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SECÃO III
ANO XXII — N.° 51

CAPITAL FELERAL

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 1964-

O Sr. Secretário exarou o seguia.
te, — Conheço do recurso interpos.
to, de acôrdo com o artigo 50, pa.
rágrafo único da lei n° 4.048, de 29
.Decisdes do Sr. Secretário da
de dezembro de 1961, e da Portaria
Indústria
41
zwu,0
r000rrenoo ao W 216, ue 27-10-1963, e lhe dou pra.
— 56.159: M.ocieio de Utilidade para:
Novo modelo de grampo isolado, despem° que indeferiu o temo . nu. vimento para reformar o despacho
/3.10, 10 de março de 1964
61.1o9: Modêlo de Utilidade recorrido ae fls, e conceder o regia.
0Sr. Secretário exarou o seguinAnselind Cerello 5, A., Indústria te despacho:
sem restrições
nos termos exem.
para: uma nova disposição emtro
piares
es o processo.
Comercio — Recorrendo do des. , Conheço do recurso interposto de guarda-chuvas.Em 4 de março de 1964. —
Joãé
oualo que deferiu o têrmo 52.536 — acOrdo com o artigo 50, parágrafo u sr. oecreuario exarou o seguiaI. C. Verciarti, Secretário da In.
dooêlo ,de Utilidade para — Novas Único da lei 4.048, de 29-12-1961 e da te uespacno,
lisposiçoes introduzioas em vassou. Portaria to 216 de 27-10-1963, e lhe! Coniieço QO recurso interposto de dústria.
Indústria e Comércio de Artefa.
'as — de Irmã& Dei Rey Ltda.
nego provimento para manter o acero° com 6 artigo 56 paragrafo
) Sr. Secretário exarou o seguinte despacho recorrido que aplicou ao , utile° ua Lei 4.046, de 29-12-1901, e tos de Tecidos Carmo Bianco 5 A.
Recorrendo
do 151.080:
dzspacho marca:
que. in.
lespacho.
pecado de fls, o artigo 11, Parágrafo, de Cortaria n° 21o, de 27-10-19b3, e deferiu
o temo
do
Código
da
Propriedade
Inclualhe
nego
provimento
para
manter
o
19
Conheço do recurso interposto, de
Belgarbo:
mordo com o artigo 50 parágrafo trlal (Modêlo de Utilidade sem o' despaGno recorrido de ils, com .apli.
t caçoo do artigo 11, ii 1 9 do Cotugo » O Sr. Secretário exarou o se.
ártico da lei 4.u48, de 29-12-1961, e requisito de novidade),
j
ca. cropriedaae Industrial, falta de guinte. — Conheço do recurso inter.
ia Portaria 119 210 de 27-10-63, e lhe
março
posto de acordo com o artigo 50,
lego provimento para manter o des. 1. C. Verciani; Secretário da Intata- novictacie em modêlo de utilidade,
único da lei 4.048, de 29
puiu, recorrido que Concedeu o pri- trio.
I Rio, 4 de março de 1964. — José parágrafo
de dezembro de 161 e da Portaria
vilegio com aplicação do artigo 10 e
1. C. Verciani, secretário da Indils- w
216, de 27-10-1963, e lhe nego pra.
Georges, Noel, Marius Giraud —
seus parágraios do Código da ProRecorrendo do despacho que indeke.
prieuade industrial.
rtodolfo Reli —recorrendo do des- vimento para manter o despacho
Rio, 4 ao março de 1964. — José riu o térrao — 59.826: privilégio de pacho que indeferiu o têrmo 61.581: recorrido de fls. que aplicou ao
caso o artigo 95, ny 17 do Código da
1, C. Verciani, secretário da Indús. invençao para processo de fabrica- Modélo de Utilidade: Novas dispa. Propriedade
Industrial, — Registro
çã.o de óxido de titânio puro, mais! ações de guarda-chuvas,
tria.
impeditivo
n°
221.625.
Leo — Lorch Recorrendo do particularmente sob a forma de
O Sr. Secretário exarou o seguin.
Em 4 de março de 1964.. — José
despacho que Indeferiu o térrao — tilo.
'te;
1. C. Verciani, Secretário da In53.i94: Moder, de Utilidade para:
O Sr. Secretário exarou o seguinConheço do recurso interposto, de dústria,
klatintor de Incêndio,
te despacho:
acordo com o artigo 50, paragraf o
O Sr. Secretário exarou o seguin- Conheço do recurso interposto, deiÚnico
da Lei n Y 4.048, de 29-12-1961, Justin Worms — Recorrendo do
te despacho. Conheço do recurso
acordo
com
o
artigo
50,
parágrafo
e
da
Portaria
ir 216, de 27-10-1963, despacho que indeferiu o Uniu)
interposto de acordo com o artigo único da Lei 4.048, de 29-12-1961, e
159'784
marca:do
Casa
Justin
50, parágrafo único da Lei 4.048, de da Portaria n° 216, de 27-10-1%3. e lhe nego provimento para manterWorms.
——
Conheço
recurso
ia.
e o despacho recorrido que aplicou o terposto de
29-12-1961, e da Portaria n Y 216, de
acordo com o artigo 50,
lhe
nego
provimento
para
manter
o
artigo
11,
5
1°
do
'Código
da
Pra
parágrafo
único
da
Lei
4.048,
de
29
27-19-1963, e lhe nego provimento
despacho recorrido que indeferiu o prieciade Industrial, falta de novida- de dezembro de 1961, e da Portaria
para manter o despacho recorrido de pedido
inicial por falta de novidade. de em modêlo de utilidade.'
Lis, que aplicou ao artigo 11, pará- (laudos de ris. do Instituto Nadon9 216, de 27-10-1963 e lhe dou provi..
Rio, 4 de março de 1964
. --- José mento,
grafo 10 do Código da Propriedade nal de Tecnologia) .
para reformar o despacho
'1. O . Verciani,
Industrial (falta de novidade)
Secretário da Indús. recorrido de fls. e conceder c) regia.,
Rio,
4
de
março
de
1964.
—
José
tria,
Rio, 4 de março de 1964. — José
tro na falta de impedimento legal,
1. C, Verciani, Secretário da In. 1. O. Verciani, Secretário da Indús- Schering Produtos QubniC08 e Em 4 de março de 1964. — José
trio:
dústria.
Farmacêuticos S. A. — No pedido 1. C. Verciani, Secretário da In.
Casa da Borracha S. A. — recor. Metalúrgica Paulista S. A. — Re- de reconsideração do despacho de &latria.
rendo do despacho que indeferiu o
arquivamento do têrmo Ir, 87.094:
Justin Worms — Recorrendo do
têrmo — 55.577: Modêlo de Utilida. correndo do 60.824:
despacho
que indeferiu
marca Eutral.
despacho que: indeferiu o têrmo
Modêlo
de Ut
de para: Modelo de capa à prova d' odada
termo
a' 60.824:
para
Registro ou torneira des- O Sr. Secretárlo exarou o seguin- 159.786: marca: Casa. Justin Worms.
água.
montável, com válvula cilndrica.
te, — Conheço do recurso interpos- — Conheço do recurso interposto de
O Sr, Secretário exarou o seguiu. O Sr. • Secretário exarou o seguin- to de-acôrdo com o artigo 50, pará- acOrdo com O artigo 50, parágrafo
te despacho:
grafo único da lei .048, de 29-12-1961, único da Lei 4,048, de 29-12-61, e da
Portaria nY 216 de 27-10-1963, e lhe
. Conheço do recurso interposto, de te despacho:
Conheço do recurso interposto, de e da Portaria nY 216, de 27-10-1963, dou provimento
para reformar O
acordo com o artigo 50, parágrafo acOrdo com o artigo 50, parágrafo e dar provimento ao mesmo para
único da lei 4.048, de 29-12-1961 e da
reformar o despacho de arquiva- despacho recorrido de fie, e conceder o registro na falta de ImpediPortaria 216, de 27-10-1963 e lhe ne- único
da lei 4.048,
4ede29-12-1961,
27-10-1963,ee mento de fls, e conceder o registro mento legai,
da Portaria
ne 216,
go provimento para manter o des. lhe nego provimento, para manter pleiteado a fls.
Rio, 4 de março de 1964. — José
pacho recorrido de ris, com aplica,
do o despacho recorrido, que bem apli- Em 4 de março de 1964. — José
C, Verciani, Secretário da Indús.
ção do artigo 11, parágrafo 19
I. C. Verciani, Secretário da Indústrio.
Código ida Propriedade Industrial Código
cou ao caso
o
artigo
11,
5
1*
do
tria.
•
da Propriedade Industrial
Cia. São Patricio Fábrica de To.
(Modêlo de Utilidade),
(Modelo de Utilidade sem o regul. Cia. Brasileira de Eletricidade ciclos De-Lho — Recorrendo do des.
,março e
. — os sito de novidade) .
Siemens
Schuckert
—
8. A. — Re- pacho que indeferiu o térrno 200.381
I, O. Verciani, Secretário da In.,
correndo do despacho que "'feriu o — Marca — São Patrick). — Conhe.
dústria,
Rio, 4 de março de 1964. ___ Josétêrnio
Miguel Abujamara — Recorrendo 1. C. Verciani, Secretário da Incida. tor. nY 139.582 — marca — Elmo- .ço do recurso Interposto, de actirde
som o artigo 50, parágrafo único
do despacho que: Indeferiu o têrmo trio.,
DEPARTAMENTO NACIONAL
/
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PFROPRIEDA_ DE
INDUSTRIAL.
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Repartições, públicas'
• deverão remeter o .expédienlé
destinado à publicaçãd
jornais, •dieiriam-ente, 'até às
' 15 horas, exceto aos sábados,
- quando deverão fcizê-lo até às.
.11,30 horas.,• •',' .;- • ,
As rectriniáções perlarem:
les ' à matéria retrilndela, nos
easos de erros Ou omissões, deverão 'ser . formuladas por ' escrito, à Seção de _Redação, chis
às 17,30 horas, •do máximo
tzté 72 horas após a saida dos
órgãos oficiais.
-:08 originais deverdo .ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem :de direito, rasuras e emendas.
Exceli i- odas 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 validade de sons assinaturas, na
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- - As Repartições' Públicas

• assinaturas
cingir-se-10 às
:
anuais renovadas até 29. de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
1 fevereiro de cada ano e , às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.. - •
-A fim de possibilitar 'a reCHEFE are/ SERVIÇO Dht HUBLICAÇÕES
csm-a DA SEÇÃO DE REDAÇÁO
MVRILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa . de valores acompanhadt.s de esclare.cintentos quanto
á sua aplicação,. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefesaçÃo
rencialmente
cheque ou vale
do
'fflecari o. publicidade
•xpedionto do Departamento
postal, emitidos a favor-do
ra r. cria . dm P•oprladade Industriai de Mint•t•rie
da indústria • Comercio
Tesoureiro do Departamento
de im prensa Nacional.
•.
Frtso ru,a elcInas do Departamento de Imprensa Nac:onal
-, fis suplementos às ediASSINATURAS.
ções dos órgiios oficiais o se
fornecerão aos assinantes que
IIEPARTIÇIÕEs E Pi.nuct:LAREs
FUNCIONÁMOS
os solicitarem no ato da assi..,
natura
.
Capital e- Interior: ,
Capital e Interior:
feO
funcionário
público
600,00
Seinesire
.
.
' emestre
Cr$
S
Cr$
.
930,00
deral, para fazer jus . ao desAno
.. • .. . Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
conto indicado, deverá provar
" ExteriUr:
Exterior:
esta condição no ato da assi,
n
Ano
• Cr$ .1.000,00 :talara.
. . . Cr$ 1.300,00
Ano , . .
- O custo de cada e.ieniplai
parte superierdo enderêço vão continuidade no -recebimento atrasado dos órgãos oficiais
imprassos o -número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês e o ano em (es providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo.
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00„ por ano
que findará.
A fim de evitar solução de nrinima, de trinta (30) dias.
decorrido.

da Lei 4.048, de 29-12-1961, e dayor, cretário exarou o seguinte despa- • concedido, com a Infração do artigo
Exigência
tarja n o 216, de 27-10-1963 e lhe nego cho. — Conheço do recurso interpos- 95 n o 5 do Código da P.- Industrial.
4
de
março
de
1964..
José
Alaíde Pereira Moraes — na resprovimento para manter o despacho to, de acordo com o artigo 50, pai Em
I I.' C. Verciani, Secretário da In- tituição da fiança de Agente de Prorecorrido de fls. que aplicou ao pe. rágrafo ilide s° da Lei 4.048, de 29 dústria.
priedade Industrial, de Jorge Neves
dido de fls. o artigo 95, n" 17 do de dezembro de 1961 e da Portaria
Auicenobile Manufacturing Associa- Moraes — processo 2,109 , de 1963.
Código da Propriedade. Industrial
216, de 27-10-1963, e lhe nego pro- tion, Inc. — recorrendo do despacho — Preste esclarecimentos.
&anterioridade registro 109.106, 'fi- n9
vimento para manter o despacho que deferiu o termo n o- 247.421 —
•
gura de una Bispo);
recorrido de fia que aplicou ao caso marca: Auto ,Americano — do reRio, 4 de março de 1964. — José
Manufatura de Brinquedos Estrela
o artigo 95 número 5 do Código dai querente: Auto Americano Importa- S.A. e Indústria de Artefatos PiásSecretario
da
/nelas1. C. vereiani,
dora
S.A.
—
O
Secretário
exarou
o
Propriedade Industrial.
tria.
seguinte: - Conheço do recurso in- ticos Impermetex- Ltda. — No pedido
Em 4 de março de 1964. — José terposto de acordo com o artigo 50 de reconsideração do despacho do
Auto Americano Importadora S.A.
único da Lei 4.048, de deferimento do térmo no 141.640 —
— Recorrendo do despacho que in- 1, C. Vcrciani, Secretário da Indús- parágrafo
29 - 12 - 61, e da Portaria n o 216, de modelo .de utilidade .— de Hans D.
tria.
deleriu á termo — 24/.416: marca:
27-10-63 e lhe dou provimento para Gris.chow. — Mantenho o despacho
-Auto Americano O Sr. SecretaAutomobile Manufacturing Asso,. reformar, o despacho recorrido de fls. concessivo da patente, em face do
rio exarou o seguinte despacho. — ciation, Inc. — Recorrendo do des- e denegar o registro concedido com laudo técnico.
Conheço do recurso interposto, de pacho que: Deferia o termo — infração do artigo 95 no 5 do Código
EXPEDIENTE DA DIVISA°
.acordo com o artigo 50, parágrafo 247..419: marca: Auto Americano --'-. da Propriedade Industrial. Em 4 de
DE PATENTES
único da lei 4.04a, de 29-10-1961, e do Requerente — Auto Americano março de 1964. —José I. C. Verciani,
Secretário da Indústria.
da Portaria 216, de 27-10-1963, e lhe
Rio, 10 de março de 1954 .
nego provimento para manter o des- Importadora S. A. — O Sr. SecreEXPEDIENTE DO DIRETOR
tário
exara4.o
seguinte.
—"Conheço
pacho recorrido te fls. 16 que apliNotificação
GERAL,
cou ao caso o artigo 95, n 9 17 do Co-- do recurso interposto e de acôrdo
com
o
artigo
50,
parágrafo
único
da
digo da Propriedade Industrial.
Uma vez decorrido o prazo de reRio, 10 . de março de 1964
Rio, 4 de março de 1964. — José Lei n o 4.048, de 29-12-1961, e da Por:
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
no 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias.
1, C. Verciani, Secretário -da Indús- taria no 216, de 27-10-1963, e lhe dou
Notijicacão
— para eventuais juntadas de retria.
provimento para- reformar o despa.
Uma vez decorrido o prazo de re- cursos, e do mesmo não se tendo
Auto americano Importadora S.A. cho recorrido de fls, e denegar o curso previsto pelo artigo 14 da Lei valido nenhuns interessado, ficam
— Recorrendo do -despacho que in... registro concedido, com infração do no 4.048 de 29-12-61 e Mais Dez Dias notificados os requerentes abaixo
. deferiu o térreo . 247.417: marca: artigo 95, no 5 do Código da Pro- —. para eventuais juntadas de re- mencionados a comparecer a este
cursos, e do 'mesmo não se tendo Departamento a fim, de efetuarem O
Auto Americano: — O Sr. Secretá- priedade Industriais
valido nenhum, interessado, ficam pagamento da taxa final concernente
rio exarou o seguinte despacho. —
4 de março de 1964. — José notificados os requerentes - abaixo à expedição dos. respectivos certifiConheço do recurso . interposto de 1.Em,
C. Verciani, Secretário da In- mencionados a comparecer' a ésta cados dentro do prazo de Sessenta
acOrdo com o artigo 50, parágrafo dústria..
Departamento a fim, de efetuarem o Dias — na forma do parágrafo
,
único da Lei n y 4.048, de 29-12.1961
do artigo 134 do Código da
pagamento
da taxa final concernente único
Automobile
Manufacturing
A
e da Portaria n o 216, de 27-10-1963,
seocla- à expediçãO
dos respectivos certifi- Propriedade Industrial.
tion,
Inc.
—
recorrendo
do
despacho
e lhe nego provimento para manter
cados dentro do prazo de sessenta
o despacho recorrido de fls, que que indeferiu o térmo 247.420 — Dias — na forma do' parágrafo • PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
DEFERIDO
aplicou ao caso o artigo 95, no 5 do marca: Auto Americano — do re- único do artigo 134 do Código da
Código' da Propriedade Industrial. querente: Auto Americano Impor- Prop riedade Industrial.
1 N. 147.744 — Nova .máquina portadora S.A.- — O .Sr. Secretário
tátil de lavar roupa — André Georde 1964. — José exarou o seguinte: - Conheço do
Rio, 4 de mar de
Marca deferida-ges Abel Dupetit.
I. O. Verciani, Secretário da Incluo- recurso Interposto de acordo com o
Termo no 421.633 — Café Pior de
- trio.
artigo 50 parágrafo 'único da Lei no
EXIGENCIAS
- Auto Americano
*
Importadora S.A. 4.048, de • 29-12-61, e da no Petrópolis — classe 41 — do reque— Recorrendo do despacho . que .1n.. 216, de 27-10-63, e lhe dou provimen- rente: Ewaldo Afichaelsen — subsMadesco Glogowski e Wolff S.A.
deferiu o. têm° n° 247..418 — marca to para reformar o despacho reerfr- tituindo-se gênero de comércio por
'Republicado por ter saldo — Máquinas e acessórios para a
— Auto Americano. — O Or. ISe: ,rido de fls, e denegar o registro artigo.
com incorreções).
.1ridtletria textil — Opoente junto $
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patente de modêlo de utilidade W genharia Elétrica Ltda. - Com exFRASE DE PROPAGANDA
MARCA INDLiaaRIDA
101.728. -- Cumpra a exigência.
clusão de motores, eletrobombas e
DEFERIDA
Sindicato da Indústria de Vidros enrolamentos. •
N. 2.4,2.145 - Superba -.classe
N. 368.836 - Yukian Cavour. -• Cristais Planos e Ocos no Estado
N. 386.011 - Encontro de AmiS.A. Superba - Grande Fábrica
de São Paulo - Opoente junto a Classe 48 - Libbs Laboratório In- gos ... Guaraná Champaane Antera- -de Artefatos
de Borracha.
patente de Modélo Industrial no dustrial Brasileiro de Biologia e Sín- tica - classe 43 - Companhia'Ari:N. 292.796 - Mallots Modelador
138.631. - Cumpra a exigência.
tese Ltda.
tarctica Paulista Indústria i3rati.eira "Sereia" - classe 36 - Malhara
N. 106,892 - André Georges Abei
N. 371.701 - Sweet Capora: Bebidas e Conexos - Art. 121. Conf ia ima Ltda. .
Dupetit e Giuseppe Caoulle. -*Cum- (weet Caps) ---- classe 44 - Brits deN.
386.012 - Silva-se... É o .:eu
N. 359.962 - Disti l aria Pinheiros
American Tobacoo Company Limited. Guaraná
pra at exigência.
Antarctioa - classe 43 - - classes 41 - 42
- Distilaria
N.
377.119
Albtun
-da
Televisão
Companhia
Antarctica
Paulista
InN. 116.552 - Cheslene & Crepes
Rio Gráfica e Editara dústria Brasileira de Bebidas e Co- Pinheira:, Ltda.-`•
classe 32
Limited e F.rnest Scragg & Sons -Ltda.
N. 281.l!09 - Confecções A Rigor
néxos - Art. 121.
Limited. - Cumpra a exigência.
- clasen 36 - Gra aario Alves Araujo.
N. 116.652 - Shell Internationale
N. 392.010 - Egermol - classe
N. 400.605 - Ornam Boveri SINAL DE PROPAGANDA
Research Maatschappij N.V. - 3 - Laboratoires Leroche Navarron.
classe. 8 - Indústria Elétrica Brawn
DEFERIDO
Cumpra a exigência:
N. 395.430 - Mo•ernplast - clasBoveri S.A. "
N. 118.619 - C.I.M.E.M. Dl se 28 -. Modernplast Ltda. .
402.698 - Entreposto Carioca
Fratelll Gadam, - Cumpra a exiN. 395.453 - Plaza - classe 8 N. 406.298 -a- CaSa Chronos - - N.classe4 1 - Spetseri N. Ichiola
gência.
classes 8 - 13 - R. Schoneweg & R: Cia. Ltda.
Jorge Augusto Peixoto.
N. 118.930 - Indústrias Brasileiras
N. 400.989 - Diário da Manhã - Cia. Ltda. - Art. 121 - incluindaN. 402.744 - Toshiba - classe 8
de Matérias Plástica.s S.A. - Cum- classe 32 - Salvio Pacheco de Al- se a classe 11.
- Grev Eletricidade S.A. Indústria
pra a exigência.
meida Prado.
comércio,
N, 119.930\Takesi Monta.. N.• 402.498 - Quinta- da Granada INSiGNIA COMERCIAL DEFERIDA e N.
403.100 - Pacuiba - classe
Cumpra a exigência.
- classe 42 - João Guedes do Nas- Cia. Pactilba de Produtos AliN. 123.790 - Rohns & Hais Com- cimento.
N. 367.427 - Martinelli -- classe 41
pany. - Cumpra a exigência.
N. 402.838 - Homaverin - classe 33 - Sociedade Anônima Martinelli mentícios. •
N. 148.504 - Kan Ichi Kowashi- 3 - Milian Limitada Produtos Far- Financiamentos e Investimentos. N. 403,216 - Recreio .do TanqUe
Ma. - Cumpra a exigência.
macêuticos.
Com os exemplares de fls. 15-17 de - classe 41 - Recreio. do Tanque
N. 148.520 - Inland Steel Com- • N. 403.063 - Pan-Pesca - classe acôrdo com o art. 114.
Padaria. fiar e Sorveteria Ltda.
• N. 405.30
'Pan Y- Cumpra a exigência.
2 - Pall-Pesca Indústria e Comér.Fibroform - classe
N.
367.428
Martinelli
classe
28 - anbroform Indústria e ComérN. 148.522 - Union Carbide cio S.A.
33 - Sociedade Anônima Martinelli cio Ltda.
•
Corporation. - Cumpra a exigência. N. 403.101 - Sackraft - classe Financiamentos e Investimentos. N. 148.525 - Ernesto Walter 4 - Sackraft Ind. -de .Celulose do Com os exemplares de Lis '15-17 N. 4 06.075 - rd& - classe 8 Roesler. - Cumpra a exigência.
Frosea baria de Eletricidade S.A:
Nordeste Ltda. - .Com . exclusão da art. 114.
N. 148.528 - José Pinheiro de expressão "prodição de".
"Fdel".
N. 367:429 Martinelli - 'classe
Oliveira. - Cumpra a exigência.
N. 403.242 - Tecematic - classe
N. 406.325 - Fstrelense - classe
N. 148.539 - 148.540 - 148.541 - 6 Tecematic Inovações Técnicas 33 - Sociedade Anônima Martinelli 4#
onmprelP1
Ltda.
a,-na
o remoa; C7izsA.trelense
Financiamentos e Investimentos. Metalúr?Ica Brlstol Ltda. - Cumpra Ltda.
T • INDEFERIDO
Com
os
exemplares
de
fls.
14-60
---••
as exigenclas.
N.. 403 112 - malhada Norma
N. 404.997 - Etercoat - classe
Ltda. - A tal haria No-ma Ltda.
N: 148.546 - Spiro S. Narancic. 1 - Companhia Química Ihdustriai Art. 114.
- Cumpra a exigência.
de Laminados.
- N. 367.430 - Martinelli - classe
N. 148.568 - Rohni & Haas Com- N. 405.098 - Atlas - classe 26 - 33 .- Sociedade Anônima Martinelli TITUL0 D rq'T. nELECIMENTO
pany. - Cumpra a exigência.
Sociedade Agrícola e Colonizadora Financiamentos e Investimentos. DEruaRIDO
N. 148.570 - The Goodyear Tire Bom Jardim Ltda. - Para engra- Com os exemplares de fls. 14-16 & Rubber Company. - Cumpra a dados.
N. 358.623 - Confecções Redempde acôrdo com o art. 114.
exigência,
- classe 36 - E. P. de Oliveira
N. 367.431 - Martineli - classe tor
N. 148.973 - Jesus Alves Maga- N. 405.011 - Brunsv;ick - classe
Co nfeccões R edemptor.
União Ltda.
33 - Sociedade Anônima Martinelli
lhães e Maria José Starling, - Cum- 16N.- Tintas
405.062 - Mello -classe 36 Financiamentos e Investimentos. pra a exigência.
EXIGÊNCIA
Com os -exemplares de fls. 14-16 N. 148.936 - Ivo Mendes MOrem - Confecções Mello Ltda..
e Mário Calleri. - Cumpra a exi- N. 405.225 -- Polar - classe 42 - Art. 114.
N. 394.38S - Chitnigratica RaPolar S.A. Indústria, Comércio e N. 406.155 - Sinalva - classe 33
gência.
Agricultura. - Sem direito ao uso - Sinalva S.A. Comércio e Indús- diam Ltda. - Cumpra a exigéncia.
N. 148.971 - J. Ramos Artigos exclusivo da palavra "Extra".
tria - Ari: 114.
Plásticos. - Cumpra a exigência.
DIVERSOS •
N. 405.308 - Caxinguele classe N. 406.283 - Figura de ónibus
- N. 118.716 - Metallat Limite& - 32 - Oitava Inspetoria Regional do
(nas
adires
grana
e
alumínio)
Cumpra a exigência.
Serviço Florestal do ministario da classe 33 - Viação Cidade do Aço
NO 151.037 - José Gonçaives•Correis. - Aeuarde-se.
N. 118.798 - Lisle William afen- Agricultura.
Ltda.
Art.
121.
N 9 359.834 - 'Cia. Brasileira
simer. - Cumpra a exigência.
N. 504.311 - C.F.B. .- classe 10
de
N. 119.036 - Hércules S . A . In- - CCia. Fábio Bastos Comércio .e . N. 407.133 - Lapatur classes Sanar Lojas. - Aguarde-se.
33 - 50 - Agência de Passagens e NO 360.221 - Laboratório Léo
dústria e Comércio de Calçados e Indústria.
do
Turismo Lapatur Ltda. - 'Art. 114 Bra c il S.A. - Aguarde-se.
- Artefatos de -Borracha. - Cumpra
N. 406.052 - Binotal - classe -3 - incluindo-se a clnase 50.
a exigência.
NO
374.337 - Fábrica de Doces
Farbenfabriken Bayer AktienN. 121.927 - The Bendix Corpo- Neus•a Ltda. - Aguarde-se.
gesellscha f t.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
ration. - Cumpra a exigência.
N. 406.054 - Optodur - classe 10
NO 374.815 - Gabriel & Cia Ltda.
Farbenfabriken Bayer AktienN. 318.035 --- Companhia Comer- - Aguarde-se.
EXPLORAÇÃO DE CONTRATO No 377.454 - -Maurício Janovitch.
gesellschaft.
classes
11
14
cial -Viana Leal
DE PATENTE
'
N: 406.071 - Polyana - classe
24
Agnasde-se.
15 -25-- 29 - 394,
- - 49 No 395.157 • Distribuidora Via/
Indústrias Químicas Eletro Cloro - Manufatura e Comércio de Rou- Companhia Comercial Viana Leal - •Produto,
: de Petróleo Sociedade AnôS.A.(Eldon - pede, para ser ano- pas - infanta-Juvenil Polyana Ltda. Art. 109 W 3.
Aguarde-se.
tada na sua Patente de Privilégio de N 406.085 Minut-Fresh clas- N. 368.645 - Emprésa de Trans- nima.
Invenção n9 65.223 o contrato de sua se. 43 - Química Industriar e Ali- portes Asa Branca S.A. - alasse
N9 396.35Q, - C ervejaria União a
exploração. - Averbe-se o ccntrat.o mentícia Seabra Ltda. - Sem direi- 33 - Emprêsa de Transportes -Asa Ul t raraarin Ltda. - Aguarde-Se.
de exploração to so uso exclusivo da expressão 13ranca S.A. - Art. 109 n o 2.
. NO 381,7.880
Laboratil S.A. In"Fresh". N 402.889 - Reconta S.C. Can- sto trai .iP9 rm acêutica . - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
l
Tntercontinen'a
•
N. 406 163 - talOOdade - classe 33 - Areconta •NO 402;a2R • - Unia° Infantil Ron•
INTERFERÊNCIA
classe 6 - Intesca at rantal Penre- S.C. Contabilidade - Art. 109 n o 4 'pas nara -Crianças. Limitada. Per, tr r: no. Importa aa a e Com -rolo
A aa arde-se
•
laa 406.346 - Brasilmar Meridio- . No
Rio, 10 de março de 1964
Ltda.
402.595 - ,B07- no S.A. Conal de Navegação Ltda. - classe' mercial
minaria/
e Im p ortadora. Notificação
N. 406.182 - Hipotogen - classe 33 - Brasilmar Meridional de Na- Aauarde-se.
3T.
Okochi.
veariçlo
Ltda.
Art.
109
ro
3.
Uma vez decorrido o prazo de -r.curso previsto pelo artigo 14 da Lei N. -406.236 - Três Traços Verdes N. 522.216 - Pensa Planejamenta NO 402 670 - General Electric S.A.
no 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias - classe - Robert Bosch Gmbh. e engenharia S.A. - Classes 16 - - A guarda-se.
•
N. 401 341 - Leliy - classe 36 - 6 -- 25 - 33 - Pensa Planejamen- N9 402.687 - Mercantil
- para eventuais juntadas de re- Basílio
Sul AmeRicardo
Borges
Guerra.
to
e
Engenharia
S.A.
Art.
109
cursos, e do mesalo não se tendo Com exchis a o de macacões.
ricana Imnortação e Exportação Ltda.
n9
2.
Aguarde-se.
valido nenhum interessado, ficam
N. 406 684 - Tala - classe 21 NO 403.212 - Hugo Serrano. notificados os requerentes abaixo Gerage
Vala Ltda.
TITULO DE ESTABELECIMENTO A guarde-ae,
mencionados a comparecer a êste N. , 428.344
"Hi-Pres”
classe
Departamento a fim, de efetuarem o
•
DEFERIDO
NO 405.215 - Indústrias York S.A.
pag amento dá taxa final concernente 6 -a- International 111-Pres Air Conditionina
A.
S..
(Nordi,*
Ventilator
Cirúrgicos. - Aguarde-se.
N. 403,211 - Fiel Big Bar - Produtos
à expedição dos respectivos certifi- Co. A. S .) .
N° 4415.285 - Café Colono Ltda. classes 41 - 42 - 43 44 - Fiel Big Aguerde-se.
cados dentro do p razo. de Sessenta
N. 443.042 - Francienex Inter- Bar Ltda. --a Art. 117 no 1.
-Dias - na forma do parágrafo continental
- classe 8 - Georges N. 405.075 - Fornecedora Paulis- N9 405.334 - Tijuca Editóra e Puúnico
do
artigo
134
do
Código
da
Buissan.
Propriedade Industrial.
ta - classes 4 - 16 - 36.- Oswaldo blicidade Ltda. - Aguarde_
N. 522.217 - Pensa - classe 6 Teixeira de Magalhães - Art. 117 N9 405.336 - Sociedade Mecânica
aa_
Pensa Planejamento e Engenha- W 1.
Frioart Ltda. - Aguarde-se.
MARCAS DEFERIDAS
ria, S.A.
N9 405.441 - flugo C1
N.
406.285
Agência
de
Turismo
k Pilhes
• N. 347.115 - Sobrell - classe 8 - N. 522.218 - Pensa - classe 16 City Rio -r classe 33 - Paulo
Ltda. - Aguarde-se.
- Pensa Planejamento • Engenha N9
Sobre/ Sociedade Brasileira de En- ria S.A
405.978
.Fernando
da Silva
-Art. 117 W 1
'
Carrilho. - Aguarde-se

•
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EXIGÊNCIAS
N9 444.793 - Fitalia-Tranca - •
N9 438.869 - Tee - Classe: 32 No 406.079 - Confecções TempesSociedade Técnica e Comercial Servs Classe: 1 - Galvanoplastia Fitalia
tade Ltda. - Aguarde-se.
Tranca Ltda. - Com exclusão de
N 9 422.279 S.A. Indústrias ReuNo 406.610 - Debimar Von Ka- Ribeiro S.A.
nidas F. Matarazzo - Cumpra a ext.
N9 439.051 - Caprichosa - Classe: solda.
inake. - Aguarde-se.
1 - Madex 'Representações Indústria
N O 444.806 - Tremag
Classe: 5 gência.
N o 444.358 - Cerâmica Rio Ltda.
PRORROGAÇAO DE PROCESSOS e Comércio S.A.
Ind.
Metalúrgica
Tremag
Ltda.
- Cumpra a exigência.
N9 440.215 - Santista - Classe:
N9
444.810
Tabatinguera
Moinho Santista Indús- Classe: 38 - Gráfica Tabatinguera
N9 444.772 - Vulcol Vulcanização
N9 589.534 - • Café Menezes - 41 S.A.
Gerais.
Itabira Comércio e Indústria Ltda.
Ltda.
Classe: 41 - José de Mattos^& Cia. trias 440.305
Campeões
do
Ano
N9
N9 444.829 - Emblemática - Clas- - cumpra a exigência.
Ltda - Prorrogue-se o registro.
32 - Rádio Bandeirantes A. se:
N9 465.966 - Auto Viaçào Inter14 - Corning Glass Workds.
N9 604.777 - Miss Franca - Classe Classe:
441.355
Matense
Classe:
N
9
continental Ltda. - Cumpra a exi48 - J. & E. Atkinson Limited. 41
Aguinaldo
Jacinto
da
Silva
No
444.844
Tamoyo
Classe*
9
gência,
Prorrogue-se o registro. •
N9 442.380- Bozzano b - Clas- - Refinadora Paulista S.A. - Com
N9 420.051 - Adipel Auto Distrise: 3 - Bozzano S.A. Comercial In- exclusão de estojos para instrumentos buidora
de Peças Ltda. - Cumpra a
PRORROGACAO DE TITULO
dustrial
e
Importadora.
musicais.
exigência.
DE ESTABFIJCIMENTO
N9 442.383 - Bozzano b N o 433.024 - Citrobtasil S.A. N9 444.845 - Tamoyo - Classe: 7
Classe: 3 - Bozzano S.A. Comercial
Cumpra a exigência.
- Refinadora Paulista S.A.
' N9 601.495 - Casa Souza -- Classe Industrial e Importadora.
N9 444.848 - Tamoyo - Classe: 26
1-11-15-25 __ Casa Souza Ferragens
RETIFICAÇAO
N9 443.268 - Tribuna Estudantil - - Refinadora Paulista S.A.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
Classe: 32 -- João Wanderley
No
444.852
Tamoyo
Classe:
30
No 443.294 - Ubelmabel - Classe:
Tèrmo:
• EXPEDIENTE DA SEÇAO
•
1 Ubemabel Representações de - Refinaclora Paulista S.A.
DE PESQUISAS
N9
- Para marca: MossoProdutos Químicos Ltda.
N9 444.853 - Tamoyo - Classe: 45 rotex444.362
- Classe: 4 _ de Emprê,sa InN9 443.296 - Motasa - Classe: IS - Refinadora Paulista S.A.
Rid, 10 de março de 1964
Gesso Mossoró S.A. -- Clichê
- Cia. Construtora Motasa
N9 444.854 - Tamoyo - Classe: dústria
publicado em 26-3-60.
'Notificação
• N9 443.372 - Tranqüilidade - 12 - Refinadora Paulista S.A.
No 444.363 - Para marca: MossoUma vez decorrido o prazo de re- Classe: 47 - -Auto Pêsto TranqüiliN9 444.981 - Fratelli Vita - Clas- rotex - Classe: 10 - de Emprêsa
curso previsto pelo artigo 14 da Lei dade Ltda.
Indstrial Gésso Mossoró S.A. -N9 443.374 - lmaster - Classe: 50 se: 43 - Fratelli Vita Indústria e Clichê
n* 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
publicado em 26-3-60.
Comércio S.A.
- para eventuais Juntadas de recur- - smaster Indústrias de Máquinas
No 446.253 - Anaconda-A - ClasEXPEDIENTE DA SEÇÃO
sos, e do mesmo não se tendo va- Santa Terezinha S.A.
se: 36 - Anaconda Industrial e AgríDE TRANSFERÊNCIA
lido nenhum interessado, ficam noNo 443.450 - Bal de Nuit - Classe cola de Cereais S.A.
E LICENÇA
tificados os requerentes abaixo men- 48 -,- Maximiliano Francisco José
•
cionados a comparecer a êste Depar- Maria Meyen.
Rio, 10 de março de 1964
NOME COMERCIAL DEFERIDO
tamento a fim, de efetuarem o pagaN9 443.468 - "M A" - Classe: 49
Transferéncia e Alteração de Nome
mento da taxa final canrerr ,,nies â - Victório Saccoletto.
N9 436.928 - Gel:ancila Aparelhos •
de Titular de Processos
Q" - Classe: 46 Elétricos_
expedição dos respectivos certificados
N9 443.481 Ltda. - Cxelândia Aparedentro do prazo de Sessenta Dias - - Lipoquímica Ltda.
Móveis Lafer Ltda. - Pede Para
lhos Elétricos Ltda. - Art. 109 núna forma do parágrafo único do arN9 443.888 - Socopan - Classe: n.ero 3.
ser anotada nas marcas Lafer - nútigo 134 do Código da Propriedade 8 - Socopan Mercantil e Indústrias
mero: 160.406 , - Lafer - número:
N9 444.241 - Transunion Ameri- 167.031.
Industrial.
Gráficas Ltda.
cana Agências S.A. - Transunion
A Facilidade - título número:
N9 444.051 - Rosadinho - Classe: Americana Agências S.A. - Art.
MARCAS DEFERIDAS
216.783 - as alterações de nome da
42 - Vinícola Piagentini & Marcnn 109 n9 2.
- Anotem-se as alterações de
Ltda. - Sem direito ao uso excluN9 325.608 - Metalúrgica Paulista sivo da expressão "Rosadinho".
nome.
ESTABELECIMENTO
S.A. - Classe: 6 - Metalúrgica
Classe 3 TITULO DEDEFERIDO
N9 444.275 - Brocin
Azecar, S.A. Indústria e Comércio
Paulista S.A.
Química e Farmacêutica Nikkho
- Pede para ser anotada nas Marcas
N9 418.214 Esmara - Classe: 16 do Brasil Ltda.
Azecar
- numero 172.845 - Azecar
426.942 - Rodofiel - Classe:
- Esmara Pôrto Alegre Estruturas
N9 444:282 - Caetano - Classe: 33N9- Rodofiel
- número: 204.087 - as alterações
S.A.
Transportes
Code Madeiras Ltda.
41 - Caetano Dallora Filho,
e Representações - Art. 117 do nome da titular Anotem-se as
N9 420.636 - Emblemática N9 444.286 - Vaillant - Classe: mércio
alteração de nome.
no 1.
Classe: 32 - Societé Internationale 41 - Anselmo Vaillant Trigo.
Helbra S.A. Indústria FarmacêuN9
426.944
Rodofiel
Classe:
des Ecoles Berlitz.
N9 444.289 - Versilia - Classe: 4
tica - Pede para ser anotada na
33
Rodofiel.
S.A.
Transportes
CoN9 421.150 - Inelesinha - Classe: - Versilia S.A. Mármores e Gra= mércio e Representações - Art. 117 marca: Tonemil - número: 188.251
42 - Cervejaria Mogiana Ltda.
a alteração do nome da titular • nitos.
N9 444.319 - Ama-me - Classe: 32 n9 1.
No 421.151 - inelesinha - Classe:
Anote-se a alteração-de nome.
•
- Sônia Helena Inverso.
N9 426.945 - Rodofiel - Classe:
42 - Cervejaria Mogyana Ltda.
Petroquímica indústria e Comércio
lio 444.321 - Extase - Classe: 32 33 - Rodofiel S.A. Transportes Co- Ltda. - Transferncia para seu
N9 421.24 3- Pramilets - Classe:
- Sônia Helena Inverso.
3 - Abbott Laboratories.
mércio e Representações - Art. 117 nome das marcas - Gyndalia - núN9 444.391 - Formigão - Classe:
N9 426.946 -- Rodo.fiel - Classe: mero: 243.740 -- Agua Ingleza - núN9 421.476 - Sphinx - Classe: 17 42 - Raimundo de Oliveira Cavalmero 250•200 - Bisandin - número:
n9
1.
s
- Triumph-Universa G.M.B.H.
canti.
- Luesdin -- número: 255.641
mércio e Representações - Art. 117 -255.640
N9 422.837 - Publicijap - Classe:
Saneai -- número 261.262 - AnoN9 444.400 - Anatoll - Classe: 1 n9 1.
32 - José Antônio Próspero Ltda.
N9 426.933 - Platinor - Classe: 5 - Anatoll Indústria Química e Co- 33 - Rodefiel S.A. Transportes Co- tem-se as transferências.
Kellogg Ammerican, Inc. Vecambras Metais Preciosos Ltda, mercio Ltda. • - excluindo cimentos
N9 426.947 - Rodofiel - Classe:
Classe: refratários e lubrificantes.
N 9 426.934 - Platinor
Transferência para seu nome.
33
Rodofiel
S.A.
Transportes
Co444.453
Dileta
Classe:
8
N9
13 - Vecambras Metais Preciosos LiKellogg American - n° 259.376.
Teleuniã'o S.A. Indústria de Rádios mércio e Representações - Art. 117
•
mitada.
_ Anote-se a transferência.
n° 1.
•
e Televisão.
Paulo Abdalla - e - William
N 427.523 - Sapataria Liege Classe:
N9 426.936 - Santa Inez
N9 444.455 - Transfluído - Classe
4 - Madeireira Santa Inez Ltda. 47 - Dinalube Lardoline S.A. In- Classe: 36 - Fernando Vaz & Cia. Acras - Transferência para seu
Ltda. - Art. 117 rt9 1.
N9 426.937 - Santa inez - Classe: dústria e Comércio.
nome da marca: \K - 11° 260.868. 16 - Madeireira Santa Inez Ltda.
. N o 444.456 - Translube - Classe:
N9 438.790 - Auto Peças Mãe Anote-se a transferência.
Classe: 47 - Dinalube Lardoline S.A. InN9 427.533 - Gud-Gud
Polengghl S. A.: Indústria Brasi:
Preta-Classe:
6 - '11 - 33 - 21
'43 - Companhia Brasileira de Novi- dústria e Comércio.
- pOrivai Theodoro Rittner - Art. leira de Produtos Alimentícios dades Doceiras.
. N9 444.458 - Fardis - Classe: 23 117 no 1.
Pede para ser anotada na marca
Textil Fardis Ltda.
N9 427.737 - Walsar - Classe: 46
N9 443.824 - %ursan - Classe: 33 Scamorza - n° 563.560 - A alteraDonaAssociados
Propaganda
Li• Walker- GOnçalves Sarmanho.
N9 444.461 - Marildet - Classe:
ção do nome da titular. - Anote-se
No 428.086 - Pampo - Classe: 49 41 - Panificadora e Bar "Marildete" mitada - Art. 117 n9 1.
a alteração de nome. - Quanto ao
▪ Sachsse & Cia. Ltda. - Com ex- Ltda.
N9 444.208 - Credi-Boy - Classe: pedido de apostila, requerido pela
clusão de capa para canas de pesca,
444.490
Daraclor
Classe:
3
N9
- Casas Pirani S.A. Comércio e firma - Polengghl Indústria Brasitios de tripa para anzóis., ganchos - The Wellcome Foundation Limited. 33
Importação - Art. 117 n° 1.
leira de Produtos Alimentícios Ber.
para pesca e linha de pesca.
N9 444.507 - Vate - Classe: 8 N9 444.741 - Castro Filho - Clase Exp. Caldas Correia Ltda. se: 13 - 30 - 35 - 36 - Evaldo tolli Galbani S. A. - Requere-se,
N9 436.667 - Quegol - Classe: 41 Imp.
No 444.517 - Revista do Milho - de Castro Pereira - Art. 117 n9 1. mediante apostila.
Jayme Dias de Campos Netto.
Kibon S. A. (IndKstrias AlimenN9 436.669 - Cid - Comércio e Classe: 32 - ,Leandro Ribeiro de
N9 444.765 - Edifício Caiba - tícias) - Pede para sçr anotada
Representações - Classe: 1 - 4 - Mello.
N9 444.540 -- 'Boreal - Classe: 50 Classe: 33 - Dr. Olavo Quintella e nas marcas 48 - 35 - 43 - 46 - 50 - Cid
- Boreal Câmbio Turismo e Passa- Dr. Armando de Aguiar Puno Ton-Bon
Carlos Leite. .
n° 283.294.
Agenor de Camargo Filho - Cláudio
N9 438.448 - Manta - Classe: 50 gens Ltda. - Com exclusão de tu- Pereira
Ki-Suco
Kibpn - n9 283.471.
dos
Santos
Carlos
de
Alrismos.
- Muita Soc. Administradora Ltda.
Ki-Suco Kibon - n° 283.471.
meida Barros - Dr. Rubens de CaSoc. Civil de Responsabilidade Ltda.
N9 444.787 - Crano - Classe: 41 margo Monteiro • e Lúcia Monteira
Ki-Suco Kibon - n° 283.472.
Cooperativa Regional dos Cafei- - Art. 117 no 4.
II-Suco - n° 283.473 - Kibon.
N9 438.449 - Petit - Classe: 50 -cultores
da Alta Noroeste. .
- Petit Soc. Administradora Soc.
a.- 283.640.
KI.Suco - Kibon
N9
444.769
Litec
Lavanderia
Hil444.789
nasalam
Classe:
N9
Civil de Responsabilidade Ltda.
KI.Suco 285.917 - As alterada
de
Tapetes,
Estofos
e
Cortinas
5
Fundição
Itapue.rn
S.A
Com
438.536
Ferba
Classe:
21
NO
es do nome da titular - Ano' 33 - José Teixeira, da Costa
- Comercial e Importadora Ferba exclusão de cimente metálico 2. papel -classe:
se
as alterações de nome.
Art.
117
n9
1.
de
estanho
Ltda.
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Violanl &C Cia. Ltda. - Transferência da marca: Ultratox mero: 286.328. - Anote-se a transferência.
Metalúrgica Abramo Eberle S.A.
- pede-para ser anotada na marca:
Eberle - n° 288.731 a alteração do
nome da titular. - Anote-se a al.
teração de nome.
Agro Industrial Israel Silva Ltda.
- Pede para ser anotada na inarca:
Vinhas de Israel - Têrmo: 398.425
- A alteração e a transferência de
nome. - Anotem-se a alteração de
nome e a transferência.
David Saadi S. A. Administradora Comércio e Indústria - Pede
para ser anotada na marca: 'Rionyl
- Têrmo: 441.067 - A alteração
do nome da titular. - Anote-se a
alteração . de nome.
Exigências:
Sociêtê Anonyme Bourjois - N t)
processo de transferência do têrtno:
261.270. - Cumpra a exigência.
Bebidas Cacareco Ltda. - No
processo de transferência do têrmo:
441.074. - Cumpra a exigência.
J. Auridan A. Silva - Na trans.
ièrência do têrmo: 442.191. - Cumpra a exigência.
Moinho Nordeste Indstria e Co..
Inércio Ltda. - Na transferência do
• têrmo: 441.191. - Cumpra a exigência.

Modêlo Industrial de Comercial Ma.
deireira Wolf & Cia. Ltda.
Rubens,Gomes - Oposição ao têr.
mo: 136.887 - Modelo Industrial de
Mineração Geral do Brasil Ltda.
S.A. IndústriA.:s Reunidas F. Matarazzo - Oposição ao termo:
138.586 - Desenho Industrial de
Nailotex 5. A. Fiação Tecelagem e
Confecções.
Companhia Paulista de Chenille
Tecelagem e Confe2ÇõeS - Oposição
têrmo: 140.321 - Desenho Industrial de Fiação e Tecelagem
Tognato S. A.
Indás.rias e ComÉrcio Luiz XV
S. A - Oposição ao térino número
141.226 - Modêlo Industrial - de
Móveis Teperman S. A.General Electric Company -- Oposição ao têrmo: n° 142.087 - Modêlo Industrial de Refrigeração Paraná S. A.

Certificados. Expedidos

TêrtriOs

174.461
189.317
215.485
242.799
247.917
258.086
273.442
321.065
351.308
365.917
368.369
371.971
372.026
374.775
389.416
399.687
399.749
399.750
399.752
400.091
400.092
400.716
400.857
401.001
401.115
403.557
415.427
439.148
455.364
515.887
515.967

Marcas

290.375
290.376
290.377
290 378
290.379
290.380
290.381
290.382290.383
290 384
290.385
290.38J
290 381
290.288

•
•

290.390
290.391
290.392
290.393
290.394
290 395
290 96
290.07
290.'098
290.399
290.400
290.427
290.428
290.429
290.430
290.431

19 de novembro de 1963

Tênues

403.841
406.844
407.486
407.756
408.029
409.975
410.136
410.544
410.724
411.019
411.095
411.096
411.305
411.432.
411 433.
411.434
411.749
411.963
411.979
411.983
412.197
412.466
412.617
412.725
413.208
413.329
524.551
-525.167
555.318
562.661
563.729

Marcas

Térmos

Marcas

Marcas

290.401
290.402
290.403
290.404
290.405
290.406
290.407
290.108
290 409
290.410
290.411
290.412
290.413
290.414
290.415
290.416
290.417
290.418
290 419
290.420
290.421
290.422
290 423
290.424
290.425
290.426
290.447
290.448
290.449
290.450
290.451

Termos

606.841_
607.004
609.02
C10.606
610.649
• 610.938
611.110
611.218
611.221
611.276
611.335
611.390
611.648
611.648
611.649
611.653
611.704
611.707
611.838
611.840

'à

1

515.977
516.519
516.731
517.301
517.302
517.303
517.304
517.701
518.206
518.233
518.501
518.872
520.020
520.069
521.346

290.432
290.433
290.434
290.435
290.436
290.437
390.438
290.439'
290.440
290:441
209.442
290.143
290.444
200.445
290.446

582.334
583.238
585.591
587.680
591.218
592.289
593.856
598.457
600.923
601.522
601.854
_ 601.856
602.207
602.582
603.587

290.452
290.453
290.454
290.455
290.456
290.457
290.458
290.459
290.460
290 461
290.462
290.463
290.464
290.465
290.466

Celdficados expedidos em 14 de noembre de 1963

RETIFICAÇÕES

.Térino n° 116.622 Privilégio de
Invenção: Antena Receptora,de AL
ta Freqüência -- Requerente: Cor,
nelis Franciscus Parus Ban
Amem -- Pontos publicados -eni 28
de fevereiro de boi - nititieados
em 9 de março de 1(64.
Termo Ir' 156.082 -- Priviléglo de
Invenção: Processo para deslocamento da amêndoa da castanha do
•
NOTICIA RIO
Brasil antiga csianha do Pará -(Bretholletia Exelsa I1J3.Ii.) -- e
OPOSIÇÃO
outras castanhas e sementes oleaginosa -- Requerente -- para -- José
Eucatex S. A. Indústria e Comér- i Rodrigues Pereira --,- Pontos publicio -- Oposição ao tèrnio: 117.516 -- cados em 9 de março dc 1963.

Certificados expedidos em

Têrmoz

Marcas

,

290.467
290.468
290.469
290.470
290.471
290.472
290.474
290.475
290.176
290.477
290.478
290.479
290.480
290.480
290 481
290 482
290.483
290 484
290.485
290.486

Tèrmos

611.872
611.874
611.888
611.981
611.987
612.187
612.211
612.292
612.297
612.422
612.423
612.425
612.434
612.-135
612.510
612.704
612.705
612.706
612.720
612.736

Marcas

290.487
290.488
290.489
290 490
290 491
290.492
290.493
290.494
290.495
290.496
290 497
290.498
290.499
290.500
290.501
290.502
290.503
290.504
290 505
290.506

CERTIFICADOS EXPEDIDOS ' EM 13 DE NOVEMBRO DE 1963

TERMOS

MARCAS

Tkamos

MARCAS

426.397
530.808
533.984
535.985
553.891
561,861
567.397.
580.002
585.808
588.527
588.898
589.444
591.667
593.262
593.725
594.319
595.484
596.215
596.743
597.311
597.612
598.007

290.332
290.333
290.334
290.335
290.336
290.337
290.338
290.339
290.340
290.341
290.342
290.343
290.344
290.345
290.346
290.347
290.348
290.349
290.350
290.351
290.252
290.353

590.377
600.010
600.343
602.068
602.774
610.334
610.673 611.262
611.320
611 321
611.322
611.324
611.325
611.326
611 382
611.387
611.388
611.389
611.899
812.829
612.830

290.354
290.355
290.356
290.357
290.358
290.359
290.360

290.361
290.362
290.363
290.364
290.365
290.366
290 367
290.368
290.369
290.370
290.371
290.372
290.373
290.374
••n

s,

562
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CERTIFICADOS

•

TERMOS

290.212
290.213
290.214
290.215 !
290.216
290.217
40.218
290 219
290.220.
290.221
290.222
290.223
2907224
290.225
290.225
290.227
290.228
290.229
290.230

TERMOS -

,

405.392
405.393
407.992
408.346
408.347
408.348
409.908
-412.998
413.000
414 365
414.565
414,622
404.636
414,669
416.321
443 564
456.026
481.553
483.649

290.231
259.232
290.233
290.234
290.235
,290.236
290.237
290.238 .
299.239
290.240
290.241
290.242
290.243
290.244
.290.245
290.246
290.247
290.248
290.249

MARCAS

TERMOS

288.661
288.662
288.663

402.711
403.367
403.368

MARCA$

1
1,99.743
239.864
239.865

Têrmoo

Pilienter

340,043
366.983
370.084
370.502'
370.837
373.829
373.831
375.324
379 240
383.424
382 668
383.012
383.651
383.899
383.900
383.901
386..973
387.407
388.266
389.147
392.334
392.588
396.113
393.244
399.730
.399.735
490.030
400.130
400.858
-401.267
402.593
402.705

288.664
288.665 .
288.666
208.667
288.668
288.669
288.670 •
288.671
288.672
288,673
288.674
288.675
288.676
-288.677
288.678
288.679
288.680
288.681
288.682
288.683,
288.684
288.685
288.686
- 288.687
288.688
288.689
288.690
288.691
288.692,
288.693
288.694
288.695

Térinoz

'
Patentes

403,442
403.805
403.806
493.810
404.300
404.301
404.302
404.303
404.304

288.699
288.700
288.701
288.702
288.703
288.704
288.705
288.706
288.707
288.708

404.305

288.709

MARCAS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1963

TERMOS

Março de 1964

EXPEDIMOS EM 11 DE NOVEMBRO DE 1963
MARCAS

252.692
402.189
405.369
405.371
405.372,
405.373
405 374
405.375
405.379
405.380
405:382
lb 405.383
405.384
405.385
405.386
405.387
405.388
405.390
405.391

(Seção lil)

404.471
404.472
404.473
404.921
405.021
405.620
407.501
407.611
407,906
408.147
409.032
409.033
409.218
409.596
409.899
410.154
410.161
410.164
410.165
463.060
483.317

' 288.696
- 288.678
288.698

•
LEI ORGÂNICA E REGULAMENTO GERAL
DA
A

PREVID NCIA SOCIAL
•

•

Ê

E LEGISLAÇÃO POSTERIOR

DIVULGAÇÃO N.• 838
3.* *Me

-

Preço: Cr$ 280,00 À YENDÀ t

•

13e•ffle :de Vendas : Av. itothrlreee Alvet, 1
•
•

Atende-ee

Agéiada 1: hilnletérlo de Fazenda
a. pedidos

peio Ser viço de Rerealbelée Nein! .

.

288.710
288.711
288.712
288.713
288.714
'288.715
288.716
288.717
.282.718
288.719
288.720
288.721
288.722
288.723
288.724
288.725
288.726
288.727
288.728
288.729
288.730

,4gunda-telra lo
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•

MARCAS DEPOSITADAS
Ihdddsaeira talim de welido com • are. 130 do OddOo• da PopepruNtade ~Mal. Da da4a da paletuolle alellepoll a
asma a pomo da le ditas paisa • dete~o do podida, roaraede asse pesai, poderia ~Mari,a opoodeese ao réspraeusesses
~04 len Prota4te4mati Udworrig ~d.e Ta 1. ~sins perewtteAdoe seta • ecemelo‘o de Web
– zolpacciido
êrmo n.° 617.246, de 14-11-63
-substaacias sintéticas para isolamento,
Kelson's Indústria e Comércio S. A. recipientes de matéria plástica e falha
Guanabara
de matéria plástica
Termo a.° 617.250, de 14-11-63
Lidnio Ferreira Lima
Rio de Janeiro

• CP.UREL
Indústria Brasileira.
Classe 28
Chapas de matéria plástica, laminados
de matéria plástica, chapas onduladas
de matéria plástica, telas plásticas, laminas de matéria plástica, falhas de
substâncias sintéticas para isolamento,
recipientes de matéria plástica e 551ha
de matéria plástica
Termo n.° 617.247, de 14-11-63
Kelson's Indústria e Comércio S. A.
Guanabara

,PRORROGAÇÃO

toalheiro Somem
Classe 33
Titulo
Termos ns. 617.251 e 617.252, de
14-11.63
Leite Bastos Com. e Ind. S. A.
Pernambuco

Indústria Brasileira

Terme; n.' 617.255, de 14-11-63
Granja Regina Victoria Ltda,
Paraná

met, petróleo para uso de toucados,
pastas e p6 para as unhas, pon-poaj
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, penteg.

Granja , Regina

pomadas perfumadas para o embelezo,
mento da cutls, pon-pont, pó da
arroz

'VictOria'
Classe 19
Titulo
Temo n.• 617.256, de 14-11.63
Probras — Produtos Brasileiros Ltda,
Paraná

• PROBRÁ

Bra-sileira

Lona ritiensPii
"".
de Armazens Gerais,
Classes: 33 e 41
Titulo

Indústrii
Classe 41
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe a saber:
Substancias alimenticias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências alimentícias

Classe 36
Para distiaguir: Artigos de vestuários
Termo a.6 617.257, de 14-11-63
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
•
IVIadegeral Ltda.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Paraná
botas, botinas, blusões, boinas, babaI ndústria
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
Classe 28
Chapas de matéria plástica, laminados cachecols, calçados, chaéups, datos,
!Indústria - Brasileira
de matéria plástica, chapas onduladas datas, combinações. corpinhos, calças
de matéria plástica, telas plásticas, la- de senhoras e de crianças, calções, calClasse 1
minas de matéria plástica, falhas de ças, camisas, camisolas, _camisetas. Madeiras de tada espécie, em toros, sersubstâncias sintéticas para isolamento, cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
radas, compensadas e aplainadas
recipientes de matéria plástica e folha saias. casacos, chinelos, dominas, odiar.
pedi, fantasias. fardas para militares, code matéria plástica
Termo n.o 617.258. de 14-11-63
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorMarcilio Werner
Tèrrno n.° 617.248. de 14-11-63
ros. jogos de lhagerie, jaquetas, leques,
Paraná
•
Kelson's Indústria e Comércio S. A. luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
Guanabara
malas, mantas, mandrião. mantilhas, pa.
tetas, paias. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. puIndústria Briíiierr
nhos, perneiras. quimonos, regalos,
.
robe de chambre roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Classe' 48
sweaters, shorts sungas, stolas, sou.
Para
distinguir
artigos de toucador e
nets. slacks miei., toucas, turbastes
perfumarias em geral: Almiscar. água
ternos, uniforme., e vestidos
de beleza. água•facial, água de lavanda.
Classe 30
Classe 28
água de colónia. arminhos água de
Chapas de matéria plástica, laminados Para assinalar e distinguir genérica. quina, água, de rosas, água .de eliazede matéria plástica, chapas onduladas mente os artigos da classe a saber: mas. amônia perfumada liquida. empa,
de matéria plástica, telas plásticas, la- Guarda-chuvas, bengalas e suas partes em pedras, para banho. brilhantinas,
integrantes
minas de matéria plástica. falhas de
bandolinas, batons. connétizos para o
substâncias sintéticas para isolamento,
cabelo. pestanas. cílios e • bigodes.
Termo n.° 617.253, de 14-11-63
recipientes de matéria plástica e fõlha
crayoas;
cremes para a pele, • carmins
Agricola São Carlos Ltad. — Saca/ cheiros em:
de matéria plástica
pastilhas. em tabletes. em
Paranfi
lentilhas. • em trociscos e em pilulaa,
Têrtno n.9 617.249, de 14-11-63
cremes para • barbear, cremes ''dental.
Kelsan'a indústria e Comérria S. A.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
_SACAI
Guanabara
essências, extratos. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes pare unhas.
Ciasses: 33 e 41
escavas para dentes. cabelo, =p.a&
Titulo
cIllos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
1
Termo n.o 617.254, de 14-11-63
o cabelo, glicerina perfumada para uso
n199-119nidora Iguaçu Tal.
de toucador. grampos 'para o cabeio,
Paraná
para maquilagem, lança-perfumes. loções. liquidos dentifricioa em pasta. em
geléia de petróleo perfumada. lápis,
Classe 28
sabá° em creme, em elixir e . eu pó.
Chapas de matéria plástica laminados
liquidos para ondulação, permanente,
de matéria plástica, chapas onduladas I
ai matéria plástica. telas plásticas, le- 'Classes: 11. 12, 23, 36, 41. 42 e 43 lixas para unhas, latiu& óleos para o
tad°, pasta e pós para dente., perlaadiam de matéria plástica. %tu de ,
Titulo

Courforn

Têrmo 11.9 617. 259, de 14-11-63
Cia, Londrinense de Armazena Gorete
Paraná.

FMADEGERAL
—

• SENORITA

•

Temo n.° 617.260, de 14-11-63
aLboratório Prado S. A.
Paraná
„vila:SÁ

aadüstria Brasileira
Classe 2
Para assinalar e distinguir genéricos:mi
te os artigos da classe a saber: Subi
táncias e ,preparações quimicas usado
na agricilltura, na horticultura, na ve
terinária e para fins sanitários
Termo n.° 617.261, de 14-11-63 j
Mecânica Industrial "Duarte" Ieda,,
São Paulv

Courvun
Indústria Brasileira-‘\

1.11X

Lndústria Brasileira?'

Distribuidora- Iguaçu

•

INDUSTRIA FIRAS =III.

Classe 7,
Carretas
Termo n.o 617.262, de 14-11-63
Sancho — aLnches Bar Ltda.!
São Paulo
"

•ffindustria Braailelmi
Classe 41

Bolinhos, croquetes, pizzas, sanauictieek
coxinhae, empadas, tortas, saladas
refeições prontas

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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• Termo n.° 617.263 de 14-11-63
13anco Certo de Crédito Mútuo Sociedade Cooperativa de Responsabilidade
Ltda.
r
Gulao-3--ara
„
,

a
Classe 33
Título

•

QUARTO CENTENÁRIO

tRORROGAÇÃO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

1MPL

Classe 23
Artigo da classe

Indústria

.

a

To n. 617.290, ca, 14-11 63
Companhia Petropolitana
Guanabara

Termo n.° 617.264, de 14-11-63
Banco Certo de Crédito Mútuo Sociea
31lade Coo erativa de Responsabilidade

p

nabara

Banco Certo de Créditã Mtitio
10e,
,

Sociedade Cooperativa

(de Responsabilidadej; -

Termo n.° 617.269, de 14-11-63
Produtos Vana Ltda.
Silo Paulo •

Têmlos ns. 617.272-a 617.277. de
14-11-63
Antonio Venâncit
Guanabara

ffl

1 Tênmos os, 617.278 a 617.282, de

14A1-63
Antonio Valsando
Guanabara

ECANAVERAL

METAL •

g

g

g

Predial Ltda

,Classe 11
Bisnasgas metálicas amolgáveis para
actandicionamento de produtos pastosos

Classe 33
Titulo
Termo n.° 617.292, de 14-11-63
Empreendimentos Culturais Brasileiros
Ltda. — Editores
Minas Gerais

reidát5
- - Prifflã
,d[Cirr
ricr
as.
•..

•••n•'"

.. • .... •

-

,intiú atra
-' 13rasile
Classe 3
Um preparado farmacêutico com ação
sabre o metabolismo

o

Têrmo n. 617.286, de 14-11-63
Modas Malisil Ltda.
Guanabara

'indústria
Classe 36 •
Calças, camisas, blusas, saias, mexas,
paletós, boinas, "soutiens" anáguas e
suciares
Termo
617.287 de 14-11-63
Folha Carioca Editora S. A.
Guanabara

FOLHA CARIOCA
EDITORA S. Á.
Nome comercial

Termo n.° 617.288, de 14-11-63
"olha Carioca Editora S. A.
Guanabara
,

FOLHA CARIOCA
Classe 32
Artigos da classe

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns a
sos, cartazes, catálogos, jornais nado
nata e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda 'em radio,
televiso, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
. e revistas impressas
Termo n.° 617.293, de 14-11-63
Empreendimentos Culturais Brasileiros
Ltda. -- Editores
Minas Gerais

_

'INDÚSTRIA. BRASILEIRA
Classe 5
Arti os da classe
Classe 50
Araaos da classe
Classe 11
Arti os da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe

•

enavista Administraaora

STAIN IA S./e,

ÍCARO CANAVERAL
iNDÚSTRIA BRASILEIRA 1
Classe, 16
Artigos da classe ,
- Classe 50
Artigos da classe
• Classe 8
Artigos da classe
• Classe 33
Classe 5
Araras da dasse
Classe 11
Artigos da classe
Título de 'estabelecimento

pg

BRASILEIRA.

Termo n.' 617.291, de 14-11-63
Boavista Administradora e Predial Ltda.
Guanabara
•

Termo n.° 617.285, de 14-11-63
Sandoz S. A. (Sandoz A. G., Sandoz
Classe 41
Ltd.)
Farinha de trigo vitaminada. fubá de
Suíça
milho, farinha de mandioca e massas
alimentícias
Tenno n.° 617.270, de- 14-11-63
-Antonio Venância
Guanabara
Classe 32
Artigos da classe

InDusnuA

Classe 23
Artigos da classe

Termo ri.° 617. 284, de 14-11-63
Stania S. A. Artefatos de Metal
Guanabara

•
Classe 23 •
Para distinguir: Artefatos de mataria
I aiasneos e de nylon: Recipientes [abri
Lados de material plástico, revestiram
roa confeccionados de substâncias ard
mais e vegetais: Argolas açucareiros
ar iações para óculos, bules. bandejai
ases para telefones, baldes. baiaaa
bolsas. caixas. :arteiras. chapas, cabal
para ferramentas e utensilios, cruzeta;
caixas para acondicionamento de ala
mentos. ca.xas de material plástica
para baterias, coadores. copos. caneca,.
collieles, conchas, cestas para páo. certinhas, capas para álbuns e para iivros,
cálices, cestos, castiçais are velas,
caixas para guarda de objetos cartuchos,
coadores para chá, descanao para pratos, copos e copinh6s de plástico pari
sorvates, caixinhas de plástica Jara soas
de plásticos para sorvetes, torminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos. em.
vetes, colherinhas, pasinhas. garfinhos
balagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para autora&
veia escoadores de pratos, massas anta.
ruidos, fonas para doces, atas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bobas, garfos,galerias para cortinas, jarros, laminados
plásticos, lancheiras, manteguelras. malas, orinóis, prendedores de roupas, pua.
xadores para móveis, pires, pratos, palia
teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar.
porta-pâo, pulseiras para rei&
glos, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodiabas, recipientes, suportes, suportes . para
ladrilhos e adesivos para azulejo.,
peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos. xa,
caras, colas a frio e 'colas nac incluídas
em outras classes, para borracha, para
curtumes. para inarcinetros. 'para carpia*
Niro& para vidros. pasta • adesiva para
correia, 'pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, ern pó. em disco,'
em pasta para afiar, moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
de calçados

CENTENÁRIO

Classe' 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhados, usados nas indústrias

Classe 33
Titulo

Indústria Brasileira

Termo n.° 617.294, de 14-11-63
Indústria Mineira de Plásticos Ltda.
. Mines Gerais

Terra° n.° 617.289, de 14-11-63
Companhia Petropolitana
Guanabara

Termo a.* 617.283. de 14-11-63
(Prorrogaçáo)
Aços Solar Ferragens S. A.
Gisanabara

O
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rito" Pritiláíity„
PWM,

ílindustrla Brasdelrek
Classe 32
Almanaques anuários, álbuns impreisoa, cartazes, catálogos, jornais nado
nata e estrangeiros, publicações haPres.
nas, revistas. Propagarda cai rádio,
televisáo, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e ervistas impressas

Termo n.° 617 .299, de 14-11-63
Jean D'Albret
França

Termo n.° 617,295, de 14-11-63
Indústria Mineira de Plásticos Ltda.
Minas Gerais
•

indústria Mineira
de Plásticos Ltda.,

BABYLANE

Classe 48
, Para distiaguir: PÓ de arroz, talco perClasse 28
. Indústria de artefatos plásticos em geral fumado, rouge, baton, carmin, lapis pa-

1

Teimo n.° 617.300, de 14-11-63
rua znaquilagen, óleos perfumados, óleos
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
para o cabelo, cremes e pomadas para
Amato — Usafanna S. A.
a pele, asseridas, extratos, lança-perçuSão Paulo
mas, papeis perfumados, água de 'colonia, água de quina, água de rosas glicerina perfumada para uso de toucador.
.F'RORROG4ÇA-0.
sais adumados, tinturas, petróleo. loções. brilhantinas, cosraeticos para a
pele e ixadores para o cabelo, pestanas
olhos e bigodes, depilatórios, desodo11 C
rantes, vernizes e esmaltes para unhas.
.FMN.ReickS
TZ
N• IN)
dissolventes, estas e liquidos dentifriCei PI21 HQ VA.
AO
PA
U10
dos, tijolos, pós para unhas, pentes
escovas para dentes, cabelos, cibos e
Classe 3
unhas, grampos e fivelas para o cabelo,
lixas para unhas, ponpons, água de al- Uni preparado farmacêutico (indicado
como comprimidos — analgésicos e
fazemas, amonia perfumada. sachets.
antiréticos)
vinagre aromático e cheiros em pastilhas
Teria° n.° 617.301, de 14-11-63
• Etnpreene'rnentos Culturais Brasileiros
Termo n.° 617.296, de 14-11-63
Laia. — Editores
Empreendimentos Culturais Brasileiros
Minas Gerais
Editores
Ltda.
Minas G.->nsjs •
lb pw,

rl I

O

Í
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Classe 32
Álbuns, almanaques e livros ....a...aos,
folhetins, jornais e suas peças. crónicas de rádio. jornais, reyistas e de
televisão, panfletos, peças teatrais t
e de televisão, revistas e suas seções
cinematográficas, programas de rádio
e suplementos impressos em geral

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral, albuns, programas
radiofónicos, peças teatrais t cinematográficas, a saber: albuns, lornals, publicações em geral, programas radiofónicos, programas telev1sionandos, peças
teatrais e cinematográficas, revistas

Termo n.0 617.302, de 14-11-63
Telespring S. A. Indústria Eletrônica
Rio Grande do Sul

Termo n.°' 617.297, de 14-11-63
Eninreendisnentos Culturais Brasileiros
Editores
Ltda.
Minas Gerais

-A Educação Social

Termo n.° 617.305, de 14-11-63Teàno n.° 617.309, de 14-11-63
I Citasa — Comercial de A...omóveà Qulmia Produtos Químicos Comércio •
S.A'.
Indústria S. A
Guanabara
São Paule

1

Cl TASA

INDUSTRI A .BRASILEIRA

Quid() Produtos Quimicãa.

Classe 2,1
.; n mércio e Indústria S. A.
!Freio (parte Integrante do veiculo),
!mecanismo para acoplamento de vaiRio de Janeiru
;culos ferroviários, orelhas de parada
'para aparelhagem de tração. amorteceIn dustria Brasileira,
'dores de choques, paraçroques, carro,
!ônibus, automóvel, anteparos auto-calintiMões. alavancas, alavancas de ciimClasse 3
Mo. alavancas de freios, breques, bai. Um produto farmacêutico indicado nas
ras de freio, braçadeiras de mola. bu- polinevrites, tóxicas e alcoólicas, estachas, barcos, barros de tração, barras dos carencials (pelagra) convulsões na
de direção, cabos de veículos carrocecriança: hepatites, diabetes mellitus
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas.
Termo n.0 617.310, de 14-11-63
engates para veiculas, engrenagens, em- •
Renni -sra de Pneus O. K. Ltda.
breagem, feixes de molas, hélices,. moSão Paulo
las, motociclos, mancais de velculos, I
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos
bicicletas, motocicittas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veículos,
crapas circulares para 'veículos, cubos
de yeiculos, desl,gadeiras. fronteiras
Classes: 33 e 39
para velculos, motociclo, manivelas,
Titulo
para-lamas, varetas de zontrole
Temo ri.9 617.311, de 14-11-63
afogador e acelerador
Renovadora de Pneus O. K." Ltda.
São Paulo
Termo n.° 617.306, de 14-11-63
Citasa — Comercial de Automóveis
S. A.
São Paulo

I RENOVADORA I
DE PNEUS O.K.

RENOVACÃO
DE PNEUS O.K.

CITASACOMERCIAL

DE

AUTOMOVEIS

Executivo

Nome comercial

Indústria Brasileira

Termo n.° 617.307, de 14-11-63
Entregadora "Gold Star" Ltda.
São Paulo

da Criança

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, - cartazes, catálogos. jornais nada
nais e estrangeiros, publicações impresIndústria Brasileira
sas. revistas. Propaganda , em rádio,
teievis" jornais, programas radlofôni.
Classe 32
Almanaques anuários, álbuns impres- cos, peças teatrais e cinematográficas
Classe 33
sos, cartazes, catálogos, jornais nado
e revistas impressas
Entregas
a
domicilio
de encoMendas e.
usais e estrangeiros. publicações 'represmercadorias em geral .
Termo
n.°
617.303,
de
14-11-63
'revistas.
Propaganda
em
rádio
ais.
telev'esão.. !cintais, programas radiofôni- Indústria Mineira de Plásticos Ltda.
Termo n.° 617 .308, de .14-11-63
Minas Gerais
cos, peças teatrais e cinematográficas
Aguardente Barnabé Limitada
e revistas impressas
Minas Gerais
.

GOLD STAR

Tênno n.o 617.298, de. 14-11-63
(Prorrogação)
Laboratórios Farmacêuticos Vicente
Amato — Usafarrna S. A.
São Paulo

Tei-mo n.° 617.312, de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. R. Ltda
São Paulo

RECAPADORA 1
I DE PNEUS O.K.
Classes: 33 e 39
Titulo
Tèrmo n.° 617.313, de 14-11-63
,'Renovadora de Pneus O. K. Ltda.
São Paulo

-RECAPAGEM
DE PNEUS O.K. •
Classes: 33. é- 39
Titulo

Classes: 3, 4, 8, 10, 15, 16, 28 e 29
, Titulo

c'EXORROGACÁO

NÇOFO FAR

Ciasses: 33 e 39
Titulo

1

A. Ahk.bRi.,:á 10.

kW? C ;PCB RIM 1.0

Termo n.° 617.304, de 14-11-63
Comércio e Administração, Sociedade
Anônima — Casa S. A.
Rio Grande do Sul

kyltsw~,e0

LTD A.

71c,

Se Você Pode Pagar AlugliPl,
Calsse 3
Um produto farmacêutico (ind ; caila no !
tratamento da astenia ou depaupera
ffiento orgãnico) .

Têrmo n.o 617.314, de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. K. Ltda,
São Paulo

Pode Comprar ...
Classes: 16. 32, 33 e 50
Titulo

-

4")
.(3,1a;dente de cana

Classes: 33 e 39
Titulo

ut4210 OF;CIAL (Seçao

o136 Segunda-feia io

Grano n.° 617.321, de 14-11-63
:novadora de Pneus O. K. Ltda.
São Paulo

Termo ri.; 617.315, de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. K. Ltda,
São Paulo

RESSOLAGEM I
I DE PNEUS O.K.

1 RECUPERAÇÃO
DE PNEUS 0.K

Classes: 33 e 3"
Titulo

Classes: 33 e 39
Titulo

Termo n..* 617.316, de 14.11-63
r'-- ' -lora de Pneus O. rr td.e.
São Paulo

Termo n.o 617.322, de 13-11-63
Renovadora de Pneus O. E. Ltda.
• São Paulo

Classes- 33 e 39•
Titulo
Termo n.o 617.318, de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. K. Ltda.
São Paulo

RECAUTCHUTAGEM
DE PNEUS O.K.

ituIo

robe de chambre, roupáo sobretudos,

suspensórios. satclas de banho. sandálias
SWeaters. shoris sungas. stolas. soutiens, stacks. tater toucas, turbante',
te:tnos, unitcr ales r vestidos
Termo no 617.331 de 14-11-1963
Daniel Gonçalves das Neves Junior.
São Paulo

CIFA

Classes: 33 e 39
Titulo

tmT)U STRIA

BRASILEIRA

rèríno a.' 61i.323, de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. K. Ltda.
São Paulo

Classe 5
Aço em bruto, aço prepaiado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em p6, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parciahnente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Classes: 33 e 39
gusa em bruto ou parcialmente trabaTitulo
lhado. gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em 'Cilha, latão
Termo ri.• 617.324, de 14-11-63'
Mosa -- Moraes Organizações S. A. em fôlha, latão em chapas,. latão em
vergalhões, liga metálica, /imalhas,
Piauí
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente caba/liado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

RESTAURAÇÃO
DE PNEUS O.K.

MUSA

Classes: 13 e 39
Titulo

Classe 33
Insignia comercial

Termo n.• 617,119 de 14-11-63
O. K. T
Renovadora ao
São Paulo

Terra° n° 617.325, de 14-11-1963
Antonio - Francisco da Silva
Estado do R o de Janeiro -

Classe 3)
Titulo
Termo n9 617.332. de 14-11-1963
Tapeçaria Cortina Azul Lirn:tach
Estado dá Guanabara

PRORROGACÂO

Classes: 30 — . 31
. Titulo •

34 — 40
-

'rirmo n° 617.333, de 14-11-1963
Feliz Pereira Mara,—
São Paulo

Termo nó 617.329, de 14-11-1963
Borghoff S. A. Comércio e Técnica
de Máquinas, Motores e Equipa~tos
Estado da Guanabara

W3o7troo77

I RECAUTCHUTADORA

C“Utit

I DE PNEUS O.K.

INWSTRIA BRASILEIRA
Class-• 11 e .
Titulo

puças, casado. coletes, capas. cisales„ .
cachecols. . calçados chaeups, cintos,
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de 'crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas.
olarinhos, cueiros,
saias, casacos, chmelos. dominós, echar. pes. tantasias fardas para militares, colegiais. fraldas. galochas. gravatas, gorros, fogos de lingerie. jaquetas, leques.
luvas.• ligas, lenços. mantos meias,
maiôs. mantas, mandrião mantilhas. paletós. pas. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas. ponches. polainas, pijamas, ptsnhos perneiras. quanonos, regalos„

TerinO n° 617.328, de 14-11-1963
Cila — Comércio e Indústria de Ferro
e Aço L mitada
Estado da Guanabara

-lasses: 13 e 39
- Titulo

VULCANIZAÇÃO
DE PNEUS O.K.

. Termo n° 617.327, de 14-11-1963
Doces ('-nmpineira Lim tada

_.asse 41
Para distinguir: Biscoitos

VULCANIZADORA
DE PNEUS O.K.
Termo n.° 617.317. de 14-11-63
Renovadora de Pneus O. K. Ltda.
São Paulo

Março de 1 9hAt

39

.Classe 49
Para distinguir: Mesas, de fogo de
.
bilhar

rermo n." l7 120. de 14-11-63
Renovadora 4,, 1).,-;/ic O. K Ltda.

\,

•

Classe 43 '

Classe 32 Para distinguir: Revista impressa

Para distinguir: Refrescos e refrigera*
tes, guaraná, gasosa, agua Calca, aguam
artif:clais, xaropes para refrescos, be-

bidas espumantes sem alcool, sucos 1
Termo n° 617.330, de 14-11-1963
C.apara6 Indústria de Roupas Limiada sumos de frutas para bebidas não
Espirito Santo
coolicas, sifões, soda -limonada, gingai.
alei_ aguas artezianas; aguas minerais

Termo nd 617:334, de 14-11-1963
.Mario Custod:o Rodrigues
' Minas Gerais

C%rn

Termo no 617.326, de 14-11-1963
Mesa
Moraes Empreendimentos
S.. A.

RECUPERADORI
DE PNEUS O.K.
Classes: 33 e 39
" Titulo

Piauí
•

lE

s

Indiistra.rBrasilára' _
A

Classe 33
Insignia

,

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Indústria Dreedeini
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Classe 43
aventais, alpercatas, anáguas.- blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- Para distinguir refrescoa e água. Dil•
douros, bonés, capacete., cartola., cara- enraio • artificiais, refreio" de

Segunda-feira i o
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Ias, águas gasosas. águas mineral., na- :as, tamarinos, tomates, tortas. toucinho,
turais e artificiais, caldo de cana, la- tremoços, trigo, triguilho, tripas, trutas,
Vinagre
ranjada, limonada, soda e sodas-watet
Minas Gerais
Térrao ng 617.337, de 14-11-1963
Têrmo n° 617.335, de 11-11-1963
AssuMpção e Cavalieri Limitada
Estado da Guanabara
Mario Custod o Rtxhigues
Minas Gerais
Classe 42
Aguardente, an z, aperitivos. bagacci. .ra, batidas, brandi, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte permentado, ternet; genebra, gengi~W74,4 e4.-oad,ao
birra, gin. ginger, kirsch, kummel, licores, marasquinhos, nectar. p perment
Classe 11
ponches, rum, sucos de frutas com
Para distinguir; Geleia Rem e Mel de
.álcool, Anhos, vodka e whisky
abelhas
Têrtno n° 617.336, de 14-11-1963
Mario Custod o R od rigues
Minas Gerais

Termo n° 617.338, de 14-11-1963
Peter Kellemen
Estado da Guanabara

Urino ng 617.342, de 14-11:1963
Gilel Ginzburp'
São Paulo

1964 867

Tirmo ng 617.347, de 14-11-1963
San-Co Produtos Alimentícios Limitada
Estado do R o de Janeiro

slet,

Classe 11
Para distinguir: Farinha de arroz

•-•

'-htTERPROOF
ias •14C

Ciasse 36
/3 - Artigos de' vestuários, roupas relias,
semi-conteccionadas ou sob medida
para homens, senhoris e crianças, e
Classe 33
saber: Agasalhos feitos de peles natuTitulo
)
•
rais ou artificiais[anáguas; aventais,
batas,- babadores. blusas, blusões. boiTermo nó 617.339, de 14-11-1963
-1 Indúste:a e Comércio "Paratodosf
nas, bonés, boleros,' cominações. casaIndústria Brasileira
cões, capotes, calças, calça-saias, chineLimitada
lo& cintos, cintas, camisas, camisetas,
Minas Gerai:.
calções, cartolas, coletes, corpinhos. ceroulas, cuecas, colarinhos, -cueiros. cha,r,
•
Cla s se 11
péus; dalinans; echarpes. estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravatas
Abacaxis, abricós .acidos aromáticos
auarcla-p6: impermeáveis: jaquetas; len.
para licores; açucar, Morria. alface.
ços, leques, lançaria. ligas, librés, liaIndústria Brasileira
alho, ameixas, amendoas amendohn,,
genes; mantas, meias; palas. Paletós
ananazes arroz, artigos de pastelaria;
pantufas, pijamas. peignoira punhos
aspargos. aveias, avelãs, zeitonas. azeiClasse 41
peitos e peitilhos para camisas, pelerl.
tes. bacalhau, bananas, banana glacê, Para distinguir:
Vinagres, p,,,,elaa em nes. polainas. ponchas, pullovers; quiseca e em doce, bananada: banha, batatas. batatas doces; baunilha, beterraba, conserva, pimentão em conserva, pikles, monos, quepis: regalos, robe de chato.
biscoitos, bolachas. bombons. cargas de cebola em conserva, tomate em conser- bre, roupas de brim para o trabalho
cabrito, carneiro, de porco. de vaca. va, erv:lha em conserva, sardinha em roupas feitas para crianças, roupões de
conserva
banho: saias, sapatos. sandália.% so)Ide -caça (seca e verde): carnes em
déos, :horta, sungas, slacks, meteres,
conserva, cacau. café, camarão. canela • Termo n° 617.390, de 14-11-1963
suspensórios, soutiens, sobretudos; tracaramelos; - castanhas; cebo:as; cereais,
Indústria -e Comércio "Parativlos"
jes, ternos, toucas. tailleurs. turbantes
ch: eia folha. de Ceilão. de Formosa.
Limitada
uniformes, uni formes para empregadas:
chocolates; cogumelos, compotas coa
Minas Gerai:
vestidos; xales
servas, confeitos, cravos, damascos. doces em geral. erva-mate. ervilhas, asTil rmo nó 617.344, de h-11-1963
«Fabrica de Bebidas
pargos, essências não alcoólicas pari
Eugenio José dos Santos
alimentos e doces: extratos de aunai
Paratodos»
•
farelo, farinha de arroz, de aveia. 4,
centeio. de cevada, de milho, de manClasses: 41 — 42 — 42
dioca, de sagu, de trigo. lavas de bauTitulo
nilha. de feijão verde- e de mel; féculas para alimento; fiambre.- figos. liTermo no 617.341, de 19-11-1963
gado, ,flocos de milho, de trigo, comesIndústria e Comércio ''Paratodos"
.tivels; frarnboezas; frutas conteitadas.
Limitada
calda, em conserva, secas e serdes; fulA
Classe
Minas
Geras
de milho e de mandioca; neátina: gePara
aisonguir:
Mesas de madeira e
léias; goiabada. gorduras romestivels,
metal
groselhas. guandu. lagosta laia* leIndustria e Comérõlo
gumes. leite, leite condensado, lentilhas
Termo n° 617.345, de 14-11-1963
limões, linguas. linguiças : imas. (fru.
Adelino Fernandes Cardos'«
Paratodos
»
Ltda,
tas). maçãs, macarrão. malte mandioEstado da Guanabara
ca. mangas, 'manteiga. marga. mas. ma
Classe
41
riscos, marmeladas, marmelos. mas-sa
alimenticias. massa de aletria. massa Para tusonguir: Gênero ed comércio e
de tomate, mel, melado, melaiicias. me seus preparados, .ingred entes de ali- Hosajtai das Bontcag,
Iões. milho, milho verde, miud..s molho. mentos, essências alimenticias, ebbidas
molho de pimenta e de tomate molus- alcoolicas e fermentadas, bebidas sem
cos, morangos. moscatel (uva) moaalcool
Classe 33
tarda, nabos, nozes açucaradas. nozes
do Pará, óleo de amendo (coeuestiTitulo
Termo no 617.343. de .11-11-1963
veis). óleo de babaçu (comestivel). óleo
Eugenio José dos Santos
Termo no 617.316, de 14-11-1963
de dendê, de oliva, olivas, ost ras, ovas
Estado da Guanabara
Afranio André de Mello
de peixe, Ovos, panquecas, p4o pães de
Estado da Guanabara
açúcar. páo de 16, passas, palmitos, pastéis, patos. peixes salgado e seeo. para.r,
pimeata de Guiné pimenta malagueta)
em pó C do Reino, pimmtão, pinhas
eu Nunca aos uomtngos
pinhões, presuntos, quiabos. queijos,
sal de cozinha, sal fino de mesa, sal
•
Classe 44.
grosso, salame, salsa. salsicha. sardinhas
Classes: 41 — 42
ma lata, 'lenientes de cominho. substan- Para dist.nguir: Bancos de madeira e
— +4
metal
Titulo
das ellenenticias sumo de frutas, Moa.

0 4.4h4Átd404 »

março de

Termo n° 617.348, de-14-1l19fsz
Oscir Zilbergleid
Estado da Guanabara

13EN—TAI.
Classe 36
Para distinguir; Produtos de' malharia
em geral, artigos de vestuár:o, de tóda
a sorte, para homens, senroras e crianças, inclusive espcirte
Termo nó 617.349, d e14-11-1963
Mural Propaganda Limitada
Estado da Guanabara

MURAL
Classe 3'.
Para distinguir: Albuns, revistas, pu
blicações impressas em geral. progra
mas radiofônicos e de televisao. publicidade impressa
Termo a° 617.350, de 14-11-1963
lincorel ---- Importadora Comercial e
Representações Lirnitadi
Pernambuco

IMCOREL- Importa00Ta
e Representações LtdR,
Nom er-omercial
Termo n Ó 617.351, de 14-11-1963
"Senasa" .-- Segurança Nacronal de

Saúde Limitada
Eatarin A. Guanabara

Seourane-4
Nacional de-"Saiide

"4", StNASA •••

•
Nome Comercim
Termo n9 617.352, de 14-11-1963
"Senadaf — Segurança Nacional d
Saúde Limitada
Estado da Guarialsarè -

barantia Nacional

de Saúde
Classe `33
Arrpr000lio de Propaganda
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.Termo n° 617.353, de 14-11-1963

"Sanam" •-• Segurança Nacional de
Saúde Limitada
Estado da Guanabara

Têrnso no 617.357, de 14-11-1963
, Termo no 617.362, de 14-11-1963
Termo nó 617.367; -de 14-11-1963
• Cia. Gasparian de Investimentos
Labora tár'os Baldassarri S. A.
Artefatos Metálicos Para Construçõae
São Paulo'
São Paulo
- S. A. "AMC"
Classe 50
São Paulo
Para dist nguir: O timbre da requerente em papeis de cai ta, papeis de o'icio, cartões comerciais c de visitas int
Indústria Brasileira
pressos, envelopes de Qualquer tipo, fa
turas, duplicatas, letra., de camb o, che
Classe 3
ques, notas promisso ri as, debêntures
BRASILEIRAm
apolices, ações, folhinras, passagens ae- Para distinguir: Uma especialidade "arreas, ferroviárias, rodoviárias, maríti- macCutica indicada no tratamento das
Classe 11
mas, bem como bilhetes de sorte o e síndromes disentéricas e suas mandes-.
Para -distingui.: Fechaduras e suas par
tações
impressoss .em geral
tes integrantes
_
Tiirmo n° 617.363 de 14-11-1963
Termo n° 617.358, de 14-11-1963
Termo n° 617.368. de 14-11-1963
Inst luto Teuto Brasileiro de QuimioCia. Gasparian de Investimentos
Artefatos Metálicos Para Construçõe:
.
Terapia Limitada
São Paulo
S. A. "AMC"
São Paulo
Classe 41
São Paula
Para distincir; Alimentação para aves
e animais, atnendoas, araruta. alpiste
vai, avelã, amido, ameixas. zeites açuPRODUTOS REATO,
car, azeitonas, atum. amencbiti., alhos.
balas, bombons, biscoitos bolachas. baIndiistria. Brasileira
tatas, bananada, bolos, baca.han, banha, canela, chouriço, chocolates caND. BRASILEIRA
ramelos, coalhadas, camarão, carnes.
Classe 3
carne de baleia, confeitos. cacau. ce- Para distinguir: Substâncias químicas e
reais, cebolas, creme de leite, creme de outros preparados para serem usados
Classe 11'
condimentos, • crustá-eos. chá, na medicina e na farmácia, vac nas e,
Para distinguir; Fechaduras e suas parcravo, café. cangica, cócos. castanhas, bioculturas para serem usadas na me
tes integrantes
cominho, cangiquinha, consen.as alidicina e na farmácia
mentícias, doces, drops, ligada. trutas,
Termo n° 617.369, de 14-11-1963
Termo n° 617.364, de 14-11-1963
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
Artefatos Metálicos Para Construções
Cia. Limitada
Ludolf
compotas, féculas, figos, termeato, faS. A. "AMC"
Minas Gera s
rinha, fava, farelo, ', ubá. gomas de a-asSão Paulo •
car, geléias, goiabada, gorduras grão
de bico, glacés. glicose, baunilha extrato para doces, de carne e de torna.
te ,ervilhas, enxova, flocos, essencias
para balas, doces e alimentos. gelatinas
Indústria Brasileira
granulos, herva-doce, linguas, tingui.
ças, leite, lombo, leite condensado leiIND. BRASILEIRA
te em pó. legumes, lentilhas, lagosta,
Classe 3
mel, marmelada, mortadelas, manteiga, Para distinguir: Uma especialidade farmostarda, mariscos, moluscos, molhos. macêutica indicada no tratamento das
Classe 11
margarina, massas alimenticias e de convalescenças e dos estados de des- Para distinguir: Fechaduras e suas par
tomate, melado, milho, nós niLs,ada,
tes integrantes
nutrição
óleos comestiveis, ostras, paios. pesse
Termo
nó
617.365,
de
14-11-1963
Tênia° nó 617.370, de 14-11-1963
latadas, sorvetes. sucos de tomates e dt
Jânio Sergio de Freitas Cunha
Artefatos Metálicos Para Construçõel
frutas; torradas. tapioca, tâmaras. talha.
Estado da Guanabara
S. A. "AMC"
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, *torrões.
São Paute
toucinho e vinagre

"rinomun;

«Segurança

de Saúde'
Classe 33 .
Expressão de Propaganda
Termo. nó 617.354, de 14-11-1963
Segurança Nacional de
Saúde Linr.tada
Estado da Guanabara

"Senasa"

4( Seguro Nacional
de Saúde »
Classe 33
Expressão de Propaganda
Termo n° 617.355, de 14-11-1963

Dan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A.
São Paulo

sHOW-COLA

PERFEITA

PERFEKTA

/JAIWEA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoim. ameixas, amendoas.,araruta.
. arroz, atum, aveia. avelãs, relia, azei, tonas, banha, bacalhau, batas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão. camarao, canela
em pau e ein pó, cacau, carnes, chá.
caramelos chocolates, confeitos, cravo.
alimenticios, croquetes, compotas. cancereais, cominho, creme de 'cite. cremes
gica. coalhadas, castanha. ceola. condimentos para alimentos colorantes.
chouriços. dendê. Ocas, dóces de frutas, espinafre, essências alimentares. em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate. farinhas alimentícias, favas feculas, flocos. farelo, fermentos. feijão.
figos, frios, frutas secas. naturais e cristalizadas. glicose. goma de mascar, gorduras grânulos. grão de bico gelat.na .
goiabada, geléias, herva loca herva
mate. hortaliças, lagostas linguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas, linguiça. louro: asastal alimentícias, mariscos. manteiga
n:argarina. marmelada. macarrão. fumai de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus. molhos molusc.as
mostarda, mortadela; nós moscada Gases; óleos comestíveis. 5stras, oval.
pies. patos. pralinés. pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. -petit-pois. pastilhas. pizzas pudins,

queilos.- rações balanceadas para animais. requeijões. sal, sagtt, sardinhas,
sanduiches, salsichas. salgues, sopas eu-

Termo nó 617.359, de 14,11-1963
Cia. Gasparian de Investimentos
São Paulo

latadas, sorvetes. sucos de *mate e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talharim. tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves, éorrões, touclcinho; vinagre
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Nome Comercial

IND. BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Fechaduras e suas pai
tes integrantes
Termo n° 617.371, de 14-11-1963
Glaxo Laboratones, Limited.
Inglaterra

Para distinguir: Uma revista

RUBIVIRIN

Termo n° 617.366, de 14-11-1963
Artefatos "Metálicos Para Construções
S. A. "AMC1
' São Paulo

Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas
produtos e preparados para serem usa
dos na medicina ou na farmácia

Classe 32

PERFECT

Termo no 617.356, de 14-11-1963
Cia. Casparian de Investimentos
.
• São Paulo
-COMPANHIA GASPAR" Al1 DE .IIMSTDC2(1`03

PERFECTA

Classe 50
Para distinguir o •tknbre do requerente
a ser usado em papéis de carta e de
oficio, envelopes, cartões le visitas e
comerciais, memoranda. faturas avisos.
contratos, cheques, notae promissórias
letras de câmbio, duplicatas. debêntures
ações, apólices, folhinhas passagens. bilhetes e tôda e qualquer documentos
usados ou a serem usados pelo requerente, inclusive contratos
Termo n° 617.361, de 14-11-1963
QIF — Química Intercontinental
Farmaceutka Limi é -Ir
São Pai"

IND.
Classe 3

PERFEKT

BRASILEIRP

Termo no 617.372, de 14-11-1963
Turner Brothers Asbestos Company
Limitada
Prorrogação

F1REFLY'

Para distinguir: Uma especialidade farClasse 11
•
Classe 31
macêutica indicada como medicação coadjuvante no tratamento do diabete e Para distingtt:r: Fechaduras e e suas Para dist ngUir: Vedações e juntas &
partes integrantes
natu.reza de vedações
da obesidade

.
•

.3egunda-feira 10
Termo n° 617.373, de 14-11-1963
The L. D. Cauís/ Company
'atados Unidos da América
Prorrogação

SECULO XX
Classe 10
Para distinguir: Dentes Artificiais e
amalgamas para uso dentário
Termo no 617.374, de 14-11-1963
K.ddicraft Limited.
Inglaterra
Prorrogação

..JIARIO OFICIAL (Seção III)

.vros, peças teatrais e cinematográficas, ¡ móveis, auto-caminhões, aviões, amor
Termo n° 617.380, de 18-11-1963
SeneF" 1 4er Offset Importadora 1-imitada programas de rádio e tclev.são, publi- tecedores, alsorancas de cambio, barca

São Paulo

SENEFEL DER
OF. FS ET
IND. BRASILEIRA
Classe 6
Para distinguir: Máquifias impressoras
Termo n° 617.381, de 18-11-1963
Dell'Amore
Mouse.
São Paulo

i,- ANCHIETA
IND. BRASILEIRA
Classe 49
Para distinguir: jogos e brinqueous para crianças
Térmo nó 617.375, de 14-11-1963
Sentinel (Shrewsbury) Limited.
Inglaterra
Prorrogaçãc

Classe 11
Para distingsata Cate
Termo nó 617.382, de 18-11-1963
Indústria e Comércio Jurupis Limitada
São Paulo

JURUPIS

' IND. BRASILEIRA
Classe 3,
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças,' casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetaá,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achara
Classe 21
pes, fantasias, fardas para militares, coPara distinguir: MateKal rodante para legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorestradas de ferro, a saber: locomotivas ros, jogos de lingerle, jaquetas, leques,
a motor, "Tenders" a motor para loco- luvas, ligas, lenços, manais, meias,
motivas, carros de passageiros, vagões maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pade carga, carros de carga, vagões-tan- letós, palas, penhoar, pulover, pelaria"
ques e viaturas a motor; locomootivas, peugas, pouches, polainas, pijamas, puveículos para estradas e vagões bas- nhos, perneiras, quimonos, regalos,
culantes
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de baniu), sandálias
Térmo n° 617.378, de 18-11-1963
sweaters, shorts sungas, stolas, souAntonio * Pace — Empreendimentos
tiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
Corresaaans Admin"stração naatial
ternos, uniformes e vestidos
&IQ, Paulo

Intilvz'ANTONIO PA.M . - IIZTREEND
• CORAZTACIMG ,AntarrIStAÀÇIO PRZDIAL
•

Classe 33
Para distinguir: Imóveis em geral
Termo na 617.379, de 18-11-1963
Antonio Paca
Empreendimentua
Corretagens Administração Predial
São Paulo

.siarço de 1964 869

Termo n° 617.383, de 18-11-1963
Escritório Rodolpho de Freitas Filhó.
Corretaacm dc Cambio e Titulo Ltda,
São Paulo

cações, revistas breques, braços ara veículos, bicicle.
n•n•••n••
tas, carrinhos de mão e carretas, cama
• Termo n 9 617.385, de 18-11-1963
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Pentágono Ed.tora Limitada
carros, tratores carros-berços, carros.
São Paulo
tanques, carros-Julgadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas
calares para veículos, cubos de velculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediças, pára veículos, direção, des11gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleClasse 32
Para distinguir: Albuns. almanaques, vadores para passageiros e para carga
anuários, boletins, catálogos, jornais, li- engates para carros, eixos de direção,
vros, peças teatrais e cinematográficas, !trelas, fronteiras para veiculas, guidão,
programas de rádio e telev:são, publi- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
cações, revistas
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Termo n° '617.387, de 18-11-1963
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Comércio de Materiais Para Constru- rodas pará bicicletas, raios para bicicleções "Patricia Limitada
tas, reboques, radiadores para veículos,
São Paulo
rodas para velculos, selins, tricicles, tirantes para veiculas, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, tolete a para carros
NDS BRASILEIRA
Têrmo na 617.390, de 18-11-1963
Ferman S. A.. Indústria e ComérciClasse 16
Bahia
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçào, calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
iNDuSTRIA BRASILEIRA
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 5
turas metálicas para -construções, lame- Aço em bruto, aço preparado, aço doce
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas aço para tipos, aço fundido, aço par
de junção. lages, lageotas, material iso- cialmente trabalhado, aço polido,
açs
lantes contra frio e calor, manilhas, masbronze, bronze em bruto, ara,
sas'para revestimentos de paredes, ma- refinado,
mes lisos e farpados, bronze de man.
deiras para construções, mosaicos, pro- ganas,
bronze em pó, em barra, chumb*
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas- em bruto ou parcialmente preparada
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- cobalto em bruto ou parcialmente tragulho, produtos betuminosos, imperrnea- balhado,' cimento metálico, cobre • UI
Tanso] sa.nno qos no soppuni .sasuezasq bruto ou parcialmente trabalhado, coupara revestimentos e outros usos nas raças, estanho em bruto ou parcialmente
construções, persianas, placas para pa- trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
vimentação, peças ornamentais de cimen- trabalhada ferro em barra. em chapa,
to ou gesso para tecias e paredes, pape/ fundido, maleável, tnanganès, gusa, vepara forrar casas, massas anti-ruldos lho, gusa, temperado, maleável,
para uso nas construções, parquetes, minas para fechaduras, funis, furadores,
portas, portões, pisos, soleiras para por- latão em vergalhões, alumiai°. alpaca,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- ligas metálicas, metais em massa, escos tubos de ventilação, tanques de .ci- tampados, para soldas, para ligas, lima.
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, oure
Termo nó 617.388, de 18-11-1963
pâldio, papel estanho, platina, paca.i
Instituto de Ótica M.no Lens Limitada
de zinco, prata, solda. tungsténio,
São Paulo
zinco corrugado, zinco liso e
em fõlha

)ENT AGONO

PATRICIO~

ROOOLPHO DE FREITAS
FILHO
IND. BRASILEIRA
Classe 50
requerenPara ditsinguir: O timbre
Classe 8
te usada em papeis de carta papeis de
Para
distinguir:
Lentes de aumento,
oficio. cartões, comerarais e de visitas,
envelopes.de qualquer tipo, faturas, du- óculos, lupas, biruicolos, telescópica,
pricatas, letras de samblo cheques, no- jatares fixos e de cinema, visores para
v':dros de cõr para óculos, filtas oromissorlas, deb('ntures, apoliccs,
tros
para
fotgorafias, microscópios
ações. folinhas, ¡munem aereas, ter;
roviarias rodoviárias. raaritiraas bera
Termo n° 617.389, de 18-11-1963
como bilhetea de sorteio
Auto Peças e Mecânica Alvarenaa
Limitada
Termo na 617.384, de 18:11-1963 •
São Paulo
Pentagono Ed.tora Limitada
São Paulo

MINO LEN:

Térmo n° 617.391, de 18-11-1963
Fertnan S. A., Indústria e Comércio
Bahia
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para indústrias texteois em geral, máquinas e suas.
Partes integrantes para fins
máquinas de precisão, máqUinas opera.
trizes, motores e suas partes, peças para veículos, alavancas, alternado:1.s,
aceleradores, anéis de pistão, anéis de
pistão, anéis de esféras para rolamentos, ar_éis de óleo, anéis para facilitar
o arranque dos motores, anéis de segmento, autolubrIficadores, ralastes, aparelhos para mistura de combustíveis de
motores a explosão, máquinas amassadeIras, máquinas amaisadeiras, máqumas
!aro BR ASILEIR A
MARCHA INDUSTRIAL
amassadeiras de concreto e barro, máIND. BRASILEIRA
quinas de abrir chavetas, máquinas
Ursas ;ta
afiadoras para • ferramentas de, corte,
1
Classe 32
,
Classe 21
Para distinta : Plantas, projetos, cromáquinas para arqueação de embalagaia e desenhos para construções em Para distinguir: Albuns, almanaques, Para oisunguir: Veículos e suas partes gens e volumes, máquinas para afiar,
anuários,
boletins,
catálogos,
jornais,
liIntegrantes:
Aros
para
bicicletas,
auto- máquinas para ajustar, máquinas para
geral

ALVARENGA'
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ajustar, máquinas de atarradiar, bate- te, e znáquinaa laminadoras a frio e te, chuveiros elétricos!, coqueteleiras, to/as de pintura, pick-ups, pilhas secas deiras, bielas, braços, burrinhos. blocos a quente para aços e outras metais campainhas, elétricas, chaves automá, elétricas, rumos,p antógrafos, parômede motores, bronzinas, blocos, barras, lançadeiras, lubrificadores cent.-anos, tiras, chaves para antenas e fios terra. tros, pantómetros, pirômetros, instrua
bombas de ar comprimido, bom-p3s lu- _máquinas de lava; pratos e roupas, má- contactos elétricos, candelabros, bobi- mentos de precisão. eriscópios. projetobrificantes, bombas de circiii-Ação. bom- quinas lixadoras, macacos e mancais nas para rádios e televisão, chaves de res cinematográficos, . potenciómetros,
bas de combustível para motores. bomalavancas, chaves de tomadas, comuta- prismas fotográficos e puxadores de
Termo no 617.392, de 18-11-1963
bas de água e gazolina -para autom.'''.
dores, , cafeteiras elétricas, compassos, filmes, pince-nez, aparelhos de refrigevais, 'bombas hidráulicas, bombas cen- Ferman S. A., Indústria e Comércio câmaras frigorificas, caixas de descar- ração. refrigeradores, réguas de' aço.
Bahia
trífugas, rotativas de deslocamento e a
ga para vasos sanitários, aparelhos pa- rádios, refletores, reatores, relays, re' Classe 7
pistão, bombas elétricas, bombas para
ra bordar, pães, cafeteiras automáticas. ceptores, regadores automáticos, reléia
líquidos, para pressãci hidráulica- e pa• Máquinas e utens.hos para serzni usa- cániaras fotográficas e cinematográficas, gios, relógios de onto e de vigia. sedara compressões, bombas elétricas • pira dos ex lusivamente na auricuitura e chassis, condensadores," castiçais, con toses, resistências elétricas, registros papneumáticos, • brunidores para cerea s. bor leu/tura a saber: arados abridores denandores para vapor, colimadores ra água, registros para canais e cemmáquinas 'batedeiras, máquinas brunido- de sulcos, aclubadelras. ancinhos meei- aparelhos coStadores de !aios, cabos e portas, receptores de sons, reatores panicos e empilhadores
combinados condutores elétricos, contadores de rores, máquinas para bordar, máquinas
ra luz fluorescente, reostatos, registros
betoneiras, cruzetas, .cilindros. cainhros. arrancadores mecarticos para agricu lta- tação, caixas para revelação de papéis para vapor registros para bidês, para
ra.
batedeiras
para
cereais
bombas
moitograticos, câmaras ampliadoras, má- banheiros, quebra-luzes, registros para
cabeçotes, camisas, carter de enihrea
gèns, cariar de motor, carteias, coma para adubar. ceitadeiras, carpidriroa quinas cinematográficas, instrumentos
tadorcs, cubos de placas de oral, -eagens, ceifados para attoz , charruas para agri- de calcular, chicotes para automóveis, aparelhos bebedouros, para lavatórios e
para pias, secadores 'para cabelos, sor- .
.culatras de cilindro do motor, caixas culutura, cultivauores , 'debulhadora*. cronômetros,. carrilhões, aparelhos de veteiras. sincronizadores, sextantes, ,sedestocadores. desentegradores. esmaga. copiar fotografias. aparelhos calibradocarburadores
-cabeçotes
deilubrificação,
para a agricultura escarriticado- res, aparelhos cinematográficos, apare lecionadores, , sifões, sereias de alarme,
do'' cilindro, corOas. cadeias. cortantes doreserichovadeirai,
faca para afut- lhos de controle cinematográficos, apa: aparelhos para soldar, soquetes, sinares,
para entalhar, cardans. bo.nbas de óleo,
,avacolas • ferradoras, gadanhos,
rdáquinas para cortar .4ricxx, camisaspa- nas . para arado grades de discos aparelhos de contrle cinematográficos. leiros reguladores automáticos ou não.
garras ,
aparelhos de controle de sons, apare- aparelhos de televisão telelupas, telõres cilindros e trilhos, mágainas catadolhos de comunicação interna, discos gra- metros. tomadas, telescópios, tomadas de
rak caldeiras, máquinas de costura, má- ou dentes, máqum,is
catadoras
cara
inseti t uga s
vados. diais, duchas; diafragmas para correntés, teodolitos, tecnigra ços, termôdúlnas adaptadas das construções e coo- a ri cid tora. máquinas
servação de, estradas, corre de madeiras quin" máquinas
vaporizadoras,
de fotografias, despertadores. enceradeiras, metros, aparelhos de telégrafo sem fio.
niveldoras
a maquinas
de terra
expremedores elétricos, estufa este- transformadores, trenas, torradores de
esi earretos; máquinas,para cotar e-moer musçiir' perçuradoras parra a
relizadores, esquadros de aço, esquadros cereais, torneiras de comressão, torneictkre e legumes, máquinas classificado- a/acicata.
de plantar. motosalm- de 'agrimensor, extintores de Incêndios, ras de alta pressão, torneiras com dist'gs, máquinas de centrar, máquinas . para tura ' máquinas
cisatar, máquinas compresso:as, carretéis, roçar'
ruas, máquinas
regadeiras.
máquinas de
de aparelhos para expremer frutas -e legu- positivos para aquecimento de água, tede semear
para sultatar
Máquinas cravadeiras, carneiros halrau- mes aarelhos estereoscóicos, escalas in- lefones, telescópios, transmissores, tocadicadoras de maré, eletrennetros de qua
tusquir'
de triturai
ticos, máquinas para fabricar canhões, para
esiarelar
irrigaçao,
para' d'
matai
, formigas e drantes, espectorseópios, aparelhos de discos automáticos ou não, tubos •conMáquinas para fabricar
máquiduits, terminais para baterias, voltime-e puis/cri.
outroscigarros,
Insetos. para burrilai
contrôle e medida, exaustores, estojos
rias para acarar cortiça, distribuidores de
es . oara adubar. para para filtros- com torneiras, aparelhos troas ventiladores, válvulas, válvulas
dàzolina. dispositvos- de aaranque dife- mu. desinfetant
palha. para ecaet eletrônicos era geral, equipamentos elo de redução, válvulas para rádios, válrendai, dispositivos de gnição elétrica agitar e para
"P'".1"1
colher cereais. ~umas irônicos, elétricos e rádio-técniços, f0- vulas de descarga e pressão, válvulas
para motores, dínamos,
desnata;• 81"d"'
para fias • agrico:as de g8es, tornos e fogareiros elétricos, rvi- de comportas, vela -ara filtro, aarelhos
deiras
manteiga,
de3f.bradores
de amas"ninras.
cana epara
forragem
desernpalracortar
árvores, para espalhar. para ca- róis, faroletes, fios ara eletricidade, fios transsitores, aarelhos de transmissão e
recepção de sons, tripés
. descasca, Pinar. máquinas combinadas para se- terra, aparelhos fotográficos, ferros elédoras, máquinas debulliadara s
sculturar. de desbanat. para . eu tricos de engomar e pasar. ferros coClasse 11
deras, máquinasdistriSnIdo;.:.: de coa- mear e
muns carvão, ferros elétricos para solereto e barro, espuladeiras, eixos de silar'
máquinas
e'
moinhos
para
torra
e
terramentas
de tõ,td espe,
Ferragens
máquinas
toscadoras.
ordenada
geas,
direção, eixos. de trans:nissCe. embrea- ires mecanicos, raladores mecanicos. ro- dar, fervedores. fusiveis, filmes revela- de, cutelaria em geral e outros artigos
dos, formas elétricas, . filtros de óleos
n engraxadores 'centrifugos para *forfes,
cOmpressores 'para a agricultara para motores, aparelhos de frequência -de metal Pão incluídos em outras cias1 engenhos de cana. expremedeiras
.es,
modulada. máquinas fotográ çicas, filme butes, argolas. armações de metal, abalphra manteiga, engrenagans piara man sachadeiras.
. segadeiras
de • ata rígidos. fonógrafos, fitas métriças; Ins- ses: Alicates, aldravas, arruelas, arre, terra. 'tosadores
socadores de semeadeiras
tais, 'engrenagens. de cheznalheiras, en-agilcolas. válvulas para trumentos fisicos, focalizadores para cá- dores de latas, arrames lisos ou farpatratores
'grenagens para eixos .de manivelas.- en- ma,
maquinas agrícolas
turas fotográficas, geladeiras, garrafas dos, aparelhos de chá e café, assadei,hrenagens de parafusos se:a'
.en retérmicas geralores automáticos, gerado- ras, açucareiros, brocas, bigornas, bettagens de distlibuição, eagrenãgens.
Termo.,_nõ 61 7 . 3 93, de 18-11-1963 •
mul.
g
eletrônicos de alta Ire- adas, bandejas, bacias, baldes, . bombootiplicadoras, •• elevadores. hidráulicas, Fectuan S. A.. Indústria e Comércio res' estáticos e
quéncia, que funcionam com válvulas. alares, bules, colheres para pedreiros.
Bahia
'exaustores pai'a forjas. esmeris, espu•
para aquecimento, por dielétrico e indulas, máquinas encanatorias máquinas
-..
. ção, fitas magnéticas, aparelhos para camisas para cilindros e trilhos, cadea- Classe 8 .
dos, correntes, cabides, caixas de metal
%nsacadoras, elevadoras. máquinas . de Para distinguir:
Artigos e aparelhos gás engarrafado e aparelhos de inver'esculpir, diairagmas, ..ingronagens .de elétricos e eletrônicos em geral;. apare- são, heliógrafos, hidrómetros, holofotes para ortões, colunas, chaves, cremones.
de ara tusos, conexões para en%amando • das válvulas, 1140i:rias
empieira.c. eixos,
de lhos e artigos para instalação elétrica e para automóveis, interruptores, isolado- chaves
canamentos, canos de metal, chaves de
.1hadora, máquinas eata t
de hidráulica; conjuntos de peças -‘iticas reá, impressores, aparelhos de intercofenda, chaves ingletas, cabeções caneê.niando,
co
engrenagens p
ipFaara ciezix6so de i formande diversos aparelhos de ótica; municação, indicadores de niveis. Imâns cas, copos, cachepots, centro de ;mesa.
'comando das válvulas e.fampar,
maqui- instalações eléfricas e. artigos eletróni- permanentes para rádios, aparelhos de
'-nanivelas, máquinas de ascos para automóveis; aparelhos e aces - gás engarrafado. gravadores de fitas, coqueteleiras, caixas para acondiciona- •
-. _•"nas de esticar, , máquinas .para escava- • • - rád'osrádios;, aarelhos e 'instrui gravadores de discos, máquinas impres- _mento de alimentos, caldeirões, caçarosonos para
i a . . instrumento s de pr a - soras totográficas, isoladores de cor- las, eraleiras, cafeteiras, . dobradiças,
d'd•ticos. de . terra, maquinas de cx '..ação de mentos
—ção
oleps. filtros pear litnpezaolas,
do motor,
kesas, cisão; instrumentos clenti çicOsi . acende- rente, isoladores elétricos, :instrumentos enxadas. esferas, engates, enfeites para
• 'filtros para óleo, ides:'tizitçã'i,-furadel:le r
dores; acendedores 'eletrnicos, acumula- matemáticos e didáticos, instrumentos arreios, de metal para automóveis,' es' haus, fornalhas para ,.t
para furar dores, abt-jours, alto-falantes, antenas. fisicos, instrumentos de calcular, instru- tribos, formões, espumadeiras, foices,
anemômerq:
as forjas,
forjas,
s
âi ne.- ferros para cortar capim, ferrolhos, faapeasr. a l m
acumuladores, máuina
d oe cpoanrtr
meed
cmaeni ctooss,, planrtaerm
c ' centrar, fornalhas paro tratamentos tros, amperéanetros. assadeiras elétricas, facões, frigideiras, cilindros para
termicos, máquinas de fabricar Papel* cas, adaptadores de microscópio, agu- padas, lunetas, liquidificadores, lupas, laminação, ganchos, guarnições de meairáquinas para fabrico do fumo, rnáqui- una para fonógrafos, aquecedores de lampeões, lustres, lentes, aparelhos lu- tal, garfos, ganchos para quadros,
, nas para fabricar gelo, raJclu:nas para ambiente, aparelhos de ,controle e medi- minosos, aparelhos de luz -fluorescen- gramos para emendas de correias, limas,
a guindastes, geradores para corrente coa- da, aParelhos desexpurgo utilizados na tes, limpadores de para-brisas, lanter- lâminas, Lameiros, latas .de lixo, jarras,
'tinira
e alternada. 'geradores
de akar!. limpeza
e desinfecção
da sentinas, ml- nas portáteis e lanternas de mata. .11ZeS machadinhas, molas para portas de corcidade, gazeificadores de líquidos com- tórios e outros locais, aparelhos de 11- trazeiras para veicalos, microscópios, rer, martelos, marretas, matrizes, mar.
bustivels, guinchos, injetores para car,- gaçtio para banheiros, aparelhos de ar micrómetros, manômetros, monóculos,
buradores, ' máquinas de impressão, Sor- refrigerado, aparelhos de ar condiciona- mostradores, mostradores de rádios, mi- mitas, navalhas, puas, pás, picaretu,
nos,. industriais - .(fornalhas), máquinas do, aparelros de alta tensão, aparelhos crofones, medidores de raiscas, lentes de pregos, plebes, ponteiras, parafusos,
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão.
insufladoras, máquinas limadora , má- automátidos 'para descarga cle água, contacto. 'medidores de intervalos, apa- porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos,
de a ro- 'relhospara medição, miras de qualquer
- quinas de lavar vasilhames em geral, aparelhes de alarme, aparelhos ,p
roldanas, ralos para pias, ' regadora*
máquinas para fabricação de bebidas 'dançai°, aparelhos para arqueação de graduação, massaricos, normógrafos, ní- serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te.
-' refrigerantes, da 'águas gazeificadoras volume, balanças, baterias, batedeiras, veis de ferro, níveis d'água para cal• máquinas da arrolhar e tampar garra- batedeiras para refresco, batedeiras pa. deiras, óculos, instrumentos óticos de souras, talhadeiras, torqueams, trilho'
fas, máquinas para engarrafar bebidas ra líquidos e massa, binóculos, bules observação e medida, aparelhos de on- trilhos para elevadores, tenazes, trava,
dores, telas de arame, tubos para enca,
e liquido % máquinas para colagem dos elétricos, businas, baterias elétricas, ba- dulação permanentes, objetiva para arn•
rtaulos em vasilhames, máulnas para rômetro, bussola, bobinas, benjamins. Dadores, misturadores ara banheiros, namentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portasfermentar -e misturar bebidas, juntas uni- balcões frigoríficos, aparelhos para bot .- painéis de carros, para-raios, plugs, paVate!, vasilhames e verrumas
versais para condutos d'água de moto- dar, aparelhos 'para banhos de ar quen- nelas elétricas. panelas de pressão, pis-
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Segunda-feira 16
Termo na 617.395, de 18-11-1963
&main S, A. Indústria • Comércio
Bahia
Classe 50
Para distinguir; Impressos para uso
em, cheques, duplicatas, envelópes, faturas. matas promissórias. apel aie cor.
,respondência e recibos, Impressos em
cartazes. placas, tabuletas e veiculos,
Para distinguir: Impressos para uso
rm. cheques. duplicatas, envelópes, ta
turasa nótas praraissonas, apal de cor.
respondência e recibos, impreasos em
cartazes. placas, tabuletas e veículos.
bilhetes impressos
•
Termo n9 617.396 de 18-11-1963
Eli! Eletricidade Ferragens e Instalações
Limitada

EFIL

Ind.Brasileira
Estado da Guanabara
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
ateis, instrumentos cientifiaoè e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
emérometro, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anemómetros, antenas,
alto falantes, acumuladores, aspiradores.
aquecedores, abatjours, bules elétricos,
oobinas, balcões frigorif.cos, binóculos,
srannetros, balanças, batedeiras para 11- tuidos, e massas, cafeteiras, craves auornáticas, chuveiros elétricos, compasroi, câmaras frigorificas, câmaras cineeatográf.cas, campainhas elétricas, chasis, chaves de antenas, chaves de alavancas, diais, enceradeiras, estilizadores,
esquadros de agrimensor, fios terras,
fios ara eletricidade e ferro elétricos
para engomar e passar e ferro elétrico
para solda

Iberas, talhadeirat, torquezes. tenazes,
Cavadeira& telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, .tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Termo ma 617.398, de 18-11-1963
Efil Eletricidade Ferragens e Instalacões
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 21
• ,
Para aistinguiri Amortecedores, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de Sreios, aros,
automóveis, • breques, barras de freio.
braçadeiras de mola, buchas, barcos. balaustres, barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos chapas circulares, carroserias, chassis, carcassas, caixas para armaçes, cotovelos,
carburadores, correntes de distribuição
coroas, capotas caixas d ecambio, cabos, caminhes, caminhonetes, carros,
conjunots de escapamento, direção, des.
ligadeiras, dorsais, engates para veiculos, estribos eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para veículos, feixes de mola, guarnições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras, hélices, hastes, indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de velculos. motonetas,
paineis, parachoques, pistões, pedestais,
pedais, paralamas, partidas, portas laterais, pinhões. porta rodas, parabrisaa,
reles para businas, reles para faróis, scs..
das, retentores, reboques, soquetes para
veiculos, serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veiculos, varais de veiculos," varetas de cdntrole de
afogador e velocipedes e volantes
Termo n° 617.399, de 18-11-1963
eil Eletricidade Ferragens e Instalações
Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Para dist.nguir o umfre da requerente
a ser usado em papéis de carta, papéis de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, faturas, avisos, ocntratos, cheques, notas
promissórias, dupl.catas, açõe, apólices, debêntures, letras de câmbio, passagens, bilhetes, folhinhas e demais
documentos usados pelo requerenet
F

Classe 11
Ferragem', ierramentas de alida espécie,
cutelaria em geral e' outros artigos de
metal. • saber: alicates, alavancas. armações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, asam, liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; broca, isigornas, baixelas, bandejas. bacias, ha,des, bomboalares, bules; cadinhos :adeados, tasTênias n0 617.400, de 18-11-1963
tiçais, colheres para . pedreiros, correi- Efil Eletricidade Ferragens e Instalações
tea, cabides. chaves, cremones chaves
Limitada
de parafusos, conexões para encana.Estado da Guanabara
sento, colunas caixas de metal para
portões, canos de n2etai; chave' de fenda, chave inglesa cabeções. canecas,
copos. cachepots. centros da mesa co..
mieteleiraa, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões. caçaro.
las, chaleiras, cafeteiras. .:oachas, coadores, distintivo*. dobradiças. enxadas,
enxadões. esferas: engates, esajuiclios ca.
leites para arreios, estribos esferas
Classe 3?
para arreios, espumadeira 2; formões.
Nina. ferro para cortar capim, ferroTítulo
lhos, facas, tacões, fechaduras ferro co..
Termo
no
617.401,
de 18-11.1963
isum a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
para doces, freios para estradas de Vil Eletricidade Ferragens e Instalações
Limitada
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, •ar.
Estado da Guanabara
foa, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens; Insígnias, tisnas, laminas,
corem. latas de lixo, jarras machadi.
alas, molas para portas. molas para
venezianas, martelos. marreass. inimi,
Eituakcjw
P*
sta, navalhas: puas páe pregos, paraMiaaG EN,S E INSTALJ,C0A LTD4
fusos picões, porta—gelo, icaseiras portapão, porta-jóias, paliteiros. panelas: rol.
danas, ralos para pias. rebites regado.
res, serviços de chá, e café; serras, serrotes, anchas, »cari-olha& reboaras,
*mu Comerdal
-

"EFIL
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Termo n° 617.402, de 18-11-1963
José Almeide
Bahia

Termo n. o '617.405. de 18 11-63
Ftttilio Paro.*
São Paulo

Ind. Brasileirg

NtW-J_ET,
Tnd, Brasileira
Classe 8

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar. alimentos para animais, amido,
amendios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, 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, acaninho crera ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, canglea. coalhaçjas castanha, cebola, condimentos para alimentos, \ colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas. ervilhas, enxovas, extrato de to.
mate, • 4arinhas alimentícias, favas, fé.
cuias flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, /rios, frutas secas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herve doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes era
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alirnenticiaa mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus. cnolhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pàes. paios pralinés. pimenta, pós para
pudins,, mckles, peixes, presuntos. p3'
lei petit-pois. pastilhas, PiZ zas. PUCt113;
queijos, rações balanceadas para animais, requeliões, sal. sagu, sardinhas!,
eanduiches. salsichas salames, sopas enlatadas, sorvetes, sueca de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinhas e vinagre
Tarmo n.° 617A03, de 18-11-63 •
José Almeida
Bahia

Classe 41
Titulo
Tenni" n.° 617.404, de 18-11-63
José Almeida
Bahia

GEME de

MILHO

1j, "

Classes: 41 e 50
Insígnia

Para distinguir: Abajours, actinometros,,
amperoractros, amortecedores de rádio e
frequência, anensõmetros, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos, aparelhos para estilados mecânicos, aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos
registradores e medidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes. aparelhos .zeguiadores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos
cinematográficos, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
para -separar café, aparelhos para aquecer adindo& aparelhos para experimentar drenos, aparelhoa para destruir ' Inseto& aparelhos de Ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletro..
químicos, apa relhos Para recepção, reprodução de sons e sonidos, aparelha
automáticos elétricos de passar, a p areaparelhos de alta tensão, aparelhos de
•
proteção- contra acidentes de operários,
aparelhos- afiadorea de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,
aparelhos esterilisadores, aparelhos gazeificadores, aparlehos para análises,
aparelhos aszonizadores. aparelhos paiateurizadores, aparelhos reguladores e otabilizadores da pressão e do fluxo de
gazes e líquidos, aparelhos para saismento e para sinalização, aparelhos para escafandristas, aparelhos para /Impar vidros aparelhos para combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela Introdução de
moedas, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos de calculo, aparelhos para observações aismicas, apare.
lhos termostatos. aritonometros. *Mn.
dores de pó. aerômetros, acendedores
elétricos, alto-falantes, amplificadores,
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas elétricas de Indução (excteo para Sina
curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras businas, blasona, baterias elétricas, bules elétrico.,
caixas de descarga, câmaras frigorificai e fotográficas, campainhas elétricas.
chassis de rádios, chaves elétricas, einematográ fos, cronometros, cronógrafos,
combustores de 'gás. cIdometros, cristais
de rádio, condensadores, 'comutadores,
cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capadtoren de bloqueio, capacitores eletrolíticos, calibradores, discos para telefones,
discos gravados, dia/s, despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enroladores de cabeo/ . elétrico&
espelhos elétricos, esticadores de luvas,
espelhos de piástico para eletricidade,
esterilizadoers, extintores de incêndio,ferros elétricos de passar e engomar,
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filme
revelados, faróls como acessórios de veicu/os. para sinalização 'e para Iluminação em geral, formas elétricas, fervedores. çrigorificos, fotómetros. fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafo.,
garrafas térmicas. anzometro.

872 Segunda-feira 10
Termo n.° 617.406, de 18-11-63
Francisco Aragão Freitas
• Bahia
;OLCHAO . 0E MOIAS LIDtS

Classe 40
Titulo
Tèrmos na. 617.407 e 617.408, de
.
18-11-63
Representações Máquinas e Ferramentas.
Ltda. --- Renaaf
Bahia

REM AF
Ind. Brasileira
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venezianas, martelos, marretas, Matazes, navalhas:, puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta.gêlo, poseiras portapão, porta-iólas, paliteiros, panelas; roldanas, ralos para pias, rebites, regadores, serviços de chá e café; serras, ser-,
rotas, suchas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torqueZes, tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
pai aportas de correr, taças. tavessas.
Termo n.o 617.409, *de 18-11-63
Farmácia Droga-Roxy Ltda.
São Paulo

DROGA—ROn
ind. Brasileira
Classe J
Substâncias, produtos e preparações químicas para serem usadas na medicina ou
na farmácia

Março de/964

vação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra,- carretes
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, puiverizadoras, fresas, polarizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladoras,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, artetes, ca/deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transaârtadores automáticos de alta e is xa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e rcletes, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para - fabricar papel e
máquinas de impressão. dínamos e
receptáculos

Classe 6
Termo n.° 617,410, de 18-11-63
p air: Máqz.inas e rades cic
Para distín
máquinas para todos us fins industriais: Agro Comercial Morro .Verde Ltda.
São Paulo
Máquinas de rosquear: serras mecânicas, motores elétricos, alteruadores, fer1.:ORRO \TWD
Ind. Brasil eira
ramentas e placas para tornos, geraTermo n.° 617.412, de 18-11-63
dores, plainas, máquinas de furar e cenClasse 11 — Nahuel do Brasil S. A.' —
trar, tornos mecânicos, prensas mecânt•
-e Comercial
cas, máquinas amassadeiras, misturado- Alcachofras, aletria. alho, aspargo&
São Paulo
ras adaptados 'na construção e conser- açúcar, alimentos para animais. amido,
amendoim, ameixas, amêndoas. araruta.
vação de, estradas, mineração, corte da. arroz,
atum, aveia, avelãs, relia. azeimadeira, movimento de ferra, carretos tonas, banha. bacalhau. " 'atas, balas,
NAIIUL Du
e outros fins, industriais, elevadora, má- biscoitos bombons, bolacha., baunilha;
BRASIL
S.A.
quinas desenapalhadoras, descascadoras cale em pó e em grão, camarão, canela
I:TDUSTRIAL
E
ventiladoras, moinhos para cereais. em pau e em pó, cacau. carnes, chá.
COLVICIAT
máquinas secadoras, trituradoras oul- caramelos chocolates. confeitos, cravo,
verizadoras, fresas, politrizes:tranchas, cereais, cominho, creme de ,eite. cremes
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de ai/mentidos, croquetes, compotas. canl
Nome comerciai
abrir chavetas, marteletes, ventiladores gica, coalhadas castanha. ceola. condiTermo
n.o
617.413, de 18-11-63
exaustores para forjas. bombas centra. mentos para alimentos. colorantes
kugas, 'rotativas, de deslocamento e a chouriços. dendê, dôtes. dóces de fru. Doces Confiança S. A. Indústria e
Comércio
pistão para todos os fins, adem& cal- tas. espinafre, essências alimentares. em.
São Paulo
deiras e turbinas injetores para cal- padas, ervilhas, enxovas, extrato de ta.
deiras, válvulas e transtairtadores au- mate, farinhas alimentIcias. favas. tetoma,,cos de alta e baiaa pressão cuias, flocos, farelo. fermentos. feiia-,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos figos, frios, frutas secas, naturais e cris
glicose, goma de mascar gur
e máquinas limadoras, máquinas opera- talizadas.
duras grânulos, grão de bico gelatina
-trizes, rotativas ou cortadoras para usi- aoiabada. geléias,' herva doce, heria
nar ferro, aço e bronze, máquinas para mate hortaliças, lagostas' linauas, leite.
Indústrias de tecidos; teares. urdideiras, cwedensado. leite em pó. iegus,es
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras, conserva. lentilhas, Linguiça, louro: mail-Classe 41
meadeiras, rolos e roletas, brunidore: sar alimenticias. mariscos. manteiga,
Pastilhas
,' para cereais, máquinas para fabricar raargarina marmelada, macarrão. m isTermo n.° 617.414, de 18-f1-63
papel e máquinas para fabricar papel e sa de tomate, mel e melado mate, mas.
Auto Rasto Galeão
'máquinas de Impressão, cirnamos e sas para mingaus, molhos molusc
São Paulo
n.ostarda. mortadela; nós moscada. no,
receptáculos•
zes:
óleos
comestiveis.
ouras
ovas;
Classe 11 GALEÃO
Ind. Brasileira
Ferragens, Ferramentas de tódt espécie, Pães. patos. pralines. pimenta pós aara
pudins,
pickles:
peixes.
presuntOs.
pa:cutelaria em geral e outros artigos de
Classe 47
:. metal, a saber: alicates, alavancas. ar .. tês. petit-pois. pastilhas, pizzas. pudias; óleos de qualquer espécie para ilumimações para óculos, erradas argolas, queijos, rações balanceadas para ani- nação, aquecimento e lubrificação. Pe.aldravas, armações de -aetai abridores mais. requeijões, sal, sagu. sardinhas
. _de latas, arame liso ou tarpê.do. assa- sandulches, salsichas, salines. sopas co tróleo refinado, semi-refinado e nãodeiras, açucareiros; brocs, bigornas. 'Dai: latadas, sorvetes. sucos de tomate e de refinado, com ou sem a mistura de
xelas. bandejas, bacias, baldes, hombo- frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talha- óleos minerais,, animais ou vegetais,
nieres, bules; cadinhos, cadeados, cas- rim, . tremoços, tortas. tortas para ali- para a iluminação, aquecimento, lufara
e aves, torrões, totacl- ficação ou combustão, e graxas. Protiçais, colheres para pedreiros corren- mento de animais
cinho: vinagre
dutos e óleos combustíveis provenites, cabides, chaves, cremones, chaves
entes de petróleo
de parafusos, conexões pare . encana..
Termo n.9 617.411, de 18-11-63
mento, colunas, caixas de metal para Nahuel do Brasil S. A.
Industrial e
Termo n.9 617.415, de 18-11-63
Comercial
' portões, canos de metal, chaves de fenDimaplast
Indústria de Artefatos de
São Paula
da, chave inglesa. cabeções, canecas,
Plásticos Ltda.
cachepots, centros 'ás mesa, co..
N
São Paulo
NATruE,L
queteleiris, caixas para acondicionaInd. Bra.sileirá
DIlIABLAsp
, mento de alimentos, caldeirões. caçaroInd.. trasileira
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaClasee 6
dores, distintivos, dobradiaaw enxadas. Para distinguir; Nlár,urnas e partes de
Classe 28
etocadões, esferas, ena'ates, esguichos en. máquinas para tochs os fias industriais: Para distinguir: Artefatos de material
faltes para arreios, estribçs. esferas Máquinas de rosquear: serras inecáni- plásticos e da nylon, recipientes fabripara arreios, espurnadeiras; formões, cas, motores elétricos, akernatiores. fer- cados de material plástico, revestimenfoices, ferro para cortar capim, ferra- ramentas e placas para tornos,, gera- tos confeccionados de substâncias anilhos, facas, facões, fechaduras ferro co.. dores. plainas, máquinas de fu r ar e cen- mais e vegetais, argolas, açucareiros.
inum a carvão,. fruteiras, Luras. fórmas trar, tornos mecânicos, prensas merfirri. armações ara oculos bules, bandejas
para -doces; freios aara estradas de cas, máquinas amassadeiras. misturado
bases para telefones. baldes, bacias,. calferro, frigideiras: gaachos. ;ralhas, gar- ras a dantados na construção e conaer- xas, carteiras, chapas, cabos para fer
los, ganchos para quadros. aonzos para
------ ------- •
carruagens; insígnias, limas. lâminas, 11coreiros, latas de lixo, marras machadi. N
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ribas, molas para portas, molas para

g

a.

raments e utensilios. cruzetas, Caixas
para acondicionamento de alimentos.
caixas de material plástico para baterias, coadores, copos, canecas, colho.
res, conchas, cestas ara ào, cestinhas,
capas para albuns e para livros, cali.
ces, cestos, castiçais para velas, caixas
para guarda de objetos, cartuchos, coadores pára cha, descanso para pratos,
copos e copinhso de plástico para sorvete, colherinhas, pasinhas, garfinhos
de plástico para sorvetes, forminhas
plásticos-de mesa, estojos para ocultas,
embalagens de material plástico, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, en‘letes para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doçes, fitas
isolantes, filmes virgens, fios de caiulose, fechos ara bolsas, facas, guarnições ara chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-biacos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de 'material plástico para utensílios e bojetos,
guranições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, lancheiras -e laminados plásticos
Termo n.° 617.416. de 18-11-63
Ancora Indústria e Comércio Lf,12
São Paulo

VIBOX
Ind. Brasileira
'Classe 36
Calçados em geral
Termo n.o 617.417, de 18-11-63
Cota- . -fal Avenida de Veículos Ltda.
São Paulo .

AVENIDA
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas vades
Integrantes: aros ara bicicletas, automóveis, auto caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breque ara veículos, bicicletas. carrinhos
de mão e carretas, caminhonetes, car-

ros ambulantes, caminhões, carros, tratores, carros-berços, carros-tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, cerroceriasr, chassis, chapas circulares para
veículos. cubos de velculos, carrinhos
para máquinas de escrever, corrediços
para veículos, direção, desligadeiras,
tribos, escadas' rolantes, elevadores para passageiros e para cargas, engatar
para carros, eixos de direção, freios.
fronteiras para veicules, guidão, locomotivas, lanchas, motociclos, molas, motocicletas, motocargas, moto çurgerea.
manivelas, navios, ônibus. para-cito.

que, para-lamas, para-balsas, pedais.
pantões, axlas para bicicletas, raios
para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos. rodas para veiculos. selins,
tricides, tirantes para veículos, vagões,
velocípedes, varetas de contróle do afogador e acelerador, tróleis, troleihus,
raes de carros, troletes para carros
Termo n.° 617.418, de 18-11-63
Companhia Plinio Torres Comercial,
Agrícola. e Imobiliária
São Paulo

AUTO POSTO
RODOVIAS
Classes: 33, 46 e 1,
Titulo

