 de fevereiro de 1964

N.° 437.567 - Ruh' lar
classe 11 - Distribuidora Comercial Sediel Ltda.
N.° 437.855 - Wimarsa - ciam" 6
Wilson Marcondes Indústria
• Comercio de Máquinas Ltda.
N.° 437.924 - Novillero - c las
-se41Companhiurve!~AgoIndustrial..
N.° 437.939 - Listas Teleferni.
cas do Recife - classe 32 - Listas
1'elefii1: tu: Brasileiras S. A.
NP 438.201 - Tagus IV Centenário - classe 8 - Cia. Tague
Melo de Relógios.
NP 440.456 - Texamatic - classe 47 - Texaco Inc.
N.° 440.705 - Marawlite Renner
--- classe 16 - S. A. Artefatos da
Cimento Renner.
' N.° 440.762 - Laif
classe 16
Laif Transações Imobiliárias
initada.
N.° 440.769 - F.dieopro - dasse 38 - Editora Comercial e Prapagande Edicopre Ltda.
N.° 440.775 - Sofirnotor - ciamse 6 - Sofimotor Soc. Financial de
Motores Ltda.
NP 0 0.782 - 3 Ilhas - classe
42 - Manieto es Cia. Ltda.
N.° 440,791 Diprima - clam
4 - Diprima Distribuidora de Produtos Industrializados de Madeira
Ltda.
N. 0 440.793 - Girassol - cisem
11 - Indústria Comércio e Importação Girassol Ltda. - Com excitasão de pesos para prumos e cond.
derendo-se telas e que foi reivindicado como tecidos de arame.
N.° 440.812 - °enuncia - classe 32 - Francisco Rubens Castelo
Branco.
N.° 440.877 - Butagripan
cias.
se 3 - Laboratório Thebra S. A.
NP 440.879 - Aripu - classe
41 - Adiu Com. e Ind. S. A.
N.° 440.885
Algepa - classe
46 - Produtos Gaivanoplésticos

gap. Ltda.

N.0 440.924 - Bristan - classe
11 - Técnica Mecânica Bridai
Ltda. - Considerando-se brocas e
9110 f9i reivindicado como boroas.
NP 440.925 - Bristan
classe
21 - Técnica Mecânica Bridai Limitada.
N.° 440.926 - Bristan - classe
50 - Técnica Mecânica Bristan Limitada,
Confederando-se os artigos reivindicados como impressos apenas.
N.° 440.956 --- - Oxicret - clama
3 - Oxicret Companhia Brasileira
de

Concretos do Alta Resistência.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retributda, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
às 17,30 horas, no máximo
ati 72 horas após a salda dos
'órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
• anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de, vali,
dade de suas assinatura, na
NP 440.957 - Oxicret - classe
11 Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência Com exclusão de camisas para cilindros e camisas para trilhos, engrenagens para comando das válvulas e eixos de manivelas.
N.° 440.958 - Oxiaet - classe
28 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência.
N.° 440.959 - Oxicret - classe
31 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência Com exclusão de pestanas.
INT.° 440.960 - Oxicret - clame
6 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência:
N P 440.961 - Oxicret - classe
50 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência.
N.° 440.963 - Oxicret - classe
15 - Oximet Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência.
N.° 440.964 - Oxicret - classe
46 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência. •
NP 440.965 - Oxicret - clama
1 - Oxicret Companhia Brasileira
de Concretos de Alta Resistência.
N.° 440.979 - Metalcap - clas.
Se 31 - Cornelio Pertie,a Camps S.
A. Indústria e Comercio.
N.° 441.000 - Aliança - classe
11 - Max Lowenstein S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais.
NP 441.133 - Mississipi - clas
S. A. Indústria e-se36/Carib
Comercio.
N. 0 441.138 - Behive - Clame
11 - Max Wirth S.A. Comissária e
N.° 441.190 - Fiszpan - Classa
18 - Motel Fiszpan. N. 0 441.492 - City - . Classe 50
- aty Bar Lanches Ltda..
'Class3N.° 441.496 - 'Falcão
- Meguordite Tertzaimies.

.vereiro -de 1964

- As Repartições Públicas,
eingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e /1.0,
DIRETOR DERAS
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
•
pelos &Tios competentes.
- A fim de possibilitar a re~PA abo seRvIço De ,pvgaucAçõE:
CHAPA DA ACÇÃO DE Pae~110
MURILO FERREIRA AL VES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanhados de esclarecimentos quant3
à sua aplicação. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefefaclo in
rencialmente cheque ou vale
liaça* de publicidade Me expeadieede deCrepartarnerna
Racional do Reepri a
teduatreel de Idinioldelba
postal,, emitidos a favor do
.••••
de indeacla • co.a•ea.
7'esoureiro do Departamento
Impresso nas oficinasoo Departamento de Imprensa Nacional
de imprensa Nacional.
•
_ - Os suplementos às ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais tá se
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solic-itarem no alo da assiCapital e Interior:
natura.
Capital e Interior:
Semestre . . • Cr$ 800,00 Semestre , . . Cr$
450,00 - O funcionário público feCr$
1.200,00
i
Ano
Ano
900.00 dera!, para fazer jus ao desCr$
•
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da assiCr$ 1.000,00 natura.
Ano • • •' • . Cr$ I.00,00 Ano
- O custo de cada exemplar
parle superic•r do enderêço vão continuidade no recebimento' atrasado dos órgãos , oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
que findará.
renovação com antecedência, ano, e de Cr$ 1,00, por ano
A fim de evitar - solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido..

EXPEDIENTE

N.* 141.559 - Morubixaba - tribuidora de Tecidos Riacttuelo Na. 465.701
465.705 - 465.706
- Societa Applicazioni Gomma Anti.
'I Classe 21 - Viação Cometa S.A. - Art. 117 n.° 1.
Cumpra
Com exclusão de alavancas de câmN.° 437.978 - Restaurante Mar- v.branti «Sagas S. P. A.
bio e mancais de rolamentos.
Hei Negro Cinema 41 - 42 - 43 as exigências.
N9 465.707
Osasco Textil SocieN . ° 441.567 - Morecobiara - e 44 - Restaurante Mania Negro Lidade Anónima
Cumpra a exigência
Classe 21 - Viação Cometa S.A. - mitada - Art. 117 11.° 1.
Prossiga-s eco= a indicação feita
Com exclusão de alavancas de câmbio
N. 0 440.784 - "'Sig" Serviços de
e mancais de rolamentos.
Inforrnaçoe
- e Gerais - Clame 33 - pela Seção.
N° 465.708 .- Osasco Textil SoCie.
N.° 441.569 - Mocabussu - João da Silva Valente Filho - Artidade Anónima - Cumpra a exigência.
Classe 21 - Viação Cometa S.A. - go 117 n.° 1.
Ns. 465.725 .-- 465.727 •-• Interna.
Cenn exclusão de alavancas de cinnbio
N.e 440.785 - "Sig" Segiços de
Business Machines Corporation
Informações Gerais - Classe 33 - tionai
e mancais de rolamentos.
Cumpra
as exigências.
N. 0 453.349 - Zolder - Classe - João da Silva Valente Filho.
N° 465.750 -- Editora Elan
11 - Comercial e Importadora de
N.° 440.786 - "Sig" Serviços de
Informações Gerais - Classe .33 - tada - Cumpra a exigência.
Ferramentas 'CIF" Ltda.
Seagers do Brasil SoN° 465.760
Expressão de propaganda deferida João da Silva Valente Filho:N.° 437.944 - Hapacholan - A
N.° 440.787 - "Sig" Serviços de ciedade Anónima Fábr ca de Bebidas
saúde do fígado - Classe 3 - LabO- Informações Gerai* - Classe 33 - - Cumpra a exigência.
ratúrio Hepacholan Ltda. - De aèõr. João da Silva Valente Friso - Artigo • N° 465.774 - José Teixeira Pnheiro - Cumpra a exigência'.
117 n.°
do com o art. 121 do Código.
IN° 465.775 - Luiz Grangato de
0 440.788 - "Sig" Serviçal de
N.
Frase de propaganda deferida
Campra a exigência.
Informações Gerais - Classe 33 - Medeiros
N° 465.776 -- Manuel Sobrara ViaN.° 441.510 - Basta a lesa pre- João da Silva Valente Pilho - Artina -- Cumpra a exigência.
sença para você abrir um crédito nes go 117 n. 0 1.
N • 465.777 - Distribuidora e EdiN 9 440.789 - <cSig» Serviços de
L SensaçáO - anafei • 8 - 9 tora
de Lávros Santo'Anclré Limitada -10 --- 11 - 12 _. Ia - 14 - 15 Iriformaçóes Gerais Classe 33 - Cumpra a exigência.
• - 17 - 20 - 21 -- 22 - 23 - João da Silva Valente Filho - Artigo,
N 9 465.778 - Borges .- Cumpra
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 117 número 1.
a exige:meia.
N°
441.129 - Estação Central Ro- 30 - :11 -- 32 -- 34 -- 35 -N 465.779 -- Drogafarma 1 imitada
36 - 37 - 38 -- 39 -- 40 -- 44 doviária - Classe 33 - Estação Ro-• - Cumpra a exigência.
., 48 e 4 9 - A Sensação Moda, S.A. doviãria São Paulo Limitada - Artigo
N° 465.783 -II. T. E. C. União
117 número 1.
- Art. 121.
Técnica de Engenharia e Comércio LiN° 441.197 - Instituto llAastalverne
m ; tada - Cumpra a exigência.
INSIGNLA COMERCIAL DEFE- - Classe 33 -a -Aksysio Campos Pires
N° 465.784 - Riedel de Haen AkArtigo 117 número 4.
RIDA
tiengesellsNaft - Cumpra a exigéncisa
EXIGÊNCIAS
N.° 440.764 - Cicobrasa - ClasNs. 465.826 - 465.827 - 465.528
se 33 - Comp. Construtora Brasilei- 465.829 I. M. B. -- Insetuto
N°
440.389
Casa
Nen()
SoLaeoade
te S.A. - Art. 114.
Médico Brasileiro Lim tada - Cumpra
Anônima Importação e Comércio - as
Titulo de estabelecimento deferido Cumpra
exigências.
a
exigência.
N.° 419.673 - Angina - Classe
465.832 - S. D.
Ns. 465.831
N° 440.767 -• Guatá Comercial de
33 - Angará Administração de Bens Alto
Cumpra as exigências.
Peças Limitada - Cumpra a exi- Ferreira
Ltda. - 'Art. 117 n.° 1.
Ne. 465.837 - 465.838 Oficina
gência.
▪ - Pacil Construtora e Imobililuis
N° 441.114 - Cornar - Sociedade Mecânica e Elétrica Icelman Limitada
N.° 420.518 - Pedi - Classe Anônima Comércio Indústria Engenha- - Cumpra as exigências.
Lula, -7 Art. 117 n.° 1.
Carlos Raposo da
N° 465.239
ria - Cumpra a exigência.
.
N.° '437.752
Lojas Rischnelo.
'N° 465.697 Artefatos de *Metal Silva -.Cumpra a exigência.
Classes 12 - 22 - 23
24 . - 51 Cornet Llmitad a- Cumpra a exigtr.n.N° 465.840 .- Carlos R a poso da
- 34 - 35 e 37 - Companhia Die- eia.
Silva - Cum pra a exigência.
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DIVERSOS
N° 439.485 Sociedade Anônima
Comércio e Indústria Souza Naschese
- Aguarde-se.
N" 440.792 Diprima Distribuidora
40 Produtos Industrializados de Madeiá Limitada -. Aguarde-se.
N° 441.548 - Viação Cometa SoAguarde-se.
ciedade Anônima
Viação Cometa SoN° 441.568
Aguarde-se.
ciedade Anônima
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERBNCIA
Rio, 13 de fevereiro de 1964
Notificação

Unia vez deCorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
aúmero 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias s- para eventúais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento a fim, de efetuarem pagamento da taxa final cansesntes a expedição dos respectivos cel.icadoS dentro do prazo de sessenta
as - na forma do parágrafo único
o artigo 134 do Código da Propriede Industrial.
.

N° 404.242 •-• Sideral ...s. Classe 38
- Rothschild Loureiro 8 Companhia
Limitada.
N.° 404.254 - Sant'Angela - Classe
36 Confecções Sant'Angela Limitada.
W 404.292
Santa Inês
Classe
3 - João Rodrigues de Almeida.
N° 404.379 ss Sobrasco - Classe
16 s- Sobrasco Sociedades Brasileira
de Construções Limitada.
N° 404,423 T 12 - Classe 42
- Helio Vergueiro Leite.
N° 404.492 - O Aduaneiro Classe 32 - Astrogildo José Wanderlei
N9 406.087 - Europarta "- Classe
21 - Europarts Limiteda s.. Com exclusão de cámbios.
W 406.098 s- Irene - Classe 23
- Tecelagem Irene Limitada .-- Com
exclusão de Tricoline.
1\1 9 406.164 --Herval - Classe 41
- Panificadora e Confeitaria Herval
Limitada.

N° 406.225 - Urbano .- Classe 42
- Urbano Dias Simões.
- Classe 12
N° 406.278
- Indústria de Botões Imperial Limitada.
•
N° 406.280 - Monterey - Classe
41 -- Torrefação e Moagem de Café
Monte Rey Limitada.
N9 406.533 - Tsvin Disc - Classe 21 -- Twin Disc Clutch Cotnpany
- Na Classe 6 com os exemplares de
MARCAS DEFERIDAS
Rolhas 10-12.
N° 230.801 - Royaluz - Classe
NeV-406.607 - C 5 D - Classe 8
3$ - Companhia Melhoramentos de - Cari SChenck Maschinenfabrik G.
São Paulo Indústrias de Papei.
M. B. H.
Classe
N9 413.280
Cincoenta Centavos
N° 354.334 - Lonaflex
39 - Lonaflex Sociedade Anônima de Boca Rica --- Classe 41
SeveriCom exclusão de no Gomes Viana.
Guarnições Freios
bocal de tanque de gasolina e tubo de
N° 415.468 - Borbonite -- Classe
10 - Borbonite Sociedade Anônima
radiador.
•
Classe Indústria da Borracha - Exceto para
• N° 359.118 - Flexseal
lençois e rolhas.
10 - Howe Sound Coinpany.
Classe 6
1n1° 415.499 - Azenha
359.823
Fig.
de;
Globo
TerN"
11 - Indústrias Reunidas Irmãos Azenha
10
8
restre - Classes 5
- 25 - 49 - Metalúrgica Globo In- Limitada.
N° 415.544 - Todeschini Classe
dústria e Comércio Limitada.
9
- Acordeões Todeschini Sociedade
Classe
LeomyCin
N° 360.215
Anônima.
4 - Laboratório Leo do Brasil SocieN° 415.549 - Xis - Classe 2 dade Anônima.
Shohachi Sekine.
368.227
Surgicel
-Classe
3
N9
N° 415.551 .- Mãezinha - Classe
•
-- Johnson 8 Johnson.
22
- Sociedade Anônima Moinho SanN° 368.578 - Tabaco Aureo
Indústrias Gerais.
Classe 44 - Indústria de Tabacos São tista
ClasN° 415.555 - Creedomat
Sebastião.
se 8 - Creed 8 Company Limited.
Classe 21
Macapa
N° 376.119
Formaflex Clinico
N* 415.569
- Macapa Indústria de Auto Peças Classe 10 - Indústria Mineira de
Sociedade Anônima - Com exclusão Plásticos Limitada.
de câmbio.
Classe 16 N9 415.575 -- Laa -- Classe 41
N9 403.268 - Paire
- Afirma Indústria e Comércio .Jairõ
- Paire Comercial e Importadora de Bayer.
Ferros Limitada.
Classe
SuporeArc
• N° 415.587
A Cidade - Classe 36
João Baptista Natal!.
N° 403.302
Classe 36
N° 415.593 s- Efy
' 32 --- Osvaldo Di Carlantonio. N" 403.325 - Vilacondense Clas- - Indástri ae Comércio Efy Limitada.
se 40 - Carpintaria e Marcenaria Vis • N° 415.604 - Grancaina ss. Classe 3 -- Casa Granado Laboratórios
Iacondense Limitada.
N9 403.330 - Diário Mercantil do Farmaciais e Drogarias Limitada.
Classe 3
N° 415.621 - Anerval
Rio de Janeiro - Classe 32 -- Moni--- Laboratório P. Farnel Limitada.
tor -Mercantil Sociedade Anónima.
Classe 21
N° 403.459 -- Patria
.- Irmãos HubsCh.
AVISO ÀS REPARTIÇODS
N° 403.993 - el. S. T. - ClasFÚBLIGA8
se 36 - Marcos Lederman Weic.
de ImDepartamento
N9 404.030 --- aGy» .- Classe 2
O
j. R. Geigy Sociedade Anônima.
prensa- Nacional avisa às
N° 404.065 Diário de InformaRepartiçães Públicas' eia geções -- Classe 32 - Adalberto SilVelral. que d,everão providenciar a reforma das assinara Rosa.
turas dos Órgãos oficiais
N° 404.157 -. AIR BP - Classe 1
até p dia 29 de fevereiro
Te British PetroIeum Company,
corrente, a fim de evitar o
Limited.
cancelamento da remessa a
Classe
partir daquela data.
N° 404.164 - Mont-Mor
6 - Comércio e Indústria de Maquiam Mont-Mor Limitad s•
.
.. • s') •

fa

.

N° 419.239 - j. M. Classe 38
- SoCiedade Anônima Fábrica Leite
& Alves Industrial de Fumos.
N° 437.266 - Clarex - Classe 46
Química Industrial Medicinas Sociedade Anônima.

evereiro de 1964 499

N.° 403.006 - Brasilia Classe 50
-.. Companhia Brasllia de Seguros Ge.
raia.
N° 406.102
Cassie° Isa
Classe 11
Industriais Santos Azevedo
Limitada.
N° 406.190 Columbia - Cias.*
NOME CIVIL DEFERIDO
26 - Cervejaria Columbia, Sociedade
N° 404.418 Tecnarte Serviços de Anônima.
N° 406.204 - Fortificado - ClasEngenharia e Arquitetura Limitada se 36 Sociedade Anónima Cotonis
Artigo 109 número 3.
ficio Gavea.
NOME C OMERCIAL DEFERIDO
N° .415.317 - Caxiense - Classe
41 - João Baldança Filho.
N° 347.220 -- Olmos Sociedade •N° 415.348
Classe
São José
Anônima Importação e Comércio
41
H. S. Costa & Companhia Lis
Artigo 109 número 2.
znitada.
N9 351.361 Organização ComerN° 415.536 - Igrejinha
Classe
cial e Imobiliária Otecis Limitada - 41
CompaBerthold° Schwarz
Organização Comercial e Imobiliária nhia.
Otecis Limitada• , - Artigo 109 númeN9 415.548 - Pedra Sanitária Raro 3.
N° 384.375 s.- Nobre Sociedade Inha - Classe 46 S- Vamberto SanAnônima Comércio e Indústria --r No- tos de Andrade.
bre Sociedade Anônima Comét'clo e
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
Indústria'- Artigo 109 número 2.
INDEFERIDO
N° 415.523 Rocha Miranda Filhos Sociedade Anônima (Móveis e
EXIGÊNCIAS
Indústrias) - Rocha Miranda Filhos
Sociedade Anônima (Móveis e IndúsN° 283.034 Metal Forty Socie
trias) - Artigo 109.
dada
N° 415.603 Estabelecimentos de eia. Anônima - Cumpra a exigén.
Modas Marie Claire - EstabeleCimens
N° 356.265
Gerardo Silva Gome,
tos de Modas Marie Claire Limitada - Cumpra
a exigência.
- Artigo 109.
N9 373.770
Fábrica de Tintas
TITULO DE ESTABELECIMENTO Ideal Limitada - Cumpra a exigéncla.
DEFERIDO
Ns . 401.736 402.738 Instituto de Idiomas Vazigi Sociedade AnôN° 347.227
Olmos - Classes 7 nima - Cumpra as exigências.
8
11 •-• 21 - Olmos Sociedade •N° 415.567 - Novmotor Sociedade
Anônima Import. e cOMéltiO •-• Arti- Anônima Indústria e Comércio .-go 117
Exemplares de fôlhas 13-15. Cumpra a exigència
N° 364.242 - Levy Magasin
Classes -8 -9-11-13-14DIVERSOS
15-23-26-29-34-3637 40 - 30 - • Benziono Levy e
N° 344.122 - Banco Nôvo Minsao
Isaias Idel Levy -,-- Artigo 117 - Sociedade Anônima --" Aguarde-se.
Exemplares de fôlhas 11-13.
N° 359.835 - Companhia BrasileiN° 364.332 - Carrosserlas Vieira ra de Super Lojas - Aguarde-se.
- Classe 21 - Carrosserias Vieira
N° 360.219 - Laboratório Leo do
Comércio e Indústria Sociedade Anô- Brasil Sociedade Anônima Aguarnima - Artigo 117 número 2.
de-se.
N° 389.957 - Instituto de Idiomas
N° 404.382 - Sobras Co Sociedade
Yazigi
Classes 17
25 - 32
Brasileira
33 - 38 -- 49 50 Instituto de Aguarde-se.de Construções Limitada
Idiomas Yazigi Limitada - Artigo 117
N° 406.023
Lidar Materiais de
número 1.
N° 403.363 - Metalúrgica Aguia Construção Limitada -- Aguarde-se.
Lidee
406.02$
- Ciasses 5 - 33- - Metalúrgica Ne 406.025
Aguia Limitada - Artigo 117 núme- Materiais de Construções Limitada
Aguarde-se.
ro 1.
N° 404.257 - Olivára Leit SociedaN9 406.677
Neufet Paula de Soude Anônima Comércio de Automóveis za - Aguarde-se.
21
N° 415.482 - José do Rosario Guers
Classes 6 - 7 - 8
11
- 33 39 Oliveira Leite Socie- ra
Aguarde-se.
dade Anônima Comércio de AutomóN° 415.501 - Pastificio São Jorge
veis - Artigo 117 número 1.
- Aguarde-se.
N° 415.566 -- Ventas I V - ClasCompanhia
N° 415.531 - Costa
se 33 - Ventas Sociedade Anônima
Limitada
Aguarde-se.
Construções e Engenharia Sociedade
Alfeu Quadros CustoN° 415.537
•
Anônima - Artigo 117.
N° 415.583
Clinica Infantil Peter dio --. Aguarde-se.
AguarIV 415.546
J. Ribeiro
Pan
Classe 33 - Doutos Januario
de-se.
Napolitano
Artigo 117.
N° 419.647 - ,Estasul - Classe 16
N° 415.550
Sociedade Anónima
- Hugo Koeche Junior - Artigo 117 Moinho Santista Indústrias Gerais
número 1.
Aguarde-se.
Clame
Taniguchl
N° 426.126
N° 415.559 •-• Lanches Luzalite Li8
13 - Relojoaria Taniguchi Li- mitada
Aguarde-se.
mitada - Artigo 117 número 1.
N° 415.560 .-- Wilson de Avaliar'
Alchorne - Aguarde-se.
MARCAS INDEFERIDAS •
Fabrico Ferreira Coa- •
N° 415.581
N° 390.262
Campos , Elisios - ta - Aguarde-se.
Avelino Lopes JKialor
Classe 8 . - Campos Elisios Cinemas- N.° 415.585
- Aguarde-se.
gráfica Li
mitada.
N 9 391.383
Engesa - Classe 6 N° 400.270 - Minebra Minásiosi
- Engesa Engenhasos Especializados Brasileiros Sociedade Anônima Minerad
.
:•
Sociedade
ção e Industrialização - Aguarde-se..
- •'Anônima
.
1 .

é 1, ))
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Meireles 6 Cia. Ltda. - Na trans- mercante do Brasil Ltda. - Já aveza
da Seção de Toirwderencia Engenharia • Comércio - AguardeMedo no ~atro anterior - 145444.
m a ~edição do certificado.
ferência dos termos 464.070 _
e Licença

Indústria Gaúcha de Produtos Ali- 464.071
Cumpra a exigência41 laboratórios Ayesst Leda. - 14P
mentícios S.A. - Transferência para
Comércio e Indústria IrIollo Ltda. 'pedido de apostila na marca de Minar
seu nome do sinal de propaganda - - No transferência do termo 464-163 re 276-969 - A - Retifique, et4
x
Transferéncia e alteração de nome de Dom Biscolino - boa bóca - Ter- - Cumpra 'a exigência.
apostila datada de 20 de dezembro
titular de processos
mo 434,798 - Anote-se aransferenJosé latia Splendore - Na tamsfa• 1962, o nome da licenciada para cia.
anela do Sente 464.163 - Cumpra Proclutoa Farmacêuticos e Biológico*
Automation Industries, Inc. Itarmar Silva Campeio - Transfe- • exigência ..
Ayerst do Brasa S.A.
Transferência para seu nome da pa- reacia para gera nome da marca Joana%
Comercio 1ndústrãe 13orborema 6
2 - ~toare Mediante apostila, *
tente ar.° 37.829 - Privilégio de in- (J.C.) - Termo 450.280 - Anote- Na transferência do termo baixa da amrbação da contrato de 'arvenção - Anote-se a tremsferencia. ' se a transferência.
"
464.342 - Compra a eiigenèsa
' plornão a favor de Produtos Forma.
Diamond Walitut Gamem Inc Aktiebaiager Balsas - Pede para
Versder Rota, Incorporated - Na eêuticos e Biológicos Ayerst do Brasil
Pezie para ser anotada na marca Dia • ser anotada na marca Primus
tranaterencia da marca a!' 199.039 - S.A.
mand Brand - a.° 159.179 -- A al- e.° 251.719 - A alteração ' do nome Cumpra a exigência.
; 3 - Anote-se mediante apostila, o
teração de nome da titular.
da titular - Aarttede a alteração de
Organização Rd SA. - Equipa- contrato de exploração a favor de LaArab Ferretti - Transferência para • nome.
mento Para Escritório - Na exPlo boratórios Ayerst Ltda., de acordo
ma nome da marca Tennesold
EditOra de Revistas Sociais Errai ração da marca 35.117 -- Cumpra a com as anotações consignadas no ren." 174.557 - Anotada a trarrsfe- S.A.' - Pede para ser anotada na exigência.
gistro notar-Ma a.° 147.712.
rencia.
'marca Sedução - n.° 281.913 --- A
Isaac Jackson 6 Sons (Fasteners)
Shell Brasil S.A. (Petróleo) The Postes Cabia Machiaa Cioaripa- alteraçãa do nome -da titular - Ano- Licoited - Na Carrefererxia da marca No pedido da apostila na marca
sry - Transferência para seu nome da te-ao a alteração de nome.
290.064 - Retifique-ae. mediante
149.114 - Cumpra a exigência.
marca Speed Matic - a.° 199.244
José Gomes. Camacho - TranaleHerman Josias S.A. IndilatriM e apostila, dome da titular de adoido
1 atalaia para seu nome do titulo Auto Comercio - Na trant-ferencia da mat.
e- Anote-se a transferência.
cem a anataçiOs de lis.
Cerebas Foods Lir:~ - Tramfa- Imperial - n.° 235.796 Anote-eu ca 161.310 - Cumpra a exigência.
Leia António NOTEM - Na ~erência para sem rume da marca Ce- a transferencia.
jargensen (Trident) Li- rt-nci a do 't.kino 437.375 - Nada hfi
Jebsen
rabos - n. 220.973 - Anote-se a •
Fartneerke Hoechst Aktiengese0s- Mited - Na transferência da marca que deferir quan to aos pedidos de 14.
transfereno.a.
lhas 10 em face do despacho de fls.
chaft Vonnals Meister Lucilas tiBru 187.511 - Cumpra a exigência.
Some - Ira% - Na transferência
Cerebos Foads Limited - Trans- ning
'
Transfere:laia para seu mame transferência da marca '258.187 Aços Anbanguera S.A. - Na do terzno 437.375 - Nada itá que defeaancia para seu nome das marcas.
Cabot Corporation - Transferen.
Compra a exigência.
Saxa n.° 236.029.
ferir quanto ao pedido de ra. em
- Anote-se a transferência.
Riste - a.° 236.028 - Anoresnase da marca Alcasit - Termo 426.719
Caran~eo Cia. M ist a Comendo face do despacho de fiz.
as transferências.
Termo 464.045 - Anote-se a i-rams. e Indústria de Derivados de Petróleo
1.x.1LUIENTE DA SEÇA0
- Na transferência do termo 4i2,a28
Indin
'tria da Calçados Gardúdo Li- ferência.
FORMAL DE MARCAS
xa-aula - Pede para ger anotada na
lera Rolamentos S.A. - Pede - Cumpra a exigência.
Arigusto de Abreu 6 Filho --,"No
a marca Chuteira Giorclano - zoando para ser anotada nas marcas Igro -Rio, 13 de fevereiro de 1964
277.153 --a A alteração do imane da Termo 464.153 - Igro - Termo Cumpra a exigência.
titular - -Anote-se a alteração de no- 464.154 - As alterações de nome da transferena'a do têtmo 431.832 -.
EXIGÊNCIAS
me.
General IVIovilar S.A. Comercia,
titular - Anotem-se as alterações -ia
•
Indústria e Importação - Na alteraEsses Wire Corparation Trace:fia nome.
N.° 417.485 - Lojas Boa' Vista
ção de nome do termo 413.893 rência para seu nome ala masca StaaEcTitó'r a Unidade Ltda. - TransfeS. A. - Cumpra a exigência.,
cor - n.° 289:492 - Anote-se a rência para seu nome da marca Uni- Compra a exigência.
N. 0 420.050 - Adipel Auto Distransferência.
dade Tranachista - Termo 464 175
C. Szterling 6 Cia. Ltda. - Na tribuidora de Peças S.A . - CuidPad
Shell Brasil S.A. (Petróleo) _
Anote-te a transferência.
transferência do termo 440,770 -- a exigência.
•
Peca para ser anotada na marca Car
Canapu a exigência.
.
N.° 420 650 - Indústria de EstaiHitacrai
Ltda.
Transferência
iflex - na° 6 290.001 - A alteração
transferência do termo 446.129 -- turas Metálicas Ltda. - Cumpra a
para
seu
nome
da
marca
Hitachi
do amue da titular - Anote-se a aiOdilon Garres de Lima exigência.
Termo 464_7/7 - Anote-se a transteração
' de nome.
Campas a exigência.
N.° 421.477 - Triuraph-Universal
regência.'
Niasi S.A Artigos para Cabeleireia
Odilon Gomes de Lima G.311.B.H. - Cumpra a exigência.
Munir
doe
Sanais
Teobaido
roo e Perfumarias _ Transreraaa.a
Triumph Uz, versá:
Transferência para seu tome da mar- transferência do termo 459,438 N . ° 421.478
para seu nome da marca Contourê
G.14.13.H. - Cumpra a exigência
ca Ide& - Termo 464.356 - Anote- Cumpra a exigência.
ia° termo 257.962 - Anotem a se a transferência.
Estraves Indústria Mecknika e Co•
transferência.
asearcao Lace S A. - Na adteração do
DIVERSOS
•
Carmen
Silvia
Pereira
Traasfetermo
461.358
Cumpra
a
ariorsziAshland OU
Refining Company
N.° 420.661 - Eduardo Andra*
Tranderencia para seu nome da saneia para seu nome da marca Te-. cia.
Comercial de Gêneros Corsetti Ltda. Moutinho - Prossiga-se com a roda
marca Dixie Termo 414.048 - gepts - Termo 464.307 - Anote se
a transferência..
- Na transfer:ene á- do táxis° 354-301 cação
- feita pela Seção.
Anoteoe a tremsferetiola.
Maison Pablicidade Ltda. - Unas- - Cumpra a exigência.,
Helio Haklea - Traasferêncra para
Seu nome da marca Eleita:mese - ferencia para seu nome da marca Mai- ! J. M. Ramos - Na transferência
NOTICI R.O.
Termo 433.952 - Anate-se a transfe- son Publicidade - M. - Tétano I do ter' rao 414.306 - Cumpra a axi365.161 - Anate-se a tranderenda. cenoira
rência.
Orlando Di Lorenzo Er Cia. EDITAL
Case Belém Laia. -' Transferência • Química Médica Farmacêutica S.A.
pua seu nome da amam Belém _ ,- Na usamterancia da marca atimero transferência do têrcao 431.256 O Dizelea-Geral do • DepartaTermo 447-421 - Anote-se a trans- -159.149 - Mantenho a exig
" encia. Cumpra a ~nein,
Fábrica de Biricieras Manar r S.A. mento Nacional da Propriedade
ferência.
Eutectic Soldas e Soldagens 5.4
- Na tramfernemia do termo 432.024 parlastriad, tende em vista disPlailco Rádio e Televisão Ltda. - - Na. averbação de contrato da suarposto no artigo 12do Oen-to-lel
OareiPaa a exigência..
Cumpra
a
exigência
192.918
Pede para ser anotada na masca Traia- ?
' Sociedade Comercial de Cerrara Li- n.° 8.933, de 26 de janeiro Le
aistorazna
Termo 450.725 1 Laticínios Lombardi Ltda. • _ Na mitada - Ni, transferência do termo 1945, torna público que encontram
alteração do nome da titular - AIS"- 11zarefei4scia da marca" 227.363 - S93-540 - Camara a~ia' .
devidamente inscritos e em condite-soe a alteração de nome.
Cumpra a exigência.
ções de carente= :imas funçbes,
Diverso,
Philco Rádio e Televisão Ltda. Laboratório Guidotti ti C. S.P.A.
Car/ Zelas - No pedido de mudan- tis seguintes -Agentes de Pproprie1
Pede para ser anotada soa marca Trais. - Na averbaçih"o da marca 260.721 ça de endereço - No registro danamo dade Industrial:
sistila - reuno 4$3.724.- A al- 1 - Compra a exigência.
Aa Caga dc Cta. - Ffto de aaca 2135.177 _ Akotes-se a mudança
teração rit.• nome da titular - AnoteEmanuel Merck Offene Haadelage- t ida sede social para 1-leidenheim
neko --Avenida Almkante Barao a atteraçda de nome.
l ieflachaft _ Na transferencia da arar- Der /Iraria.
rer, n.o 97 9.0 andar, sala 910, Tela.
José Gomes Cerniacho - Transfe- •ca 283.982 - Cumpra .a exigência. I . Giuseppe Incisai Fabrica italiana 42.1476 - Estado da Guanabara.
sência para seu nome do título Auto
São Paulo - Rua Xavier de
RCA - Eletrfinica Brasileira S.A.. , ,Adarionstrici Soriventi - NO peffidn
Imperial - Teimo 406.444 - Ano- ,- Na imediação de contrato da marca ,
'Medo
st.0 264, 12.° andar - sala
casinelamento "do seu nome
rete-se a transferência
*.
1203.856 - Preste esclarecimentos. • Igistro 225.943 - Anate-se o cancela- 128, tel. 35-7643 - Estado de São
Korodur Westphal Elartbetan E.G
Indiatrias Reunidas Irmãos •pina 'mento da averbação do contrato a fa- Paulo.
Pedeparn roer anotada na marca 5,A. - Na transferência' da marna l iv rar de l'ardeli Brasileira S.A. 111éqii- , A. Serviçal S.A.
Téc'n'ica Co.
WH Korodur - Termo 414.211 - 261.213 -: Cumpra a exigencia.
mesa prza
:marcial - Rio de Janeiro - AveA alteração do nome da titular Clavaload's Dane
nida Presidente Antônio Carlos
- No
Café Favorito Ltda. '- Na trans- dido dp apostila da merca
Anote-ao a altmação de nome. Qtnlalabd
n.0 201, 12.° á3zydar, ,grupo 1.203,
271.974
4e
reacia
do
termo
300.756
Cumao pedido feito para avedaração
. da
Anute,-se iried;:,5to zposta2 0. roa Tle. 42-9289 - Egtado da Gua.
martrato. requerido por Montam SIA. pra a iarigencia.
, twto de eardoracão a favor de Poli- nabara.
Rio, 12 de fevereiro de 1964
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Antônio Villante Rio de JaCláudio Coutier alaásaro — São !landes Tourinho
27$ — E.
neiro 4— Ruo do Pinto n.o 28 — Paulo — Rua José B
- onifácio, 24, todo cle Minas Gerais.
Adahir de Mattos Múcelino — Estado da Guanabara.
17.° . andar — Esowdo de Sao
Euclydes Eloy de flolandfa
Rio cie Janeiro — Rua Pacheco
Archimedes Paranhos — Ria de Paulo.
Rio de Janeiro — Avenida Rio
Leão 11.0 162, apartamento 202' — Janeiro — Avenida Rio Branco
Cometa Marcas e Patentes' Branco, nP 114, 13. 0 andar, aEstado da Guanabara.
n.0• 173, 8.0 andar, sala 806 — Tel. Ltda. — São Paulo — Rua -do' las 131 — Estada da Guanabdi a.
Adilson de •Souza Pena — Rio 42-0289 — Estada da Guanabara. Seminário n. 0 173, 6.0 andai, conEugenio Monteiro — São Paulo
de Janeiro — Rua Conde de Bae. • Argus Patentes e Marcas Ltda. junto 62 — Estado ue dao Paulo. — Rua 'Direita n.° 64, 2.° andar
penai, 79, apartamento '301, — -- São Paulo — Rua Barão . de
Custódio de Alme.aa & Cia. — -- Estado de São Paulo.
Estaao da Guanabara.
Janeiro — 1-tua Alvaro AlFernando Garcia Gnocchi —
Paranapia_caba n.° 73, 5.0 andar Rio de
Janeira -4- Rua da Quitanda n.0 — Estado de São Paulo.
vim 11 .0 21, 16.0 andar, Caixa Pos- São Paulo — Rua Martins Fontes
' Adolfo Andrade Filho — Rio de
Arfnando de Salmont Campbell tal 3.386 — Estado da Guana- n.0 248, 90 andar, apartanirnto
92 — Estado . de São Paulo.
3, 12.0 andar, salas 1:201 '1.204, -- Rio de Janeiro --Avenida Rio cara..
São' — Rua 24 de Maio
Fernando Pedro Leonarda SiTel. .32-6548 — Estado da Gua- Branco n.0 173i, 8.0 andar, sala
nabara. 806 — Tel. 42-0289 — Estado da n.° 188,- 11.0. andar — Caixa Pos- monetti Marchetti — São Paulo
tal 8.282 — Estado dr São Paulo. — Rua Clarimundo Rabelo, 11.0
Aaolpho Brunner — Rio de Ja- Guanabara.
Belo Horizonte — Avenida Ama- 40 — Estado de São Paulo.
neiro — Avenida Rio Branco n.o
Arnaldo Andrucci ,— São Paulo
Fernando dos Santos aVireira d3
185, 14.0 andar, sala 1.415 — EsRua Barão de Paranapiacaba zonas n.o 491, 3.0 andar, Caixa
Postal 1.892 — Minas Gerais.
Melo — Rio de Janeiro4 — Avenitado da Guanabara.
n.° 5 — Estado de São Paulo.
Pôrto Alegre — Rua Andrade da Rio Branco n.° 185, 11. 0 andar,
Suo Paulo — Rua Barão de 'PaAtaliba Motta — São Paulo —
ranapiscaba n.° 52, --- '4.0 andar, Rua Xavier de Toledo n. o 84,_3.0 Neves n.0 155, 12.° andiar, sala 126, sala 1.102. Tel.. 32-7851 — Estado
salas 43-45 — Estado de São andar, sala 30-301 — Estado de Caixa Postal 2.024 — Estado do da Guanabara..
Rio Grande do Sul.
nato de Oliveira e Silva NaPaul.
São Paulo
Brasília — Rua W 2, Quadra to — São Paulo — Rua Benjamin
Agencia Moderna de Marcas e
Azulay Cavalcanti & Cia. Ltda.
Cortstant, ti° 61, 1. 0 andar, selas
Patentes Ltda. — Rio de Janei- — Rio de Janeiro — Avenida Rio 9 n.o 1 — Caixa Postal 886..
Daniel & Cia. — Rio de Janei- 11-15 — Estado de São Paula.
ro — Avenida 13 de Maio, 23 gru- Branco n.o 99, 7.° andar — EsFrancisco do Amaral Teixeira
ro — Avenida Rio Branco n. 0 85.
po — 633,634 e 835. — Estado da tado da Guanabara.
Guanabara.
Benedito Salgado Amorim — 6.0 andar, sala 611 — -Estado da — Fiaa de Janeiro — Praça Mauá
n.° 7.
Rio de Janeiro — Avenida Gra- Guanabara.
Agenor Bernardini — São Pau- ça
Francisco José Horatschke —
Dannemann, Srmsen & Cia.
andar,
gru19.
12.0
Aranha,
n.0
lo — Rua Felipe de Oliveira n.0
Rio de Janeiro — Rua México nP Rio do Janeiro — Rua México, ri 0
po
1.201
—
Estado
da
Guanaba21, 1.0 anadar — Estado de São
45, 3.° andar, Tel. 52-1772 — Es- 70, 10.° andar. a p artamento 101
ra.
Paulo.
tado da Guanabara.
— Ratado da Guannbara,
Bristol Marcas e Patentes Ltda.
Agostinho Lia — São Paulo —
Francisco de Pau:a Chaaas
Danilo Tupan Moraes das SanRua Luis Goes, 1.296 — Estado — São Paulo — Rua aXvier de tos — São Paulo -a Rua Tucuna Neto — Rio de Jafieiro — • Rva
Toledo. 84 — 3.° andar, sais 30-31 n.o -1.293 — Estacai de São Paulo. atendi., T avares ito 118. casa 5,
de São Paulo.
Alberto Henrique 'Zumstg — — Tel. 35-3230 — Caixa Postal
Darrte Lioi — São Paulo — Rua Tel. 38-8027 — Estado da GuaRio de Janeiro — Rua Miguel n O . 5.389 — Estado de São Paulo, Xavier de Toledo n. 0 121, 6.° an- nabara.
Brunner .& Cia, Ltda. — São dar. sala602 — Estado de São
Couta, 55, 2.° • andar — Estado
Gabriel Carolo da Fonseca —
Paulo — Rua Barão de Patana- P'a'ulo.
da Guanabara.
Rio de Janeiro — Rua Buenos
Alcides Ribeiro — São Paulo — placaba n.° 64, 4.° andar, conjunDavid Ferreira — Rio de Ja- Aires n.° 204. 4.0 andar — Estnclo
Rua Dr. Pennaforte Mendes n.° to 404 —Estado de São Paulo. jnoiro — Rua Pinheiro Guimarães, da Guanabara.
Rio de Janeiro — Av onida Rio 84, Botafogo — Estado da Goa281 — Estado de São Paulo.
Ge rmano de Maaa l hães a- Rio
- Amélia Pereira Cabral da Hora Branco, 185, - 14.° andar, conjun- nabara..
- de Janeira — Avenida Nilo PeP.lo de Janeiro — Avenida Rio to 1.415 — Estado da Guana- - Danai Moreira Cortes — Rio de annlea 1i.0 38-D. 2.0 andar, snla
.Tel9.1.34. 2-0883 — Estado da
22,7vinnb
Branco n.o 257, 7•0 andar, grupo bara,
Janeiro — Rua Silva Cardoso n.° 0
Carlos Meada de Ipanema 858 — Estado da Guanabara.
708, Tel. 22-28-94 — Estado da
Ga rt Rabo • nannemann — Rio
Moreira — Rio de Janeiro —
Guanabaral.
Denis Alan Daniel — Niterói
de Janeiro — Avenida Nilo PaRio de Janeiro — Rua Alvaro Ai- Avenida Nilo Peeanha n.0 ta, 11.0 — Prala de Icarai 11. 0 177, apar11.0 andar. Tol.
Anila Leite do Nascimento — andar, Tel. 42-9227 — Estado da tamento 504 — Estado do Rio de raria:a 11 .0 12.
tado
-da Guanabara.
R
77a
—
E
1
52Guanabara.
Janeiro.
vim, 33 a 37, 8.0 andar, sala 816
Gilberto
Mendonça
Novae s —
Carlos
Garcia
—
São
Paulo
—
— Estadj da Guanabara.
Rio de Janeiro — Avenida Rio'
— Rua Terezrr
Antônio Binar — Rio de Ja- Rua São Bento n.0 290. 4 0 an- Branco n. 0 85, 6.° andar, Estado Pio de Janeiro
marães n. o 111, apartamento 301
noiro — Avenida Prado Júnior n.0 dar. sala • 21 — 'Estado de São da Guanabara.
Estado da Guanabara.
—
Paulo.
Frlith S, ,bastiana. dos Passas —
335. — Apa'rtamento 401 — CoGiuseppe
Antonio Dell'Abbad'a —
Carias
Mathias
—
Rio
de
Janeipacabana — Estado da GuanaGoiânia — Avenida Anhanguera Silo Paulo — Rua Voluntários cl Pábara.
• ro — Rua Conselheiro Ferraz n,° n.° 106. sala 3. 1.° andar — Es- tria número 1.486 — Estado dr S'io
Antônio Coimbra da Silva — 9 — Estado da Guanabara.
tado de Goiás.
Carmo Bistrga & Carmo Braaa Edmuncia Brunner — São Pau:a Pau'o .
Rio de Janeiro — Rua Baltazar
Guilherme Ferro Pacheco — R'n de
Lisbeia, 21 apartamento 201 — -a Rio de Janeiro — Avenida — Rua Barão de Partananiacaba Janeiro — Rua Evaristo da Veiga 35.
andar
277,
9•0
Erasmo
Braga
n.0
n.0 64. 40 andar, g rupo 404 — Es- grupos 1,104 e 1.105. telefones ....
Estado da Guanabara.
— Estado da Guanabara.
Antônio Emílio Tavares Gil — São Paulo —. Rua Bráulio Go- ta" de São Paulo.
52-8908 e 52-5133 Estado da GuaRiu de Janeiro — Avenida Nilo mes n.° 25. 9.0 andar.— Estiado Edmundo da Costa Moura — nabara.
Rio de Janeiro — Rua 1.0 de MarPeça nha n.0 12, 11 andar — Tel.. da Guanabara.
Gustavo Stiel — Rio de Janeiro
ço n.° 7, 50 andar, sala 507. Tel. Rua da Quitanda número 3. 12 9 ardar,
42-:)227 — Estado da Guanabara.
Catharina Bigler — Rio :de Ja- 43-2569 -- Edifício 1.° 'de Março salas 1201 a 1204 — Estado da Caia.
Antônio Maria dos Santos —
Rio de Janeiro — Rua lairmino neiro — Avenida Nilo Peçanha — Estado da Guanabara.
nabara.
Esquinazi — Rio de Ja- Gustavo Von Varernherg
Gameleira 42 — Olaria — Esta'- n.0 21, 11.° andar, Tel. 52-1772 —
neiro — Rua da Alfândega n.0 247, — Rio de Janeiro — Avenida 11 de
Estado da Guanabara.
do da Guanabara.
City Patentes e Marcas Ltda. 1.0 andar — .Estado da Guana- Maio número 23, Gruoos 533, 534 e
Antônio Paulo de Paiva Rio
635 — Telefone 22-2532 — Emado
de Janeiro — Travessa 11 de — São Paulo — Rua José Boni- bara.
agósto n.° 6, salas 202-204 — Es- fácio n.o 29, 8.0 andar — Estado Janeiro -- Rua A n o 31 — CalaEllezer Maciel Soares — Rio de 331iGeulcaina aba
de São Paulo:
Melo — R .01
sN
""oqueirade
tado da Guanabara.
P0 Grande -a- Estado da Guana- de Janeiro — Rua Araújo Pôrto AleAntônia Prieto Lopes — Rio de
bara.
gre, 56, 19 andar, grupo 18 —
Janeiro — Avenida Presidente
Emprêsa Mercúrio de Marcas e da Guanabara.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Antônio Carlos n.0 207, 30 andar,
PUBLICAS
Patentes Ltda. — Rio de Janeiro
Hélio Barroso Leite — Rio de Tasala 303-B — Edifício "Borga
— Avenida Rio Branco n.o 27, neiro — Rua Maria António n4mero
Gato', Tel. 22-4974 — Estado da
O Departamento de Im7P andar, conjunto 708 — Tel. .. 133. casa 6 — Estado da Guanabara.
Guanabara.
prensa Nacional avisa às
22-2894 — Estado da Guanabara. Ilton Silva Reis — Rio de jan^i-o
Repartições
Públicas
em
geAntônio de Souza Barros Júnior
Praca João Men- Rua México número 21, 199 a-'dar,
São Paulo
ral que deverão providen— São Paulo — Rua General
des n.° 154, 1.0 e 2.0 andares,
orupo número 1.902 — Estado da
ciar
a
reforma
das
assinaJardim n.° 253, Tel. 36-9554 —
Estado de São Paulo.
Guanabara.
turas
dos
órgãos
oficiais
São Paulo.
Enaura Goulart de Andrade —
Heraldo Vidal Carvalho — Ri. , de
ate o dia 29 de fevereiro
Brasília — S.Q. 106, Bloco 4,
Rio de Jiameiro — Avenida Presa- Janeiro — Rua Paim Pamplona. 517,
corrente,
a
fim
de
evitar
o
Conjunto 203.
dente Wilson n.0 118. sala 215 — telefone 49-4634
Estado da Guana.
cancelamento da remessa a
Antnôio Tis° — São Paulo —
Estado- da Guanabara.
. bara
partir afeleia data.
Rua Direita u.° 64 — Estado de
Enius Marcos de Oliveira SanHilda Formichela de Paiva —
São Paulo
tos — Belo Ilorl',nntp — Bua Ter- de TanPiro — Rua' 1 9 de Março, maneli — Estado de São Paulo.
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ro 7, salas 202-204, Telefone 23-1497 ; julieta Alves Moreira — Ria de Janeiro — Rua Dr. Pacho de Faria, 34
— Estado da Guanabara.
Hugo de Aguiar Costa Pinto — Rio — Apartamento 101 — Estado da
de Janeiro — Rua do Carmo, número Guanabara.
1. L,aura Gama Shalders — Rio de Ja49 --- Estado da Guanabara.
Hiran Sylvio Ribeiro Cordeiro — neiro — Rua do Ouvidor, número 75.
Rio de Janeiro — Rua Engenheiro Pe- 29 andar — Estado da Guanabara.
Lieselotte Loechelt — Rio de Janeiro
na Chaves, número 87, apartamento
101-S, Gávea — Estado da Guana- — Rua Cândido Mendes, 215, apartamento 305 — Glória — Estado da
bara.
lton Silva Reis — Rio de Janeiro — Guanabara.
Lourival Guilherme de Oliveira —
Avenida Rio Branco, 185, 149 andar,
Rio de Janeiro — Avenida Alm:rante
sala 1415 — Estatdo da Guanabara.
Irá Irapoá Ladeira da Fortuna — Barroso, número 6, , 19° andar, sala
Rio de Janeiro — Rua Gustavo Sam- 1.911 — Estado da Guanabara.
Luiz Bailada° de Miranda Reis —
paio, 395, apartamento 403 — CopaRio de janeiro — Rua da Alfândega,
cabana — Estado da Guanabara.
halo Slacielo -a- São Paulo — Rua número .85, 59 andar, Telefone 22-0017
Santa Teresa, número .12, 1° andar, — Estado da Guanabara.
, Luiz Carlos de Carvalho Sillera —
sala 101 — Estado de São Paulo.
Rio de
— Rua Haddock Uh°,
Jair Borges Barbosa — São Paulo número Janeiro
140,
apartamento
'KB — EstaRua
Senador
naja,
número
115,
—
do da Guanabara.
79 andar, telefones 33-5858, 39-1216,
Luiz de Ipanema Moreira —
37-9040 e 33-6918 — Estado de São
Rio de Janeiro — Avenida Nilo
Paulo.
Jalúr Malta Nunes — Rio de lanai- Peçanha mo 12, 11.° andar, Tela.
ro — Avenida Cezário da Melo, 1703 42-9227,- 52-1772 e 22-8774 — Es— Campo Grande — Estado da Gua- tado da Guanabara.
Luiz Leonardos — Rio de Janabara.
João Andrade Leal -Sales — Rio de neiro — Rua Turimã n.o 40 —
Janeiro — Rua Campinas, número 80 Humattá — Estado da Guana— Grajaú — Estado da Guanabara'. bara.
João de Avila Saporiti Campelo —
Luiz Regis Kaufman — São
Curitiba Rua Carlos de CarvaDio, Paulo — Rua Marconi, 31 —
número 839 — Estado do Paraná.
andar, sala 802 — Esfado de São
• João Catharima •de Rezende — Rio Paulo.
de Janeiro — Rua *do Ouvidor, 169.
LuLz Villas Boas Arruda — Rio
69 andar, sala 616 — Estado da Gua- de Janeiro — Rua Buenos Aires
nabara.
n.0 150, 3.9 andar — Estado da
João Riaardo de Castro Fonseca — C'ruanabara.
Rio de Janeiro — Rua Alvaro Miam,
Lysandro Leite Amaral — Rio
número 33-37 — 80 andar. sala 816- de janeiro — Avenida Rio Branco
818 — Tel. 42-9816 — Estado da n.o 277, Grupo 608 — Tle.
Guanabara.
' 22-52-41 — Estado da GuanaJoaquim Vez júnior — Rio de Ja- bara.
neiro — Rua Jacintho, número 14, apt.
Malvina Maria Mata de Carva202 — Estado da Guanabara.
Job Daramsk — Curitiba — Rua lho — Rio de Janeiro — Avenida
Trajano Reis, número 11 — Estado Rio Branco .11. 0 109, 5•0 andar,
sala 40 — 'Tle. 52-4736 — Estado
do Paraná.
da Guanabara.
Rio de Janeiro
Jorge Belo •Lyra
Manoel Alves — São Paulo —
— Avenida Rio Branco, número 257, Rua Benjamim Constant nP 122,
sala 704., Estado da Guanabara.
3.9 andar, salas 304-307 e Rua
Jorge Cristiana Rademaker Grane- Maria
Paula n.o 122, 5.0 andar,
wald — Rio de Janeiro — Rua 19 conjunto
506, Tels. 32-6867 e
de Março, número 1, salas 202-204.
Tel. 23-1497 — Estado da 'Guanaba- I37-8734 — Estado de São Paulo
B I e — Rua dos Cara.
Jorge de Vasconcelos Coelho — Rio rijós n.° 558, 2. o andar, conjunto
de Janeiro — Rua Martins Pena, nú- 311 — Estado de Minas Gerais.
Manoel Amorim Mendes — Rio
mero 54, apartamento 43 — Engenho
de Janeiro — Rua México n. o 3,
Velho — Estado da Guanabara.
13.° andar — Estado da GuanaJosé Borba Rolandi — São Paulo bara.
Rua
Conselheiro
Coregipe;
-número
—
Manoel Pestana da Silva Neto
554 e Rua Barão de P.aranapiacaba.
Rio de Janeiro — Avenida Nilo
nümero 61. 2.° andar. sala 14
Estado
. . Façanha n: 0 12, 11.0 ard'ar, TeL
de São Paulo.
José Miiller Alves — Rio de Ja- 521772 — Estado da Guanabara.
Márcio Ney Tai,nares São
neiro — Rua da Assembléia, número
15-A, 59 andar. sala 50 — Telefone Paulo — Rua DuIllo n.0 272 — Estado de Ság Paulo.
42-0513 — Estado da Guanabara.
José IvIarncs — São Paulo — "Rua I Maria Dclores da Rosa e Silva
Xavier de Toledo. número 84, 39 an- — Rio de Janeiro — Praça 15 de
dar. salas 30 a 31 — Estado de São novembro n.o 38, sala 36, Tel. ..
43-9737 — Estado da Ouznabara,
Paulo.
Maria Duarte — Rio de Janeiro
José Sabino Maciel Monteiro de
0I've:ra — Rio de Janeiro Rua dos Rua Httmaltá, 80 Apartamento
Araiaos. número 55, apartamento 301. 207 — Est:Nela da Guanabara.
Tal. 48-.7495 — Estado da GuanabaMaria Ulla Corrêa Neto Melazra.
zi — Rua Araxá n.o 747. ApartaTosa Vieira S2va — Rio de Janeiro snl'ento 201 — Tel. 38-9296 — Gra— Rua Padre Rama, 253. apartamento jaú — Estado da Guanabara.
101, Engenho Novo — Estado da • Maria Morgan Snell — Rio de
gon4ro — Rua Senador Verguei.
Cpne-,a4nrra.
.T.evo dosSantosVaeira de Melo .
ro 4.° 56 — Ap artamento 903 —
Rio de Janeiro — Avenida Rio Branco, •Estado da Guanabara.
,
rarncro 277. 28 9 andara sala 801, Tel.. n I 'Marina Gaspar Gomes Rio
-04c12
Ecrfleio São Borla — Es- de Janeiro — Avenida Almintnte
tado da Guanabara.
Barroso riP 97, 9.° andar. aia 910 ;
I )*.
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Tel. 42. -0073 —• Estado 'tia Gua- andar — conjunto 172 e 173 — Es,
tado 'de São Paulo,
nabara.
Olga Araújo do Carmo Braga —
.Marino Alberto Ravaehe — Rio
Rua Araújo Pôrto Rio de Janeiro — Avenida Eras%
de Janeiro
, Alegre n.o 70, .5.° andar, sala 514, Braga 277 — 9° andar — Estadt
Tel. 42-72-98 — Estado da Gua- .cia Guanabara
Olga Wameck Alves — Rio de ja
nabara.
neje — Rua da Assembléia, I5-A; an.
Mário Cabral de Almeida — Rio dar, sala 50, Tel. 42-0513 — Euadi
de Janeiro — Rua México M o 21, da Guanabara.
19.° andar, 'grupo 1902'— EstaOlavo de Alencar...Pimuitel Ria
do da Guanabara.
Mário Costa — Rio de Janeiro de . janeiro — Avenida Amaro Cevai,.
— Rua do Riachuelo n.° IÃO, so- cante Ia 971, casa 1 — Estado da
brado, Tel. 32-0512 — Estado da Guanabara,
Olavo de Oliveira — Rio de landi
Guanabara,
Marlene Dantas — Rio de Ja. "ro — Rua Dois de Dezembro, ou —
neino — Rua Aristides Lobo n.o Flamengo— Estado da Guanabara.
170, apastamente 104 — RIO Com- • Olivia Marques dos Santos — Ri(
pride
Estado da Guanabara. de Janeiro — Rua Atalaia, 81„ apt,
Martha
jarosch — Niterói — 702 — Estado da Guanabara.
•
Conofre Ramalho — Rio de lancil
Estado do Rio de Janeiro.
— Rua Pires de Almeida, 60, apt, 101
Mauricio Leonardos — Rio de — Estado da Guanabara.
Rua, Fagundes Varela nP 283 —
Organização Meridiano de Marca(
Janeiro — Rua México de Andra- ' a Patentes Ltda. — 'São Paulo — Ru¡I
de ruo 40 — Estado da Guana- Benjamin Gonstant, 122, 3' andar, sd,
bara.
las 304-307
Estado de 'São Paulo.
Menandro de Lima Fontes —
Orchidéa Santos — 'Rio de janeira
Rio de Janeiro — Rua Marechal — Rua Marques de Abrantes, 151 —..
Foch 11.0 42, apartamento 202 — apt. 501 — Estado da Guanabara'.
Estado da Guanabara.
Orgarriaação Irmãos Campos
Milton Leão Barcellos — Pôrto — Rio de Janeiro — Rua Alvaro 4%.
Alegre — Rua 'General Vitorino vim, 27, 8° andar — Estado da Gua.
n.o 265 — Rio Grande do Sul.
nabara.
Orildes Medeiros — São Paulo .e
Milton de Mello Junqueira 'LeiEstado
te — São Paulo — Rua Castro Rua Araguaia, 157
Paulo.
Alves, n.o 654, apartamento 41 — São
• Orlando Massaro — São Paulo .1
Estado de São Paulo.
Rua
José 'Bonifácio n° 24, 17° anda
Milton Von Vereraberg DEg172-173 — Caixa Postal n
mont — Rio de Janeiro — Ave- conjuntos
1.142— Tela, 32-0075. 36.47
nida 13 de Maio 23, Grupos 633, emero
36-4783 — Estado de São Paulo.,
634 e 635 — Tel. 22-2532 — EsOscar José Werneck Alvas — Ri(
tado da Guanabara.
de janeiro — Rua da Assembléia ,n4
Miguel de Souza Santos — Rio mero 15-A, 49 andar, salas 46-48
de Janeiro — Rua Conde do Estado da Guanabara.
Bomfim, n.o 546, casa 30 —
Ossian Poppe Kappel — São Paul
58-8593 e Rua Riachuelo n. o 27, — Rua Luiz Gois, 854 — Estado d
5.0 andar, sala 509, Tel. 32-9368 São Paulo.
Osvaldo Almeida Melo Filho —
— Estado da Guanabara.
São Paulo — Rua Conselheiro de Janeiro — Praça Oito de Maio,
Crispiniano n.° 94, sala 74 — Es- — 2° andar, sala 302 — Rocha
suada — Estado da Guanabara.
tado de São Paulo.
Moacyr Junqueira Leite — Rio Osvaldo da Costa D6ria São Pau
de Janeiro — Rua Buenos Aires, lo — Avenida Rangel Pestana, 2.251
— Estado de São Paulo.
204 4.0 andar, Tel. 43-4087 e
43-4115 — Estado da Guanabara.:1 Osvaldo Ferreira Lemos — Rio
Paulo Egidio nP 15 — Conjunto Janeiro — Avenida Rio Branco, 18
11° andar, sala 1.102, 'Tel. 32-7851 À
São Paulo — Rua Seliador Rua sMajor Avila n° 108 — Tijucal —
1.001 1.002 — Tel. 32-3425 — Pré- Estado
da Guanabara.
dio São Francisco — Estado de
Osvaldo Guarani Figueiredo —
São Paulo.
de Janeiro — Avenida Nilo Peçanha
Monsen, Leonardos & Cia. — 12, 11 9 andar, Tel. 42-9227 — Estedi
Rio de Janeiro — Praça Maus» da Guanabara. • _
n.o 7, 16.° andar, Tela. 23-5810 e
Osvaldo Paraná — São Paulo
23-0836 — Estado da Guanabara, Rua do Manifesto, 2.203 — Estada
Murilo Menezes Moreira — Rio de São Paulo..
de Janeiro — Rua da Cascata n.o Octavio Becht Bui-fia — Porto Ale.
27 — Tel. 28-03-75 — Tijuca — gie — Rua Uruguai, 91, aula 528 —
Estado alo Rio Grande do Sul.
Estado da Guanabara.
Nancy Brnççer Homem de Al- Paulo Carlos de Oliveira — Rio de
meida — Rio de Janeiro — Praia Janeiro — Rua General.,Artigás , 107.
do Russel n.o .680, — Estado da apt. 401 -- Tel. .47-3358 — Avenida
Rio Branco. 173, sala 1.70 — TeleGuanabara
Neyde Ferreira — Rio de J0,-. fones 22-36431 e 2-0289 — Eatacio da
neiro — Rua Teodoro da Silva, Guanabara. .
300 — Estado da Guanabara.
'Paul?, C. Oliveira & Companhia -Newton de Castro — Rio de Ja- Rio de Janeiro — Avenida 'Rio Branco
neiro -- Travessa Senhor do Mn- n° 173, 172 .andar, grupo 1.704 Te.
tosinllos 11.0 12 — Tel. 22-6304 — 22-3631 e 42-02139 — C-taria - da Guaa
nabara..
Estado da Guanabara. "
Pan-American .P aaes •c Marcas
Norma Cordeiro de Carvalho — Lida.
— Rio dc ii ro — Rua SenanP
Rio de Janeiro — Rua Méxicuo
21, 19.0 andar, grupo 1.902 — Es- dor Dantas, 177,- 3' „andar, 'grupo 318
— Estado da Guanabara.
tado da Guanabara.
, O. Massaro — Marcas e Pa- Pedro Cobrei — Rio ak laneirr —
tentes Limitada — São 'Paulo — Rua Alvaro Alvint, 21, 16° andar —
Rn 'José Bonifácio. 24
17.0' Estado da Guanabara: Sfio ,PeuTo
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Retilicaçõe
Sieglincle Tiedmann — Rio de Ja- Wilson n.° 118, sala 7Q2 — Estado
Rua Doei José de Barros, 239, 10' an;
neiro — Avenida Nilo Peçonha nP da Guanabara.
dar — Estado de São Paulo.
N, 0 140.004 — Privilégio de In.
Walter Neves de Morais — Rio
Pedro Persona — São Paulo — Rua 12, 11.° andar, Tel. 52-1772 — Esde Janeiro — Rua da Quitanda, 3, t sanção — Trava da chave de contra.
Silveira Martins, 167, 2' andar — Es- tado da Guanabara.
Suemia Maria Costa — São Paulo. 12.° andar, salas 1.201-204, Teiefo- to de motores e' especialmente de motado de São Paulo.
Sul América Marcas e Patentes S. ne 32-6548 — Estado da Guanaba- toras de 'arranque de automóveis —
Peregrino Dias Rosa Pilho — CuriDe Stermax S.A. Comércio e Inchis•
tiba — Alameda Augusto Stellfeld nú- A. — São Paulo — Praça da Sé n.° ra.
— Pontos pablicados em 30-1-64.
Walter de Oliveira — Rio de Jamero 1.080, apt, 2 —.Estado do Pa- 313, 5.° andar — Estado de São
Paulo.
neiro — Avenida '13 de Maio ri.°
ranã.
Oposições
Stozembach es Co. Sucessores de -2.713 — Tel. 32-6779 — Estado
Pestana Barbosa el Cia. — Rio de
Helmut
Buchmann
Apresentais
Janeiro — Rua México, 111, sala nú- Leclerc es Co. --- Rio de Janeiro — da Guanabara.
do
oposição
ao
tírmo
111.925
— prj.
mero 1.605 — Estado da Guanabara. Avenida Rio Branco n.° 25-A, 9.°
Walmir Mattos — Rio de Janela
Peter Dirk Siemsen — R1 0 de Ja- andar, 'Tela 23-2217 — Estado da ro — Avenida Presidente Vargas n.° vilégio de invenção de — Luiz Paz ..
neiro —. Avenida Nilo Façanha, 12, Guanabara.
529, 6.° andar, salas 609-610, Tais. qua.
Wiiis Cnerlanci do Brasil S.A. In,
11' andar, Tel. 22-8774 — Estado da
Sylvio Isaies Alves — Rio de Ja- 43-5667 e 43-1657 -- Estado da
(»estria e Comércio — Oposição ao
neiro — Avenida Almirante Barres° .Guanabara.
Guanabara.
termo 124.272 — Modelo industrial
Plínio Sant'Ana Júnior — Rio de n.° 81, 9. 0 andar — Estado da GuaWilson Barroso de Andrade — ,Rio da Indásbia e Comercio de Carroceraneiro — Avenida Rio Branco, 181, nabara.
Sylvio de Abreu — Rio de Jane!, de Janeiro — Rua Souto de Carva- rias Carrizzo Ltda.
109 andar, sala 1.003 — Estado da
co — Avenida Almirante Barroso ta° lho n.° 22, aat. 102, 'Tel. 29-0562
Guanabara..
Proauradora Patenniarc Rosa e Sil- 6, sala 1.911, 19 P andar, Telefone — Engenho Nevo — Estado da Guanabara.
Privilégio de Invenção
va — Rio de Janeiro — Rua 1 , de 42-0988 — Estado da Guanabara.
Wilson Ferreira — Rio de JaneiMarço, 7, 6' andar — Estado da Gua'ramas Toth — São Paulo —
ro
—
Avenida
Franklin
Rowevelt
Muito IV* 142.729
.nabara.
Praça João Mendes n.° 154 — Esn.° 137, 6.° andar, sala 603 — EstaRaimundo Nonato Monteiro de Sou- tado de São Paulo.
- De .5 de setembro de 1959
za — Rio de Janeiro — Rua Sete de
Tharcilio Machado Gomes — Rio do da Guanabara,
Wilson Silva — Rio de Janeiro
Setembro, 181, 1 andar, sala da frente de Janeiro — Rua João Caetano, n."
Requerente: Refrigerantes Minas
— Rua Bento Ribeiro n.° 80
•
119 — Estado da Guanabara.
— Estado da Guanabara.
Gerais S.A. — labias Gerais.
Centro
—,
Estado
da
Guanabara.
Reginaldo Lemos Vieira de Melo —
Thomaz Dall'Orto Neto — Rio de
Ti:ulo: Novo modélo de garrafa
Yvonne Pires Ferreira — Rio de
Rio de Janeiro — Rua Domicio
Janeiro — Avenida Henrique Drupara refrigerantes. — Mima° InJaneiro
—
Largo
d
eSão
Francisco
Gama, 43 e Avenida Rio Branco, 185, mond n.° 126, apt. 201 — Estado
dustrial. .
n.° 26, 12.° andar, sala 1.218,
II* andar, sala 1.102, Tel. 32-7851 da Guanabara.
— Estado da Guanabara.
Tomaz Francisco Leonardos — Rio 43-8630 — Edifício Patriarca — EsRemo Cerdoso Pasqualini — São do Janeiro — Rua Tarumã n.° 40 — tado da Guanabara.
Paulo — Rua Senador Feijó, 30, 8° Humaltá — Estado da Guanabara.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de
andar, cala 807 — Estado de São
Vicente Nogueira — Niterói — 1964. — Clovis Coita Rodrigues —
Paulo.
Rua Alexandre Fleming, 18 Apt. Diretor-Geral.
Rex-Sociedade Civil de Marcas e 402 — Estado do Rio de Janeiro. A47,47, 1A2
Patentes — Rio de Janeiro — AveniWaldemar do Nascimento — São
da Franklin Roosevelt, 39, salas 121.1- Paulo — Rua Wladimir n.° 49 — Expediente das Divisões e das Seções
213 — Tel. 42-4862 — Estado da Estado da Guanabara.
republicedo por terem saldo com ia.
Guanabara.
correções
Walter de Almeida Martins — Rio
Riva Helena Starling Leonardos
de Janeiro — Avenida Rio Branco
Rio de Janeiro — Rua Visconde da n.° 173, 8.° andar, sala 806, 'Tel.
Rio, 13 de fevereiro de 1964
Graça, 223, apt. 301 — Estado da 42-0289 — Estado da Guanabara.
Guanabara.
Walter Augusto Nery — Rio de
OPOSIÇAO
Robe-to Geraldo Barbosa Vieira de Janeiro — Avenida Franklin RooseMelo -- Rio de Janeiro — Avenida velt rt-0 126, 3." saldar, sala 310 —
Bonapace Sutamericana S.A. Co- I
Rio Branco, 277, 8 . andar. sala 801, Estado da Guanabara.
mércio e Indústria — Op osição ao
Tel. 42-9602 — Edifício Sào Borja —
1° — Noise modèlo de garrafli
Walter de , Campos Bimfeld — Rio termo 118.260 — Modelo de utilida- para
refrigerantes caracterizado por
Estado da Guanabara.,
de Janeiro — Avenida Presidente de de Petroatiimica do Brasil Ltda.
um brasão, como ilustrado no de.
Roberto Massaro — São Paulo —
senha, no meio de- faixas parale!as,
Rua José Bonifácio, 24, 17. 0 andar
!t .aclinadas em relação ao eixo da
— Estado de São Paulo.
garrafa, nas carea laranja e branco,
Ronaldo Camargo Veirano — Rio
alternadas. — Total de 2 pontos,
Janeiro
—
Rua
Barão
de
Jaguade
ribe, 270, Ipanema — Estado . da
Guanabara.
TIMM° 1n14 142.858
. -"Rubem dos Santos Querido — Rio
de Janeiro — Rua México na° 90,
De 11 de Setembro de 1962 1
salas ns. 3C4-05-06, tel.-22-5716 —
LEI N9 4.240, DE 28- 6-1963
Caixa Postai 4.577 — Estado da
Requerente: Refrigerantes Minas
LEI 1\i° 1.300, DE 28-12-1950
Gerais S.A. — Minas Gerais.•.
Guanabara.
Titulo: Novo modalo de ganafa
Rufino Geraldo de Araújo — NiLEI In19 1.462. DE 26-10-1951
Modélo Indus"rial.
refrigerante
terói — Rua Passos da Pátria n.°
LEI N9 3.912, DE 3-7-1961
87. Estado do Riq de Janeiro.
Salvador Leoni — São Paulo —
Rua 15 de Novembro n.° 200. 5.°
D1VULGAÇA0 N' 663-A
andar, sala • 5 — Estado de São
Pau/o.
:12. edição
Samir Said Matheus — Rio de
Janeiro — Avenida Nilo Peçanba a."
12, 11.° andar, Tel. 52-1772 — Estado da Guanabara.
PREÇO CR$ 40.00
Sandoval Gáudio de Oliveira —
Rio de Janeiro — Avenida 13 de
Maio n.° 47, grupo 2.713, Telefone
32-6779. — Estado da Guanabara.
A VENDA*
Sebeatiao Nogueira — Rio de J a
._ Avenida Francklin Roose--neiro
velt n.0 137, 6.° andar, sala 603 —
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Estado da Guanabala.
Sérgio Melo — Rio de Janeiro —
ftelvla4icacees:
Agência : — Ministério da FazeLda
Rua Visconde de Inflai:ima nP 134,
1 — Novo rnodèlo de garrafa para
13.° andar, sala 1334 — Estado da
..ferigettantes caracterizado por um
(3uanabara.
brazão, como ilustrado, no melo de
de
Atende-se
a
pedidos
Paiva
—
Rio
pelo
Serviço
de
Ree_mbôlso
Postal
de
Sérgio Paulo
falsas -paralelas, ia-Mandas em reJaneiro — Rua General Ribeiro da
lação ao eixo da garrafa, mas cós
res azul e branco, alternadas. —•
Costa, 22 — ept. 1.202 — Estado I
.
Total de / `ponto3'.
1
5 1'
t N..
da Guanabara

LEI DO INQUILINATO
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MARCAS DEPOSITADÀS
Pubtleaçiie tette de sedrdo soma o art. 130 do Cediço da PeoprLedade Industrial. Da data da pubticapilo foreecami a
meu a preee dg GO digo para o deferiram-as do pedido. Duraete iate praso poderão aprer.entar suas eposipete ao Departameusa
"Mama de Propriedade iseigetrIal aqueles que se julguem prejudicados com a ocucessào do ~saro requerida
Termo n° 613.721, de 22-10-1963
Zaz-Traz Limitada, Indústria e C,omércio de rodutos Químicos
São Paulo

JiMO:KLIM
•NDUSTRIA BRASILE,AA
Clase 46
, Para distinguir: Cera, fosforos, detergentes, agua de lavadeira,, anil, pastas
para calçados

Termo n° 613.728, de 22-10-1963
Cravestac Engenhara e Comércio
Limitada'
São Paulo

buchas para jutnelo: batente ae porta,
Teimo n.° 613.735. de 22-10-ba
batente de chassis,. bicos para aiamadel- Indústria de Calçados "Roroimã" Ltda.
ras, braçadeiras, boçais, bases para te.
São Paulo
letones. borrachas para carrinhos industr,ais, borracha para amortecedores.
baiahas de borracha para rédeas cochim
CRAVESTAC
ROROIRA.
de motor. camarás de ar, chupetas. corInd.. Brasileira'
dões massiços de borracha, cabos para
Classe I,
Para distinguir: Estacas para funda-, ferramentas, chuveiros, cakos de borracha, chapas e -centros -le mesa. cor.
ção de edifícios
Classe 36
das de borracha, cápsulas de borracha Para distinguir: Aventais, blusas oiu.
Termo n° 613.729, de 22-10-1963
para centro de mesa. calços de borra- sões, boinas, botas, babadouros, casa

Clave, Indastria Quimica Limitada
São Paulo

cha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
• CLAVE
esponjas de borracha em guebrajacto
Termo n° 613.722, de 22-10-1963
para torne,ras, tios de borracha lisos,
Classe 46
Zaz-Traz Limitada, Indústria e Comer- Para d:stinguir: Sabão em bruto, ou fôrmas de borracha, guarnições para
aia de rodutos Químicos
em pó, cera, detergentes e líquidos e móveis, guarnições de borracha para
São Paulo
pastas para limpar e lustrar metais automóveis, guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares, laminas de
Tèrmo n° 613.730, de 22-10-1963
borracha para degraus. listas de borraAuot Posto Niagara Limitada
cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha. manoplas maçanetas proSão Paulo
tetores para para-lamas. protetores de
NIAGARA
para-choques, pedal do ace,erador. pe .
dai de partida. paras para businas,
1 INDUSTRIA BRASILEIRA
pratinhos pneumáticos, pontas de bor-

1-11I'JUfrOFM

cos, coletes, capas, chales. • cachecols,
calçados chapéus, cintas, combinações
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, calças de senhoras e de crianças. ?clarinhos,
cueiros, casacão, dominós, eche rpe s,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mateis, meias, enaillots. mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, peahoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tiens, tailleurs. toucas e vestidos

Termo n°613.736, de 22-10-1963
Materia's Para Construções "Estoril:
Limitada
racha para bengalas e muteas rc,das
Classe 47
• São Paulc
massiças. rodízios. revestimentos de
Para distinguir: Gasolina, óleos lubri- borracha, rodas de borracha- para mó-_
Classe 46
••
fcantes, óleos combustíveis e graxas vais. sanfonas de vácuo. suportes de
ESTORIL.
Fara distinguir: Cera, fosforos, deterlubrificantes
motor, sapatas do pedal de breque, segentes. agua de lavadeira, anil, pastas
sembaio e isolador. suportes, semiTermo n° 613.731, de 22-10-1963
para calçados
pneumáticos. suportes de câmbio. sanV- 1 -1z Estamparia e Tornearia Ltda.
Classe 16
fonas de partida, saltos, solas c solados
Termo n° 613.723, de 22-10-1963
São Paulo
de borracha. surdinas de aorracha para Para distinguir: Materiais para construZaz-Traz Liraitada, Indústria e Comeraplicação aos fios telegráficos e telefó- ções e decorações: Argamassas, argila,
cic de rodutos Químicos •
• vsi,Cn
nicos, travadores de porta tigelas. areia, azulejos, batentes, balaustres, bloSão Paulo
Ind. Bra.sileiTa.
tubos, tampas de borracha Para conta cos de cimento, blocos para pavimentaClasse 2
•
gotas. t;nas de borracha par4 elaboradio ção, calhas. cimento, cal, cre, chapas
Para distinguir: Cera, fosforos, deterisolantes, caibros. caixilhos, colunas
de substâncias quimicaN
.
Classe
8
gentes, agua de lavadeira, anil, pastas
chapas para coberturas caixas d'água,
Para
distinguir:
Estampas
e
moldes.
para calçados
Têrmo n° 613.734, de 22-10-1963
caixas para coberturas, caixas d'água,
Rodoviário BOa Vista Limir - da
caixas de descarga pra lixos, edifica.
Termo
ri'
613.732,
de
22-10-1963
Termo n° 613.725, de 22-10-1963
São Paulo
ções premoldadas, estuque, emulsão de
Flavio Gazarra Silva
Basile 'Theodose Limiaintis
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruSão
Paulo
São Paulo
PRORROg4i.
turas metálicas para construções, lameRODOVILUO
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
PRORROGID
de junção, lages. lageotas, material iso•
BOA VISTA
' JARDIM MAGAZINE
lantes contra frio e calor, manilhas, masMAGEST C
Classe 33
sas para revestimentos de paredes. Ima.
incl. .13raci eira
Titulo
deiras para construções, mosaicos, pro36 —
34 — 35
Classes: 23 — 24
dutos de base asfáltico, produtos pare
Classe 36
Classe 11
37 —48 — 49
tornar impermeabilizantes as argamas
Para distinguir: Raladores de cbco e Para distinguir: Artigos de vestuários sas
de cimento e cal, hidráulica, pedre•
Titulo
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos,
queijo, espumadeiras, espremedores de
gulho,
produtos bettuninosos, impermea.
aventais,
alpercatas,
anáguas,
blusas.
batata, estantes, abridores de lata, fuTermo n° 613.726, de 22-10-1963
billzantes, líquidos ou sob outras formes
nis, formas ara doce, caldeirões, ferve- botas, botinas, blusões, boinas, baba- para revestimentos • e outros usos nal
Basile heodose Liliamtls
dores, cafeteiras, caçarolas, frigideiras, douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- construções, persianas, placas para pa.
São Paulo
passadores, coadores, canécas,.bandejas, puças, casacão, coletes, capas, chales, vimentação, peças ornamentais de cimencachecols, calçados, chaéups, cintos, to ou gesso para tectos e paredes, papel
baldes, regadores e chaleiras
cintas, combinações, corpinhos. calças para forrar casas, massas anti-ruidce
de senhoras e de crianças, calções„cal- para uso nas construções, parquetes
revim no 613.733, de 22-10-1983
"Rebodont", IndKstria de Rebolos
ças, camisas,' camisolas, camisetas, portas, portões, pisos, soleiras para por36
Odontologicos e Abrasivos Limitada cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
Classes: 23 --- 24 — 34 — 35
São Paulo
37 — 48 --. 49
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- coa tubos de ventilação, tanques de cipes, fantasias, fardas para militares, comento, vigas, vigamentos, vitrôs
Titulo
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor_Nir
aliBODO
Termo
119 613.737, de 22-10-1963
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
Termo no 613.727, de 22-10-1963
Ind. Brasilein
Indústria
e Comércio Sobral Limitada
luvas,
ligas,
lenços,
mant6s,
meias,
Bar e Mercearia Sameiro Limitada
São Paulo
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paSáo Paulo
..
Classe 39
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Para distinguir: Artefatos de borracha, peugas, pouches, polainas, pijamas, puIN DUSTRIA E
borracha. artefatos. de borracha para nhos, perneiras, quimonos, regalos,
ÇOIXRCIO SOBRiu,
veiculo*, artefatos de borracha não In- robe de chambre, roupão, sobretudos,
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- suspensórios, saldas de banho, sandálias
LTDA.
Glasse 42
golas, amortecedores, assentos para ca- sweatars, shorts sungas, atolas, soudeiras, borrachas para aros, batentes de tiens, tdacks, talar, toucas, turbantes,
dilitalguir: Aguardente, biter,
cofre, buchas de estabilizador. buam,
ternos, **dorme* e vestidos
Ncone Comeram
~vala, rua, kumel e ataque

tassig5Wei

roo

F

?
• • - • -,èr-ç-a_fel•ra--i8Termo n° 613.738, de 22-10-1963
indústria e Comércio Sobral LimIada
São Paulo

JiM210 OFICIAL: '(Seção Ili)
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Termo n0 613.740, de 22-10-1963
Mary Kozlovvelti .
São Paulo
Casses: 23
30
Para distintas: Tecidos e coofueões

barbear elétrico& aparelho' registradoTermo n9 613.749, de 22-10-1963
rei e medidores • de ~cias, aparaComércio de Móveis "D. . Pedro 11'
fi208 para purificar água, arwrenios de
Limitada
sinais lampejantes, aparállsoa reguladoSão Paulo
res de gás, aparelhos de galvanoplaatia,
SODRA1,
tográficoa, aparelhos automáticos para
12nJEDRO 11 - .
Termo n° 613.741, de 22-10-1963
Ind. Brasileirt
acender e regular gás, aparelhos pare
[na.
Brasileira
Casa de Carnes Imperador Ltda.
separar café, - aparelhoa para aquecer
Classe 39
São Paulo
edifício., aparelhos para experimentar
Cases 50
rara distinguir: Artefatos de borracha,
dinamos, aparelhos para destruir Inasí '.:/111RW
Para distingu:r: Impressos
borracha, artefatos de borracha Rara
toe,
aparelhos
náuticos
cientificai,
apana .
veiculas, artefatos de borracha não Inrélhof -de ótica, aparêlhos pulverizadoTérreo n° 613.750, de 22-10-1963
Classe 50
cluidos em outas classes: Arruelas, arra, aparélros para aquecimento de
Harry Kozlowski
Para distinguir: Impressos
golas, amortecedores, assentos para caágua, aparêlhos geradores eletroquimiSão Paulo
deiras, borrachas para aros, batentes de
coe, aparelhos para recepção, reproduTermo
n°
613.742,
de
22-10-1963
'••
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
INDUSTRIA DE
ção de som e sônicos, aparêlhos autobuchas para jumelo, batente de porta, Denoslto de Material Para Construções tráficos Métricos dí passar, aparelhos
TECIDOS HARRY
"Canjas" Limitada
batente de chassis, bicos para mamadeipara espremer frutas e legumes, taparáClasse 23
São Paulo
ras, braçadeiras, bocais, bases para telhos de alta tensão, aparêlhoi de proTitulo
lefones, borrachas para carrinhos industeção contra acidente de operários.
triais, borracha para amortecedores,
aparelhos
afiadores
(3
eferramentas,
Termo 119 613.751, de 22-10-1963
ss 4, Bra11eisc'a
çCARij°
65
bainhas de borracha para rédeas, cochim
aparélhas distribuidores de sabão e de "Espadarte" Representações El Comér
de motor, câmaras de ar, chupetas cordeaincrustantes para instalações sanitácio Limitada
•
dões massiços de borracha, cabos para
rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
Class& 50
São Paulo
ferramentas, chuveiros, calços de bor.,
e instrumentos usados na engenharia,
Para distinguir: Impre~,,,
racha, chapas e centros de mesa, coragrimensura geodézia, aparelhos: galeidas de borracha, cápsulas de borracha
ESPADARTE
Termo n° 613.743, de 22-10-1963
para centro de mesa, calços de borra- Padaria e Confeitaria "Anhanguera" ficadores, aparelhos de análises, aparei.
Ind.
Brasileira ,
lhos
ozonizadores,
aparétlos
pasteurl.
cha para máquinas, copos de borracha
Limitada
%adores, aparêlhoa reguladores e estabiClasse 11
para freios, dedeiras, desentupideiras,
São Paulo
lizadores da pressão e do fluxo de ga- Para distinguir: Ferragens e ferramcn.
discos de mesa, descanso para pratos,
ses e liquidas. aparelhos para salvatas para mecânica em geral
encostos, embolas, esguichos, estrados,
ANHO
mento e para sinalização, aparélros
esponjas de borracha em quebrajacto
(nd. BTjaffleira
Térmo no 613.752, de 22-10-1963
para escafandristas, aparam: para limpara torneiras, fios . de borracha lisos,
Dipar
D.stribuidora Paulista de
Clases 50
par vidros, aparélhos para combater
fôrmas de borracha, guarnições para
Para distinguir: Impressos
formigas e. outras pragas, aparélhos au- Ace.ssMos e Representações Limitadt
móveis, guarnições de borracha para
São Paulo
tomáticos acionados pela introdução de
automóveis, guarnições para veículos,
Termo' n° 613.744, de 22-10-1963
molas, aparélhos para picar, cortar. ou
lancheiras para escolares, lâminas de
"Famarros“ Cereais Limitada
borracha para degraus, listas de borrareduzir comestiveis aparêlhos espargiDITAR
São Paulo
cha para janelas e para portas, lençóis
nu.. Brasileira,
dores, aparêlhos e instrumentos de cálde borracha, manoplas, maçanetas, proculo, aparêlhos para observações aluaiClasse 21
;31Z
, zra3.eira
aÂMARR
tetores para para-lamas, protetores de
`cai, aparelhos tesmostatos. aparelhos
Artigos da classe
para-choques, pedal de acelerador, pe'para natação, aritonõmetros, aspiradoClases 50
dal de partida, pesas para businas,
res de pó aerómetros, acendedores eléTermo n° 613.753, de 22-10-1963
Para distinguir: Impressos
' pratinhos, pneumáticos, pontas de bortricos, alto-falantes, amlificadores eléHarmonia Empraza de iPnturas
racha para bengalas e muletas, rodas
tricos. amassadeiras, antenas, batedelTermo II' 613.745, de 22-10-1963
Limitada
massiças, rodízios, revestimentos de
amplificadores elétricos... amaaaadeirall.
- São Paulo
borracha, rodas de borracha para mó- "Condevel" Concess.onaria de Veículos antenas. batedeiras. balauça comum e
Limitada
HARMONIA
vais, sanfonas de vácuo. suportes de
elétrica, barômetros baterias os acual.4Titulo
motor, sapatas do pedal de breque, seBrasileira
¡adures, binóculos (,.tolaz ',oba:lat. ',a&embalo e isoladores, suportes, semilunas d, indução, •sceto pais Uns cura,.
'
bases 25
pneumáticos, suportes de câmbio, sanEivo*, botões ,de can.wiiihr,s elétricas
fonas de partida, saltos, solas e solados
bombas medidoras. basica& 1ússolas, na Para distingu'r: Displays, desenhos, es
Clases 50
de borracha, surdinas de borracha para
terias ~tricas. huies ci,tr:cos. caixas de tampas, gravuras, obras de pintura,
Para distinguir: Impressos
aplicação aos fios telegráficos e telefôdes...k. ça, câmaras froortficas e fot.> obras anistiem, paineis e cartazes para
nicos, travadores de porta, tijelas,
gráficas. cafpalnhas elétricas. chassis de decoração, obras de escultura e pinTermo no 613.746, de 22-10-1963
tubos, tampas de borracha para conta-_
turas
gotas, tinas de borracha para elaboração Auto Mecânica "Revotestef Limitada rádios, chaves elétricas, chs-matógrafos.
erorlógrafos. cronômetros, combustores
São Paulo
' de substancias químicas
Térmo n° 613.754, de 22-10-1963
, de . gás, cidõmetros, cristais de rádio,
Casa Flôr do Paquetá Limitada
‘I` RUMES%
condensadores, cortadeiras para fotograTêrmo 11 9 613.739, de 22-10-1963
São Paulo
.
fias, chaves' de alavancas, chaves autoInd. Brasileira
Hary Kozlowski
(táticas. capacitares de bloqueio, capeClases
50
São Paulo
citares . eletroliticot, calibradores, discos
Para distinguir: Impressos.
para telefones, discos gravados. diais,
despertadores, enceradeiras elétricas, en.
Termo n° 613.747, de 22-10-1963
• RARRI
ganho de assar carne. espelho. óticos,
Deposito de Bebidas "Campesino"
Ind. 'Brasileira
esticadores de luvas, espelhos de piás-,
Limitada
ticos para eletricidade. esterilizadores,
São Paulo
Classe 35
• xtintores de incêndio, ferros elétricos de
Para distinguir: Artigos de vestuarios
so:dar. filtros e aparelhos filtrantes, filAWSIlgá,
e roupas feitas em geral. Agasalhos,
tros para óleo, filmes falados. fogões,
Brasueira
IND. BRASILEIRA
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
fogareiros, fusíveis, faróis ,.no acess6,Cimas 50
botas, botinas, blusões, boinas, babarios de veiculos para strializaOlo à para
Para distinguir: Impressos
iluminação em geral, filmes revelados,
doures, bonés. capacetes, cartolas cara.
fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos,
puças, casacão, coletes, capas, chaies
Classe 41
Termo n° 613.748, de 22-10-1963
fotômetro& fio. elétricos, filtros de incachecols, calçados, chapeus, cintos, culIndústria
e
Comércio
Eletrônica
Santa
terferem ia. fonógrafos, garrafas técnicas, Para distinguir: Balas, bombons, bom.
tas, combinações, corpinhos, calcas de
• Efigenia Limitada .
geladeiras, globos para lâmpadas, globos bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bosenhoras e de crianças, calções, calças.
São Paulo
para lanternas, globos terrestes para los gelados, balas de mascar, caramecamisolas, camisetas, cuecas, ceroulas,
ensino, gravadores, k.s.lofotes incubado- los, crocAates, cacãu, confeitos, crocolarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
ÀITÂ F;PICENIA
'rea, indicadores de vácuo, instrumentos cantei, drops, doces de leite, simples e
dominas, echarpes, fantasias, fardas, pafld. Brasileira
de alarme. interruptores. lâmpadas in, compostos, doces de frutas em conserra militares e colegiais fraldas, galo
•
Classe 8
candescentes, lâmpadas comuns, lentes. vas, preparadas tal massas, em calda,
-chas,grvtojdeingrie, jaquetas leques, luvas. ligas. len- Abaixa luzes d ' elarnpiãO, sba}oisrs. liguidificaciOres, . maçaricos para soldar, em compotas e em geleias, doces gelaços, triantõs. meias, maiôs, mantas, 'man- acumuladores, actinânSetros, ainperóme. caldear e cortar. máquinas' de fazer dos, doces de aniendoas, de amendoim.
drião, mantilhas, palatos, palas. penha- troa. aentecedores
de rádio . e !requeri. café mostradores pp.-^ rádio moinhos de nozes, de castanha e de frutas sem
roupão, sobretudos. salsa, suspensurios. cia,, anemômetros. afrarelho.s "cfe televi- de café, transformadores, tostacietras, tri- lais cobertos com chocolates, frutas sesalda de banho. andalias, sanarei, cher- são,' aparáhos , Pará iltiminação. hada- pea para fotografias, válvulas para rá.. cas, p assadas. e ,cristalizadas geleias,
tea. sungas, atolas, soutiens, slaekS. Sive OS considerados acess•Srtas de -.siai- dias válvulas de descarga Válvulas de goma de mascar,,pralines..pastilhas putaier: tcsreas; turbantes, ternos. niformes
tipaiètrni. para anúncios mecftni- redução. vacubmetros, vetas elétricas. xa-pium, pirulitos. pudins, panetonea,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
válvulas de vácuo e ventiladores
,e vestir*
pipocas, sorvetes: torrões, Nrradas ,

rnd.C.Wieirs

FLÔR DO
PAQUETA

'505Terça-feira
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1-ermo n.° 613.755, de 22-10-63
'.anches "Tiete".Ç.tda.
São Paulo

L

IETÊ

IND. BRASILEIRA

Classe 41
tara distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas, sanduiches, empadas, pastéis,
tortas e café
Termo n.9 613.756, de 22-10-63 a.
Lanches Florença Ltda.
São Paulo

FLORENÇA
IMO. BRASILEIRA

Classe 41
-era custinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas, sanduiches, empadas, pastéis,
tortas e café
Termo n.° 613.757, de 22-10-63
Renato Lencioni
São Paulo

JAN
- RENE
IND. BRASILEIRA

Classe 32
nimanaques, anuários, álbuns impressos,. cartazes, catálogos, jornais nado
nata e estrangeiros, publicações impreo.
sas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
Têrtno n.° 613.758, de 22-10-63
Ofic1s a Mecânica "3 Como 6" Ltda.
São Paulo
6.6

3 COMO 6*
IND. BRASILEI

•

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas ',artes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carros;
tanques, carros-irrigadores, carros, cartoças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veicu/or
carrinhos para máquinas de escrever,
Corrediços, para veículos, direção, desliordeiras, estribos, escadas rolantes, eleWores para passageiros e para carga
gatas
rn pars carros, eixos de direção
os, fronteiras para veiculos, guidão,
a °Uvas, lanchas, motociclos, molas,
otocicletas, motocargas, moto furgões,
embreias, navios, ônibus, para-choques.
paca-lamas, para-brisas, pedale, pantõe,e,
todgts para bicicletas, raios para bicicle-

../IARIO OF,CIAL (Seção hl)
tas, reboques, radiadores para veículos,
tossias ;rua veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.9 613 . 759, de 22-10-63
•-• Walter Arruda
São Paulo

BARCAROLA
IND. BRASILEIRA
Class, 41
Aicacbotras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimento para animais, amido,
arar:Usem, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz. atum, sveia. avelãs, seita, azeitonas, banha, bacalhau. batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
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
alimenticios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas, castanha, ceola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, cióces, dôces de fru.
tas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fecuias, flocos, farelo, fermentos rego
figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas, glicose, goma de , mascar, gur
diíras, grânulos, grão de bico gelatina
goiabada. geléias; "herva lusa. herva
mate, Isartaliças, lagostas ',ínguas, leite,
eendensado, leite em pó, legumes eu
ccnserva, lentilhas, linguiça, 'ouro; mas.
sas alimenticlas, mariscos, manteiga
n:argarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela; nós moscada nozcs óleos comestíveis, ostras, ovas.
nus. patos, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pastilhas, pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu, sardinhas,
sanduidies, salsichas, saknes. sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas • para alimento de animais e aves, torrões, toucicinho; vinagre
Termo n.° 613.760. de 22-10-63
Blocos de Cimento "Flórida" Ltda.
São Paulo

• FLORIDA
Brasilelrt
Classe 16
Blocos de cimento para constuções
Termo n.0 613.762, de 22-10-63
Elmo Cotrim
São Paulo

J'N-E-R
-ind. brasileiri.
Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, ásaa sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivla, lá de aço, pomadas para cal.
çados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, matais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, as .flocos, , esponjas de
,limpeza

Temos ns. 613.763 e 613.764, de
22-10-63
Corbisa — Industrial Ago-Pectiás Ltda.
São Paulo

etverOr 'e 1904t

reemos ns. 613.765 e 613.766, de
22-10-63
Corbisa — Industial Agro-Pecuária
, Ltda.
São Paulo
•
rAnocA DO SITIO
rrtd. Brasileirp

minhões, alavancas, alavancas de Cata.
bio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de velculos, carroce..
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para -veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, mo.
las, motociclos, mancais . de veiculo&
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículo.,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veículos,
crapas circulares para veiculas, cubos
de veículos, desligadeiras. fronteiraa
para veiculos, motociclo. manivela,
para-lamas, varetas de controle do
afogador, e acelerador

:lasse 41
Tapioca
Classe 19
Artigos da classe

Urino n.° 613.768, de 22-10-63
Gav Indústria de Máquinas Operatrizes
e Artefatos Ltda,
São Paulo

AMIDO DO SITIC
Ind. Brasileira
Classe 41
Amido
Classe 19
Artigos da classe

Termo.n.9 613.767, de 22-10-g2
Anita Pettinati
São Paulo

PINGO DE Má
lnds Brasileira
Classe 41
Aitasnofras. aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, cassarão, canela
em pau e em pó, • cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, cangica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, arinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.0 613.769, de 22-10-63
Robustiano ô Macedo Ltda.
Bahi

I.EROJIPE
Ind., Brasileira
Classe 2 I
Freio. (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de veículos .ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
Ónibus, automóvel, anteparos, auto-ca-

lb"

rnaelSr as ileíra
Classe u
Furadeiras, frezadoras, politrizes, pez
sas de bancada, serras mecânicas e ven,
toinhas
13"

rirmo n.9 613.770, de 22-10-63
Homar Nuner
São Paulo

JACQUELINI.
Ind. Brasileira.
Classe 32
Produção cinematográfica, jornais, ógãt
de publicidade, progatnas de rádio
televisão e revistas
Termo n.° 613.771, de 22-10-63
Jacqueline Myrna Vulpes
São Paulo

TAGQIIELINS
ION 1MOUR
Classe 32
Insígnia
• 'Termo n.° '613.772, de 22-10-63
"Mansba" Comissária e Exportadora
Ltda.
São Paulo
tlE A.
s .33
Ind.. Brasileira

Classe 41
Arroz, ssneixas, azeitonas, amora, abó.
boa, cereja, carnes, café, jaloticaba
manga; melancia; mamão; maçã; ptce.
go, pea, tangerina, tâmara, uva
"'ermo n.9 613.773, de 22-10-63
Malharia Osasco Ltda.
São Paulo
II

L1ZY

industrie. brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de Vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhai
aventall, alpercatas, anáguas, binai
botai, botinas. Mimam boina* bibe.
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Térrao n. 9 613.777, de ' 22-10-63
ceifados para afloz, charruas para agriClasse 7 1
cultura, cultivadores, debulhadores, "Casamar" Materiai ide Construções Máquina* e utensílios para serem ama
Limitada
dos exclusivamente na agricultura a
destocadores, desentegradsares, esmagaSão Paulo
horticultura a saber: Arados, abridores
dores pára a agricultura, escarrificadode sulcos, adubadeiras, ancinhos mecaa
res, enchovadeiras, facas para máquinicos e empilhadores combinados
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
CASAMAR
arrancadores mecânicos par agriculta
garras para arado, grades de discos
Braalleire
Ind.
oudentes, máquinas, batedeirad para
ra, batedeiras para cereais, bombas
agricultura, máquinas insetifugas, mápara adubar, ceifadeiras, carpideiras,
Classe 50
ceifados para afloz, charruas para agriquinas vaporizadoras, máquinas de
' Impressos
cultura, cultivadores, debulhadoresa
mungir, máquinas niveladoras de teria,
máquinas perfuradoras para a agricul- Termos as. 613.778 à 613.782, de destocadores, desentegradorea, esmagaa
dores para a agricultura, escarribcadca
22-101963
tura, inquinas de plantar, raotocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de COMerfill Indústria e Comércio S.A. res, enchovadeiras, facas para maquia
São Paulo
nas agrlcolas, ferradeiras, gadanhos,
roçar, de semear para sulfatar de
garras para arado, grades de disco*
aosquir, de triturar, de esfarelar terra,
oudentes, máquinas, batedeiras para'
para irrigação, para matar formigas e
agricultura, máquinas insetifugas, maoutros insetos para burrifar e pulveriÇOIdERFIII
quinas vaporizadoras, máquinas de
zar desinfetantes, para adubar, para
.Induetria
mungir, máquinas niveladoras de terra,
agitar e espalhar palha; para conher
algodão, para colher cereais, máquinas
máquinas perfuradoras para a agriculClasse 5
tura, inquinas de plantar, motochara
amassadoras par fins agrícolas de
Têrmo n.° 613.774, de 22-10-63
cortar árvores, para espalhar, para ca- Aço em bruto, aço prepaiado, aço ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Timac" — Comércio, Importação e pinar, máquinas combinadas para se- doce, aço para tipos, aço fundido, aço roçar, de semear para sulfatar
da
Exportação Ltda.
mear e ctilturar, de desbanar, para en- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço tosauir, de triturar, de esfarelar terra,
São Paulo
silar máquinas e moinhos para forra- refinado, bronze, bronze em bruto ou para Irrigação, para matar formigas e
gens, máquinas toscadoras, ordenado- parcialmente trabalhado, bronze de outros insetos. para burrifar e pulveaa
rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- manganés, bronze em pó, bronze em zar desinfetantes, para adubar, para
los compressores para a agricultura, barra, em fio, chumbo em bruto ou agitar e espalhar palha, para conher
sachadeiras, semeaderas segaderas ao- parcialmente preparado, cimento me- algodão, para colher cereais, máquinas
cadores de terra, tosadores de grama. tálico. cobalto, bruto ou parcialmente amassadoras par fias agrtcolas de
W'DUSTRIA BRASILEIRA.
trabalhado couraças, estanho bruto ou cortar árvores, para espalhar, para catratores agrícolas, válvulas para
parcialmente trabalhado, ferro em bruto pinar, máquinas combinadas para semáqunas agrícolas
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro mear e culturar, de desbanar, para enClasse .2
Termo n.° 613.776, de 22-10-63
am barra, ferro manganês, ferro velho, afiar máquinas e moinhos para forraSubstâncias e reparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura, "Nace‘c" — Importação e Exportação gusa em bruto ou parcialmente traba- gens, máquinas toscadoras, ordenado..
Limitada
!liado, gusa temperado, gusa maleável, ma mecânicos, raladores mecânicos. co-'
na veterinária e para fins sanitários,
lâminas de metal, lata em fólha, latão los compressores para a agricultura,
São Paulo
a saber: adubos, " ácidos sanitárias,
em talha, latão em chapas, latão em sachadeiras, semeaderas segaderas soáguas desinfetantes e para fins sanivergalhões, liga metálica, limalha& cadores de terra, tosadores de grama,
tários, apanha-moscas e insetos (de
magnésio, manganês, metais clã .) trabatratores agrícolas, válvulas para
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
lhados ou parcialmente trabalhado, memáqunas agrícolas
bactericidas, baraticidas, carrapatictdas,
tais em massa, metais estampados.
Classe 1
cresol, creosotalina, creosoto, desodometais para solda, níquel, ouro, zinco Produtos químicos para fins_ indusrante, desinfetantes, defumadores, exINDUSTRIA BRASILEIRA
corrugado e zinco liso em 'aihas
triais, matérias primas para indüstria
terminadores de pragas e Ursas dana
Classe 11
Classe 4
tabas, esterilizante& embrocações para
Perraaena e terrameedas de taida espé- Para distinguir: Algas marinhas, algo..
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Classe 7
cie, catelaria em geral e viscos artigos dão em rama. ámbar, asfalto, argila refertilizantes, fosfato*, Sormicidas, fuma
ganias, fungicidas, glicose para fins Máquinas e utensílios para atarem usa- de metal não Incluídos em outras cas- fratária, areia para fundição e matada
veterinários, guano. heibicidas, insetici- dos exclusivamente na agricultura e sei: Alicates, aldravas, arruelas arre. tica, asbestos, azeviche, bauxita, barbas
das, insetifugoa, larvicidas, microbici- horticultura a saber: Arados, abridores sei: Alicates, aldravas, arruelas arra e barbatanas de baleia, borracha bruta,
das, medicamentos para animais, aves de sulcos, adubadelras, ancinhos mecâ- dores de latas, arrames lisos ou farpa- breu; cola, cânhamo, cana da kid:a, ca• peixes. óleos desinfetantes e veteri- nicos e empilhadores combinados das, aparelhos de chã e café, assadei- belos ou crin animal, corantes animais,
nários, petróleos sanitários e desinfe- arrancadores mecânicos par agricultu- ras. açucareiros, brocas, bigornas, bai. vegetai* ou minerais em bruto, cascai
tantes, papel fumegatório, pós insetici- ra, batedeiras para cereais, bombas zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- para curtir, cera virgem. cardas, cinzas,
das. paraticidas, fungicidas e desinfe- para adubar, ceifadeiras, carpideiras, Mares bules, colheres para pedreiros, cortiça, cadima capim, cêra animal as
tantes, preparações e produtos inseti- ceifados para afloz, charruas para agri- camisas para cilindros e trilhos, cadea- vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
cidas. germicidas; desinfetantes e vete- cultura, cultivadores, debulhadores, dos, correntes, cabides, caixas de metal estopa, fibras, gomas e colas em bruto,
rinários, raticidas, remédios para fins destocadores, desentegradores, esmaga- para °libes, colunas, chaves, cramonea gordwas, grafites e guaraná em bruto,
veterinários, sabões veterinários e de. dores para a agricultura, escarrificado- chaves de arstaisos, conexaes para en- gomalaca, guta-percha; hervas em bm.
ainfetantes, sais - para fins agricolas. rés, enchovadeiras, facas para máqui- canamentos, canos de metal, chaves de to, juta, lã em bruto, madreperola, fars
borticulas, sanitários e veterinários, nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, fenda, chaves inglezas, cabeções, cane- fim, manganez, minérios; madeiras brusulfatos, superfosfatos, vacinas para garras para arado, grades , de clima cas, copos, cachepots, centro de mesa, tas, acabadas, semi-acabadas, aplainaaves e animais, venenos contra insetos, oudentes, máquinas, batedeiras para coqueteleiras, caixas para acondiciona das, e compensadas; macr, óleos em
agricultura, máquinas insetifugas, má- mento de alimentos, caldeirões, caçamo bruto; paina, parafina, pasta de papel,
animais e hervas dadinhas
quinas vaporizadoras. máquinas de las, craleiras, cafeteiras, dobradiças, de madeira, de algodão ou lã, pedras,
Termo a.° 6/3.775, de 22-10-63
mungir, máquinas niveladoras de terra, enxadas, esferas, engates, enfeites para pelos de animais, penas, penugens. Ou"Ceama"
Importadora e Exporta- máquinas perfuradoras para a agricul- arreios, de metal para automóveis,
es- sava, pixe, papa: raizes, rama resinar;
dora Ltda,
tura, mquinas de plantar, inotochar- tribos, formões, espumadeiras, foices, sebo, serragem; talco, terra rota. turfa
São Paulo
ruas, máquinas regadeiras, máquinas da ferros para cortar capim, ferrolhos, faTêrmo n.a 613.783, de 22-10-63
roçar, de semear para sulfatar de cas, facões, frigideiras, cilindros para
tosquir, de triturar, de esfarelar terra, laminaçáo, ganchos, guarniçdes de ma- 'Bar a Restaurante Monte Serrat Ltda.
São Paulo
para irrigação, para matar formigas e tal, garfos, ganchos para quadros.
outros insetos para burrifar e pulveri- gramas para emendas de correias, limas.
zar desinfetantes, para adubar, para laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras
agitar e espalhar palha, para conher
1.
40NTE SERRAT
INDUSTRIA BRASILEIRA' algodão, para colher cereais, máquinas machadinhas, molas para portas de corar, martelos, marretas. matrizes, marInduetria
BraeileiraJ
amassadoras par fins agricolas de mitas, navalhas, puas, pás. Ficaretar
cortar árvores, para espalhar, para ca- pregos, picões, ponteiras, parafusos,
pinar, máquinas combinadas para se- porcas, pratos, porta-galo, porta-pão,
Classe 7
mear e culturar, de desbanar, para en- porta-Jóias, paliteiros, panelas, rastelos,
Classe 42
Máquinas e utensílios para serem usa- silar máquinas e moinhos para forra- roldanas, rala• para pias, regadores, Aguardentes, aperiticos, anis, bater,
dos exclusivamente na agricultura e gens, máquinas toscadoras, ordenado- serras, serrotes, sachos, saí:arrolhas, te- brandy, conhaque, cehvejas, essências
horticultura a saber: Arados, abridores res mecânicos, raladores mecânicos,' ro- souras, talhadearas. torquezas, trilhos. para bebidas alcoólicas, genebra, fera
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ- los compressores para a agricultura, trilhos para elevadores, tenazes trava- 1 net, Tk, licores, kumel, nectar, puna
nicos e empilhadores combinados sachadeiras, semeaderas segaderas so- dores, telas de arame, tubos para enca- ch, Opermint, rhum, suco de frutas
aaraneadores mecânicos par agriculta- cadores de terra, toaadores de grama, namentos, trincos, trilhos para portas com álcool, vinhos quinados, vinham
espumantes, vinhos, verraoutes, vodka
tratores agrícolas, 'válvulas para':
de correr; taça* tmolas para portas,
ra, batedeiras para cereais, bombas
máquina agrkolor
vasos, vasilhames' e verrumas
e' whisky
4'
para, adubar, telfaeleiras, carpideiras,

ouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaco, coletes, capas, abales,
tachecols, calçados, chatups, cintos,
cintas, combinaçaes, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulu, colarinhos, cueiros,
raias, casacos, chinelos, dominas, acharpec fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de 'ingeria, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços, mantêm, meias.
lualóa, mantas, mandriai), mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, purabos, perneiras, quimonos, regalos,
robe. de chambre, roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, abortei sungas, atolas, soutiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

EIMA(.
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Termo u.,° 613.784, de 22-10-63
kullçstrias Reunidas São Jorge S,A.
São Paulo

SÃO JORGE
Indústria Brasilelral
Classe 41
Arroz
Termo n. 9 613.785, de 22-10-63
e Comércio Nova Meta
Limitada
São Paulo

NOVA META
Industria Brasileira
Classe 29
Espanadores, sece5vas comuns, lamba- i

zes, rodos, vassouras e vesculhos
Termo n.° 613.786, de 22-10-63
Destilaria Dalmore Ltda.
Rio de Janeiro
IDOCTOA •

dús t ri a 45réi

g i J. sixtá

Classe 43
duararia. bebidas espumantes sem
coa, soda, suco • de frutas e xaropes
Tértno n.° 613.787, de, 22-10-63
Indiistria Textil Ltda.
Belcaster
São Paulo

BELCASTER
11ndustria Brasileira

DiMi0 . 0f.".CAL

WNIAR

'revere;r0 cie 1
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Têrmo n.° 613.791, de 22-10-63
kirsch, kumel, licores, pipermint, punTermo n.° 613.799, de 22-10-63
Hércules S.A. — Crédito, fin,ancia- che, rum, vinhos, vermouth, vodva _e Cipe
Indústria e Comércio de Equi.
mento e Investimento
uisque
partientos e Pepas Para Veículos Léda.
São Paulo
Classe 43
Guanabara
Águas art.ficiais, naturans e minerais,
bebidas espumantes sem álcool, essências para refrigerantes, água tônica,
soda limonada, guaraná, laranjadas, limonadas, sucos de frutas gazeificadas,
limonadas, sucos de r.rutas gazeificadas e xaropes

HERCVLES SIA.
CREDITO.
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO

Nome Comercial
Têrmo n.° 613.792, de 22-10-63
Hércules S.A. — Crédito, Financiamento e Investimento
São Paulo

HERCULES
Classe 33
investimentos

CIPE

Indústria Brasileira)

- Termo n.° 613.79t

22-10-63
Ourigás — Revendedora de Derivados
de Petró:eo e Transportes Ltda.
São Paulo

OURIGAS
REVENDEDORA DE
DERIVADOS DE
PETROLEO E
TRANSPORTES LTDA
,Nlocne comercia,

Termo n.' .613.797, de 22-10-63
Termos os. 613.793 à 613.795. de ,
Ourigás — Revendedora de Derivados
22-10-63
de Petróleo e Transportes Ltda.
Leão d'Olido Restaurante — Bar
Limitada
São Paulo

São Paulo

Classes: 6. 7, 8, 11, 20 e 21

• Artigos das classes
Termo n.° 613.801, de 22-10-63
João Alfredo de Assiz
Guanaharp

Classe 43
Refrigerantes

Termos os. 613.802 e 613.803, de
22-10-63
Indústrias Macedo Serra S. A
Guanabara
rã rrorrogaçao .

LEAO
d'OLIDO
I
NDUSTRIA BRASILEIRA

OURIGÁS
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas amendoim, araruta.
Classe
arroz, atum. aveia, avelãs, azeite. azeiTecidos "ein geral, tecidos para con- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
fecções em geral, 'para tapeçar:as e biscoitos, bombons. bolachas . baunilha:
para artigos de cama e mesa: Algo- café em pó e em grão camarão canela
easImiras, fazendas e tecidos de lã em em pau e em pó. cacau carnes, chá.
peças, juta, jersey, linho, nylon, paco- caramelos. chocolates confeitos, cravo.
Oco, percalina, rami, raion, -seda na- cereais, cominho crem ede leite, cremes
tural, tecidos plásticos, tecidos imper., alimentícios, croquetes. compotas. canmeáveis e tecidos de ano couro e
gica coalhadas castanha.- cebola, condiveludos
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, /ir& doces, doces de fruTermo n.° 613.788, de 22-10-63
tas, espinafre, essências alimentares, era•
Indústria Textil Ltda. padas. ervilhas, enxovas, extrato de to.
Belcaster
São Paulo
mate, arinhas alimentícias. favas, fécu;as- flocos, tareio, fermentos, leigo,
BELC ASTER-13: D2STRIA figos, rios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gor( TEXTI LT rIk.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Nome Comerciai
condensado, leite em pó, legumes em
conser,.9, lentilhas, linguiça, louro, masTèrmo n.o 613.789, de 22-10-63
Clomerfin Indústria e Comermo S:A. sas alimentícias mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, masSão Paulo
sa
de tomate, mel e melado, mate, masCOktr,b,„,_
sas para mingaus, molhos, moluscos,
'''.17.P1
rfiluet..,42 • mostarda, mortadela, nós moscada, noCofflr0
zes; Meos comestíveis, ostras, ovas;
—v10 S.A. 4-4
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Nome Comerical
queijos, rações balanceadas para miln.° 613.790, de 22-10-63
mais. requeijões, sai, sagu, sardinhas,
J. R. Bicho
sasiduiçhes, salsichas, salames, sopas enCeará
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
-f "°°-¡•ftt
Classe 42
MmáStria sarasileira.
AguarCr..5.,-te,- aguardente composta, aniz
aperitivo, bagaceiras, biter, brandi,
Classe 36
cerveja, conhaque, essências para bebidas alcoólicas, fernets, gin, genebra,
MON da dana

e

o Li)

Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminação, combustíveis.
fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querozene e turfa

Tèrrno n.o 613.798, de 22-10-63
Transporte Luxor Ltda.
Guanabara

Jhanispate
oCatun tada.
Classe 33
Insígnia comercia,
Termo n.9 613.800, de 22-10-63
Distribuidora de Carnes Magalhães
Ltda.

181QUIZBOr
_ind., Bras Classe 48
Sabonetes e talcè
Classe 46
Sabão
Termo n.° 613.804. de 22-10-63
Claudio Ferreira £, Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Cremo Zodiacal Claufer
4„.
Indústria Brasileira
Classe 48
.Itn creme de beleza
Termo n.9 613.805, de 22-10-63
Claudio Ferreira t Cia. Ltda.
Rio Grande cio Sul

Defumador Zodiacal Claufe7,
• indústria Brasileira
Classe 2
Deftimador
Termo n.° 613.807, de 22-10-63
Saga S. A. — Administração e
Participações
Guanabara

Indústria Brasileira

Classe 48
Classe 8
Carnes eia geral e seus derivados, salsi- Para distinguir artigos de toucador
chas, linguiças, mortadela, saame,
perfumarias em geral: Mmiscar, água
' preslunto
de beleza, água fadai, ág ua de lavanda.

DlARIO 'OF;CiAL (Seção lii)
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Termo 11.9 613.811, de 22-10-63
água de colónia, arminhos, água de
guin& água de rosas, água de alfaze- Comércio de Vidros São Pedro Lisla.
Santa Catarina
mas, amónia 'perfumada Liquida. ft» pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabeio, pestanas, cílios e bigodes.
crayons, cremes para a peie, carmins.
Cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em paulas.
Cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
casem ias extratos, estojos de perfumes,
creme para-limpeza da peie, e para bast
de pó de arroz, esmaltes para unhas
escóvas para dentes, cabelo, roupas.
anos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
Nome comercial
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
Termo n.° 613.812, de 22.10-oa
para maquilagem, lança-perfumes, lo- "Multimares — Sociedade Inda---lal
ções. liquidas dentifrícios, em pasta, em
Pesca Ltda."
geléia de petróleo perfumada, lápis,
Santa Catarina
salsa° em . creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulaçâo. permanente,
lixas para unhas, Iaquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu. MULTIMARES -Sociedade
mas. petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pon-pona
ffidustrial de Pesc./
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e cota pó de arroz pentes.
Ltda.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons. pó de
Nome comercial
arroa
Termo n.° 613.813, de 22.10-63
Termo n.° 613.806. de 22-10-63
Santa Catarina
Claudio Ferreira & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

GoO°S ,Ço\v\Nt'
5b•e'ç?

Perfume Zodiacal Claufei.)
Indústria Brasileira,,
Classe 48 .
Perfume
Termo n.* 613.808, de 22-10-63
Banco Rio Minas B. A,
Guanabara

Banco Rio Minas
Nome comercial
Termo n.° 613.809, de 22-10-63
Comércio e Indústria Triângulo Ltda.
Santa Catarina

Serraria
Faxinai Ltda.
Nome comercial

' Termos os. 613.814 à 613.824, de
22-10-63
Ca. — Brasileira de Super-Mercados

Guanabara

.

(x Super - Mercados»

A O
Inclilatria Brasileira
Classe 2
Defumadores, desmoinftea
••
'Defumadores, desinfetantes, inseticidas
e adubos
Classe 8
Benjamins, bobinas elétricas, 'ferros
elétricos de engomar, filtros de água,
interruptores, lâmpadas, pilhas elétricas, tomadas, fios elétricos e fusíveis

NUIII1C

comercial

Teimo n.° 613.810. de 22-10-63
Comércio e Bebidas Xanxere Ltda.
Santa Catarina

Comércio e Bebidas
Xaxerê Ltda.
Nome comercial

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
cristal para todos os fins, vidro industrial com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras, almofarizes, bandejas, cubetas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
de mesa, cápsulas, copos, ehpelhos, escarradeiras, frascos, formas para doces,
fôrma para fórnos, fios de vidro, garrafas. garrafões. , graus, globos, haste.
jarros, jardineiras, licorelros, mamadet
ras, mantegueiras, pratos, pires, portaJóias, paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas,
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
afearas
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Classe 42
isAguardente, bagaceira, bitter, brandy, balagena de material plástico para..sne
vetes, estojos para obj(tos, espumas ad
cervejas, Conhaque, ternet, genebra, nylon...esteiras. enfeites para ;autora()
gin, kirch. licores, rhum, vermouth, vela, escoadores de pra toa, matam, antá
ruidos, formas para doces, fe.as Isolan
vinhos e whisky
tes. filmes virgens, tios de celulose
Classe 43
Aguas gazeficadaS, guaranás, refres- fechos para bolsas. facas. guarnições
cos, refrigerantes, sodas e suco de guaraic,ões para chupetas e mamadeiras
guarnições para porta-blocos guarni
uvas
çõea para liquidificadores e para bate
Classe 46
Amido. alvejantes, , anil, água de lava. deitas de trutas e legumes. guarniçõe,
deira água sanitãsia, casa para assoa. de material plástico para utensílio*
lhos. detergentes. esponjas de aço. fós- c lajetos, guarnições para bolsas garbo.
para cortinas. larroa 'minado,
tubos para • ampolas. tubos para serin- galerias
gas. travessas: tipos de mat .:da l pias- plásticem. lancheiras. mantegueiras. asa.
tico, sacolas, sacos. saquinhos. vasilha- las, orinóis, prendedores de .oupas.
mes para acondicionamento, vasos et. xadores para móveis, pires. prateia. ¡mui.
caras. colas a trio e colas não inclutdas teirox pás de casinha. pedias posses ara
em outras classes, para borracha. para ficials. porta-pão. ;salseiras para relia
curtumes, para marcineiros. para carpia gios, protetores para documentos. !mi.
teiros. para vidros, pasta adesiva para porta-documentos. placas. reSiles iodi.
correia, pasta e , pedras para afiar, porta-copos. porra-munais porta-nouta
esmeril em pedra. eia pó. em disco, radares de água para uso doméstico
nhaa, recipientes. Suportes. It.portes para
em pasta para afiar. nioer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos adesivos ladrilhos e . adesivos para azulejos
peças. carretéis para teceionean e guarl
de calçados
nições de material piaste.: para incida.
Classe 48
Para distinguir: Creme para barbear. tria taxei'. colas usadas nas indústrias
sabão para barbear, dentifrícios, sabões guardanapos, saleiros. tuim. tigelas,
toros, littivoa, lixas, lã de aço. Pomade toucador, pentes, esponjas para tou- das
para calçados, palha de aço, Pra
cador, perfumes, cosméticos, águas de parados para polir e ' limpar madeiras
colônia e de toucador, cremes de touca- vidros, metais e obletos panos para
dor, Jpções, carmin (rouge), bastões
polir e para limpeza, panos de esmerl
para os lábios (batons), pó para o ros- e material abrasivo empregado na lan.
to, sachet de talco (talc sachai), pó de peza de metais e objetos, sabões era
talco pó para banho, pó para empoar. geral. sabões eia pu, em flocos, sapoda
bases para maquilage e bases para pó,
caos. velas e velas a base tf*
preparados para limpeza de pele em
estearina
',Uma liquida, de creme e de pó. tais
Classe 29
como creme ara limpeza, cremes lubriEscovas comuns, espanadores e
ficantes, cremes amaciadores de tecido,
vassouras
cremes para bases de maquilage, creme
Classe 38
para a pele. creme para as mãos, cre- Aros para guardanapos de papa
me para os olhos, máscaras de creme aglutinados. álbuns (em branco) álbum
rosa, adstringentes, refrescador para a para retratos e autógrafos. baiões (eic
pele, loção para a base_de maqui nage, cato para brinquedos). blocns pari
loção para dar firmeza a pele prepara- correspondência, blocos para cálculos
dos especiais para cabeças de negro; blocos para anotações. bobinas brochta..
máscaras e preparados para tingir a ma não impressas, cadernos de esc"
pele, tais como carmin (rouge),. em tór. Ver, capas para documentos carteiras
ma de creme, maquilas:ia (makeup), ba- papel ou papelão, cápsulas de papel
se, loção para bronzear, carmins (rou- caixas de papelão. cadernetas, cader
ge) "parfet". rnaquilage (makeup) para nos, caixas de cartão caixas para Ps
a perna; preparados para maqtalage pelaria, cartões de visitas, cartões co
(makeup) dos olhos, tais como lápis merclias. cartões Indicas, ronfeti. car
para os olhos, embelezadores para os tolhia. cadernos de pape; melintetrad,
cílios, sombreador para os olhos: loção e em braaco para desenho, caderno
embelezadora; desodorantes em fórma escolares, cartões em branco - cartucho
liquida e de creme; sais inhalantes, sais de cartolina, chapas planograficas, ca
basho, sabão para banho, brilhantinas, demos de lembranças. carreté:s de pa
preparados ara tratamento das unhas. palão, envelopes. envólucros para cha
e envólucros contendo um . sortimento rutos de papel, encadernação de pape
de preparados de beleza necessários- pa- ou papelão, etiquetai fõlhas indicas
ra tratamento específicos da plee e re- fólhas de celulose. guardanapos. livro'
não impressos. livros fiscais livros de
cipientes de carmin (rouge), pó
contabilidade; mata-borrão; ornamento'
de arroz
de papel transparente; pratos papeliClasse 28
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
Pari, distinguir: Artefatos dc abateria_ papéis sem Impressão, papéis em branca»
plásticos e de nylon: Recipientes fabri- para Impressão. papéis fantasia, menos
cados de material plástico. ..evestlinen- para forrar para -les, apel almaço com
tos confeccionados de substâncias ani- ou sem pauta, papel crepoa papel de
mais e vegetais: Argolas, açucareiros, seda, papel impermeável. papei em boarmações para óculos. bule. bandejas. bina para impressao. papel encerado,
bases para telefones, baleies bacias, papel higiénico.' papt! :mpermeável
bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos para copiar. papel para iesenhos, papara ferramentas e utensilku. cruzetas, pel para embrulha impermeabilizada
caixas para acondicionamante de ali- papel para encadernar. pape 'para esmentos, caixas de materiai pláqice, crever, papel para aliviara. pape) papara baterias, coadores. copos canecas. rafina para embrulhos. pape' celofane.
colheres, conchas, cestas para pio. ces- papel celulose, papel cl.' daho, papel
tinhas, capas para álbuns e para' livros. absorvente, papel para embrulhar tacálices, cestos, castiçais para velas, baco, papelão, recialentea de papel, rocaixas para guarda de objetca cartuchos. setas de papel, rótulos de papel, rolos
coadores para chá, descanso para pra- de papel transparente, sacos de papel,
tos, copos e copinhos de plástico para serpentinas: tubos postais de cartão,
sorvetes, caixinhas de plástico para sortubetes de papel
vetes, colherinhas. pasinhas • garfinho,
Classe 41
de plásticos para sorvetes. forminhas Alcachofras, aletria, alho, aspargos
de plástico para sorvetes, disco' de acacar, alimentos para animais, amido
mesa, estojos, estojos para óculos. eet- amendoim, ameixas, amêndoas, araruta

:
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ame, atum, aveia, avelai, zeite. azeiaortas. , banha, bacaNara batas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, Uai:milha;
café em p6 e em grão, camarão. canela
cm pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremas
alimentícios, croquetes, compotas, cangicta coalhadas, castattha, ceola, condimentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê, dõces, adóces de trutas, espinafre, essências alimentares, em
• padas, ervilhas, enxovas, extrata de tomate. farinhas alimentícias, favas, fe
calas, flocos, farelo, fermentos, talião:
figos, frios, frutas sér.
' as. naturais e cristalizadas, glicose, gana de mascar, gorduras, grânulos, grão de bica, gelatina
golabada, geléias, berva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas línguas, leite,
condensado leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, lingeaça, louro; mas.
tia, alimentícias, mariscos. manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas.
st; de tomate, mel e melada mate, massas para mingaus, molhos, molusco,,
moatarda. mortadela: nós moscada nozes: óleos comestivgis, ostras, ovas,
pata, patos, pralinés. pimenta. pós para
pudins, picIdes, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas. pudins;
queijos. raçõe! balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
sanduiches, salsichas, saloias, sopas e.latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para
mento de animais e aves, torrões, toucicinha vinagre
Termo n.° 1 613.825, de 22-10-63
Cia. — Brasileira de Super-Mercadas
Guanabara

« Super - Mercados»

ADO
-a: 2,- 8, 14, 28, 29, 38, 41, 42,
43, 46 e 48
Titulo de Estabelecimento
•Térmo n..9 613.826, de 22-10-63
Casa de SaKde São Lucas Ltda.
Santa Catarina

Casa de Saúde
Sãó Lucas Ltda.
Nome Comercial
-Termo na) 613.827 , de 22-10-63
Madeireira Pérola Ltda.
Santa Catarina

Madeireira
Perda Ltcha:

Termo n.• 613.829, de 22-10-63
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Guanabara

Termos na. 613.834 ia 613.835, de
22-10-63
Mafaa •-• Sociedade Industrial e
Comercial de Bebidas Ltda.
Rio de Janeiro

AO PÉ DO OUVIDO
-

a
Classe 32
Jornais, revistas, álbuns, almanaaues,
crónicas, programas radiofonicos e de
televisão, peças teatrais e
cinema tográf_cas
Têrmo ta° 613.830, de "2-1063
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Guanabara

COCHICHOS
Classe 32
Jornais, revistas, álbuns, almanaques,
crônicas, programas radioionicos e de
televisão, peças teatrais e
cinematográf.cas
Termo n.° 613.831, de 22-10;63
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Guanabara

UNA 110C. IXD. I CM as
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Classe 42
Aguardente de eana
Classe 11
Vinagre
Têrmo n.° 613.836, de 22-10-63
(Prorrogação)
Produtos Químicos Ciba. S.A.
.
Guanabara

Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar, alting.
aio em pó para pintura, ácido nitrica,
alumen, água oxigenada, água raz,
cool para fins industriais, alvaiada,
anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhais"
tes a óleo, bromoreto de amónia bicam
matos, cloreto de sódio, cloreto da
amônia cloreto de potássio, carbonatai
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carboo
nato de magnésia, cloreto de abicai
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para t. SO na iria
dústria, hiposolfito de sódio, ioduretCf
de amónia idrosolfito, laca, massa 41
base de óleo para correção de pinturag,
nitrato, óleos, potássio de sódio po.
tássio para uso na indústria, &acanto
para tintas, sais de arsênico usado(
na indústria, sulfatos, tintas, tintas g
álcool, vernizes a álcool
Termos as. 613.841 à 613 . 842, de
22-10-63
Companh:a de Mineração Novalimenu
Guanabara

PRORROGAÇÃO

aBALAN
indústria Brasileira

BEM AO PE DO OUVIDO

Classe 1
Corantes

Termo n.9 613.837, de 22-10-63
Classe 32
(Prorrogação)
Jornais, revistas, álbuns, almanaques, Produtos • Químicos Ciba S.A.
crônicas, programas radiofonicos e de
Guanabara
televisão, peças teatrais e
cinematográLcas
PRORROGACÃO
Termo n.9 613 . 832, de 22-10 .63
Vebo Decorações Limitada
Guanabara

VE
Classe 34
Cortinas, tapetes, capachos, encerados,
ferro para tapetes, linóleos, oleados
para escadas, peles de leoâardas
Termo aa 613.833, de 22-10-63
Rister Confecções Lida
Guanabara

RIST E

alasse 36
Para distinguir: Aventais, atuns, ala.
Nome Comercial
Oca, boinas botas, babadouros, casa
coa, coletes, capas, chales. cachecola
Termo n.° 613.828, de 22-10-63
calçados,
chapéus, cintas, combinações,
Empresa Gráfica "C Cruztua" S
Corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
Guanabara
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão dominós, echarpes.)
fraldes, galochas, gravatas, gorros, laqueias. luvas, ligas, lenços. leques
mangai, meias, maillots. mantas, man
Classa 32
driâo malhas, paletós, paias. penhoar
Jornais, revistas, álbuns, almanaques, peugas, puloverea ponches, pelertnas
crónicas, programas rachafonicos e de polainas, pijamas, punhos, robe de
televisão, peças teatrais e
chambre. 'sobretudos, suspensórios, sou.
chaematogrârcas ,
tem tailleurs, toucas. vestido*

VER. OUVIR E CONTAR

reveretro•ae 19e4

AUINCI-PHITIthi

Classes: 4 e 5
Insígnia

Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmen
te trabalhados, usados nas indústriel
Termo n.° 613.843, de 22-10-63
(Prorrogação)
Adubos e C014
Fernando Hackradt
Sociedade Anónima
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Andüstria Brasileira
Classe 3
Um tônico e antiterápico

Têrno n.° 613.838, de 22-10-63
(Prorrogação)
Ciba Société Anonyme
Suíça
PRORROGAÇÃO

E SPADILHA
INDUSTRIA BRASILEIRA

MICROSOL

Classe 2
Substancias e reparações quimice4
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
Têrmos as. 613.839 à 613.810, de águas desinfetantes e para fins annb
tários, apanha-moscas e insetos (dg
22-10-63
goma e pfapel ou papelão), álcali
(Prorrogação) .
bactericidas, baraticidas, carrapaticidaa
Ciba Société Anonym.
cresol, creosotalina, creosoto, desoda
Suíça
rante, desinfetantes, defumadores. ez.
terminadores de pragas e hervas dant.
PRORROGAÇÃO
abas, esterilizantes, embrocações pare
animais, enxertos, farinhas de essa,
fertilizantes, fosfatos, formicidas,
gantes, fungicidas, glicose para fia(
veterinários, guano, berbicidas, insenct
das, insetifugos, larvicidas, microbici
Classe 46,
das, medicamentos para animais, avei
Sabões, adições caranteS para a la- e peixes, óleos desinfetantes e vetert
vanderia,. prearados para tina man- nados, petróleos sanitários e desinfe
chas, preparados para , limpar e polir tantes, papel fume gatório, pós insetiel.
Classe 1
Produtos químicos par u506 :nd astriais
anilinas, tintas e produtos para acabamento de tecidos
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seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiénico, papel impermeáv
para copiar. papel para desenhos, paCeará
pel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel pare escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tajndúsiiiZBraiiletr4
baco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
Termo n.9 613.844, de 22-10-63
de papel transparente, sacos de papel,
Lida S.A. Importação, Comércio e
serpentinas; tubos postais de cariam
Classe 41
Indilstria
tubetes de papei
Pães, biscoitos, bolachas, massas ...nenPinas Gerar,
ticias, macarrão
Termo n.° 613.850, de 22-10-63
Agro Química Reunida Ltda.
Termo n.o 613.848, de 22-10-63
Rio Grande do Sul
Ffshslaa de Produtos Alimentícios
Aliança S. A.
Cará

das, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inserifidas, germicidas, desinfetantes e veterinarios, raticidas, remédios para fins
yeterinários, sabões veterinários e dexinfetantes, sais para fins agrícolas,
ortículas, sanitários e veterinários,
Sulfatos, superfosfatos, vacinas para
Aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas
.

Termo n.° 613.847, de 22-10-63
Fábrica de Produtoa ,Alimeatidos
Aliança S. A.

:anca

Re rui

. evereirO de 11 964 51.
Termo n.° 613.853, de 22-10-63
Domingos Alta Costura Ltdii.4
..)4K1
Guanabara
•
4,1•

,PRORROGÁÇÃCils'.:
4.111.

ALTA COtri 110;i
.nn ••i
11/

•

Classe 36
Titulo de estabelecimento 4.
ermo n.° 613.854, de 22-10-63'
Antonio Maxim°
Sergipe

Indústria". Brazileini
C1.se 21
rara custinguir: Veicules e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, anio
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulante., caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques. carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas citei:dares para veículos, cubos de veiculo,
carrinhos para máquinas de escrever,
ãorrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, devedores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direçâo,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, moias,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, ;mareies,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veículos, selins, incides, tirantes para veiculos, vagões, velocipedea, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varam de
'carros, toletes para carros
Termo n.o 613.845, de 22-10-63
(Prorrogação)
Ca fé Alvorada S.A
Paraná

PRORROGAÇU

Café Alvoradk

O Café Que Ilasceu_Purd
Classse 41
Frase de propaganda
termo n.9 613.846, de 22-1041
António H. de Abreu
Minas Gerais
(P

:rx C ti irt
WC i l

94142erke~-71

Indústri g

Brasileira

Classe 8 •
Óculos e correlato

.0143Jr•

Substâncias e reparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins saniClasse 41
tários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pfapel ou papelão), álcalis,
Titulo de estabelecimento
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodoTermo n.9 613.849, de 22-10-63
rante, desinfetantes, defumadores, exGráfica e Editora Ocalop Ltda.
Rio Grande do Sul
terminadores de pragas . e hervas daniClasse 41
nhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
Café em grão, cru, torrado e moido
fertilizantes, fosfatos„ziormicidas, fumiTermos ris. 613.855 e 613.856, de
gantes, fungicidas, glicose para fins
22-10-63
veterinários, guano, herbicidas, inseticiS. A. Cotonificio Caves
das, insetifugos, larvicidas, microbiciGuanabara
das, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
Classe 23
horticulas, sanitários e veterinários,
Classe 35
Artigos
Vol',t6
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
Tecidos em geral
Aros para guardanapos de papel aves e animais, venenos contra insetos,
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Classe 36
animais e hervas &diabas
para retratos e autógrafos. balões (exsões, boinas, botas, babadouro.. casa
ceto para brinquedos). blocos para
Termo n.o 613.851, de 22-10-63
cos, coletes, capas, chalea, cachecol&
correspondência, blocos para cálculac,
Fábrica de Produtos Alimentic1c4
calçados, chapéus, cintas, combinaçõea
blocos para anotações, bobinas, brochaAliança S. A.
corpinhos, calças, calções, camisas, caras não impressas, cadernos de escremisetes, camisolas, cueles, ceroula*, cai.
•
ver, capas para documentos, carteiras,
ÇaS de senhoras e de crianças, colarinhos,
papel ou papelão. cápsulas de papel,
cueiros, casacão, domine" *chupes,
caixas de papelão, cadernetas, caderrica de PrO.utnOirnAnticid fraldam, galochas, gravata., gorros, lanos, caLrm de cartão, caixas para paqueias, luvas, ligas, lenços, leques,
Pelaria, cartões de visitas, cartões co1.111-NVki $.1?
mantas, melas, ~alota, mantas, atam.
meram, cartões lndices, =fed. caidrago, malhas, paletós, palas. penhoar.
teima, cadernos de papel aselanetrado
peugas, puloveres, ponches, palatinas.
Ceará
e em branco para desenho, cadernos
polainas, pijamas, punhos, robe de
escolares, cartões em branco. cartuchos
chambre, eobretudos, suspensórios, sou..
Plome comercial
de cartolina, chapas planográficas, cadem, Minem, toucas e vestidos
densos de lembranças. carretéis de paTermo n.9 613.852, de 22-10-63
pelão, envelopes, envólucros para cha- Sociedade de Empreendimentos kno61Termo n.9 613.857, de 22-10-63
rutos de papel, eacadernação de papel
Unos Ltda.-"Sei"
Farmácia Petrópolis Ltda.
ou papelão, etiquetas, fellhaa índices,
Rio de Janeiro
Minas Gerai
fólhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
Áirója
et~EnProliidirtRi
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papeli""r'-iliáriaitifejStir

' nhos, papéis de estanho e de aluminio,
papéis sem Impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar parede( altal almaço com
ou sem pauta, Papel craPoil, papel de

ICRON
dclustria f3rasileint

Nome aomercial

aasse 3
fita% de etta&LI•eutio•‘•

evereiro de 19E4
•
.4410 OFICIAL (Seção III)
asmoosotaaaosemon
sinas
sinas naturais. residuos Mateis, saldo
Classe 11
cuba %coo fardo, fermentos, kialo,
UTE110 a° 613.858, de 22-10-63.
figos, bios, frutas sêcas. naturais e cris- Para dlitiaguir: ferragens e ferramen- seivas, talco em bruto, xisto, xisto
Farmada Petrépolia Ltda.
betuminoso e dicaz°
talizadas: saiamo goma de mascar. gor- tas de testia a espécie, cutelaria em geRio de Janeiro
Classe 5
duras. granules, grão de bico, gelatina, ral e outros artigos de metal não incluígoiabada,
geléias,
kerva
doce,
brava
alicates,
alfanAço
em
bruto,
aço . preparado. aço
dos
em
outras
clasges:
•
1
mate, hortaliças, lagostas, Dalguma Iate, ges, alavanca*, arruelas, argolas, al- doce, aço para tipos, ato fundido aço
condensado, leite em p6, legumes em drava% armações de metal, abridores pardabnente trabalhado, aço palio, aço
tacanhas, ainguiça, louro. amo de lata, arames lisos ou farpados, apa- refinado, bronze, bronze em bruto ou
conaersm,
Classe 3
sai ahmentidaa mariscos, manteiga, rêlhos de chá e café, assadeiras açuca- ~neste trabalhado, bronze de
Titulo de estabelecimento
margarina. marmelada, macarrão, mas- reiros, brocas, bigornas. baixelas, ban- manganês, bronze em p6, bronze em
sa de tomate. mel e melado, mate, mas- dejas, bacias, baldes, bombordares, bu- barra, em tio. chumbo em bruto ou
Téamos ns. 6113.859 a 613.861, de
sas para mingaus, molhos. moluscras, les, colheres para pedreiros. cadeados, pardalmente preparado, cimento me22-1043
ar-aaaa — Frigorifico Minas Gerais mostarda, mortadela. sais moscada, no- correntes, cabides, craves, creatones. tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
' eia ostras. ovas; chaves de araatoos, conexões para en- trabalhado, couraças, estanho bruto ou
zes; óleos cornesav
8. A .
pães, paios, praline% pimenta, pós para canamentos, caixas de metal, para por- parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Minas Gerais
pudins. piddea. peixes, presuntos, pa- tões, colunas, canos de metal, chaves bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
tés petit-p, pastilhas. pizzas, pudins; de fenda. -chave ingiram, cabeções, estri- cai barra, ferro manganês, ferro velha.
queijos, rações balanceadas -para ani- bos, canecas e copos, cachepots, cen- gusa em bruto ou parciabuente trabamais, requeijões, sal, sagu, sardinhas. tro de mesa. ooqueteiras, caixas de lhado. gusa temperado, gusa maleável.
sanduiches, salsichas. salames sopas en- acondicionamento de atar antas, caldei- laminas de metal, lata em fala latão
laaadas, sorvetes. sucos de /tomates e de rões, caçarolas, chaleiras conchas, cus- em falha. Jeitão em chapas, latão em
frutas; torradas, tapioca, tâma ra& talha- cuzeiros, coadores, distintivos, dobra- vergalhões, liga metálica, amalhas,
rim. tremoços, tortas, tortas para ali- diças, enxadas, esferas, engates, esgui- magnésió, manganês, metais não trabamento de animais e aves, torrões,
chos, enfeites de metal para automóveis lhados ou parcialmente trabalhado, metoucinho e vinagre
espumadeiras.formões, foices, ferro pa- tais ma massa, metais estampados,
ra cortar capim, ferreahos, facas, fa- metais para solda, niquel, ouro, zinco
Térams na. 613.862 a 613.864. de
corrugado e zinco liso em falhas
cões, fechaduras, ferro comum a car22-10-63
vão, fruteiras, funis, fôrmas para (laClasse II
Demisa — Deutz Minas S. A. —
Classe 4
ces, frigideiras, ganchos e guarnições Ferragens e ferramentas de tela espéFábrica de Tratores
Substancias e produtos de origem ard
de metal, grêlhas, garfos, ganchos pa- cie, cutelaria em geral e outra atrigo*
Minas Gerais.
1 .vegetal ou mineral, em bruto ou
ra emendas de correias, rimas, laminas. de metal não baduidos em outras cias!mente preparados: Abrasivos alaminas para barbear, licareiros, latas ses: Alicates, aleiravas, arruelas arrerida, argila refratária, asfáltico em
DEMI Se
de lixo, jarras, machadinhas, molas para ses: Alicates, aldravas, arruela,. arrebruto, algodão em bruto, borracha em
portas, martelos marretas, matrizes, dores de latas, arrames lisos ou farpa..
bruto. /muram, bentram, breu, cantora.
marmitas, navalhas, navalhas para bar- dos, aparelhos de chã e café, assadeicaolim, chifres, ceras de plantas, ceras
Classe s
açucareiros, brocas, bigornas, bai-Vegetais de canaattba e mictai, crina Substâncias e produtos de origem ani- bear, paas, picões pategos, picaretas, ras,
' de Cavalo, alua em geral. cortiça em mal, vegetal ou mineral. em bruto ou porcas, parafusos, pratos, porta géis:). xelas, bandejas, bacias, baldes, borebeo
bruto, casem vegetais, espato, ervas parcialmente preparados: Abrasivos em poseirao porta pão, aorta porta nierea bules, colheres para pedreiros,
frios, paliteiros, panelas, rasteias, rol- camisas para cilindros e trilhos, cadeamedicinais, extratos oleosos, eitoPas. bruto, argila refrataria, asfáltico
enxofre, alam abras vegetais, flores bruto, alarida ° em bruto, borracha em dana% ralos para pias, .ebites. e rega- dos. correntes, cabides, caixas de metal
secas. grafites, goma em bruto, granito brido, bauxita. benaorn, breu. cânfora. dores, raladores, sano serrotes, sacar- Para anões, colunas, chaves, cremara,
em bruto, kieselghur. liquidas de plan- capam. chilres ceras de plantas, ceras redima tesoruaa, talbadeirao torquesas, chaves de arafusos, conexões para entas, !ater em bruto ou parcialmente vegetais de carnauba e ariana, adiai tenazes, Cavadeiras, telas de arame, tor- canamentos, canos de metal, chaves de
chaves Malezas, cabeções, canepreparadoa, minérios raetalicos madei- de cavalo, crina em geral. cortiça eim neiras. trincos, tubos para encanamen- fenda.
ras em bruto ou parcialmente traba- bruto, cascas vegetais, espato, ervas to* trilhos para portas de correr, ta- cas, copos, cachepots. centro de mesa,
caixas para acondicionalhadas, em tora*, serradas e aplainada%
extratos oleosos, estopas, ças, travessas, vasos, vasilhames e coqueUleiras,
mento
de
alimentos,
caldeirões, caçaroverrumas
amanganes, óleos de cascas vegetais.
. falhas. fibras vegetais. flores
las; craleiras, cafeteiras, dobradiças,
, mica, mármores em bruto, óxido de enxofre
secas, grafites. goma em bruto, granito Têrmos as. 613.865 a 613.867, de
enxadas, esferas, engates, enfeites Para
gazes solidificadores, gelatina giz, ha em bruto, klesdranu liquidas de plan22-10-63.
arreios, de metal para automóveis, esradas, plumbagina em bruto, pó de tas, lata em bruto ou parcialmente Demisa — Deutz Minas S. A. —
tribos. formões, espumadeiras, foices,
moldagem para fundições, pedras bri. preparados. minérios metálicos andeiEtabrica de Tratores
ferros para cortar capina. ferrolhos, fas. piche em bruto, pedra calcária.
bruto
ou
parcialmente
rateem
Minas Gerais
cas, facões. frigideiras. ciandros para
bisa medicinais, pedras em bruto, ia:radas. em toras, serradas e aplaaorlas,
laminaçao, ganchos, guarnições de mequebrado, raizes vegetais, resinas, re- mica, mármores em bruto, óxido de
tal, garfos. ganchos para quadros,
aluas naturais. resídu* texteis, silício manganes, alem de cascas vegetais.
gramas para emendas de correias. limas,
seivas, talco em bruto, xisto, sido !íleos em bruto ou parcialmente prepaLaminas. Macieiras, latas de lixo, jarras,
betuminoso e silicato
p6
de
radas. plumbagina em bruto.
machadinhas, molas para portas de corClame 35
molacrama para fundições. pedras brirer, martelos, .marretas, matrizes, mar". Couros e pejas preparadas ou nao ca- tadas, piche em bruto, pedra calcaria,
mitas, navalhas, p uas. Paa picaretas,
Marças, cromos, vaquebas, pelicas e plantas medicinais, pedras em bruto.
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
artefatos dos mesmos: Almofadas de quebradso, raizes vegetais, resinas, reporcas, pratos, porta-gélo, porta-pão,
cpgros. arreios, bolsas. carteiras, Caixa'. zaras naturais, residuos taxeis, sibdo
_
Clame ,f
porta-jóias,
paliteireas, panelas. rastelos,
tbkccites de couro, carneiras, capas Para gravas, talco em bruto, xisto, xisto Substancias e produtos de origem 'aniroldanas, ralos para pias, regadores.
álbum e para livros, embalagens de
betuminoso e silicato
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou serras, serrotes, sachos, sacardhas, tecouro, estojos, guarnições de couro para
Casse 3
parcialmente preparados: Abrasivos em
automóveis guarnições para parta-blo- Aço em bruto. aço preparado. , aço bruto, argila refratária, adáithao em souras, talhaddras, barqueias, trilhos.
trilhos para elevadores, tenazes, trava•;coa. malas, maletas, porta-notas porta- doce, aço para tipos, aço fundido. aço bruto, algodão em broto, borradas em dores,
telas de arame, tubos para enca' chaves, porta-niqueis, pastas, rédeas, parcialmente trabalhado, aço pálio, aço bruto, bauxita benjoim, breu, cantora- namentos,
trincos, trilhos para portas
latina, sacos para viagem, sacolas. sal- refinado. bronze. bronze em bruto ou cisaram, chifres, ceras de plantas, ceras de correr, taças, molas para portas.
tos, solas e solados, tirantes para
parcialmente trabalhado, bronze de validais de carnaulas e ariana. crina
arreice e valises
Tênno laa 613.868, de 22-10-63
mangaria, bronze em pó. bronze em de cairão. crina em geral cortiça em
Classe 41
António Celso de Araújo
barra, em fio, chumbo era bruto ou bruto, cascas vegetais, espato, ervas
&cachorras. aletria, alho. aspargos, parciaJmente preparado, cimento me- medicinais, extratos oleosos, estoaaa
Minas Gerais
. açúcar. alimentos para animais. amada. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente enxofre, falhas, abras vegetais, flores
" aniéndios, ameixas, amendoim, araruta, trabalhado. couraças, estanho bruto ou secas. grafites, goma em bruto, granitc
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei- parcialmente trabalhado, ferro em bruto em bruto, ideselghur, fito: idos de Plata
tonas, banha, bacalhau, batatas, batas, lata ou parcialmente trabalhado. , ferro tas. tatear em bruto ou pardalarente
attuud FILMES
biscoitos. bombons. brdadaas. baunilha; ma barra, ferro manganês, ferro velho. preparados. =Miram metálicas madeiçafé em pó e em grão, camarão canela gusa em bruto ou parcialmente traba- ras em bruto ou parcialmente traba• em pau e em pra cacau, carnes, chá. lhado. giga temperado. gusa maleável, lhadas. em toras, serradas e aplainadas
cararaextms, chocolates, confeitos, cravo, usaaroa de metal. lata em falha, latão alai. orarmo-reg em bruto, óxido de
Classe 32
cereais, cominho caem ede leite, cremes, em falha lato) em drapeia latão em manganea, adem de cascas vegetais, Abarmaques, anuários. álbuns imprescaa.
s.
compotas,
te
croque
vemalleases, liga metálica. amalhas. Óleos em bruto ou parcialmente prepa- sos, ~azes, catálogos. jornais nado
.splleadas tostarilm. cebola m edi- magnésio, manganês, metais não traba- rados, plumbagina em bruto. pé de nais e eatrangetros, publicações impresOcatos
para
alimentos,
colorantea.
•a menuriços, dendê, doces, doces de ho- lhadoa ou parcialmente trabalhado, me- moldagem para fundições pedra. bd- sas. revistas. Propaganda em rádio,
a, 49
tais em massa, metais estampados. idas, plebe em betara -pedra calcada.
jornais, programas radiofôniras, espinafre, essiMciii alimentares, em- metais para solda, níquel, ouro, zinco plantas medicinais, pedras em broto. televisão,
cos, peças teatrais e cinematográfica/
padas. ervilha, amovas. extrato de tocorrugado e zinco liso em !talhas quebradaa, rabies vegetais, mima is-a
e revistas inaPreglee
mate, Sarinhas atiaeentactas. favas. fé-
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r I AMO OF:CIAL (Seção 1hI)
I Termos na. 613.873 e 613.874, de
22-10-63
"3F" — Ferros, Ferragens e Ferramentas S. A.
gar• Paulo

Cia. de Armazena e Silos do Estaca ele I

Minas Gerais

CIA-D-EARMÁSENS1
ÉSILOS.DO-ESTADO
DEMINAS.GERAIS

F

101~1111.11~~~••• nnn•••
3.

IND. CRASILEIRA
Nome comercial
Termos na: 613.870 a 613 . 872. de
22-10-63
Cia. de Armazens e Silos do Estado de
Minas Gerais
Minas Gerais

Tênno n.° 613.875, de 22-10-63
"3F" — Ferros, Ferragens e Ferramentas S. A.
'.;ão Paulo
3F -FERROS, FERRAGENS
E F ERRAMENTAS S/A
Nome comercial
Termos ns. 613.876 e 613 . 877, de •
22-10-63
Laborterápica-Bristol S. Á. — Indústria Química e Farmacêutica
Sào Paulo

ée-iere:ro de 154 -t4
I
I o
Tértnus os. 61.11.52 e 613.A1.

22-10-63
Roberto Safira MaltasSão Pa•do

KAKOLA
Classe 17
Cola
Termo ri.' 613.884, de 22-10-63
Roberto Saiba Mana .0
São Paulo

REL A B DETERGO

Classe 5
Indústria Brasileira
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce. aço para tipos, aço fundido aço
Classe 1
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze. bronze em bruto ou Substâncias químicas . usadas em revestimento entérico para comprimidos
parcialmente trabalhado, bronze de
ríanganes, bronze em pó, bronze em
Termo n.° 613.878, de 22-10-63
iarra, em fio, chumbo em bruto cu Gráfica Editõra Publicações Especialioarcialmente preparado. cimento mezadas S. A.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Guanabara
, trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado• ferro em bruto
Classe 4
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
Caris para fins industriais. corantes em barra, ferro manganês. ferro velho.
para indústria, crina, fibras em bruto gusa em bruto ou par/Uh-dem.., traba
para fins industriais, gelo, gesso, goma lhado. gusa 'temperado, gusa maleável,
para uso nas indústrias, gordura. las lâminas de metal. lata em fô;ha latão;
Classe 38
em bruto, marfins em bruto, minérios,
oleina, óleos essências, óleos de linhaça em fólha, latão em chapas, latào eia Aros para guardanapos de papel aglutinados. etc.
em bruto. osso em bruto ou parcial- vergálhões, ligo metálica. 'irealhas
mente trabalhados, penas em bruto, se- magnésio, manganês. metais tIU. trabaTermo
a.'
613.879, de 22-10-63
lhados ou parcialmente trabalhado, mebos para fins industriais
Calçados Velú Ltda.
tais
em
massa,
metais
estampadas.
Classe 41
Guanabara
Alcachofras, aletria, alho, aspargos. metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e Zi/1C0 liso em ',olhas
açúcar, alimentos para animais, amido,
Classe 11
arnendios, ameixas amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei- Ferragens, ferramemas 4e reYlk espécie,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas. cutelaria em geral e outros artigos de
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; metal, s gabe:: alicates, alavancas. arcafé em pó e em grào, camarão canela mações para óculos, arruelas argolas.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá. aldravas. armações de metal abridores
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, zelas, bandejas bacias. oaidrs bombocereais, cominho crena ede leite, cremes tiçais. colheres para pedreiros correnalimenticlos, croquetes, compotas. can- tes. cabides. chaves. cremam'. chaves
encana°NCS
gica coalhadas castanha, cebola, condi- de parafusos., conexões pare
:sapa .£3.13111
mentos para alimentos, colorantes. -ata 110p114pin
chouriços. dendê, doces, doces de fru- deras. açucareiros: brocs, himonas, balassaç)íZçt
tas, espinafre, essências alimentares, em- de latas, arame liso ou lap..do
colunas caixas ir metat para
padas. ervilhas, enitovas. extrato de to- mento.
portões. canos de metal, caavet de fenmate. ',tirinhas alimentícias, favas, féTitulo
cuias flocos, farelo, fermentos, feijão da chave inglesa. cabei.ões. canecas,
copos. eachepots centror dr mesa cofigos, frios, frutas secas, naturais e cris- queteleiras, caixas para acondicionaTermo
n.°
613.880,
de 22-10-63
talizadas; glicose, goma de mascar. gor- mento de alnentos. calderror: caçaroCalçados
Velú
Ltda.
duras, granulos, grâo de bico, gelatina, las chaleiras. cafeteiras anichas. coaGuanabara
goiabada. geléias, herva doce. herva dores distintivos dobradicds enxadas,
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite. enxadões, esferas engates esguichos en.
condensado, leite em pó. legumes em feitas para arreios. turibos esferas
conserva, lentilhas, linguiça, louro mas- foices, ferro para cortar capam, ferrosas alirnenticias mariscos, manteiga. lhos facas. facões fecharli.rat ferro eo.
margarina, marmelada, macarrão. mas- musa a carvão• fruteiras buris. fôrmas
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- para doces. tre (ei para , rria-las de
sas para mingaus, molhos, moluscos. danas. ralos para pias. ~nes regado.:
mostarda, mortadela, nós moscada. no- res. serviços de cita e ,:a t é: serras.. serzes; óleos comestivels, ostras, oves; rotes, suchas sacarrolhas. (eNouras. taClasse 36
pães. paios, pralinés, pimenta. pós Para lharei. talhadeiras torg:tez.e rena:es.
Calçados
pudins. plckles. peixes, presuntos. pa- udu. porta-lóias, paliteiros. panelas: rolTermo n.o 613.881. de 22-10-63
tas petit-pols, pastilhas, pizzas, pudins; ferro, frigideiras: ganchos. 3 , elhas. garE. C. Publications, Inc. .
queijos, rações balanceadas para ani- fos ganchos para quadros. g onzos Para
Estados Unidos da América
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas. ca .. r,auens: insigmas. limas. lainin.n
sanduiches, salsichas. salames, sopas en- cr .. r• • ns latas de lixa farras (lucha&
latadas, sorvete*, sucos de tomates e de nh.-s molas para portas. molas para
frutas: torradas. tapioca. tâmaras, talha- tra,adeiras. telas de ar.em torneiras
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- trincos, tubos para encaname , -tos ti ilhos
'ar' aportas de correr. raças tavessas.
mento de animais e aves, torrões,
venezianas, martelos. marretas. nutri.
toucinho e vinagre
zes. navalhas: puas pás, ',regos. paraClasse 50
Classe 32
fusoa. picões, porta..gelo, poseiras porta!apresam em geral
Livros. etc
tuelbulos; 11119011 vasilhames. verruma.

Classe 46
Detergente

Termo n.° 613.885, de 22-10-63
Roberto Salim Atalla
São Paulo
•

CASEM

MODERNA

ELI)

Classe 46
Um' polidor
Termo n. o 613.886. de 22-We63
Roberto Saha Atalla
•
São Pail lo
•

LI !E;;;',
Cksse 46
Um detergente

613.887, de 22.40-63
Termo
Helio Cintra Nogueira.
Guanabar-

Voudigidua. ~a.
C!asse 13
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 613.888. de 22-1p-63
Teleservix Continental Ltd,a .
Rio de Janeiro

feleservix Continental:Ltda
Nonse comercial
Termo n.° 613.889, de 22-10-63
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A.
Guanabara

"OS FLINTSTONES"
Classe 32
Álbuns, almanaques e livros impressos.
folhetim ora iaes SHR CM CMist
folhetins, Jornais e suas peças. cretal.
cas de rádio, jorna s, revistas e de
televisão, panfletos, peças teatrais e
cinematográficas, programas de rádio
e de televisão, revistas e sua* seçbs
e suplementos impressos est geral

DIÁRIO 131-.CIAL (beça° tio
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dores de papel, colchetes, carlmbadores,
cestos para papéis e correspondência,
..• • classificadores, dipl. coladores, canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. espátulas: furado.
fusin& fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever. caiclilar, e somar, fitas gomadas, raáquinas para
grampear. goma arábica. -gcmadores,
grampeadores, grampos é ganchos para
escritórios. gis, godets, instrumentos de
escrvve e de desenhos, lápis, lapiseiras.

Tarmos na. 613.890 à 613.891, de

de 22-10-63
Rafael Vicotrpeças
Rafael Victor jimenez
Guanabara

Classe 41
Sorvetes
Classe 43
Agua franes a artificial igua tasn'.ca,
guaraná, gasosa e refrescos em geral
Téraios n.. 613.892 à 613.893, de
22-10-63
Rafael Victor jimenez
Guanabara

thiq
tuolannap
MORDIA 13.1tASILEMA
Classe 41
Sorvetes
• Classe 43
Agua nanes ai $ tificial, água tônica
guaraná. gasosa e refrescos em geral
)1

Termos xis. 613.894 à 613.897, de
22-10-63
Fábrica de Cofres e Arquivos
Bernardirti S.A.
'ao Paulo

MDO'STRIA
BRASILEIRA
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de

aço, madeira, estofados ou não, indo

sive móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balava, banquetas,
bandeias, domiciliares, berços. biombos,
cadeiras, carrinhos para aba e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala d evisitas,
conjuntos para terraços .jataim e praia.
conjuntos de armarias e gabinetes para
copa e cosisha. camas cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de brlanço, caixa
de rádios colchões, colahões de molas.
dispensas, divisões, ivans, discotecas,
de madeira, espreguiçaeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-rotipaa, mesas,
mezinhas. =estilhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão , molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta -cha-

molhadores. mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapotecas, metros para escritórios e para

desenhos, papel carbono. perfuradores.
pastas para escritórios. com rechos de
asetp l, pastas para escritórios. com fechos . de metal, porta-tinteiros. porta
lápis. porta-canetas. porta carimbos.
porta-cartas. porta-blocos, penas, prensas. pincéis. prendedores de papéis. per-

cevejos. réguas. stencts. separadores
para arquivos. sinetes. tintas para escrever. tirafinha. tinta? para carimbos,
tintas para aupbcadores. amas para impressão, tintas para desenhos, aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquiaas ^agatradoras
Classe 11
Para distinguir: Ferragens e "arramentas de hada a espécie, cutelaria sm geral e outros artigos de metal não incluídos eto/ outras classes: alicates. alfaia
ges. alavancas. arruelas. argolas. aldravas, armações de metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpados, apareiros, brocas, bigornas baixelas, bandejas, bacias, baldes. bombonieres, bules, colheres para pedreiros, cadeados,
correntes. cabides, craves, cremones.
chaves de ara çusos,• conexões paia encanamentos, caixas de meta l para portões, colunas, canos de metal. chaves
de fenda, chave inglésa. cabesões, estribos, canecas e copos. cachepots. centro de mesa coqueteiras, caixas de
acondicionamento de alimentos. caldei.
rões, caçarolas. chaleiras conchas. cuscuzeiros. coadores. distintivos. dobradiças, enxadas, esferas, engates, esguichos, enfeites de metal para , automóveis,
espumadeiras formões oices, ferro para cortar capim, terrõlhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteirta, funis, fôrmas para diaces, frigideiras, ganchos e guarnições
de metal, grelhas, garfos, ganchos para emendas de =vasa limas, Nanaras
laminas para barbear, licoreiros, latas
de lixo, jarras, machadinhas, molas para
portas, martelos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para barbear, púas, picões. pregos, picaretas.

revereiro de 1964

de surdez, assentos para enfermos, ata- drermos na. 613.901 à 613.903, de
22-10-63
duras; bisturis, cadeiras para clinica
Brasquip (Indústria Brasileira de
médica, cambraia hidrala, canulas, ca.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêEquipamentos) S.A.
ra laminada, cêra para incrustações e
Bahia
articulações, cêra rolante, cintas para
fins clinicos, cintas umbelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos,
E3RASQUIP:
costótomos, curetas; dentes artificiais,
dentaduras, depressores, dilatadores, du!Indústria Brasileiia
chas, drenos, duchas vaginais; elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas, espátulas, escapelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos celafómetros,
gazes, godivas, goivas, gesso, grampos
para soturas, guta-percha; histerómetroa; irrigadores, instrumentos cirúrgicos para operações; ligaduras de cãnhamo, líquidos e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológiCos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos, lancetas; massas plásticas para
fins odontológicos, mascaras para anestesia, mesas de operações, mesas para
curativos, martelos artificiais; perfuradores, pés e braços artificiais, placas

porcas, parafusos, pratos, porta gélo,
poseiras, porta pão, porta jóias, porta
frios, paliteiros. panelas, rastelos, roldanas, ralos para pias, rebites, e regadores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlha.s, tesouras, taIhadeiras, torquesas,
tenazes, travadeiras, tela de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamentos. trilhos para rortat de correr taças, travessas, vasos, vatifflames e
verrumas
•
riaese 10
péus, sofá& sofás-camas, travesseiros e Para distinguir: Abaixa-línguas, abrebocas, adenótomos, afastadores, agrafo&
vitrina
agrafo* para ossos, agulhas para injeClasse
Para distinguir admitiam a autalações çãoi, algodão hidrófilo, alicates, amálgafins
poma escritório' e desabai em geral: ma& aparadores, aparadores para masArquivos para correspoadhada alma médico-cirúrgicos, aparelhos para
fadas para ~abo. e para tintam. abri- sagens, aparelhos de pressão arterial,
dores de cartas, arquivos. apontadores, aparelhos de diatermia, aparelhos de
berços para mata-borrila borrachas, raios ultra-violeta, aparelhos de raio X,
brochas, canetas para desenhos, corta- aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
•

para obturações de canais, porcelanas,
protetores para seios, pincéis para garganta pinças anatõmicas, protetores;

cirúrgicos de lã' de pau, ruge e
rodas para desgaste dentário, retorcópio bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaraca, sêda e crina para souturas, sacos
para gêlo e bolsas para água quente,
sondas, seringas para lavagens e injeções, serras, serras para raquiotomis;
tampões" ijagiênicos preservativos, &aleite, termômetros, tesouras, trepano&
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
rolos

Têrmo n. • 613.898, de 22-1043
Produtos Alimentícios "A Sul
América' S.A.
São Paulo
PRORROGAÇÃf
PRANC"

.g.L4EONN;

k ,a"s
ss•~- a'ataa
aa'arasa:..'
--aa 5..°S:t 9t 'cana" ass aaaa

Qasse 7
Máquinas e utensilios para serem usa-

dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridorea
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meei.
nicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agriculta.
ra, batedeiras para cereais, bomnas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para afioz, charruas para agricultura, cultivadores,. debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmaga.
dores para a agricultura, escarrificado.,
res, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhas,
garras para arado, grades de discos
°adentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoraa de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultora, mquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de

roçar, de semear para sulfatar de

tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para couber

algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachaddras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de gramas
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agrícolas
Classe 11
Ferragem terramentas de rdda espécie,
cutelaria
e outros artigos de
metal, a saber: alicates. alavancas. ar.mações para óculos. arruelas 'argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas. arame liso ou farpado assadeiras. açucareiros: broca bigornas,
ME geral

Classe 41
Extrato de tomate
Temo a.° 613.899, de 22-10-63
Produtos Alimentícios "A Sul
América' S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
iís4ARELG

zela& bandejas. bacias, baldes, bombonieres. bules: cadinhos. cadeados, cat.
tipis. colherei para pedreiros, correntes, cabides, chave& cremones chaves
de parafusos. conexões para encama..
atento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de meta!, chaves de faz.
da, chave inglesa cabecties. canecas,

copos, cachepots, centros de mesa ao..,

queteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos. caldeirões, acaro..
las, chaleiras, cafeteiras, conchas. coadores, distintivos. dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos en..
~OCO a_ i4 ' 4RE*.tls
leites para arreios, estribos esferas
para arreios. espumadanue formões,
foices. ferro para cortar cupim, ferroClasse
lhos, facas. facões. fechaduras, ferro co..
Compota de abacaxi
muss a carvão, fruteiras. funis. fôrmas
para doces, freios para estradas de
Tèrmo n° 613.900. de 22 - 10-63
ferro. frigideiras. gancha. 4relhas garBrasquip (Indústria Brasileira de
fos ganchos para quadros, gonzos para
Equipamentos) S.A.
~magoem tnsignias 4num Wanhms.
Bihla
condnot latas de Hiro huvas amcluwftSRASQUIP ;" Indústria- Brasileira nhas, molas para portas, mula para
venezianas, martelos marretas. matei.
zes, navalham puas pás. pregos paragle Equipamtmtos S. A
•, fusos. plcilles, porta-gflo, poeiras porta. Nome Comercial —
(pito, porta-jóias, paliteiros, panelas: rol.
•
•

•

•

Térmo n.° 613.908, de 2240-63
danas, ralos para pias, rebites. regadores, serviços de chá e café; serras, ser- Associação Nacional de DitAgentes de
Emprêsas
rotes, suchas, &acanalhas, ti souras, ta.
iberas, talhadeiras, torquezes, tenazes.
Guanabara
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças tavessas,
turibulos: vaçoN vasilhames, verrumas
Classe 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara a7eiculoa, bicicler
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas drcalares para veiculas, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
Nome Civil
corrediços, para veículos, direçao, des11gadeiras, estribos, escadas rolantes, alcTermo aso 613.909, de 22-10.63
andores para passageiros e para carga Promotec — Promoções 'T'écnIcas de
engates pmsi carros, eixos "te direção,
tiblicidade Ltda.
freios, fronteiras para veículos, guidão,
Guanabara
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, érnibus. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, tricicles, tiClasse 32
santas para veículos, vagões, velocipe. Para distinguir: jornais, revistas e publidez, varetas de controle do afogador el cações em geral. Álbuns. Programas raacelerador, tróleis, troleibus, vantes del diofónicos. Peças teatrais e cinematocarros, toletes para carros
gráficas

•

J
"
aivsti4a

Térmo av 613.904, de 22-10-63
Ferragens Iam Ltda.
Guanabara

FERRAGENS
IRLIM LTDA.
Nome Comercial
Termo n.o 613.905, de 22-10-63
Comércio e h:idas-fria Crisfa Ltda.
Guanabara

•Indústria Brasileira

Termo n.° 613.910, de 22-10-83
Promotec — Promoções Tézmica.s de
Publicidade Ltda.
Guana'bara

2é

Têrmo n.° 613.906, de 22-10-63
Engenharia de Segurança 8.A.
Guanabara

•Engenharia
de Segura nca SM:
Nome Comercial
Têrmo n.° 613.907, de 22-10-69
Man Power do Brasil S.A.
Gu ri na /Iara

MAN POWEP
DO BRASIL S. ItÀ
Nane Cornuda)

Têrmo a. , 613.913, de 22-10-63
Panificação e Confeitaria Jtalo Guanabara Ltda,
Guanabara

PANIFICAÇÃO
E CONFEITARIA
ORO GUANABARA
Classes:. 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 613.914, de 22-10-63
Rolhas Metálicas (Crown Cork) S, A.
Guanabara
. aliais Canon colai 'B.*.
uas arr
'Nome comercial
Termo /Ge 613.915, de 22-10-63
E. 1. du Pont de Nemours and
Company
Estados Unidos da América

'YEFL

trÁ

Ciasse 28
Penctuas ou filmes e folhas feitos total
ou parcialmente de materiais resinosos
sintéticos ou não, materiais para forrar,
revestir, cobrir e proteger; forros soltos, fixáveis ou estacionáricas para canalizações. vasilhames, tanques, recipientes e semelhantes, artigos e materiais
Termo a.° 613.911, de 2240-63
Proraotec — Promoções Técnicas de têrmo-isolantes e resistentes; fitas senslveia a pressào e outras; material
Publicidade Lida
Guanabara
prova de intempéries; tubulações, canalizações e mangueiras sintéticas; e folhas
e materiais de embalagem cra empacotamento

João Proclutisifidcle
i

Casse 32
Para distinguir: jornais, :avistas a 3)&11cações em geral. Albuns. Programas radiofónicos Peças teatrais e cinematográficas

Termo
613.916, de 22-10-63
Minnesota Mining and Manufacturing
Company
Estados Unidos tla América

Termo n. 613.922, de 23-10-63
IndiIstria de Móveis 'S. R." Ltda,
São Paulo
Ind.

Brasileira,

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estou
fados ou não, inclusive móveis para es.,
critório. Armários, armaários para ba4
nheiros e para roupas usadas, almolad
das, acolchoados para móveis, bancoS,/
balcões, banquetas, bandejas, domicil1a-4
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café, conjuntos para doi/
mltórios, conjuntos para sala de jaa4
tas e sala de visitas, conjuntos par,
terraços. jardim e praia, conjustos
armários e gabinetes para copa e co4
ainha, camas, cabides, cadeiras gltls
Virias, cadeiras de balanço, caixa dd
rádio, colchões, colchões de mola, di44
pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras1 guarda-rots4
pas, estantes, mesas, mesinhas, medo'
abas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pad
levisáo, molduras para quadros porte4
retratos. Poltronas, poltronas-cama%)
pratt?eiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, •ravesáeiros e
vitrines
Térmo a. 613.923, de 23-10-63 -"J
Alberto Affonso
São Paulo
AFFONSO

s•ASIC

!TALO GUANABARA
Casse 41
baias, nornaons, bambocadoa biscoitos, bolachas, bolo, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolate., cacau, confeitos, crocantes, drope,
doces de leite simples e compostos.
doces de frutas em conservas pra*
paradas em massa, em calda, em toas
servas, era compotas, e ore 011"
doces, doces gelados, dotes de as"-

'Classe 28
Discos• ae cortiça e de plásticos fiel
rolhas metálicas
Classe 31
Rolhas metálicas e discos de cortiça C
• de plásticos para rolhas metálical
Classe 6
Máquinas para engarrafamento e parteg
integrantes das mesmas

Ind. Brasileira)

Tênmo n.o 613.912, de 22-10-63
Panificação e Confeitaria halo Guana.
Nara Lida,
luanabara

DIDOSTRIA 383511228/(

ilgk

Termos as, 613.917 a 613.919, de
doas, de amendoim, de nozes, de cas22-10-63
tanha. e de frutas secas soerias com
chocolates, trutas secas, passadas e Rolhas Metálicas {Crown Cork) 1, A.
Guanabara
cristalizadas. geléias: goma de mascar,
prahnes, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos,
pudins, panetones, sorvetes, torrões
torradas

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e pu1311cações em geral. Álbuns. Programas radiofônicos. Peças teatrais e .cinematográficas

C/asse

Máquinas, motores e suas panai
integrantes

_ Fevereiro de 1964
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Classe 28

Adesivos
Tênmo as 613.921, de 23- 10-63
Lanches eldndó Ltda.
São Paulo

SICIN.D0
Ind.

Brasileira

Classe 50

laçam*

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuári
e roupas feitas em geral: Agasalho
aventais, alpercatas, anáguas, blusa
botas, botinas, blusões. boinas, bab
douro", bonés, capacetes, cartolas, car
puças, casacão, coletes, capas, chele4
cachesols, calçados, chaéups, cintod
cintas, otroblnações, corpinhos, talo
de senhoras e de crianças, calções, ce
ças, camisas, camisolas. - camiseta
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro
estás, amuos, chinelos, dominós. ecbax,
peis fantasias. fardas para militares, sol
legisla, fraldas, galochas, gravatas, gari
MI jogos de bngerie, jaquetas, leque
levas, • ligas, lenços, naant6o,
malós, mantas, mandriá°, mantilhas, pti4
letóa, palas, penboar, pulover, pele/1m%
panelas ponches polainas, pijamas. p114
Mor, stemeiraa,
'monos. ta041011.
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alentos, caixas de mate-tal plástico
Tèrmo n. 613.939. de 23-10-63
para baterias, coadores, copo ,. canecas. Agrotil S. A. — Veículos e Máquina
colheres, conchas, cestas para pão. cesAgrícolas
tinhas. capas para álbuns e para Livros,
•
São 'Paulo
cálices, cesta, castiçais para veias,
caixas para guarda de objetos -artuchos
adROTIL S.A.coadores para chá. descanso para praVEIOULOS E
tos, copos e capinha de plistico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorMAW1114
vetes. coiherinhas. pasinbrls garfuzacir
AGRICOLAS
de plásticos para 'sorvetes. torrainhas
de plástico para sisrvetes, discos de
Ncnie comercial
mesa. estojos. estojos para bZulos. embalagens de material plástico para sorTeimo • n„613.940, de 23-10-63
vetes, estojos para objetos, espumas de Agrotil S. K. — Veículos e Máquinas
aylon, esteiras, enfeites pare automóAgricolas
veis. escoadores de pratos, massas anilSão Paulo
cuidas, formas para doces. fitas isolaistes, filmes virgens, tios de celulose,
AGROTIL
fechos para bolsas, facas. guarnições.
Ind. Brasileira
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos. guaraClasse 7
ções para liquidificadores e para batk
Tratores agrícolas
deitas de trutas e legumes guarnições
de material • plástico para utensílios e
Têrmo n. 613.941. de 23-10-63
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias para cortinas. jarros. laminados Emrêza de Areia "Rio São Torge" Ltda
São Paulo
plastions. lancheiras, manteguetras. malas, orlais. prendedores de *popas. paRIO SX0 JORGE
Ind. Brasileira
radores para móveis, pires, pratos. paulInd. Brasileira
teiros. pás de cosinha, pedras pomes 'tildais, porta-pão, pulseiras para rei&
Classe 32
•
Classe 4
distinguir: Almanaques, agendas, gios, protetores para documentos. puAreias em bruto
anuários, albuns impressos, boletins, ca.- xadores de água para uso doméstico,
talogos, edições impressas, folhetos, porta-copos. porta-n,queis, oorta-ataas,
Termo n. 613.942, de 23-10-63
jornais, livros impressos, publicações porta-documentos. placas. rebites, rodi..
Primo Grilli
nhas.
recipientes,
suportes,
suportes
para
Impressas, revistas orgãos de publiciSão Paulo
ladrilhos
e
adesivos
para
azulejos.
dade; programas radiofónicos, radio .
peças.
carretéis
para
tecelagem
e
guartelevsionados
nições de material plástico para IndúsTERY IMPORTAPI
trla colas usadas nas indústrias,
Termo n. 613.932, dd 23-10-63
PERSON VI.P.
guardanapos. saleiros. tubos. tigela&
Bar e Lanches Santa Tereza Ltda.
Ind. Brasileira
tubos
para
ampolas.
tubos
para
urusSão Paulo
gim travessas, tipos de material olás
Classe 40
tico. sacolas, sacos. saquinhos vasilha.
TEREZA
Artigos da classe
mu para acondicionamento. vasos atEnd. Brasileira
earas, colas a frio e colas não incluidas
Termos ns. 613.943 e 613.944. de
em outras classes, para borracha para
23-10-63
Classe 50
curtumes, para ararcineiros oera carpin- Brin-Kar Indústria e Comércio de Bria
teiro& para vidros, pasta adniiva para
Impressos
quedos Ltda.
correia, pasta e pedras para afiar.
São Paulo
Termo n. 613.933, de 23-10-6'
esmeril em pedra, em pó. ta, disco
Bar e Lanches Souto Lida
em pasta para afiar, moer e desgastar.
São Paulo
rebolos, adesivos para tacos adesivos
de calçados

• robe de chambre. roupão sobretudos de parida: botões de metal (start).
Sus-,,,,..orais, saldas de banho, sandállus parafusos alongados para afixar o
swe ,:ers shorts sungas. stolas, sou- motor de partida. pecas de metal que.
tien; •;lacKs raie, toucas, turbantes, protege e envolve o mote-ir de partida.
Peças para molas dianteiras e trazeiras;
vestidos
grampos, folhas de metal gue protege
ri. 613.924, de 23-10-63
e envolve as moias contra o pó e ferra.
Aftonso
gem. Pinos excêntricos, pinos de moPaulo
las, calotas. peças para ponte de eixo
dianteira, luvas de pesai tosqueasla
CREDI —AFFONSO
para unir as partes laterais do eixo.
Retentores-de metal. suportes para vidros, alicates, alavancas, arruelas, arre- 'az.ses: 24 e 36
bites, correntes, chaves de parafusos.
Titulo
"chaves de fenda. chave ing,sa: dobra•
diças, chaves calmas, grades. superTé.tro ri. 613.925, de 23-10-63
calotas, frisos, enfeites de metal. enr,este Veículos Ltda
gates, esguichos, fechaduras molas para
São Paulo
pontas, martelos. parafusos -porcas. travadeiras .trisco, matrizes, ficando exLESTE
pressamente excluidos quaisquer artiInd. Brasileira
gos que sejam partes itaegrantes de
veiculos ou máquinas
C:asse 50
Termo n. 613.930, ,de 23-10-63
Impressos
Manhattan Editora Limitada
São Paulo
Tem-o n. 613.926, de 23-10-63
Lanches "245" Ltda.
WHATTAY
São Paulo

245

Ind. Braelleira
'Classe 50
Impressos
Termo n. 613.927, de 23-10-63
Metalúrgica "Alcan" Ltda.
cão Paulo

AICAN
'Ind. tsrasileira
Classe 50
Impressos
nem° ti. 613.928. de 23-10-65
Saboaria 'Delírios" Ltda,
'n Paule

DSLINOR
Ind. Brasileira

smiu

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil.' água de lava.
Têrmo n. 613.936, de 23-10-63
(leira, água sanitária, cera para soalhos.
SOUTO
Vitrais Vasco da Gama Ltda.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
Ind. Brasileira
São Paulo
lixívia, lã de aço, pomadas para calClasse
50
çados, palha de aço, preparados para
Impressos
polir e limpar madeiras vidros, metais
VITRAIS
e objetos, panos para polir e para limTermo a. 613.934, de 23-10-63
VASCO
DA MA.
peza, panos de esmeril e material abra- Ronald José Maria Osuna Gonzalez
sivo empregado na limpeza de metais e
São Paulo
Classe 14
objeta, sabões em geral e saponáceos,
Titulo de estabelecimento
velas e velas a base de estearias
BRASILEIRA
INDIMEX
INDÚSTRI A
• Tênno n. 613.937, de 23-10-63
sabões em pó. m flocos. esponja* de
£nd. Brasileira
"Competróleo" — Cia. Mixta Com. e
limpeza
Ind. de Derivados de Petróleo
Classe 50
Têtmos ris. 613.929 e 613.931, de
Sai, Paul'.
Classe 49
23- 10 -63
Impressos
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
Metalasi — Comércio é',Indústria de
passatempos, a saber: álbuns para reTermo n. 613.935, de 23-10-63
Metais Ltda.
• JOU:PETRÓLEO
cortar, e armar aviões, automóveis,
Indústria e Comércio MIderno — Plaat
3ão Paulo
Ind. Brasileira
aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneLtda.
Siso P •.,10
cos, baralhos de cartas bolas para
IETALASI
todos os esportes, brinquedos em forma
Classe 4E
Ind. Brasileira
MODERNO—PLAST
Detergentes, sabão coou" soda cáus- ide animais, balões de brinquedo, bilhatica e saponáceos
Ind. Brasileira
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
Classe II
em forma de instrumentos musicais,
Têrmo
n.
613.938,
de
23-10-63
Para distinguir: Artefatos de metais:
brinquedos em de armar, brinCiaste
28
Textil Izonzo Ltda.
Arruelas. cavacas, curvas de reforço.
quedos de borrIcha com ou sem assoSão Paulo
encanamentos. ferragens para capuz Para distinguir: Artefatos de material
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
Adiam
e
de
nylons
Recipientes
fabride automóveis, ferragens uara tetos de
cartas de togar. chocalhos, caneleiras
cados
de
material
plástico,
revestimoscabine de caminhbou,, levantado' para
IZONZO
para esporte, cartões para lóto casividros de caminhes, automóveis e para tos confeccionados de substancias aniCnd. Brasileira
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
veiados em geral. luvas para bamba mais e vegetais: Argrlas. açucareiros,
cadeiras de brinquedo. carteiras e endágua. mancais para brocas, porcas. armações para &alas, bules bandejas.
velopes com fõlhas para recortar e
pernas, peças para amortecedores de bases para telefones, baldes. bacias
armar, calçados para bonecas, cordas
Classe 23
choques. parafusos especiais. Peças bolsas, caixas, carteiras. chapas cabos
para ferramentas e 'utenstlioa cruzetas. Tecidos em eça de algodão, fibras sia- para pular, clavinas para tiro ao alvo.
para barra de tensão, tenatnals.
copos de dados, caixinhas de infi.sica.
Mios, lá e seda
pera freme, peças para alacaairtap caiam para acoadidonameahe da ali-

kka

• o

Ia
• ••
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para gazolina, de incêndio e debicas,
betoneiras, brocas elétricas burriaiina e
insuf:adores de ar, k,ut lias quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores, carimbo de termo, carneiros
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., contraidores de teimo p.i,m. chumaceiras
ou mancais de anti-fricção, coimais
Termo n. 613.948, de 23-10-63
de dínamos e motores, compressores,
Metalúrgica Andirc Lida
condensadores, eixos quando parte de
São Paulo
máquinas, êmbolos quando parte de
máquinas, engenho de serra, engenho
de cana, engrenagens quando parte de
máquinas, freios quando parte de máquinas, guinchos de fricção, guinchos
para caçambas de arresto, guinchos de
transorte aéreo, geradores a gazolina,
guindastes, limadores de cano .1,m.,
máquinas de imrimipr, lubrificadores
quando arte de máquinas a vapor;
máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura. máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipien
tes metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas téxteis, máquinas de tirar
Classe C
Para-raios e suas' partes
cortiça. máquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
Termo n. 613.949, de 23-10-63
frIgorificas. máquinas de rotular, mar-.
Acme — Empreendimentos Imobiliários
telos a vapor, moinhos e mós não
Ltda.
agrícolas, motores de combustão interSão Paula
na, elétricos e a ç,ás, motores para bicicletas e gnotocicletas; pentes quando
ACM t
parte de máquinas, penteadores de teaInd. Brasileira
res, rolos para estradas, serras m
' ecânicas, serras hidráulicas serras de fita,
Classe 50
tôrnos mecânicos tOrnos de revólver.
Empreendimentos imobiliários em geral tórnos automáticos, tôrnos verticais,
Termo st. 613.945, de 23-10-63
turbinas, tubulações para caldeiras,
S. A. Indústria
Comércio
Termo n. 613.950, de 23-10-63
São Paulo
Indústria Andirá de Cosméticos Ltda. velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
São Paulo
máquinas

dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
Vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, lervinho, de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para gigo de xadrez, fogões e
logãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, Joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guiaras para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista;
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de Utensilios domasticos, patins, patinetes piões, petecas,,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos mu.sigais de brinquedo, pistolas de atirar
finas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tabichos para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, vuras para
pesca, vagonetes e zepelins
Classe 8
Para distinguir: Aarelhos ginásticos retreativos de metal para parques infantis.
colégios e residencias

lençóis, mantas para canais, panos para
cos1nha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

02A1G1
Ind. brasileira

revereiro- *de 1964 517.
Tínino n.° 613.955, de 23-10-63
Adolf ilofer
São Paulo

•

taasse 12

Para distinguir: Cervejas, eognac.
nboa aguardentes, licores, aperitivos,
pernee whisky. kumel, vennouth, bua
ely rum, bitter, vinho, • quinado. vinho
espumante, pipermint, çan. panela gene..
bra, anis, matar e suco de frutas com
•
álcool
Têrmo n.° 613.956, de 23-10-63
Remacal — Indústria e "Comércio de
Máquinas Para Calçados Ltda,
São Paulo
Classe 6

EMACAL
IND. BRASILEIRA
Máquinas utilizadas na indústria de c*
çados a Aber: balancins de corte, máquinas de escanir, máquinas de prespoila
lar, máquisas de tachear, máquinas "dé
acabamento, máquinas

de viras. (deita.

nas de dobrar e outras • 'e
Têrrno n. 613.952, de 23-in,a2
Antonio Ferreira
Térino gat 613.957," de 23-10-63;
Classe 23
São Paula
•-e•
banca
Lourdes
Corano
•
Tecelagem, malhas, acolchoados e teSão Pauic
•
IND. BRASILEIRA
cidos
PORTMAL

AND1RA

IMOBtLIARIA

Termo n. 613.946, de 23-10-63
Textil Cobertex Ltda.
São Paulo

Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca. cânhamo, cetim, caroá, casimiras, fazandas e tecidos de lã em peças.
juta, jersey, nylon, paeo-paco, percafina, rama raion, seda natural, tecidos
plássticora tecidos inypertnealizávels e
tecidos de pano couro e veludos
Termo n. 613.947, de 23-10-63
Industeal e Mercantil Sleeplon Ltda.
Sao Paulo

SLEEPLON

-rao Paulo.
Classe 18
Para distinguir: Sabonetes sólidos. líClasse 33
quidos, pó. creme, blocos e bolas, saTitulo de estabelecimento
bão em pasta e em barras, sabão ern
bastões para barba
Têmeo n. 613.953. de 23-10-63
cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó Cia, Comercial de Vidros do Brasil
"C. V. B.
ou concretas para coloração dos labios,
São Paulo
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
c v.B.CATARME Nst
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, p6 de
'Santa Catarina.
arroz, comprimidos e em tabletes. tialuras para cabelo, • dentifrício em p6 Classes: 1, 5, 11, 14. 16, 15, 26 28,
32 e 31
liquido, concretos e em pasta, sabões
'Titulo de estabelecimento
dentifriclos, essencias, talco perfumado,
águas para e ntselesamenro da pele,
Termo ri, -613.954 de 23-10-63
sha. nisoo Jiquda, oé ou enncreto, tôni- Tip Indústria e COmércio de Artefatos
cos e vigores j ata cabeia e pelo dei)).
de Plásticos Ltda.
!ai/1- (.s em . nu'd.. pó ou concretas
São Pavio
pomadas, vernizes, tabletes, lapis. pastas, líquidos e esmaltes paia limpesa
das u . .bas, águas aie quua sacheis sara
perfumar quarto. em pastilhas, tabletes
e en pó.- prearados liatedos, era pó e
oon adas pa*ra netar o uor. vasal!na
perfumada sais vara banho
Ternio n. 613.951, de 23-10-63
Indústria Mecânica Gaigher Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA

ÁIGHER
insatirweliaaa
IND. BRASILEIRA
Classe 37
•
Roupas brancas, para cama e mesa:
' elas:a 6
•
Classe 28
Acolchoados para camas, colchas, Co- A
''. ,atua de - allmeaTa.e'aía ChaVelrosa .aorta a acementos cartelma,
artores esfregões* fronhas, guardan d ç. .n...-nigisae'ars- de c Tear-faiai,* bola- pastas capas para catálogos, - estojos
os, jogas bordados, jogos de toalhas, 'tas os ar para pnetnuatiaord, "bombaspara cartas e papes

NUYOLA

Ind. Drasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de autuaram
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. anã gnas, blusa&
botas, botinas, blusões. boinas. babádouro& bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas. elude!,
cachecols. calçados. chaéups, cinto&
cintas, combinaçõea corpinho& calçai
de senhoras e de criança', calções, cala
ças, camisas, camisolas. camiseta&
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiro&
saias, cis'aeos, chinelos, dominó& eckard
pea, Fantasias fardas para militare& cc.'
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor,
roa, jogos de lingerie. jaquetas, leque11
luvas. noas. lenços. mantas. melaig
maióa, mantas, mandrião mantilhas, pear
'atém. palas. penhoar. pulover. pelariam,
peuga pouches. polainas, pijamas. piai
-Moa. perneiras. quinsonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudo&
suspensarios, saldas de banho, sandália/
alveaters, sliorts sungas, *tolas, sota
tiens, aluks. talar, toucas. turbantest
ternos, uniformes e vestidos
T'

n.° 613.958, de 23-10-63
Latir ínioa Atlantico Ltda.
São Paulc,

"kANT/
Ind.
rasir
Eira
"
-,:se
Para daaa: . Socas "de leite slinplet'
e ,compuatos e em geleias. gorduras. lel:
te; massas alimentícias. manteigas ceig
meativeis, presuntos, paios, queijos, itn
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tueijões salsichas, sal e salames, aspe- anéis, carretéis para tecelagem e guar
nições de material p..tstico para ardas
, cialmente leite e eus derivados
tico, sacolas, sacos saquin it v..silha• mes para acondicionamento .,aso-, xi.
• Termo n.° 613.959 de 23-10-63
"aoresentações Americanas Ltda.
caras, colas a frio e colas não incluidos
São Paulo
eia outras classes. para ~racha. para
cortinam para marcineiros, para sana.
teiros, para vidros pasta stdesiva 13ci
AMERICANAS
correias, pasta e pedras para atui

Ind. Brasileira
. Classe li

itbotoaduraa para punhos, aguas ma-

bhas lapidadas, alfinetes •para adornar
stuárloa, de metal precioso, semirredoso olá suas imitações, • anéis de
dorno, balangandans, berloques, ',nos, broches, colares, contas de metais
pedras reciosas ou semi-reciosas e
lias imitações, usadas corno adornos
na cónfecção de bijouterias, correis de uso individual ara adorno, dia.
ntes lapidados esmeraldas lap'cladas,
dalhas com *mato, pulseiras, safiras
piadas, topázios lapidadas tar,..alinas
lapidadas e turquezas lapidadas

're

Termo n.0 613.961, de 23-10-63
Fotoquimica Brasil Ltda.
São Paulo

ER?ilASkl Dk

ind.' Brasileira

Termo n.° 613.965 de 23-10-63
- Lanches Mansorenses Ltda.
São Paulo

MÂN SOREN SES

/na. Brasileira
Classe 50
Impressos
• Tênno n.9 613.966, de 23-10-61
Tecidos Bela Aliança Ltda.
São Paulo

dELA AII.AN 41,

End. Brasileira
Classe 1
Para arsonguir: Produtos e preparados
químicos para serem usados .ia fotografia; reveladores, fixadores, banhos para
limpeza, banhos protetores, detergentes.
vernizes protetor contra mõfo e arraabadaras e banhos interruptores, emulsão rebaixadora e emulsão reforçada

Ciaste 23
reciaos eai geral, tecidos para coarecções em geral. para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim, caroâ, casimiras, fazendas e tecidos de lã em peças.
juta, jersey, aylon._ paco-paco, percatina. ratai, raion, seda natural, tecidos
tênâo n.9 613.960, de 23.10-63
Termo n.° 613.962. de 23-10-63
plássticos, tecidos impermeallzáveis e
Reid, Representações Interestadual de
tecidos de pano couro e veludos
Morim S. A. — Comercial. ImportaOleos Ltda.
dora e Exportadora
. São Paulo
Termo n.° 613.967, de 23-10-63
Retel Rearesentações e Telefona Ltda.
CONERCIA.Tt
RSIOL
suOR1
São Paulo

Ind.'brasileira

•

cial di
L..c.
licAnca comercial
ál"RTAW
Classe 28
gaza distinguir: Artefatos de material
Termo n.9 613.963. de 23-10-63
'Botica • de nylon: Recipientes fabri.. . Trimaco" Materiais Para Construções
plástico,
revestisnenmaterial
lados de
Ltda.
confeccionados de substancias antSão Paulo
e vegetais: Argolas, açucareiros,
ações para óculos, bules t bandejas

para telefones, baldes, bacias, boicarteiras, chapas, cabo:
rrar:lentas e utensilios cruzetas
/e
para acondicionamento de ali.
entoa, caixas de material plástico pare
Aterias, coadores, copos, canecas. co.
eres, conchas, cestas para pão, cases, capas para álbuns e para livros.
oa cestos, castiçais para velas,
Para guarda de objetos, carta.
para cbá, descanso para
a
a s:o:dores
ratos, copos e copinhos de plástico
ser ornam caixinhas de plástico
ara sorvetes, colherinhas. patinhas,
arfinhos de plástico para sorvetes, forde plástico para sorvetes, discos
e mesa, estojos. estojos para óculos,
balagens de material plástco, embe.
gen/ de material plástico para sorvei, estojos para objetos, espumas de
•loa, esteiras, enfeites rara mace&
Is, massas anti-ruidos, escoadorás de
ratos, funis, formas para doces, fitas

TR1MA

CO
NO. BRASILEIRA

Classe 16
•
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: 'Argamassas, argila.

areia, azulejos, batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chaixo
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água:
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, !ages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, maantes, filmes, fios de celulose. fechos deiras para construções, mosaicos, prade base asfáltico, produtos poso
ara bolsas, facas, guarnições. quere.- datem
s para chupetas e mamadeiras, guar tornar impermeabilizantes u argamasMei para porta-blocos. Juarnições sas de cimento e cal, hidráulica, padre.
u z% produtos betuminosos, impermea,
niz
a liquidificadores e para batedeiras glh
tes. liquidos ou sob outras formes
frutas e legumes, guarnições de maplástico para utensilios e objetos, para revestimentos e outros usos nas
arnições para bolsas, garfos, galerias construções, persianas, placas para para cortinas, jarros, laminados pláa- vimentação, Peças ornamentais de cima*.
coa, lancheiras, mantegueiras, malas, to ou gesso para tectos e paredes. parf
•rinóls, prendedores de roupas. putrado- para forrar casas, massas anti-nli os
uso nas construções, parquetes,
es para móveis, pirai. pratas. palitei,. para
portões, pisos, soleiras para porpás de cosinlátt. pedras pomes arti- portas,
tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.
dai& porta-pão. pulseiras para rei& tas,
tubos de ventilaçao, tanques de do
los, protetores para documentos, pa.‘ eas mento,
vigas,- vigamentos. vitral
doméstico,
dores de água para 1130
-copos, porta-niquela. porta-notas,
Tenmo a.° 613.964, de 23-10-63
oco:untos, placas. rebites rodiO. — Cia. Brasileira çfs
, recipientes, suportes, suportes para
Construções
ardanapos,
saleiros,
tubos.
tigelas.
Li)08
São Paulo
para ampolas, tubos para seria...
EC.B.C.
-CIA.
8RASILEIRi
, traveisas, tipos de material plás
.Cl CONSTRUÇ6ES".
tsmeril em pedra, em pó. , em disco,
itn pasta para afiar. moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
íkess comercW
para ladrilhos a adeelv.oe pus melei"

rr:

RETEL
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termos as. 613.968 e 613.975, de
2340-63
Ebeq Produtos Quimicos Industriais
Ltda.
São Paulo

buchas para jurado, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais, bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochira
de motor, câmaras de ar, chupetas cordões massiços de 'borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebra jacto
para torneiras, fios de borracha lisOL
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para veiculas,
lancheiras para escolares, laminas de
borracha para degraus, listas de borracha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, pro-,
tetores. para para-lamas, protetores de
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, paras para businaa,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios, revestimentos de
borracha, rodas ' de borracha para m4veia, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de breque, asembaio e isoladores, suportes, semipneumáticos, suportes de câmbio, sanfonas de partida, saltos, solas e solado.
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, cavadores de porta, Wein,
tubos, tampas de borracha para contanotas, tinas de borracha para elaboração
• de substâncias quimicas

DURICOLA
ind. Brasileira

BELMONTE
ind. Brasileira

Classe 1
Cola e lacas
Têm" a.° 613:969, de 23-10-63 Juan Rivera
São Paulo

gSCOLAS
INTERNACIONAIS
Classe 33
Titulo

,

Tármo a. 9 613.970, de 23-10-63
Bar "Afonso" Ltda.
-

São Paulo

'Ferino n.0 -613.972, de 23-10-63
Armações de Aço "Belmonte" Ltda.
São Paulo

AFONSO
End. Brasileira'
Classe 50

Impressos
41•10.11.1.01111=11111..

Crê:moi-as. 613.971 e 613.977, de
23-10-63

"ram" Divergiu

,:f111

Brasilei"

\ Casse 50
Impressos
Classe 39
Parti aistbiguir:
Artefatoi &borrada,
borracha, artefatos' de borracha para
velculos, artefatos de borracha não Sn.
cit.:idos cai outas classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos pare cadeiras, borrachaa para aros, batentes de
titoke5 banhas de estabilizados. buchas.

Classe 90
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,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares. berços, biombos,' cadeiras, carrinhos
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de janlar e sala de visitas, conjuiztos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, 'espreguiçadeirasi guarda-roupaa, estantes, mesas, mesinhaa, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa'avisa°, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronat-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros •
vitrines
•
aarmo n.° 613.973, de 23-10-63
Cais, sie Carnes 'Dois Irmãos" Ltda.
São Paulo

•

rInD(CESB2liseâra.
e 50
mor

Tinimo a. 9613.974, de 234043
Representações "Glória" Lida.
São Pavio

tnda•nrntilaira

~siam, para marcineiros, para carp im- televisão, jornais. programas radiola:d.
teiros. para (vidro& pasta adesiva para coe, peças teatrais e daematográficas
e revistas impressas
correia, pasta e pedras para aflar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
Termo
11.
0 613.984. de 23-10-63
em Pasta para afiar, moer e desgastar,
Adminatração de aeDD 5.A•
rebolos, adealvos para tacos, adesivos
SM Paulo
de calçado@

Classe 80

Termo a.* 613.979, de 23-10-63
Cardados Imiti Ltda.
São Paulo

Luramos

Termo a.° 613.976, de 23-1043
Indástria e Comércio de Artefatos de
Nitros "Eddy* Ltda.
São Paulo
T

EDDY
ad. tsraaileira

Classe 35
Carteiras, tapas para Alheias e para
timos, estojos. mala& porta-chavem . pasts.s. salto& solados, valima e ~em
Termo n! 613.978 de 23-10-63
Colhas Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paul,.

COLLINs
T.a, Brasileira
•
(.iame
Para disbnguir: Artefatos de &abulai
plásticos e de aviou: Recipentes fabricados de material plástico. ftVtitielelk
toa confeccionados de substancias ani.
mais e vegetais: Argolas. açucareiro&
armações para óculos. bules bandejas,
bases para telefones. baldes bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos

t
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- .erça-tetra to

n

vos, cromados, norantes, atesaiosi doa(
comete% desincrustante& dlmalvcntall
emulsões fotográficas, enxofre, éter., 4111
radies. estearakm fend. eines acnatO

8_,INCQ"

ADMINISTRAÇÃO DE REM

JURITI _
tad. Brasileira t

tergentes, ~tatos, água acidulada pa
acumuladores, água oxigenada ara
!aduai:Ui& anafa; banhos tira ga/v
:aça°, betam. bemol. betumai. bines
botado de ?sódia, de clássica cal virgpai
carvões, carbonatou, catalisadores, cehtt
fase, dispas fotográficas, composiçõeg
extintoras de incèndlos, cloro, corroids

brados para fotograBes, fixadoras, flabi

Classe 35

dos para freios, formal. Meato, indail
Mais, &tordo& !andantes para solda*

.

galeardsadores, gelatina para fotografia('
- e pintura, giz, fila:Crinas hidrato& hidnfs)
Termo n.° 613.985, de 23-1043
saltitou insperamabilizantes, kwh:retal
Pios
Sinco
Administração de Bens s A. lacas, manas para pintura, inagaéni
São Paulo
Termo n.° 613.980, de 23-10-63
ameretrio; nitratos, neutailizadoms, afd
Casa Nanoi Ltda.
me:celuloses 6xidoa, oxidamtes, óleos
São Paulo
ra pintura, óleo de babaçu prodtithf
químicas para hapreaailo, otassa indicai .
AOMINISTRACX0 1:1,f BENS Sb
iria papeis emulsionáveis. paia a falem
LOC'
gmia. papeis de turnesol, papeis betar
Ind. Brazi/eira
gráficos e .rellocopista, pelicular atendt
Lf papeis para fotografias e amálise41
'lasse SÓ
de laboratórios, Pialliaatial. Potassa. Pó*
-some Comercial
Impressos
stfetálicen para a composição de tintas,'
Termo n.9 613.986, de 23.1043
preparações para fotograilm, produtos'
Termo a.* 613.981. de 23-1043
"Fazei —• Em labgannes
para aiquelar, pratear e cromar, Produg
BKEsola
Empresa de Contabilidade "Fasel
Embalagens e Laminados tos para dilue tintas, prussito: ;cativar*
e Orientação Comercial S .C.
Limitada
semovedorea, revela dores; sabão neutras
São Paulo
São Paulo
sais, salicilatos, secantes, sensibrdzanteag
Titulo de Estabelecimacch

Classe 8.

dilutos, toda caustica. soluções ‘Pilnil41
em de uso Industrial, solventes, *anãs

LIDADZ
ett
.
Affil
, DE COAT
EIItsovta
zIMPaark:15

palitou para madeira, ferro, paredeee
construções, decorações, cosem tecidosé
fibras, celulose, barcos e veiculas, tais,.
co isdustrial,, thiner: verdum zarcão

Nome Comercial

indarasileira

para ferramentas e utensíliot crmsamis .Termos na. 613.9824k 613.983, de
caixas para acoachamtaineato de . ali23- 10453
mentos. caixas de material plitsvco
Ademnistração de Bone 5.k.
para. baterias, coadores, copos. caneca& Situo
São Paulo
Classe 50
tolheres, colchas. cestas para pio, era.
Para cnatinguirt O timbre cm ....os•
tinhas, capas para lebta,na e para tivros,
reate usado em papeie de carta.
cálices, cestos. castisais para veiai.
PaPéll
de oficio, cartões comerciais e de vim.
atizarpara guarda de ob)et,v1 cartuchos,

Classe 8
Par adistinguir: Alambiques, aparelhos,
aquecedores a vapor. aparelhos
aquecer edificios, aparelhos registrado/. , •
rea e medidodes de distando,, apare.

lhos péra purificar aguas, aparelhos dei

galvanoplastia, aparelhos para ~Uai .

formigas, aspiradores maçaricos, balaridt,,
ças, bitolas, tacheadmes.elétricoa de
•
belo caixas de descarga, casearas frigod
rificas, chaminés de aquecimento, chez.:

tas, envelopes de qualquer tipo, fatura& duplicatas, letras de cambio, cheI ques. notas promissórias. debêntures,
apólices, ações, folhinhas passagens
aéreas, ferroviárias, rodoviárias, mar!. ais de rádio, doradores para agua. comi,
de plásticos para sorvete& fona:lobas
tinias, bem como bilhetes de sorteios formador para chapéus, aparelhos cora..
de plástico para sorvetes, discos de
Ind.. Brasileira
tadores, estufas para aquecimento,,
mesa, estojos. estojos para óculos, emTermo n.° 613.987, de 23-10-63
todas para plantas, ferro de aqueook,
balagens de material plástico para sorFase'
Embalagens e Laminados ferro de engomar e plimar, ferro para:.
vetes, estojos para objetos, espumas de
L.mitada
calafetar,- filtros e aparelhos filtrante&
Clame
21
*vima. esteiras, enfeites para autmaóSão Paulo
fogees em geral. fornalhas para óleokk.
veta. escoadores de pratos, ou gam aati- Freio (parte integrante do veiculo).
gasogênio, gasômetros, geradores dó":
ruidos. formas para doces, fitas Isolan- mecanismo para acoplamento de veigaz, de vapor, bidrometros, incxabadcirai
tes, filmes virgens, fios de celulose. culas ferroviários, orelhas de parada
para chocar ovos, maçaricos para sciP:
fechos para bolsas. facas. guarnições, para aparelhagem de tração, amortecedar, máquinas de pesar, medidores. mil: 3
guarnições para chupetas'. mamadeiras, dores de choques, muucroques, carro
verizadores, queimadores de óleo. Para
guarnições para porte-blocos. guarni- Ónibus, automóvel, anteparos, linto enEMBALAGENS E LAMINADOS LIDA.
raios, medidores de gaz. pendulas. pC4•
ções para liquidificadores e para bate- alinhes" alavancas, alavancas de
clunaos pae'a balanças, registros de caixaai
deiras de frutas e kg =CL guarnições bio, alavancas de freios, breques, barapaerlhos de alpsechnentos para instala.
de material plástico para atendlios • ras de freio, braçadeiras de mola, buNew e Comerch..
objetos, guarnições para bolsas, garfos,
p3M1 em ediridos, tubos acusticos, var.,
.barcos, barros de tração, barras Timos
galerias para cortinas, jarros, laminados chas,
á
613.993,
de
vidas
para descarga automática. vent!.
de direção, cabos de veiculo& carroceplásticos. lancheiras. mantegueiras, ma- rias,
23-10-63'
!adores, verniera. aparelhos, geladeira,
ehassis,
carcassas,
coroas,
capotas.
Ias. orin&s. prendedores de roupas, pisIndústria e Com. Aniazo-m Lida. chatas elétricas, chaves revendvels, dias
andores para móveis, pires, pratos. pali- engates para veículos, engrenagens, emSão Paulo
ves estrela, triángulo, chaves de ca.. .
teiros. pás de cosinha. pedras pomes ar- breagem. feixes de molas, hélices, momando a distancia, compensadores de
/leiais, porta-pão. pulseiras para reló- Ia& motociclos, mancais de velados,
artida e auto-transformadores, encera.
gios. protetores para documentos. pu- pedais, paralantas. porta laterais, pideitas, aspiradores de pó, espalhadores .
nhões,
porta-rodas,
parai:sisas,
paraxadores de água para uso doméstico,
de cera para enceradeira,, liquidifica.
choques.
pistões,
rodas,
reboques,
tam«
porta-copos. porta-n,queis. porta-notas,
dores, panelas de pressão, batedeira:
porta-documento& placas, rebites. rodi- bores de freios, varetas de velculot,
de bola, máquina de lavar roupa, toe.,
dias, recipientes, suportes. supurtes casal bicicletas, motocicletas, retentosts, aros
radeiras, ventoinhas e tostadores
•
'mios
para
veloalos,
para
bicicletas,
ladrilhos e adesivos para az, tido&
vett
ulos,
cubos
circulares
para
crepes
peças. carretéis para tece'ágeom e guarClasse 13
r,,,
Abotoad uraságuas ma."
nições de material plástico para indús- de veiculoa, deshgadeiras fronteists
CIL= 1
eia test& colas usadas nas indústrias. para veiados, motociclo. manivelas
rolhas lapidadas, Xe'para adornar ''
guardanapos. saleiros, tubos. tigela& para-lamas, vareta:, de controle do Para distinguir: Absorventes, acetona, 4111.11 'oropasd rasam ap MogranssaA.,..
ácido., acatamento e coloração de fi- precitos ou suas imitações. roteia de
afogador e acelerador
tubos para ampolas, tubos para seriabras, tecidos, couros e celulose; água [adorno, balangaadans, berloques. bria.' -.
pas. travessas, tipos de material AsClasse 32
ka cambes. sacos, saquinhos vasilha- Almanaque& anuários, álbuns !repres- ras, alcool, albumina, ardlinas, alumes, cos. broches, colares, contas de easetai&,;,
mes para acOndicionamentu vasos ii. am, cartazes, catálogos, jornais nado alvaiade, alvejantes industriais, alind- ou pedras
osas red
ou semi-redossil e,
taras, colas a frio à colai sio incluídas mia. e .estrangeinsa. publicações Impres- ai* em pó. amol am anti4acruotantet suas Imitações, suadas como adornou
mi outras cl isso, para' borracha, para sas, revistas. Propaganda em rádio, anil-oxidastes, anil-corrosivos, satã- de,
~Scan :2Nos:teria& sorna"
coadores para chá, descanse; para pra

1:210

tos. copos e «'pinhos de plástico para
sorvetes. caixinhas de piastes) para sorvetes. colherinha& puirmos. garfinhos

`J'airei

.

al. E:3.988

IMIIZOIRS13 ,
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uso individual ara adorno, dia- ganchos para pesca, guisos para crian-

Térmo n.° 613.999, de 23 - !0 -63
Vamo a.° 614.002, de 23-10-63
lapidados, esmeraldas apidadas, ças, Imitem, anzóis, iscas artificiais S.I.A.M. Sociedade Industria l Ame- "Calpinho" — Comércio le 1Vlateriaia
ricana de Máquinas Torcuato
com santo, pulse.ras, safiras paia pesca, jogos de damas, jogos . de
para Construção Ltda
Di Tella S.A.
topázios lapidados turmaliaas dominó, jogos de raquete, linhas' para
São Paulo
pesca, luvas para box, para esgrima,
Cão Paulo
ades e arquem lapidadas
para jogador -de soco, más'caras carnaPa2.1103 a siam
CALPINHO
valescas, mesas de bilhar, de campista
Classe 21
Industrie.
Brasileira
distinguir: Veículos e suas partes de roleta, de xadrez, Mobilias de brinquedo,
mitaaturas
de
utensílios
duméses: Aros para bicicletas, autoCasse lb
auto-catainheies., aviões, amor- 'ticos, patins, patinetes piões, petecas,
Para utaunguir: Materiais para tonstrualavancas de câmbio barcos plarquetas , para ginástica, peças de
ções e decorações:. Argamassas, argila.
a. braços ,ara veiculos. bicicle- jogos de damas, dominó e xadrez, peloareia: azulejos. batentes, balaustres, blocarrinhos de - niao e carretas. cama tas,- pianos e outros instrumentos musicas de cimento; blocos para pavimenta'carros' ambulantes. caminhões, cais de brinquedo, pistolas de atira:
ção, calhas. cimento. cal, cre, chapas
tratores carros-berços. carros. Ilesas, pap.agaios de papel, panelinhas
isolantes. caibro. caixilhos, colunas,
carrosarrigadores carros cara quebra-cabeças em forma de armai,.
chapas para coberturas caixas d'água,
raquetes," redes de pesca, redes para
Ciltroffittina chassis. chaas
caixas para coberturas, caixas d'água,
para veículos, cubos de veiculos logos, rodas de roletas, revólver de
caixas de descarga pra boa edificaos para máquinas de escrever, brinquedo, soldadinhos de chumbo, tações prernoidadas, estuque, emulsão de
Para veiculos, direçao, desii. bleiros para jogos, tacos de bana!,
base asláltico, estacas, esquadrias, estruÇOI.
turas metálicas para construções, lameestribos, escadas rolantes, ele. tambores para crianças, tarnou.eus,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
para passageiros e para carga tamboretes, tênis de mesa, trens e viasde função. !ages, lageotas. material isoates para canos, eixos de direção, férreas para brinquedos, varas para
lantes contra frio e calor, manilhas, masfronteiras para veiculos guidão.
pesca. vagonetes e zepelins
sas para revestimentos de paredes. maativas, lanchas, motociclos, molas.
Classe 6
deiras para construções, mosaicos. proTêm() a.° 613.994. de 23-10-63 I
clettua motocargas. moto furgões,
Máquinas amassadeuas para o
dutos. de base astáltico. produtos para
tabaco de pão
velas, navios, ôniims. para -choques. Geo-Estac S.A. Indiist. ia, :4 - 11 creio
tornar ampermeabilizantes as argamase Estaqueamenelamas, para-brisas, pedais. pantões,
sas de -cimento e cal, hidráulica. pedreTêrmo n.° 614.000, de 23-10-63
Sa,
para bicicletas, ralos para biciclegulho. produtos betuminosos. unpermea.
(Prorrogação)
reboques, radiadores para veículos.
biiizantes. Líquidos ou sob outras formas
S.1
.
A
.M.
Sociedade
Inclustaal
Amuepara veículos, selins. macias tiJEO—BSTA.0
para revestimentos e outros usos nas
ricana
de
Máquinas
Torcuato
para veiados, vagões. velocipe.
construções, persianas, placas para paInd. Brasil el.ri
Di Tella S.A.
varetas de controle do atogador e
vimentação. peças ornamentais de cimenSão
Paulo
adota tróleis, troltibus, varaes de
to ou gesso para tectos e paredes, papel'
i
para torrar casas, massas anti-ruidos
CRITOIN toletes para carros
Classe 26
para uso nas construções. parquetes,
Artigos da Llai.5S,
tefatot de madeira em geral: Argoportas, portões, pisos, soleiras para porde 23-1u,g,à
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taalgudarei, armações para balcões Tèrmo
cos tubos de ventilação, tanques de cipara vitrines, artefatos de madeira "Vig — Vota Liasta%. ‘, (.):g 11 . 2‘ty Á'
COM • r,ial S.C.
mento. vigas. vigamentos. vareis
caixas, tppume, bandejas, barris.
es, batedores de carne, caixas. caia
Termo n.° 61i 003, de 23-10.63
caixote., cavaletes, cunhas cru.
"Calpinro a — Comércio de Materiais
Ias, cubas, caçamba, colheres, cestos!
VI ClaVI
para Construção Ltda.
Classe 6
'a Sa7a. V a
pau, cepos para cosinha, cabos¡
São Paulo
Ind. Braáileira
ferramentas, cantoneiras. angra.
Maquilais para lavar automóveis e
estrados, esterinhas, estolos. ex.'
'suas partes
CALPINHO COMERCIO
iras, embalagens de sadeira.;
myrru TAIS PARA COnsTRUÇU
Classe
ai
Térrno
na
614.001,
de
23-10-63
formas,
gaiolas.
guarnições
(IN
LTDA.
de todia os imp esS.); da
Indústr a Metalargica Das Fodor
MI porta-blocos, guarnições para cor O timbre
tirrna
Limitada
guarnições de made,ras para
São Pauk
!lios domésticos, grtos. malas de —•- - hl 3 99b. de 23-hl bi
Nome ....onacrcoo.
eira, palitos, pratos pipas pinos • rèrmo u...'
São joão Contabiltaaaa e
adores, prendedores de aupas, pe Escr taras Despachos
1
—
Têrrno na 614.004, de 23-10-63 _
S.C.
Is monogramas, palitos. pasinhas.
Italçarma" IndKstaa e Comércio de
São Paute
Fôrmas para Calçados Ltda.
os e colheres para sorvetes, papara dentes, táboas de passar couSã.. Paulo
SA,9 J049 r•
ta, táboas de carne. toneis torneiras.
"t••8.ES,
Lnd..
rea, tarapas, suaartes de madeira.
BRASILEIRA
rodiaha, rolos, rei, aiS e vasos
CidàSe
Classe 49
O timbre de todos os impresia,
. as, brinquedos, artigos despor r iaus e
Toll
comerciai da firma
Classe 5
passatempos, a saber: álbuns para reClasse 26
matar e armar aviões, aútomóveis.
.
997
de
23-10-63
°
613
.
Têrmo n.
Formas para calçados
*roa, argolas, bercinhos, bonecas. bane- fitia P I --- Importadora e Exportadoral Aço em bruto, aço prepara..... aço
doce, aço. para tipos. aço fundido aço
cos, baralhos ie cartas bolas para
Limitada
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço Termos ns 614.005 ts 614.007, de
todos os esportes, brinquedos em torna.,
São Paute
23-10-63
refinado, bronze. bronze em bruto ou
bilhade animais, balões de brinquedo,
Sumis Maria Costa
brinquedos
parcialmente
trabalhado,
bronze
de
litlin
tas, brinquedos mecânicos,
manganês, bronze em pó. bronze em
tnd. Brasileira
SI forma de instrumentos musicais,
barra,
em fio, chumbo em bruto ou
brinquedos em forma de armar, brin.
.
1 parcialmente
preparado. cimento mequedas de borracha com ou sem assoClasse 41
tálico, cobalto hrufo ou parcialmente
ado, carrinhos, carrocinhas, cammadate
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras Frutas em geral, frescas. secas a.a. trabalhado couraças, estanho bruto ou
talizadas e em caldas
parcialmente trabalhado. ferro em bruto
Classe 45
Para esporte cartões para lato, casa
bruto ou parcialmente trabalhado ferro Plantas sementes. muda para a ayri
613.998. de 23-10-63
abas de brinquedo, casinhas de armar.
Têrmo
em barra, ferro manganês. ferro velho
cultura, horticultura, fluoricultura
cadeiras de brinquedo, carteiras e enBrasilia S.A. Consti ., .es de
gusa em bruto Ou parcialmente traba
Flores naturais
nreend meatn.'.
VeloPes com fõlhas para recortar e
lbado,
gusa
temperado.
gusa
otaleável
Classe 19
P oc.
armar, calçados para bonecas, corda:
lâminas de metal. lata em allba, !atar
avos em geral. inclusive C.
Aaea
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
sai falha. latão em chapas. latão em bicho
da seda, animais v vos. bovu ntbs
de dados, caixinhas de música,
vergalhões. liga metálica, limalha* ' caprinos,
BRAS' LIA S. A
galináceos e sumos, ovituss
o
.,
dattios,
discos,
dominós,
espinmagnésio, manganês metais não trabaCONStTI,TORES DE
zo
patos e marrecos
espingardas
de
:
gardas de brpinquedo,
lhado. ou parcialmente trabalhado, meIttPRE'ENDILMIPPOS
vento, estaquinhas para togar, enigmas
tais em massa, metais estampados,
Classe 41
engenhos de guerra de hanquedo, fermetais para solda, niquel, ouro, zinco Aimaaaação para aves e outros ...,
Nome
Comercial
rinhos de engismar, ferramentas para
comando - e zinco liso em ralhas
mais, banha, carnes, chouriços, leite
.tanças, figuras de aves e animais,
_____ línguas, legumes mortadelas, mantel,
figuras para lago de xadrez, fogões e
ga, resuntos, paios, queijos, salsichas
fõgãozinros de brinquedos, jogos de
• salames e toucinho
.-PREÇO
DO
NÚMERO
DE
ROJE:
CR$
5,00
,
futebol de mesa joelheiras para esporte.
ae
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