ESTADOS UNIDO

SECÃO III
ANO XXII - N." 60

DEPAh i MENTO NACIONAL
OA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Ministro

CAPITAL FEDERAL"-

TER(1A-*'EIRA, H DE MARÇO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.° 112.998 - Aperfeiçoamentoe
na fabricação de esponjas paro ba•
nho e outros - Requerente: Rapas.
eentações Bergmar Ltda.
N.° 113.212 - Navy pulverizador
- de: Antonio Picchi.
N.° 113.233 - Conjunto coinprat
andando uma caixa com uma tampa
- requerente: Satrametal S. A.
N.° 116.792 - Aperfeiçoamentos
em canetas esferográficas - Requer
rente: Socrates & Nissimoff Ltda.

Hoechst - do Brasil Química e Par- deração, cuja ilegalidade é manifesta. três componentes para polimerização
maceutica Sociedade Anônima - no Em se tratando de prorrogação ae re- de olefinas - Requerente: Eastman
-recurso in, rposto ao deferimento do gistro, não tem cabimento reclamações Kodak Company.
N.° 115.645 - Composições quítermo 424..ea9 marca: Nevralgina ou impugnações de terceiros. Ê com
- do requerente: 1Bal Farmacêutica direito adquirido, sôbre o qual até micas para a melhoria de carnes mesmo o Poder Judiciário não poderá Requerente: Simone Marie Antoinet• Limitada.
- Expeça-se, pois, o certi- te Radouco Thomas.
O Sr. Ministro exarou o seguinte conhecer.
ficado.
despacho:
N.° 115.793 - Processo para •
Pelo que evidenciam os pareceres do
fabricação de novos corantes - Ciba
MODELO DE UTILIDADE
D.N.P.1., e da Consultoria Jurídica
Societe Anonytne,
DEFERIDOS
Divisão
de
Privilégio
os
denão é poss.vel acolher o recureJ e
N.° 115.876 - Aperfeiçoamentos
Invençãê
cidir sõbre o mérito da impugnação
em máquinas de cortar grama - Re- , N.° 112.907 - Neovo modêlo de
de um reg s:ro já feito anteriormente.
querente: Arlindo Bohrer.
inolhador portátil - de: America
neasx•r;DIENTE DO DIRal'OR
- Arquive-se. - Em 16 de março de
N.° 116.185 - Nervo saco para Marques da Silva.
1964. - Aes.'Egydio Michaensen colheita de café - Requerente: N.° 113.182 - Mero e original
Rio, 23 de março de 1964
Ministro da Indústria e Comérco.
Indústrias Reunidas São Jorge S.A.
suporte para embalagens paralelepi•
N.°
117.082
-,Composição
LubriNotificação:
facilitando a retirada unitária
EXPED1LN DO DIRETOR
ficante - de: The Lubrizol Corpo- pedes,
e visão constante do artigo Uma vez decorrido o prazo de re- ration.
GERAL
querente: Diabra S. A. Metais •
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 117.781 - Compostos de plásticos.
4.048, de 29.12.61 e mais dez dias
P IO. 23 DE MARÇO DE 1964
- pera eventuais juntadas de re- amOnio quaternario, sue preparação
NP 113.463 - Pulverizador Agrl.
1xigéncia
cursos, e do mesmo não se tendo va- composições farmacêuticas deles - cola - requerente; Richard Ria. .
Requerente:
The
Wallcome
Foundalido
nenhum
interessado,
ficam
notiN.° 114.178 - Secador para cae
Rudolt IN,aauvitch - recorrendo do
tion Limite&
indeferiu o termo 196389 ficados os requerentes (abaixo mencan e cereais em geral - requerendespacho
N.°
117.940
Processo
de
fabria comparecer a este Depar- marca: G:aforex. - Promova a cionados
cação de carbinois basicamente suba te: Damiano Quinsan.
providênc.a :;agerida pelo Diretor da tamento a fim de efetuarem o paga- tituídos - Requerente: Karl Thomae
N9 120.760 - Uma capa cober.
mento da taxa final concernente à
Divisão de Marcas.
tura para automóveis - Reque.nnat
B. H.
G.
M.
expedição
dos
respectivos
certificados
com incorreções em 23
Termo sa
N.° 117.949 - Compostos bete- - Raymundo Arly Piani Cardoso.
dentro do prazo de sessenta dias de março de 1964:
rodelicos
e processos para o seu preVolkswaeen do Brasil, Indústria e na forma do parágrafo único do ar- paro - Requerente:
DESENHOS E MODELOS
May & Babar
tigo
134
do
Código
da
Propriedade
INDUSTRIAIS
DEFERIDOS
Comércio ue Automóveis Sociedade
United.
Anónima e ‘'emag Sociedade Anônima Industrial.
N.° 121.569 - Processo de fabriN° 136.879 - Original configus
Veículos e Miiquinaa Agrícolas - amPRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
cação der derivados do ácido cari:aturei- ração em torrador para café, cacas
bos, recorrendo do despacho que oefe.
DEFERIDOS
co - Requerente: Farbenfabriken e outros produtos - Requerente -.
riu o pedido de registro da marca:
Bayer Aktiengsellechaft.
Companhia Lilla de Máquinas In.
Gennuine - 462.998 - do reTermos:
N.°. 121.779 - Preparações erbi- dústria e Comércio.
querente: Indústria de Peças para TraN" 137.070 - Original Modelo
N.° 112.648 - Preparados pra- cidas - requerente - Ciba Soeiete
¡ares e Automóveis Ipetal Limitada.
rente - Natale Spaolonzi 6 Com.
O Sr. lv :listro exarou o. seguinte guicidas, especialmente para o com- Anonyme.
N.° 122.135 - Preparações her- panhia 'Limitada.
iespacho:
bate de pragas de material armazebicidas
- requerente: Ciba Societe
nado
e
de
ectoparasitas
RequeN9 137.071 - Novo modelo de
Aprovo o parecer do D.N.P.I.,
presadora universal - Requerente
cuias conclueoes concordo. Nego.. por rente: Farbwerke Hoechst Aktieng- Anonyme.
N.° 122.415 - Agentes herbicides - Natale Spaolonzi C Companhia
isso. provirr:uto aos recursos confir- sellschaft Vorm. Meister Lucius
& Bruning.
- Requerente: Ciba Societé Ano- Limitada.
o rel.! sito.
N9 139.368 - Novo desenho para
Em 6 de março de 1964. Assinado,
N.° 113.777 --... Nova Grade de nyrne
N.° 148.424 - Processo de fabri- manipulador de registro de fogão
Egydlo Michae.sen - Ministro da In- discos - requerente: Agruuto S.A.
cação rápida e econômica de casas de Brasil S. A.
ilustra e Co...ére;o.
- Indústria e Comércio.
concreto - requerente - Sortee N° 139.488 - Nova e original
N.° 113.848 -Processo para a Sociedade de Representações Técni- cantguração
RECONSIL;..,ZAÇÃO Dt 9ESPAaplicada a base de
fabricação.
de
compostos
e
fluor
da
CHO
cas Ltda. Indústria e Comércio.
máquinas para plastico - Regue.
série Pregnânica - Requerente: N.° 112.908 - Nova disposição rente - Carlo Fusi.
Institut N adernai Des Appe:atians Syntex S. A.
em
caixas desfraontáveis de carotlina N9 139.489 - Nova e original
D'Origine des Vias et Eaux - de Vie
N.° 115.483 - Nevo Polimeros
- no pedido de recons:deraçao do - cl. 11 - de: Montecatini, So- -para acondicionamento de produtos visores de dia:* filmes - Requerer"
Requerente: Mieczylaw - Josef teProduções
Audio Visuais Vle
despacho de prorrogação da marca: cietá GAnaralet 1,4 r ETedustria Mi- Wieliczka.
AN.r. S/C.
294.335 - rnio° 625.189 de Luiz neraria e Chimica e Karl Ziegler..
N.° 112.991 - Aperfeiçoamentos para dia: filmes - Requerente -a
Mirhieleer S ileclade 1".. non:1n .1 AgroN.° 115.508 - Catalisadores e ha- em brincos - Requerente: Repro- Pro:rações Audio Visuais Vidioa
cultuta, Intlú r:a e C, dnercio - nada
S/C.
há que deferir no pedido de recozei- Iogeneto de alumínio alquilado com ~ações Bergmar Ltda.
IN
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<
--r As Repartições ~UM,
cingir-se-ão •às assinalar/li
anuais renovadas até 29 de
..,OrPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de • cada ano e
iniciadas, em qualquer época,
•
DIRETOR • OSSA&
pelos órgãos competentes. .
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- A fim de possibilitar a recam p a DA SEÇÃO eat RapAyIo
puet.tewções
.-....esannt no saaV iço
messa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
dos de esclarecimentos quanto
à sua. aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os • interessados prefeSEÇÃO lia
rencialmente cheque ou vale
son.le da indbfieldada do laxptimilerrta 4 napartarnants
postal, emitidos a favor do
Nacional da Propriadada Industriai do Ministério
Tesoureiro do Departamento
de Indústria Comi•elo
•
de ImprenSa Nacional.
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONAMOS
EEPASTIÇOES E PARTICULARES
os solicitarem no ala da assinatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- O funcionário publico feCr$
450,00 deral,
600,00 i Semestre . .
Semestre . . . Cr
para fazer jus ao des900.00 conto indicado, deverá provar
Cr 1.2o0-00 I Ano . • • . . Cr$
ANG
Exterior:
esta condição no elo da assiExterior:
•I
natura.
Cr$
1.000,00
Cr$ 1.300,00 .!Ano
Anu
custo de cada e4emplar
parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgõox oficiais
muessos o número do tateai - dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acrescide registro. o mês e o ano em tes protaeltdar a resnectiva do de Cr$ 0,50. se do mesmo
renovação com anteref,Ancia ano, e de Cr$ 10, por ano
que findará.
decorrido.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
•n•

- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à - slm.iblicaçãà nos
Jornais, dietriamente-, - até-às.
15 horas, .exceto aos Sábados,
quando deverão fazê-lo até
•- - - •
11,30 horas.
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas apósa saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados é autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, ,as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer épo.ca, por seis meses ou uni ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

de ornamental de vel - Requerente quarenta' - Móveis Tejaarman Sociedade Anônima.
- José Jurado Fernandes.
N° 139.912 - Nova e original
N° 141.229 - Sofá de Composiconfiguraçoã ornamental aplicada a ções circulares - Requerente - Móte - Leopoldo Barci.
veis Tepennan Sociedade Anônima.
N° 140.301 - Novo modelo de
N° 141.815 - Hornogenizador paS. A. Fábrica de Talheres.
ra banha - Requerente - Indústrias
N° 140.306 - Novo modelo de' Mecânicas Hermann Limitada.
aquecedor para manteiga - Re:lac1•1 9 142.054 - Original modelo de
tente Hercules S. A. Fábrica embalcgem
- Requerente - Confcede Talheres.
ções der oupas Eriton Limitada.
N° 140.542 - Novo modelo de
N 9 143.090 - Novo modelo de
solado - Requerente - Sabap Sociedade Anônima Brasileira de Lanterna plafonier - Requerente Denis Jean Lacabanne.
Artefatos Plásticos.
N° 140.543 - Original modelo- de
N 9 143.239 -- Novo e original
solado - Requerente - Sabap
Desenho ornamental paratecidos 'ticos.
Requerente - S. A. h yddstrias ReuS. A. Brasileira de Artefatos Piás- nidas F. Matarazzo.
Ne 140.654 - Novo elemento paN 9 143.249 Novo e original
ra composição de paredes divisórias desenho
ornatnental para tecidos e outros -7- Requerente - Compa- Requerente - S. A. Indairtrins Reunhia Cerâmica Industrial de- Osasco. nidas F. Matarazzo.
vela de cêrai- Requerente - Bruno
139 143.250 - aióvo e original deN 9 140.721 , - Original modelo de
seita° ornamental para tecidos Balsimelli Neto.
Requerente - S. A. Indústria ReuN° 140.722 -- Original e . novo nidas F. IVIataraizo.
modelo de vela - - Requerente N° 143.251 - NOvo e- original
Bruno Balsimelli Neto.
•
N° 140.723 - Novo e original desenho ornamental para tecidos modela de vela - Requerente - Reouerente - S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo.
Bruno Balsimelll Neto.
N° 143.252 - Novo e original
N° 140.725 - Novo suporte para
roda suplementar de automóveis - desenho ornamental para tecidos Requerente - . S. A. Indústrias
Requerente - Fabio Masini.
•
N° 141.059 - Novo modelo de Reunidas F. Matarazzo.
mistnrador para produtos de origem
N 9 143.253 - Novo
original
nnitfal - Requerente - Indústrias _ desenho ornamental para e
tecidos 1VIecanicas Hermann Limitada.
Requerente - S. A. Indústrias
N° 141.161 - Nova configuração Reunidas F. Matarazzo.
aplicada a cadeados - Requerente
N° 143.277 - Novo• modelo de
- União Mecânica Limitada.
N° 141.222 - Cadeira reclinável banqueta para desenhistas ou outros
com cabeceira - Requerente - Mó- - Reque-ente - Copar S. A. Inveis Teperman Sociedade Anônima. dústria dé Resinas Estruturadas.
N. 143.278 - Original conjunto
141.2” - Novo modelo de
cadeira reclinável com braços - Re- de cadeira com prancheta , - requeren-

N. 124.909 - Thomaz Ortega Net
to. - Cumpra a ex Onda.
CumN. 124.932 - Josef Dai!.
pri a ex:gancia.
N. 124.936 - Luz José de Souza.
- Cumpra a exigência.
EXIGÊNCIAS
N. 125.027 - .Reralaa 'Vecclao
Arnaldo Figueiredo, - Cumpra a caiN. 111.998 -- M. C. Gomes. - gancia:
Cumpra a exigência.
N..125.060 - SOTL:t 0-4)inárCi0 t
N. 115.873 - General Electric Co.
Indústria Ltda. - Cumpra a ex4.
- Cumpra a exigência.
N. 120.762 -- N. V. Philips' Glo- gênc'a•
N. 127.253 - Anta:ao Machado
ilampenaabrieken. - cumpra a exiNascimento.
Cumpra a .eafgencia.
gência.
cia.
N. 136.951 - 15.a.au u çji a Solar
• N. 139.554 7- António Olivieri e L mitada. - Cumpra a ex.,913c:a
Heiriz aS,.:1•iarz • Feliciano Lopzs abral. - Cumpra a I N 138.111
• Cumpra a exigência.
exigancia
N. 142.056 - inaaói-;.ca 1,111st:ria
N. 111.812 - Joaquim .Aros Ferraz Pelegrini. - Cumpra a exigência. e Comércio de Artelaavi a • ,-as LiN. 113.703
Coas. Pfi zer & Co. mazala.• - Cumpra a exIgèrna. -- a
N. 142.05/ aiutrie.
.
Inc. - Cumpra a exigência.
a..ia LiN. 117.622 - Tayeda Pharmaceu- e Comércio cie A.
tical Industries Ltda - Cumpra a exi- mitada. - Cumpra a ax ganda.
gência.
N. 142.062 - Moacyr Caraa de
N. 120.497 - João Emenésfo Pinto Alme da. - Cumpra a exte-j.:nc.a.
N. 119.329 - IVIanu Je Gra- Cumpria a exigência.
N. 121.639 - Armour And Com- vatas e Lenços Duplex S. ACumpra a exigência.
pany. - Cumpra a exigência.
Ditto. Ir:o:aparate:1
N. 119.573
N.. 123.553 Harbison Wallzer - Cumpra a exigênca
Refra.ctories Company. - Cumpra a
N. 119.888 - LaP's joaaar Faber
exigência.
Limitada. - Cumpra a exigência.
N. 124.935 - Tervel Indústria e
N. 119.893 - Georg Paugmain.
Comércio Auto Peças Limitada. - - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N. 120.912 --. Brurisw,ak Cerporn,
N. 125.002 - Cita) Camargo e Josê tion. - :luxara a exigênc.a.
Salvador de Carvalho. - Cumpra •si
N. 12.39
A. Lanclar.er .
exigência.
Cumpra a -exig ência
MIM
N. 155.355 - Murillo Fabiano A/N. 123.734 - Diarnaa-1 Naronal
yes Lamas. - Cumpra a exigência.
Cumnra a ex Vacila
Corporation.
N. 119.096 - American Machine
Pinte
N. 123.759 - ' Pi ttshurgh
Foundry Company. - Cumpra a
'
Class ompany. exigência.
N. 1.069
172.069 - vilas Bôas Estabelecimentos Gráficos Sociedade Ano-.
Dias
M
N. 134.983
nima. - Cum pris a exig ência.
Novais. - Cumpra a ex a . a. •
- Copar Sociedade Anônima InAústria
de Resinas Estruturadas:
N. 143.314 - Original modelo de'
ponta rotativa - requerente: Gimanni
Grassi.

•

-

•
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N. 143.431 .- Jacques da Circle
temia. - Cumpra a ,erigaocitt.
Republicado por ter saldo com
incorreções
Notificação:
Uma vez decorrido. o praso de N.
ot4rso previsto pelo artigo' 14 da Lei
/limem 4,048, de 29 de dezembro de
' 1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum Interessado, ficam notificados os requerente
abaixo mencionados a comparecer a
iate Departamento a fim de efetuarem
p pagamento da taxa final concernenha à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
:1 ias - na forma do parágrafo único
o artigo 134 do Código da Proprieade Industrial.
MODELOS DE UTILIDADE
DEFERIDOS
Termos:
N. 77.930 - Braços extensiva' para armações de toldos. Requerente -Irmãos Pereira Dias Ltda,
N.. 101.166 - Mv° modal° de
fórina para calçados. Requerente Casas Eduardo Sociedade Anónima
Calçados e Chapéus.
MODELOS INDUSTRIAIS
DEFERIDOS
N. 136.001 - Tijolo para vigas
pré-fabricadas. Requerente - Orlando Schiavon.
N. 138.761 - Máquina aperfeiçoada plantadora de agamineas. RequerenFilhos.
te: J. Mazzarino
EXIGÊNCIAS
N. 107.272 - Vittorio Terra cini .
- Cumpra a exigência.
N. 112.857 - Bird - Machine
Company. - Cumpra a exigência.
N. 137.921 - Olavo Silveira a Petetra. - Cumpra a exigência.
• N. 140.525 - Olavo Silveira Pereira. - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
Willy Bandeira Mayer - na prorrogação da patente número 3.486 modelo de utilidade. - Prorrogue-se
- artigo 42 do Código.
Paulo C. Oliveira Cl Companhia na prorrogação da patente de número
2.984 modêlo industrial. - Prorrogue-se -- artigo 42 do Código.

Divisã.o de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
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INSIGNIA COMERCIAL
INDEFERIDA

• MARCAS 13SFERIDAS
Tarmosi

Ne 143.663 - Colotex - classe Companhia.

- A. Paris
N9 362.561 - Maracanã Padrão
Mundial de Qualidade - dome 28
- Fábrica de Tecidos 1VIaracantf
Sociedade Au:ladina,
N9 363.414 - lgortini - classe
42 - Macmatt S. A.
N° 389.168 - Hipocampo - classe 50 - Aldo Caneca Incorporação
e Vendas de Imóveis.
N° 396.605 - Distacfone - classe 3 - Distilaria de Alcool de Cereais Sociedade Anônima: DISTAC.
N°7 400.012 - Café Caledônia classe 41 - A. J. de Jorge Moreira.
N9 442.017 --a Foguetelunar classe 49 - Indústrias Nunzio Briguglio Sociedade Anónima.

N9 391.063 - Molas Carnaraoibe
classe 21 - J. A. Pimenta/.
FRASE DE PROPAGANDA
--INDEFERIDA

N° 367.287 - Edifício São Salvador -- a Refrigerado pelo sistema
confort air - classe 33 - Helios
Leão.
N 9 443.652 - Sempre solto e enriquece os alimentos - classe 41 Sal Calcio S. A.
N° 444.607 - Seu talão vale uma
televisão - classe 8 - Deraldo Mota.
TITULO
DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDOS

N° 347.174 - Restaurante Real classe_ 41, "42 e 43 - Real Restauratiter Limitada.
N° 391.059 - Fábrica de Molas
Capibaribe - classe 6, 8. 11, 21 e
J. A. Pimental.
N° 230.085 - Ao Fiel das Lou- 39 - Requerente
ças - classe 11, 14. e 15 - AntóDIVERSOS
nio Ramos de Almeida artigo 117,
número 1 do Código.
N° 357.250 - Geraldino Drumond
N° 337.352 - Jocl.cey . Club do
Aguarde-se.
Estado do Rio de Janeiro .-- HipóN9 443-.826 - Doria . Associados
dromo de Niterói - classe 33 Jockey Club do Estado do Rio de Propaganda Limitada - Prossiga-se.
Janeiro - artigo 117, número .1 do Propaganda Limitada - Prossiga-se
incluindo-se as classes 41, 42 e 43 do
Código.
•
titulo.
MARCAS INDEFERIDAS
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE INTERFRËNCIA
N 9 328.282 - Polak - Schwarz
classe 48 - Polak
Schwarz
Rio, 23 de-março de 1964
- Essencias S. A.
Notificação
N° 347.214 - Figura de Asa Estilizada e Globo - classe 21 - OlUma vez decorrido o prazo' de semos S. A. Importação e Comércio. curso previsto pelo art. 14 da Lei núN 9 370.409 - Rosemary classe mero 4.048, de 29-12-61 e mais dez
41 - • Borden International Ltd.
dias - para eventuais juntadas de reN° 374.207 -= Olímpia - classe cursos, e do mesmo não se tendo valido
41 - Antonio Bonadio.& Sobrinho. nenhum interessado, ficam notificados
1\19 377.889 - Citifer - classe 11 os requerentes abaixo mencionados a
- Cimento, Tintas e Ferragens Citi- comparecer a &te De p artamento a
fim ,de efetuarem o pcgamento da
fer Limitada.
N9 377.889 - Citifer - classe 11 taxa final concernentes a expedição
dos
revectivos certificados dentro do
- Cimento. Tintas e ferragens Citi- prazo
cie sessenta dias - na forma
fer Limitada.
do parágrafo único do árt. 134 do
N9 -392.137 - Carsa - classe 43 Código de Propriedade Industrial.
- Cia. Americana de Refrigerantes
Carsa.
MARCAS DEFERIDAS
N 9 415.481 - Enciclopedia de
Termo:
Arte Culinária - classe 32 ' ciedade Anônima.
N° 284.588 - Cia. Comercial e
Bestseller. Importadora de Livros So- Agrícola Florestal - classe 5 - de
N 9 437.029 - Kalelodekana - Cia. Comercial è Agrícola Florestai
da.
N'' 284.589 - Cia. Comercial e
classe 43 - • Kaldodekana Indústria e Agrícola de jundiai - classe 6 requerente.
Comércio de Caldo de Cana LimitaN° 441.987 - Linha (60, - clasCia.. Comercial e Agricola Florestal.
N 9 330.457-7- Três Falhas
se 28 - Atina Paulista S. A. Indúsciísse
tria e Comércio.
3 - de J. A. Chaves.
N°
395.117
Nema
N° 443.299 - Treembé
claase 13 classe
46 - Fábrica de Velas: Marpol Li- de Nema Indkstria de jóias Ltda.
mitada.
N 9 396.805 - Frenantol
•
de- Laboratoires Daroehe Navarron
N° 443.486 - Milmilhas - clasN 9 403.272 - Gilsara - classe 1
se 39 - Pirelli Sociedade Anônima
- de Sociedade Marcantil G'Isara Ltda
Companhia Industrial Brasileira.
TITULO
DE ESTABELECIMENTOS
DEFERIDOS

Rio, 23 de Março da. 1964
•
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 11, da Lei
número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de recursos, e do
N° 444.206 - Saltense - classe! N° 403.546 - Buckman - classe 1
- -de Buckman Laboratoires, Inc.
mesmo não se tendo valido nenhum 41 - Oliveira & Chierighini.
N° 444.231 - Especial Transpal N° 403.567 - Madeireira Carioca
interessado, ficam notificados os reèmerentes abaixo mencionados a com- rente -a classe 46 - Schutz Com- - classe 4 - de Madeireira Carioca
Lirmitada.
parecer a êste Departamento a fim, panhia Limitada.
de efetuarem o pagamento da taxa
DE
PROPAGANDA
N' 403.580 - Pentacre't- alaase
final concernentes a expedição dos EXPRESSÃO
-- de Unian Carbide Corporation.
.respectivos certificados dentro do
razo de sessenta dias - na forma
N9 443.0-13 - Vida melhor para N° 403.629 - Sotebra - classe :21
• • parágrafo único do artigo 134 do, seus olhos - classe $ -- General _ de Sotebra Sociedade Teuto Brasileira de Automóveis Ltde,
" igo da Propriedade Industrial.
I Electric '3. A.
•
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N° 406.072 - Polyana - classe 23
de Manufatura e Comércia de Rau.
, as Infanto Juvenis Polyana Ltda..
N 9 406.329 - Emmil - classe 7
- - de Estruturas Metálicas e Montagens Industriais Erni! Ltda., com et.
.
clustio de Ancinhos,
N 9 417.511 - Portugal em Foco -a.
classe 32 - de Ismael Bittencourt.
N° 419.648 - Estasul - classe 16
- de Hugo Koeche Jánior.
N9. 461.946 - D. & I. - claese
42 - de Davanço
Irmãos:.
N. 470.338 - Agua Romana classe 58 - de Ernesto Rapalo.
N° 470.564 - Aliança - classe
41 - de Gomes,' Spigai & Cia. Ltda.
com exclusão de Biscoitos.
-N° 560.340 - Ka-Za - classe 48
- de Ka-Za Comércio e Indústria de
Plásticos Ltda.
N° 560.341 - Zum-Zum - classe
48 - de Ka-Sa - Comércio e Indústria de Plásticos Ltda.
N 9 560.342 -- Today - classe 48
- de Ka-Sa Comércio e Indústria de
Plásticos Ltda.
N° 598.565 - Figura Geomatrica
- classe 43 - de Irmãos Garireri
Limitada.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDAS
N 9 259.033 - Schwartzmann --a
classes 8, 9, 17, 24, 32, 33, 34, 38.
39. 40 e 49 - requerente.
Indústria de Planos Schwartzmanu
S.A. - art. 114 do Código.
N° 529.381 - Dorex--- classe 10
- de Dorex Aparelhos Domésticos
S.A. - arts. 114 do Código, com eia
clusão da classe.

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDOS
N° 419.557 - Caninha Três Fazendas: um presente de Rio Claro ao

paladar do Brasil - classe 42 - Ma.
niero ti Cia. Ltda., art. 121 du CÉ•
digo.
N' 419.558 - Caninha Três Faze-.
das a que mais se recomenda - ciar.
se 42 - de Maniero & da. Ltda. art. 121 do Código.
INSIGN1A COMERCIAL
DEFERIDO
N° 403.622 - Figura de Fantasia
- classes 33 e 38
de Cia. Ibirapuera Comércio e Indkstria
amigo
114, do Código.
NOME COMERCIAL DEFERIDOS
N° 417.376 - Fábrica de Sãltos
Pinheiro Ltda. - requerente.
Fábrica de Saltos Pinheiro Ltda. de acôrdo com o art. 109, n° 3, do
Código.
inZ° 360.343 - Ka-Sa - Comércio e
Indústria de Plásticos Ltda. - requerente,
Ka-Sa -- Comércio e Indústria de
Plásticos Ltda. - art. 109, n° 3, do
TITULO DE ESTABELECIMENTO
D'WERIDOS
.. •
N° 403.566 - Madeireira Carioca
classe 4 - requerente Madeireira Ca.
ri .. aa Ltda. - art. 117. do Gtadigo.
N9 115.993 - ClinicSanta Lúcia
- classe 33 - de
Casa de Saúde
Santa Lúcia S.R - art. 117,
do Código.
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N.o 624.480 - Distribuidora CoN. o 628.695 - 626.697 ---- Labo- P-RORROCFAÇA O DE PROCESed
mercial Paulista S. A. - Cum- ratório Iatropan 8. A. - Aguarpra-a exigência.
de-se.
N. o 465-386 - Laboratórita rak
maceutico Na'i,us Ltda. classe 4
N. o 627.417 - Tapeçaria Triao 626.982 - Indústria e
N.
non Ltda. - Cumpra a exigên- mércio
Co- marca Natus - Prorrogue-se o Ne
Aguarde-se.
cia.
istro
626.984
Recreio
dos
BanN.
o
N. o 627.672 J. M. Fernan- deirantes Imobiliária S. A. N.° 461.637 2- Tucano, classe
des & Cia. Ltda. - Cumpra a Aguarde-se.
Hirtz Ntihruch &" Cia.- Ltda.
exigêr 'a.
o registro.
N.° 627.182 - Lojas Regal Lou- Prorrogue-se
N.° 517.037 - Obesetrat clasa§
N.° ' 27.673 - Indústrias Má. ças Ltda. - Aguarde-se.
quina 13 Andrea S. A. - Cumpra - N.° 627.186 - Lojas Regal r13 - Oyama do Almeida Rios
Prorrogue-se o registro.
a exigência.
Louças Ltda. - Aguarde-se.
, N 522.943 - Las Negritas - e:asstk
- N. o 627.674 - Indústrias MáN.° 627.187 - Lojas Rega& 42 :- Les Pile- de P. Bardinet7--4
quinas D'Andrea S. A. - Cum- Ltda.
- Aguarde-se.
Prorrogue-se o registro com contra
pra a exigência.
N.° 627.253 - Laboratórios de exploração a favor de Martins
ilocsl s.A. Indústria e Comércio
N.° 627.675 - Seagers do Bra- Ifer Ltda. - Aguarde-se.
N.° 403.632 - Musica,- classe 32
de Fundação Orquestra Filarmô- sil S. A. Fábrica de Bebidas N.° 627.397\- Atlântida Cine- Bebidas - desp. de 10-3-61.
524.671 - A Andrex - claás0
Cumpra a exigência.
nica de São Paulo.
matográfica S. A. - Aguarde-8e. 23N.
- D'Olne Companhia de Tecidat
N. o 627.760 - Condomínio do
N. o 404.334 - Mineiras, classe
"Aurora".
- Prorrogue-se o regi&
N. o 627.578 -- Jorge Dulabane
23 de União das Indústrias Mi- Edifício Piraque - Cumpra a - Aguarde-se.
tro.
exigência.
neiras de Tecidos Ltda.
N.° 627.580 - Organização Far- , N. 526.368 - Lodovioo Lazzati N. o 627.953 - Maria Carolina macêutica Laufer Limitada - classe 6 - Lodovico Lazzati S.A.
FRASE DE PROPAGANDA
Técnica Comercial Importadora. -do Arnorim Arruda - Cumpra a Aguarde-se.
INDEFERIDO
Prorrogue-se o registro, Compreenexigência.
N. o 627.679 - Comercio e In- dendo-se nas instalações indústria:.;
.N.°
628.204
•
Indústria
de
N. 0 422.04 e, - Costa Penna "Estudos Seios_de Ouro Ltda. - dústria M. Simões S. A. - além das máquinas, motores, macacos, caldeiras e talhos.
,embrança da Bahia, classe 44 Cumpra
Aguarde-se:
a exigência.
te Costa Penna & Cia.
o
N.
N. 526..b69 - Orquima - classe
627.768
Fábrica
Hare
N.° 628.217 - O. It. N. Scrws
(Indústria Amazonense de Bebi- 3 - Orquima Indústrias Químioal
&
Fasteners
Limited
Cumpra
Reunidas S. A. - Prorrogue-se d
PRORROGAÇAO Dr
das S. A. - Aguarde-se,
a exigência.
REGISTROS
N.° 627.924 - Mann° Frange- redstro.
Café e Bar Alencar
N. 526.879
li - Aguarde-se.
DIVERSOS
- classes 41 - 42 .e 43 - Café
Têrmos:
Alencar Ltda. - Prorragre-se
N. o 627.975
Laboratório Me- oBar
registro.
N . o 617.919 -rmoquírnica dicional Ltda - Aguarde-se.
N. o 595.226 - Hanan, clasSe
S. A. - Aguarde-Sc
.
Gifran - classe g
N. 547.032
36 de Hanan & Son, Inc.
N. o 628.119 - 628.120 • N. 0 622.053 - Elctro Mecânica 628.121 - E. P. Drew & Cia. Li- - Giotnetti França & Companhia.
Prorrogue-se Ct registro.
Ltda.
Prorrogue-se
o registro.
Auri S. A. Indústria e Comércio mitada. - Aguarde-se.
N. 524.155 - Enorit - classe
' N.° 611.986 - Loma, classe 10 - Aguarde-se.
Algemeene Norlt Maatschappij
Lahmann & Cia. Ltda. -N. o 623.691 - Tanhauser S. A. - N. o 628.150 - 628.151 - Es- -N. V.
Prorrogue-se o xvistro.
Prorrogue-se o registro.
tabelecimentos
Gráficos
Iguassú
Artefatos de Tecidos - AguardeN. 588.938 - Icy-Hot clasae
Ltda. - Aguarde-se.
se.
11 - King Seeley Thernios Co. EXIGÊNCIA
N. o 626.634 - Shel/ do Brasil
N.° 628.170 - Angelo Menicl Prorrogue-se o registro.
S. A (Petróleo) - Aguarde-se - Aguarde-se.
N. 583.939 - Icv-Hot - classe
N. o 280.0108 - -Linifício Leslie
15 - King-See/ey Miarmos Co. -Cumpra a exigência.
5. A.
Prorrogue-se o realstro.
415.994 -Centro Wdico Santa
LLcia S.A. - art. 117, rt" I do Código.
N° 425.535 - Ótica 'Mundial classe 8 - de Edson Pontes da Silva
- art. 117, n° I do Código.
N° 533.912 - Rian Máquinas e
Equipamentos para Escritório -. classe
17 e 33 - de Rubens Setúbal -artigo 117, 129 1, do Código para o gênero de negócio de vendas e cnosertos de
máquinas e equ i pamentos para esori,tório.
MARCAS INDEFERIDAS
N°

DIVERSOS
Têrmos:
N.° 389.919 - Editora Corrente S. A. - Aguarde-se.
N. o 431.052 - Estefano de Luca - Aguarde-se.

Divisão Jurídica

D

IRETRIZES E BASES
DA

EDUCAÇÃO NACIONAL

EXPEDIENTE DO DIHETOR
EXIGENCIA.

Lei n. o 4024 -de 20-12-1%1

Rio 23 de março de -1964
Fábrica de. Doces Cristal Ltda.
- No pedido de caducidade da
Marca número 241.585 - Preste esclarecimentos. •
V.XPEDLENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO

DIVULGAÇÃO N. o 858

EXIGENCIA.S
Rio 23 de março de 1964
N.° 580.758 - Artefatos de
Metal Daca S. A. - Cumpra a
exigência.
N. o 594.684 - Pr6dutos Pindorama Perfumarias 8. A. - Cumpra a exigência.
N. o 613.118 - Laboratório Capi v arol Ltda. - Cumprg "st-,
gência.
N. o 613.480 -- Brasil Viscosa 8.
A. - Cumpra a exigência.
N.° 624.189 - IGlagazine
"ire S. A. - Cumpra a exigência.

Preço: Cr$ 80,00
b.

A VENDA

Seção de Vendas z Av. Rodng-aes Alves,

r
. Agência h Ministério da Fazenda
.
"
Atende a pecIttlos pelo Serviço i
de Reembõlso Postal

• N.. 619.265 - Ephedrosil - classe
3 - Laboratório Vltex Ltda. - Prorrogue-se o registro - retificando-se
a data para 26-6-54.
N. 626.496 - Mayfair - classe 31
- Modas Sport Ltda. - Prorroguese o registro.
N; 626.497 - Mayfair - classe
36 - Modas Sport Ltda. - Prorrogue-se o registro.
.

N. 627.366 - Beck - classe 17 Dohms Broda & eia. - Prorroguese o registro,
N. 627.418 - Recreio - classe 41
- Carlos Carlindo da Silva & Cia.
- Prorrogue-se o renjistro com exclusão de café torrado e moldo,
N. 621.465 - Ostel In com Cálcio
Coloiclal - classe 3 - aloto Labora.
terias . Limited. - Prorrogue-se O
registro.
N. 627.469
S.onitol - lclasse 3
- Laboratórios Andremzeo S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 627.687 - Agrotex - classe M
- Agrotex S.A. Indústria e Comércio. - Prorrogue-se o reaistro.
N. 627.707 - Cinocol - classe 3
- Laboratório Tenax Ltda. - -Prorrogue-se o registro.
• N. 627.717 - Geral - .e1asse 36 --A. J. lienner S.A. Indústria do I Ns,
Vestuário, - Prorro nme.se o regi stro retificando-se a d o ta para 28 de
abril de 1954.
N. 627.723 -• Mame-Ima - Classe

3 - Laboratórios 13P/sintética S.A.
- Prorroaue-se o reMstro.

N. 627.724 - Tcy.stth orra - classe

3 - -T .aboratório Bres-P.ri-ro de Therapéntica Ltda, prorro?me-se o

registro.
N. 627.725 - Alacrin - 'chuce Claudemiro, Walsh -resta, - Prorrogue-se .0 registro.
14. 621.730 - Bonzo - asasse Bozzano S.A. Comercial Industrial 1
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e Importadora. .- Prorrogue-se o EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N. 419.519 - Wenceslau Motor
N. 423.868 - Adall Rodriguee
registro.
f
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
S.A. Ind. 'e Comércio.
N. 627.731 - Bonzo - classe 2 EXPEDIÇÃO
N. 419.992 - Epitácio Cao Vina- ar. 424.71±; - Armazéns Gerais
Bozza.no S.A. Comercial Industrial e
gre e Lúcio Gusmão Lôbo.
Tapynambá Ltda.
Importadora. - Prorrogue-se o reNOTIFICAÇÃO
N. 420.262 - Importadora Jobel
N. 423.721 - Soldimco Importação
• Ltda.
gistro.
e Comércio Ltda.
N. 420.269 - Lanifício Santa Inês N. 423.726 - Fazenda Fernão Dias
Rio, 23-de março de 1964
N. 627.874 - Creme de Beleza
Ltda.
Ltda.
classe 48 - perfumaria Lopes 'InSão
convidados
os
requçrentes
N. 423.776 - Indústrias Metalúrdastria e Comércio S.A. ,- Prorro- abaixo mencionados a comparecerem N. 420.952 - Victoriano Martins.
N. 421.342 - Indústria de Linhas gicas Raata, Ltda.
gue-se o registro.
a êste Departamento a fim de efe- Rayal
Ltda.
N. 423.777 - Indústrias MetalúrN. 62'7.875 - Leite de Be:laza - tuarem o pagamento da taxa final N. 421.673 - "Cornbrep" Compa- gicas Rocco Ltda.
classe 48 - Perfumaria Lopes 'adila- dos seguintes processos:
nhia Brasileira de Equipamentos para
N. 121.814 - marca Avenida
iria e Comércio S.A. - ProrroguePetróleo Engenharia Indústria e co- N. 423.778 - Indústrias Metalúrde J. Rabello & Cia. Ltda.
gicas Rocco Ltda.
, se o registro.
mércio.
N. 423.791 - Dino Distribuidora
N. 627.876 - Lady - classe 48 - N. 129.484 - marca Syte - de N. 421.857 - Irmãos Gebaile.
de Novidade e Metais e Plásticos
Perfumaria Lopes Indústria e Comér- Gentosan Limited.
N. 422.014 - Metalúrgica Congo Ltda.
N. 133.251 - marca Adenotiol
cio S.A. - Prorrogue-se o registro.
José Subo & Cia. Ltda.
N. 423.872 - Rubens de Lima
de Yatropan Ltda.
N. 422.204 - Indústria de Chine- Rosa e Serafim Gaspar de Azevedo
N. 627.877 - Glady - classe 48 N. 134.918 - marca Accossato
los
Cariri
Ltda.
Ferreira.
Perfumaria Lopes Indústria e C o de G. Accossato & Cia.
, N. 422.417 - João Viana Rodri- N. 424.098 - Paulo Antônio Dias
-mércioS.A-Progues gues
Menezes.
N. 134.919 - marca Aecossato
gistro.
N. 422.529 - Refrigeração Ros- N. 424.129 - Cooperativa. Mista
de G. Accossato & Cia.
__ N. 627.878 - Sandaloi - classe N. 136.673 - marca Bromberg
dette Ltda.
de Pesca Nipo-Brasileira. •
48 - Perfumaria Lopes Indústria e de Brornberg & Cia. Laja,
N. 422,533 - Dimane Indústria
N. 424.416
Cia. de Tintas e
Comércio S.A. - Prorrogue-se o
N. 139.582 - marca Elmotor - Comércio e Importação.
Vernizes R. Montesano.
registro.
de Companhia Brasileira de Eletrici- N. 422.540 - Confecções Fancull
N. 424.440 - Ray Dei Negro
Ltda.
N. 627.884 - Quirnigras - classe dade Siemens Schuckert S.A.
Fonseca.
N. 142.700 - Titulo - Panificação
1 -, Química Industrial Quimigras
N. 422.568 - Indústria de Móveis
N. 424.446 - Real Kiticlutex Savon
Ltda. - Prorrogue-se o registro com Estrella da Serrinha - de Panifica- Recta Ltda.
Pyrgus Ltda.
ção Estrella da Serrinha Ltda.
exclusão de-detergentes. s
N. 422.573 - Renovadora de Pneus
N. 424.482 - Orival da Silva.
N. 159.784 - marca: Casa Justin Sumatra • Ltda.
N. 424.550 - Armando Lopes da
N. 627.885 - O • Gaúcho - classe Worms
de
Justin
Worms.
N.
422.580
Sociedade
de,
PinSilva
Alves.
41 - Companhia Swift do Brasa turas
Corvin
Ltda.
N.
424.560 - Transportadora Laae
N. 159.786 - marca: Casa Justin N. 422.581 - Padrão Bianchetti
Prorrogue-se o registro.
Ltda.
N. 828.108 -• Fundição Brasil - Worms - de Justin Worms.
Indústria e Comércio.
classe 8 - Fundição Brasil S.A. - N. 163.922 - marca: Itatiaia - S.A.
- 424.715 - Indústria e Comércio
N. 422.582 - Pedro Bianchettá deN.1381sas
de Tecelagem de Cadarços Itatiaia S.A.
Prorrogue-se o registro.
Dora Ltda.
Indústria
e
Comércio.
Ltda.
N. 628.173 - Parkex - classe 16
N. 424.733 - S. Vieira & Filhos.
p arkex S.A.. Indústria de Par- N. 164.426 - marca: Rosa Odo- N. 422.588 - Quimica Kavi Ltda.
N. 424.735 - João Henrique Costa.
rata - de Farmácia IvIagalhã.es Ltda. N. 422.642 - Newton Faria Lewis.
N. 424.815 - Maurício Jayme
quet. - Prorrogue-se o registro.
N.
422.687
Metalúrgica
Suerte
Krauthamer. •
190.908 - marca: Tuffy 333 N. 628.215 - Gamatox - classe deN.
Ltda.
N. 424.819 - José Nunes do Rêgo.
Comércio e Indústria Tuffy Habib
2 - Cooper McDougall & Robertson
N. 422.688 - Viver Materiais pura N. 424.853 - Tecnoart As.sistencia
Limited. - Prorrogue-se o registro S. A.
Escritório
Ltda.
e Artística Industrial S.A.
com contrato de exploração a favor
N. 196.534 - marca: 'Reyna - N. 422.689 - Viver Materiais para Técnica
N. 424.851 - Bersan Comercial
de Blemco S.A. Importadora e Ex- de Reynaldo de Melo Rezende.
Escritório
Ltda.
Importadora
S.A.
portadora - desp 7-3-62.
N. 201.805 - marca: Chutfiex - N. 422.796 - Pérsio Labeira de
N. 424.886 - Martln Mayora &
Almeida.
Cia. Ltda.
N. 628.307 - Andrea Sharp-Focus de Chuteiras Chutflex Ltda.
Television - classe 8 - Andréa Rá- N. 249.724 - marca: Gardol - N. 422.852 - Antônio Gonçalves
N. 424.808 - Miguel Soa Fernandes.
dio Corporation. - Prorrogue-se o de Colgate Palmolive Company. - Valim.
N. 422.956
Ursula Einilie Schregistro sem direito de uso exclusivo N. 421.188 Nome comercial:
N. 424.965 - Friedrick Kroner.
da expressão '"Sharp-Focus Televi- Auto Drive S.A. Importação e Co- neider.
mércio
de
Auto
Drive
S.A.
Imporsion".
N. 425.039 - J. A. Picarelli.
importação
e
ExporN.
422.963
-tação e Comércio.
N. 425.044
Indústrias Alimentitação de Frutas e Derivados Frutaco
N. 628.354 - Sandolândia - cl.
N. 448.864 - 'Titulo: Auto Drive Ltda.
cias Getuliense Ltda.
•
- Vicente clima. -, Prorrogue- - de Auto Drive S.A. Importação.
N.
425.074
- Dr. Mário Alves
se o registro.
N. 423.075 - Companhia Minas Collaço.
••
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
N.
425.089
Viena S. Pinto.
" PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
DE MARCAS
N. 423.076 - Companhia Minas
N. 425.106 - Maria Elisa de 011PROPAGANDA
Fabril.
veira.
(
N. 284.753 • - Abrasivos Norton N. 423.077 - • Companhia Minas N. 425.122 - Eurice Rodrigues
N. 620.145 - Inseto se mata com Meyer S.A. Ind. e Comércio.
Fabril.
Coelho. •
Neocid - classe 2 - J. R. Geigy N. 323.656 - p rotein Produtos Te- N. 423.174 - Alice Cavalheira
N. 423. 123 - Eurice Roctriguea
S.A. - prorrogue-se o registro re- rapêuticos Industriais Ltda.
Barros.
Coelho.
tificando-se a data para 12-1-61.
N.
423.264
D.
.
'Artes
Ltda.
N. 332.176 - Gilberto Barbosa e
N. 423.394 - Carlos Augusto do N. 125.128 - Edmar de Carvalho
Helmes Trombetta
N. 625.716 - O Mago dos Perfu- Althurmiim
Rocha.
Mutarelli e Oyapock Coutinho. Amaral Jr.
mes - classe 48 - ,Perfumes Coty Olívio
N. 423.523 - Condomínio do Edi- N. 425.14Z - Manoel Maria de
3.A.B. - Prorrogue-se o registro N. 357.296 - Frigorifico Três Pas- fício
Vaseoncellos e Genival de Moura
Alpuro.
sos Ltda.
retificando-se para 4-2-61.
N. 394.732 - Jopec Auto Peças N. 423.865 - Abelardo Ferreira Iabello.
- N. 425.145 - Manoel Maria de
Braga.
N. 625.908 - Onde há Trilhos... Importadora Ltda.
e Genival de Moura
Ijá Vagões Soma - classe 21 -.Cia.
N. 400.898 - Schaller & Filho N. 423.728 - Hidro São Paulo Vasconcellos
Rabello.
Sorocalaana de Material Ferroviário. Ltda.
Materiais Hidráulicos Ltda.
N. 425.266 - Distribuidora" do Sul
- Prorrogue-se o registro.
N. 401.549 - Edelweiss Tubulações
N. 423.753 - Henrique D. Casta- Ltda.
N. 627.464 - Martini Vermute é Tanques e Estruturas Ltda.
.a
nheira,.
o Segredo do Melhor Sabor dos mais
N.
425.333
Proton
Comercio
423.867
Mauricio
Carne
de
Finos COquitéis - classe 42 - Marti- N. 401.694 - Malharia Romano N.
Técnica e Importadora S.A.
nt & Rossi. S.P.A. - prorrogue-se o Montanari Lida Cartonagem Vitorio- Oliveira.
N. 424.196 - Alvaro Francisco de Ns. 425.338 - 425.337 - Someier
N. 401.710 registro.
S.A. Mercantil e Industrial.
Araujo.
sa de José Na gri•
- Bar 'e Sorveteria N. 424.205 - Laboratórios Farma- N. 425.340 - Editóra Gráfica
N.
401.717
N. 628.048 - Ganhe Saúde BeSagiru Ltda.
cêuticos GlossOp S.A.
Ltda.
bendo Mãe Preta - classe 42 - Cer- Florida
N. 424.206 - Cia. Brasileira de N. 425.3411 - Editara Orgulho •
N. 401.887 - Angelo Raphaelle
selaria Mãe Preta S.A. - Prorrogue- ccardi.
Ltd"Máquinas e Engenharia B.M.E.
se o registro retificando-se a data
N. 402.676 - Fonte Salazar •&. Cia. N. ' 424.253 -' Holiday • Comercial N. 425.399 - Manoel Alves.
para 30-4-61.
e Importadora Ltda.
Ltda.
N. 425.467 - Companhia São
•
N. 628.153 - O Banco Que Todo N. 404.620 - A. &arpar° & Irmão. N. 424.268 - Indústrias C. Fa- Simão Comércio e Indústria.
N. 425.592 - Jacob Antunes.
q Brasil Conhece - classe 33 _- N. 404.818 - Restaurante Recanto brini S.A.
•
Banco da Lavoura de Minas Gerais o Céu Ltda.
N. '423.292 - Niffercon Comércio N. 425.683 - Comércio e Indústria
3.A. - Prorrogue-se o registro.
Almafe Ltsia.
N. 420.724 - Silmonpir Mecânica de Materiais para Conatruçãa.
• " • Ltda.
N. 424.316 - -RolanC Rothawber- r 425.805 - Sebastião Luiz de
Andrade Figueira.
PRORROGAÇÃO DE NOME
N. 413.100 - Emagy Produgões ger. & .Cia. Ltda.
COMERCIAL
N. 424.317 - ROland Rothember- N. 426.211 - Sociedade Comercial
Publicitárias Ltda.
Pôrto /Ovo Lida.
ger & Cia. Ltda.
N. 416.905 - João Jorge SAAD.
N. 423.433 - Colúmbia do Brasil N. 426.237 - Tecelagem •Dentse
N. 628.122 - Cineac do Brasil N. 417.402
Tatsuzo Endo.
Indústria e Comércio Ltda.
Ltda. - Cineac do Brasil Ltda. - N. 417.410 - Rebolpeças Comércio S.A. Indústria e Comércio.
N. 426.246 - Agência DistribuidoProrroaue-se o registro retificando- e Representações Ltda.
N. 423.452 - Jerry . Chmielewski.
ra
ast Jornais e Revista São Salsasse a data para 2-8-54.
N. 418.078 - Sede Sul . América N. 423.453 -- 'JeraY'asanielev:ski.
titia
S.,tda.
N. 423.486 .- Companhia Predial
N. 628.188 - Banco de Crédi to de Eletrificação S.A.
N.
426.248 - Antônio Vitral.
•
Pessoal S.A. - Banco de Crédito N. 418.419 - Fábrica de Relógios Minas Gerais.
Sociedade Psioanali- N. • 426.266 - Transportes RodoPes.soal S.A. - Prorrogue-se a re- "Oro" Ltda.
N.
423.514
viário Icopervil Ltda.
'
_tioa do Rio de Janeiro.
sistro.
N. 418.718 - João Faao14. -

LM.
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OFIUIÁL (beçao 111)

Humberto Nobre Mendes - no pedi- V. Nederlandsche Combiteatie Voar
N. 426.268 - Perfurnadora Eldré.ulica Ltda.
do de restauração da patente de núme- Chesmische Industris Privilég.o de
N. 426.298 - Oráfica Parnalba ro 47.242 - privilégio de invenção - invenção.
Ltda.
N. 99.129 - Roberto Ivan Macha.
N. 426.310 - Amâncio de Car- Mantenho a .exigencia.
do
- Privilégio de invenção.
valho.
Têrmo 113.821 - Robertshaw Ful.
N. 426.436 - Pluk Comércio e ton Controla Company - Cumpra a
N. 106.895 - Vyzkumny A.
Indústria Calçados e Tecidos.
Zkusebni - Letecky Ustav exigência.
N. 426.488 - Pavimentadora e
Têrmo 97.597 - Montecatini, So- gio de Invenção.
Construtora Jugula Ltda.
- N. 426.517 - Indústria de Con- cietà Generale Per L'Indústria MinaráN. 107.695 - Kumataro Sakano
ria e dimica e Karl Ziegler - Cum- Moda° industrial.
dutores Elétricos Mayerbas Ltda.
•
N. 426.550 - Bakjet Ilelou.
pra a exigência.
N. 107.812 - Elgin Fábrica -de
Têrmo 119.517 - Americnp Home Máquinas de 'C'ostura
N. 426.563 - The Dow Chenaical
PriviProducts Corporation - Cumpra a légio de invenção.
Company.
N. 426.765 - Padaria e Confeita-. exigência.
.
N. 108.149 - Leopoldo Packer ria Oungue Ltda.
Modelo de utilidade.
N. 426.793 - Livraria Regazan
NOTIFICAÇÃO
Editôra Ltda.
N. 113.162 - Domingo Gomez Cal
Ns. 459.687 - 459.689 - 459.690
convidado: Saco Lowell Shops - - Privilégio de invenção.
- 459.691 - '459.692 - 459.694 - a comparecer a êste Dtpartamento,
N. 113.187 - Herraann J. Binder
459.696 - 459.697 - fim de efetuar o pagamento da taxa - Modelo de utilidade.
.459.695
459.699 - 459.704 -459.701 - final do têrmo 48.736 - Prtvilépio
N. 113.289 - Sebastião Mota Ri459.703 - 459.704 - 459.705 - invenção:
beiro de Vasconcelos e José Adolfo
459.706 - 459.707 - 459.708,Abranches Fabris .- Privilégio de inDiversos
459.710`- 459.711 - _459.712 Sageb, Societe Anonyrae de Gestion venção.
459.713 - 459.714 - 459.715 N. 113.687 - Girolamo Conto e
.459.718 - 459,719 - et D'Explaitation de Brevets - No
459.717
pedido de apostila na patente 61.954 - Pegaitaz Irenée Rene - Modelo de
Perfumaria Kaaitz'Ltda.
N. 460.856 - J. A. Taveira Ind. Privilégio de invenção - Apostile-se. utilidade.
N. 114.740 - A/bert Westenberg
e Com. de Colas - Ltda.
DE PROCES- - Privilégio de Invenção.
N. 460.875 - E.T.A.P.A. Escri- ARQUIVAMENTOS
SOS.
tono Técnico de Assessoramento ProN. 115.096 - Alumínio Pan Lar
paganda e Administração.
Ficam arquivamento os processos Limitada - Privilégio de invenção.
N. 115.526 - Casa Suissa de Aces.
N. 460.884 - Engre S.A. Indústria abaixo mencionados por ordem do Sesórios Textis Ltda. Privilégio de
Paulista de Engrenagens.
nhor Diretor.
Invenção.
N. 460.904 - António Alvares CorTermos:
N. 116.042 - ?abri° Veloso dos
reia.
Anlos
- Privilégio de invenção.
.N.
72.005
José
Cunha
Amaral
N. 460.936 - José Alvaro Pinho da
Modelo de utaidade.
N. 118.583 - Indústrias ' Reunidas
Costa.
N. 86.312 - Henrique Nosé - Mo- Pinheiro Pires Ltda. - Privilégio de
N. 4d0.956 - Laticínios Iepè Ltda.
invenção.
N. 460.980 - Pedro Paulo de Sa- dlo de utilidade.
N. 97.051 - Cia. Jarkson industria
N.° 119.24'7 - Miracle Adhesiles Oliveira.
ves Corporation - Privilégio de
N. 460.998 - Frigorifico Ricardo e Comércio Kibon - Modelo
invenção.
Sociedade Anônima.
N.
97.528
Laboratoría
PharmaN.° 120.,360 -• Ercole GiovanN. 461.012 - Copeças Comercial
cêutica Dr. C. Janssen N. V. e N. netti - Pfivilégio de invenção.
de Peças de Motores Ltda.
N. 461.021 - Cia. Comercial de
Vidros do Brasil C.V.B.
N. 461.026 - ,Serralheria São Salvador Ltda.
461.052 - Washington Gonçalves
de Castro.
N. 461.054 - Munir Guedes Cras.- •
ta.
N. 461.061 - Transportes Fácil
Limitada.
N. 461.063 .-- Cara Comércio Indústria e Transportes Ltda.
N. 461.081 - Etnprésa Marvar Representações Ltda.
N. 463.567 - Indústria Semeraro
PREÇO: CR$ 12,00
Sociedade Anônima.
N. 595.651 - Tapeçarias Sousa $
Batista S. A.
N. 595.652 - Tapeçmas Senta
Batista S. A.
N. 599.503 - Produtos Alimentares
Gaiato Ltda.
N. 599.504 .- Produtos Alimentares
Galai° Ltda.
N. 608.496 - Companhia Brunswick
do Brasil S. A.
N. 611.189 - Companhia Laticinios
Alberto Boeke .S .A.
N. 611.702 - -Pinaud S.A.
N. 613.036 - A. S. Correia 5 Cla.
PREÇO: CR$ 12,00
Limitada - Arquivem-se os processo..
Mini-IMOIMIMY••••,

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPÔSTO DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS

CERTIDÃO NEGATIVA

PARA VISAR PASSAPORTÉS

EXPPOIENTE DO SETOR DE RECED CAO. INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO.
EXIGÊNCIAS
Rio, 23 de março de 1954
José Alves - no. pedido de pagamento de anuidade da patente de aúne..
ro: 3.669: modelo de utilidade mais- I
tenho a exigéncia.

A VENDA4
SegAlo de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 2
Ajaula 114 Ministério da Fazenda
Atende-se a !nelas pe3o Sumiço de Reembébleo 1Posta11

Março -te 1964.
N.0 121.043 - Seki
Modelo de .ut ilid de.
N.° 125.606 - Luiz Candiotto Privilégio de inver4o.
NP 126.395 - Josef - Erhard
Schnupp - Privi!égio de invenção.
N.o 132.112 - Societé Sr. Raphaer - Modêlo Industrial.
N.o 137.989 - Solvatore Cassia
- Modêlo
N.° 139.404 - Miguel Moreira .
Modelo industrial.
Burnisr
N.o 140.119 -- }Valdir dos Santos - Modelo de utilidade.
N.° 141.410 - Maximillan0
Scholze - Modelo Industrial.
N.° 144.020 - José Approbato
- Modelo de utilidade.
N.° 144.354 - Sebastião Fuma.
galli
Modêlo de utilidade.
N.o 144.356 - Sebastião Fumagelli - Modê1 de utilidade.
N.° 144.557 - Pedro Fay - 1VIodelo indústrial.
N.0 144.983 - .1. Abrão Expor.
tacão e Import.-44o Comércio e Indústria - Modelo Industrial.
N.o 145.327,- Waldemar Mar:ni - Modelo industrial.
o
N.o 145.856 - Gra:talha de Aço
Ltcht. - Privilégio de invenção.
Ns . 145.971 - 145.972 - 145.978
- 145.974 - 145.998 - Labora.
tórios ' Branova S. A. Indústria
Química e Farmacêutica - Mo.
dêlos de utilidades.
N.° 146.015 - nímio Orsini Privilégio de invenção.
N.o 146.016 - Germania Indústria e Comércio de Aparelhos e
Materiais Elétricos Ltda. - Modelo de utilidade.
N.o 146.100 - Domingos Sesgo
Modelo de utilidade.
N.o 146.123 - Elio
Cucciard0
- Lopes - Modelo de utilidade.
N.o 146.136 - Tácito Brito cie
Macedo - Privilégio de invenção.
N.o 146.137 - Dercy de Freital
- Privilégio de Invenção.
Ri44.
N.° 146.151 - Perndndo
- Balparda e Jorge Fernandes
Riet.
Privilégio de invenção. •
N.° 146.332 - Roberto Salim
Atalia e Alvaro Pereira de Sá Privilégio de invenção. - Arguivem-se os processos.

-

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES .5
SEÇOES • REPUBLICADOS POR
TEREM SAIBO COM
• INCORREÇÕES
Rio 23 de março de 2964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas -de wecursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo ,menc10nados a comparecer a este Deparmento da taxa final concernentes a expedição dos Tespectivos
dentro do prazo de Sessenta dias
- na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código' da Propriedade Industrial.

..s
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MARIO OFICIAL (Seção 411)

TÍTULOS DE ESTABELECIMEN- 190.951 - Cumpra a exigência.
Churrascaria Camelo Ltda. TOS DEFERIDOS
Na transferência do registro nú:
Têrmos
mero 257.889. - Cumpra a exi• NP 406.405 - Supermercado gência.
Chanrua - .classes 41 e 40 - reBririasa Brinquedos Nacionais
querente: Merino Pcdroso. - ex--Na transferência do re,t.lgo 117 n.° 1 do Código.
260.741. - Apresente proN.o 442.254 - Teatto Augusta •istro
- . classe .33 de: Fernando Avelino curação.
remo:
Corrêa - artigo 117 n.° 4 do Có•
digo. ,
• N.° 460.499 , - Mercearia Cinfa•nense Ltda. - Mantenho a exit
• -MARCAS INDartaaTDAS
-gência,
Térmos
NP 401.277 - stgiflex - classe
DIVERSOS
'23 de: Brasital Sociedade AnôniCafé e Bar Sesimbra Ltda. ma para a Indústria e o ComérNo pedido de transferência no tal*.
cio.
N.° 440.749 - Filtro Popular - mo: 415.345. - Arquive-se o peclasse 2 de: Ftibriect de Filtros dido por falta de cumprimento da
exigência.
Fiel e Senun Ltda.
N.0 441.230 - Secular - elasTésrmos
ee 42 de: Assen - Andreas.
_NP 402.232 - Alexandre GruINSÍGNIA COMERCIAL
ber - Arquive-se.
INDEFERIDAS
NP 404.-636 - Lanches , Parque
Esplanada Ltda. - Arquive-se.
Térmos
NP 250.629 - Sarus - classes •N.° 423.'147 - indústria de Mó16,33 e 50 de: Terraplanagem Sa- veis Imalfa Ltda. - Arquive-se.
NP 456.945 - Ser gil Sociedade
rus Ltda.
N.° 440.941 - Perfeito - clas- Civil Ltda. - Arquive-se.
N.o 457.110 - Metais Rayamir
se 33 ,de: Consórcio Técnico SeguLtda. -- Arquive-se..
rador Perfeito Ltda.
N. 0 457.514 •- Comercial do
Comercindústria - Corby Ltda.
- TranSferência para seu -nome Vestuário Modi Ltda. - Arquida marca: Corby Tèrino nú- ve-se.
mero 300.421 - Anote-se a trensN.° 457.899 - George Jklalkofçrência,
poulos. - Arquive-se.
N.° 458.068 - Tepaco Tecidos
Hora mesa - Indústrias Brasileiras de Materias para Polimen- Papéis, Confecçes Ltda. - Arquito - Transferência para seu no- vo-se.
N.o 459.177 - A Caneta Brasime da marca: Borelli - número:
264.569 - Anote-se a transferên- leira Ltda. • - Arquive-se.
cia
N. o 459.232 - Ronaldo RodriHate/ Ideai Ltda. - Transfe- gues Si/va. - Arquive-se.
NP 422.685 - Açougue Humberrencia para seu nome do titulo:
Ideal - número 254.793. - Ano- to 1.0 Ltda. - Arquive-se.
te-se a- transferência.
S.° 460.115 - Distribuidora de
Jotea - S. A. Indústria Mecâ- Talheres Fracalanza Ltda. - Arnica - Transferência para seu quive-se.
NP 460.237 - Martin, Represennome da carca: Icica - número
280.356 - Anote-se a transferên- tações e Comércio S. A. Marcosa.
- Arquive-se.
cia.
N. o 450.253 - Ignez Garcia JiAnderson, Clayton & Co. S. A.
Indústria e Comércio - Pede menez. - Arquive-se.
para ser anotada na marca Arco N.° 460.5113 . - Casa ,Codorna Li- têrrno 270.571.- a alteração mitada. - Arquive-se.
NP 460.554 - Lanches .Rouxido nome da titular - Anote-se a
nol Ltda. - Arquive-se.
alteração de nome.
.N.° . 460 ;689 - afonolitico inMetalúrgica - Cocai S. A. Pede para ser anotada na marca dústria e Comércio Ltda. - ArCocai - Tann° 449.193 - a alte- quive-se.
N.° 460.698 Cia. de Empreenração do nome da titular. dimentos Gerais (C2..0..) - ArAnote-se a alteração de nome.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO quive-se.,
N. o 460.787 - Indústria e CoDE PROPAGANDA
mércio • Plásticos Nidoflex Ltda.
Termo: 622.704 -, Pegue três - Arquive-se.
pague dois - classes: 2 - 19 de Lucas
N.° 415.574 26 - 27 - 29 - 32 - 37 - 38 -- - Arquive-se.
39 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
N.° 421.541 - Irga S. A. (tuns- 47 - 48 e 41, -do requerente:
Supermercados Peg-Pag Sociedade partes Pesados. - Arquive-se.
NP 421.597 - ,Engaraaladora e'
Anônima - Prorrogue-se o regisDistribuidora de. Bebidas Pirastro.
sunga Ltda. - Arquive-se.
"PRORROGAÇA0 DE TITULO DE
N. o 422.409 - Anorlização UniESTABELECTMENTO
da Ude- - Arquive-se.
NP 555.666 -- Enrica de Balas
•C8 388 - Vir.g2.110 Rotim:
e Chocolate Sulina - Classe 41 - Arquive-se.
requerente: Hennes - Scohnle S. mia
A. Indústrias Reunidas de ,Balas N.° 430.661 - Emilio Borges.
- Arquive-se.
Finas e Chocolates Sulina N.° r=53 .800 Dinaço Distribuirogue-se o registro.
dora Nacional de Aço Ltda. EXIGECIAS
Arquive-se.
NP 453.835 - Neide TI yppdlito
Gardisette Werk G .M
Na alteracão do nome
do. registro -• Arquive-se.
••
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NOTilareAÇÕES
T21a. M0 N9 39 . 548
. São convidados os requerentes
15 de janeiro ,de 1962.
abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento, a fim de
Requerente - Mosca Zaidman
efetuarem o pagamento da taxa São Paulo. •
final dos seguintes processos:
Titulo - New° e original modlio
Térmos:
de cabide • .3.lodèlo Industrial.
N.° 107.1.17 - Marca: Semi
Lustre: The Sherivin Williams
Com pany - do requerente: The
Sherivin Williams Company..
N.° 115.547 - Imperatriz - requerente: Yoshirnoto Hisasi.
N.° 166.'950
La Colina
t•
Wattine Bossut & Cia.
N. o 283.752 - últimas Noticias
- de: Soc. Rádio Emissora Continental Ltda.
N. o 332.627 - Sano-Peci - de:
Calçados Bouquet S. A.
NP 401.802 - Mobilvan - de:
Clark Equipment Com pany.

••=1,

1° - Návo e original modo de
NOTICIÁRIO

cabide, caracterizado por sér compásto
de uma haste de Jormato aproximadamente semi eliptco, disposta -em sentido longitudinal, a qual, em um dos
lados, se prolonga superiormente por
meio de outra baste de lorma aproxi»
madamente semi ercurlar, contornando
êsse lado do "cab'cle. ligura semelhante
à de um posto de .fhterrogação, sendo
que as extremidades da haste semi
elipitca se unem por uma Urra, gue
forma a haste inferior do conjunto,
retilínea e horizontal, cuias extremidades são salientes e levantadas, conformando, cada unia, Angulo Com 41 haste
pontos).
semi elíptica. '(Total ,de

OPOSIÇA0'-.
Hélio Marques Bittencourt oposição ao tanto: 115.929. Privilégio de invenção de N. V.
Philips' Gloeflampenfabrieken.
RETIFICAÇÕES
Ficam retificados os pontos puMeados em 20 de março de 1964
- por terem saídos com incorreções:
Térnto:
N.° 112.491 - Privilégio de Invença° - Aparelho para o Concentração ou evaporação continuas de um líquida ou para a troTERNO 149 139.218
ca de calor entre o líquido o um
Modelo: "Nave modêdo de calç ado
meio de emissão de calor - re:
querente: Aktiebolaget - Sepa- feminino".
tor.

Sabap - Sociedade Anônima BrasiN.o 113.600 =Privilégio , de in- leira
Artefatos Plásticos, estabeleci»
venção para: Máquina Enrola- danade
cidade de São Paulo cleira, isto é, rôlo de - Ranhura industral.- Múltipla para translação de
fio - Requerente para: Universal
Winding Com pany.
N.° 118.570 - Privilégio de Invenção: Complexo Ligninfertólico
- Sulfitad o - Hidro-soluvel - requerente para: Rayonier - Incorporater.
'reá.
N.° 124.505 - Privilégio de invenção para: Amido compactado
e processo e aparelho para fazer o
mesmo - do requerente: Corri
19 - Nõvo modelo de calçado leProducts Company.
nunino. previsto para ser leito em peça
N. o 111.531 - Privilégio de in- única de material plástico, caracterizaarençáo para: Processo para a ob- do Inicialmente por ter a sola provida
tenção de novas quinonas - re- de uma série de fr:zos paralelos saquerente: Wisconsin Alumni - lientes, cada um formado por peqiieno
Researah - Foundaticrn.
trecho central transversal, que se conOs processos acima menciona- tinua por dois outros laterais e incli20
de
foram
publicados
em
dos
nados, e sendo prevista 4ainda uma li?março de 1964, com incorreções.
riba periférica formada oor oeauenos
segmentos salientes, dmita.ndo presponTêrntos:
tos de costura, contornando tbda a soN.o 151.420 - Modêlo de
la .e estendendo-se até o entranque; e
dade: Utensílio para os cílios - na
parte posterior do Imolado sendo
requerente: Ka-Sa Comércio e
indústria de Plásticos Ltda. - De- previsto una salto, two e de pequena
positado em 5 de agasto de 1983. altura, com a superfície lateral proII Utensílio para os cílios, compre- vida de delgados frizos salientes e ten.'
endendo um cabo teto ou curvo do a face inferior formada por faixa
tendo na extremidade uma base lisa periférica, cortornante de área cenalongada no sentido do cabo. ca- tral ze8aixada. Inteiramente dotada de
racterizado pelo fato de se pro- gomos transversais .adiacentes, e sôbre
fetarem lesta base, para um lado estes sendo prevista uma saliência cendentes constituindo um pequeno tral em ti, acompanhando o contôrno
pente e, .para o kt
do oposto, tufos do salto: e na parte do "corte" do
de cerdas formando uma pequena calçado, do tipo inteiramente fechado.
escôva - Total de -pontos para: sendo prevista in'cialmente uma linha
de pequenos segmentos salientes, tom»
Duas reivindicações.
•
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tornando a região da biqueira, 'Is laterais, e subindo recurvadamtnte na
parte do calcanhar, linha esta dividindo o corte • em duas áreas, a inferiorlisa, e a superior formada pelo cruzamento de- linhas salientes interrompidas, orientadas • segundo duas direções
ortogonais entre st, formando alvéolos
quandrangulares, cada qual provido de
um furo central quandrengular; e na
parte anterior do corte senda ainda
prevista unta área lisa, de formato
substancialmente trapezoidal, com contôrno marcado por pequenos negmentos salientes, e tendo um pequeno laço
central transversal, disposto próximo à
borda superior do calçado, interamente
ranhurada; e finalmente a parte interna, correspondente à palmilha, tendo
um trecho posterior liso, separado, por
linha transversal ondulada. de tõda a
parte restante, esta sendo dotada de
um leve relêvo formado por saliências
em estrela de cinco pontas, distribuidas irregularmente; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TERMO N9 140.331
25 de junho de_ 1962
Requerente — Ernesto de Souza
Mala — Sào Paulo.
Titulo — Nõvo modelo le calça
, higiênica para uso lentinino. — Modelo Industrial.

1 9 — "NU° modelo de c* higiénica para uso feminino" caracterizado por ser confecconada em filó de
algodão, debruada, cortada anotõinicantante em uma só peça inteiriça, no
tamanho de urna calça comum. (Total
de 4 pontos).
TERMO N9 140.466
28 de junho de 1962
Requerente — halo Grotera — Estado da Guanabara.
Titulo — Uma vitrina volante ¡nontada num veiculo automóvel' -- Mvtis in Industriai .
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• Março de 19Ç4

•
abatido, constituída por um segmento
tubular arqueado e um segmento tuDe 13 de julho de 1962
bular, sendo o Ato segmento arqueado
dotado de uma porção mediana 'reta,
Requerente — Parquet Paulista So- sendo as extremidades do dito segmenciedade Anônima — Estado da Gua- to arqueado amarradas às extremidades
TERMO N° 140.765
nabara.
.
do dito segmento reto num mesmo
plano e de modo a que o segmento
Titulo
—
Tacos
para
soalhos
com
6 de julho de 1962
filhetes embutidos — Modelo Indus- reto fique disposto paralelo à dita porção mediana reta do segmento arqueatrial.
Requerente — Irmãos Malucelli
do, sendo prevista entre as ditas parCompanhia Limitada — Estado do `;`,stes paralelas e ortogonalmente a estas
raná.
uma travessa central e sendo a dita
moldura totalmente guarnecida' por uma
Titulo — Uma nova forma ou cc,n.,
rêde 'amarrada ao longo da dita molfiguração de vasilhames para bebidas
dura. (Seguem-se os pontos caracteern geral -- -Modelo Industrial.
rísticos 2 e 3) .
rial acrílico transparente, formando os
lados, teto e partes posteriores onde
é prevista unia parte de acesso. (Total 'de 2 pontos).

TERMO N9 140.956

TERMO N* 140.958
De 13 . de julho de 1962
Requerente — .Parquet Paulista Sociedade Anônima — Estado d t Gua1 — Tacos para soallios com filetes nabara.
Titulo — Tacos para soalhos com
embutidos 'caracterizados pelo fato que
na sua superfície superior dois filetes filhetes embutidos — Modelo Indusparalelos cruzam obliquamente o taco, trial.
partindo de pontos próximos a um,
ângulo para alcançar o ângulo oposto
ao de partida em pontos equivalentes
aos pr r meiros. (Total de 2 pontos).
TP,RNIO N 9 140.957
De 13 de julho de 1962
Requerente — Parquet ' Paulista SoIs — Nova forma ou "configuração
de vasilhames para bebidas em geral, ciedade Anônima — Estado da Guacaracterizada por um corpo óco no_ nabara.,
Titulo
Tacos para soalhos , tom
formato, de uma zona esférica. cujas
— Mociêzo
faces laterais apresentam 'depressões, filetes
enquanto a base uma cavidade em arco
— Tacos para soalhos com tilede circulo. (Total de 2 pontos).
tes embutidos caracterizados pelo fato
que na • sua superfície superior são
embutidos filetes retos, distrip uidas em
TERMO N 9 140.955
dois pares divergentes que partindo das
proximidades de um ângulo do taco o
De 13 de (uri; de 1962.
atravessam obliquamente para atingirem os dois lados adjacentes ao ânguRequerente — Parquet Paulista Solo oposto, já bem afastados de urna
ciedade Anônima — Estado da Guanaobliqua imaginária que passa pe'o dito
bara.
ângulo oposto. (Total de 12 pontos).
Titulo — Tacos para soalhos com
(injetes ladostrial.
TERMO N9 140.959
1 — Tacos para soalhos con, filetes
embutidos caracteriazados pelo fato que
•De 13 de julho de 192
na sua superfície superior, dois filetes
paralelos cruzam obliquamente o taco,
'Requerente • Parquet Paulista Sopartindo cada filete de um ponto próximo a um ângulo para alcançar outro ciedade Anônima — Estado da Guaponto a uma distância equivalente do nabara.
Titulo — Tacos para soalhos roia
ângulo oposto ao de partida. Próximo
a uma das extremdades o Par de file filhetes emburdos — Modélo
-tescruzaom iflet,as
curto, que corta o canto do retângulo
ou seja do taco. (Total de 2 pontos).

TeRmo N9 141.669
1 9 de agôsto de 1962,
"Nva configuração -de prateleira tplioável era veículos",
Requerente
Henrique Tavares ia
Silva
$elo Paulo.
Mxxklo.Industrial.

19 — Uma vitrina yolarite montada
nutri veiculo automóvel, caracterizada
pelo fato de compreender urna esquadria de hastes metálicas muntadanurna
base de "chasi" do veículo, na qual
são fixadas placas cie vidro ou mate-

1 — Tacos para soalhos com Metes
embutidos caracterizados pelo fato que
na Superfície superior de cada :aso
cruzatri obliquamente quatro filetes, paralelos entre 'si e distribuldeut aos pares: 514v/indo-se cada par a 'Numa
distância de vett ângulo °pomo ao do
19 — Nova c-onfiguração de prateoutro par de metelo que as estremida- leira aplicável em veículos, caracterides dos filetes mais Internos coincidem zado pelo fato lie compreender uma
com o meio de um dos laslf/s do toiro.. armação ou moI ara tubular alongada
(Total de .2 pontos).
submaneiotewooe era teime doe aeets

1 9 — Tacos para soalhos cora
tes embutidos caracterizados rn . 0 lato
que na superficie superior dos tacos
são embutidos filetes que
ângulos opostos, situados
te, formando cada porçâo' rç!r1
filetes um triângulo r:telrigu!. • , ( i011
de 2 pontos).
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n, 15111.760, de 26-11-63
Termo e.° 618.765, de 26-11-63
Instituto 58ro4lormoterápico Nacional Distribuidora Agroveterinária Ltda.

Têrmo n.° 618.772, de 26-11-63
Termo n." 618.775, de 26-11-63
Massari S. A. Indústria de Viaturas Plastific S. A. — Indústria e Comércio
São Paulo
de Plastificantes e Plásticos
São Paulo

r

Z. A. "ISON"
São Paulo

YR0R.Roudd
RUBRANEMO

Sn- &sela BrasileilM
Classe 3
rara distinguir e assinalar u m produto
rnadutico indicado nas anemias em
geral, de sua indústria e comércio
Termo n.0 618.761, de 26-11-63
1\Tovaquímica Laboratórios .S. A,
Stio Paulo

(P2ORR06A0d
Iti'kUCOTRICIN
370 P.413.0

Classe 3

Para distinguir uma preparação farinacéutica, indicada mo tratamento chis
vulvcavaginites

Teimo n." 618.762, de 26-11-63
ndústria Farmacêutica
teclen S. A.
São Paulo
•

Ne0 CO R TEMI.
HONOR.
'rtodlsida Bradá&

Classe 3
Um preparado farmacêutico muscado
208 estados das toxi-infecciosas da insuficiência supra-renal

Agrovet
Minas , Gerais

• KIAMEM'En •Iiit PLASTIFIC SÃ.'

tagriDuzlora Agrovetertaarlá)
Licia..A GR OVE t:

! INDUSTRIA E COMERCIO

Classe 21 1
DE PI. ASTIFICANTE5
Para distinguir: Veiculas -e suas partes,
Classe 2
ASTICOS
Substâncias e preparações químicas Integrantes: Aros para bicicletas, autousadas na agrafultura, na horticultura móveis, auto-caminhões: -aviões, amore na veterinária
tecedores, alavancas de cambio, barcos
Name comerciai
breques, braços ara veículos, bicicleTertno 13•° 618.766, de 26-11-63
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- ' Termo n.° 618.776, de 26-11-63
Malharia Cruzeiro Ltda,
Namen Tosé Tataca
nhonetes, carros embulantei, caminhões,
Minas Gerais
s Guanabara
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, car,
k roças, carrocerias, chassis, cimas circulares ,para veiculas, cubos de veículos
carrinhos para maquinai de escrever,
corrediços, para veiculoa, direção, desliClasses: 3 c 48
Titulo de estabelecimento
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para ,passageiros e para carga
Têrmo n.° 618.777. ,de 26-11-63
Classe 36
engates pita carros, eixos de direção,.
Januário Ricci
?freios, fronteiras . para veiculas, guidão,
nano n.° 618.767, de 26-11-63
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Distribuidora Agroveterinárla Ltda. — motocicletas. motocargas, -moto furgões,
"Agravei"
manivelas, Italian, ônibus, para-choques,
Minas Gerais
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas,
rodas para veículos, selins, idades, tirantes para veiculas, vagões. velocípedes, -varetas de controle-do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Classe 33
carros. toletes para carros
indústria brasileira
Nulo de estabelecimento
Termo n,9 618.773, de 26-11-63
Termo n.0 618.773, de 26-11-63
Classe 2
Eliazar Cardoso c Jasiel Braga
Matadouro
Avicola "J.,ouveira" Ltda.
Substancias e preparações químicas :usaCuFunabara
5410 Pardo
das na agricultura, na horticultura e
na veterinária

1071..~

Malharia
Cruze iro Ltda.

INSTITUTO
FISIOTERÁPICO BALNEÁRIO

grovet

TERMAS IMPERADO!'

LIMEIRA

- Termo n." 618.768, de 26-11-63 •
Serviços Técnicos Êxito Sociedade
Civil
Guanabara

INECSTRIA BRASILEIRA
- Classe 19

Termo n.° 618.763, de 26-11-63
Lecien 13. A. --- ndústria Farmacêutica
São Paulo

Aves, bicho -da aéda, caprinos, carnefa
ros, 'gado, galinhas, gansos, marrecos,
ovos, patos, perus e sumos
Vamo n.° 618.779,, de 26-11-63
Foram
Fornecedora de Veicula
Nacionais 8.

3

H YG iENEX
Indústria Brasileira

Classe 50
, Impressos em geral

São Paulo

'Termo n.0 618.769, de 26-11-63
Wilson Resende

Classe 3
Ma preparado farmacêutica medicinal.
ltdicado mo tratamento das vulvo-vagiTermo
saltes e suas manifestações

Classe 8
Discos gravados

Café Mateira

fONVER

INWSTRIA 2BAsmmull
n.0 618.774, de 26-11-63
Classe 21
Plastific S. A. — Indústria e Comércio Para distinguir: Veículos e suas partes
Tênmo n? 618.764, de 26-11-63
Classe 41
de Plastificantes e Plásticos '
integrantes: Aros para Isickletas. entoo
-,
ndústria Farmacêutica
Lecien B. A.
São Paulo 'móveis. anto-cananhões. aviões, amora
moldo
grão.
torrado
c
Café
em
São Pardo
tecedores, Aavancris de cambio, barcod
Térmos as, 618.770 e 618..771, de
breques. breco ara veiculo!. bicichat
". 26-11-63
tas. carrinhos de -mão e carretas. casulos
Companhia Ciapana de Administração
nhonetes. carros ambulantes, centiare*,
i•
-São Paulo
carros, tratores carros-bercos, carmim

PLASTIFIL

NICOTIASE

Indústria Brasileira
,Classe 3
.Llin preparado
a
f rmacêutico ,à base de
,nicotianamida

INOUSTRIA ,FIRASILEIR nn tanques. carros-irrigadorea carros casi

,• rocas. carrOcelias. -chassis. chaas cita

•OMPArtfilA ZUPAM Bi aneINIEllisApto
•
llome , civii,',... ,.s .., a

Nome comerá.

calmes para veiculas cubos de veiculai
Classe 28
,
carrin'hos para a,fiquinaa de escreva
Ildú ctrie e comércio , de plastificantes corrediços. para veictilos. directio. ara
e plásticos
gadeiras, estribos. escadas rolantes, elor
,

,,a

1

1010 Tê rça-feira 31
adores para passageiros e para carga
gatas para carros, eixos de direção.
los, fronteiras para veículos, guidão,
motivas, lanchas, motociclos, molas,
otocicletas, motocargaa, moto furgões,
velas, navios, ónibus, para-choques,
ara-lamas, para-brisas, pedais, pantõm,
sodas para bicicletas, raios para bicicleta., reboques, radiadores para veiculo.,
Was para veículos, selins, tricicles, apontes para 'veiculos, vagões, velocipedez, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

ko

Termo n.° 618.780, de 26-11-63
Imobiliária Guidotti •S. A.
São Paulo

IMOBILIÁRIA
OUIDOTTI S, A,
Nome comercial
Termo a, 618.781, de 26-11-63
Ersa Agro Pecuária S. A.
São Paulo

CANTAREIRA

D/ARIO OFICIAL (Seção-(II)

Termo n.° 618.783, de 26-11-63
Gozzo 6 Nasraul Ltda.
São Paulo
CREDITO GOZZO

IND. BRASILE/Ra

CM TURÍSTICO DO
41° CENTENÁRIO DO
RIO DE JANEIRO

DELICIOSA
IND. BRASILEIRA

Classe 43
Aguas gàsosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana. Mios de frutas; guaClasse 43
raná, refrescos, refrigerantes: soda,
Aguas gazeiflcadas, guaranás, refrescos,
xaropes para refrescos
refrigerantes, sodas de frutas, xaropes,
Termo n.° 618.785, de 26-11-63
essências para refrigerantes
Electrolândia Ltda.
Termo n. 618.782, de 26-11-63
•
São Paulo
Perfumarias "Cintybelle" Limitada
São Paulo
ELECTROLANDUi....A—CASA

IND. E3RASILEIRA

KINGSTONI
PUBLICIDADE

Classe 36
Classes: 32, 33 e 50
Para distinguir: Aventais, blusas, bla..
Titulo de estabelecimento
pões, boinas, botas, babadouros, cala
Termo n.° 618_.788, de 26-11-63
cos, coletes, capas, chales, cachecols
Kingston Publicidade Ltda.
calçados, chapéus, cintas, combinações
Guanabara
corpinhos, calças, calções, camisas, cm
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpea
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jit.
guetas, luvas, ligas, lenços, leques,
tnantós, meias, maillots, mantas, mana
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches. pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
Classe 32
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,
Para distisguir: Almanaques, agendas,
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
anuários, albuns, impressos, boletins,
Termo r1.9 618.784, de 26-11-63
catalogas, edições impressas, `-:colhetos,
Ersa Agro Pecuária S. A.
jornais, livros impressos. publicações
São Paulo
Impressas, revistas, orgãos de publicidades

iND. BRASILEIRA

CINTYBELLE

'Termo n.° 618.787, de 26-11-63
Kingston Publicidade Ltda,
Guanabara

OLE FEZ DE SEUS PRECOS
O SEU SUCESSO

4.. Março de 1964
, Termo 'n.° 618.795, de 26-11-63

Companhia de Comércio e Indústria
Freitas SoareSão Paulo
11.n

Uaierdos Barbintei
Classes: 22, 28 e 31
Industria e comércio de fios em geral
para tecelagem e para uso comum;
linhas de costura, para bordar e para
tricotagern, artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluidos em outras classes: artefatos de substâncias químicas
não incluídos- em outras classes; tendas, lonas, correias de transmissão de
tóda epécie, cordoalha e barbante; material de vedação e mangueira
Termo n. 618.796, de 26-11-63
Calçados Parisiense Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO
. .1252U24

Termos ns. 618.789 e 618.790, de
26-11-63
Kingston Publicidade Ltda.
Guanabara

••!n P)RISIENSE"

SËL0 DE OURO

yISITAN1O4

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 50
Etiquetas e impressos em geral
Termos ris. 618.791 e 618.792, de
26-11-63
Kingston Publicidade Ltda.
Guanabara

KINGSTON

Classe 32
Almanaques anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, tornais nado
nais e estrangeiros. publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofôni.
cos, peças teatrais e cinematográfica:
• e revistas impressas
Classe 50
Impressos concernentes a publicidade
Termo n.° 618.793, de 26-11-63
G. Lauro de Amorim Júnior
Guanabara

Classe 8
Aparelhos
de
ar
refrigerado r condiClasse 48
ciados, aparelhos fotográficos. acendePara distinguir artigos de toucador e Jores automáticos. aparelhos deterillperfumarias em gera/: Almiscar. água ; sadores, alto falantes e amplificadores
de beleza, água facial, água de lavanda. de som , bebedouros de água refrigera&flua de colônia, arminhos kgua de Idos, balcões frigorificas. balanças, barquina, água de rosas, água de alfaie- beadores elétricos, condicionadores de
mas. amônia perfumada liquida. Cie pó, lou automáticos de voltagem, exaustoem pedras, para banho, brilhantinas. res. extintores de incêndio, estufas, fobandolinas, batons. cosméticos para o gões à lenha, à gás, elétricos ou a
tabelo, pestanas, aios 'e bigodes. querosene, gravadores de som e de imaisrayons, cremes para a pele, carmins, gens, isqueiros, irradiadores de frio ou
cheiros em pastilhas, em tabletes, em calor, lavadoras de pratos e talheres,
Lentilhas, em trociscos e em pílulas, lavadoras de roupas, máquinas de latremes para barbear, cremes dental, var roupas, máquinas de secar e passar
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
microfones, refrigeradores doessências extratos, estojos dt,perfumea. roupas,
comerciais e industriais mucreme para limpeza da peie, e para base mésticos,
tendas
elétricas,
resfriadores, relays
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escOvas pari dentes, cabelo, roupas, (_reies), reguladores de voltagem, refricílios e unhas, fixadores para o cabelo. geradores a compressão e abaorçao,
pestana,. cilios e bigodes, fivelas para sorveteiras elétricas, transformadores de
• cabelo, glicerina perfumada para uso voltagem, termostatos, torneiras de
Classe 33
de toucador. grampos para o cabelo, compressão, ventiladores elétrico. doTitulo
de
estabelecimento
mésticos,
comerciais
e
industrias
para maquilagetn, lança-perfumes,
çèes, líquidos dentifrícios. em pasta, em
Teimo n.° 618.794, 'de 26-11-63
Termo ri.° 618.786, de 26-11-63
de pétróleo perfumada, lápis.
Ltda. Promoção e Vendas e Sociedade de Assistência Técnica Masabào em creme, em elixir e em pó, Excelsior Serviços
Mima Indústria e Comércio Limitada
Técnicos
líquidos . para ondulaçao. permanente,
Guanabara
São Paulo
lixas para unhas, laqua, óleos para o
cabelo, pasta e pós para deites, perfumes, petróleo para usti de toucador, EXCELSIOR INFORMA
paatas e pó para as unhas, pon-pons'
atzilz51 de arroz, papéis perfumados.
4.=.
r
oe, e com pó de arroz. pentes.
Classe
32
daa perfumadas para o embeleza.
e:::à da onde, pon-pons, pó de Revistas, boletins e catálogos itaforarroz
inativos
Nome Gomeretal

EXPRESSO(
RODOVIÁRIO',
MANCHESTER

SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA MARÍTIMA e

MINSTRIkE COMÉRCIO

A SUA CASP 3
HOU !ESMO
Classe 36
Calçados para tOda espécie, roupas fel.
tas para homens e senhoras
Termo n.° 618.797, de 26-11-63
Artbrás —Decorações e Indústria Lida
Guanabara

çttr
Classe g
Aparelhos de ar refrigerado e acoadiciodos. aparelhos fotográficos, açudedores automáticos, aparelhos desasaizadores. alto falantes e amplificadoras
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de incêndio, estufas. FO.
góes ' à lenha, à gás, elétricos ou a
querosene, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de ..'rio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres,
lavadoras .de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e -industriais resistências otlétricas, resfrladores, relays
(relés), reguladores de voltagem. refrigeradores a compressão • absorção.
sorveteiras elétricas, iransformadores de
voltagme, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos doadaticoa, comerciais e industrias

•
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Terrinac:4016111.803, de 26-11-63
Caraipil l,da,

ma para ar.idnaiss. malhas. amámos.

264143

glidaiale a Farmacêutica liláltb.0 do

Guaisabasa

zer, óleos oesmaireis. ostras. ovam

Térreos as. 618.798 e .614.799. de
Brasil Ltda.
Guanabara

Gabax

C

ara9p e

ineserda. moMirdelat

~a, mo.

pies, patos. 'refines. pimenta pie para
pudim picklea. Peixes. prearatos, patas, e 'aduais pastilhas. pizzas pudim;
queijos, atiçara balanceadas para ani.

Ilema a.* 618,811, de 2641-61
Dome Cheadcals, Inc.

Estados Unidos da América

ACHE-DOME

mala, repelisses, sal, saga, sardinhas.

Ciasse
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de Preparados denrsatológicos para uso nd
frutas: torradas. tapioca. Gizaras, talha- tratamento de doenças. e imitações dg
Clame
dl
Pele
rim, tremoços tortas, tortas para aliIndfratria Brearildra
mento de azurcais e oves. torrões, touak
aveia.
andPonbad.oas,
nruta,
1p1ste,
Têrmo
n.°
613.1512,
de 26-11-63
, Classe)
caibo: vinagre
Dome aseasicals, Luc.
Um podia* fasemolnities regulador do do. ameixas, azeites. 'Olear, azeitona*,
avela, atua, ameadolin. abai, bala*.
Estada& iirr ldas da América
• metabolismo umbral
reino n'.° '613805, de 26-11;;t3
bombom, biscoito*, bolachas, batatas, Açoaama
arme 3.
Sito Jorge de Ramos Ltda..
Um pariam fassaa~a magulirder do bananada. bolos, bacalbau, banha. caGuanabara
sal, chouriça cliocolatz carataelos,
enetaistalbee cerebral
'ACNE-O:MT-DOME
coalhada, cafelaro, carnes de baleia,
Termo a.° ;618300, e% 2641-63
confeito., cacau, cereais, cebola, creme
Ut,t,:se 3
&Md% ••n• Esteiras e.:nuipamandaat
de leite. creme de 'rilho, coadiameatos,
Preparados d aanatolágwos para uso mi
Nara ;Tratores Ltda.
crustáceos, chá, cravo, café. magica.
tratameneo de é saaras t ireftaçaies da

endiistrhi"Brasaiirai

seedniciser. rdssobas., /Men sopas Ga.

Guanabara

castanhas, cominho, cangiquinha.
conservas alimentleiaa. doces. drops, 'UnnnI.
Termo n. 0
de
26-11-63
gados,frutas
Inaustria
Brasileira.
secas*
frutas num ('D-r- (''
Inc.
e frutas
caldas, frutas cristalizadas
2`r,érica
Esta da. II • a a
potes, férulas, ligo, lamine°, farinhas.;
elasse 41
fava, farelo, lu" gomas P ara mascar, I Banha, cumes mi conserva, chouriço,
geléias, goiabada. gorduras, grlo de Isl.
lInouka., lambo e toucinho
.4
( tiEn- SU-CORT
co, glaces, glicose. baunilhas, extrato' Termo ra° '618)806, 'de 26-11-63
para doces, extrato de tomate. ervilhaa
Claz:se 7
: Dois Unidos Ltda.
Açou::,:e
2
ilítláquinas de agricultura, bo aticurrura e eaxova, extrato de carne, flocos. essesGuanabara
alimentos.
gelatipara
balas,
danes
e
aia
Preparados .`
:as para uso nd
suas partes integrantes. Tratores e
nas, granulas, terva-doce, linguas, lin- • ',ora
-- a r e irritaçaes da
tratamento as
suas partes integrantes
gulça, lette, lombo, leite corderMado. leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta,',
nano n.° 618.801, de 26-11-63
Termo .n.° r '1. RI )1, el p 26-11-63
Distribuidora de Artigos de mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,'
Inc.
Toucador Ltda
b:istria Braskaw
mostarda, mariaco. moluacos. molhos.
;
4América
•
Guanabara
margarina, massas abateladas, massas'
Classe 41
de tomate, melado. nós-moscada, óleos: a, ,
comestíveis, ostras, paios. pessegada, Banha,linntaaa,
camas em
conserva,
chouriça
SEStl-Distríbuidora
lombo
e toucinho
p eixes, pescada, piches, park: pastilhas,
Ltda.
lÀrtigos da Toucador
pós para pudins. pralinés, pães. pimenta, ; Termo na 618.807, de 26-11-63
; au l a .as para uso no
Preparados
presuntos, polvilho, queijos. quirera de
Flora f3-az' de Pina /avia
tratamento
.
de
r
+.,
- , - ns e trritaçNes da
Guanabara
milho. rações batanceadas, requeilactito,
a.
,arle
Nome COTOÇ rcial
roscas,
saga,
samames.
semolina
de
tri.1.11••n
go.
sopas
'enlatadas,
sucos
de
tratas
rêTele(.flt31 Ç. cle 26-11-63
Termo n.° 618 . 802, de 2641-63
rnadrs, tremoços,
D•v-, ‘,11r7 IN Inc.
Flora Braz de Pina Ltd
Sena ,-- Distribuidora de Artigos de salsich a s.
,
•
tapi
re3. ttrclah
so ili
ja,
; a Amé..i,a
Esta"
Toucador Ltda.
ais, vinagre e *armai trigo
Guanabara
Nome comercial

-41fistria BrasillriC

SESI

Indústiia Brasileira'
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essncias, ex•
tratos, água de colônia, água -de touca-

?Cimo n.° *618.804, de 2641:63
Armazém Guiaré Ltda.
'Guanabara
•

IdtttVP2
Indústria Bratileira

54P1-P;2:11E

Tênno n." 618.808, de 26-11-63
Açougue Santo Antonio da Taquara
Ltda.
Preparados d

soo" é

tratamento de

para uso 'fio
.as ;e irritações da

rsele

nano

"kr

Indústria Brasileira

.E14, de 26-11-63
Dama fliairnacals, Inc.
t T • ' , I,Nn da América
Esta .'

SOYALOID
Clame 41
água de rosas, água de alfazema, água Alcachofras alct:
aspargos, Banha, carnes em conserva, choariço,
5r. 3
para barba,. loções e •Snicos. para os teçucar.
munia
lombo e toucinho
cabelos e para a pele, brilhantina, bati. ; saiendoim ameixas aniaaduals, araruta,
para uso nd
P-rparados
r:
Temo 11.° 618.809, de 26-11-63
dana, "'batons", cosmét cos, fixadores ;arroz, atem, áveia. avelãs azeite, azeiaratamento de da- a - a s e imitações da
Flora Braz de Piar; Ltda.
de penteados, petróleos, óleos para cs :Lamas: banha bacalhau batas. balas.
414`.k.
laanabara
_
cabelos, creme evanescente, cremes lar- Ltszoitos botabons. bolscLas, baunilha;
durosos e pomadas para limpeza da p: café em pó e em grão 411 O, ;canele
Termo mai f I R.317,. de 26-11-63
Drama rtn anacalls,
le e "maquilaarl, der.+,:latórios. d:sndo em pau e em p11 cacau carnes, chi
Estados tf a ilas da América
cantes, vinagre aromático pó de arroz •caramelos, cho.oiates. cor leitos. erav4.,
e talco perfumado ou não, tá para •et rnis. corniaao. creme de 'cite cremes
pestana e sobrance1aa3. preparados para ali n . Micros crovei?s. com potas. cata.
aniústria Brasileira
embelezar cilios e olhos, carmim para cirà coalhadas, caaianaa cebola condi,
colorawas.
;
mentos
para
alimentos.
Classe -15
o rosto e para OS N • n S. sabão e creme
para borbenr, sabão ILiu do P E trInd3 , =frau:iças. dane& doces t s,oces de fru.
flores, plantas e sementes
1:cos para uso ni
Preparados d
tas. espinafre es ,.t.nclas alraortares. eas.
OU não, sabonetes, dentifrícios m pó.
tratamento de d rv-,..as e irritaçaa, da
de
tapadas,
ersa,aas.
eaxovas,
rirtrato
Termo
n.°
618.810,
de
26-11-63
pasta ou H(4111430; Sais perf Un.nr.OS para
nele
banhos, pentes, vapnriz.adorea de perita mate, farinhas alimentadas favas, lé- Condomínio do Edificia: Ahancni
calas, flocos, farelo jarrrantre feijão
Guanabara
Têrrn o n.° F1R.818, de 26-11-63
me; escóvas para dentes, Libelos unhas, , figos. frios, trutas sêcas nr.ntrais e cria.
Dama rbarnicals, Inc.
e cílios; rum de louro, saquinhr perfu talizadas; glicose. ,loma de mascar. gra1^`^
artlérk
Estai In
tnado. preparados em pó, aasta, liqui- ;duras. g rânug-á,:
los
de 'laia gelatina,
do e tijolos para o tratamento das unhas, ! goiabada, gelas, heren ame. /larva
VLEN-DOME
dissolventes e vernizes, remova leres da , mate. horta Taça.s, lagostas, !ingiras, leite.
cuticular: gl cerina perfumada para a : condensdo.
a
Iflte em pó, egarneti ;eni
pele, arminho e esponjas; tinturas para conserva, lentilhas, linguiça. 'a aro; masas cabelos e preparados para descolo- asa alinsenticits, mariscos, trimittiga.1
,,g.aos para uso nd
Preparadas derr;
rir unhas, cílios e Pintas ou aluais arti- Iteargr.riaa, mr.nrclada, au.loolio, mica'
tratamento de drs-nral e irritaçties de
Classe 35
ficiais, óleos Para a pela
pele
Ia de tomate, mel e melado. mate. ama.
Titulo
dor, água de beleza. agua de quina,

Cizaka 4'

494.2.2 de

rlipta

EDIFfCtO
ALTANEIRO
.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção "III)

,
i
sada§ os modeladas de aço e pias parcialmente trabalhada a ço pálio; aço
Têrmo n.9 ,648.812, de 26-11-63
Sociedade dos Vinhos Borgeo 5 Irtnão, combinadas com lavadores de pratos, refinado, bronze, bronze em bruto ou
tendo um revestimento de esmalte de parcialmente trabalhado, bronze de
$. A. R. L.
porcelana
manganês, bronze em pó, bronze em
Portugal
barra, em fio, chumbo em bruto ou
Térnso n.° 618.825, de 26-11-63
parcialmente preparado, cimento meIcarahy 1 Silveira Ltda.
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
Guanabara
Claase 42
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Vinho verde branco
parcialmente trabalhado. ferra em bruto
_—
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
Termo n.° 618.820, de 26-11-63
em barra, ferro manganês, ferro velho,
Zociedade dos Vinhos Borges f Irmão,
gusa .em bruto ou parcialmente trabaS. A. R. L.
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
, Classe 33
Portugal
lâminas de metal, lata em f011ia. latão
Titulo
em Rilha, latão em chapas,. latão em
Termo n.° 618.826, de 26-11-63
vergalhões, liga metálica, Emalhas,
Icarahy- Ei Silveira Ltda.
magnésio, manganês, metais não traba.Guanabara
lhados ou parcialmente trabalhado, meClasse 42
tais em massa, metais estampados,
Vinho generoso, vinhos, vinhos espumetais para solda, níquel, ouro, zinco
mantes naturais ou espumosos, vinhos
corrugado e zinco liso em Rilhas
licorosos e aguardente
Classe 11
Para
distinguir:
Chapas perfuradas e
618.821,
de
26-11-63
Termo n.0
perfilados
de metal
Reaie Nationale Des Usines Renalult
Ftança
Termo n. 618.832, de 27-11-63
Indústria Eletrônica de Rádios e Televisão Telestasi Lida
São Paulo

‘GAME3À

TROVADOR

Classe 33
Titulo
Termo n. 618.827, de 27-11-63
João de Queiroz Cordeiro e Cannem
Lúcia Machado Cordeiro
Guanabara

Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e partes de tais máquinas. Grandes
instrumentos agrícolas, inclusive tratores
Termo n.° 618.822, de 26-11-63
F: Perkins 'Limited
Inglaterra

PERKINS
_ Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores
Termo n. 618.823, de 26-11-63
Pioneer Kabushiki Kalsha
Japão

Classe 8
Pronógrafos elétricos hi-fi sistema esteeeofónico, alto-falantes, gravadores de
fita e partes e acess6rios para os
mesmos
Termo n.9 618.824, de 26-11-63
(Prorrogação)
iklun'ns Manufacturing Corporation

dores. aparélhoa e instrumentos de ctils
cubo, aparelhos para observações siamio
cai, aparelhos tesmostatos; aparelho*
para natação, aritonômetros, aspirado.,
rei de pó, aerõmetroi, acendedores dá*
tricos, alto-falantes, :amlificadores elétricos, amaseadeiras, antenas, batedei.
amplificadores elétricos, annaasadeiras,
antenas, batedeiras, balança comum •
elétrica, Darômetros, bateria de acumas
iano. e.s, binóculos, htle. bcobaaa,
biaas de indução seset- pisa fins M*4
tivos. botões de camaairdans elétricla
bombas medidoras. bnainas, &assolas, barerias e.:étricas, bules eléo,cas. caixas .is
aesca:oa, câmaras frIgotif cia e fot,rgráficas, cafPainhas elétricas, chassis da
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
cronógra foz, cronômetros, combustorei
de gás, ciclômetros, cristais de rádio,
fias, chaves de alavancas, chaves auto,.
mancas, capacitores de bloqueio. capa»
cismes eletroliticos, calibradores, diacae
para telefones, discos . gravados, diais,
despertadores, enceradeiras elétricas, engenho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de plaa.,
ticos para eletricidade, estenlizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros- e aparelhos filtrantes, fil.
terterência, tonógrafos. garrafas técnica',
fotômetros; fios elétricos, iftros de
troa para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis 4=0 acesa!),
rios de veiculos para sinalização e para
iluminação em geral. filmes revelados,
fôrmas elétncas, fervedores, frigoríficos,
res, indicadores de vácuo, tutrumeatos
geladeiras, globos para limpadas, globos
para lanternas, globos terestres para
ensino, gravadores, holofotes incubadode alarme, interruptores. limpadas á.,
candescentes, !limpadas comina, lentes,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquirsas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para ri.
dios. válvulas 'de descarga, válvulas de
redução? vactiennetros, velsta elétricas,
válvulas de vácuo e veladores

C-lasse 8
Abaixa luzes de lampião: abajours,
acumuladores actinômetros, amperômetroa, amortecedores de rádio e frequencia, anemômetros, aparelhos de televisão, aparêlhos para iluminação, Inclusive os considerados acessórios de veículos, aparélros para anúncios mecaaicoa, aparelhos aquecedores e medidores,
aparam& crotnagráficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradoTermo n. 618.833, de 27-11-63
Classe 32
res e medidores de distinciia, apare- ludástria Eletrônica de Rádios e Tela.
Llen-a publicação impressa
lhos para purificar água, aparelhos de
visão Telestasi Ltda.
sinais lampejantes, aparelhos reguladoSão Paulo
Tkrmo n. 618.828, de 27-11-63
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
Imobiliária Unidos Ltda.
aparelhos didáticos, aparelhos cinemas
Guanabara
SE it TELZSTASI
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
NÃO PALHA
separar café, aparelhos para aquecer
SOCI P LAN-OROANI ZAÇ AO
edifícios, aparelhos para experimentar
DE PLAN gr ACENTO
dínamos, aparelhos para destruir inseClasse 8
jAMA •
tos, aparelhos náuticos científicos. apa- Para distinguir: Produtos elétricos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizado- relhos elétricos e eletrônicos em geral
- Classe 33
res, aparélros Para aquecimento cie
Título
água, aparelhos geradores eletroquimi: Termos na, 618.834 a 618.841, de
27-11-63
Terms. n. 618.829, de 27-11-63
cos. aparelhos para recepção, reprodut iaA. B
silelara A
de lEi x trusão
zraA
Sociplan — Organização de Planeja- ção de som e sónicos, aparélhos auto: C B —) C
São Paulo
mento Ltda. ciáticos eléétricos de passar, aparélhos
São Paulo
para espremer frutas e legumes, tparklhos de alta tensão, aparelhos de pro- •
in due t ria Brun. eira
teção contra acidente de operários.
r
aparélhos afiadores d eferramentas,
aparelhas distribuidores %,:e sabia e de
Clzuse 11
desincrustantes para instalações sanitá- Ferragens e terramentas de tôda espérias, apara os esterilizadores, aparelhos cie, cutelaria em geral e outros artigo*
Nome civil
e instrumentos usados na • engenharia, de metal não incluidas em outras elasagrimensura geodézia, aparelhos gasei- bites, argolas, armações de metal, abriTênmos na. 618.830 e 648.831, de
ficados" aparelhos de análises, apari- gas: Alicates, aldravas, arruelas, tare27-1143
lhos osonisadores, aparelhas pasteuri- dores de latas, arrames lisos ou farpaConidur Chapas Perfuradas Ltda.
*adores, aparelhos reguladores e estabi- dos, aparelhos de chá e café, assadeiSão Paulo
lizado/ta da presi8o e do fluxo de ga- ras, açucareiros, brocas, bigornas, bailres e liquidas, aparelhos para salva- xelas, bandejas, bacias, baldes, bombomento e para sinalização, aparekos nitres, bules, colheres para pedreiros,
D /i/
0
asealandrIstaa, aparfasos para /im- camisas para cilindros e trilhos, cadeaInO9tiia lreicd+oira para
par vidros, aparelhos oara combater dos, correntes, cabides, caixas de metal
formigas e outras pragas, aparatos ata- para ortões; colunas, chaves, cremastes,
Claase 5
tomáticoe acionados pela introdução de chaves de areusos, conexões para etsAço em bruto. 240 PraM'ardIN atiô MOMO, aparidlsos para picar, cortar ou canamanttos, canos de metal, chaves de
Mo pau tipo* ago JI1Odt, 140 Munir eo meettvets. apallihos mora& londat chaves isokrzas, eabaç8ea, Nat.

E diii C i o
Presidente Kenn

0 RI

Classe 11
Pias fundidas, prensadas ou modeladas
aço e pias combinadas com lavade pealos e réas SoOldats,

~MIL BRAMEIRA

.Março de 1964

t
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sapos, cachepots, centro de mesa. •gulbo, produtos betiiminosoa, impermes.isomuteleiras, caixas para acondiciona- Ibilizantes, líquidos ou sob outras formas
mento de alimentos, caldeirões. caçam!. 'para revestimentos e outros usos nas
Ia& craleiras, cafeteiras, dobradiças. ¡ construções, persianas. placas para pamanadas, esferas, engates, enfeites para vimentação, peças ornamentais de cimenou gesso para tectos e paredes; papel
arreios, de metal para automóveis, es to
Mão& formões, espumadelras, foices, para forrar casas, massas anti-ruidoa
furos para cortar capim, ferrolhos, fa- para uso' nas construções. parquete*.
portões. Piso; soleiras para porma, facões, frigideiras, cilindros para Poria;
tijolos, tubos de concreto, telhas, e~nação, ganchos, guarnições de me- tas,
coo tubos de ventilação. tanques de el
tal garfos, ganchos para quadros.
mento, vigas. vigamentos, vitró's
ramafi,a para emendas de correias, limas.
Classe 8
licoreiros, latas de lixo, jarras. Para distinguir: Eletrodutos em' geral.
maalsadinhas. mola/ para portas de cor, tubos coaduita elétricos .
tar, martelos. marraras. matrizes, marClasse 39
missa, navalhas, puas, pda, picaretas, Para distinguir: Artefatos de borracha,
pregos, picões, ponteiras, parafusos, borracha, artefatos de borracha para
porcas. pratos. porta-gelo, porta-pão, veículos, artefatos de borracha não inporta-jólas, paliteiros, panelas, rasteio, cluidos em outas classes: Arruelas, arroldataas, ralos para pias, regadores, golas, amortecedores, assentos para caserras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- deixas, borrachas para aros, batentes de
soura& talhadeiras, turquesas. trilhos cofre, buchas de estabilizacior buchas,
trilhos para elevadores, tenazes, trava- buchas para jumelo, batente de porta,
dores, telas de arame, tubos para enca- batente de chassis, bicos para mamadeinamentos, trincos, trilhos para portas ras, braçadeiras, bocais, bases para tede correr, taças, molas para portaa, lefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores,
vasoa, vasilhames e verruma&
bainhas de borracha para rédeas. cochila
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem aza- de motor, câmaras de ar, chupetas cordos exclusivamente na agricultura e dões massiços de borracha, cabos para
horticultura a saber: Arados, abridores ferramentas, chuveiros, calços de borde sulcos. adubadeiras, ancinhos maca- racha, chapas ç centros de mesa, cor:Ocos e empilhadores combinados das de borracha, cápsulas de ,borracha
arrumadores mediatos par agriculta- para centro de mesa, calços de borrapara máquinas, comi de borracha
ra, batedeiras para cereais, bombas cha
para freios, dedeiras, de g.ntupideiras,
para adubar, ceifadeiras, r.a.pideiras. discos
de mesa, descanso ..era pratos,
ceifados para afloz, charruas para agri- encostos,
êmbolos, esguichos. estrados,
cultura, • cultivadores, debulhadores. esponjas de borracha em quebra jacto
destocadores, desentegradores, esmaga- para torneiras, fios de borracha lisos.
darei para a agricultura. escarrificado- fôrmas de borracha, guarnições para
res, enchovadetras, facas para
móveis, guarnições de borracha para
nu agricolas, ferradeiras, gadanhos, automóveis, guarnições para veieulos,
garras para arado, grades de discos lancheiras para escolares, iiiminas de
•oudentes, máquinas, batedeiras para , borracha para degraus, listas de borraagricultura, maquinai Insetifugas, má.- cha para janelas e para portas, lençóis
quinas vaporizadoras, máquinas de de borracha, manoplas, maçanetas, promungir, máquinas niveladoras de terra, tetores para para-lamas, protetores de
máquinas perfuradoras para a agricul- ! para-choques, pedal de acelerador, petara, :maquinas de plantar, motockar- dai de partida, paras para businas,
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de pratinhos, pneumáticos, pontes deborroçar, de semear para sulfatar de racha para bengalas e muletas, rodas
tosquie de triturar, de esfarelar terral massiças, rodízios. revestimentos de
para irrigação, para matar formigas e borracha, rodas de borracha para mó-,
veis. sanfonas de vácuo, suportes de
outros insetos para burrifar e pulveri- motor.
do pedal de 'breque, aease desinfetantes, para adubar, para ~baio sapatas
e isoladores, suportes, semiagitar e espalhar palha, para confiar pneumáticos,
suportes de -éanbio. ataalgodão, para colher cereais, máquinas' fonas de partida, saltos, solas e solados
amassadoras par fins agricolas de de borracha, surdinas de borracha para
cortar árvores, para espalhar, para ca- aplicação aos fios telegráficos e saldapinar. máquinas combinadas para se- nico& travadores de porta, tildas.
mear e culturar. de desbanar, para eis- tubos, tampas de borracha oara contatilar maquinas e moinhos para forra- gotas, tinas de borracha para elaboração
gens, máquinas toscadoras, ordenadode substancias quimicas
rea mecânicos. raladores mecânicos, ro- •
Classe 31
moa
lam compressores para a agricultura,
de vedação, anéis para vedamichadeiras, semeaderas &nadaras ata- Adesivos
cadores de terra tosadores de grama, ção, argolas para vedação, arruelas
para vedação; barracas d ecampanha,
tratores agricolas, válvulas para
betumes para vedação, buchas para vemáciunas agricolas
dação. bujão (ralha para tarraxa); caClasse 16
bos, canaletas, cimento refratário para
Para distinguir: Materiais para ~seu- revestimento de caldeiras, cordas, coretios e decorações: Argamassas, argila. déis, cordões, correias de transmissão
areia, azulejos batentes, balaustres, blo- de tdida espécie; enxárcias, esferas para
cos de cimento, blocos para pavimenta- veeção; fitilhos para amarradios, forção, calhas, cimento, cal, ore, chapas ros para vedação: lonas, lonas para
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água. freios de velculos; manguieras, mamas
caixas para coberturas, caixas d'água, para vedação, molas para vedação; rocaixas de descarga pra lixos, edifica- lhas, tampões para vedação (fim não
ções premoldadas. estuque, emulsão de medicinal), tesdas, tira para vedação.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- tubos para vedação, tubulações para
vedação; válvulas paia vedação
turas metálicas para construções, lameClasse 15
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages. lageotas, material iso- Para distinguir: Manilhas de cerâmica
Classe 28
lantes contra frio e calor, manilhas. mas- 11
sas • para revestimentos de paredes. ma- I Para distinguir: Artefatos ír mataria
deiras para condruções, mosaicos, pro- plásticos e de avios:: Recipientes fabridutos de base asfáltico, produtos para cados de material plástico. nvestiestea•
tornar impermeabillzantes ao argamas- toa confeccionados de substancias anisa* de cimento e cal, hidráulica, pedra- mais e vegetais; Argolas. açucareiros,
GOL
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aretações para óculo; bales. bandejai. Taram n. 618.544, de 27-latabak.
bases para telefone; baldai. bada*. Mhangura humatação e
boina, caixas, carteiras. chapas, cabos
para ferramentas e utensílio& cruzetas,
Citeatseb.are
Caixas para acondicionamento de ali.
meato., afixas de material plastice
peta baterias, coadores, copo& caneca&
colheres, conchas, cestas para pia eutinhas,' capes para álbuns e pára livros.
Cálice!, cestos, castiçais para velail
caixas Para g uarda de objetos ¡astucia*
coadores para chá, descanso para prato.. copos e copinhos de Omitir:o para
sorvetes, caixinhas de plástico Paca
vetes, colherinhas, pasinhaa. garfinhos
Claes: 41, 42 e 43
de plásticos para sorvetes, forminhas
Nome comercial
de plástico para sorvetes, discos de
mela, estojos, estojos para óculos. em- — 'barna) n. 618.845, de 27-1143
balagens de material plástico para sor- Comissária de Despachos Anhangurei
vetar. estojos para objetos, espumas de
Ltda,
ayloa, esteiras, enfeites pare automóGuanabara
veis, eacoadorea de pratos, massas andruidos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas. facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para bateClasse 50
deiras de frutas e legumes, guarnições
Artigos da classe
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsas. garfo&
Térmo n. 618.846, de 27-11-63
galerias para cortinas. jarros laminados Comissária de Despachos Anhanguare
plástico, lancheiras. mantegueiras.
Ltda.
lu. °Móis. prendedores de roupas. piaGuanabara
andores para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes arfichais, porta-pão pulseiras para relógios. protetores para documentos. piaredores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-aqueis. porta-notas
porta-documentos, placas, r&-atas.
recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos,
Classes: 41, 42 e 43
peças, carretéis para tecelagem e guarTitulo
aições de material plástico para fadasTênmo n. 618.847, de 27-1143
ida esta. colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas. Comissária de Despachos Anhanguera
Ltda.
tubos para ampolas, tubos nora seriaGuanabara
gaz, travessas, tipos de material piãotico, sacolas. sacos. saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos. ai.
caras, cola* a frio e colas alto iacluidas '
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para marcineirca Para car piatetros, para vidro& pasta adesiva para
Nome comercial
esmeril em pedra, em pó, ena disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar,
Têrmo n. 618.849, de 27-11-63
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
International Distillers of Israel Ltd.
de calçados
Israel
Têrmo n. 618.842, de 27-11-63
Anhanauera Importação e Unnércio
Ltda.
Guanabara.

AMOVERA)
IMPORTAÇÃO!

sor-

E COMÉRCIOI

ANNANGUERA

•n•n•n••n

`ANNANGUERA

11113116,

COMISSÁRIA DE DESPACHOS
ANHANGUERA LTDA.,

ANHANGUERk
IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO LTDA.
Nome comercial
Tèroso a. 618.843, de 27-11-63
Anhanguera Importação e Comércio
Ltda.
. Guanabara

rANHANGUERA
INDÚSTRIA BRASILEUUL

Classe 41
Artigos da clame

SABRA

Classe 42
Bebidas alcoólicas e f ?relentadas, nit
medicinais
Timo n. 618.850, de 27-11-63
Isidoro Giovanni Rivolta
SM Paulo

ta0m

9>
40. .091.
St‘1'.
4?)
sPIP
64$3)4
4P5

Classe 6
Bobinadeiras, espulas. espuladeiras, fusos, lançadeiras, maçarocas, máquina;
para indústrias de tecidos, máquina*
'para tecidos de tapeçarias, máquinas
para malharia, máquinas para fiação e
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me. molas, cão/etre' elétafeoa, penbía; 'pia" meia de caiares . para malatnen- buitaveia "declama injetores para ema reprodução de som e ganidas, apare

batedores, maquinas de impressão, 'for- automáticos elatdoos de parlar. apeira
nos, Indueetials (fornalhas,, máquinas liana para arpeiam Inana e .
insufladoraa máquinas amadoras, ma- armrallos de afta enata aparelhos
quinas de 'lavar vasilhames em geral, proteção contra acidente de oPerkricik
máquinas para /abriam/4o de bebidas apt~s alindares de lerrametream neo.,
refrigerantes, de ligam gaze:lie-adoras. *lixa distribuidores de sabão e -de 44
máquinas de arrolhar e tampar garra- sinletantei paia instalaçaim sanitárias,
fas. maquinas para engarrafar bebidas aparam esteai/gradares, aparallboa
e liquidas, máquinas para colagem dos Instrua:mana segados e* engenharia, isgrla
rótulos em umilharaea, máulnat para antemara e geodesia, aparelhes gazela.
fermentar e misturar 'mamas, juntas utii-‘, madorra, aparelhos de ~alises, cisaria
versais para condutos d'água de moto-. gato ozonizadoress aparê/hos pastamia
res e máquinas, Iam:nado:as a frio el ladrara aiParama aeiTalaaares % tstr
a quente para aços e outras metais, bitzadores de Timão e ele fluxo da
lançadeira*, Inbrificadares amstaiangosa/ gales e tiejaided. armam* Para salvas
maquiam de lavar pratos e roupas, ma- menta e para sinalização, aparelhos pai
quinas lixatimaz, macacas e mancais ra sinais aparelhos P arra 'neatandri~it
aparelhos para 'limpar vidros, aparêlhoa
Teimo *°617.392, de 18-11-1963
para combater formigas e outras praga"
Ferina* S. 'A., Indústria e Comércio aparelhos auto-danem acionados ela ima
Bahia
trodução de modas, aparelhos 'para pia
Classe 7
jcar. cortar ou reduzir ~estiveis. 'asam.
Máquinas e utensílios para serem usa-;rêflios espargidores, aparelhos e instam
dos exclusivamente na agricultura e! mentos de cálculo. aparelhos para caie
horticultura a saber: Arados, abridores mamasses assumas. aparelhos termostsm
pneumáticos, brunida.-es para teresas,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meai- , tos, aparelhos para amaçam aritona.
Termo n. 618.852, de 27-11-63
máquinas bateduras, máqu.r.as brunido- aicos e efrailhaclores combinados j metros
aspirauorea na pi aerornetroa,
M.
Marcos
Bebidas
Ltda.
res, eaáquissas para bordar, máquinas
J.
São Paulo
!betoneiras, cruratas, cilindros, câmbios, arrancadores mecânicos par agriculta- ! acendedores elétricos, alto-falantes, mim
ra, batedeiras para cereais, bombas , alificadores elétricos, ~assadeiras, nacabeçotes, camisas, cansa de embrcapara adubar, ccifadeiras. carpi-seiras,' tensa batedeiras, balanças comum 41
de
anotar,
carteias,
comuJr.2110 MICOS ~DO gema cariar
para afloz, charruas para agri- barómetros, baterias de acuam.
• tadores, cubos de placas de and-reagens, ceifados
cultivadores.
cultura,
debulhadores,ila
elétr
dories.
a, binóculos, bitolas, bobinas, iam
WEIDU
culatras de cilindro no motor caixas
deslocadores, desentegradores. .euraga- binas elétricas de lodução. 4exceto pa•
de
lubriScação,
carburadores
_cabeçotes
Nome comercial
dores' para a agricultura, escarrificado- ' ra rins curativos), botões de campai.
do cilindro, corúas, ca-elas cortantes res,
enchovadeiras, facas para autom ! nhas elétricas, bombas medidoras," lutai618.853
a
618.861,
de
Vamos as.
pata entalhar, cardans, bo,iaas de amo,
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, nas, bússolas, baterias ;dataras, bules
27-11-63
máquinas para cortar 'rio, camisas - pa-garras para arado, grades de discos; elétricos, caixas de descarga câmaras
Importadora de Rolamentos Santo
ra cilindros e trilhos, cnáqainas catado°adentes, máquinas, batedeiras para frigoríficas e totograticae, campainhas
André Ltda.
ras, caldeiras, Máquinas de costura, máagricultura, máquinas insetifugas, tná- ! elétricas, chassis de rádios, chaves elda
São Paulo
quinas adaptadas nas cons:raçaies e cora.quinas vaporizadoras. mataimes da' tricas, einernatógraitua crosi g grafos, era.
servação de estradas, •orte de mal-riras mungir, máq uinas
ui ss aiveladoras de terra, ! nógralos, cronametma combastores de
e carretas, máquinas para calar e moer máquinas perfuradaras
'rara a agricnl- gáscidemetros, cristais de 1.1dio, concarre e legumes, máquinas eiras:ficado- tura. tuqu: aas de plantar, niotonhar.
ldeasadores, cortadeiras para iospgrafias,
ras, maquinas de centrar. taaaaiaas Para
nias. máquinas regadeiras, máquinas de 'chaves de -alavancas, chaves automatl.
cortar, má quinas compressa. " cirrc-1.éis'Iroçar, de stanear
para aulfatar de ! cas capacitores de bloqueio, capacitoreg
máquinas cravadeiras, cauairea tosquia de triturar„ de esfarelar terra, eletroliticos, calibradores, discos para
limos, máquinas P ara rab' "r car'llõ ' a• para irrigação, para
matar formigas e telefones, discos gravados. dials, dam
máquinas para labriJar
rnaqai- outros insetos para burrifar e pulveri- I pertaclores, enceradeira5 . elétricas, elas
nas para toirar cortiça. di:t r ibualarcs de sai' desinfetantes,
para adubar para ! tacos engenho de asrar -carne, espelhos
aazolina dispas:evos de a-iam:pie dife- agi:ar e espalhar palha, para couber
6ticos, esticado es de luvas, espelhos do
rencial, dispositivos de graçâo elefrica a:godão para colher cereais, máquinas
plásticos para ektrieidade, esterilizado.
para motores. ditiamos, haj as, desnata- amassadoras par
fins agrícolas de res, extintores de :acamam ferros elétriED. SOIM
deitas para manteiga. :leal...Ta:lote> de cortar árvores. para espalhar, para ca- cos de passar e engomar, ferro de soldar
cana e forragem, maquinas ‘..1 senipalra- onar, máquinas combinadas para
se- eletrico, filtros e aparelhos LU:antes. fila
darem máquinas debulhad ,ras. desci- San- tricar e culturar, de desbanar, para ea- ,troa para óleo, filmes "alados, fogões,
dotas,
máquina,
d
istribuidora, d e ,:012- siam máquinas e moinhos para farra. fogareiros elétricos, /uiveis, faróis coClasse 5
!
Aço em bruto. aço 'preparado, aço creta e barro, espuladeiras. eixos ae gera, máquinas tomadaras. ordenado- ;mo
acessórios de veiculas para sinali.
doce, aço para tipos, aço fundido. aço direção, eixos de transtivsSzie. embrca- res mecânicos, raladores mecânicos, ro- zação e ara iluminação cal geral, filmes
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço gens, engraxadores centaa ;os para lar- los compressores posa a agricultura, revelados, fôrmas elétricaa, tervedorem
refinado, bronze, bronze em bruto ou ! las, engenhos de cana, expremedeiras sachadeiras, semeaderas segadoras so- frigoríficos, fotómetros, fios elétricos, felparcialmente trabalhado, bronze de ,Para mantei ga, engrenagrns para .man- cadores de terra, tosarlcires de grama, / Mos de interferencia, fonógrafos, ger.
manganês, bronze em pá, bronze en t cais, engrenagens de chanallielras, emtratores agrícolas, válvulas para
rafas térmicas garaimetrm, geladeira
barra, em ao. ch u mbo em bruto grenagens para eixos de manivelas, enmáqunas agrícolas
globos para lâmpadas, giolfos para lana
parcialmente preparado, cimento me. arenagens de parafusos ser fim, angra
Classe 8.
ternas, globos terrestres para ensina
tático, cobalto, bruto ou parcialmente ala g ara de distribuição, enem anqens mui- Para distingi:dr: Abaixa lusas de lam- !gravadores, 'ioldótes, huirdmetros. In*
trabalhado couraças, estanho bruto ou tiplicadoras, elevadores h!dráulicas, pião, abaiours, acumuladores actiname- cubarlores, iudicadores de vácuo. inana*
parcialmente trabalhado, ferro em bago exaustores para forjas. rameris, espu- troa, amperômetros amortecedores de ! mentos de alarme. Interruptores, isolabruto ou parcialmente trabalhado, ferro Ias, máquinas encanatorias máquinas minação. inclusive os considerados aces- ! dores, lâmpadas de cristal. lâmpadas in.
em barra, ferro manganês, ferra velho, ensacaciares, elevadoras. n.áauinas de relhos de televisão aparelhos para ilu- ; candescentes, lâmpadas comuns, amimem
gusa em bruto ou—parcialmorte haisa. esculpir. diafragmas, eni; -nalgum de sórios de veículos aparelhos para anua- das flash, ',ampara:na., iactOnietros
lhado. gusa temperado, gusa maleável, comando das válvulas, maquinas empi- rádio e frequência, anemómetros. apa- tes, liquidificadores, lanternas magictilk
lâminas de metal lata em fdlha, latão lhadora, máquinas estaieiraa eixos de cios mecânicos, aparelhos aqueredares 'limpadores de parabrisas, luzes tratei.
em falha, latão em ehapas latão em comando, engrenagens para eixos de e medidores, apsrálhos crarnograficos. ras par -a vciculos, lunetas maçarieea
vergalhões. liga metálica, !batalhas cornando das 'válvulas e para eixo de aparelhos de barbear elétricos apare para soldar, ;aldear e cortar máquina*
magnésio, manganês, metais não traba- nanivelas, máquinas de 0st-impar, máqul- lhos registradores e medidores de dia- para "azar café, 'marcadores de passa+
lhados ou parcialmente trabalhado, ame- nas de esticar, máquinas para escava- mias , aparél laas aura puri4car água gens, medidores, inicroscapms. mistura..
metais para solda, níquel. ouro, ramo ;Mc de terra, máquinas de ex -ação de aparêlhos de sinalização lampejantes, aleiras, máquinas talantes. mostradora"
tais em massa, metais errsaanslos, óleos filtros paar limpeza do muros, aparêlhos reguladores de gás, aparelhos para radios, máquinas para passar roma
.
corrugada e zinco liso em •railbas
nitros para óleo; !ales /e 4resas, de galvanoplastia aparelhos didáticos fones, máscaras coara gassa moinho'
firas, fornalhas para anci a g u furada- aparalhos cinematográficos, apsrelhos de café, sal, pimenta e outros temperos,
Classe 6
Para distinguir: Máquinas pará indús- ras forjas, forjas, máquins para furar automáticos para acender e regular gás micrómetros, mivess, óculos, obj:-aivas
trias texteois em geral, máquinas e sues e centrar, fornalhas para tratamentos aparelhos para separar safe, aparelhos fotográficas, pilhas elétricas, pedamea
partes integrantes para fins industriais. termicoa máquinas de fabricar papel, para aquecer edificloa aparallios para troa, pluviSMC:ros, Ultra:net:os larala
máquinas de preci--tio, máquinas ceara- máq uinas para fabrico do fumo, máqui- experimenta r drenos, aparelhos para troa, pistolas de lutar it n f.. loas totrizes, motores e suas panes, peças pa- nas para fabricar gêlo, m 'quinas para destruir insetos, aparelhos náuticos M- madas, anelas de -cessão. 1 ‘.1z , ups i•rara.
ra veículos, alavancas, alternadorea, guindastes, geradores para corrente coa- entificos. aparelhos de ótica, aparêlhos raios, propulsares parara .de ;arras,
aceleradores, amém de pistão, anéis de anua e alternada, geradores de afeta pulverizadores, aparelhos para amieci- quadros distribuidores et ei sfa:-..l !de,
.
~miam ~lhos para 'recepção cidade, gazeificadorea de lajeados; com- mento de água, aparêlhos -geradores ele- aueimadorm

polias, ietorcedetras, rocadeisaa taftlqa. .1ána, -miais cie efelea, ~is pana facilitar
toletes, teares, turbinas, tacos para `o arranque dos maiores, ittleiS de segteares, torcedeiras. bebem, hastas, ur- . mento, autolubrificadores, *deltas, aparelhos para mistura de mi/abadareis de
dideiras
miarei • arplosaa, maquinas ~amaTermo n. 6118.851. de 77-1143
iras, maquinas amassadeiraa, mágnmas
del
Tecidos Merecer Ltaa.
~assadeiras de concreto e barro, maSão Paulo
quinas de abrir chavetas, maquinas
afiadoras para ferramentan de cone,
'máquinas para arqueaçao de embala, gana i volumes, máquinas para aliar,
máquinas para ajustar mame:nem para
ajzztar, maquinas de atarrachar, batadeitas, bielas, braços. burrinhos. blocos
de motores, bronzinas, blocos. barras,
bombas de ar comprimida, bom par lubrificantes, bombas de -arca-mão. bombas de combustível para ,motores. bombas de água e gazoina aara automaveia bombas laidráalicaa, bambas centrifugas. rotativas de dealocarne~ e a
pistão bombas elétricare bombas para
lhastklos, para pressão hidraullca e paClasse 73
ra compressões, bombas elétricas para
Tecidos em gerai
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it4i para observaçãO astrológicas, re- manivelas, navios, ônibus. para-choques.
Termo n. 618.862, de 27-11-63
são, aparelhos automáticos para descarfrigeradores, radica, Betares, reostatoà. para-lamas, para-brisas, pedais, publica, Maria Terezinha Gonçalves Dias
ga
da agua, aparelhos de alarme, apa.
relógios de ponto, de pulso, de bolso rodas para bicicletas, raios para bicicleGuanabara
/alhos de aquecimento central ,
de parede, desertadores, contadores e tas, reboques, radiadores para veiculo&
medidores de quantidade e volume, ra. rodas para veiculas, selins, triciclea, tiTarou) n. 618.865, de 27-11-63
dtadores, retentores de graxa e óleo te- rantes para veiculas, vagões, velocípe(Prorrogação)
estores, regadores automáticos, ralado- des, varetas de controle do afogador e
Volgt/ander Aktiengeselischait
res de comestíveis, registros para va- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
. República Federal Alemã
lsai', gás, agua e outros líquidos quando
carros, toletes para carros
Mo considerados partes de máquinas,
Classe 33
PRORROGAÇÃO
reatores para luz fluorescente, registraTitulo
Classe 31
dores, resistências elétricas, relays sorAnéis de vedação para junções, anéis
Térmo n. 618.863, de 27-11-63
veteiras elétricas caseiras, baqueta', si- obturadores,
arruelas, bujões, barbantes, Hyorm — Cosméticos e Produtos de
naleiros, sereias de alarme, soldadores barraca' de campanha,
buchas, betume
Beleza Ltda.
elétricos, toca-discos, tomadas e InterGuanabara
ruptores elétricos, tubos acústicos, tor- para vidraceiro, bolas para válvulas,
bocas
do
tanqu
dee
gazolina,
diafragas
neiras, termômetros para observaçâo para vedação, massas para calafetar
HYCON
Classe ' 8
meteorológica, telescópios. tacennetros,
Para distinguir: Artigos e aparelhos
taxímetros, torradores de cereais, tre- borracha para potes, cordoalha, cordas.
elétricos e eletrônicos em geral, apare.
nas, transformadores, telefones. tosta. carretai de transmissão, canaletas, colhos e artigos para instalações elétricas
Classe 48
&iras, telégrafos, tripés para fotogra- berturas c) donas, Milhos, gazetas, lofia. válvulas para rádios. válvulas de nas, lonas para freios, mangueiras, man- Para distinguir: Perfumes, esmeras, ex- e hidráulicas, conjuntos de peças óticas,
descarga. válvulas de redução, vacuc3- gotas molas ara vedação, pestanas. ro- tratos, água de colônia, agua de touca- formando diversos aparelhos de ótica,
metros, velas elétricas, válvulas elétri- lhas, tampas, tubos de jato para veda. dor, água de beleza, água de quina. isstalagbes elétricas e artigos elétricos e
ção, tiras, tampões, tubulações para ve- água de rosas, água de alfazema, água eletrônicos para automóveis, aparelhos
cas de vácuo e ventiladares
dações, tendas, válvulas de vedação e para barba, loções e tônicos para os e *cessados de radias, aparelhos e insClasse II
tubos do -radiador
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- trumentos didáticos, instrumentos de pra.
Ferragens e ferramentas de tilda capadolina, "batons", cosmét.cos, fixadores, cisão, Instrumentos científicos, acendeda, cutelar ia em geral e outros artigos
Classe 39
de penteados, petróleos, óleos para os dores, acendedores elétricos, acumuladode metal não inclua:los em outras ciasbites, argolas, isamaçeas de metal, abri- Para distinguir: Artefatos de borracha, cabelos, creme evanescente, cremes gor- res elétricos apitos, aspiradores de pó,
dores de latas, arrames lisos ou :arpa- borracha, artefatos de borracha para durosos e pomadas para limpeza da pe- tadores de microscópios, agulhas para
sere Alicates, aldravas, arruelas, arre- veiculas, artefatos de borracha não in- le e "maquilagel, depilatórios, desodo- antenas, amplificadores, anemometros.
das, aparelhos de chá e café. assadei- cluidos em outas classes:" Arruelas, ar- rantes, vinagre aromático, pó de arroz amperômetros, :madeiras elétricas, adap.
ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- golas, amortecedores, assentos para ca- e talco perfumado ou não, lápis para aquecedores, abat-jours,- alto-falantes,
xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- deitas, borrachas para aros, batentes de pestana e sobrancelhas, preparados para fonografos, aquecedores de ambiente.
alares. bules, colheres para pedreiros. cofre, buchas de estabilizados buchas, embelezar cilios e olhos, carmim para aparelhos de controle e medida, aparecamisas para cilindros e trilhos, cadea. buchas para jumelo, batente de porta, o rosto e para os lábios, sabão e creme lhos de expurgo utilizado na limpeza e
dos, correntes, cabides, caixas de metal batente de chassis, bicos para mamadei- para barbear, sabão liqu.do perfumado deslakcção de sestinai, mictados e
bocais, bases para te- ou não, sabonetes, dentifricios em pó. outros locais, aparelhos de ligações papara ortões. colunas, chaves, cremones, raa, braçadeiras,
borrachas para carrinhos indus- pasta ou liquido; sais perfumados para ra banheiros, aparelhos de ar refrigechaves de areamos, conexões para en- lefones,
triais, borracha para amortecedores, banhos, pentes, vaporizadores de perfu- rado, aparelhos de ar condicionado.
canamentos, canos de metal, chaves de • bainhas
de borracha para rédeas. cochlm me; escoavas para dentes, cabelos, unhas, aparelhos de alta tensão, aparelhos aufenda, chaves inglezas. cabeções, cane- de motor,
calmaras de ar, chupetas cor- e dlios; rum de louro, saquinho perfu- tomáticos para descarga de água, apacas, copos, cachepots, centro de mesa. dama massiços
de borracha. cabos para
relhos de ar refrigerado
eoqueteleiras, caixas para acondiciona- ferramentas, chuveiros, calvas de bor- mado, preparados em pó, pasta, líquimento de alimentos, caldeirões, caçaro- racha, chapas e centros de mesa, car- do e tijolos para o tratamento das unhas,
Termos as. 618.866 e 618.867, de
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças, dai de borracha, cápsulas de borracha dissolventes e vernizes, remavcdores da
27-11-63
enxadas, esferas, engates, enfeites para para centro de mesa, calços de borra- cuticular; gl.cerina perfumada para a
( Prorrogação )
arreios. de metal para automóveis, es- cha para máquinas, copos de borracha pele, arminho e esponjas; tinturas para
Pried. Krupp
tribos, formões, espumadeiras, foices. para freios, dedeiras, desentupideiras. os cabelos e preparados para .dessolo.
Alemanht
ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- discos de mesa, descanso para pratos, rir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele .
cas, facões, frigideiras, cilindros para encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
laminação, ganchos, guarnições de me- espo njas
de borracha em quebrajacto
'PRORROGAÇÃO,
Termo n. 618.864, de 27-11-63
tal garfos, ganchos para quadros, para torneiras fios de borracha lisos
(Prorrogação)
granias para emendas de correias, limas, fôrmas de borracha, guarnições para
Voigtlander Aktiengesellscha ft
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarros, móveis, guarnições de borracha para
República Federal Alemã
machadinhas, molas pare portas de cor- automóveis, guarnições para veiculos.
rer, martelos, marretas, matrizes, mar- lancheiras para escolares, aminas de
mitas, navalhas, puas, pás, picaretas. borracha para degraus, listas de borrapregos, picões, ponteiras, parafusos cha para janelas e para partas, lençóis
PRORROGAÇÃO
porcas, pratos, porta-gélo, porta-pao, de borracha, manop:as. maçanetas. proporta-jóias, paliteiros, pandas, rasteias tetores para para-lamas, paatetores de
roldanas, ralos para pias, regadores. para-choguea, pedal de acele.rador. peClasse 5
serras, serrotes, sachos, sacerrolhas te- dal de partida, peras para businas,
Metais
em
bruto
ou parcialmente pre,
borpratinhos.
pneumáticos,
ponta'
de
:ouras, talhadeiras, torquezas, trilhos I
parados para fins industriais, ligas de
trilhos para elevadores tenazes, trava- racha para bengalas e muletas, rodas i
metais, carbonatos metálicos e suss
dures telas de arame, tubos para enca ; masslças, roeMios, revestimentos de
CL...v R
ligas
!lamentos trincos, trilhos para portas borracha, rodas de oorrautia para ma- I
Clame
11
veia,
sanfonas
de
vácuo.
;aportes
de
i
Para
distinguir:
Artigos
e
aparelhos
até.
.
de correr, taças, moias para portas.
Perrageas
ferramentas
de tad* espécie.
!motor.
sapatas
do
pedal
de
breque.
se¡tricas
e
eletr.:ma:os
em
geral:
aparelhos
vaias, vasilhames e verrumar,
i sembaio e isoladores, suportes, semi- 1 e artigos para instalações datricaa e 'cutelaria em geral e ou tros artigos de
! pneumáticos, suportes de cambio, san- artigos elétricos e eletrônicos ara au. metal, a saber: alicates, alavancas, ara
Classe 21
de partida, saltos, solas e ,solados , tomóveis. aarelhos e acessórios de na- mações -para óculos, arruelas argola&
Para distinguir: Veiculas e suas partes ! fonas
de latas, arame liso ou farpado assade
borracha,
surdinas de borracha na
-- ara I1 rJ os e eletronicos ara automóveis, aareauto
inte raptes. Aros para bicidetas
aplicação
aos
fios telegrafi:os e telefo- ' os e acessórios de rádios, aparelhos &Iras, açucareiros: broca, bigornas. bat..
móveis, aato-caminhões, aviões, amor- nicas, travadores de porta, tijelas. e Instrumentos
didaticos; instrumentos zelas. bandejas. bacias, baldes, bombo.
tecedores, alavancas de cambio barcos tubos,
tampas t borrach a Jata conta- I dè precisão; instrumentos científicos: aldravas, armações de metal, abridores
breques, braços ara veículos, bicicle- notas, tinas de borsacha para
elaboração ! acendedores, acendedores elétricos, apl- ateres, bules: cadinhos cadeados. caía.
tas, carrinhos de mão e carretas. cama
!içais colheres para pedreiros, corrende sul:sia:laias quinuCas
I tos, acumuladores elétrcos. aspradores de tes. cabides, chaves, cremones. chaves
ahonetes. carros ambulantes, caminhões,
alto-fainaCiasse 47
pó aquecedores, abat-jours,
carros, tratores carros-berços, carros.
de parafusos. conexões para catana-.
tanques, carros-irrigadores carros, car- Para datiagsa. --- sectudnsti ,Jels. lubrl- tes, antenas, acumuladores,
. amplficado. mento. colunas caixas de metal mira
roças, carrocerias, chassis, chaas cir- ficantes. substanc,as e produtos. desti- res. anemômetros. amperometros. assa- porteies. canos de metal. Asava/ de fenculares para veiculas, cubos de veículos nados a ilurnmaçâo e ao squecánento: deitas elétricas, adaptadores de micros- da, chave inglêsa cabeções canecas.
carrinhos para máquinas de escrever, Modelei-ar carvão a gás, hidrucarbo. copias, agulhas para fonografos, aque- ccpos, cachepots centres de mesa co.
corrediços, para veiculas. direção. dada retos, gás 'metano, butano é prapano. cedores de ambiente, aparelhos de coa- queteleiras. caixas para acondicloaa.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- gás engarealadt.). i;as táivetelros, gaso trole e -sedida aparelhos de expurgn mente dt alimentos. caldeirões. caçara,.
vadores para passageiros e para carga ilha, graxas lubrificantes, óleos cambus- utilizado na limpeza e desinfecção "de las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaengates para carros, eixos de, direção. tíveis. óleos lubrificantes. âleos destina- sentinas, mictado e outros iodas, apa. dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Areio., fronteiras para veículos gladio, dos a Iluminação e ao aquecimento, relhos de ligações para banheiros apa- autedões, estiram. *agistes, esguicho; eaa
locomotivas lanchas, motociclos, moias, 61eort para amortecedores, petrálaoa e relhos de ar refrigerado, aparelhos de feita* para arroios, ~tos esferas
ar condicionado, aparelhos de alta ten. isara atemos, eaptesaadeiras; foriallesa
motocicleta& niotocargas, moto hegões,
querosene

Os

KOuxinois

Nokton

Vit0 -
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foices, berro para cortar capim ferras
lboa facas. tacões, teobadare., ferro co.
aluaia carvia, fr.nenaa, buris. fôrmas
para doces. freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganzhora zarelhaz,
/os, ganchos para quadros. gonzos para
carruagens insignias, limas, Jitadnas, li..
coreiroa. lates de lixo. Jarras mechadaahas, molas para portas, molas para
venezianas, unirteios. marretas, nutri.
zes. navalhas; puas pás. magos, parafusos, picões, porta-gélo. aoseiras portapau. porta-jóias, palaeiros, panelas: roldanas, ralos para pias, rebites, regado.
res, serviços de chá e Jaca; serras, serrotes. suchas, sacarro:has. zrsouras. talheres, talhadeiras. torquezes tenazes.
travadeiras, telas ae arame. torneiras.
trincos. tubos para encanamentos trilhos
par aportas de correr, •a;aa. taveasas,
turíbulo.. vasos, V> Rialialet verrumas

AIDUSTRIA ISRASILFiRa

Termo n. 618 . 875; de :711-63
Velha Móveis de Aça Ltda.
Minas Gerais

Classe 40
Móveis de aço
IIMInn•n

Termo n. 618.876, de 27,I1-63
Fábrica de Cinzairos e .A-tefatos de
Pedras S. A.
Mimas Gerais
FÁBRICA DE CINZE4,01
E ARTEFATOS DE PEDRAS SIA

Nome comercial
Wien() n. 618.877, de 27-11-63
Fábrica de C.Inzeiros e Artefatos de
Pedras S. A.
Minas Gerais

FECIMER?
fima briskiia

Classe 28
Cinzeiro' de pedras
Unita n. 618.878, de 27-1143
Construtora' Casagrande Ltda
Minas Gerais

CONSTRUTORA
CASAGRANDE LTDA.

Indústria Brasileira

Nome comercial
Termo n. 618.879, de 27-11-63
Classe 42
M. Garcia •S. A. — Engenharia e'
Aguardente. antr, aperitivos, bagaceira.
Comércio
batidas. brandv. bitter, cachaça, cerveMinas Gerais
jas. cidra, conhaque: extrato de malte
fermentado; çernet; genebra gengibirra:
V. GARCIA S/I
gim gingar: kirsch, kumateb licores:
maarsquinhom nectan pipermita, ponRIMARIA E telellero
ches: rum: suco de frutas com álcool:
vinhos. vodka g whisky
olL
Nome comercial
Termo a. 618.871, de 27-11,63
Velba Móveis de Aço Lttla.
Ume a. 618.880, de 22-11-63
Minas Geris
Iachistria CiaentaMográfica Orion Ltda.
Minas Gerais

VELBA MOVEM
1

indústria Cinematográfica
ORION LTOI
• Name caoareisi

Termo n. 618.887, de 27-11-63
IVIecé Dica Marina% Ltda.
Rio Grande do Sul

sera . aaaillião, cuco, caixa de música e

Chasne 41
Óleos vegetais alimentícios

Akachotra

some comerciai

111a/iria Nacional di
Isqueiros Ltda,
São Paulo

Nome comercial
Classe o
Relógio Cic bóis°, de pulso e semelhante; de guarnição ou de cima de mesas
de arenário ou de pendurar, com ou

nano n. 618.872, de 27-11,63
Grandes Marcas Internacionais S. A.
,-- Indústria e Comércio de Bebidas
São .Pauk

CE ACO LTDA.

noa a. 64.886. de 27.11-6.

Inigáa

DE ISQUEIROS I TO/.

Termo a, 618.871, de 27-11,63
Grandes Marcas Internacionais S. A.
•-• Indústria e Comércio de Bebidas
São Paul.

Classe 42
bagaceira. batidas, b.ter, cerveja, conhaque, gengibirra, gin, licores (de anis
Aguardente de cana, composta ou não,
- de cacau, de frutas ou essências nata'
raiz ou arti gclais), rum, vz.milite,
vinhos, vidlca e whishy

1964\,

NIGÁS -

V g.V.nlYi

Indústria Brasileira

UM-0W de

I NDUSTRIA NACIONAL

MORROGAÇÃO

5,47r4,:t

Extrato de Alcachofra

suma—

Termo a. 618.882, de 2741-63
Importadora e Exportadora Caldas
Correia, Limitada
Pernambuco

nroáo n. ' 618.873. de 27-11-63
(Prorrogação)
Carlos Pereira Indústrias Químicas
S.A.
Guanabara

Têm:to n. 618 . 868., de 27-11-63
Tona, Národui Poda&
Tcbacorlovaquia
•

Classe 11
Tenazes de todos os tipos, martelos,
malhos, pés de cabra de todos os tipos,
alavancas para ferro e para pedras, alicates combinadas e tenazes cortantes,
cortadores de parafusos

(Seção 111)

senwilu,nte. despertador, inclusive elétrico, com ou sem caixa de música; de

contrÔle de tempo, de tarda (service
record); de ponto, de paecisão; cronú.
grafo de qualquer tipo ma marinha
(suspenst:o "cerda:1"), observatório ou
qualquer outro fim: de registro de tempo
em docurne.:.o, para cheque, ,protocolo
e ficai semelhante; e vigilante; para na-

tooaóvel ou qualquer outro veiculo; para
campanário, edifício, logradouro público
e semelhante; qualquer outro tipo de!
relógio, inclusive elétrico
t
77enato a. 618.i83, de 27,11-63
jeauette Adib
Guanaba-.

MARINEll
Classe 9à
4mpeessos
Termo n. 613.688, de 27-11-63
Franz Jose! Anton Kible
Rio Grande do Sul

iK I E LEI,
D •V:stnia 13:asfiate,

kClame 16
Para distinguir: Materiais pata :...e.
Oes e decorações: Argaitiatums. a:10d
'areia. azulejos, batentes. halaastres. MO;
co. de ciniento, blocos para pavimenta,
çao, calhas. cimento. tu cre, chapai
irolaraes, caibros. caiailhoa colunai
chapas para coberturas caixas d'água
caixas para coberturam caixas dl ua
caixas de descarga ora lixos. edi
ções .prentoldadas. estuque. emulsão
base asfá/tico. estacas, esquadrias, estrio
taras metálicas para construções. lama
las de metal, ladrilhos, lambris, luva?
de 'unção. lanes. lageatas. material Ji0
Classe. 8
lentes contra frio e calor, manilhas, mal
. Gravações de discos virgens
ris para revestimentos de paredes, os1
deiras para constriaties, mosaicos, pin
Têrmo n. 618.884, de 27-1143
dutos de base asfáltioo, produtos pait
Marmar Salomão Isk-aaa
tomar Impermeabilizastes AS argamed
Guanabara
sai de cimento e cal. bldráulica. Podre
gullao. produtos betuminosos. imperasse,
bilizantea, liquidas ou sob saras
para revestimentos e outros usos
colutruedea. persianas. placas para
vimentação, pecas ooruamesitats de.
to ou gesso para temos e paredes. pa
para forrar casas. massas .antj-ria"
park uso nas construções. parquetif
Classe 41
portas, portões, pisos. soleiras para por
Kibe, empadas, croquetes, emees e
tas, tijolos. tubos de acuarei°. eelhaa, ti
pastéis
cos, vitrõs .e venerlanas
—
Tênno n. 618.885, de 27-11-63
Veriam s. 618.889, de 27-1143'
Inigás -- Indústria Nacional de
Mademeira Santa Luisa Ltda.
Isqueiros Ltda.
Sáo Paulo

Paraná

,Madeireira

MIGAS

,Santa Imiza

trecustit4A eiAsitEIRA

Casses: 4 e 11

Titulo
Classe 44
618 .4390, de 27-1163
Para distinguir: Bolaas, caixas. cartei- I Temo a.Adão
Melk§ de A•eila
ras e estõjos para acondicionamento de
Rio Grande da Snl
cachimbos, charuto, cigarros e ciais:rilhas, efõsforos ou fumo, charu tetras cácarreiras, fostoreira se tabaqueiras
ehimbos. piteiras, boquilhas e Ponteiras'
filtros, Isqueiros e suas partes integranPildes/1'0 Breei:eira
tes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e . 4impadores para
Classe
charutos,dgarilo klarP411 -1Para assinalar c .1nel:qui: .genériaa
r""g' lino4`13/ farpa 4aZo 4‘01•"a deo...tine/te os artigos da dane .a saber:
fiado e to corda
•tEerramentas de teda ~cie, (caceis

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Têrça-feira 31

Termo a. 618.903, de 27-11-63,
quando partes de máquinas), ferragens jornais. livros impressos, publicações
Fraternidade Eclética Espiritualista
cutelaria em geral. Pequenos artigos Impressas, revistas, orgãos de publicidade. programas radiofónicos, radio- Universal, Instituição Socl
de qualquer metal quando não de
re Utilidade Pública Federal
outras classes
televisionados
Goiás
Tármo a. 618.891, de 27-11-63
Termo n. 618.897, de 27-1143
Serralheria e Metaljrgica Gerson
Mauricio Pessoa de Melo
Rio Grande do Sul
Pernambuco

t

fr Serralheria e .

MetalurgiUN Geria
Classes: 11. 16 e 33
Titulo
Termo n. 618.892, de 27-11-63
Auto Agrícola e Produtos
Agripel
de Petróleo Ltda.
Rio Grande do Sul •

h, Agripel:

Auto

tdificie- Queen Anne'
Classe 33
Titulo
Termo a. 618 . 898, de 27-11-63
Mauricio Pessoa de Melo
Pernambuco
,

'Edificio Queen
'Elizabet-hÏ

Agricola eyrodutos

Classe 33
Titulo

de Petroled Ltda.

Termo n. 618.899, de 27-11-63
Mauricio Pessoa de Melo
Pernambuco

Nome comercial
Terras) n. 618 . 893. de 27-11-63
Metalúrgica Leogap S. A.
Paraná

Edificio Queeri
Viciou

Metaiurgicai, Leogap

Classe 33
Titulo
Termo n. 618.900, de 27-11-63
Mauricio Pessoa de Melo
Pernambuco

Classes: 5, 6, 8, 11 e 33
Titulo
.Terizio n. 618.894. de 27-11-63
Xrdustrial Fidalski Ltda.
Paraná

FIDALSKI.,

Comfep - Comerciai
de Materiais

Termo n. 618.89k, de 27-11-63
.
Ernani Dantas
Pernambuco
Pernambuco

Organização
Cruzeiro do Sul

--

Termo n.° 618.908, de 27-11-63
Sincal — Sociedade Incorporadora e
Administradora Ltda.
Guanabara

Classe 33
Titulo

Termo n. 618.901, de 27-11-63
Mauricio Pessoa de Melo
Pernambuco

Edificio DomManuel
Classe 33
Timio
Termo n. 618.902, de. 27-11-63
Maurício Pessoa de Melo
Per non:bac°

Limiti

. Nome comercial

Classe 44
Charutos, cigarros e tabacos

Marcus

Edifício Dom,
Henrique

Ferragens e Peças

i(Royal Club$;

Edifício _Dom
Casse 33
Titulo

Termo n. 618,895, de 27-11-63
Comerci lade Materiais.
Gm leP
•
Ferragens e Peças Limitada
Pernambuco

Termo n. 618.907, de 27-1143
Manufactura de Tabacos Imparciale,
Sociedad Anonitna, Industrial. Comercial y Agropecuaria
A rgentina

SOLAR
Presidente Kennedli

aúittia Brasileira
Classe 16
Calhas, cimento, caixas d'água. colunas. chapas para coberturas, estacas,
frisos, ladrilhos, lages, lageotas, manilhas mosaicos, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento,
tijolos. telhas, tubos de concreto, tanques de cimento

Classe 32
Para ser aplicado como marca de:
Jornal, revista, publicaçes em geral.
e em programa radiofônicos

.

Classe 33
Titulo

Termo n. 618.904, de 27-1143
Reis do Prado é; Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

Março de 1964 1017

a

'Urra° n.x 618.912, cie 27-11-63
Grepaco Indústria Manutora de Papei.
S. A.
. G aa na na rz.

PRORROGAÇÃO

111003TRIA BRAMIRA
Classe .3a
Rilhas de papel, papel. papel atinas°
liso ou pautado, papel para embrulho,
papelão, blocos, cadernos e livros em
branco ou pautado para escrituraçao
Termo n.5 618.913, de 27-11-63
Companhia de Comércio e Indústria
Freitas Soares
São Paulo

Casa dos Barbantes)
Classes: 22, 28 e 31
Indústria e comércio de barbantes, cordas, cordéis, cordonet, fios, fitilhos e
linhas
Termo n.x 618.911. de 27-11-63
Dr. José Leôncio Pessõa de Andrade
Guanabara

Edifício Presidente
'John F. Kennedy
Classe 33
6 Título
Termo n.á 8.915. de 27-11-63
Laboratírio Americano de Farmacoterapia S. A.

Termo n.9 618 .909, de 27-11-63
Tecidos e Armarinho Kátia Ltd..
Guanabara
Classe 3
Um produto farmacêutico usado como
anti-inflamatório e antitussigeno

IndústrcilaasseB1r2asileira
Botões, alfinetes comuns, fulgias corrediços e demais miudezas de /armarinho

Termo a.° 618.916. de 27-11-63
Manufatura Araken de Cigarros S. A.
Ceará
" Ma ckenzio

Termo n.° 618.910, de 27-11-63
Classe 44
Speed — Serviço deProcessamento Para distinguir: Bolsas, caixas. carteiEletrônico de EstatistiC
as e Dados
ras e estalos para acondicionamentn de
S. A.
cachimbos, charutos, cigarros e cigarriSão Paulo
lhas, fósforos ou fumo, charutetras, 91.
garreiras, foeoreira se tabaqueiras cachimbos, piteiras, boquilhas e ponteiras.
:SPEED: Serviço de Processamento filhos, isqueiros e suas partes integranEletronico de Estatisticas tes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadves para
E Dados S. A.
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros.
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, desNome comercia. •
fiado e em corda
Termo. n.° 618.911, de 27-11-63
Termo n. 618.917, de 27-1143
Venta — Produtos Químicos e Far- Manufatura Araken de Cigarros S. À.
macêuticos Lde.
Ceará
Guanabara

marY l aticl
ACNEX.,

Classe 44
Classe 32
Para distinguir: Bolsas, caixas, earte4
Gesse 3
Classe 3
Pp-s distin g uir: . Almanaaws. agendas.
reg e estalos pare acondicionamento de
ana 1to. alhuns impressos, boktins, ca- Para assinalar o acairelo de modulo* .1.1at produto farmacêutico, indicada ao cachimbos, charutos, cigarros e clamai&
talogas, ed çbes ittl3ft$335, • folhetos,
kummoutilios
lhas, fósforos ou fumo, charuteiras, et•
'tratamento de acne

n•n
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ta- a a saa A64

1/1~52682~

Timo ,n. £18.9..a. eia 274143
itiati~ acamares Construtora sPacaeco - —ardas Dantas
a.
de dínamos e motores. ,compressxes,
São a..aia
'condensadores. EiZOB .4uaudo parte de
Imáquinas, êmbolos quando parte de
máquinas, encambo de aerra, encano
de cana, engrenagens quando parte de
27
.11-63
Termo n. 618.922, de
Imáquinas,
freios quando parte de máRonaldo Barreira
quinas, guinchos de fricção; guinchos
São
Paulo
Termo a. 61.8.911, de 27-11-63
para caçambas de arresto, guinchos de
Confecções Lozango Ltda.
! transorte aéreo, geradores a gazmina,
Rio de Janeiro
INE‘fISTRIA
guindãstes, lime.oies de cano .1.m..
1 máquinas de unrireipr, iubrificadores,
lO
;quando arte de máquinas a vapor;
I máquinas de lavar roupa, maquinai de Para distinguir. Mai.,,. as para conse decorasoes.
costura, máquinas de furar radial e truções
Indústria Brasikira
areia„ raiaram, bate s e, aalaustres.
-brasileira
lhorizontal, máqumas para o fabrico e blocos
de Clellerte, ta) * para pavi..
Classe 41
acabamento de latas e outros recipn mentaçao.
calhas era. cal, cré,
Classe 36
Balas, confeitos, drops e doces
tes metálicos, máquinas borracheiras e -chapas isolantes.
~trilhos, coPara distinguir: Artigos de vestuários
máquinas téxtels, máquinas de tirar lunas, chapas paraciaara• 'lulas,
caixas
Teimo u. .618.923, de 27-11-63
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
cortiça, máquinas de. limpar e afiar fa- d'água. caixas de Clemd. tpa para lixo,
aventais. alpercatas. anáguas. blusas Engefrío Engenharia do Frio. Ltda. cas, molas para . máquinas, máquinas
echticações premoidasas araaue.
Guanabara
•
botas, botinas, blusões. boinas babafrigorificas. máquinas de rotular, mar são de base astálaco. e:eu Ás, esquadouros. boaés. capacetes, cartolas, cara,
talos a 'vapor moinhos e mós não drias, torros, frisos. g.'...4.3 grades, japuças, casacão, coktes, capas. chales
agricolas, motores de combastãoaanter- nelas, estruturas metaims p‘ra eonstru.
cackecols. calçados, chaéups. cintos
na, elétricos e a gás, motores para bi- çoes. lamelas de meta,- aalaihos. Iam.
cintas, combinações, corpiabos. calçai
cicletas e motocicletas; pentes quando bras, luvas de ;lundu. .44C1, ingeotas,
de senhoras e de criança& calaram, cal
parte de máquinas, penteadores de tea- material isolante contr , -to e calor.
çae, camisas. camisolas, camisetas.
res, rolos para estradas, serras mecâni- manilhas, massas para ra, :'mentos
cuecas, Ceroulas, colarinhos, cueiros.
cas. serras hidráulicas, serras de fita. paredes. madeiras para as..stru‘ates 'msaias, casacos, chinelos, dominós, caiarindústria Brasileira
teirnos mecânicos tarnos de revólver, ancas produtos de basc istainco, pro.
pes. fantasias, fardas para militares, cotômos automáticos, ciámos verticais, autos para torrear aia ermeabilizantes
Classe 8
legiais, fraldas, galochas. gravatas. gorturbinas, tubulações para caldeiras: a sargamassas de milico,. e cal hidráuAparelhos
de
refrigeração
iadustrial,
ros. jogos de 'ingeria, jaquetas. leques.
velas de ignição para motores, válvu- lica. pedregulho, praaato, betuminosos
geladeiras.
adIcornert.al
e
dome:alem
luvas, ligas, lenços, inantôs. meias.
muleromuibilmantes js,.uu 4111 .00 oulas e ventiladores quando parte de
alto-falantes,
aaiplifaadores,
j
nômetros,
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas, pa- aparelhos de rádio, aspiradores de pó
tras formas para revestmentas e Juros
. máquinas
latas. palas. penhoar. pulover, palermas. 'elétricos, automáticos, distribuidores, bousos nas construções peri,lia& placas
. pai gae, pouches, polainas, pijamas.
Tèrmos as. 618.927 a 618.934, de
para pavimentação. pesas onamentais
binas, cronômetros, comutadores, dian.os. perneiras, quimonos, regalas.
27-11-63
de cimento ou gesso para retam e pare..
pasões,
microfones,
réguas,
reçaladores
robe de chambre, roupão, sobretudos. autainkticos de voltagem, relais auxiliaSão Paulo
des, papei para forrai -asas massas
.
Lojas Everest S. A.
suspensórios, saidas de banho, sandálias res, relógios, reostatos, tacametros, teanti.rtudos para ase eaS o:isenções,
sweaters, aborta sungas, atolas, sou- lefones, termômetros, tubos e rústicos,
parqueies, portas, portõe. pisos, aoNAS FESTAS DE Rd DE ANO, ;eiras para portas, tijolos tubos de COLI.,.
tiens. slacks. taier. toucas. turbante*,
ventiladores e volurnetnis
creta telhas. tacos, tubos cle ventilação,
Termo n. 618.919, • de 27-11-61
tanques de cimento, vigas vigamentos,
Termo n. 618 .924. de 27- : 1-63
ESTÁ
"TUDO
AZUL"
PARA
VOCE
Tecelagein Joana S. A.
vitrem. venezianas
Shulton, Inc.
—
Rio de Janeiro
Estados Unidos da América
Vamo n. 618.939, de 27-1143
NAS LOJAS "EVEREST"
Olange Indústria e Cosaérelo de
Cosméticos Ltda.
Guanabara
Classes: 23, 22, 37, 32, 35, 8, 36 e. 48
Frases de propaganda

garrelras. /osSareira se tabaqueirata
chireboa. piteiras: how:talha& e ponteiras.
filtros, Isqueiros e mias partes integrantes tinclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
/cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros,
rapé, lumo em fardos, em falhas, desfiado e em corda

!aa. ciam conhaque. extrato de malte traidores ele tara.° chunaaeiras

Aumentada. lemes. acatara. getigibura
gin, pinga, larada kunnnet licores.
marasquinhos. atuar. piperanna ponches. rum. suco de frutas com álcool,
vinhos, vodha e allt.;ky

au

naarirsis cie

cKenko

..yozAkIGO
indústria

JOANA
indústria brasileira
Classe 23
Tecidos em geral
T'a n. 618.920, de 27-11-63
Tecelagem Joana S. A.
Rio de janeira

Clama 48
Artigos de toucador para homens
Tênno a. 618.925, de 27-11-63
Fábrica de Tecidos Carlos Reriaux S.A.
Santa '.:atarina

TECELAGEM ZOADA 844
Mame comercial

jACQUELINE

Têrnio n. -618.921, de 27-11-63
lia-Miaria de Bebidas Sul Mineira L.da.

Tecidos em geral

Classe 23

São Paulo

Termo n. 618.926, de 27-1143
*1-11.1-Clau- Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara
I
frÇaL12

indústria Brasileira
Classe b
Mugem:mas de égua de ...meatação
máquinas de cortar-frios, bombas de ar para pneum.4tic0s, bombas
Para ~em de incéndio e elétricas.
betonet..‘aa, brocas 21étncas buninhos e
trunfar:Torce de ar. bridas quando parte de máquinas, caldeiras a vapor. carCases 42
Aguardente. anis. aperitivos, bagaceiros. buradores, carimbo de to, carneiros
com.
batidas, brandy, bitter, cachaça. cerva- hidráulicos, cavadeiras

.Termos ns. 618.935 e 618.936, de
27-11-63
Stockler S. A. Crédito, Financiamento
• Investimentos
Guanabara

STOCKLER - CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS

-bafe
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias cm geral: Almíscar. água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminho& água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia periumada liquida„ em pó.
em pedras, para banho, br./bananas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, calos e bigodes.
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas. em trociscos e em -pílulas,

cremes para barbear, mames dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
asseadas, extratos, estoloa de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz., esmaltes pata urines
escávas para dentes. cabelo, roupas.
Stockler S. A. Crédito, Financiamento cilios e unhas. fixadores para o cabelo.
e investimentos
pestanas, cilios e bigodes. fivelas para
São Paulo
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, rampas para o cabelo,
para maquilagem, lança-perlumes. loções. liquido. dentifricias,, em pasta, em
geléia de petróleo perlumada,
sabão em creme, em elixir e em pó.
1311AS1RIA BRASILEIRA
líquidos para ondulação. permanente,
Classe 50
lixas para unhas, laquê. óleos para e
Envelopes. carimbos, PP& d e carta cabelo, pasta e pós para lentes. palia
.cartlies comerdais e de visitas. folhe- I ases, petróleo para 'aro de toucador
foi, Inibida" caibam cotas fiscais ia. i pastas e pó para—as unhar'. pois-poni
foras, duplicata., letras decarabim pra para pé de arroz, papa:* perittamdat
inimórim, embalagens Impresso
carminados, e com pó de arroz, pentea
Classes: 16, 33 e 50
Titulo de estabelecimenb
Classes: 16, 33 e 50
Titulo de estabelecimento
Termo n. 618.937, de 2741-63

- VOCKLER

Têrça-feira 31
pomadas pedem:Idas para o embelezamento da caris, pon-pons, pó de
armo
Têrmo n. 618.940, de 27-11-63
Olange Indústria e Comércio de
Cosméticos Ltda.
Guanabara

Classe 4&
45
Para distinguir: Creme para barbear,
Jubilo para barbear. dentifacias, sabões
de toucador, pratas. esponjai para toucador, perfumes. cosméticos, aguas de
colónia e de toucador, cremes de toucador, loções, carmin (rouge). bastões
para os Líbios (batons), pó para o rosto, tachei de talco (tala sachai), pó de
talca pó para banho, pó para empoar.
bases para maquilage e bases para pó,
preparados para limpeza de pele eia
Rama liquida, de creme e de pó, tais
como creme ara limpeza, cremes lubrificantes, cremes anaciadores- de tecido,
ames para bases de inaquilage, creme
para a pele, creme para as má" areme para os olhos, máscaras de creme
rosa, adstringentes, refrescador para a
pele, loção para a base de maquilage.
Joça° para dar firmeza a pele, preparados especiais para cabeças de negro;
máscaras e preparados para tingir a
pele, mia como carmin (muge) em fórma de creme. maquilage (makettp), base, loçâo para bronzear. carmin (roupa) "parfet". asaquilage (malreap) para
a perna; preparados para maquilage
(nialteup) dos olhos, tais como lápis
para os olhos, embelezadores para os
ditos, sombreados para os olhos; 1000
embelezadora; desodorantes em fórma
liquida e de creme: sais inhalantes, sais
basbo, sabão para banho, brilhantinas,
preparados ara tratamento das unhas,
• envólucros contendo um sortimento
de preparados de beleza necessários .paia tratas:mato especificas da plee e redpientes de canetas (rasga), pa
de arroz
Têm* n. 618.941, de 2741-63
°lane Indástria e Comércio de
Cosméticos Ltda.
Guanabara
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dila' e unhas, fixadores para o cabelo.
Tann° n. 618.943t de 27,1143
Tanso a. 618.957, de 28-11-63
João Gomes da Silva
pestanas, clUos e bigodas, fivelas para
Depósito Santo Antônio Ltda.
o cabelo. gacerina perfumada pata aso
Guanabara
São Paulo
de toucador, grampos para o cabelo,
UNTO
AME° .
para maquilagem. lança-perfaunes. loI Ind. Brasileira
ções. liquidos çientariclos. em pasta, em
geltia de petróleo perfumada, lápis, CRIAIRFICIAL'OE'REFRTÓERACNI
Classe 50
sabão em creme, em elixir e em pá.
Impressos
liquidas para ondulaçâo, permanente,
•
Tarmo a. 618.958. de 28-11-63 k
lixas para unhas. liquê. óleos para o
Classe 33
"Lis" Utilidades Domésticas balastrada,
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuTítulo
lada.
mes, petróleo para uso de toucador,
São Paulo
Térmo n. 618.949, de 27-1143
pasais e pó para as unhas, pon-pcms
Joao Gomes da Silva
para pó de arroz, papéis perfumados,
LIS
Guanabara
carminado,. e com pó de ano& pentes,
ind. Brasileira
pomadas perfumadas pua o embelezaClasse 50
meato da cutia poo-pam, pó de
Impressos
arroz
Termos as. 618.959 e 618.960, de
Termo n. 618.942, de 27-11-63
28-1 /-6,3_
C. H. Boehringer Soba
ine Indústria e Comércio Lta.a.
Cb
...
*
Tna
Alemanha
Classe 50
São Paulo
Impressos etn geral
CHARIIADIP
Termo a 618.950, de 27-11-63
Ind. Brasileira,
SYMPATO CARD Represeatação,
Comércio e Indústria
Clame 36
Valqueire Ltda,
Para distinguir: Aventais, blusas, b'ua
Guanabara
Classe 3
slies, boinas, botas, babadouros, casar
Um preparado estimulante da circulacos. coletes, capas, chalra, cadaccolsa
ção sanguínea e analéptico respiratório
calçados, chapéus, cintas. combinaçõesa
corpinhos, calças, calções, camisas. caa
Taram n. 618.943, de 27-11-63
maletas, camisolas, ateias, ceroulas, cala
Satélite Clube
mu de senhoras e de crianças, colarinhos*
Guanabara
cueiros, casaca% dominais, echarread
fraldas, galochas, gravatas, gorros. las
Braaffeir
quetas, luvas, ligas, lenços, laqueai
REVISTA DO
manas, meias, maillota mantas, taxas
Classe 41
Mita malhas, paletós, palas. peaboard
SATÉUTE CUM
Substâncias alimentícias, seus prepara- peugas. pulavam% ponches, pelerinas,
dos e ingredientes de alimentos, para
pijamas, punhos, robe dg
(BANCO DO BRASIL S. A.- SB) aves, sumos e gado bovino, tala coar . g polainas,
chambre, sobretudos. suspensórios, sotas
farelo, remoído, triguilho, milho, aveia,
tina, tailleurs, toucas e vestidos
alpiste, girasol, cânhamo e rações balanClasse 13
Clame 32
ceadas
Abotoaduras para punhos, águas ma.'
Uma revista impressa para uso exclutinhas lapidadas. nitinetes para adorna'
Termo n. 618.952, de 28-11-63
sivo de seus associados
anopasd rema ap .sopanisaS
Organizaçao Contábil Henrique Cidade amas
ou suma aniesidia- anéis dei
precioso
Pereira
Ltda.
Termo a. 6(1.944, de 2741-63
adorno,
balangendsna.
be-aoques, britas
Sào
Paulo
Vepec. — Veterinária, Pecuária Ltda.
cos. broches, colares, camas de matuta
Guanabara
ORCANIZAÇIO
ou pedras faciosas ou semi-rectas:is ,d
CONTABIL
suas imitações usadas come adornai
tIENRIQUE OIDAIN
oi na conf-io e baouterias, correm
PEREII3.41.
tes de USO individual ara adorno, diaa
mantes lapidados esmeraldas iapidadaso
medalhas com mima pulsados, safiras
Nome comercial
lapiadas, topázios lapidados. turmalaria
Classe 2
lapidadas e turquesas !lapidadas
Tareio a. 618.954, de 28-11-63
Substancias e preparações ali:nucas usa.
Antonio Ganem Cantas
das na veterinária, agricultura, hortiTêrmo a. 618.961. de 2841-63
Suo Paulo
cultura e para fins sanitários
Emprésa de Cinemas São Lucas Ltda..
São Paulo
Termo a. 618.946, de 27.11.63
Indústria e Comércio de Calçados
Arco-Fiei S. A.
SÃO LUCAS
São Paulo

O)

Aquede
íncldiiria

VEPEC,

Talim teia Brasileira

nOustr14.Braslleira

ecacro
indetatria BrallAw

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador
Classe 30
perfumadas em geral: Almisema água
Calçados
de beleza. água fadai, água de lavanda.
deu de colônia, arminhas, água de
Tirem d. 618.947. de 2741-453~
guisa, água de roem, água de alfaze- Condomínio do Edificio ICennedy
mas, amónia perfumado liquida, em pó.
Guanabara
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. coaratticos para
cabeia pestanas, eillos e bigodes,mayows, cremes para a pele, caradna,
cheira em pastilhas, em tabletes. em
g Ni! rC (),,
lentilhas, em mancos e em pílulas,
cremes pare barbear, cremes dental, .115:00,1
depilatórios, desodorantes. disadveates. kin
emendal. extratos, Mofos de perfumes,
crena pare limpeza da peie, e pire base
Classe 38
de pó de arroz, esmalte* para unhas.

Kenne_fi

eaclovar pega dag" tabelo, soam,

Vedo d. liedie~

Classe 6
Bamba hidráulicas, máquinas encama
tóriaa, esmeris, frema, motores elétricas,
caldeiras, bombas elétricas, cilindros,
filtros; para óleo
Tramo a. 618.955, de 28-11.13
Lanches "Ao Vosso Cantinho" Ltda.
São Paulo

AO VOSSO
CANTINHO

Braeileikik

Clasaa 50
Impressos
Termo a. 618.956. de 72-11-63
Pintaras Carvooe Ltda.
São Paulo
CÁRV0/11 '1"

Ind. Brasileira
Classe 50

31°Prwls

IMMO

Classe 32
Jornais cinematográficos
Têm» a. 618.963, de 28-11-63
Kali-ICall Indústria Brasileira
Sso Paulo

33—Wa
rse311.eireL
'''
Ouse 36
Para distinguir: Aventais. Musas, bltia
gata boinas, botas, babadouros, casa
cos. coletes, capas. aludes, cachecol%
calçado', cbapéisa..ciataa. combinações,
corpinhos. calças. calçam, camisas, ca. a
misetas, camisolas. cuelaa, ceroulas. cal
çaa de senhoras e de ertaaças, colarinhos,
cueiros, casula dominós, ecbarpesi
fraldas, galocha.. gravatas, gorros, las
enatas, luvas, ligas lenços, leques
manda. meias. ~Sota. asuman. tims.
drião. malhas, paietés. paia% peaboae
Penas% pularem. ponches. Merinas
polainas. piladas punboa robe dg
chambre, sobretudos. suspensórios, sou

liem. adiem toucas e ~doe
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Termo n. 618.970, de 28-11-63 Termo n. 618.964, de 28-11-63
Manah S. A. Comércio e Indústria dr Gratinprx Indústria de Grampos; Ltda.
São Paulo
Adubos e Rações
São Paulo
, GRAMPEX

•
Artigos elétricos
cada. de material plástico, revestinuemtoa confecdonados de subatériadas ar&
Classe 15
Porcelana, faiança e louça
mala e vegetais: Argolas, açucareiro&
Classe 14
armações para óculos, bules. baadejaa.
Vidros e cristais
bases pare telefones. baides. bacias.
Ind. Brasileira
Classe 13
bolsas, caixas. carteiras. :Mapas cabos
para ferramentas e sitensilicas cruzetas.
Joias em geral
Classe 11
Para distinguit. Grampos de asilas n- caixas para acondicionamento de aliTermo n. 618. 979, de 28-11-63 .
mentos, caixas de material biástiou
et pécies, para fins industriais
Discos Ancora Ltda.
• -- para baterias coadores. copas ateimas
São Paulo
Termo n. 618.971, de 28-11-63
colheres, conchas. cestas para pão. asaAforem Representações Ltda.
tinhas. capas para álbuns e para livros,
São Paulo
cálices, cestos. castiçais .arra valaa,
caixas para guarda de objetos cartuchos,
AFOREIS
Coadores
para chá, descanso oara praBrasileira
Ind..
tos. copos e copinhos de plástico para
Classe 28
sorvetes. caixinhas * piá-suco para sor
Para distinguir, Artefatos de • ~teria, vetes, colhertnhas. paainhas, garfashoil
plásticos e de nylon: Recip.entes tabu- de plásticos para sorvetes. torminhas
cados de material plástico. .'evestionea. de plástico para sorvetes, discos de
UM confeccionados de subsraincias
mesa, estojos. .estojos para óculos. emmais e vegetais: Argolas, açucareiros, balagens de material Matizo para sorClasse 2
Comarcio e indústria de prooutos qui- arsnações para óculos. bules bandeias, vetes, estojos para objetos, espumas de
micos usados na agricultura e horticul- bases para telefones. baldes, baciaii. nylon, esteiras. enfeites para automóbolsas, caixas, carteiras. chapas, 'cabos veis, escoadores de pratos. massas anaitura, especialmente adubos
_
para ferramentas e utensílios cruzes& ruidos, farinai para doces, luas isolanInd•BresileitNa
Têco n. 618.965. de 28-11-63
caixas para acondicionamento de ali- tes, filmes virgens, tios de celulose.
Palhinha S. A. Indústria e Comércio meatos. caixas de material. plást.co fechos para poisas. lacas, guarnições,
'e Bebidas em Geral
para baterias. coadores. copos.- caaecaa. guarnições para chupetas e mamadeiras.
•
São Paulc
colheres, concha., cestas Para Pão. No- guarnições para porta-blocos. guaralClasse . it
tinhas. capas para álbuns e para livros, gte9 para liquidificadores e para bateROSALINA
Discos
gravados
cálices. cestos. castigais para Ve1111. deiras de frutas e legumes ozarnições
I n d.. Brasileira
caixas para guarda de objet cartuchos, de material plástico para utenaillos e
Tèrmo n. 618 . 980. de 28-11-63
Classe 42
coadores para chá. descanse para pra objetos. guarnições para bolsas. garfos.
Aguardente. anis, aperitivos, bagaceira. tos, copos e cePInhoz de plástico para galerias para cortinas. jarros -laminados Rapona — Importadora de Papeis Ltda.
São Paulo
batidas brandy, bitter. cachaça. cerve- sorvetrs. caixinhas de plástico para sor- plásticos. iancheiras, mantegueira& maconhaque;
extrato
de
malte
jas.
vetes, colherinhas. pasinhaw garfiahos las, orinélis. prendedores de roupas. pufermentado; 4ernet; geaebra gengibirra; de plásticos para sorvetes. tormlnhas xadores para Móveis, pires, pratos. psitgin gingen kirsch, kunstnel; licores; de plástico para sorvetes, discos de miro*. pás de cosinha. pedras pomes ar
maarsguinhos: - nectar; pipermitu. I oa- mesa. estojos. estojos para Óculos. em- ficiais. porta-pão pulseiras para relóchcs; ruas suco de trutas com álcool; balagens de material plástico para &Of. gios. protetores para documentos. puvetes. estojos para objetos. espumas de :adores de água para uso doméstica
vinhos. vodka e whisky
nylon esteiras, enfeites para automó- porta-copos. porta-n,queis, %xota-notas
T ermo n. 618 . 966, de 28-11-63
veis, escoa dores de pratos. massas &ati- porta-documentos.. placas,. rebite., rod:
Palhinha S. A. Indústria e Comércio ngias, formas para doces, fitas boian- Ilhas recipientes. suportes. sia-ares para
cls Bebidas em Geral
tes. filmes virgens,. fios de celulose, ladrilhos e adesivos para azulejos.
IND. BRASILEIRA
São Paulo,
fechos para bolsas, facas. guaraiçõen peças. carretéis para tecelagem e guarguarnições para chupetas e mamadeiras, nições de material plástico para indúsguarnições para porta-blocos. guarni- tria taxi& colas usadas nas indústrias. 'PALHINHA°
ções para liquidificadores e para bate- guardaaapos, saleiro& tubos, tigelas
deiras de frutas e legumes. guarnições tubos para ampolas. tubos para serinO COGNAC DA GENTE DE LIKRI
Game 17
de material plástico para utensílios e gas, travessas, tipos de material plásobjetos, guarnições para bolsas, garfos, tico, sacolas, saco,;.. saquinhos, vasilha- Para distinguir máquinas -* instalações
galerias para cortinas, jarros, laminados mes para acondicionamento, vasos. tf- pata meritórios e desenhos em gerah
Ciasse 42
&balas alcoólicas em geral
plásticos, lancheiras, mantegueiras, ma- caras. colas a frio e colas alo incIuidas. Arquivos para correspondencia. alma.
las. origens, prendedores do rompas, pa- em outras classes, para borracha. para fadas parii\caranboa e para tintas. abriTén,o n. 613.967, de 28-11-63
xadores para móveis, pires, pratos. pali- teiros, para vidros, pasta adesiva pare dores de cartas, arquivos. apontadorea
sla Salto
teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar- correia, pasta e pedras para afiar berços para mata-borrão borracha&
São Paulo
betais. porta-pão, pulseiras para
esmeril em pedra, era pó, em disco. brochas, canetas para desenhos. cortaprotetores para documentos, pu- em pasta para afiar. moer e desgastar dores despapel. °picheis& carimbadoret
' DROGA SAITO
xadores de água para uso doméstico, rebolós, adesivos ..para tacos.. adesivo. cesto* para papéis • correspondancin
porta-copc.s. porta-aquela. porta-notss.
•
classificadores, dipl. coladores. caneta&
•
de calçadoa
Cl asses: 3 e 50
porta-documentos, placas, rebites. rodicompassos, cofres, canetas tinteiros. caTitu' de estabelecimento
Vário
n.
618.973,
de
28-11-63
alma, recipiente& suportes, ougasrtes çara
netas esferográficas desenhadores, dataAçougue
Wessel
Ltda.
ladrilhos • adesivos para azulejos,
dores com minas, descansos para lápis
Termo n. 618.968. de 28-11-63
São Paula
peças. carretéis para tecelagem e guare canetas, esquadros. espátulas. furadoAuto Pasto Lindóla Ltda.
nições de material plástico para indúsres. Nails& fichários, fitas Para máquiSàn Paulc
WESSEL
tria textfi, colas usadas nas indéstrias,
nas de escrever, fichas para arquivo&
Ind..
Brasileira
guardanapos, saleiros, tubos.
LI ri DOIA
máquinas para escrever. ca . uailar. e soInd.. Brasileira
• Classe 41'
tubos para ampolas. tubos para seriamar, fitas gomadas. m:iu nas pari
•
ias. travessas, tipos de material plás- Para distinguir: Produtos e substàncias grampear, goma arábica gotnadorea
Classe 47
tico, sacolas, sacos. saquinhos, vasilha- alimentícias: Carne verde, carne prepaÓleos de qual.t•uer 'espécie para ilumi- miei para acontlicionameato, vaoÉ zi- rada, salgada, seca, curada. defumada, granspeadõres, grampos e ganchos para
escritóricis. giz, godets. Instrumentos de
nação. .4quec4inento e lisbrificaeag. Pe- caras, colas a frio e colas nau inalaiáas
em conserva e congelada, produtos de
tróleo refinado, semi-refinado e não- emes atras clima, Para borracha, para carne; especialmente carne de vaca. , eicrever é dé desenhos. lápis. lapiseiras.
azoinadores.' mma-borrao, máquinas
refinado com ou sem a mistura de curtume:, para marciasiros. para carpia- porco. cordeiro. vntela, aves, salsichas, apetrechos
para 'pomar tapiti. mapaóleos in;nernis , animais ou vegetais, teiroa, para tildes.: pasta adesiva Para foucinhos, gorduras animais, vegetais e
para a illiminaào aquecimento, lu'ari- correia, pasta e pedras para afiar. seus compostos, linguiças, chouriços. iscas.. metros para escritórios e pare
desenhos, papel carbono. perfuradores
ficaçaci ou combustão. e graxas. Pro- esmeril em pedra; em pó, em disco.
só!»
•
pistas para eicritórios, com techos dm
dutos e óleos combustíveis proveni- em passa para afiar, moer e desgastar.
metal. pastas para escritórios com te
Ternos
618.97.4
a
618,978,
de
as.
tarares de petrõleo
rebolo& adesivoa para tocos, adesivos
c.hcia de metal,. poita-tinteiros. porta.
2811-63
•:•
de calçados
lápis. , porta-canetas. porta-carimbos
Jacular Presentes Ltda.
•
Termo n. 613.969. de 28-11-6;
porta-cartas. Porta-blocos. peais. peca
•
Eishl •Saito
Termo n. 618.972, de 28-11-63
• sim. preadednrsa de papéis perSão Paulo
Plásticos mica Ltda.
cevejos. réguas. . 'steacis. aeparadore
São Paulo
para arquivos, sinetes, ritual para es
Ind. brasileira
crever, &alinha. tinias para carimbos
Untes para duplicadores. carita para °ir
Classe 3
premio. Untas para desenhos -aparelhar
•
Classe 28
Pa ra disting lir : • Substancias quimicas,
Para tirar cópias. pastéis de tintas para
produtos e preparados para serem usa- , Para distinguir, Artefatos e matéria
escrever e desenhos. tnáqw.nan de eisClasse 35
plásticos de aviou; Recipornas
dos na medicina ou na [amacia
dereçar, infictithista seg:atradorai •
Couros em. geral

NORROG4h

RAPONi

,

•
•
irOrga-hira

DIÁRIO OFICIAL

Termo a. 618.984, de 28-11-63
daatonio Alves dos Santo'
Santa Catarina

Timo n. 618.981, de 28-11-63

Salvador Meli:lo
São Paulo

Março de 1964 102-1)

(Seç'á'o iiI)

j Temo n. 618.983, de 282.41-63
Mercantil Cedral Ltd&
J
São P.Jalo
1

CEDRAL

de expurgo de contrale e medida, aparei
lho de expurgo *aliado aa liaipea 4
deslafecçáo de sentaras, mictórios k
outros ocals, aparehos de tgações pari
ligações para banheiros, aparelhos
ar retrigeracm, aparehos de ar condi
Monado, aparehos de ata tensão, apare
tios automaticos para descarga de água
relhos de rehlgeraçho. reli-igen:do:et
réguas de aço, rádios, refletores, rci,.to
rei, relays, reteptores, regadores rato
máticus. relógios, relógios de ponto

1

de vigia, redutores. resistencsaa elétricas,

IND. BRASILEIRA

registros para agua, registros para ca
nau e corapor,..a, rece ptores de sons,

IND. BRASILEIRA
Classe 21

Classe 43
Refrescos, sodas, sucos de frutas s naClasse 46
topes, águas minerais artificiais, água
amidos. anil, água de lavatópica, gingcrale. guaraná. água mine- Alvejantes,
ral natural. suco de caiu, granadina e deira, água sanitária, cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fósforos,
capilé
lixivia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
Termo n. 618.985, de 28-11-63
S. A. Moageira e Agrícola
polir e limpar madeiras, vidros, metais
Paraná
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
4 MOAGEIRA E AGRICODA
objetos, taboca em geral e saponáceos,
......
velas e velas a base de estearias,
g
abam em pó. ai flocos, esponjas de
Nome comercial
limpeza
Termo n. 618.986, de 28-11-63
Termo' n. 618.982, de 28-11-63
Tecelagem São Luiz Ltda.
Rapona — Importadora de Papéis Ltda.
Santa Catarina
São Paulo

Para distinguir: Veiculos e suas partes
Integrantes. Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões. avlbes, amortecedores, alavanras clanbio. barcos
breques, braços ara veiculos, bicicletas, carrinhos de"alão e carretas, caiainhonetea, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, cat.roças, carrocerás chassis, chaas cir-

reatores para luz fluorescente. reostatos,
nicos e eutpdhadores , combinadai
arrancadores ~casacos para agriculta.
registros para vapor, registros paa
para banheiros, aparelhos hebedot:rcs

para lavatórios e para pias, secav'wei
para cabelos pateocseimetros, aorvetei
cai, sincronizadayes, sextantes, selecio
nadares, sifões, sereias de alarate, aPs
reguladores autoraâticos ou pão, api.,re
lhos de televisão teleuptas, telêmetros
tomadas, telescopios, teodolitos, teei:i

gratas, temiomctros, somadas de zoo

culares para veicttlos, cubos de veiculos rentes, aparelhos de ,tc1Cerato ama Lm
carrinhos para máquinas de escrever, taasfonnadores, trenas, torradoea do
corrediços, para veiculos, direção, desli- cereais,. toraxuras . de compressa°,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- atiras de alta pre-silm torneiras coarvadores para paspageiros e para carga dispositivos para aatietamento de água
,ew
•go. •••nn .n•n ••n• •••• •••••
engates para ...anos. eixos de dhe,,:a... telefones, telescópios. transmissores. 1.",.
freios, fronteiras para veiculas, guidão. ca-dis:os automatioos oes aio, tuba
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, relhos para solda/ soquem*, ainakircs
motocicletas, motocargas, moto turgeies, coadunes, terminais parai baterias,
timetroa, venniadoses e válvulas .
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
31
para-lamas, para-brisas, pedais. ~tôn.
roda para bicicletas, raios para bicicle- Os seguintes artigos: Areis de vedaç,',
tas, reboques, radiadores para velculos, para junções, aluis obturadores, arrue4 411ARNIÇI0 AMÉRICA rodas para veicules, selins, Weide*. ti- las, bujões, barbantes, oarracas de camreates para veiculos, vagões, velocipe- panha, buchas, betume para vIclrmx .
indústria Erttellelrik
me• we. •n•• .n• me. •••
dm, varetas de controle do afogador e bolas para válvulas., bocaa do alague ri,
1
acelerador, tróleis, troleibus, varam& de gasolina, diafragmas para ved3;:
massas para calafetar, ciculos de bo,..acarros. toletes para carros
Classe 37
NO BRASILEIRA
cha para potes, cordoalha, cordas, & aoupas de cama e mesa, toalhas e
Wien° n. 618.991, de 28-11-63
reias de transmissão, c.ktozgetas cube rImardanapos. guarnições completas parai
Cia. Ltda.
Guelfi
turaa de lonas, fitlitos, gazeias,
mesa
Stlo Paulo
lonas para freios, inzingueirzia.
Termos as. 618.987, de 28-1143
molas para vedaçãJ, pestanas rolly,s,
Classe
17
Organizações Metrópole Ltda.
tampas, tubos de lacto para veitakz.,,,,
JOGO DA TABOADA
Para distinguir máquinas e instalações
Santa Catarina
tiras, tampões, tubulações para vedaco,
desenhos
em
geral:
para escritórios e
IndOatria
tendas, válvulas de vedação e tubos de
..... Brasilei ra
Arquivos para correspondência, elmo•RETRÓPOLE“
--—
radiador.
fadas para carimbos e para Untas, abriIndústria Braalleire
Classe 49
dores de cartas, arquivos, apontadores,
Termo a° 618.994, de 2841-296.3
berços para mata-borrão. borrachas. Jogos e passatempos, brinquedos em
Promo-Arte Limitada
para
desenhos,
cortapara
fins
exclusivamente
geral, artigos
brochas, canetas
Paulo
Classe 42
dores de papel, colchetes. earimbadores. desportivos e, ainda, jógo especial
Infantil ocas objetivo didático
/COITA
Bebidas alcoólicas em geral fermenta- cestos para papéis e correspondência,

•a/

HAMMERMILLS

das ou não, notadamente vinhos de
tidas os tipos
Classe 26
Artefatos de madeiras; caixas e embalagens de todos os tipos, de madeira, prontas ou desarmada,
Termo a. 6'18.989, de 28-11-63
Casas Eny S. A. Comércio de
Calçados
Rio Grande do Sul

casas

s

E14

48

COMERCIO DE CAIÇAD01
.......

Nome comercial
Temo n. 618,990, de 28-11-63
Guelfi t Cia. Ltda.
Sm, Paulo
is

clUBtFI"

Indústria Bit' si11 eira
n••

.

n••

..

mem.

Calme 28
Artefatos actibados de orlgem
material plástico e seus artefatos

classificadores, clipe, coladores,-canetas.
compassos, cofies, canetas tinteiros, ca- Termos ns. 618.992 e 618.993, de
28-11-63
netas esferográficas desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis Ninbraz Comercial Representações
Ltda.
e caitetu, esquadros, espátulas. furadoSão Pauic
res, 'usina fichári os, titaspara cáquinas de escrever, fichas para arquivo'.
máquinas para escrever. caicalar r aoIIII1113RAZ
mar, fitas gomadas, máquinas para
Ind. Brasileira:1
gramperrr. gana &rabiai. gomadures,
grampeadores, grampos e amictos para
Clases a
nstrumentoa de
&i
giss. godas
a.
escritóric
escrever e de desenhos lapa, mpmeiras. Para distinguir: Artigos e aparelhos
molhatOres. mata-borrão. máquinas e tricos e eletrônicos em geral: aparelhos;
apetrechos para apontar lápis ampo- • artigos para instalações elétricas ai
tecos, metros para escritórios e para hidráulicas: conjuntos de peças óticas
desenhos, papel carbono. perfuradorea éticas formando diverso, aparelhos de
pastas .para escritórios!. com teclam de ótica; instalações elétricas e artigos dámetal. pastas para escritórios com li- (ricos e eletrônicoe para automóveis:
abo, de metal, porta-tinteiros porta- aparelhos e acessórios de rádios; &aluo'. porta-canetas, poete carimbai relhos e instrumentos didáticos: !nem
porta-cartas porta-blocos, penas. prez- mentos de precisão; iastrumentos den-

sas, pincéis. prendedores de papéis. per- Ocos: acendedores, acendedores elaceve)os. réguas, meneia. *paradores trica. acumuladores détricos. apita
aquecedores. abapara arquivos, *lactes. tintas para es- aspiradores de.
crever. &alinha. tintas para caraboa, Iara. alto falantes: antenas, acumulado.
tintas para duplicadores. tinta pata hW ata, utplfficadores, anemômetros, aspepremio. tintas para desenhos. aparelho* aimetra, assadeiras. elétricas adaptadopara tirar cópiai. pateia de: tintas para ma de improsO.pips,,agedhas, para Imaescrever e desenhos. 'máquinas de a. nados, aquecedora de ambiefflar. opamasca de controle e medida, aparelhai
dereçar, máquinas registradoras

Ind. .13raelleirÀ:

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, jornais, peça,
cinernatográf.caa, protraiu ' eadlofemi
coa, publicações e revistam programa
televisionado.
Terra° n° 618.995, de-28-11-1963
Pronto-Arte Limitada
São Pado

,KATIT4
Clame 33

Titulo
Termo 124 618.996, de 28-11-1963

Ninbraz Comerciai Represes/44m

Lim.tada
São Paulo

•

IINBR.ty
REWEIgfiTett5
xeDA.
Nome Comercial

110

1022 Térça-feira 31
_preito DP 618.994 de 2841-1963
DatibraZ Comercial 'Representações
Limitada,
São Paulo

I N INBRAS In DÁ.
Classe 33
Título
Termo tt9 618.998, de 28-11-1963

Ninbraz Comercial Representações

Limitada
São Paula

1

NBRiz

Classes: 1 a 50
Para distinguir: Representações em
geia].
4!remo n° 618.999. de 28-11-1963
Antonio Trindade Costa
/ São Paula

BRASEVAL
brasileir_

CIARIO OFICIAL (Seção III)
Têrtno no 619.006, de 28-11-1913
Mara —• Fundição de Ferro Maleavel
Limitada
São Paulo

lhos, detergentes, comias de aço fósforos, lixívia, lixas, .1 da açu pomadas paar calçados, palha dr aço, pre
parados Paia polir e limpar atderras
vidros, metia e aofrtos, paia» para ?o
111 R A.
lir e para limpam anos de Lsmeril c
Ind. Brat:Cl 1 el.,. e.
mauerial. abrasivos emprega4 na despesa de metais e objetos, .1:aboca em
Classe 5
Aço- em bruto, aço preparado. aço geral, sabões em pá, em flocos, sapoarkecos. vela, e velas a base dt
doce, aço para tipos, aço para molas,
estearina
aço" litstrumental e rápido, especial/nente .trabalhados. bronze, bronze de masTermo n° 619.013, de 28 - 1 - 1963
ca bruto ou parciabnente preparados.
Comercial de Ferro e Aço Itapeva
cimento metálico, cobalto eia bruto ou
Limitada
parcialmente trabalhado, couraças, estar
São Paulo
ah° em bruto ou parcialmente Cabaahado, ferro, ferro maleável, laminas ás
metal, latão em Rolhas limalbas, magnasio, metais estampados. niquei, ouro,

papel de estanho. platina, poeira de
zinco, prata, soldas, tungstênio, ataco
corrugado e zinco em fólhas
Termo a' 619.007, .de 28-11-1963
Garagem e Estacinoamento Ponce
Lim tada
-- São Paulo

Classe 6
ra distinguir: Valvulas para controle
p O N C.E
Ind.. Brasileira
ácidos e corosivos, valvatas para
trumentos de medição. valvulas para
Clase 47
4parelhos lubrif:cantes, ,valvulas para Para distinguir: Acendedores de fogão,
blunbas de combustíveis, e valvulas de benzina, briquetes, carvão vegetal, gapressão e vapor
solina, gás, graxas, óleos combustíveis,
oleos lubrificantes, paraf,na e queroze. Termo n° 619.001, de 28-11-1963
ne
lactincor Auto Peças e Artigos Eletricos
Limitada
Termo n° 618.008, de 28-1-1963
São Paulo
"Argebral", Empresa de transportes
Limitada
A.IITINCO ::t
São Paulo
Á Ind. Brasileira

rn láro e, 94

alias, molas para portas, moias para
veaezianas, martelas, marretas, amei.
sei, navalhas; puas; pés, pregos, parafusos, picões, porta..gelo. p.oseiraa portapão, porta-jóias, paliteiros, panelas: rolo
danas, ralos para pias, rebites, regado..,
rei, serviços de cLil e café; serras, serrotes, rachas, sacarrolhae, tesouras, talheres, talhadeiras, tongnezea. tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
pai aportas de correr, taças. tivesses, .
turibulos: vasos, vasilhames, vemanas
Termo no 619.015, de 28-11-1963
Auot Posto "Dois Coringasí Limitada
São Paula

ITAPEVA
IND. BRASILEIRAClas.se 5

DOIS COR IN GAs
IND. BRASILEIRA

Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto. ara
isca lisos e farpados, bronze de manganes. bronze em pó, em barra, chumbo

Classe 47
Para distinguir: Carvão mineral, de
turfa ou vegetal, ceras para iluminação,
combustveis, Miúdos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminanto bruto ou parcialmente preparado, tes, óleos lubrificantes, parafinas, pecobalto em bruto ou parcialmente tratróleo, refinado, querozene, turfa
balhado. cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, cot,Termo n° 619.016, de 28-11-1963
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Panificadora Havai Limitada
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
São Paulo
trabalhado terra era 'Narra, em chapa,
fundido, maleável. manganês. gusa, ve•HAVAI
lho, gusa. temperado. maleável. lemiInd.. Brasileira'
tniaas para fechaduras, funis, furadores
latão em vergalhara, alumiai° alpaca.
Classe 41
tampados, para soldas, para ligas, lima Para
distinguir:
Produtos de panif.caligas metálicas, metais em massa, calhas. magnésio. metais não trabalhadas dora em geral, substancias alimentícias
e seus rearados
ou parcilmente trablhadoa, amuei, ouro
pardio, papel estanho, platina poeira
Termo n° 619.017, de 28-11-1963
de iiisco, prata, solda, tturgsténto.
Marcas Famosas S. A. Comércio e
zinco corrugado, zinco liso e
São Paulo
em falha
Impo:tação

LRGEBRAL
Classe 21
Para distinguir: Amortecedores, alavanInd.. Braeileira
t'as de câmbio, breques, cubos de rodas,
Classe 21
aesligadeiras, direção, freios, paracho- Para distoinguir: Veículos motonizados
qUes. e para-lamas
para transportes coletivos e de carga.
Termo n° 619.002, de 28-1-1963
Termo n9 619.009, de 28-1-1963
I
Termo n 9 619.014, de 23-11-1963
Bar e Restaurante Serra da Estrela
Farmedicals Comérc o e Indústria de 1 Indústria-de
. FAMOSAS,
Ferramentas Agrícolas
Limitadal
Produtos Químicos' Limitada
Fergal
Ltnitada
São Paulo
São Paulo
Classe 33
São Paulo
Classe 48
Insígnia
SERRA. DA. ESTREIA
Para distinguir: Cheme-geléia para emInd., Brasileira
Termo n° 519.018, de 28-11-1963
belezar e rejuvenescer cientif camente
Classe 41
Calibres Innustr.as e Comércio Limitada
a pele
São Paulo
Para distinguir: Farinhas ai menticias
IND. BRASILEIRA
Termo n° 619.010, de 28-1-1963
diassas alimentícias e conservas alimenEspumalandia Comércio Limitada
tícias
Ci.7,-se
São Paulo
Termo n° 619.003, de -28-11-1963
Ferragens ferramentas 'de tõaa espécie,
ESPUIILLANDIA
13 -4aria e Confeitaria Nova Conceição
cutelaria em gerai e outros artigos de
Limitada
metal, a saber: alicates, alavancas, arind.braa,
São Paulo
Classe 39
mações para óculos, arruelas. argolas,
Para distinguir: Espuma de borracba, aldravas. armações de metal. abridores
NOVA C,ONCEIÇIO
frisos de borracha, guarn.ções de borra- de latas, arame liso ou larpsdo, assaInd.. Brasileiws.
deiras, açucareiros: broca, bigornas, baiClasse 11
cha e assentos de borracha
Classe 41
xelas. bandejas, bacias. balds, bombo- Para distinguir: Alicates. arruelas, arcoTérmo
no
619.011.
de
2844963
cai..
Para distiaaguir: -Bolacras, biscoitos, daMerca. bules; cadinhos, cadeados,
de-pua, brocas, chaves de fenda, chaves
A: Junqueira & Cia. Limitada
tiçais, colheres para pedreiros. corren- Inglesas, chaves estrela, chaves fixa, caces e pães
i
São Paula
tes, cabides, chaves, cremones, chaves deados, dobradiças, enxadas, fechadu'firmo no 619.004, de 2841-1963 .
de parafusos. conexões para epoona. ras, limas, martelos, marretas, pregos,
¡kpaerico Maleonj, Quid° Maltbni, r„mo
I, meato, colunas. caixas de metal para parafusos, pás, picaretas, porcas, taMalemd e Eduardo Celestino Rodrigues CASA SÃO JUDAS I portões, canos de metal, chaves de fenchas, torquezas, verrumas
São Paulo
da, chave inglésa, cabeções. canecas,
copos, cachepota, centros de mesa co..
Termo n° 619.019, de 28-11-1983
Líasse 12
UNTA. Lta
queteleiras, caixas para acondicionaModas Cel:sa Limitada
Titulo
Ind. Brasilers
mento de alimentos, caldeirões. caçamSão Paulo
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaClasse 33
Temi° no 619.012, de 28-1-1963
dores. distintivos, dobradiças: enxadas,
MODAS
Josefina dos Anjos
Título
enxadões, esferas, engates, esguichos em.
- São Paulo
Leites para arreios, estribos esferas
Comercial
Termo no 619.05, de 28-11-1963
pra arreios, esriumadetras; formões,
Bar e Lanches Nervo Orense Limitada
Termo no 619.020, de 28-11-1963
foices, ferro para cortar capim, ferroSão, Paulo
Modas Celisa Limitada
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co.
mimm a carvão, fruteiras, funis, fôrmaa
São Paulo
NOVO ORENSI.
IND. BRASILEIRA
Ind.. Brasileira
para doces, freios para estradas de
o, frigideiras; ganchos, grelhas, filar'
PUS CELISA 1
Classe 46
Classe 41
toa, ganam para quadros, gonzos para
Amido,
alvejantes,
anil,
&que
de
lave. carruagens; insígnias, limas,
Para distinguir: Café líquido, croquetes,
Classe 36
himlatte,ak;
detraio &gig a musitirla, acra peta ama.
pItetts. tortas
corefroe, latas de kin lam
Titulo
m e& -1,,
as,

PATERRA

ELITE
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airça-feira 31

Urino a, 619.028, de 2341-1963
Comércio e baddatri ade Usa
"3 Poderes" Limitada
São Paulo

Pano a° 619.021, de 28-11-1963
Medas Celisa Limitada
São Paulo

(1.3"1,134.
nt.

Brasileira

Classe 36
• Para distinguir: Artigos de aduaria
e roupas feitas em geral: Agasalho&
aveatais, alpercata& al gosas, blusa&
botas. botinas, blusões, boinas, babadouro., boné& capacetes, cartolas, carapoços, casacão, coletes, capa, &ala,
cachecol& calçados, cluttups. cintos,
datas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
alet" cascos, chinelos, dominó*, ediarpez. fantasias fardas para militara. cokgiaia. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeris, jaquetas, leques,
luvas, Rgas, lenço.. mantóa meias,
mala. mantas. mandrião mantilhas, paletós. palas. peoboar, palover, pele:Inas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneira*. QUIMO:10.f regalos,
robe de ch4robre. ' roupão sobretudos,
suspensúr,os. saidas de banho, sandálias
avreatere. Ourts sungas, doias. SOU.
fieis. slacks, tater, toucas. turbantes.
ternos, uniformes e vestido.

Termo A9 619.022, de 28-11-1963
Bar e Lanches Ma:isco Maringa
Lua tada
São Paulo

ra limpar metais e movei', anil e preparações para a lavanderia, arnabo, azul
de Prussia, azai ultrare.r, alvaiade,
abrasivos, buchas para literar e polir,
dm para assoalhos, carbonato de pofósforo, flanelas preparadas para limpar metais, graxas para aalçcãos, 11guldos pra tirar manchas, pomadas patijolos de polir
Têrm n° 619.029. de 28-114963
Philastolho de Alme.da
São Paulo

CHEQUE CHANCELA.
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Cheques
Termo n" 619.030, de 28-11-1963
Philastolho de Aline_dSão Paulo
Classe 50
Para distinguir: Impressos

Termo no 619.031 de 28-11-1963
Churrascaria "Once-Once" Limitada
São Paulo
ONCE.ANCZ
Ind. braeil eira
Classe 50
Para d stinguir: Imareasaa

MARISCO ?URDIU
Ind. Brasileira
Classe 42
Aguardente. anta, aperitivos. odgaceira.
batidas, bratxly, bater, cachaça. cerva
jaa cidra. conhaque. extraio de malte
fermentado. terno, genebra. gengibirra
gin. ginger, kirsch. kumcnel licores,

Classe 40
Para distinguir: Algodào preparado pa-

Termo n° 619.032, de 28-11-1963
Philastolpho de Almeida
São Paulo
C }LEQUE CRXJURC

Ind. Breei eira
Classe 32
Para distinguir: Chagues

marasquinhos. nectar. pipernant. poor.bes, rum, suco de frutas com álcool.
i vinhos. vodka e whisky
riamo ra 619.033, de 28-11-1963
Prodépoca, Produtos de /taoca BrasilTermo n° 619.023, de 28-11-1963
Central Limi tara
Philastolpho de Almeida
Calias
São Paulo

CHEQUE issocTAD0
\Ind. 13raelleirs
Classr 50
Para distingi:h aura esgos
Tanino n9 619.024, de 28-11-1963
PI:lasco:aro de Almeida
&AO Paulo

Classe .32

Para distingu

Chegues
. -Termo no 619.025. de 28-11-1963
Antonio Bonn S. A. Indiaaria e
Comércio de Biladaa e c(aa-vas
Sia Paulo

BOIN
nd. B T. -.ri 1 e/ rP.
Classe 43
Para claa:acia
n:al
Têrmo n° 619. 02i) tk 28-11 1 9, 3
Prodépoca Produtos c'e éraca
Central
Cosas

RASI1,..CENT •rn
33n
Ciasr:e 51.1

Para dist agua: Iriaressos --• Termo n°619.034. ri- a.3 11-1963
Prodénoca, Produta-.
Laçai 13-asil,
Cantai'.
GCIfssiáes.1

Para (h...Vaga:ri Aguaraz, água . oxigenada, anticorrosivos, quita:eus, dissolventes, gliccr nas para aplicação industrial laca, magnésio, materiii corante,

Março .de 1964 102.3

e descora:11es, preparados, preparadas
químicas ara tirar manchas, sais Aluimicos, aulas nas induatr.as, solução
para pratear, soluções quimicas para
pintura e fotografia, solventes, tintas
em pó e solidas, tintas preparadas para
vukahizar e vernses quitnicos
Ternia 113 619.036, de 28-11-1963
Comércio e Indústria de Chra
"3 Poderes" Limitada
São Paulo
Classe 1
Para cli....t:::u1r: Aguaraz, água oxigenada, ania:arrosivoe, químicos, dissolventes, glicer nas para aplicação industrial, laca, magnésio, materiais corantes,
e descorai-lias, preparados, preparados
químicos ara drar manchas, sais quimicos, usados nas industaas, solução
para pr.:4dr, soluções químicas para
pintura c tvaografia, solventes, tintas
em pó e sai ias, tintas preparadas para
vuican.zar e verazes químicos
• Teania n" 619.037, de 28-11-1963
Emprea. L'alitoral Irradiação Limitada
São Paulo
TRR4DIAÇIO
In*.
• rar47..1
eira .
Classe 50
Pz,ra dist nguir: Impressos
Term o n' 619.038, de 28-11-1963
Indústria /' lc ..ânica "Lucrei Limitada
São Paulo
LUCRE
i nd. Brasileira.
Classe 50
Pa.a clat nguir: Impressos
—
Termo a" 619.040, de 28-11-1963
S vegaz Limitada
• São Paulo
51.5únkleal2
, Brasileira

I r!

Classe au
Ara clist nguir: Impressos
Termo
619.041, da 28-11-1963
Indústria e Comércio Sobral Limitada
São Paulo

rRORROGAÇIG
TIJVICTA
Ude drasileir,

Têrmo o' 619.044, de 28-11-194
Emoreiteira de Construções "sturf.,"'
Limitada
São Paulo

ASTUBIA
Ind. brasileira,
Classe 50
Para distingn.r* Impressos
nono a° 619.046, de 28414963
Marcenaria e C.:pintada "Langrcans".
Lins inda
São Paulo

LANGisS
Ind. Breleira'
Classe 40
Para distinguir Móveis em geral, d(
metal, vidro, de aço ou madeira. esto
fados ou não. inelimve móveis para ea
alumio. Armar o, armaártoa para ba
das, acolchoados para móveis, bancos
abeiras e pa a roupas usadas, °Imola,

balcões, banquetas., bandeias. domicilia
l'ef berços. biorm-i.s. cadeiras. earnnhos

para chá e caie eoniuntus para dor
mitImios, conluia a, para sala de jan.
ta: e sala de vindas 4:001:111tOS can:
terraçoa, jardim e praia, comustoa ei
armários e gab.ovt:s para copa e co
cadeiras G:rn
zinha. camas cal,
tórias, cadeiras neturiLo. COM3 cit
rádio, colchões. o" , ;Iões de mola. dis
pensas, cilvisbes L„,vans, discotecas dl

madeira. espregua 'MIS, guarda-1'0U.
pas, estantes. rues.ia rnrsumas MCSI.
abas para cada, e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa•
levisão, molduras para quadros porta.

retratos poltrou,a. pOttronallI camas,
prateleiras puna Lhapeus
, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo 11° 619.04,, de 2841-1963
Metalargica Agathoo Lim inda
São Paulo
T

AGATHON
id. Bre riletra
Cla.-xe 5
Artigos da classe

Termo n° 619.0:3 de 28-11-1963
Viação São Jorge Limitada
São Paulo
•
W10 JORGE

Ind. Brrrueire:
Classe 50

Para distinguir: O timbre da sociedade
a ser apl cado em papeis de corresponPara d stingu:r: Garrafas térmicas
dência e contabilidade, bem como aos
seus veículos
Tê/712o no 519.042, de 28-11-1963
tonto Bom S. A., Indústria e
1—
Termo ra, 619.049, de 2841 - 1963 4
Comércio da Bebidas e Conexos
Consorcio Imobiliário "Ropase"
55(3 Paulo
Limitada
San Paulo
NATAL
ItOPASE
Incl. brasileira
•
I n e , -UI mai-loira
Classe

8

e descorantes, . preparados, preparados
, quimiLos ara ti,-ar manchas, sais quimicos, usados nas incluse as, solução
.para prl,renr, solu..ões quiniicas para
Classe 42
Classe 33
pintur4i e (otow;l2, 30Ix Lutes, tintas
Para
distinguir:
Aguardente, brandi, bi- Para distingo r: Administração de bens,
¡em pé, e solidas, tiritas pri.T.iradas para
ter, conhaque, genebra, gin, 1:cores, néc- compra e venda de imóveis e loteavulcau:zar e vero zes aimicos

- - • - • -- —• — tar, suco de frutas com alcool, vinho.
champanae
Tiara() n" 619 .635 de 2a -11-1963
— _
Cam .'-cio e Ind•Utria iis Cara
Térreo n° 619.043, de 28-11-1963
Poderes" Limitada
Fibras Financiadora Brasileira de
São Po
Autos Limitada
São Paulo
I

FRODAFQ7A
Inch P•a^(-'
ndi.nriesil atra
Classe 18
Parti dsitinguir: Alfanges, billat r.„caClasse 1
.
nliões carabinas, chumbo para caça, Para distinguir: Aguaraz„ . .ajua oxigecartuciaa, espoletas . explosivos, asa n- nada, anticorrosivos, químicos, dissolgarelas, f:. , ::4, fogos de a , tificios, pisto- ventes, glicerama para aplicação
las polvoras e revolver
laca, magnésio, mater4als corantes.

FIBRAS

Ind. brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impresso.

i-az:lios

Termo n" 619.050, de 28-11-1963

Galeria dos Acessórios "Guiai
Limitada
São Paulo
()

Ip

Classe 8'
Para dist nguir: Acessórios elétricos e
eletrônicos para automóveis, caminhões,
motocicletas e outros veiculou

ltt"
sti

%Ira )-1
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• 'rompo st9 619.01, de 28-11-1963
Lanifício Ganut Limitada
Sio Patão

.

• 0A11.-LIN
** -348tria Brasileres

,.

- • Clame t.
Tecidos em çLerpl, tecidos para contaiões má geral, para tapeçarias e para
*doa de cama s mesa: Algodão, altas, cánhaino, ' cetim, catolt,- casimira, fazendas e tecidos 'de 1( em peças,
paco-paco, perca.
lute, jersey,.
inet, ratai, raion, seda natural, tecidos
plasticoa, tecidos impermealizavela e
tecidos de pano couro e veludos
Têrmo no 619.052, de 28-11-1963
Laniflcio Ganut Limitada
São Paulo

,,."I•TWEED
Brasiiietv,

4nchletri a

Classe 2S
Para distinguir: Tecidos em gerai, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de cama e mase.
dlgodão, alpaca; canhamo, cetra, caroá.
Casimiras. fazendas e tecidos de lá em
•peças, juta, jersey, linho. nylon, paca.
paco, percalina, ramal, rayon, seda natural, tecidos plástico; tecidos Impermeáveis e tec:dos de pano couro,
veludos
Trêrmo a.' 619.053, de 28-11-63

Lanifício Ganut Ltda.
São Paulo
•
-

_OAX-FLOR/b
-Indústria Brasileira
Classe 23
R:f em geral, tecidos para costec•
em geral, para tapeçarias e para
alega de cama e mesa: Algodão, alpa.
01, elinhamo, cetim, carok casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylon. paco-paco, perco:una, rami, raiou, seda natural, tecidos
plásticas, tecidos impermeáveis •e
tecidos de pano couro e veludos
Termo n, 0 619.054, de 28 - 11 - 63

os

Lanifício Ganut
São Paulo

OANI TAL
Industriai Brasileir&
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, telados para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e me4: algodão, alpaca, canhamo, cetim,

}any, liaho, nylon, pico-pico, persiana, remi. ralou, seda natural, tecidos,
plásticos, tecido. impermeáveis stecldoi
4
cls pano pouro e velados
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jarros, jardineiras, licoreiroa, mamadeiras, mantegueiras, pratos, pira,. portajóias, 'paliteiros, potes, pendentes, pedestais;•:. Saladeira, aeaViços para re.
frescos, salelioi, tubos,. tigelas, traves.saa. vasos, vasilbnmes, vidro para I,idraças, vidro pa , . relógios, vareta;

dadores, aparelhos para aquecimento
de agua, aparelhos geradores eletrci.
quhnicos, aparelhos para recepção, ri.

produção de, sons e sonidos. aparelho"
automáticos elétricos de passar, apare.
lhos par aespremer frutas e legume',
aparelhos de alta tensão, aparelhos de
vidros .para conta gotas, vidro para proteção contra acidentes de poerária.
São Paulo
*
automóveis e para para-brisas e
aparelhos afiadores de ferramentas, apaatearas
relhos distribuidores de sabão e de das
.
WHISKY DD HOENV,
Classe-15 ' •
sinfetantes para instalações imitarias;
Pira distinguir: Artefatos de porcelana, aparelhos esterilizadores, aparelhos gs.
DA FLOR NA LAPÉLi.
faiança. Urro e terracota louças vidra., zeificadores, aparelhos para análisen,
Classe 42
das para uso caseiro. adornos. 'fias •ar» aparelhos ozonizadores, aparelhos park
. Frase de propagz,nda
tisticos e instalações sanitárias; artefatos terizadores, aparelhos reguladores e esde ceramica para uso caseiro, adorna e tabilizadores da pressa oe do fluxo de
Tèrrno ti.° 619.057. de 28-11-63fins artisticos, alguidares, almofarizes, gases e líquidos, aparelhos ara salvaContróles Elétrico. Ltda.
Coei
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias, mento e para sinalizção, parelhos para
Sãci Paulo
bebedouros, biscoiteiras, bombomerea, escamprista, para limpar vidros, para
•
andejas, anheiras, copos, consolos, cal. combater formigas e outras pragas, apademões, cántaros, cadinho.. cofres,
CORL-CONTROLE5
cubas. compoteiras com . es para aves, relhos automáticos acionados pela Inde moedas, aparelhos espargiELÉTRICOS LTDA
caçarolas, canecas—centro de mesa, des- trod'ução
dores, ..parelhos e instrumentos de cá&
cansa-talheres,
escarradeiras,
fôrmas,
filNome comercial
tros, graus, globos, jarras, jardineiras, culo, aparelhos • para observações Mas
Tèraio n.° 619 .058, de 28-1 I -63
licoreiros, leiteiras, lavatórios, manta,. micas, aparelhos termostatos, aritonó.
Panificadora e Confeitaria "A Rainha guelras, moringa, molhara& nichos. pi. metros, aspiradores de pó, acrometros,
rei, - pratos, pilões, pratos parb ornatos, acendedores elétricos, alto falantes, apl.'.
do , Sabará" Ltda.
São Paulo
pias, pinos, porta-lotas, potes, porta- cadores elétricos, antenas, baterias di
Térmo n.° 619.056, de 28-11 -63
Industria' e Comércio de Bebidas
• Avestruz Ltda.

ro SABARA
Classe 41'
rara distinguir: Pães e doces
Termos na. 619.059 a 619.061, de
28-11-63
José Augusto dos Santos Filho
São Paulo

IGLAss_ R I V 3
Classe 16
Para distinguir: Materiais para cons
truções e decorações: argamassa, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal. cre, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra .isos, edificações premoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas. esqw.drias, estruturas metálicas para constrações, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages„ lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas pára revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produto.' betuminosos. impermeabilizantes, liq . '..oal ou sob outras formas
para revestimen •os e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesto para tectos e paredes, pa
para forrar casas, massas anti-ruidos

toalhas, porta-papéis higiênicos topei- acumuladores, baterias, balanças comuns
ras, saladeiras saleiros, serviços para e elétrica, braometroá, binoculos, bitorefrescos. • serviços para frios, chá e las, bobinas, bobinas eletricas (exceto
jantar, travessas, talhas, taças tojelas, para fins curativos), botões de campaivasilhames, vasos sanitários. xicaras nhas elétricas, bombas medidoras, bússolas, bules elétricos, buzinas, caixa da
Trino n.° 619.062, de 29-11-63
descar,ga, câmaras fotográficas, chassis
13tickman Lahoratories. Inc. .
de rádios, chaves elétricas, cinetuatoEstrdas Un i dos da América
grafo, cronómetros, cronógrafos. combustores de gás, cldómetros, cristas de
rádio condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroll.
ticos .calibradores, conservadeira elétrica, estufas, engenho de assar, cernes,
enrroladores de cabelo elétricos, aàpe•
Cldsre 1
renuetros, esticadores de luvas, espelhos
Para distinguir; Uma mistura liquida
contendo acetato fenilmeredrio e orto- de plástico para eletricidade, esterilizafenilfenolato de potássio para uso no dores, extintores de incêndio, ferros ele'éontróle de micro-organismos, e princi- tricas de passar e engomar, ferro de
palmente como preservativo para adesi- soldar elétrico, tiltrso e aparelohs filvos aquosos, compostos de cobertura trantes, filtros ara óleos, filmes falados,
e engomadtira, tintas de emulsão e fogareiros elétricos, tusivels, filmes repara a conservação de polpas armaze- velados, faróis como acessorios de vetados para sinalização e para sinalizanadas
ção e para iluminação em geral marTimo n.° 619 . 063, de 29-11-63
cadores de passagens. magnetos, mediCoei
Controles Elétricos Ltda,
dores, microscópios, misturadeiras, amSão Paulo
quinas talantes, mostradores de radio.
microfones, mascaras contra gazes, micrometros, níveis, óculos, objetivas 'o.13011L
• tográficas, pilhas elétricas, podometroa,
Indústria Brasileira 4- pluviometros, pinos de tomada, panela
de pressão, pistolas de pintura, pluga,
Classe ti
paineis de carros, quadros distribuidoPar adistinguir: Abajour, cumuladores res pick-cps, para-ralos, propulsores,
acetinõmetros, amortecedores de rádio painels de carros, queimadores de óleo.
frequência, anomometros, aparelhos quadrantes e sextante para observação
de televisão, paarelhos de ar condicio- astrológica, refrigerdaores, refletores. •Cnado, aparelhos para iluminação, in- ostatos, relógios cie ponto. desperta
clusive os considerados acessórios de res, contadores e medidores de quantivelcukos, aparelhos para anuncios meta- dade e volume, raladores, radlos„ renicas, aparelho aquecedores e medido- tentores de graxa e óleo, receptores, re-

para uso nas construções. parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cires, aparelhos cromo gráficos, aparemento, vigas, vigamentos, vita%
Ihso de barbear elétricos, aparelhos reClasse 14
gistradores e medidora de distâncias.
Vidro comum, laminado, trabalhado aparelhos para purificar águas, aparearmo a.° 619.055, de 28 - 11 -63
em tõdas as formas e preparos, vidro lhos de sinais lampejantes, aparelhos
tendido Gallus Ltda.
crista/ para todos os fins, vidro indus- reguladores de de gás, aparelhos de
_ . São Paulo
trial com telas de metal ou composi- galvanoplastia, aparelhos didáticos. apações especiais: ampolas, aquários, ascinematográfica, aparelhos au'
,S AR .
sadeiras, almoiarises, bandejas, cube- relhos
FIL z
tomáticos ara acender e regular gás,
ta; cadinhos, cantaras, cálices, centro aparelhos para separar café, aparelhos
wridaatria Brasibii
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, es- para aquecer edificios, aPrelhos para excaem/riras, frascos, formas para doces, perimentar drenos, aparelhos para des.
Classe 23
Tecidos em geral, tecida para coafec- fôrma para fernos. fios de vidro, gar- trair insetos, aparelhos de ótica, apaem geral para tapeçarias, para ar- rafas, garrafões, graus, globos, haste. relhos pulverizadores, adarelhos pulvede cama e mesa: Algodão, alpaca,
amo, cetim, caro& casimiras. EstPREÇO DO NÚMERO 1)E ROJE: CR$ 5,0€
endas e teddos de II eas pegai, Ma,

çarml, casimiras, fazendas e tecidos de
nylon,
111 em peças, juta, jersey,
paao-pato, percalina, rami, rayon. 'seda,
rotura!, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro,
veludos
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gadores automáticos, registros para vapor. gaz, água e uotros liquidas quando não cOnsiderados partes de máqui-

gistradores, resistências elétricas, reles.
sorveteiras, serveteiras elétricas caseiras, soquets, sinaleiros, sereias de alarme, soldadores elétricos, toca-discos,
tomadas e Interruptores elétricos, torneiras, tubos acusticos, termometros para observação meteorológico, tacometroa, torradores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telegrafo, tripés para fotografias. valvulas
para rádios, valvulas de descarga, valvulas de redação, v4cuometros, válvulas elétricas de vacu°. ventiladores, ve-

las elétrica,

