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CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA:7 DE ABRIL DE 1964 -

DEPARTAMENTO NACIONAL REVISTA DA PROPRIEDADE
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ANbUSTRIAL:
Expedientc do Diretor Geral
Divisão de Privilégios Invenção
Rio, 2 de abril de 1964
Stefan Tudjá - No pedido de
arquivamento do pedido de reconsiBrassinter
deração impetrado por
S. A. Indústria e Comércio ao deferimento do seu tèrmo 119.865 privilégio de invenção. - Nada há
que deferir no pedido de reconsideração, em face dos novos laudos
técnicos que consideram improcedentes as razões aduzidas contra a no' vidade do invento.
DIVERSOS
N° 145.556 - Jorge Elias Antonio - modelo industrial - ArquiveSC o processo.
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
Harper Coqtroles S. A. - Declara a desistência do pedido de registro da marca: Harper. tênia()
461 .52'4. - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo .

•
ra eventuais juntadas de recursos, e
do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a êste Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento eia
taxa final concernentes a expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma
do parágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade InduStrial.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

bricken - Republicado por. ter saido com incorreções.
N° 141.017 - Aperfeiçoamentos
em referente a fecho magnetico, com
imã permanente oscilante, para refrigeradores - Requgente: Refrigeração Paraná S. A. Republicado
por ter saído com incorreções.
TRANSFERÊNCIA
E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSOS

Incha Tyrees Limited - Pede para ser anotada nas patentes de números 2.202 - modelo industrial 111.015 - Mecanismo de Em- 2.572 - modelo industrial. - As
N9
breagem Diferencial - Requerente: alterações de nome da titular. Anotem-se as alterações de nome.
Rockwell Standard Corporation.
Cima - Colherei° e Indústria de
N° 113.313 - Novo sistema automático de segurança' contra roubos Metais e Abrasivos Ltda. - Transferência para seu nome do tèrmo:
de Veículos, automóveis em geral
Requerente: João Marcelino Corrêa. 121 .090 . - Anote-se a transferisN° 113 .505 - Plataforma de mo- cia.
vimento horizontal e vertical com
Exigências:
sistema de içamento de corrente indús
Leia Meeànica Ber tioga LiRequerente: Mannesmann Leichthau
mitada - Na transferência da. paG. M. B. H.
1 tente 4.984 - Modelo de utilidade
N 9113.641 - Aperfeiçoamentos - Cumpra a exigência - Repuem, ou relativos a, uma junta para blicado.
1
mon tage mde armações comportando
N. o 111 . 933 - F. Hoffmorm
barras tubulares - Requerente: Poul
Rache & Cie Societe Anoyme Cadovius.
Cumpra a exigência republicado.
NQ 117.913 ' - Dispositivo para,
N.° 113.929 - Holger Lueder
aumentar o atrito contra o solo e
Cumpra a exigência,
para aperfeiçoar o rolamento, particularmente de veículos de movimenN.o 116.608 - Maude Henri
to lento, especialmente dos equipados Marcel Yribarreu - Cumpra a

Dermos:

Cervejaria Columbia S. A. - Na
reconsideração do despacho pancada
em 18 de fevereiro de 1964, tèrmo:
406 . 190, marca: Columbia. - Nada
há que deferir no pedido de reconsideração que resultou de um despacho
publicado por equivoco. Determino
seja feita nova publicação.
N° 406J90 - Cervejaria Columbia S. A. - marca: Columbla. Aguardem-se os térmos: 338.827 e com placas de lagarta, rodas de aço
ou equipamero similar - Requeoutros.
rente: Carl Georg Wadell.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
118.794 - Polidor e ensaDE RECURSOS
N9
boador combinados - Requerente:
Rio, 2 de abril de 1964
The Hoover Company.
RECURSO
N° 108.816 - Novo modelo de
I ierbert Arlberts e Ernst Bernt - fosforos de segurança - Requeren.?
Amico Diodati - Republicado
Recorrendo do despacho que mantenho o despacho concessivo do têrmo por ter saldo com incorreções.
137.197 - modelo industrial de N° 113.443 - Circuito s transistpYoshida Kgyo K. K.
rizados de amplificação - Requerente: Radio Corporation of America
EXPEDIENTE DO DIRETOR
- Republicado por ter saído com
Iio 31 de março de 1964
\
incorreções.
Noti ficação:
N° 116.012 - Aperfeiçoamentos
Uma vez decorrido o prazo de em ou relativos a dispositivos de
recurso previsto pelo artigo 14 da circuito para a isoncronização de um
cilador senoidal loacl - - RegueLei número 4 . 048, de 29 de dezeinbro de 1961 e mais dez dias - p a-' rente: N. V. Philip Gloeilatnpenfa-

exigência.
N.o 116.847 - Notat Tire Company - Cumpra a exigência.
N.o 118.056 - Paulo Ferreira
- Cumpra a exigênda.
N.o 118.904 - Skanoka Attikfabriken AB - Cumpra a exigência.
N. o 118.974
Auto Un i on G.
M. B. H. - Cumpra a exigência.
N.o 119.969 - Rudy Manufacturing Company - Cumpra a exigência.
N.° 119.170- Sebastiãe lLuiz de
Oliveira - Cumpt'a a exigência.
N.° 119.198 - Regie Nationale
des Usines Renault - Cumpra a
exigência.
N.o 119.317 - Pfaudler Permuta Inc. - Cumpra a exigência
N.° 119.360 - Wilmot Breeden
Limiluj - Cumpra a exigência,

N. o 119 . 378 - João Maggion. Cumpra a exigência.
N.° 119.379 - João Magglon
Cumpra a 'exigência.
N.0 119.388 - Ford Motor Company - Cumpra a exigênCia.
N.o 119.392 - United State*
Steej Corporation - Cumpra a
exigência.
N.° 120.352 - Spray Products
Corporation - Cumpra a exigência.
'N.0 120.441
Romeu MODIO Cumpra a exigência.
N.° 120.653 - Regie Nationale
des Usides Renault - Cumpra a
exigência.
N.o 120.740 - Vidros Corning
Brasil S, A. - Cumpra a exigência
N.0 120.968 - Continental Motors Corporation - Cumpra a exigência.
N.o 123.083 - Eastman Kodak
Compan y - Cumpra a ex ig ène ia.
N.° 124.538 - Societe dos Usines Chiminues Rlióne Poulanc
Cumpra a exigência.
N.o 138.961 - Raimundo Bem
de Oliveira, /- Cumpra a exigência.

N.° 143.211 - Robert Leon Reno
Guillemett - Cumpra a exigência
. N. o 111.174 - Compagnie Generale dos Etablissemente Niche•
lin - Cumpra a exigência.
N.° 116.867 - Auto Union G.
M. B. II. - Cumpra a exigência.
N.o 118.891
Auto Union G.
M, B. II, - Cumpra a exigência.
N.o 118.988 - Dunlop Ruikere
,Company Limite(' - Cumpra a
exigência.
N.o 119.081 - Wernor Ernst
Ferdinand Luck - Cumpra a ext.
Onda.
N.o 119.196 - The Falk Corpo-.
ration - Cumpra a exigência.
N.o 119.317 - Rabin & Haas
Cornpany - Cumpra a exigência.
N.o 119.393 - Otis Elevatoe
Company - Cumpra a exigência.
N.o 120.370 - Whirlpool Corporation - Cumpra a exigência.
N.o 120.371 - ACF - Industries, Incorporated - Cumpra d
exigência.
N.o 120.610 - ACF - Indu6tries, Incorp orated - Cumpra a
exigênoÃi.
N.o 120.603 - Donald Dane Zebley - Cumpra a exigência.
N.° 120.973 - Caterpillar
ter Co. - Cumpra a exigência,

1074 ,Tórça-feira 7
-

Ás Repartições Públiciis

Vs. '""

DIÁRIO OFICIAL

I 41

(Seção Ai)

(IP

Abril de 194'

r:-

EXPEDIENTE .

deverão remeter o expediente
destinada à publicação nop jor-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas.
0411111'0114 • OISISSd.
- As reclamações pertinen'ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCHISPE ow saçAo ou reeeuxçlo
sos de erros ou omissões, deverão cware 00 %SERVIÇO DE INAHLICAÇaILIS
MURILO Fr-s7REIRA ALVES FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito.
Seção de Redação, das 9 às 1730
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
1
após a saída dos órgãos oficiais.
SEÇÃO til
Illaç &o de publIcialaida do axpadlanlia do Oadartarnonto
- Os originais deverão ser
Nacional de Proprl ddddd induatriat
cio Minlatirla
dactilografados e autenticados,
da ~Labia • Corninsto
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso nas oficinas de Departimento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas.
- ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão senipre anuais, as
assinaturas poder-se-á° tomar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES .FUNCIONÁRIOS
. Capital e Interior:
Capital
e Interior:
em qualquer époCa, por seis meses ou um ano.
Semestre . •... Cr$ 600,00 Semestre .
Cr$ 450,09
Cr$ 1.200,00 A/uN - As assinaturas venewl.as Ano .
Cr$ 900,00
o
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1,300,00 Ano .
Ano.
Cr$ 1.000,00
Paja facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e á ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas,
findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior' do enderéço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impressas o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

.-- 4s Repartições - Públicas s
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ,ano e às iniciadas, em qual.,
quer época, pelos órgãos eomped
tentes.
- A fim de possibilitar a rismessa de valdres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departan2ento de Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecetão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público federal, para fazer- jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura. .
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda- avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido
•

-

Terias:
certificados dentro do prazo clç nes.
senta dias •-• -na forma do parêgrafo
1\1' 113,320
Paulo IC emery
Único do artigo 134 do Código da
- NP 118.133 Plastic Textile
Cumpra a exIgencla.
Propriedade Industrial.
Aecessories ',United - Concedo o
N 9 111.115 n•-• Indústria de Malhas
desarquivamento.
e Confecçfes Carotex Limitada
MARCAS DEFERIDAS
Cumpra a exigência.
Privilégio de invenção defeN° 122.623 - Marta Thereza Paido:
Termos:
checo Pereira - Cumpra a exigênNP 115.512 - Processo de proN° 212.746
Axiom - Classe I)
cia.
duzir corantes da série ftalocianiDe Goodmans Industries Litnitea
N 9 122.871
Cal
Gonçalves
Samta -- Requerente - Sandoz S. A.
- Visto ter sido arquivado anterior,
paio -- Cumpra a exigência.
ridade apontada.
Desenhos e modelo s in "lsN° 122.88S
Ramin Fernando Fertriaist....cleferidos:
Johnson. 6 Johnson
N° 375.521
nandez Perez - Cumpra a exigência.
N° 122.978 - Modesto Giovanzd - Classe 8•1•••,- De Johnson 6 Johnson.
NP 139.490 - Projetor Sonoro
N9 286.297
Dragão
Classe 6
,Salvetti - Cumpra a exigência.
para dia-filmes - Requerente -- De Retifica • Dragão Lydia
Produções Audio-vizuais Vidion
N" 122.913 •-• José Izabel de Souza
N° 445.166 - Novaquirnica S. C.
r--npra a exigência.
Classe 3 - De Novaquimica 11.-.bora111~
P
N. o 139.552 - Original modelo
. 122 969 - Confederação Brasi- tórica Sociedade ArlônLma •
ornamental de vela - Requerente
lzira de Vela e Moto, •- Cumpra a
José Jurado Fernandes.
'
• N° 445.343 - Evecaldo Classe
exigência,
41 - De Sopal Sociedade de ProduN. o 141.265 - Uma nova confi1\19 144.558
Horacio Saêa Filho tos Alimentícios- Limitada - Exceto
guração de mesa para jógo de fuCumpra a exigência.
'
•
j para caldos e sopas sob qualquer fortebol -- Requerente - José AntóN° 106.634 - Herbert Schmidt - ma,
nio Vruca e Oswaldo Crovador,
Cumpra a exigênCia
N° 446.641
Sulcrina
Classe
N" 108.066 - lierbert SChrnidt - 4 - Sulcrina - Indústria t 'CornerCio
N.° 142.693 - Nóvo modelo de de vela de cera - Requerente f-eijra a exigência.
Isqueiro - Requerentes - Robert Bruno Balsumellt Neto.
de Crina Vegetal Limitada.
Boseh do Brasll, Indústria' e Co.•1° 120.889 -- Montecatini Società
mércio de Acessórios para Motores
FRASE DE PROPAGANDA
Generale Per L'Indústria Minerária e
MODELO DE UTILIDADE
e Chassis Ltda.
Obirnica - Cumpra .a exigência.
INDEFERIDA
INDEFERIDO
•
N. o 143.248 - Nóvo 6 original
Bibo e Baia Boro N° 405.165
/4* 136.481 - Um, medeio de mosdesenho ornamental para tecidos
Classes 1- e 36 •-• De Produtos QuI•
Divisão ' de MarcEms,
- Requerente - S. A, indústrias queiteiro -% Requerente: Serralheria
micos Guarany Sociedade Anonima
Movilar Limitada •-•• Indeefrido.
Reunidas F. Matarazro.'

Diversos:

Privilégio de Invenção deferido
- Republicado por ter saldo com
Incorreções.
N. o 117.781 - Compostas de
amónio quaternário, sua preparação e composições farmaeéuticas
deles - Requerente - The Wellcome Foundation Limited - Repubticado Por ter saído com incorreções.

Térmoá:'
N.° 137.070 - Origmai modelo
de prendera universal - Requerente - Natale Suaolonzi & Cia.
Ltda.
- N. o 137.071 - NGvo rflOclelo de
trocadora unive rsal Requerente
- Natale Spaolonzi & Cia. Ltda.
-N. o 139.368 - Moio desenho
para manipulador do registro de
fogo a gás - Requerente - Fundição Brasil S. A.
N. o 139.489 - Nova e orit.lnal
configuração ornamental aplicada
a visores de dia-filmes - Requerente - Produções Audi-visuais
Vidion S. C.
NP 139.912 - Nôvo . e original
oonfiguração ornamental aplir-ada
a estufas esterilizadoras - Requerente -.Leopoldo 43arei.
N.o 140.301 - Mv° modelo de
panela - Requerenqte - Bercules
S. A. Fábrica -de Talheres.
N.o i O.721- Original rnceelo

EXIGÊNCIAS

EXPEDIENTE DO DIRETOR
- R.0,.2 de nuirço de-1964

EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
INDEFERIDO:-

Sálaclicato da Indústria de Vidros' e
NotifiCação
IP 445.043 - Capa de Bolsi) Cristais, Planos e Ocos no Estado de
São Paulo 1--! Opoente do termo ne- Uma vez decorrido, o prazo de re- Classe 36 - De Manufatura Back Limerci 114.147 '-- Privilegio de haveis, curso previsto pelo artigo 11 cia Lei mitada.
ção - Cumpra a eptigencia.
1-número 4.048 de 29 de dezembro de
N9 445.050 - A capa _mais leve do
General Ejectri e ampany
opoeni_1961 e mais dez dias -.
even- mundo Classe 36, De Manufate do termo número 133.665 - Cum ; tuais juntadas de recursos, e do mes- tura Back Limitada.
pra
exiOncia,
mo não se tendo valido nenhum Interessado, ficam notificadas os regerem- TITULO DE ESTABELECIMENTO
Móveis -Cimo Sociedade Anônirnz
tes abaixo mencionados a comparecer
Desenhos e modelos industçlais Opoente dos termos número 142.678 ,a
, INDEFERIDO
èste Departamento a fim, de efetuaR OPublicados por, terem nide) _e 142.679
It5.416los• Industriais
coso `Ineorreçnei.
rem o pagamento da taxa -final coa )1 N° 404,.429, ,„ Carpal ,Comércio. de
Cumpra PS exigènclas
cernentes a expedição dos respectivos Carne Paulista -- Classes 39 • 41 •

Dl -RIO OFICIAL (Seção In)

a birtz.? ' 7,

EXIGÊNCIAS
De Carpal Comércio de Carne Paulista Limitada.
N° 446.454 .-- Orfevrerie Chriabofie
N" 401.429 - Carpal - Comércio
de Carne Paulista - Classe 19 e 41 - Cumpra a exigência.
Comercial Auto PeN° 446.113
--- De Carpa]. Comércio de Carne Pauças Limitada
Cumpra
a exigência.
lata Limitada.
• ,.
Odeon - Classe 33
N" 406.066
DIVERSOS
De Companhia Cinematográfica Serradar.
149 403.579 - Chaa Pfidar ê Co,
Aguarde-se.
MARCAS INDEFERIDAS
Vimos:
Escobraz - Classe
N' 400,511
174.366' '.-e 174.367
14s. 174.368
38 - De Braz & Milani Limitada..
174.371
- 174.369 - 174.370
Classe 3 174.372
Redentil
N° 401.639
174.373 - 174.374 De Guiomar de Mello Figueira.
174.377 174.375 ,-- 174.376
N9 405.109 - Plumatex - Classe 174.378
174.379 - 174.380 De
Tecidos
Pluma
Sociedade
32 174.383
174.381
174.382
Anónima.
Indústria
Bril Sociedade Anônima
e Comércio •- Reconstitua-se os proOla
C. F B
N9 405.312
I - De Companhia Fabio Bastos Co- cessos, em seguida encaminham-se a
S.T.L. para exame da alteração de
•
ntércio e Indústria.
N° 406.026 -- Lider e.- Classe 14 nome.
De Líder Materiais de Construçáo
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Limitada.
INTERFERENCIA
N 406.168 -- iQdtclt - Lake 11
d... De Confecções Oriente Limitada.
Rio, 31 de março de.196-1
Classe
N' 406.184 - Ofta Lvix
Notificação
3 -- De Industrial Oftalmica Wiedade Anônima.
klraa vez decorrido o prazo de seN9 406.301
Framãr - Clame 8 urso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
- De Francisco João Marangonl.
9 415.589 - Ravinal
Classe 4 1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mes,-- De Ante S.P.A.
mo não se tendo valido nenhum inteCias- ressado, ficam notificados os requerenN° 445.855 - Selo Brinde
Adolf
Dietschl.
u 50 - De
tes abaixo mencionados a comparecer
Selo Premio - Clas- a êste Departamenta a fim, de efetuaN° 445.857
se 50 .--- De Adolf Dietschi.
rem 'o pagamento da taxa final coaSélo Ouro - Clas- cernentes a expedição dos respectivos
N° 445.859
*e 50 - De Adolf Dietscht.
certificados dentro do -prazo de sesN' 446.180 - Maranhão - Classe senta dias - na forma do parágrafa
único do artigo 134 do Código da
111 -..- De Comércio de Arroz MaraPropriedade Industrial.
nhao Limitada.
N' 447..574 - Unhem -- Glasse 40
MARCAS DEFERIDAS
- De Igino Tos].
N

EXIGÊNCIAS
Waleicvino Treviean
N 9 ,443.985
Preste esclarecimentos.
N° 446.060 - Ferol Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Preste
esclarecimentos.
/dl° 446.855 - Margarete Stanjek
Cumpra' a exigência.
DIVERSOS
Jornal dos Sports Sociedade AuóniNo pedido de apostila nas mareai de números 211.231 e 229.574
Apostile-se a mudança de sede domo
requerido.

ma

MARCAS DEFERIDAS.
Classe 41
N' 403.599 - Jeca
De ,Homilton Mayer dos Santos.
Classe
Nd .444.001
Vulcain
8 - De Fabrique des -Montres Vulcaia Et Studio Sociedade Anónima.

-

TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDOS
N" 403.562
Farmácia Luil
Classes Ir 2, 3, 48 De Farmácia
-Lull Limitada - Artigo 117 do Código.
N° 403.568 - Fábrica de Cerveja
- De'
Primavera - 'Classes 42 e 43
ArCervejaria
Alberto das Santo
s
tigo 117 do Código.

N

MARCA INDEFERIDA
N. 403.572 - Jardineira, - Classe
De CdeVelaia"Ilelauriti
J

I

•n

Termos:
- N9 392.753 - Sidercarl Classe
3 - De uímica QMédica Farmacêutica Limitada.
N° 403.408 - Blekopur -- Classe
1 - De Deutsche Gold Ind Silber
Rheideanstalt Vormals RoessIer.
Boletim Imobiliário
N° 403.450
De Jaime Casimira
-- Classe 32
Perianes Palma.
N° 403.650 - Luecazone Classe
42 - De Engarrafadora e Distribuidora de Bebidas Pirassununga Limitada.
.N9 404.163 Guarani Classe 6
--- De Comércio e Indústria de Máquinas Mont-Mor Limitada.
Crisval
Classe 5
N9 404.222
- De Crisval Sociedade Anónima Comercial Agro-Industrial e.- Com exclusão de cimento metálico.
N° 404.298 - Galeão-- Classe 41
- De V. de Sant'Anna & Companhia.
Classe 1
Joafar
N° 404391
De Joafar Importação -e Comércio
Limitada .Com exclusão de pedra
pone e tinner.
N° 404.405 - Medroxine - Classe
3 - De The Upjohn Company.
N° 404.439 -- Três Carregos
Filhos.
De Neves
Classe 42
Classe, 6
1\19 404.457 - Magic
- De Automobiles M. Berliet.
9' 404.470 Profrima- --- Classe
41 -e . Profima Promotora Economica
Industrial e Comercial de Frigor:ficos
Matadouros Sociedade 'Anónima.
14 9' 404.493 - Revista de Seguros
Classe 32 - 'De Flavi°•
e Bancos
•
Capllanch' MasCarenhae.
...y,s•

I

"
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MARCAS INDEFERIDA

N° 404.494 - Revista dos Segura-

dores e iBatiqueiros Ciam

32 --

De Flavio Cappllonch Mascarenhas.
N° 404.499 - Regepavi - Classe
16 ,-- De Regepav1 Construção, Pavimentação e Terraplanagem Limitada.
N° 405.453 Lanama - Classe 5
- De Lanama Indústria e Comércio
de Metais Limitada. ,
405.521 - Riam .- Modas ,-Classe 36 --- De Riam Modas Um'.
tada.,
149 405.533
Jardim São Paulo
Classe 41 --- De Adega 'Jardim São
Paulo Limitada.
N° 405.554 - Belvedere
Classe
21.
De Rádios Belvedere Limitada.
N°- 405.568 - F. A. I. - Classe 41 De F. A. I. Comércio e
Representações Limitada'.
N° 408.340 - Kombi
Clame 21
- De Valksvegen do Brasil, Indústria e Comércio de Automóveis Sociedade Anónima.
N° 422.819
Ferraço - Classe 16
- De José Maria Fernandes Rosiers.

Akran1
14 9 403.658
'Clame 3
d- De Laboratório Loubet de Produe
N° 403.667
Sliymastee - Classe
De A. J. Eletrônica Limitada.
8
TITULO DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO

149

EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
DEFERIDA •
9 403.451
Solisombra
Classe
42 - De Marie Brizard
Roger
Artigo 121 43 Código.
N

FRASE DE PROPAGANDA
- DEFERIDA
N'
- Sol e Sombçet
Classe 42 - De Marie Brizard & Roger - Artigo 121 do Código.

NOME COMERCIAL DEFERIDO
N° 593.651 - Lunaegás Indústria e
Comércio Limitada Requerente: Lualegas Indústria e Comércio Limitada
Artigo 109 número 3 do Código.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDOS -

N° 403.612 - Farmácia Navegaad
tea - Classe 3 e 48 - De Genero90
R. de Azeredo.''

. EXIGÊNCIAS
9 403.419 - Metalnave Sociedade
Anônima Comércia e Indústria Cumpra a exigéncia.
403.438 - Ounar Leh - Cumpra a exigêrcia.
N° 404.440 - Sociedade AgrIcila
Engenho Liberdade Limitada Cmapra a exigência.
No

149

UIVE:S.0S.
N 9 l 399.832 -- Companhia ti uinma
Industrial de Laminadas --' Aguardese.
N° 403.108
Casas União Modas
Limitada - Aguarde-se.`,„
N° 403.488 - Padaria' e Confeitde
ria Cruzeiro do Sul Limitada Aguarde-se.
NI* 403.492
Bar e Café Lanches
Roda Limitada - Aguarde-9e.
• N19 403.505
Enxovais Amaral Limitada - Aguarde-se.
N° 403.602 - Darify Riveiro
Aguarde-se.
N° 403.603 - Darcy Riveiro Aguarde-se.
N° 403.610 - Indústrias York Sociedade Andminia Produtos Cirúrgicos
Aguarde-se.
N° 403.640
Jader Gonçalves doa
Santos
Aguarde-se.
N° 404.434 Pneuac Sociedade
Anónima Comercial e Importadora -•
Aguarde-se.
Nr 408.690
Cervejaria Portugal
Limitada - Aguarde-se.
W 418.692 .-- Cervejaria Portugal
Limitada - Aguarde-se.
N° 421.493 --- Organização Irmdtoa
Campos de São Paulo Sociedade Anónima - Aguarde-se.
•
N° 427-.385
Superfarma Limitada
- Aguarde-se.

, N9 403.448
Cobil Construtora
Brasileira de Imóveis
Classes 16,
33 e 50
Requerente: Cobil Construtora Brasileira de Imóveis 'Limitada
- Artigo 117 número 1 do Código,
incluindo-se a classe 16.
9 404.052 - Tourist Hotel Distrito Federal
Classes 33, 41, 42 e
43 P Requeredre: Companhia Califórnia de- Investimentos - ,Artigo 117
EXPEDIENTE
DEI
ria
ramero 1 do Código.
N° 404.055 - Tourist Hotel São
Lourenço Cla.sses 33, 41, 42 e 43 Rio, 2 de abril de 1964
Requerente: Companhia Califórnia de
Notificação
Investimentos - Artigo 117 número 1
• ' Ilma.-vez decorrido o prazo de redo Código.
N° 404.341 - Orjue.on - Classe curso previsto pelo artigo 14 da Lei
33 - De Marcel Elbas Neri Ar- número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para evene
tigo 117 número 1 do Código.
tuais juntadas de recursos, e do mesd
14* 404.342 - Corridinho
ase- mo não se tendo valido nenhum 'Intee
se 41, 42, 43 e 44
De Restauraate ressado, ficam notificados os requerene Bar Corridinho Limitada - Artigo tes abaixo mencionados a comparecer
117 número 1 do Código.
a êste Departamento a fim, de efetuaNi° 404.441
Edifício °dama - rem o pagamento da taxa final conrierClasse - C.ondominio do Edi- nanica a expedição dos respectivos cerd
fício Odecc, - Artigo 117 nênn-eco • tificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do Código.
do artigo 134 do Código da ProprieN.0 404.490 - Tievisão Carioca - dade Industrial.
Classes 8,, 32 e 33 - De DC-TV
Rádio Sociedade Anónima 1,
Artigo •
MARCAS DEFERIDAS.
117 'número 1 10 Código.
1
^
Termos:
N , 404.49; -- TV Cacioca se 8. 32 e 33 - De. DC-TV Rádio
N° 445.234 - Fru-Fru ,-r- Clame
Soziedade ,Aaõeinca -e....,Artigo 117 w6- 24
De Varietex SsaladadfAnônincia
mero I' de "Cedf go ,
.
ç
&
Variedades Textis..
N

•

1076 Tèrça-fera,7

D1

R:3V.OF1CIAL (Seç

III)

Ab:it de 1964

American Steel Poundries Incorpora- ' Norte em favor de Outboard Marine gistrada sob número: 269.839 - 7 cone.
N° 445.351 Leocrem Classe
Esta- j imite do cliché, de propriedade de
41 - De Sopa! Sociedade de Produ- ted Transferência r ara seu nome Corporation Of Canada Ltd.
belecido no Canadá - Averbe-se o Outboãrd Marina Corporation - esta..
das marcar
tos Alimentícios Limitada.
Ninnero 228.240
Pear Lesa
contrato de exploração. belecido -nos Estados Unidos e • em
N° 446.087 - Limoeiro - Classe
NCuneret 239.989 -7Ride Contra
COM,favor de - Outboard Marina Corpo..
43 -- De J. Pereira Filhos
Anotem-se *as transferências.
Belgium Sociedade Anônima - esta• panhia.
SEA HORSE
belecido na Bélgica. - Averbe-se
OUTMOARD MARINS CORPORAT/ON
Titular:
Conipanhia Antartica Paulista IndúsMineis - U. S. A.
EXPEDIENTE DA 'SEÇÃO DE
contrata. de e5tplornção.
tria Brasileira de Bebida.á e Conexos -TRANSFERÊNCIA e ALTERAÇÃO Pede para ser anotada na marca: Basta
¡Amaciada: OUTBOARD MARINS munia 5.1.
Bruges Belgies
DE .NOME
-- Número 175.298 - A transferênAnotem-se.
TRANSFERÊNCIA DE NOME DA cia e alteração de nome
Por despacho do Sr. Chefe da SeAlteração de nome de Ernesto BasTITULAR DE PATENTES
Irmãos - Para Ernesto Basta ção foi mandado averbar o contrato
ta
de exploração da marca: Sea Horse Titulara OUTBOiRD WIRE CORPORATION
Companhia.-•
Rio, 2 de abril de 1964..
Irmãos
Minais U. 5. A.- registrada sob número - 194.632
Alteração
de
nane
dese
para
CerveSociedade Anónima White Marfins jaria Alta Paulista Sociedade Anônima. - constante do clichê abaixo de progleenciadat OUTBOARD MOINE IZI.On 2.A.
.
Bruges - Bélgica
-- Transferência para seu nome das
priedade de: Outboard Marina CorpoAaeração de nome desta para: Cer- rat:on ..- estabelecido nos Estados Unipatentes:
W 60.453 - Privilégio de inven- vejaria Bavaria Sociedade Anónima dos e em favor de - Outboard Ma•
Indústria de Bebidas e Conexas - rine Belgium Sociedade Anônima ção.
Por despacho do Sr. Chefe da Se.
• N° 60.591 -- Privilégio de inven- , Transferedfcia desta tirana para a te- estabelecido na Bélgica. - Averbeção foi mandado averbar o contrato
ção.
querente.
se o contrato de exploração.
de exploração da marca: Lawn-Boy,
N° 63,725 - Privilégio de Uiveitonio de Paiva - TransfeJosé An
-registrada sob número: 269.840 çso.
rência para seu tome da marca: Itauna
número 444.285 AnoteSEP. FORME . constante iclo clichê abaixo, de pro.
N° 64.243 - Privilégio de inven- -seTêrme
. Titulara OUTBOARD MAR/NE CORPORASIOIT priedade
Outboard Marina Cora translerênba.
ção.
Mineis - 0. 6. A.
poration estabelecido nos Estados
N" 65.752 - Privilégio de invenpeescledae OUTBOARD NAME CORPORATICBC
EXIGÊNCIAS
Unidos e em favor de: Outboard Ma.
`ção.
OP ÇANADA LTD.
rine
Corporation of Canada Ltd --•
Outáric
Carumi‘
r.." 66.145 -_,Privilégio de inven: • Tonbrás - Sociedade Anônima Inestabelecido no Canadá. - Averbe-se
ção.
dústria e Comércio de Aparelhos ElePor despacho do Sr. Chefe da Se- o contrato de exploração.
- N 9 - 67.553 - Privilégio de invent-. trônicos Na' transferência do reg's- ção foi mandado averbar o contrato
tro 169.503 - Compra a exigência. de exploração da marca - Evinrude
çãoFioravante Salvador Na transfe- - registrada sob número: 256.679 N" 67.688 - Privilégio de invenLAINN-UOY
ção.
rência. do têrrno número 444.280 -- constante do clichê abaixo, de proTitular.
DUTBOARD MARINE COMPORÁS/00
a exigência.
priedade de Outboard Marina Caiporaillinofs - U. 6." A.
Térnio número 94.731 - Privilégio Cumpra
neional Carbon do Brasil Socieda- tion - estabelecido nos Estados Unide invenção.
•Lie:melada, OUTBOARD RAPINE CORPCaATIOP
de
Anônima - Na averbação de con- dos da América do Norte e em favor
oP CANADA LTD.
nano número 146.448 Privilégio trato
Cotaria - Canadá
da
marca
número
239.656
de:
Outboard
Marina
Gelgium
Sociede invenção - Anotem-se as transfeDiga sôbre o clichê.
dade Anônima - estabelecido na Bélrências,
gica - Averbe-se o contrato -de exDIVERSOS
ploração.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Por despacho do Sr. Chefe da SeTRANSFERÊNCIA a LICENÇA
ção foi mandado averbar o contrato
•Chivas Brothcrs Limited - No P eEIWIDRIMUDiede exploração da marca: Johnson
'Rnstanri bJTBOARD num CORPORATAJA
de anotação de mudança de enTRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO dido
Minais - U. C. A.
registrada sob número: 276.921
dereço
na
marca
número
171.713
DE NOME DE TITULAR
Liceu:iodos OUTBOARD MAPINE BELGIUM. B.A.
constante do clichê abaixo, de prod
Anote-se a mudança de endereço da
Bruges - Bélgica
PROCESSOS
priedade de: Outboard Marine Corpo..
sociedade titular para 111-113., Ren- estabelecido nos Estados Uni
frew
Road
Paisléy,
Escocia.
-Por despacho do Sr. Chefe da Se- ration
Rio, 31 de março de 1964
dos da América do Norte e em favor
ção
foi
mandado
averbar
o
contrato
Pede • EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Rossi S. P. A.
Martini
de exploração da marca - Evinrude de: Outboard Marina Corporation of
para ser anotada nas
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
- registrada sob número: •256.697 - Canada Ltd - estabelecido no Canada
Martini - Número 169.056.
constante do clichê abaixo, de proprie- - Averbe-se o contrato de exploração.
Rossi .-- Número 163 040.
USO AUTORISADO D MARCAS dade
de: Outboard Marina Corporation
Martud - Número 165.289 As
- estabelecido nos Estados Unidos da
Johnson
Rio, 31 de março de 1964
alterações do nome da titular - Ano-,
América do Norte e em favor de:
Titulai
tem-se as alterações de nome.
OUTBOARD MARINS CORPORATION
ii rtigo 147 - Parágario P e do Outboard Marina Corporation of CaMinais - U. 6. A.
Representações São José Limitada Código da Propriedade Industrial.
nada Ltd - estabelecido no Canadá.
.610suicladel OUTBOARD MARINS corteorazros
Por despacho do Senhor Chefe da - Averbe-se o contrato de exploraOP ANADA LTD.
- Transferência para seu nome da
• Cetro - Canadá
marca - RiCal - Númeo 173.593 - Seção foi mandado averbar o Zontrato ção
de exploração da marca Hydrozets Anote-se a transferência.
Clf. hl RU De
Sergipe Sociedade Anônima C.0mér- Registrada sob 217.020 - Constante
Titular:
eJTBOARD MARINS CORPORATION
do
clichê
abaixo,
da
propriedade
de
- cio e Indústria - Pede para ser anominou u. e. s.Por despacho do Sr. Chefe da Se.
tada na marca Sergipe - Número Merck Co. Inc. - Estabelecido nos
ção foi mandado averbar o contrato
Licenciada: OUTBOARD NARINA CORPORATION
DP CAMADA LTD.
185:509 - A alteração de nome da Estados Unidos da América do Norte,
de exploração da marca - Johnson
°etário - Cansa
titular -• Anote-se a alteração ,de no- e em favor de Merck Sharp Dohme
- registrada sob número: 276.921 --n
Sociedade Anônima Indústrias Quimime.
Por despacho do Sr. Chefe aa Se- constante do clichê abaixo, de proprieSas e Farmacêuticas estabelecklo em ção foi mandado averbar o contrato dade de : Outboard Marina .Corpora.
Carlos Alberto dos Santos .-- Trans- São
Paulo - Brasil - Averbe-se o de exploração da marca: "M"..
re- tion - estabelecido nos Estados Uniferência para seu nome da marca: contrato de exploração.
gistrada sob número 269.839 - cons- dos da América do Norte e em favor
Correio da Noroeste ..- 1\1 3 198.286 tante do clichê abaixo, de propriedade de Outboard Marina Belgium SociedaAnote-se a transferancia
de: Outboard Marina C,orporation - de Anônima - estabelecido na BélScreen Gems, Inc. - Transferência
HYDROZET$
estabelecido nos Estados Unidos da gica. - Averbe-se o .contrato de est.
,
para seu nome da ruarea: Rin-tin-Tin
América do Norte e em favor de - ploracão.
.- Número 208.977 Anote-se a
Proprietielà • '
Outboard Marina Corporation of Catransferênc ia.
,ERRCK (tt CO, .
nada Ltd - estabelecido no Canarã.
Tapeçaria Real Limitada .- Trans- Averbe-se o contrato. de exploraJohnson
lei-Ceia para seu nome da marca:
ilconciada_,_
ção.
Titular: OUTPOARD MARINS CORPORATIOT
Tapeçaria Real - Mimara. 211.609 - (MERCK SRARP & DORME S/A,,
Illincis U. 6. A.
Anote-se a transferência.
IND. WIM. FARMACÊUWICA,14cenciodai OUTBOARD MARTNE BELGIUM S.A.
Química Inousttial Rubi Limitada Bruges - Bélgier
TransferênCia para seu nome da marca:
•
RtiSi Número 226.332 -'AnoTitulara
Por despacha do Senhor Oleie da
CDTBOÁRD MAnir CORAURAT
Minais U. 8.
te-se a tramferéncia; Seção MI mandado averbar o contrato
:Por despacho do Sr, • Chefe cia Seçãb foi mandado averbar o contrato
CORPORATIC51;.,
' Ryuko Sociedade' Anônima Indústria, de exploração :da marca: .Sea Horse
14.114,4da: 210:!itit'
de exploração da mffrea: Milwards Comércio e Impyorração • Pede para 2-- Registrada sob número 194.632 266.264 •-ser anotada na ;rateai Ryttko Na- Const4nte do •itlinhë abaixo, de pro. registrada. sob' número:
constanté do 'crch"ê abaixa, de proprie.Por deêpaeho do Se. C?iefe dame.-o 215.867 .-..A .,-alteração do nome pijedade de 'Outboard Marina
Estabelecido dict :foi , mandado , .ayerbar o contrato dade , de Needle Industries „Limited
alteração de aufanfuring ComPany
da titular.-o Anote-se
nos Estados Unidos da :America dó de exploração da marca:' "M"' - et- estabelecido . im Inglaterra e em fa:,,tee
nome. -

r

I

r

f'',

•

Terça-feira 7

-JIARIO OFICIAL - (Seçáo III)

n

de - Linhas Corrente Sociedade Anaalma - estabelecido em S. Paulo Brasil.
ploraçrio.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PRORROGAÇÃO

Averbe-se o contrato de e K(

proprietária
NEEDLE INDUSTRIES ,LTD,

Autorizada
rffura-MIRENTE SP,
;
nffiemeennen
OWARp?..
666
er

oc

O

o

4'ee D
• pula .iírtnuft~
IINGt.NO

EXPEDIEATE DO DIRETOR DO
SETOR DE RECEPÇÃO,
INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO
Ri), 2 de abril de 1981
.
Exigências:
Humberto Nobre Mendes e Jose( Grabenweger . - Noepedido de
restauração da patente 42.306:
privilégio de invenção. - Mantenho a exigência.
Gastou Burello e Cia. Siderúrgica Nacional - No pedido de
restauração da ' patente 54.637 Privilégio de Invenção. - Mantenho ,a exigência.
Rheern Senotubo Metalúrgica
S.A. - No pedido de paganlento
de anuidade da patente 58.655:
privilégio de invenção. - Cumpra
a exigência.
Henrique Martiniana, Wahlheirn
- No pedido de anuidade de patente 59.463: privilégio de invenção. - Cumpra a exigência.
Notificações:
São convidados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer
a este Departamento, a fim de
efetuarem ti pagamento da taxa final dos seguintes processos:

Rio, 31 de março de 1964
Exigências

Termos: IN. 238.232 - Fred. Figner
Cia. Ltda. (Casa Edison.).
Cumpra a exigência.
N.° 261...;98 - A Retifica Modelo Indústria e Comércio S.A. Cumpra a exigência.
N. o 267.077 -- Laboratório
maquion Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 274.829 *- Laboratório Ra:.
vem Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 462.102Cirei S.A. Cumpra a exigência.N.° 478.957 - 478.958 478.980 - 478.981 - 478.982 478.963 - 478.964 "- 478.985 478.966 - Walter Comércio e Representações S.A. - Cumpra a
exigência.
603.875
Bekman & Cia. Apresente procuração.
N. o 608.331 - Los Fils de M.
Boccara. - Cumpra a exigência.
N. 0 _608.437 - Chernische Werke Albert. - Mantenho a exigência.
N. o 609.042 - 628.139 - Laboratório Goulart S,A. - Cumpra a
exigência.

N'.2 809.423 - Magg:oni & C.
S.P.A. - Cumpra a exigência.
N. 0 610.321 - Union Carbide
And Carbon Corporation. - Cumpra a exigência.
N.°. 818.580 - Athayde Pecly
Daflon. - Cumpra a exigência.
N.°' 616.913 - Almeida Cardoso
& Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
-N. o 621.537 - Waldemar Pata*
Freitas Santos e Antônio José
Gonçalves Moreira Leite. - C,un g
-pra'exigênc.
N.° 828.261 •- F. Miranda &
Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
.
Termos:
N. 0 828.359 Bril S.A. IndúsN. 52.536 - Irmãos Dei Ry Li- tria
e Comércio. - cumpra, a eximitada - Modelo de Utilidade.
gência.
N.° 65.416
Murry Tall N. o 629.378 - Fábrica de Bilhavilégio de invenção.
res Taco de Ouro Ltda. - CumN. 67.715 - Hans Wessel
pra a exigência.
Privilégio de invenção.
N. 0 629.383 -7- Empresa de CiN. o 71.839 - Aloisio Olavo Luz, nemas São Paulo Minas S A _
Orlando José Luz, Renê Mesquita Cumpra a exigência.
de Oliveira, Hermann Rodalf LeN.° 629.391 Resenhai S A
in. Francis° José Pupp, johann Indústria e Comércio. - Cumpra
Libenberger - Firedrich Wilhelm a exigência.
- Stopel - Tordis Elizabeth BR= • N. o 629.402
Chas. Pfize &
lington - Ana Oml Therezinha Co. Inc.
Cumpra a exigência,
Bullos Edel - Modelo industrial.
N.° 629.527 - Empresa Cinematográfica Pathé Indústria .5 CoDiversos:
Daimler Benz Aktiengesellschaft mrcio ,Ltda. - Cumpra a exi- Na prorrogação da patente nú-; gência.
N. o 629.898 - Comercio de Temero 2.142: modelo industriai: -' cidos
B. Monteiro S.A. - CumArquive-se.
pra a exigência.
Metalúrgica Bender Ltda. - No
N. o 629.914 - W. M. Dorman
pedido de prorrogação da patente Fe Company Lirnited. - Curnpr
n. 2A93: modelo industrial. - a exigência.
Torno sem efeito o despacho de
N. o 630.019 - Indústria Helioprorrogue-se, publicado em 4 de gráfica Leopoldo Machado S.A.
março de 1984, urna vez que o pe- - Cumpra a exigência.
dido foi feito fora do prazo legal.
N.° 630.072 - Farmácia BoaDe Danske Mejeriers Maskinfa- - ventura Ltda. Cumpra a faibrik: A.M.B,A, -No pedido de gência.
apostila na patente 63.601 - Pri,
N. o 630.073 ---Farmácia Impe.
vilégio de invenção
Apostle-Se. rial Ltda. - Cumpra a extOncia,
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N.° 830.079 - Indústria de
DiverSos:
Calçados Vitória Ltda. - Cumpra a exigência.
Olin Mathieson C1ieniictj CorpoN. 630.080 - Helal S.A. Co- ration - No pedido de apostila de
mércio e Importação. - Cpmpra marca n.° 279.041 - Faça-se e
a exigência.
seguinte apostila averbado o conN. 0 630.119 Clark Equipa- trato de exploração a favor de gh.
ment Company. - Cumpra a exi- R. Squibb t'ts Sons S. A. Produtos
(Mímicos, Farmacêuticos e .13io113-gência.
gicos.
•
N.° 830.282 - Manoel Alberto
da Fonseca. - Cumpra a.' exi g
Wintbrup Products, Inc. -• No
, ndia.
Pedido de apostila das marcas núN. o 830.339 - Virol, Limited. meros 281.3" 281.555, 286.10B
e 286.404 - Façam-se as seguiu..
- Cumpra a exigência. apostila - Averbado o contra?
N.° 630.345 - Executores' Of tes
1,o de .exploração a favor de The
James Mills Limited. - Cumpra Sidney
Roas 0o.
a exigência.
Tèrruffi.i:
N.° 630.398 - Distribuidora de
Materiais para construções e artiN. o 532.685 - Eletrônica logos sanitários Dimaco Ltda. - • dustriaJ S.
- Aguarde-ac.
Cumpra a exigência.
N. o 579.171 - Irmãos VentuN.° 630.519 - Fábrica de Cal- racci S, A. Indústria e Comércio
çados M. O. Ltda. - Cumpra a - Aguaede-se.
'
exigência.
N. o 606.633 - Transportes CaN.° 4330.533 - Anicham Pro- tarinense S. A. - Nada há que
ducts Inc. - Cumpra.a exigência. deferir em face' do tegi
S tc.0 .11101r
A. I. Azevedo tacto.
N.° 630.544
Cumpra a exigência:
N.° 607.631 - Federação Ma• •N.° 630.626 - eiva Comercia fropolitana de Basketball - Nada
e Indústria de Válvulas Ltda. - há que deferir em face do regisCtunpra a exigência.'
tro apontado.
N.° 630.818 - Alc. cânica. e ReN. 0 .60-9.106 - Benjamin & Johpresentações Santa Candida• Ltda. nes, Incorporaled - Nada há que
- Cumpra a exigência.
deferir em face do regi-tro
- N. o 630.838 - Manoel 1:11erla- Lado.
kian S. A, Indústria e Comércio
N.° 009.498 - Laboratório
de Calcados - Cumpra a exi01- Dueto S. A. Indústria Fa r macêueia.
tica - Aguarde-se.
N. 0 630.815 - Farmácia KosN.° 613.129 - Diamond Walipit
mos Ltda. - Cumpra a exigência. Growers, Inc. - Aguarde-se,
N.° 630.851 - lermanny
N. o 617.300 - Laboralórios
dústria e Comércio lie S. A. - Farmacêuticos Vicenle Amato- Cumpra a exigência. Usaifarma S. A. - Aguarde-se.
N.° 630.875 - EmpreendimenN. o 617.373 - The 1tos,ImObiliários Panamé Sociedade Compaily - Aguarde-se.4. D. Catilk
Lida, - Cumpra a exigência.
Na. 629.480, 629.481, 629.482
N. 0- 630.90/ - Fábrica de La- G26.483 - Afacire s. A. Mat eris iso
ticínios Savi S. A. - Cumpra a de Construcão - Aguarde-se o
exigência,
prazo.
N.° 629.588 - Perpando ro.rraz
N. o 630.907 - Rubens Franco
n.le Mello - Cumpra a exigência. - Aguarde-se o prazo.
N.° 629.589 - \'i uva André do
N.° 630.909 - -Condomínio do
. [Ida. - AguarEdifício 13arão de Petsoópolig - Moraes & Cia
de-se o prazo.
Cumpra a exigência.
N.° 630.025 - Laboratório CaN.° 631.000 - Cia. Textil São
Martino' -- Cumpra a exigência. pivarol Ltda. - Agua rd
N.° 631.005 - Angelo Alilani prazo.
S. A. Indústria e Gomarei() -N.° 630.121 - Alartini & Hossl
Çum-pra a exigência.
S. P. A. - Aguarde-se o prazo.
N. o 630.309 - Laboratório FarNs. 631.021, 631.025, 631.02-6 e
631.027 - Indústrias Químicas macêutico Internacional S. A, Anhembi S. A. - Cumpra a exi- Aguarde-360.5%2prazo;;:aianca San(4
gência.
N. o 631.078 - Oscar Cbrdciro Antônio Ltda. - Aguarde-se o
de Almeida - Cumpra - a exigên- pra ZO.
N.° 030.617 - Bebidas Canadá
cia.
-t
Ltda. - A g 1iarde-s..0 o prazo.
.N.° 631.085 - EmpreendimenN.° .630.648 - Sociedade
tos . Imobiliárias Panamé Socieda- rilirciai de Re p resentações RegCo-.
de Ltda. --...,Cumpra a exigêacia. Brasil Li da - A gua rdensedo
o
N. 0 631.688 - Luis Lucio & Cia. Prazo.
Lida - Cumpra a exigência.
.N.° • 630. 767 - A ema ido FerN. ;:, 031.089 - -Cia. Paulista
de Loura Estie-Cl:uh - Cumpra a nandes & Cia. --- „, Agaarde-se o
exigêneia.
praz.
N. 2 630.709 - EmpreendimenN. o 031.090 - Aligg Cia. lar tos Panamé Sociedade
portadora de Produtos Alimentí- Ltda. - Aguarde-se o prazo,
cios Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 63-0.876 -Sm p reendimenN.° 631.285 - Dr. A. Wander ros Panainé Sociedado
S, A. - Cumpra a exi&encía.,
Ltda. - Aguarde-se o prazo,
N.° 631.746 - Cunha & .Cia. , N.° 630.895 - 630.895 Ltda. - Cum p ra a
()cifrai S. A. Indústria e CcuOrcio
N.° 631.7.17 - Sr James' Mia- - Aguarde-se o prazo.
Ns. 631.061 e 631.062- - • Ernrag ,do. Brasil S. A. • Produtos Far=
marradicos.
çtimpl`a a èxl!gfin- prèsw , - de Trans porl e Marimba'
,
'

Agtin PdP-50

„

,

•
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( Na. 631.063 e 631.085 - 8. A. EXPEDIENTE DO DIRETOR DO
Brasileira de Tabacos Industriali• ãAllVIÇO DE nEcE p ao INFOR' MAÇXO E EXPEDIÇÃO
atidos - SABRATI - Aguarde-se
o prazo.
De 2 de abril de 1964
N.o 631.685 - Laboratório Vitex Ltda. - Aguarde-se o prezo.
Notificações:
N.o 632.559 - Torrefação e MoSão oon,vidados os requerentes
game do Café e Ural Ltda. abaixo mencionados a comparecer
;Aguarde-8c o prazo.
a éste Departamento, a fim de efeN.o 813.496 - Laboratório tuarem o pagamento da taxa final
Kraemer Ltda. - Prossiga-se doe seguintes processos.
como registro avo, clichê publiTêrmos:
cado em 14 de fevereiro de 1904
marca Salvação das Senhoras - ' N.o 144.772 - Marca - Cristal
olasse--8 um preparado farmacêu- Japonez Fontoura de Instituto Metico - estabelecido no Estado do dicamenta Fontoura S. A.
titio Grande do Sul pasisando a conN.o 152.151 - Marca - Destar o prazo de oposição desta data perta de , David C. da Silva..
cm diante, devendo o requerente
N.o 103.95.0 - Méca -Coringa
apresentar novos exemplares sem,
de Indústria Metalúrgica Nossa Sereferência a prorrogação.
nhora Aparecida S. A.
N.o 618,539 - Requefente N.o 185.522 - Marca - Pan
Betar, Engenharia e Imóveis Ltda. Cirúrgi ca do Pan Cirúrgica Ltda.
- Prossiga-se corno registro ndvo,
N.o 332.628 - Marca - Sanoreg istro de nome civil Deter, En- Ped do Calçadas Parquet S. A.
genharia e Imóveis Ltda. -PasN.° 341.928 - Marca -Gennuisando a contar e prazo de oposição desta data em diante, clichê ne de indústrias de Peças Para
Tratores e Automóveis Ipetal Liem 10-3-64.
ninada.
N.o 616.9011 - Almeida Cardoeo
N.o 350.532 - Marca - Suco
Cia. Ltda. - Prossiga-se como de Colonia de Studart S. A. In, lúaregistro nêvli, clichê publicado em iria e Comércio.
12 de março de 1563 --Marca Exigência:
'Ararobina - Classe 3, produto
farmacêutico estabelecido no EsN.o 461.956-- CBE. - Cia.
tado da Guanabara, passando a Brasileira de Extrucão - Man..
'cantar o prazo de oposição desta tenho a isigência.
data em diante, devendo o requerente apresento novos exemplares
sem rederência a prorrogação.
NOTICIÁRIO
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
\ EXAME FORMAL

uposições:
Coanércio e' Indústria Leme &
Cia. Ltda. - Oposição ao térmo
n.° 107.057 - Privilégio de inVenção de Carlos A. Seibel.
Ornei S. A. Indústria e ComérTèrfflOS
cio - Oposição ao têxmo 108.295
N.o 3-83.257 - Indústria de - Privilégio de invenção de Spar- Meias Ciro Ltda. - Cumpra a kler Indústria e Comércio de Filexigência.
troa Ltda.
N.o 386.958 - Ronaldo GonçalIndústria Inajá .Artefatos, Copos,
ves Cortes - Cumpra a exigência.
N.o 893.708 - Indústria Seme- Embalagens de Papel S. A. - Opo
-siçãoatêrm12.957-Privlé
raro 8. A. - Cumpra a exigêngio de invenção de Julian Louis
cia.
/teynolde.
R.o 894.075 - Claudio Ferreira
Marmitex Indústria e Comércio
a- Cumpra a exigência.
N.o 394.383 - Miguel Falcone de Embalagem para Refeições Lr
Penteado -.- Cumpra a exigência. ninada -- Oposição ao têrmo núN.o 418.405 - Mecanica Alfredo mero 112.957 - Privilégio de inLippi S. A. - Cumpra a exigên- venção de Julian Louis Reynolds.
Cia. Ultragaz S. Á. - Oposição
cia.
ao térreo 113.436 - Privilégio de
N.° 43-9.168 - M. K. 8, Cone- invenção
de Giordano Bruno Bistxuções Eletro Mecánicas Ltda. marck,
Cumpra a exigência.
N.o 439.930 - José Di Mace
Ika Irmãos Knopfalz S. A. InCumpra a exigência.
dústria e Comércio - P OSI OLO ao
N. o 440.030 - Socinencil So-' Urano 113.450 - Privilégio de
piedade Civil de Engenharia Civil invenção de Cornelio Leite da
Ltda. - Cumpra a exigência.
Cunha.
N. o 440.0.36 - Vittorio Orlandi
indústria Metalúrgica São CaeCumpra a exigência.
S. A. - posição ao tênia°
N.o 440.079 - Extra Lanche tano
ti O 113.460 - Privilégio do inLtda. - Cumpra a exigência.
venção de Oornelio Leite da Cunhá
N.° 440.060 Regional Abastecimento e, Comércio Ltda. - Cum - 1 Aços Villares S. A. - Oposição
ao tórmo 1113.677 - Privilégio de
pra a exigência.
N.o 446.403 - Sociedade Indus-1 invenção de Juan Carlos Palacios.
trial e Comercial deBebidaa CeAços Villares S. A. - Oposição
relepe Ltda. - Cumpra a exigènOrme 116.678 -- Privilégio de
cia.
invenção de Juan Carlos Palacies.
. ,
N. o 40.3W - Clo.donálato do
Douglas Raclioelétrica S. A. Qkfreon Ânus - Apresente °Pos ição ao tèrino 118.4)48 - Mcproompoille,
Alo de totaNade.de.Jjelpz Barvall,
--------DE MARCAS
De 2 de abril da 11H11
• exigências
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Wilsen Nunes - Oposição ao
têrmo 127.604 - Privilégio de Invenção de Dello Spessotto,
Lidice S. A. Indústria e Comércio de Plásticos - Oposição ao
tênmo 134.913 - Modelo industrial de Temi Amemiya.
Usa das Antenas Rangei Ltda.
- Oposição ao tt..‘rnio 138.737 Modelo industrial de Benedito
Campos de Almeida.
Carlos Ferreira Bernardo Oposição ao termo 142.026 - Modelo do . utilidade de riermann
Frank.
Cia. de Canetas 'Cornpactor Oposição ao têrmo 142.020 - Moddlo de utilidade de liermann
Franck.
Lidice S, A. Indústria e Comércio . do PláWcos - Oposição ao
termo 142.736 - 'Modelo industrial do Fábrica. do Brinquedos
Lionella Ltda.
Do . 31i1lus Comércio e Indústria
de Roupas S. A. - Oposição ao
têrmo 145.432 -. Modelo industrial de Soutien e Morim.° S. A.
Indústria Metalúrgica São Caetano S. A. - Oposição ao termo
n.o 147.250 - Modelo industrial
de Cia. Fábrica de Botões e Artefatos de Metal.
•
RETIFICAÇÕES
, Termo 139.548 - modelo industrial - N6vo e original modelo', de
cabide - para o nome do requerente - Mozei Zaitiman. - Pontos publicados em 31 de março de 1964.
Termo 153.467 - modelo de tatilidada para - Permentador cilíndrico de amêndoas de cacau --a estabelecido no Estado da Bebia - Requerente - Edith Goebel - depositada em 8 de outubro -de 1963. 1 - Fermentador cilíndrico de amêndoas de cacáu. caracterizado por um
tambor de táboas justapostas, com
uma pluralidade de orificiers,rotativo, com , um eixo interno provido de
garras, cem calhas internas em
perfuradas, de abertura regulável, e
com cilindros internos' também perfurados,. dispoztos em posições aproximadamente diametrais. Tosei: sete
pontos.
Termo 140.331 - modelo industrial para - Nemo modelo de celça
higiênica para uso feminino - requerentes para - Ernesto de Souza
Mala e Ademar Ayres - Pontos publicados em 31 de março de 1964.
Termo 153.518 - modelo de utilidade para: Fermentador de Amên-

doas de cacau - requerente - Edith
Goebel - estabelecido no Estado da
Bahia - depositada em 9 de outubro de 1963.
1 Fennentador de amêndoas de
cacau, caracterizado por uma caixa
rotativa com duas seções, uma, su:..
perior;arredondada, e outra inferior,
afunilada, com as paredes providas
de uma pluralidade de orifícios, dita
caixa tendo, internamente, um eixo
com garras paralelas e duas mi mais
calhas em 97" de engulo reg-aolável,
ditas caibas sendo também perfuradas e dita caixa tendo os cantos internos vivos eliminados por tarugos,
g seção inferior afunilada sendo revestida, internamente, de Inaterial
plástico. Total sete pontos.
Termo 140.955 - 'modelo induetrial para: Tacos para aealhiL,a m3rjaft

filetes embutidos Requerente Parquet Paulista S. A. - Pontoe
/Jubilo:idos em 31.de março de 1964.
Termo 153.338 - privilégio de invenção para - Aperfeiçoamentos relativos a abridor e separador de frutos amendoados - requerente: W,alter Luttgens Halifax estabelecicie no Estado da Guanabara - em
4 de outubro de 1963.
1 -. Aperfeiçoamentos relativos a
abridor e separados de frutos amendoados, caracterizados por dois tapetes, transportadores formando, cada,
um, um circuito fechado, dispositos
em alturas diferentes, o superior sea.
do inclinado em relação 'ao inferior,
ditos tapetes sendo movimentados por
engrenagens 'montadas em uma estrutura-suporte, o conjunto sendo provido, com o tapete inferior, de Mn
depósito de frutos abertos contendo
uma roda depás, reguido de um cilindro rotetive, perfurado em ou em
tela, inclinado cal relação ao plano
horizontal. Total quatro pontos.
Termo 140 ..956 - modelo industrial para: Tacos para soalhos com
filetes embutidos - Requerente: Parquet Paulista S. A. - pontos
publicados em 31 de março de 1964.
Termo 140.957 - para - modelo
industrial - Tacos peça soalhos com
filetes embutidos - Requerente: Parquet Paulista Ltda. - Pontos
em
•
31 de março de 1964.
Termo 141.669 - modelo industrial: Nova configuração de prateleira aplicável em veículo - Requerente: Henrique Tavares da Silva pontos em 31 de março de 1964.
Termo 140.959 - para: Tacos
para .soalhos com filetes embutidos
- requerente: Parquet Paulista S.
A. - Pontos em 31 de março de
1964.
1
Termo 140.958 - modelo industrial - Tacos para soalhos com filetes embutidos - Requerente: Parquet Paulista S. A. - Pontos
em 31 de março de 1964.
Termo 108.067 - modelo de utilidade para: Uma válvula de vedação
de objetos 6cos insuf: Aveio - Requerente: Indústria tfniverson Ltda.
- / - N8Vo modelo em tampa de
válvula do vedação de objetos &os
Insufláveis, caracterizado pelo fato do
pino' de vedação com cabeça substancialmente larga, ser ternovíve le de
material menos consistente do que a
do corpo da válvula a ser encaixado
no orifício circular, provido na válvula. - Total para dois pontos.

Privilégio as
invençãe
TERMO N.á 112.988
2 de setembro de 1959

Requerente: Irmãos Gelain - Buo
Paulo,
Titulo: Novo rolamento, apli.cávtl
especialmente em enceradeiras. Privilégio de Invenção.
1. 0 - Novo rolamento, aplicável os,
pecialmente em enceradeiras, carac-

terizado por ter o disco externo formado em peça" ún:ca maciça ou em
duas 'metades estampadas, superpostas e t rigidamente solidarias entre si`,.
ambas providas de abas centrais .
clinadas, formadoras de canaleta

assento para , as esferas,. e.
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19 Máquina para estender a parl•
• TZRMO N° MAM.
to sendo dotado de orifíceos interva- no dito alojamento, para controlar o
de cima e a parte dianteira da fOr
lados para fixação, por exemplo, ao fluxo de gás que se escoa através a
ma tendo pegadores para esticar
17 de dezembro de 1950
disco porta-escova da enceradeira. válvula no corpo, e recursos associaparte superior (peito do pé) de um
com todos os três no dito corpo, alojamento e cabeça terminal para A. Carina & C. S. p. A. — Itália. sapato para ser confeccionado no sene
prendêlosn uma relação de monta- Titulo; Suporte para fusos de má- tido da altura, um par de limpadorei
TaIRMO el.0 113.262
quinas têxteis e processo para a sua para limpar a margem por melo de
gem. Total de 8 pontes.
fabricação — Privilégio de Invenção. tensão do lado superior internamente
•
15 de setembro de 1959
•1° suporte para fusos de máquina sôbre a base do sapato, dispositivo de
têxtil, compreendendo uma parte tu-. fôrosc motriz disposto livremente para
TÉRMO N9 114.159
Barsoumian
Requerente; Zoppi
bular fechada inferiormente, com acionar o pegador e dispositivo de
erineos — são Paulo.
motriz disposto livremente para
Requerente: Harpen — Wyman flange e parte filetada para a fixa- fôrço
Titulo: Aperfeiçoamento em calçação do suporte na banca da máquina acionar os limpadores, caracterizado
Company — atados Unidos da An
dos. — Privilégio de Invenção.
têxtil, braço para a sustentação do pelo fato que durante o movimente
rica.
gancho de retenção do fuso ou alo- de limpeza, interna dos liznpadoree
— Aperfeiçoamento em calçados,
caracterizados por compreenderem , Título: Válvula de Gás Termostá- jamento, em correspondência com a (92, 92) uni mecanismo (414, 416, 418.
extremidade superior para o coxinete 438, 140) e acionado para deslocar
tuna estrutura infra-sola, formada tica — Privilégio de Invenção.
progressivamente o contróle da mar,
inicialmente por um salto de madeira
1. Unia válvula de gás termostá- do fuso caracterizado pelo faro de ser
ou equivalente, provido em sua parte tica, caracterizada por compreender constituído por uma estrutura com- eem da parte superior (U), impelido
anterior de um corte vertical trans- um elemento de válvula operável posta na qual a parte formando o as- pelos pegadoras (91 ou 98 ou 913) e 00
versal, estendido pela metade de sua manualmente. móvel para diferentes sento de alojamento do coxinete é limpadores (92, 92), dos pegadores
e,spesura, abaixo do qual se prolonga posições abertas, para determinar a constituída por uma bússola de me- (94 ou 96 ou 98)) para os limpadores
tal de alta resistência. (por exemplo (92, 92) de modo que a margem da
em ponta avançada, com espessura
a ser mantida pela vál- de
aço) enquanto tôdas as outras fôrma está considerevelmente sob o
gradativamente decrescente, até o ti- temperatura
uma válvula acionada-termos- partes são constituídas por um corpo contrôle dos limpadores (92, 92) quanve/ da metade do pé; e sõbre a dita vula;
incluindo uma sede de único de metal ou liga metálica leve. do os limpadores (92, 92) atravessam
ponta avançada sendo encaixada uma eliticamente,
acoplada ao dito elemento de — Total de*6 pontos.
a margem da base do sapato durante
palmilha de cortiça borracha ou ou- válvula,
e móvel para diferentes poo seu movimento interno, — Total
tra, revestida ou não inferiormente válvula
de acôrdo com o movimento
de 9 pontos.
por unia fõlha de papelão ou plástico; sições
do elemento de válvula; e dispositio a dita infra-sola sendo revestida vos
operáveis independentemente do
TERMO N° 115.673
lateralmente por tecido ou similar, e elemento
válvula, para variar a
=MO 149 116.214
recebendo inferiormente a sola pró- posição da de
dita sede de válvula. To17 de -dezembro de 1959
priamente dita.
tal de 7 pontos.
14 de janeiro de 1060
Requerente: S. A. Industrial e Importadora, Diamantina. — São Paulo.
Fábricas Germade S.A.
~O N9 114.539
Titulo: Nova embalagem para bo- —Requerente:
São. Paulo.
TERMO Ne 114.337
tões.
Privilégio
de
Invenção.
'Melo: Nova proteção para calça24 de setembro de 1959
19 Nova embalagem para botões. ca- dos. — Privilégio de Invenção.
Requerente; Farbenfabriken 13ayer
29 de outubro de 1959
racterizada
por
compreender
.um
carAktiengeselischaft — Alemanha
1 0 Nova proteção para calçados, catão ou carteei de papel adesivo, em
Titulo: Preparados Insenticidas e . Requerente: Hermann Golden — quaisquer
'tamanho e éonfiguração, racterizada por compreender unia vire,
Acaricidas, em Pó para Aspersão — São Paulo.
cai
forma de larga faixa de borracha
sôbre cuja face gomada são aplicados
Privilégio de Invenção.
os
botões.
dispoffits ordenadamente ou material equivalente, provida de
Preparados inseticidas e acaricidas,
Titulo: Original Dispositivo . para segundo linhas e colunas, ou numa duas abas, zuna superior e outra inem pó de aspersão com atividade in- Fechar= Squinhos de Material Plásti- outra distribuição tdesejada qualquer. ferior, desenvolvidas ao longo de 'feda
tensificada, caracterizados pelo fato co, para Preneder Toalhas e outros —.Total de 2 pontoe.
a sua extensão, e de seçAts gradatide conterem, ao lado da substencia fins. — Modelo de Utilidade,
vamente decrescentes, a superior oriativa, uma combinação de éteres de
entada no próprio prolongamento da
19) "Original Dispositivo para Fealcoois graxos e de poligicois e sais
faixa, e a inferior derivada ortogoe
char
Saquinhos
de
Material
Plástico,
metálicos de ácidos geexes Tititmo N9 115.844
nalmente de sua extremidade, — Topara Prender Toalhas e outros fins",
tal de 2 pontoe,
caracteriza-se por ser constituído por
23 de dezembro de 1959
duas peças (1 e 2), de plástico ou
TERMO N9 113.835
material equivalente que se encaiDr. Alexandre vanco.
TERMO N° 116.627
xam entre si, e prehdem as extremi- —Requerente:
são Paulo.
Requerente: J. R. Gelsy —
dades
abertas
de
•
um
saquinho
de
Titulo:
Dispositivo
enrolador
de
cor• Título: Processo Complexo-Eletrpli1 de fevereiro de 1960
(S) ou outro; uma das pe- tinas, — privilégio de Invenção.
tico para a Separação de Dentes — plástico
ças,
constitui-se
de
uma
alça
(1),
em
Privilégio de Invenção.
10 Dispositivo enrolador de cortlnas, Requerente: Carlos Maura Role.
cujo tôtpo pode ter um pequeno furo
1. Processo para o enriquecimento (3); os dois ramos inferiores desta caracterizado por ser constituído por chetti — Estado da Guanabara,
• a separação de lentes metálicos no alça, são mais estreitos, e cada um um corpo cilíndrico alongado, no qual Titulo: Original recipiente para ree análogos. — Modelo de
campo elétrico dentro de uma solu- apresenta uma pluralidade de dentes é fixada a cortina, corpo leste provido frigerantea
ção elettrolitica impedida de livre ou garras (4), inclinadas para baixo, em uma de suas extremidades, de um Utilidade.
oonvecção que contém, numa base e sob os quais se dispõe duas saliên- pino central encaixado no oeif fele
19 Original recipiente para refrigee
formatara de Complexos, um diferen- cias (5) semicirculares; os dois ra- central de um disco-suporte, que sercial ou gradiente de concentração mos inferiores da alça terminam virá de mancai; e na extremidade rente se análogos, caracterizado pelo
monotonamente crescente na direção muna travessa, cujo fade superior é oposta. de um alojamento ceetral fato de ser constituído por doia tubos
do campo, caracterizado pelo fato de gentio, e tdermina em dentes (6); as longitudinal, dotado internamente de de material mole amolgável, uni peproduzir-se nesta solução eletrolitica faces desta travessa são dotadas de um orifício extremo, no qual é fixa- queno introduzido até a metade em
pelo menos mais gradiente de con- diminutos frisos (7'); a outra peça da a extremidade de uma mola es- outro bastante maior e unidos por
centração numa segunda base forma- (2) é o elemento que. coadjuva a piral, cuja extremidade oposta é fi- encolagem, costura ou noutro melo
sendo, o tubo maior, fedora de complexos que forma comple- prensão do saquinho ou toalha; esta xada em um prolongamento de um apropriado
em cima e em baixo, por meios
xos mais fortes com pelo menos um peça (2) tem forma de campanula corpo também cilíndrico que se pro- chado
apropriados.
— Total de 2 pontos.
dos metais a eeparar. sendo a quan- trapezólde, com uma ampla abertura longa para fora do cilindro onde é
tidade do segundo formador de com- (8) inferior, e na parte de cima pos -; fixada a cortina, em um pino central
achatado, corpo este mantido em poplexo pelo menos equivalente à quan- sul uma abertura menor (9), cujos sição
por um disco provido de orifíTERMO 1\19 116.522
tidade do metal formador mais forte laterais se constituem nos apoios das
cio
=trai de diâmetro maior que o
de complexos.
garras (4) da aia; o Inferior desta
Mencionado
pino
achatado,
disco
este
4 de setembro de 1959
Total de 3 pontos.
peça (2), tem saliências (10). Total fixado ao cilindro acima mencionado.
de 2 pontos.

• TERMO N° 114.151
Requerente: Harper Wyman ComPanY — }2tades Unidos da América).
Titulei; Válvulas de Gás Termostática — privilégio de Invendio.
1. Uma válvula de gás termostática, caracterizada por incluir um
corpo tendo uma cAmara receptora
de bujão, e um elemento de válvula
giratório, uni elemento de alojamento tubular intermed;erio aberto na
extremidade, tendo uma extremidade
apoiada contra o corpo e Uma cabeça terminal szparada fechando a outra extremidade aberta no elemento
de alojamento, e definindo uma amara disposta axialraente com relação à dita câmara, e recursos para
acionamento 4 d8 válvula termostática

TÉRMo N9 114.145

por meio de pinos nos quais são artiRequerente: Pechubey — Compag•
culadas garres cuias extremidades livres se apoiam nos dentes de unia nie de Prodpits Chi:p iques et Electroengrenagem central prevista no dito metallurgiques — França.
pino achatado, pino este encaixado Titulo: Forno Elétrica — Privilé-

em um rasgo central de um disco- gio de Invenção.
saeorte, semelhante ao disco-suporte 1 9 — Forno Elétrico caracterizado
extremidade bpasta, sendo previsto por ser basculante e de eletrodos e
Aequerente: Aurélio Tenca — São da
ainda uma capa cilíndrica de prote- por ser o plano da secção de trabalho
Paulo.
ção para as referida,' garras. — To- ou dos eletrodos permanentemente hoTitulo: Nova Luva de Dupla Face tal de 9 ..pontos,
rizontal. — Total de 10 pontos.
•
— Privilégio de Invenção.'
19 Nova luve de dupla face, caracTÉRMO N9 117.041
terizada por se :formada a partir de
TM/kW N9 115.996
duas metades iguais de pré — mo/dadas, dispostás em justaposição, ai
- 6 de novembro de 1959
6 de dezembro de 1960
podendo receber punhos 'Postiços, e o
conjunto todo 'sendo então costurado Requerente — Companhia United Requerente: David Medeiros —SIO
Com postura única continua e peri- Shoe Machibery do Brasil.
Paulo.
férica, apôs o que Mio lhe cortadas Titulo: Máquina para a fabricação Titulo: Nõvo tipo de aparelhoso pr as sobraa'• laterais!' Total de 2 de calçados, — Pr o de Moven- engraxar sapatos em geral —
pontos. •,*( 41,
„
go."
lo de Utilidade.' 1 '
•
22 de outubro de 1959

10W3 Tprça-feira 7 ---1 , — Movo tipo de aparelho para
engraxar em geral, caracterizado pelo
fato 8 peça recurvada possuir tua rasgo que corresponde à extensão do deshante no sentido de vai e vem. fixando um &terminado ponto qualquer
tamanho de sapatos.
TIMRMO N9 117.125
27 de novembro de 1959
Requerente: Edwal Soares Monteiro
— São Paulo.
Titu1o: Novo tipo de fixador rodante para bujões de gaz — Mociélo de
Utilidade.
1 9 — Novo tipo de fixador rodar*
para bujões- de gaz, ,' constituído por
uma pequena roda com rolamentos e
caracrafizado por ser essa roda aneltilada por uma placa sôbre a qual é
colocada uma outra placa de "U' e
com uni ressalto central sob-o qual está
colocada unia mola que termina em
soas extremidades por duas gams que
se prendera às saliências existentes nas
gordas dos bujões.
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Abril

halongeno, alfa-metuxo ou alfa-etoxi;
'1 é certo ou beta-hidroxi, no coucespondente composto 16 anetil-esteroide
de fórmula,

TER/Ç10 N. o 110.699

Dr: 26 de Maio de 1959
Inc .
Chias ' Pfizer ês
Estados Unidos da América.
Titulo: Proceso para -a PraPor'a03
de compostos asteróides.
,Privi1ó,10, de insenção.
1 — Um processo para preparação
d ecompostos e•aexindes os ida a fórmula I•

de 1964
.

entre o óleo e o iquido polar, de
Modo a formar uma parede rompivel
sob pressão, encapsulandô da goticula
de óleo.
Seguem-se os pontos de 2 a 5
"

•

••èã
de.

TERMO N.o 112.562
de 14 de agósto de 1959
Requerente: Union Cari)ide Corporation.
Local: Estados Unidos da Amé.1k
rica. '
Titulo: Processo e aparelho para
perfuração ,giratória do tipo suspensão.
Privilégio de Invenção.
1 — Um aparelho para abrir tèrrnIcamente uma perfuração- alongada
e práticamente. vertical num .corpo
mineral, oarcterizado pelo fato de
compreender uma cobertura de maçarico alongada, não giratória, suspensa, um cano de combustível e um
cano de oxidante que se estendem,
para dentro da cobertura e são afixados a mesma, e um bico girável
montado na extremidade inferior da
cobertura e dotado de um orifício de
entrada recepção dos canos.
Seguem-se os pontos de 2 a -23.

•
Tenao, se se quiser,. ainda outra
dupla ligação na posição 1, e na
qusl X e Y teem as significações
acima citadas, caracterizado por hidrogenar seetivamente o material de
partida, na presença de um catalisador de hidrogenação.
Seguem-se Os pontos de ns. 2 e 8.
na qual X á escolhido no grupo
que consiste de hidrogênio, atemos de
--helogeno, isto é, fluor, cloro, bromo
TÉRMO
ou iod, e radicais, matai e etoxo; Y é
escolhido no grupo que consiste dos
de 7 de março de 1960
radicais cato e beta-hidroxi/e e R é
escolhido no grupo que consiste de raOlin Mathieson Chemical Corporadicais hidro-carbo‘acilicos sendo uni
tin (Estados Unidos da América).
radical
hidroc-arbo-aclico
derivado
de
TERMO N" 14 7. 238
Título: Síntese e asteróides.
ácidos mono-e di-oarboxilicos tendo
Privilégio de Invenção.
ate 20 átomos de carbono, incluindo
11 de dezembro'de
1 — Um processo para preparar
os seus analogos delta 1, delta 6 e
um
asteróide da fórmula geral:
delta
,1,6
caracterizado
por
tratar
um
Termo n° 138.758, de 12 de -dezemRequerente: João Felipe. — São
composto tendo a férMula
bro de 1961.
Pa•do.
Titulo: Novo tipo de placa de. refle1/4
Requerente: Alfonso Naudi Viladot
:tão de imagem — Privilégio de Inven-- São Paulo.
Título: Original Modèlo de San- Návo tipo de placa de reflexão
dália.
de imagem, caracterizado pelo fato de
ser constituído por duas placas, uma
Itiodèlo Industrial
rígida e outra maleável, unidas entre si,
por meio de cola e outros, sendo que
øJ
uma das placas tem em sua face externa reticulas lransparantes e chanfradas, que dá às imagens uma projeção
- RI é hidrogenio ou um rana qual
transversal com tôda a movimentação dical hidro-carbomcdico tendo até 4
original de uni ser vivo. — Total de aaanos de carbono., ou seus analogos
2 pontos.
delta 1. delta 6 ou delta' 1.6 co muro
na qual a posição 1,2 é saturaria . 1 — Original Modelo de Sandália,
reagente de formula na qual X é haX é halo- constituido por sandália infantil ou de
logeno, metoxi ou etoxi, para abril o o é uma dupla-ligaçã o
TERMO Ny 117.309
anel de oxido e introduzir X na posi- gene. Y é escolhido no grupo que tamanhos maiores, feita totalmente em
ção 9-alfa e beta-hidroxila na posição consiste de hidrogênio, hidroxi, e o plástico apropriado tendo a sola sem
carboxi- salto com feitio anatômico usual désse
22 de outubro de 1959
11„ e, se se quiser, no caso em que radical aciloxi de um ácido
lie° de hidroearboneto de menos de
Requerente: José Sukadoleck — São X é um átomo de bromo, substituir 10 átomos de carbono, e Z é esco- tipo de calçado, caracterizado por apre-sentar na sua face superior, linhas oblio citado atomo de bromo por hidroPaulo.
,genio, por tratamento com zinco e lhido no gripo que ocnsiste de hi- quas salientes que cobrem desde o calTitulo: Um aparelho para pinturas ãcid acetico, e, também, se se quiser drogênio e hidroxi caracterizado por canhar, até a ponta do pé, salvo treem geral — Modelo de Utilidade.
chos que possuem linhas transversais,
oxidar o radical lib-hidroxi para for- submeter o derivado 11-desixi-esteróide correspondente a ação de ermi- paralelas, também, salientes, mais pró1' — Moo tipo de aparelho para mar um radical ceto.
Seguem-se os pantos de ns. 2 e 17. toas de um micro-organismo Ila.- ximas entre si do que as linhas obliquas
pinturas em geral, constituído por um
hidroxilente na presença de oxigênio. e que delimitam trechos, o primeiro na
recipiente hermeticamente fechado, caSeguem-se os pontos de na. 2 a parte mais estreita da sola, o segundo
racterizado pelo fato de possuir um
na parte mais larga e o último na altura,
•
6.
TERMO N.° 110.701
rgistro em forma de "T", provido de
da ponta, tendo ainda em toda a borda
orifício reto e horizontal que age como
superior um cordão mais alto que a
trompa, segundo o liquido e eliminanDe 26 de Maio de 1959
circunda; pelo fato da gaspea ser forTÉRMO N. o 110.320
do-o para fora da intercepção do enmada por duas tiras posteriores obliCilas. Prizes- & Co. Inc.
canamento 'enquanto o aparelho estide 12 de maio de 1959
quas à ponta e tendo naa extremidades
ver em tabecionamento. — Total de 4
Estados Unidos da' América
duas pequenas delatações circulares que
pontos.
Título: Proceso para preparar em
Requerente: Th. • National Cedi configuram um botão, sendo a parte
postos eateróides.
frontal da gaspea formada por duas
Registar Çompany,
• Privilégio do invençà,t .
Local:
Estados
Unidos
da
Amétiras em •aVa invertido, tendo presos
1 — Um ptocesso para converter
TERMO N 9 117.3/0
nos vértices dias outras dilatações cir.
um composto 3-cato-delta 4.6 16 me- rica.
Titulo: Cápsuas contendo óleo e culares que configuram outros botões;
filen° asteróide de fórmula:
22 de outubro de 1959
pelo fato do elemento de ligação dos .
proceseo de fabricá-las.
quatro botões ser uma borboleta de ceir
Previlégio de Invenção.,
Requerente: Joaquim de Assis Mar1 — Um processo de fabricação contrastante, de tamanho ideal e protins fUntão — São Paulo.
de capsulas individuais romPiveis por porcional ao tamanho da sandália, tamTitulo: Novo tipo de caixa de despressão, contendo óleo, caracteriza- bém' de plástico adequado, de assas recai-na — Modelo de Utilidade.
do por formar uma solução de um ticuladas e tendo nos seus centros saóleo e um material solúvel em óleo, liênciascirculares com base em forma
NOvo.tipo de caixa de descare polimerizável para formar um só- de casa ou aberturas, por onde é enga, caracterizado por ter tua sifão inlido inaoltivel no loco; dospersar a fiado cada botão, de forma que, vista
terno com uma de suas extremidades ,citada solução em forma de goticulas, por cima, a sándália, se aprerenta de
aascion4a sabre a bôca de descarga da
num líquido polar; e polinnerizar b cor qualquer, tendo , superiormente uma
caixa e com a outra 'móvel em torna
material
pelo que o polimaro assim borboleta de cor contrastante com. qua'34
/
losr. aiuda
çie um eixo, dando assim, inicio à ' na qual ¡seda
produzido, devido a sua insolubilidai- tro círculos nas. asas da mesma cor que
quiser:. ;uma' bud.a ligação itee
sucção ao ser levantada ;sor eitl do
Total de '2 pontos.
sancjália
shiçã'o X é Sid rogãnio; afia-.' de no Me° . migra ' pata a interface
balam:ia
• .Iq fi
1, E
.1
1.
•
•
'

1

,
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=IAM DC.0 148.214
Têm° n° 137.226, de 20 de março na sua superfície de uso, além de uma
mala em estilo ImpreasionIsta
nervura periférica, de largura constande 1962.
que Indefinido, apresenta oito cli20 de Setembro de 1901
te e de altura maior na zona do salto,
res cobrindo inteiramente o funda
Requerente: S. A. Indústrias Reu- três nervuras longitudinais curvas, das
'Requerente: Indústria de Papéta branco da peça.
quais as extremas se cruzam antes de
nidas F. Matarazzo — São Paulo,
Total de 2 pontos.
Titulo: NOvo e Origina/ Desenho atingir a nervura periférica tt altura do de Arte José Tscherlassky S.A.
salto; e pelo fato, ainda, de apresentar — Invenção: "Nóvo m o delo de P a
Ornamental para Tecidos.
-pelartísico"—SãPu.
uma nervura transversal de menor alModék Industrial
TisRm0 147.249
tura do que as demais, na zona
Modêto industries/
.,
trofe do salto.
28 DE FEVEREIRO
DE 1963
TÉRMO N.0 148.21?
Requerente: Companhia Fábrica
BRIM
de Botões e Artefatos de Metal —
20 de Setembro de 1962
Estado da Guanabara,
1111111
:MN' .n
Requerente: Aldo Ciai — Rio •uz,:".
Titulo: Nóvo Modélo de Fecha.
\\‘n

i

Grande do Sul. — Título: Estante-bar para rádio ou televisão.
Modêla Industrial

1 — Novo e original Desenho Or% nainental para Tecidos, em cores contrastantes e variadas, 'caracterizado por
compreender motivos representando ramalhetees de fldres grandes e flores
isoladas, dispostos irregularmente no
fundo. A:guris ramalhetes são compostos de duas flores grandes, medindo
uma 120x120mm., e outra 130x160mm.,
uma fletr menor de 65x120mm, completas por galho com quatro folhas grandes e duas saem por baixo da ft&
menor. Outros ramalhetes apresentam
uma ner grande, medindo 160x160mm.,
com galho na base, do qual saem três
folhas; uma flôr menor de 100x85mm.,
e as duas últimas flores saindo do mesmo galho, porém com cinco folhas e
um botão. As flores Isoladas medem
140x190mm., e têm galhos com duas
folhas. 'regias as flores no entanto, são
estampadas em três cores adegradéaa,
em .pequenas manchas que firmam pétalas e com reservas d.o fundo branco
da peça nos lugares mais claros. Os
efeitos de sombra são realizados pela
côr preta, trabalhada em ‘picotsa e as
folhas são estampadas com três coares
mais escuras, chapadas, as mesmas que
aparecem nas flOres mais cheias. Os
motivos são ligados entre ai por meio
dos galhos ou das fólhas, deixando aparecer o fundo em grande manchas, êste,
por sua vez, estampado em côr viva,
chapada. Todo o conjuunto estampado
em cinco cores sobre tecido branco. —
Total de 2 ponto'.

1111•

dura, •

e4ft,

IU

Modêlo Industrial

MIN
•).
mw

Relvindicaç3es.
— Nóvo.modelo de papel artístico aplipáve/ a qualquer tipo
de papel, alumínio ou celofane,
caracterizado por conjuntos de retângulos de alturas diferentes, ca..
da retângulo tendo um -dos lados
fortemente encurvado, com a concavidade voltada para fora e encimada por uma curva aproximadamente elítiea, imitando uma vela
acesa, ditos retângulos tendo cores

vivas diferentes, assim como as

1 e- New° mod g o de fechadura:respectivas curvas elíticas.
caracterizada por possuir uma tampa
Total de 2 pont os.• ferrólho de formato retangular, con.
ReiviudicaçOes
faccionada cm uma única peça e
Estante-bar
para rádio 'ou
chapa, a qual, dobrada entre si mas
.1 —
me. e vazada em posições e locais
televiso caracterizada por uma
TÈRMO N.o 143.235:
originais e adequados, apresenta
armação tubular em "II" próvida
de duas ou mais prateleiras e de
aberturas destinadas à. intromissão
- 21 de Setembro de 1902
do dente do trinco lingueta e da
Pés também tubulares,terminadas
Requerente: • S. A. Indústrias chave no respectivo tambor.
em pequenas rodas néies encaixa-

das.
Total de 2

Reunidas F. Matarazzo — São
Paulo — Titulo: Nõvo e original

pontos.

desenho ornamental para tecidos.

Modelo Industrial
TÈRMO D1. 0

149.213 -.

20 de Setembro de

1H2

Requerente: Carloe-Mario
ghi — Rio Grande do Sul — Titulo: NU° modêlo de carroceria
para veículos.
Modêln Industriei

Tèrmo n9 141.930, de 8 de agosto
de 1962.
Companhia Industrial Brasileira de
Calçados Vulcanizados aVulcabrása S.
A. — Sgo Paulo — Brasil.
Titulo: N6vo•Modelo de Solado para
Calçado.
Patente de Modelo Industrial.
Modelo Industrial

— NU() modélo de carroçeria
para veículos caracterizado por
urna peça inteiriça com uma cabine de linhas arredondadas, como
mostra o desenho ilustrativo, seguida de um, depósito de cargas
quadrado, de 'linhas retas contratantos . com as da cabine, sendo o
modêloí provido, lateralmente, .de
frisos de seção triangular •em for
iria de' meia-lançai le de recortes
Pontos Característicos
ç
trapezoldals , ' correspondentes .tts
•
• Novo mOdélo'de solado para calado, rodaa'trazeiras. • :
Total de 5 pontoe.
caracterizado pelo fato de apresentar,
•

•'

•••••n•
TÊRMO: 69.744
2 DE OUTUBRO
DE 1963

--

Requerente: Wilson Costa Vidra -.
Estado da Guanabara,
Título: Aperfeiçoamento em o.
Relativos a Molejos para Rodagem
de Veículos,
Privilégio de Invenção
1 — Aperfeiçoamentos *em ou relativos a molejos para rodagem de
veículos, caracterizados por corísis.
tirem numa mola reforçada com ar.
queamento contrário ao feixe de
molas e conjugaea a éste por meio
de dois grupos e disposto contr a o
1 — "Nõvo e original desenho
ornamental para tecidos", em cõ- referido feixe de molas dos veículos.

res contrastantes e variadas, caracterizado sol' compreender motivos representando manchas muito grandes e bem irregulares realçadas pela inclusão de outras
manchas de atires bastantes vivas,
chapeadas, e tendo em sobreposição uma cõr escura servindo como sombra e formando rosas bastante estilizadas, motivos éstes dispostos sôbre fundo claro com sobreposição de cOres médias e destacando-se a xruis escura que, entre elas, dá a impressão de. cavernas onde Os detalhes eão realizados por, filetes grossos e manchas
com alguns "picote; outros ponjOS de ,realce pão aa naanclias
curas,, bem ,acenturt,das,,e isoladas
qus em geral ( terminam em e.pl,cot". Todo o conjunto bem cheio,

TÉRMO: 93.395
1 DE MAF,ÇO DE
Requerente: Mário Soares !ver
reira
são Paulo.
Titulo: Mário Soares Ferreira —
Título: Cunha de Inclinação Va.
fiável para Desencalhar Automóveis
ou qualquer outro velcido.
Privilégio de Invenção
1 — Cunha de Inclinação Variável
para. desencalhar Automóveis ou
qualauer, outro Veiculo,. caracteriza.
da, pelo fato de ser constituída por
urna chapa,. de base denteada, articulada,. a uma segunda chapa de
inelinção varlável. Esta segund t é
por sua vez articulada a um apoio

1 U g2
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engrenado nos dentes da base. Atra.
yés de uma alavanca faz-se êste poio
avançar dente por dente e, assim,
aumentar a inclinação da chapa
apoiada sôbre a roda do veículo que
é desta forma, impelida para frente.
108.76
19 de FEVEREIRO
DE 1960
Requerente: Országos Gabona ___
•
Lisztitisérieti — Intézet. —
.
Hungria.
Titulo: Máquina para ,Fragmentação de Grãos de Trigo. Privilégios de Invençao
1 — Máquina para fragmenàição
1 — 'Máquina -para fragmentazão de grãos de trigo, na qual os grãos
são sustentados, no decurso da fragmentação, por um rôlo de retenção,
sendo fragmentados pol. - . meio de
órgãos de fragmentação de grãos,
apresentando, para tanto, .a super.
ACiC do rôlo de retenção- células
destinadas a receber os grãos, apreaentando, paa tanto, a superfície do
ralo de retenção células destinadas
á receber os grãos de trigo, caracterizado pelo fato de estarem previstos
Oom certo espaçamento • reciptoco,
dois rôlos de retenção justapostos e
ele eixos paralelos girantes em sentidos contrários, rôlos êsses por meio
dos quais os grãos de trigo caldos
de um cilindro são retidos,' visando
ao seu encaminhamento às Mulas
dos referidos rôlos de rn eaeoçmítt..
dos referidos ralos' de retetsaao em
movimento.
•

TP:R1v10: 109.299

-23 DE MARÇO DE 1959
Requerente: Gerard G. Papasian
e Jules Villete — Estado da Guanabara.
Tituloi: Um processo de Tratamento Contínuo e Total dos Detritos
Urbanos.
Privilégio de Invenção
1 — Processo de Tratamento ' Cora
ticum e Total dos Detritos Urbanos,
caracterizado peio fato de que a má..éria orgânica é separada mecanicamente do lixo bruto por tuna pe_
nein.

•

4:31 iRiO

IAL

rés contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos 'representando. lostinglos
regulares ligados entre si e delineados por filetes irregulares não
muito grossos, sendo 'estas figuras
dispostas no sentido horizontal
formando linhas de cór eseura em
cujo esPaço reserVado se formam
novas; linhas de côr alegre, o que
dá • a impressão de uni desenho
geométrico no qual se -destacam ás
figuras escuras compostas por um
fundo de côr alegre, chapeada e
com sobrePosietio de outra cõr es'cura trabalha-da em chapeadas e
"picot"; as figuras claras, inicialmente, apresentam uma c& chapead-a em dom bem claro, sobreposta-por outra côr viva trabalhada em pequenas chapeadas terminando com bastante_ "picot", e destacando os .motives em forma arredondada ou oval-realizados por
manchas que, em conseqüônela
sua disposição, formam uma : espécie :de flor estilizada que contribue para dar uma aparenela
alegre às figuras. Todo o conjunto estampa-do em seis icores, bastante cheio, não aperecendo o fundo, branco da peça, sendo de CO.
notar que os filetes de e& 'escura,
aléni de delinearem as figuras de
edr escura, -se tornam bem marcantes sôbve todos os motivos, especialmente nos losiingos escuros,
aparecendo em pequenos . filetes,
grossos ou finos, bastante- irregulares. .
•
•
Total d-e . 2 Pontos.
Termo a.' 117.200 de 12 de dezembro de 1059.
- Requerente --a ;Mário Gon-es de
Almeida — São Paulo.
-.Título — Novo tipo de fe .,Inidura com trava e garras.
Modêlo de Utilidade
1 'Novo- tipo de, fechadura
com trava de garras, constituida
por um conjunto de peças que
funcionam entre si, caracterizado
pela fato . de possuir duas travas
de fechamento suplementar conjugats . na respectiva lingueta, camara;
dadas pelo destravador levemente
forquilhado, cuja tuna das extremidades termina . numa lâmina
perpendicidar.,
-11
Ponto único.
• ,

T.P.Illi10 N.° 113.28
• .Termo a.' 118.127 de X? 'te ja21 de Setembro de 1962
liteiro de 1960
—
Requerente: S. •A„, rediístriaa
1..-ermidas .F. Matarand — São , Requerente .— Amadeu .Capoaulo — Título: NU° e original bianco
São Paulo.
senho ornamental para-tecidos. •
Titulo — Novo 'processo para
kodèlo Industrial
obtenção de inseticida e prodnio
resultante. Privilégio de Inuenglio
1 — Processo para obtenção de
inseticida e produto resultante",
caracterizado por se misturar intimamente por processo inec5nico

„
----:`14,0,co -e. originaj 41..~
Ornatniettiral para 'te-eidos",

•Inseticida
a 0%;.
Bicarbonato de.sdio
1 a 2%;
Glicose -- 35 -a ' 70%;
••' Açucar —a •25 g 50%;
'• Anilina-- It a 2%;
- í Agua -à-15 a 70%í,' .1
Total de 8.'•pontos.

til)
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Termo ia° 118.545 de 11 de outra lâmina semelhante à lámina
abril de' 1960;
acima citada, mas dobrada cru
sentido _contrário, fartai:lido asRequerente — Fernando César sim, uni alojamento para o re,cheio
Duboc Cardoso --Estado da -Gua- a ser introduzido na Lime.
nabara.Total de • 2 pontos.
Rio 25 de setembro de 1963.1
.Titulo — Estrado flexível -arti— Assinei-e encerrei 77 laadas olo
culável. •
expediente (lêste Departamentu '-- •
' Muda° de 'Utilidade .
Nillon Alv:ni Xavier, Di .etor ,de
1 — Estrado flexível artieutáVel S. de Docamcntação.
•
para casas e outros móveis, caracterizado por um gancho 'de ferro,
Termo 111.609 — 8 de julho de 1959
niquelado, de 1/4" de di metro
para montagem da cabeceira e pés — Requerente: João Alfredi Lima —
da cama.
Estado da Guanabara — Titulo: Aplicação de Emblemas a gravatas ou de
Total de -8 pántos.
gravatas com emblema — Modelo de
Utilidade.
1 — Gravata com emblema, caracterizada por ser- constituída por um .
Termo n.'-118.626 de IS de conjunto de gravata com emblema
abril de 1960.
apôsto por bordado à mão, à máquina e estampado, para representar'
Requerente — Monsanto Cheini- diferentes insígnias.
cal Compa. ny — Estados Unidos da
América. Termo 112.041 — 26 de julho ,de
• Titulo— Processo pára a puri- 1959 — Requerente: Jules Villette —
ficação de hexametilenodiamina.. Estado da Guanabara — Titulo: Um
processo autônomo de sinalização auPrivilégio de Invençlio
tomático com impuLsão controlada de
emissão e recepção de sinais radio1 — Processo, para remoção de elétricos
— Privilégio de Invenção.
impurezas, reduziyeis polaragráfi1 — Um processo autónomo de sicemente, de hexametilenodiamina
refinada, caracterizado por com- nalização automático com impulsão
controlada de emissão e recepção de
preender: ' o suprimento' de hexa• sinais
caracterizado pelo
metilenodiamina, refinada, •em fato deradiolétricos,
ser compósto de uni emissor
forma- de vapor, contendo uma e de um receptor trabalhando respecalta concentração de impurezas, tivamente e alternativamente sôbre
reduzíveis polarográficamente„ de uma mesma freqüência antecipadabaixo- ponto de ebulição, de uma mente.
coluna de destilação, através de
uni condensador, a um- recipiente
T.ÊRMO N.° 84'.3tri
.de capacidade de contenção; a retenção da referida hexametileno19 de laneis° de 1968
diamin ano • referido .recipiente,
num estado líquido, até que as.reRequerente; Innocenti Societil „Ge.
feridas impurezas, reduzívcis po- nende
Per L'Industria Mettalâtglca e
larográficamente,.• de baixo ponto
•
de ebulição sejam convertidas cm Mecânica — Itália.
Titulo; Novo 'modeio de veícuis
impurezas, reduzíveis polarográficamente, de alto ponto dé ebuli- motorizado.
ção; e retõrno dá referida • hexaModelo Industrial "Nevo modelo da
metilenodiamina à coluna de des.:, veículo motorizado'..
tilação, como-refluxo; a coleLa das
Innocenti Societá Oren eraie Pot
referidas impurezas, reduzivels
Tolagráficamente; de alto ponto' de L.Industria Metalúrgica e Mecânica,
ebulição,, como . resíduo, 3nquanto estabelecida em Via Pebteri n.° 81.
Milão, Itália. ,
„SC coleta, como 'destilado, a hexanietilenodiana refinada que sai por
Pontos caracteriatioos
destilação; a recuperação de uma
0
Novo
modelo de veículo motort-1.
-porção da referida bexametilunodiamina refinada como produto zado, do tipo que compreende- 'uma
central, assento" duplo,
final,- e o retôrno ule unia perçãa plataforma
da referid& bexametilinodiamina barra de direção, pedal de arranque,
de tãnque de gasolina, rodas
ao recipiente de capacidade de tampão
trazejra e dianteira, caracterizado Pelo
coalenção:
•
fato de a plataforma central prolongar. Total de 5 poutr-)s
ia 'em trechos sucessivos em . ângulo
para
ciais, terminando na barra de di.- •
reção cuja árvore á protegida p o r capa
Termo n.° . 118.775 de 23 de aconolada, onde são previstos f aro l e .
busina, a qual capa 6 alargada infe- abril de 1960.
riormente em -trecho substancialmente
Requerente — Lu lwtg Reuter — tronco cônico do qual salienta-se o
garfo da roda dianteira, que _e proteSão Paulo.
gida por paralama cujo contorno é irU mdisoivo para regular,' posteriorrnente à plataforma
Título.
rechear carnes.
citada 4. previsto um corpo abaulado
em seus laterais, corpo este com conPrivilégio de Invenção,
tento inferior retilíneo, o frontal -re1 aa''' Dispsoitivo . para rechear curvado para dentro e prolongada no
carnes, caracterizado par ser coas- rine , em canto arredondado que' conMiúdo por uma latnina alongada, tinua , em trecho: retilíneo para trái e
da 'pequena largura, debradahm- dàí' ern trecho ' suavemente Ondulado
na ate 'a' sua dictrentidEide; sendo OS re.fegitinlionalniente ao meia, '1,4nli
esta provida unia ;de suas'eX- Pi<làfi
,,riatadOs: de *rasgos
tremidaatee, de • má ,tre,ihei', pein- gado9. de' ,ventilação 9 fixados ao Oto
teagudio, sendó 'artictifad .a'no''inés- cnrpn'liaaa'" roda
meliante • os
mo, uma dàs extreinidadei de unia ustule aisserkos.

Têro-feira
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MARCAS DEPOSITADAS
RU/O/cação feito do aodrdq csoial Q art, 2.30 dn Código da propriedade Industrial, Da data da publicação eozneçará a
prazo de 00 dias para o deferi/dento do pedido. Durante tlase praia) poderão apresentar cum oposições go Departanaeman
xadopal da propriedade Industriai aqueles que se -juigiuwm prejudicados Nal a eortecesíto do registro requerido

amar o

nas, rolhas, tampas, tubos de jacto para queijos, rações balanceadas parra ani- ein outras classes, para Borracha, pais
Tennos as. 619.479 a 619,481, çla
vedação, tiras, tampões, tubulações para mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, cortunies, para marcinelros. para same2-12-63
Tecnal S. A. Equipamentos e Acená- vadações, tendas, válvulas de •vedação, sanduiches, salsichas, salames, sopas en- tetro& para vidros, pasta adesiva OX's
tubos do radiador •
rios Lubrificação
latadas, sorvetes, sacas de tomates e de correias, pasta leasspe
e 34 para atlard
pedras
Classe 6
Saci Paulo
frutas; totradas„ tapioca, tárnaras, talhaClasse
Para- distinguir: Maquinas para indasa rim, tremoços. tortas, torta para ali- Para distinguir; Artigos de vestuário.
trias té,xteis em geral: máquinas e suas
mento de aninnala aves, tarrika,
e roupas feitas em geral; Agasalhos,
partes 'integrantes para fins industriais:
toucinho e vinagre
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
máquinas de pressão; motores e suas
botas, botinas, blusões, boina& baba.
Têrmos as. 619.487 e 619.488,1de
Partem acessórios para emantáveis: aladourara bonés, capacetes, cartolas, cara2-12-63
vancas, aiternadores, alimentados para
puças, casacão, coletes, capas, chalea,
Kevator Plásticos Ltda.
roloa.rolamentos. aparelhos redutores de
cacheco/s, calçados, chaéups, tintos,
São Paulo
consumo de gasolina, retentores de gra..
"
cintas, combinações, corpinhos, calças
ia, de óleo e da cilindro, redutores si..
de senhoras e de crianças, calções, callenciosos, máquinas de malucar, máças, camisas, camisolas, camisetas,
quinas rotativas para usinar terra aço e
cnecr
s. ceroulas. colarinhas, cueiroa,
XBTATOX
bronze, máquinas para rotular, regula.
salas. casacos. chinelos, dominó& achar.
dores,
serras
mecanicas,
salgadeiras
Indástria
Brasileira
Poivro
pes, fantasiaa, fardas para militares, coAnn. —
para manteiga, segmentos de pistões.
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gota
engrenagens
e
parafusos
sanativa,
silenINDÚSTRIA
Classe 28
ros, jogos de lingerie. jaquetas, leque,
ciosos, satélites silenciosos, aparadores Para distinguir:
Artefatos de material luvas, ligas, lenços. mantéis, meias,
de graxa. &ás e cilindro& máquinas plástico e de tEj•len:
Recipientes fabri.. maiôs, mantas, mandrião mantilhas, paClasse 11secadoras, máquinas para serra, teares. cados de material plástico.
revestiu:len- letós. palas, penhoar. pu/over, peierinas,Ferragem ferramentas de tõda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de 'turbinas, torcedeiras. tesouras, rotativas. tos confeccionados de sul:mandas ani- peugas, pouches, polainas, pijamas, pumetal, a saber; alicates, alavaacaa. ar- tesouras asecanicas„ tatinoa revolver. tor. mais e vegetais: Argolas. açutareiros nhos, perneiras.. quimono.a. regalos,
mações para óculos. arruela& argolas. nos, tipias, enchas. tirantes, transpor. armações para óculos, bulis, bandeias robe de chambre. roupa°. sobretudo&
aldravas. armações de metal. abridores melares automáticas para ta/ts c baixa bases para telefones, baldes, bacias, bol- suspensórios. saldas de banho. sandálias
de latas. 3ragne liso ou farpado assa- p ressão. tuchca de válvulas, máquinas sas, caixas; carteiras, chapas. cabos sweaters, aborta sungas. atolas, soudeiras. açucareiros: brocs, bigornas, bat. para tecidos de 'tapeçarias, máquinas para ferramentas e utensilioa cruzeta tiens, Mack& talar. toucas, turbantes,
zelas. bandejas, bacias, baldes, bombo- trituradoras, máquinas térmicas. mama. caixas para acondidonarnento • de all,
ternos, uniformes e vestidos
Meses, bules; cadinhos, cadeados, cas- nas de trançar, máquinas urdideiras. mentos, caixas de material alástico para
válvulas
/
para motores, válvulas para baterias. coadores, copos, canecas, co.
tiçais, colheres para pedreiro& correnTêrmo n.° 619489, de 2-12-63
tes, cabides. chaves, cremones. chaves descargas, válvulas de aspiração. velas, (heras, conchas. cestas para pão cesti- Açoplan S. A. Comércio e /adústrla
de parafusos. concretas para encana- velas de ignição para motores. virabre,., nhas, capas para álbuns e para livros
Sáo Paulo
quins, ventoinhas, máquinas yencálices. cestos, castiçais para velas,
mento. colunas. caixa* de metal para
Classe 5
de
abjetos,
canati/adoras
caixas
para
guarda
portões, canos de metal, chaves de fenAço em bruto, aço preparado, aça
chos,
codores
„para
chá,
descanso
para
da, chave inglesa, cabeções., canecas.
Têm°
619.484, de 2-12-63 . pratos, copos e copinhos de plástiacopos. Cachepota. centros 31 mesa, co. Panatnbrana
Industria/ e Téculea S: A. paar sorvetes: caixinhas de plástico
queteleints. caixa para acondicionaAÇOPLAN
São Paulo
para sorvetes, colherinhas. patinhas,
mento de alnentos. caldeirem& caçara.
Indastria Braelleira
garfinhos de plástico para aorvetea, for.
chaleiras, cafeteiras. conchas, coaminhasde plástico para sorvetes discos
dores. distintivos, dobradiças: enxadas.
COliPA,NZID
de mesa, estojos, estojos para óculos: doce. aço para tipos, aço fundida aço
eaxadões, esferas, engates. esauichos em.
Indúatria Brasileira
embalagens. de material plásrxo, emba- parcialmente
leites para. arreios. estribo*. esferas
trabalhado. aço pálio,' aço
lagens de material plástico para sorve- Classe 41
refinado, bronze, bronze em bruto ou
para arreios, espumadeirar: formões.
tes,
estojos
para
abjetas.
espuma
de
foices, ferro para cortar capim. ferra. Alcachofras, aletria, alho, aspargos. trylon, esteiras, enfeites rara _lutam& parcialmente trabalhado, bronze de
lhos. facas, tacões, fechaduras, ferro co.. açúcar, alimentos para animais, amido, vais, massas anti-ruidos. escoadords de manganês, bronze em pés bronze em
arnendios, ameixas amendoim, araruta,
muar a carvão. fruteiras, funis, fôrmas arroz,
barra, em fio, chumbo em bruto os
atum, aveia, aveMs, azeite, azei- pratos, funis, formas para doces. fitai
para doces. freios • para estradas de
parclahnente preparado. cimento nu.
isalantes,
filmes,
fios
de
celulose,
fechos
ferro, frigideiras: ganchos. grelhas, gar- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas para bolsas, facas, guarnições. guarni- tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
fos. ganchos para quadros. gonzos para biscoitos, bombons, bolachas. baunilha: ções para chupetas e mamadeiras, guar trabalhado couraças, estanho bruto oca
carruagens: tasignias, lanas, laminas. H- café em p6 e em grão, camarão canela nições para .porta-b/ocos, Juarnlções parcialmente trabalhado, ferro em bruto
coreiros, latas de lixo, jarras. machadi- em pau e em pó, Cacau, carnes, chã para liquidificadores e para batedeiras bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
nhas. moias para• portas. molas para caramelos, chocolates, confeitos, cravo, de frutas e legumes. guarnições de ma- em barra, ferro maganas. ferro velho,
venezianas, martelos, marres4s, nutri.. cereais, cominho , crem ede leite, cremes terial plástico para utensil:os e objetos. gusa em bruto ou parcialmente trabazes. navalhas; puas pás, pregos, para- allmenticlos, croquetes, compotas, can- guarnições para bolsas, garfos, galerias lhado, gusa temperado, gusa makavel,
fusos. picões, porta-gelo. pomares porta- gica coalhadas castanha, cebola, condi- para cortinas. jarros, laminados - plás- laminas de metal, lata em Rd4a, latão
pao, porta-161as, paineiras. Panelas; rol mentos para alimentos, odorantes. ticos, lancheiras. manteguelras,
'Olha. latão em chapas, latao em
-dans.riop ,ebtsrgado- chouriços, dendê, doces, doces de fru- orinéas. prendedores de roupas, raiando- em
vergalhaes.
liga metálica, limalha&
res. serviços de chá e café; serras, ser- tas. espinafre, essências alimentarei, em- res para móveis, pires. pratas' palitei. magaesio, manganês,
aso Caba.
rotes, luchas. sacarrolhas. tesouras, ta- padas, ervilhas, enxovas, extrato de to. ros, pás de cosinha, pedras Nicles arti. Ibr.dos ou parciatmentemetais
am.
lheres. talhadeiras. • torquezes tenazes, mate, 4ar1nhas alimenticlas, favas, fé- lidais. porta-pão, pulseiras para reló- tais em massa, metaistrabalbado,
estampados,
travadeiras, tela de arame, torneiras. culas flocos, farelo, fermentos, faliam gios, protetores para documentos, pu.
corrugado e, zinco liso em %lhas
?fincar, tubos para encanamentos, trilhos figos, frios, frutas aêcas, tkaturals e cris- xadores de água para t130 doméstico,
metais
para solda, nIquel„ ouro, zinco
pda aportas de correr, taças, tavessas, talizadas; glicose, goma de mascar. gor- porta-copos, porta-niquela, porta .notai,
turabulos; vasos, vasilhames, verrumas duras, gránulbs, grão de bico, gelatina, porta-dacumentoa, placas, rebites todiTermo n.° 619.490, de 242-63
goiabada, geléias, herva doce. aparva nhas recipientes, suportes, suportes para Comér
cio de Materiais de Construção
Classe 31
mate,
hortaliças,
lagostas,
línguas.
,
leite,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
Para distinguir: Os seguintes artigos:
,Regisan Ltda.
condensado,
_leite
em
pó.
legumes
em tubos para ampolas. tubos para serinSão Paulo
Anéis de aredação para Junções, anéis conserva, lentilhas,' linguiça, louro. masgas. travessas, tipos de mataria) piás.
obturadores, arruela& bules, barbantes.
barracas de campanha, buchaa, betume sas 24/mentidas mariscos, manteiga. esmeril em pedra, em pó, em din.°.
para vidraceiro, bolas para' válvulas. margarina, marmelada, macarrão, mas- em pasta para afiar, moer e desgastar,
ocal do tanque de staso/ina, diafragma sa de tomate, mel e melado, mate, mas- rebolos, adesivos pare tacos, adesivos
para vedação, massad para calafetar. sas para mingaus, molhos, tnoluscos, Para ladrilho-a e adesivos para anichas
. •
Classe 16
circulos de borracha para Potes. cordoa- mostarda, mortadela, ' nós moscada, na anéis, carrettis • para tecelagec Suar.
óleos coniestiveLs, ostras, ovas; nições de material plástico para lutá- Para asstinguirr Material para coroamlhas, cordas, correias dc transmissão,
canaletas, coberturas 'de lonas, fitilhos, pães, paios pralinés, pimenta, pós para tico. sacolas, sacos, lar qulah as, vasilha- çáo e adOrno de preditas* tijolos feira.;
gazetas, lonas para' freios, mansureiras, pudins,piekles,' peixes, presuntos, pa- rates para acondicionamento, vasos, 'd- tarios ou não, telhas, azulejas, peças
ont, pastilhas, pinas, pudins; uras, colas a frio e colns riso inchados refratarias. Para, construções, ZVOiltded,
tes . petitcangotes, molas para 'vedação,
• p •
,s
, pata-

Itgazolx

.

• -c

'

•
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1oc4 Têrça-feira 7 ladrilhos, edificações premoldadas, tuboa de concreto, tubos de ventiliçâO,
chapas para coberturas, lages, estuque,
chapas isolantes, peças ornamentais de
cimento ou gesso, para tetos- e paredes,
placas para pavimentação, *balaustres
para jardim, banquetas para janelas, cohinas para predios. curvas e sifões de
cimento para construções, &suadas de
cimento, corrimão,"vasos e bancos de
*imanto, e cerâmica para decorações,
telas cerâmiras, portas, portões, janelas, cotovelos, obras de cerâmica para
decorações, pisos, manilhas, luvas de
junção, material isolante contra frio e
calor, tacos, areia, pedregulho, gesso,
cal, cimento, produtos de base asfaltico
para pavimentação
•
1-armo n.° 619.491, de 2-12-63
Sociedade- Imobiliária Novoplan Ltda,
São Paulo

CONSTRIIA VOCÊ MESMO
. Liasses: 16, 25, 33 e 50

•

Frase de propaganda
• Tétanos na, 619.492 a 619.498, de
2-12-63
Indústria e CornézcO Miguel Calfat
S.A.
São Paulo

. 1141JÚSTRIA BRASILE1RA
Classe 34
Par distinguir os seguintes artigos:
Cortinados, ' cortinas, capachos, enceradas, linóleos, oleados, passadeiras, papos para assoalhos e paredes, tapetes
Mercearia ibalva Ltda.
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados.' capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã. fitas, forros, franjas.
festão, feltro para, órgão, fõfos, galardates. lamparinas, mochilas. mosquete!.
, roa, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para eri Leites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
paasamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para' almofadas, não ,fszeodo parte de- - móveis, artigos Uteè
feitos de algodão, cânhamo, linho. lurs

seda, rabo, lã. pêlo e fibras não
inch:idos em outras classes .
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, cá
ehamo, juta, lã, nylon, fios pláítieos.
tios de seda natural e' rayon, para teae/agem, para costura, tricotagem e Para croché. F.os e linhas de toda aspeete, fios e linhas para pesca, linhadas
de aço para pesca

guelras, mangotes, molas para vedação.
pestanas, rolhas, tampas, tubos de
jacto para, vedação, tiras, tampões, tubulações, para vadações, tendas, válvulas' de vedação, tubos do radiador
Classe 23
Para dist:nguir: Tecidos de algodão, de
alpaca, brocardos, cretone, cambala, de
cânhamo, casemira, crepe de seda, estofos, fazendas, flanelas, franjas, gazes,
gorgorão, jedsey, de juta, de lã, de linho, opala, organdi, percales, raion, sarja setim e seda
. Classe 3O
Para distinguir: Artigos de vestuários'
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas. ca rapuças. casacão coletes. capas cheio:*
cachecols calcados chapéus cintos
ças, camisas, carnisrlas. camisetas. cias
de senhoras e de crianças, calções. calcintas, • combinações corpinhos, caças
cas, ceroulas, colartnhos. cueiros(sa•as
casacos, chinelos dominós echarpers
taataslas. fardas para silitarese cole,
gfais, fraldas galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, lagunas: leques:
luvas. ligas, lenços. melas,
icaiós, mantas, mandrião, mantilhas; paletós palas, psahoar, pulover, pelerinas.
rugas, pouches, polainas, pilarias: punhos, perneiras, quanonos. regalos,
robe de chambre roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho. sandálias.
rweaters. shorts sungas. stolas. soutiens, sladcs. .taier. toucas. turbantes:
•' ternos, uniformes e vestidos
Classe 37
•
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões. fronhas, guardanapos. jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha' e . panos d-e" pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar,- toalhas para chá e
café, :toalhas para bad.luetas, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

Abril de 1964

Termo n.° 619.502, de 2-12-63
Termo n.° 619.507, de 2-12-63
Panificadora e Confeitaria São José de Sosiadade Financeira 'Barros-Handley.
Atnericanópolis
Limitada
_
•
São Paulo
•São Paulo

'S1O.JOSÉ DE's
ÁffERICANORGLIS
STio Paulo-Capital

_•

o
r.4

Classe . 41
Para distinguir: Panificadora e coofritaria

o
o

- Termos os. 619.503 a 619505, de
.
2-12-63
Classes: -16 e 33
S. A. Supertncrcados "As OrZlens4 Para distinguir: Atividades imobilií.
rias e orbanisticas em geral, loteamenSão Paulo
tos, arru'ànentos, compra e venda de
imóveis, financiamentos, terraplanagem,
AS
construções, engenharia, investimentos,
ORDENS-' arquitetura
Materelaise hipoteceas.
rIndristriasBratileiri.;
. para construções em geral

•
•
Classe 41
Para distinguir: Aiimereação para aves
e animais. améndoas. araruta, alpiste,
avelã, amido. ameixas azeites, açúcar,
azeitonas, aveia, atum. amendoim, alhos,
balas, bombons, biscoitos, bolachas, batatas, bananada. bolos, bacalhau, banha canelai chouriço, chacolates. camelos, -coalhadas, camarão, carnes, carne de baleia, con teitos, cacau, cereais.
cebolas, cremes de leite, creme 'de milho, condimentos. crustácos, chã, cravo,
café. cangica, nicas, castanhas cominho, cangiquinha. conservas alimenticias, doces, drops. ligada, frutas, frutas- secas, em caldas. cristalizadas e
compotas; féculas, figos, fermento, farinha, fava, farelo, fubá gomas de
tires, patas, psatilhas, pó para pudins
pralinés. pães, pimenta, presuntos, polgada„ peixes, pescados, panetone. picções balanceadas, requeijão, rascas. asvilho, queijos. quirera de milha, ramascar, geléias. goiabada, gorduras,
grão de bico. glacés, glicose, baunilha,
extrato para doces, de tomate e de 'carnes, ervilhas, enatava, flocos. asseaTêrmo n.9 619.499, de 2-12-63
das
para balas,- doces e laimentos, geOnes
Organização Nacional de, Emlatinas, granulos, herva doce. linguas,
preendimentos Sociais Ltda.
linguiças, leite, lombo, leite condensado
.
São -Paulo
e em p6.. legumes, lentilhas, lagosta
mel. marmelada, mortadelas, manteiga.
ONES-ORGANIZAÇÃO.
mostarda, mariscos, moluscos, molhos,
margarina, massas alimentícias e de
MACIONAL
EMPREW:,. tomate,'
melado, milho, nós-moscada
DIUNTOS SOCIAIS LTDA.
óleos .cOmeativeis, ostras, paios.' passeei). salamai, semolina de trigo ,solas
enlatadas. sucos de 'frutas, salsichas,
Nome comerci4I
sal, toucinho, tremoços.. trigo, otrtas,
- vinagre e ianque
Termo n.° 619.500, de 2-12-63
,
Classe 42 •
ItTidratada %med. Ltda.
Aguardente, aniz. aperitivos. bagaceira.
3So Paulo
batidas. brandv, bitter. 'cachaça. cervaIas, cidra, conhaque. extrato de malte
BABUER I,
fermentado, famas genebra, gengibirra
gin, gingar, kitsch, kummel. licores.
Indtittria Braei1a5.r
marasquiuhos. nectar, pipermint. ponClasse ' 16 - •
ches, rum, suco de frutas com álcool,
'vinhos, vodka e whisky.
Cal hidratada
. Classe .43
•
Termo n.° 619,501, de 2-12-63
Ones —• Organização Nacional de Em- Para- distinguir: águas gazozas artificiais, bebidas espumantes sem álcool,
oreendimentos Sociais Ltda.
gazoza, refrescos, soda, suco de frutas,
São Paula
• xaropes

rs

Classe 31
para distinguir: Os seguintes artigos:
Anéis de vedação para junções, anéis
O • fiL g
Obturadores, -arruelas, bujes, borbantes,
S;o.Paulo—Cápita:
•barracas de campanha, buchas, betume
para vidrceiro, bolas para válvulas,
'Classe 33
•
bocal do tanque de gasolina, diafragma
ára UstiSgair: Orgarização e adminispara vedação, massas para calfetar, cIrth. empreendimentos de caracter
wios de borracha para potes, cordoa- tração
social e a venda de Maios patrimoniais
lha, cordas, correias de transmissão. :dos mesmos, .por conta própria
e de
Sanaletas, coberturas de, lonas, Mitos,
terceiros
am
para
feetoG..et
baratas, lonaa. lonas

PRORROGA0,0

Tèrmo n.° 619.506, de 2-12-63
A. Supermercados "As Ordens"
São Paula
.S/A. SUPERMERCADOS
•

Termo n.° 619.508, de 2-12-63
Caporibe Imóveis e Administração de Bens
. São Paulo

P
. CAPOBIBE IMÓVEIS E
A IMINISTRAÇÃO DE BENS
Nome civil
Termo n.0 619.509, de 2-12-63
Cigarrinhas Novidades Ltda.
. São Paulo

-CIG.ARRINHA
Indástria Brasileira('
Classe .13
Abotoaduras para punhos, águas marinhas lapidadas, alfinetes para adotaar
vestuários, de metal precioso, :: seguiu:orno, balangandans, berloques, brincos. broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-sedosas e
suas imitações usadas como adornos
ou na confecção de bijouterlas. correntes de uso individual ara adorno, diaasastes lapidados esmeraldas lap,cladas,
medalhas com saLto, pulseiras. safiras
!apiadas, topázios sapidados. tursialinas
lapidadas e turquezas lapidadas
Termo n.9 619.510, de 2-12-63
Suzi --- Emprego Para Moças S/C
.São Paulo
. SlI ZI — EMPREGO PARA;

MOÇAS S/C
Nane "civil
Termo n.° 619.511, de 2-12-63
C- aribe Imóveis e Administração de
Bens
•
São Paulo

CAPORIBE
S AMINISTRAÇÃO DE.
BENS
Sao Paulo:-Caoltai•

IS -urus,'

Monte comem-Mi

• Classe 33
Titolo"
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Tênue) n.° 619.512, de 2-12-63
Oaeania Industrial Metalúrgica Ltda.
'Guanabara

;Ociania industrial
Metalúrgica ift
• indústria Brasileira
Classe 16
En
tquadrias de metal para construções,
' elas de metal para construções, caas para edificios, basculantes de metal
e portões de metal
Têrmo n.° 619.513, de 2-12-63
O. B. Engenharia Indústria e Comér-

cio Ltda.
Guanabara
r *Classe 16
requadries de todos os tipos para construções, portas, janelas, ladrilhos, batentes, calhas, portais, pre-moldados de
Cimento para construções, telhas, escadas e tanques de imento
Tênno n.° 619.515, de 2-12-63
Luiz de Jesus
Guanabara

cla 0,02e0X
/
Classe 41
Título.
Tèrcno n.° 619.516, cie 2-12-63
Tinturaria Cysne Ltda.
Guanabara

E

CYS

Abril de 1964 1085

Termo n.* 619.524, de 2-12-63
Francisco de Assis Chateaubrland
Bandeira Melo
Guanabara

racloras de barro e de cozerei*, má. ia laminadas, dr* para Incrustações e
quinas borracheiras e etextels. máqui- articulações, tira colante, cintas para
nas frigorificas, moinhões para, cereais, fins clínicos, cintas umbelicals, colhemáquinas para malharia, aseadeiras, má- res cortantes, compressas de tecidos.
quinas para movimento de terra. ma- costótomos, metas; dentes artificiais
quinas de rotular, martelos a vapor, dentaduras, depressores,- dilatadores, du
motores.de contbustáo. interna. elétricos cilas, drenos, duchas vaginais; elevado
e a gás, motoras para bicicletas e mo- res, espartiLtos, espéculos vaginais, estocicletas. • multiplicadores. motas para ponjas clinicas, estufas, espátulas, esmáquinas, molas para válvulas, maca- capelos, escopros. extratores...escavadocos hidráulicos, magnatas de ignição. res; fios de linho para feridas, facas;
mandris, pedais de alavancas de em- ganchos para músculos celafómetros.
Classe 32
breagens. planetárias de pararusos sem gazes, godivas, goivas, gêsso, grampos
Rádio e televisão
fim' e de rodas, pentes quando parte para mauras, guta-percha; histerómeTêrmos os. 619.532 a 619.538, de
de máquinas, rolos para estradas e im- troa; irrigadores, instrumentos cirúrgi2-12-63
prensas. máquinas putverizactoras. plai- cos para operações; ligaduras de cáMecânica Alfredo Lippi . S. A,
nas de mesa, 'placa para tornos polias. abam°. liquidas e pós para limpeza e
São Paulo
redutores, rolamentos silenciosos. seg- polimento ara fins odontológicos,
mentos de pistào, serras mecânicas, ser- luvas e dedeiras de borracha, limas paras hidráulicas, serras de fita, máqui- ra ossos, lancetas; massas plásticas para
na secadoras. máquinas para serra, má- fins odontológicos. mascaras para anesLIPPP
quinas salgadeiras para manteiga, te st - tesia, mesas de operações, mesas para
•
dustria
B rasileira ,
tes. turbinas, tercedeiras. máquinas pare curativos, martelos artificiais; --perfuratecidos e tapeçarias, máquinas para dores, pés e braços artificiais, placas
Classe 6
Indústria de tecidos, tesouras rotativas. para obturações de canais, porcelanas,
Má-quinas e suas partes integrantes para máquinas para soldar. vamos mecânicos, protetores para seios, pincéis para garfliris industriais; máquinas de pracista. tOrnos de revólver. máquinas urdidei- ganta, pinças anatômicas, protetores;
máquinas operatrizes, motores e suas ras, • tuehos de valsavas. válvulas de rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
partes, peças para automóveis aáO in- pressão, pistões de motores pinhões, rodas para desgaste dentário, retardealternadores, máquinas amassadeiras, motores' vibraciiii2e, ve as de Ignk" pio bugia, ruginas; saladeiras. sandacluidas em outras classes. Alavancas, para motores, ventoinhas, náquinas raca. seda 'e crina para souturas. sacos
máquinas amassadeirasa e barro e coa- ventiladoras e ventilwlores coma parte para gélo e bolsas para água quente,
de máquinas creio, máquinas de aisrir chavetas. ristasondas, seringas para lavagens e injeClasse 7
quinas afiadoras para ferramentas, maserras, serras para raquiotomis:
ções,
quinas para arqueação de embalagcas. Máquinas e utensílios para serem usa- tampões higiênicos preservativos, tiraanéis de esferas para rolamentos. anéis dos exclusivamente na agricultura e leite„ termômetros, tesouras, trepanas,
de óleos, anéis para facilitar o arranco horticultura a saber: Arados, abridOres toalhas higiênicas; ventosas, verniz isodos motores. autolubrificadores. anéis de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecálante para fins odontológicos
obturadores, aparelhos para mistura de nicas e empilhadores combinados
Classe 16
conibustiveis de motores e explosão. arrancadores mecânicos par agricultu- Paia distinguir: Materiais para construané is de segmentos, bielas, bombas de ra, batedeiras para cereais, bombas ções e decorações: Argamassas, argila,
a rcomprimido, bombas lubrificantes, para adubar, celfadeiras, carpideiras, areia, azulejos, batentes, balaustres, blobombas de circulação. bombas de com- ceifados para afloz, charruas para agri- cos de cimento, blocos para pavimentacultivadores,
debulhadores, ção,' calhas, cimento, cal, cre. chapas
bustiveis para motores. bambas para cultura,
óleo, burrinhos. bombas de água e ga- destocadores, desentegraclores, esmaga- Isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
solina para automóveis, blocos de mo- dores para a agricultura, escarra icado- chapas para rmberturas caixas d'água,

Vidrex S.'
Comercio e Indústria

In

torce. bombas hidráulicas. bombas oca- res. enchovadeiras. facas para máqui- caixas para coberturas, caixas d'água.
trifugas. rotativas, de deslocamentos e nas agricolas, ferradeiras. gadanhos. caixas de descarga pra lixos. edifica-

a_pistão, blocos centrifugadtaes, indo- garras para arado, grades de discos ções premoldadas, estuque, emulsão de
Inale para liquidas e pós. desnatadei- oudentes, máquinas, batedeiras para base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse 33 —
metálicas para construções, lameias, hemogenizaciores. máquinas bruni agricultura, máquinas insetifugas, má- turas
las de metal, lacifilhos, lambris, luvas
Tinturaria e lavanderia
máquinas
de
doras. caldeiras. compressores, cilindros, quinas vaporizadoras,
de junção, lagos, lageotas, material isocâmbios, cabeçotes máquinas adapta- mungir, máquinas niveladoras de terra. lantes contra frio e calor, manilhas, masTèrmo n.° 619.517, de 2-12-63
máquinas p erfuradoras para a agriculdas
ia
construção
e
conservação
de
sas para revestimentos de paredes, maindústrias J. B. Duarte S. A.
estrada, máquinas de çostura, máquinas tura, mquinas de plantar, motochar- deiras para construções, mosaicos, pra-,
São Paulo
ruas,
máquinas
regadeiras,
máquinas
da
centrifugas, máquinas pa r
a clarear,
cia- roçar, 'de - semear para sulfatar de dutos de base asfáltico, produtos para
rificar, refinar, .misturar
e purificar
tornar impermeabilizantes as argamasfluidos e pós máquinas compressoras tosquie, de triturar, de esfarelar terra. sas de cimento e cal, hidráulica, pedrepara
irrigação,
para
matar
formigas
e
máquinas classiScadoras, máquinas cagulho, produtos betuminosos. impermeatadoraa, máquinas de centrar. máquinas outros insetos para. bur-Jfar e pulveri- bilizantes, liquidas ou sob outras formas
zar
desinfetantes,
para
adubar,
para
para cortar, carburadores. carter de etn para revestimentos e outros usos nas
a
Brasileira breagem.
cariar de motor, cubos de gitar e espalhar palha, para conher construções, persianas, placas para paplacas de embreagem, caixas de lubri- algodão para colher cereais, máquinas vimentação, peças ornamentais de cimenfins agricolaa de to ou gesso para tecias e paredes, papel
'inça°, diferencial, distribuidores de amassadoras
cortar árvo res,Par
para
espalhar, para ca- para forrar casas, massas anti-ruidos
gasolina,
dispositivos
de
arrannue.
máclasse 4\
'quinas desenipalhadoras, máquinas de- pinar, máquinas combinadas para se- para uso nas construções, parqueies,
Artigos da classe
mear e culturar, de desbanar, para- en- portas, portões, pisos, soleiras para porbullaadoras. descascadoras„ espuneadeltais, vitrõs
ias, embreagens, engraxadores: ceatri- afiar máquinas e moinhos para forraermo n.° 619.518. de 42-63
gens, máquinas toscadóras, ordenadohigos.
máquinas
ensacadoras.
elevadolancisco Anton;o Giffoi Filho
Classe 17
ganhos de cana. espremedeiras para res mecânicos, raladpres mecânicos, ro- Para distinguir máquinas e instalações
Guanabara
los
compressores
para
a
agricultura,
ras, esmeris exaustores para tolas. enpara escritórios e desenhos em geral:
manteiga, engrenagens. engrenagens sachadelras, semeaderas segaderas so- Arquivos para correspondência, almocadores
de
terra,
tosadores
de
grama,
PRORROGACÁ0'
para mancais. engrenagens para cremafadas para carimbos e para tintas, abritratores agricolas, válvulas para
leira, engrenagens de comando das
dores de cartas, arquivos, apontadores,
máqunas agricolas
válvulas, eixos de transmissão, direção,
berços para mata-borrão, borrachas.
=PETROL=
elevadores . hidráulicos, engrenagens
brochas, canetas para desenhos, corta.
Classe 10
petrIbl.•
multiplicadoras, guindastes. guindaste Para distinguir: Abaixa-linguas, abre lares de papel, colchetes, carimbadorea,
para caminhá°, frezas, máquinas para bocas, adenótomos, afastadores, agrafos, cestas gira papéis e correspondência,
Plittialit0 MIMO 111111
i furar, geradores. guinchos de rosca agrafos para ossos, agulhas para inje- classificadores. dips. caiadores canetas.
sem fim, guinchos de segurança, guin- çào. algodão hidrófilo, alicates, amálga- compassos, cofres, canetas tinteiros. ca• ••• l•••••••••
••• • •••••• ••••
••n•••n
chos de transporte aéreo, gazeificadores mas, aparadores, aparadores para fins netas es ferográficas desenhadores, datas0n1•n II••n • ••n•••••• • ••••
•111
de líquidos combustiaels, geradores de médico-cirúrgicos, aparelhos para mas- dores com minas, descansos para lápis
••• •• ••n•
eletricidade. luntas universais para coa- sagens, aparelhos de pressão arterial, e canetas, esquadros, espátulas, furadoMN.
5liai% Si
ao. na
dutos dágua de motores e máquinas, aparelhos de diatermia, ap:arelhos de res, ruins, fichários, fitas para máquia frio e a quente para aço e outros ralos ultra-violeta, aparelhos de ralo X. nas de escrever, fichas para arquivos.
NiK/STRIA CRASILLIRA
máquinas
para escrever, calcular. e aometais, lançadeiras, maquinas de lavar aparelhos de infra-vermelho, aparelhos tued
es,ambnal
,sypealos gem
'seus
roupa e pratos, máquinas batedeiras. duras; bisturis. cadeiras P ara clinica
grampear.
goma
'arábica. gomadores,
Classe 3
mancais para brocas, isiotores elétricos, médica, cambraia hidró fila. canulas, ca- g rampeadores,
g rampos e ganchos para
Artigos da classe
máquinas operatrizes, máquinas taititu- nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cole
escritório'. ais.isodets, Instrumento. de

Ne çtâ$

114111..1.
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Casas 39
sai, Placas, raendedoses
papéis, perTermo a* 619.555, de 2-11-67i1
,aeoltadoessk ~abonk. delimmaa st -. Gaitai e soladas de borracha
Neevi)oe, réguas, desci& separadores
Armando José Strozenberg
•
Casa. 46
petrechos para apontar Iá" empes/
Guanabara
para arquivo& sinete', tintas para esleu& metros para escritórios e para . Gemam; paatas e pomada* para polir crever, .tiralinba, deras para ergiosbas,
,
calçados
allawahia, papel embaiu per1araclhrea.1
Untas para duplicadores, tintas para impastas para escritórios. com fechas de
pressão. tintas- para desenhos, aparelhos
619.544. de 2-12-63
Tenno
anetal. pastas para escritórios coza te
para tirar cópias, pastéis de tintas para
Panzoldia
abas de metal porta-tInteiroa. portaescrever e desenhos; máquinas da enSão Paulo
lápis. porta-canetas. porta-carireboa..
dereças., máquinas ragoatradoras
porta-cartas, parta-hlocca. penas, pula
Classe 38
sai. pincéis. prendedores da papéis peaAros para guardanapos de papel
Classe 33
,eevelos. réguas. stends, separadores
aglutinados, álbuns feia branco), álbuns
Titulo
para arquivos, sinetes. datas para es.
para retratos, e tutteraies, balões (ex.
craves. titahnha. tintas para carimbos,
cato para brim' nados) blocos, para , ?Irmo a.' 619.556, de 2.124
tintas para duplicadores, tintas para imcorrespondência, blocos para cálculos,
Armando iosé Strozenberg
presso, tintas para desenhos. aparelhos
Guanabara
blocos para anotações, bobinas brochupara tirar cópias, pasteis de amas, para
ras não Impressas. caderno, de asara.
escrever e desenhos. ~Imas de enver, capas par adocumentos, carteiras,
dereçar. máquinas registradoras
caixas de papelão, cadernetas, caderClasse 21
nos, caixas de cartão, caixas para paPara distinguir; Veiculas e suas partes
pelaria, cartões de visi ta s, cartões coIntegrantes: Aros para bicicletas, auto.
merciais, cartões indices, calafeta, carmóveis, auto-caminhões, aviões, amortolina, cadernos de pape) melimetrado
tecedores, . alavancas de cambio., barcos
e em branco para desenho, adernos
Ciasses: I, 6, 28, 39 e 46
Casse 33
breques, braços ara. veículos, bicicleescolares, cartões em branco, cartuchos
Sinai
de
propaganda
Titula
tas, carrinhos de mão e 'carretas, camide cartolina,. empas planograficas, canhonetes, carros ambulantes, caminhões,
Termo ri.° 619.545 a 619.548, de
Termo 11. 619.557. de
dernos da lembrança, carreteis de pacarros, tratores carros-berços, carros2-12-63
José Stroaenberg
Armando José
pelão, envelopes, eavéducros para chatanques, carros-irrigadores, carros, carGuanabara
Marcelo Panzaldo
rutos de papel, encadernação 51e papel
roças, carrocerias, chassis, chaas • cirSão Pardo
ou papelão, etiquetas, fõlbas indicas,
culares para veículos, cubos de veículos
fólbas de celulose._ guardanapos, livros
carrinhos para máquinas de escrever,
não impressos, livros fiscais; livros de
corrediços. para veiculas, direção, desli
S 13
•
A la
contahilièrxde; 'mata-borrão; ornamentas
gadeiras; estribos, escadas rolantes, ele.
de papei transparente; pratas, papeliyadorv para passageiros e para carga
Inditetria Brasileira nhos. papéis de estanho e de. aluminio,
engates para carros, eixos de direção
papéis sem impressão. papéis em branco
óreios, fronteiras para veiculas. guidão.
para impressão, papéis fantasia, menos
Classe
locomotivas. lanchas, motociclos, molas,
par Narrar, paredes, papel almaço com
Titulo
r
Classe 6
motocicletas, motocargas, moto furgões.
ou sem pauta papel crepon. papel de
Escovas para máquinas
manivelas, navios„ ónibus, para-choques.,
Termo n.° 619.558, de 2-12-63
seda, papel impermeável,. papel era boClasse 21
para-lamas, para-brisas, pedais, pontões.
Armando José Strozenberg
Colas em gera!,.
bina para impressão, papel encerado,
rodas para bicicleta; raios para bicicleGuanabara
Classe 39
pelei lagiénico papel impermeaxel,
tas, reboques, radiadores para veiculas.
Saltos e solados de borracha
para copiar, papei pará desenfio& parodas para veiculas, selins, triciales. ti.
Classe 46
pel Para embrulho impermeabilizado
rantes para aélculos, vagões, velocípe- &azas, pastas e pomadas para polir papel para encadernar, papel pari es,
des, varetas de controle do afogador e
Classe 33
calçados
crever, papei para imprimir, papel .pa.
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Titulo
raiina
para
embrulhos,
papel
celofane,
Termas as. 619.549 a 619.551, de
carros, toletes para carros
papel
celulose,
papel
de
linho,
papel
Termo n. 619.559, de 2-12-63
2-12-63
Glasse 31
absorvente, papel para embrulhar taArmando José Strozenberg
Anéis de vedação para junções, arrue- Albeisa do Brasil (Edite:ar) Ltda. baco, papelão. recipientes de papel, roGuanabara
São Paulo
las, bujões, barbantes, barracas de camsetas de papel, rótulos de papel, rolos
panha, buchas,' betume paar vidraceiros,
de papei transparente, sacos de papel,
bolas para válvulas, cobertufas de loserpentinas; tubos postais, de cartão.
nas, correias, motrizes e massas para
tubetes de papel
.
ALBEISa.
Classe 33
calafetar, círculos de borracha para
•
Classe 50
Titulo
potes, cordoalha, cordas, correias de
Impressos
:rida.stria. Brasileira
transmissão, canaletas, fitilhos, gachetas.
Termo n. 619.560, de 2-12-61
guarnições, lonas, lonas para freios,
Termo st.° 619.552, de 2-12-63
Pancmitnica S. A.
'mangueiras e mangotes, molas para
Albeiza
do
Brasil
(Ela:ires)
Ltda.
Guanabara
Classe
vedação, shetnbranas de borracha eu
São Paulo
•
Para
distinguir
máquinas
e
instalações
material sintético com ou s.
para bombas de combustível, freios a ar para escritórios e desenhos en) geral:
ou a vácuo para bombas injetaras de Arquivas para 'conesponclimeia. elmo.
3 E i g A
carburador, tiras, tampões e tubulações tadas para carimbos e para tintas, abra
para vedação, teendaz e válvulas de dores de cartas, arquivos, apontadores
Classe 3)
berços para mata-banha. borrachas
vedação _
Titulo
brochas, canetas para desenhas. cortaTermo n.° 619.539, de 2-12-63
dores de papel, colchetes. caruubadores.
Vareio
Panquimica
o.°
619.553. de 2.12.63Mecânica Alfredo Lippi S. A.
cestos para papéis e correspondencia.
Armando
Joak
Strozenberg
São Paulo
;Rio de Janeiro
classificadores, ali& caiadores. canetas.
Guanabara
compassos. cofres, canetas tinteiros, caIndústria Brasileira
netas esferográficas desenhadares, dataIPP
dores çcan minas. descansos para iápi4
e canetas, esquadros. espanam furado.
Casse 3
rgs. fusins. fichários, fitas para máqui1.1m produto farmacêutico medicinal
Casse 33
nas de escrever. fichas para arquivos,
Titulo
Termo n,* 619.561, de 2-12-63
máquinas para escrever, calcular, e aoClasse
Pancnilmica S. A.
Térrnos as. 619.540 a 619.543, de i mar, fitas gomadas, máquinas para
Guanabara
Titulo
2-12-63
grampear. goma - arábica. gotnadores.
Marcelo Panzoldo
grampeadores, grampos e ganchos para
Termo n. 619.554, de 2-12-63
São Paulo
escritórios, giz. godets. Instrumentos de
Arnaando José Strozenberg
f escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras.
Guanabara
ZM y
j malhadores, mata-borrão: máquinas e
apetrechos
para
apontar
lápis.
mapa.
Lulas tr2a brasil eirb
tema metros para- escritórios e para
Panquimics S. A e
•
I ds tenhos, papel carbooo. perfuradores.
pastas para eacritórios, com fechos de
Rio dó Uneir%
Imeta!, pastas para escritórios. cara 1e.
Casse 6
stria Brasileira
Jndu
cboa,
de
metal,,
porta-tinteiros,
porta%covas para rrágilloas'
lápis.. poeta-canetas.' aports-carimboa
Casse 21
Classe 3
pcieta-eartas poeta-biocos pensa, pies•Colar em geral
I.7m prodirta faeriiaceutico

lOWLING,
GUANARRA

.

'BORCHE '
ICItRIOCk

.

•

BOWLING
CARIOCA

33

BOLICHE — MG

o

BOWLING — RIO

,. -sn,

1.1 1 l

•
PRORROGAÇÃO
A C TI L

BOWLING
—BOLICHE

0

i

BOLICHE
GUANABARA
Classe 3,

PRORROGAÇAO
•
.4%

/HEMATiAS

•

•
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%lano n.° 619.562, de 2-1241
Paisquimica S. A.
Guanabara

ias, revistas. Propiganda em rádio,
televisam jornais, programas raellotoni' coa, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas"

fRORROGAÇÃS..

Tèrmos na. 619.568 a 619.570, de
2-12-63 •
Tatlespring S. A. — Inddstria Eletrônica
Rio Grande do Sul

PARASAL
INDUSTRIA ORASII.EiRA

reduzir comestíveis, aparélhas espargi. 1 unhas, arminhos, pentes, esciivas de
dores. aparélhos e instrumentos de cal. 1 dentes e cabelo, talco perfumado, eracujo, aparelhos para observações sisal. rase, pomadas e líquidos para maquilacas, aparélhos tesmostatos, aparèlhos ge e embelezamento da pele, essências
para natação, aritonómetros, aspirado- perçumadas, extratos, loções, tinturas e
res de pó, aerômetros, acendedores elas perde° para cabelo, leite de baleia;
trièos, alto-falantes, amlificadores elé- sabões e sabonetes perfumados e— pretricos, amassadeiras, antenas, batedea
parados para a pele
amplificadores . elétricos, arrumadeiras.
Teroao n.o 619.572, de 2-12-63
antenas, ,, batedeiras, balança comum e
elétrica, tarômetros baterias de amansa Distribuidora de Gasolina Fátima Ltda.
Guanabara
•1s:10 es, binóculos, bacaas, botinas, bo.
amas as indução, ex-alo ame fins cura.
uvas, latões de a:aplaines elétrica
',ambas asedidoraa bus:aas aaaaolas, baterias e'atricas, buas* elétriaosacaixas
Auto
desama a, câmaras fraiorstfcas e lota
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cineraatógrafos,
cronógredos, cronômetros, aombustores
de gás, cidómetros, cristais de- rádio,
condensadores, cor sadeiras para fotograClasse 33
fias, chaves de alavancas, rhaves auto.
Titulo
máticas, capacitores de blaot.eio. capa
Termo n. 619 . 574, de 2-12-63
citores eletroliticosa calibradores, discos
para telefones, discos gravados, diais Aeiou — Administradores Engenheidespertadores, enceradeiras .e'étricas, en- ros Industriais Organizadores Unidos
sLtda
genho de assar carne. aspeitos óticos,
Guanabara
esticadores de luvas, espelhos de plásticos para eletricidade, esterilizadores,
adutores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos futrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusiveis, faróis como acesses.
rios de veiculos para sinalização e para
iluminação em geia!, filmes revelados
fôrmas elétricas, fervedores, frigorificas,
fotômetros,- tios elétricos. [atros de iaClasses: 16, 32 e 33
terferência, fonógrafos. garrafas Mim,
Insígnia
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos terrestres para
Tanuos na. 619.575 a 619.577, de
ensino, gravadores, holofotes incubado2-12-63
ras, indicadores de vácuo. Zastrumentos
S. A. Moinho. Santista Indústrias
de alarme, interruptores, tampadas ias
Gerais
candescentes, lâmpadas comuna lentes.
São Paulo
liquidificadores, maçaricos pala soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café. mostradores para rád:o, moinhos
de café, transformadores, tostasletras. cri.
pés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga çáivulas de
Indústria Brasileira
redução, vacuômetros, velis elétricas,
válvulas-de vácuo e ventiladore-s
Classe 23
Termo n.° 619.571, de 2-12.63
Tecidos em geral
Distribuidora de Gasolina Fátima Ltda.
Classe 24
Guanabara
Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
juta, seda, lã e outras' fibras, não
incluídas nas demais classes
Classe 36
Attigos de vestuário de toda sorte. In- (
clusive de esporte e para crianças
o•

Lra".
\

Mecanica.

41Wree452
Classe 3
produto farmacêutico mediatnal,
cedo como coadjuvante no tratamento da tuberculose

L.EBLOR,
-

• Termo n.° 619.563, de 2-12-63
Z. F. Drew es Cia. Ltda.
Guanabara
1110
., i:ZW
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Adjunct

. ¡INDUSTRIA BRASILEIRA',
Classe 1
An preparado químico para eliminar
a dureza da água
%mo n.9 619.564, de 2-12-63
Z. P. Luna Publicidade Lada.
Guanabara

(

0,4,4
0N59.7
,,..0

le51°
Classes: 32 e 33
Frase de propaganda
fUmos ns. 619.565 e 619.566, de
2-12-63
José Maria Qcero
Minas Gerais
seghtiosameasoa

DE

IIND. BRASILEIRA
•
Classe 32
ra distinguia: Almanaques, boletins,
, anuídos, catálogos, folhetos,
is livros impressos, mKOlcas fmrenas, peças teatrais, peças cinernatoCirdficas, prospectos, pan getos, publicaQiieg em geral, porgramas radiofônicos
e de televisão, revistas
Classe 8
Para distinguir discos gravados
ramo na' 619,567, de 142-63
Cm, Distribuidora de Tecidos Rtachuelo
',ara

IND. BRASILEIRA
Classe -,32
sartms. , catáloços. „fanais nacià
publlcaçagg tapeeireght e estrangeiros,
.

Classe 32
Almanaqües, anuários. álbuns Impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
anis e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádfo,
televisão, jornais, programas radiofônt.
cos, peças teatrais e cinematograncas
e revistas impressas
.
•
Classe 50
Pare distinguir: O timbre da requereis.
te em papeis de carta, papeis de oficio,
cartões comercial e de visitas, envelopes de qualquer tipo, faturas, dupl.catas, letras de cambio, cheques, notas
promissorias debentures, apólices. ações,
folh:nhas, passagens aereas, ferroviarias, rodoviária, maritima, bem can,o
bilhetes de sorteio impressos em geral
•Classe 8
Abaixa luzes d eiampião, • abaioura
acumuladores, actinômetros, =perene,
troa amortecedores de rádio e fraguei]
cia, anemómetros, aparêlhos d televl
%go, eparélhos para ilumivação, incha
sive os consideradot acessórios de vei•
cubos, apareiros para anúncios mecâni.
cos, aparelhos aquecedores e medidores.
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricas, aparelhos registrado.
reg e medidores de distâncias. apare.
lhos para purificar água, aparalhoa de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás. aparelhos de galvanoplastia,
aparelhos didáticos, aparelhos cinemat
tograficos, aparelhos • automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparélhos para aquecer
edifício., aparêlhos para experimentar
(Estamos, aparelhos para destruir Ansarelhos de ótica, aparelhos pulverizadoágua, aparelhos geradores eletroquimicoe, apare/hos para recepção, reproduçao de som e sônicos, aparélhos automáticos elaétrIcos de passar, aparêlhos
para espremer frutas e legumes, apare.
lhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos •afiadores d derramadas,
aparelhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitá.
rias, aparêlhos eiterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparêlhos gasei.
ficadores, aparêlhos de sinalizes, aparalhos otonizadores, aparelhos pasteurisadores, aparelhos reguladores e establlizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos aparelhos para, salvamento e para sinalização, aparèlros
para escafandristas, aparelhos 'para Um-par vidros, aparelhos . para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionado" pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou

Brisamar Uma Estréia

Auto Peças
Mecanica. Leblon
Classe 33
Titulo
Taram

619 . 573, de 2-12-63
(Prorrogação)
Masi
'Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Tèrmos na. 619.578 a 619.580, de
2:12-63
3. A, Moinho Santista Indústrias
Gerais
São Pauta

PRORROGAÇÃO

Classe 23
•Classe 48
Tecidos em geral
Para aistinguir: Carmim muge, craions,
Classe 24
lapikpara maquilage, óleos perfumdaos.
pó de arroz, amónia liquida perfumada, Artefatos de algodão, canharno.
águas de quina, de rosas,' de alfazema juta, ' seda, lã e outras fibras. a-.
incluídas nas demais classes
e de colônia, glicerina perfumada. briClasse 36
lhantinas, bandolinas, cosméticos, fixadores para cabeld, depilatórios, varai- Artigos de vestuário de tbda sorte. '
aturava de esporte e para edançaà
sei, 'esmaltes, pastas,
_ tijolos e pós para
_
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- Mamas na. 619.581 a 619.583, de

'5.

2-12-63
A. Moinho Santista Indústria*
Gerais
\ São Paulo

vks

•Termo n. 619.586, de 2-12-63
Dafzelina .Aurea Cavalcante Avelar
Guanabara

'LEÃO PERNAMBUCANO DO NORTE AO Sn
Strasaara

revastas. Propaganda em rádio,
televiso, jornais, programas radioloaicoa, peças teatraut e cinematograálcas
e revistas impressas
Classe 50
Impressos
Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 33

sai,

401." v".
.(

sal, e tudo que seja derivado de laticinios, conservas de carne de pequenos e
grandes animais, carnes assadas era
conserva, linguiças, miados de animais
grandes, e pequenos preparados em conservas e conservas de verduras e frutas

Classe 23
Têrmo n. 619.587, de 2-12-63
n Tecidos em gera/
I.. Figueiredo Transportes Rodoviários
Classe 24
S. A.
Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
São Paulo
luta, seda, lã e outras fibras, não
incluídas nas demais classes
rictruRzeb
Classe 36
IRAíSPORTEg RODOVILRIOS
Artigos de vestuário de tiada sorte, ink clusive de esporte e para crianças
Nome comercial
Termo n. 619.584, de 2-12-63
Bozzano S. A. Comercial, Industrial e
Termo n. 619.588, de 2-12-63
Importadora
Vendas Incremento e Propaganda Ltda.
São Paula
Paraná

Termo a.. )96, de 2-12-63
Produtos Reunam Colomy Ltda.
Pernambuco

Produtos Reunidas
Colorny Ltdcr..
Nome comercial

Editorial Draguem Ltda,
Guanabara

Propogéindj
Classe 33
Título

A ECONOMIA
POPULARL-Classes: 11, 12, 15, 23, 36, 41, 42,
43 e 44
Titulo

Classe 48
..1.nnn••
Termo n.° 619.598, de 2-12-63
Para distinguir artigos de toucador e
Termo n. 619.589, de -2 _ 63
perfumarias em gerai: Almiscar, água Cimapa S... A. — Cornércia e Indústria Ind. Grehs de Máquinas e Embutidos
Ltda.
de beleza, água fadai, água de lavanda.
de Madeiras do Paraná
Rio
Grande
do Sul
águik de colónia. arminho*, água de
Paraná
quina, água de rosas, água de elfazemas. amónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas. cílios c bigodes.
bit:bis- Cria'
indústria
crayons. cremes para a pele, carmins.
Classe 6
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
Classe 4
Picador de carnes
lentilhas. em trociscos e em pílulas, Madeiras de . tôda espécie, em bruto e
cremes para barbear, cremes dental.
parcialmente trabalhadas, •serradas
Termo n.o 619.599, de 242-63
depilatórios., desodorantes, dissolvente*,
Policromia
— Estamparia de Tecidos
Termo n.° 619.590, de 2-12-63
essências. extratos, estojos de perfumes.
Ltda.
do
creme para limpeza da pele, e para base Companhia de Telecomunicações
São Paulo
Paraná — Telepar
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Paraná
_
activai para dentes. cabelo, roupaa
clhos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestanas. cílios e bigodes. avelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
1114DUSIRlia BOA ILEIRA
de, toucador. grampos para o cabelo,
,Indústrts Brasileiro
pira maquilagem, lança-perfume*. lo..
Classe 23
Vaca líquidos dentifricios. em pasta, em
Classe
8—
Tecidos
em geral
geléia de petróleo aerfumada. lápis,
, Telefones
sabão em creme, em elixir e em pó.
Termo n.° 619.600, de 2-12.63
Ilquidos para ondulação. permanente?
Policromia -- Estamparia de Teclgoa
Termo ° 619.591, fle 2-12-63
Bxas para unhas, laquê, óleos para o
e Juracy Ayrosa
• Ltda.
cabelo, pasta pós para dentes. perfu- Arnaldo pelimonte
Paran5
•a'ão Paulo
IIMS. petrCeo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-pons rAssõ
o
s
CI
pára pó de arroz, papéis perfumados,
AD PRO AND44
_
carminados. e com pó de arroz. pentes.
Classe 33
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia pon-pons, pó de
Titulo.
arroz
Termos as. 619.592 a 619.595, de
Termo n. 619.585. de 2-12-63
2-12-63
Agfa Aktiengeesellschafe
Arnaldo _Deknonte e Juracy Ayrosí
Alemanha
Paraná
Nome comerilal

.AG,

r.IMAPA

Classe 32
Revistas e publicações em geral
Termo n.0 619.603, de 2-12-63 •
_ Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara
a?

PRORROGACAO

•

Termo 'n.° 619.597, de 2-12-63
Mendes ti Silva Ltda.
Paraná

Vendas Incrementai
1 Indústria Brasileira

Termo n. • 619.602, de 2-12-61

gnia

Classe 41

Queijos, manteiga pura acari sal ou sem
v

Abril de 1964'

Classe 32
nemstas e publicações em geral

Termo n.° 619.604, de 2-12-63
Walter Baggio
Guanabara

IL

Classe 41
Produtos alimentícios em gera). Docua,
essências alimenticias, farinhas e massas. Conservas e laticínios
Têrmo n.° 619.605, de 2-12-63
W. A. Simões, Dias r 00. Ude.
Guanabara

brasil-e-itã

•n••111.

TELEPAR'

,POLICROMIA'

PÓLICROMIA---1
ESTAMPARIA DE,%.
(TECIDOS LTDA.)

O õ

Termo n.°- ' 619.601, de 2-12-63
Indústria e Cetnércio .premo Ltda.
São Paulo

ASSOCIADOS:PROPAGANDA

Kgla :Aktiengesellschaft
Leverkusen A amanha, .

- ,
PRÈ O

Casai
-a .• • I
i 32
.•

Almanaquea, anuarlee, ii/buns imprea.
sma ,cartnes, catálogos, jornais macia
nata e eatrangeiros, publicações branca.

Classe 2
Um preparado veterinário, indicado no
tratamento da espililose
Termo n.9 619.606, de 2-12-68
Laboratório Perini Ltda.
Santa Catarina

Cabal em Feri
Classe 2
• Um preparado , veterinário
Têrtno n.0 619. 607, de 2-12-63
- Cervejaria Nacional S. A.
Guanabara

'CERVEJARIA
NACIONAL S. Ai
Nome comercial
Termo n.° 619.608, de 2-12.61
Cervejaria Nacional S. A.
Guanabara

CIA. NACIONAL
•L-DECERVEJA-

é

'Casse 'a
Cantaras fotográficas

Clame 41
topinhos pare sorvetes

Cla.sse '42
Titulo de estabelecimento

DIAR10 OFICIAL
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'rirmo n. 619.636, de 2-12-63
Millôr Fernandes
Guanabara

Termo n. 619.630, de 2-1243
Organização e Produção Agrícola,
Indústria e Comércio •
Guanabara

.Organizaçao)
• e Produção Agrícola,
Indústria e Cotnerolo
Nome comercial
n. 619.631. de 2-12-63
• Termo
frit" Antonio da Silva
Guanabara

CASA DAROÇA
Classes: 4, 19, 33 e 41
Titulo de estabelecimento
Tann° n. 619.632, de 2-12-63
ktrgio Fabiano Mattos Botelho e
Dr. Casar Augusto Sotto Maior
Guanabara

'

Conta de Participação
do' Carro Próprio

Diga Trinta e Três

(Seção MI)
Termo n. 19.643, de 2-12-63
Av9n Products, Inc.
Estado Unidos da América

PETTIT - PAT

dhave

Classes: 21 e 33
Titulo de estabelecimento
Têm° n. 619.634, de 2-12-63
IVIillór Fernandes
Guanabara

33

Classe 32
Mananaques anuários, álbuns lavres.
04, cartazes, catálogos, jornais nado,
.45 e estrangeiros, publicações Lavresrevistas. Propaganda em rádio.
visa.. jornais, programas radtofôni+aí*, peças teatrais e cinema:ográficas
e revistas Impressas

j.

Wirto n. 619.635, de 2-12.61
Millôr Fernandes
Guanabara

Trinta é Três,
Classe 32
%sequer, antinclos, boletina butethui
crónicas, jornais, revistas
cinematográficas, pecas teatral;
onsi rediofberieos e prolramas
de, televisão
I
n•
a

'Ferino n. 619.651, de 2-12-63
Sebastião Rodrigues Homem da Costa
Rio de Janeiro

AVON PREMIUM

:lasses: 32 e 33
Titulo
Termo n. 619.653, de 2-12-63
Mercearia Argonaço Ltda.
Guanabara

Classes: 21 e 33
Titulo de estabelecimento

A
do Sã. lu
Calí-o—Pr.-6710

esquadros de agrimensor, fios terras
fios ara eletricidade e ferro elétrièos
para engomar e passar e ferro elétr.cu
para solda

Classe 48
Calasse 32
Almanaques, anuários, álbuns impres- Preparado cosméticos em forma comsos, cartazes. catálogos, lornais nado pacta, perfumaria, cosméticos, dentifríÈ Grande—Jornal
ciais e estrangeiros, publicações impres- cios, sabço perfumado e preparados
para o cabelo
sas,-. revistas. Propaganda em rádio.
- . Niteróien -se ".:
televisão, jornais, programas radiofóniTermo n. 619.644, de 2-12-63
cos, peças .teatrais e cinematográficas
Avon Products, Inc.
e revistas impressas
Estados Unidos da América
Classe 32
Almanaques anuários, álbuns impcesTermo n. 619.637, .de 2-12-63
aos, cartazes, catálogos, , jornais nado
Metalúrgica Carioca'
e Coriais e estrangeiros, publicações impresmércio Ltda.
sas, revistas. Propaganda teu rádio,
Guanabara
televisa°, Jornais, programas radloronIf
Classe 48 —
Perfumaria, cosméticos, dentifricios, sa- coa, peças teatrais e cinematograficaa
Metalúrgica Carioca'
ervistas impressas
bão perfumado' e preparados para o
cabelo
Indústria e Comércio Ltda..;
Térmo n. 619.652, de 2-12-63
Termos ns. 619.645 a 619.648, de
Sebastião Rodrigues Homem da Costa
-2-12-63 as
Rio de Janeiro
Nome comercial
Rege Nationale Des Usines Renault
Tarmos na. 619.638 e 619.639, de
França
« Bureau Fluminensi
2-12-63
klariano Nogueira
Guanabara
;ie 'Impreri;-"i";)

.•
'Tétano n. 619.633, de 2-12-63
;arai° Fabiano Mattos Botelho e
Dr. Casar Augusto Sotto Maior
Guanabara

Abril de 1964 1,0,7.19

ARGONAÇO

Claase 7
Acoplamentos, grandes instrumentos
para a agricultura
INDCrSTRIA BRASILEIRA 1
Classe 32
Classe 5t,
Álbuns, catálogos, impressos em geral Impressos, jantais, periódicos, material
de instrução e de ensino
Classe e
Classe 11,
Classe 21
Discos gravados
Alcachofras, aletria,. alho, aspargos.;
Acoplamentos, veículos, aarelhos de
açúcar. alimentos para animais, amido,'
Urino n. 619. 640, de 2-12-63
locomoção por terra, por ar ou por água
amêndios, ameixas amendoim, araruta,'
Margarida Maria Barrozo de Campos
_
Classe 6
Armando
Máquina e máquinas ferramenta: ano- arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azet-1
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas'
Guanabara
toses. acoplamentos
biscoitos, • bombons, bolachas, baunilha:'
café em pó e em .grão, camarão canela
. Termo n. 619.649, de 2-12-63
em ,pau e em pó.- cacau, carnes, chã;
Ind Coope, Lignite('
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
Inglaterra
cereais, cominho crern ede leite, cremes'
alimentícios, croquetes, compotas. can:
gica coalhadas castanha, cebola, condi»
Clas se 33
mentos para alimentos, colorantes,
Titulo
chouriços, dendê. doces, doces de fruClasse
42
Termo na 619.641, de 2-12-63
tas. espinafre. essências alimentares, era:'
Cerveja
Rádio Planalto Central Ltda.
padas, ervilhas. enxovas. extrato 'cle to=,
Brasilia
mate. carinhos alimenticias, favas, féTermo n. 619.650. de 2-12-63
culas flocos, tareio, fermentos, teilacs
Square D Compansa
figos. frios, frutas secas. naturais e cria-'
Estados Unidos da América
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos. 9rào de bico, gelatina,
goiabada. geléias. herva doce. hervis
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.
condensado, leite em pó, legumes em
8
conserva, lentilhas, linguiça, louro, masPara distinguir: Aparelhos para fins sas alimentícias mariscos, manteiga,
Nome comercial
úteis, instrumentos científicos 'e apare- margarina, marmelada, macarrão, maslhos didáticos, aparelhos elétricos em sa de tomate. mel e melado, mate, masTermo n. 619.642, de 2-12-63
gçral, acessórios de aparelhos elétricos, sas para mingaus, molhos, moluscos,
Jorgen Wolfgang Ernest
emérometro, amplificadores, aparelhos mostarda, mortadela, nós moscada, no• Pio de Janeiro Niedner.
de alta tensão, anemômetros, antenas. zes: óleos comestíveis, ostras, ovas:
alto falantes acumuladores, aspiradores, pães, paios pralinés, pimenta, pós para
aquecedores, abatjours, bules elétricos, pudins, pickles. peixes, presuntos, pabobinas, balcões frigoriacos, binóculos, tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
brõrnetros, balanças, batedeiras para lí- queijos,' rações balanceadas para aniquidos, e massas, 'cafeteiras, craves au- mata, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Indústria Brasileira
tomátiams, chuveiros elétricos, compa.s- sanduiches.' salsichas, salames, sopas ensos, câmaras frigoríficas, câmaras cine latadas, sorvetes, natas de tomates, e de
' Classe '22'
matográf:cas,.campainhas elétricas. chas- frutas: torradas, tatdoca, Untaras, talhaLinhas para bordado. costura, croche e sis, chaves de anteaas, chaves de ala- rim, tremoços, tortas, tortas para 4vancas, dialsa enceradeiras, estilizadores, , meato d
nimnis e. aves, torrões,
• tricõ

TV PLANALTO
CENTRAI

RÁDIO
PLANALTO
CENTRAL Urk

M T.

I

Sia
'

.SQUARED:
Classe
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Xermo n.° 619.609, de 2-12-63
Cervejaria Nacional S. A.
- Guanaba .4

NACIONAL
, INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 42
Cerveja
Termos ris. 619.610 e 619.611, de
2-12,63
Peles Nutria Ltda.
São Paulo
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Quema cpdttuL

Classes: 16, 33 e 50
Sinal de propaganda

IND, BRASILEIRA

Termo n.° 619.618, de e2-12-63
Classe 36
Sociedade Civil Litorânea de Empre,
Para distinguir: Artigos de vestuarios
enditnentos Imobiliários "Sociler
e roupas feitas em geral. Agasalhos,
São Paulo
aventais. alpercatas, mnaguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
SOCIEDADE CIVIL
.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão; coletes, capas, abales,
IITORANEA DE EMPREENDIMENTOS
cachecols, calçados, chapeus. cintos. cinIMOBILIÁRIOS SOMEI
tas, combinações. corpinhos. calças de
senhoras e de crianças, calções, calcas,
Classes: 16, 33 e 50
: camisolas, camisetas cuecas, ceroulas.
Titulo de estabeleechnento
Classe , 8
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
Gravações de discos
dominos, echarpes, fantasias, fardas. pa .
Termo n.° 619.619, de 2-12-63
Supermercados Festival S. A.
ra militares e colegiais. fraldas, galo619.616,
de
2-12-63
Termo
n.9
São Paulo
- alias, gravatas, gorros. jogos de tinge.
Brasarg
Indústria
e
Comércio
Ltda.
arie. jaquetas leques. lavas. 1:gas. lenSão Paulo
ços, manhas, meias, maiôs. mantas mandrião, , mantilhas, palatos. paias penhoar, peugas, pua:11;er, pelerinas. oon -Les,
polainas, pijamas, punhos perneiras,
gata:nonos, regalos. robe de chambre,
,roupão, sobretudos, salsa. suspensonos,
taida de banho. andailai. svieater. chor.
Classe 33
les, sungas, stoias, soutiens, slacks
indústria Brasileira
Frase
de propaganda
taier. toucas, turbantes, ternos, adorares
a
e vestidos
Termo n.9 619.620, de 2-12-63
Classe 35
Supermercados Festiva/ S. A.
Classe
41
Peles preparadas ou não
São Paulo
Alcachofras. 'aletria. alho aspargos,
açúcar, alimentos para animais amido,
'Termo n.9 619.612, de 2-12-63
amendoim, ameixas, amenduas. araruta,
Francisco "alias do Rosá.no
arroz, atum, aveia. avelãs, zeite. azeiRi., Grande do Norte
tonas. banha. bacalhau, batas, balas.
INDúSTRIA BRASILEIRA
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
Classe 50
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelos chocolates. confeitos. cravo, Para dist nguir o timfre da requerente
cereais. cominho, creme de leite. cremes a ser usado em papéis de carta, pa
alimenticios, croquetes, 'compotas. can- péis de oficio, envelopes, cartões de
gica, coalhadas. castanha. ceola. condi- visita e comerciais, memorando, fatuClasse 41
mentos para alimentos, colorantes, ras, avisos. oantratos, cheques, notas
Café torrado e moído
chouriços, dendê. dõces, dâces de fru- promissórias. dupl catas, açõe, apólitas. espinafre, essências alimentares. em ces, debêntures, letras de câmbio, pas-Termo n.0 619.613, de 2-22-63
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- sagens, bilhetes, folhinhas e demais
Kennedy Hotel Ltda.
mate. farinhas alimenticiaa, favas. fe- documentos usados pelo requerenet
São Paulo
ndas, flocos, farelo, fermentos leilão.
,ftgos, frios, frutas sêcas, naturais e cria
Têm° n.0 619.622, de 2-12-63
talizadas, glicose, goma de mascar, gorSupermercados Festival e. A.
duras. grânulos, grão de bico. gelatlua,
São Paulo
y
goiabada. geléias, berva doce, ha:a/nate, hortaliças, lagostas línguas. leia.
condensado, leite sai pó, legumes
conserva, lentilhas, lin guiça, logro- masClasses: 33, 41, 41 e 43
tas alimenticias, mariscos, manteiga,
Hotel •
margarina. marmelada. IllaCa erà0 masTerra° n.° 619.614, de 2-12-63
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.Panificadora Vilela Ltda.
Ias para mingaus. molhos. cnoluszoi,
Saia Paulo
mostarda, mortadela; nós moscada, no
Nome comercial
tesa- óleos comestiveis, ostras, aval:
pitem. patos. pralinés, pimenta. pós para
Termo n.° 619.622, de 242-63
PRORROGACAO
Lindo Lar Móveis Limitada
pudins, pickles, peixes, presuntos paGuanabara
tês, petit-pois. pastilhas, pizzas pudim;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu.- sardinhas,
sanduiches, salsicbas, saknes. sopas en•
latadas, sorvetea, sucos de tomate e de
Classe 41
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talhaIltalaa, bombons, bamboando*, biscol- rim, tremoços, tortas. 'tortas para
Casam 8, 21, 34 e
bo, bolachas, bolos, bolos gelados, oento ad' atuNt aie e aves, tostem. toudbalas de mascar, caramelos, chocola- ' 1.
• dobo: vinegre
Titulo

r s'ar

SUPERMERCADOS FESTIVAL
UM FESTIVAL DE
PREÇOS PARA TODOS

ESTIVAL
"

Hotel
---;

1964

Termo n,° 619 . 623, de 2-12-63
Têrmo n.0 619.617, de 2-12-63
tes, cacau, confeitos, crocantes, drops.
doces de leite simples e compostos, Sociedade Civil Litoraqa de Empre- Vidrex S. A. Comércio e Indústão,
Guanabara
end ,ientos Imobili6.riea "Sociler
doces de frutas em conservas preSão Paulo
paradas em massa, em calda em conservas, em. compotas.- e em geléias.
doces, doces gelados, doces de amêndoas, de amendoimy, de nozes, de caso
tanha, e de frutas secas coutas com
indústria Brasileira
chocolates, frutas secas, passadas e
cristalizadas, geléias, goma da mascar,
•
pralinés, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos.
Classe 1
pudins, panetones, sorvetes. torrea
Tintas, vernizes, solventes e reduto-Na
torradas
Tênno n.9 619.624, de 2-12-63
Termo n.° 619.615, de 2-12-63
Vidrex S. A. Cemércio e Indústria
João Oliveira
Guanabara
Ouanabara

NUTRIA_

enned

Abril de

'SUPERMERCADOS
FESTIVAL S.

indústria 13rasileiri.
Classe 14
Vidro de parabr1za para automóvel/1
Termo ra° 619.625, de 2-12-63
Vidres S. A. Ccmércio e Indústria
Guanabara
Nome comercial
••••n•ft.

Termo n.° 619 . 626, de 2-12-63
Minion Modas Ltda.
Guanabara

Classe 36
Artigos de vestuário para hcamens,
nhoras e crianças
Termo tu 619 . 627, de 2-12-63
Laboratoires te Brun S: A.
França

Neocalipg
Classe 3
Um a p" reparado farmacêutico, indicado
no tratamento da gripe, bronquites
bronco-pneumonias
Termo n. 619.628, de 2-12-63
Laboratoires Le Brun S. A.
França

Eticali ti)
Classe 3
Um preparado farmacêutico, indicado
no tratamento da gripe, bronquites e
- •
bronco-pneumonias
Termo n 619.629. de 2-12-63
Plastitândia Ltda.
Minas Gerais

kz3

WILELÀ.

-1'
Ciass.e 213.
7 "PlOstlece em.' óeral

)
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Termo il. 619.654, de 2-12-63
Oficina Mecânica Rio-Neiva Ltda.
Guanabara

RIO - NEVA

Termo n° 619.663, de 3-12-1963
Levy, Indústria e Comérc.o de
Produtos Agrícolas S.. A. (Cicpasa)
São Paulo

' Abril de 1934 1091
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Terra° n9 619.670, de 3-12-1963
Sicope — Materiais de Construções
IndátiT'a e Comércio Limitada
São Paulo

Termo a• 619.676, de 3-12-1963
Philastolpho de Aline da
São Paulo
cIDEQ.DrE DIVISA

III C PAU.

SICOPE.
Ind. Brasileira

Ind.. "Brasii,eirr

Classe 32
Para distinguir: Creques
Classe 16
Classe
41
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Para distinguir: Arroz, feijão, batatas, Para distinguir: Materiais para construTermo no 619.677, de 3-12-1963
ções e decorações: Argamassas, argila,
milho, frutas e cana
Philastolpho de Alme da
areia, azulejos. batentes. balaustres. bloClasse 6
São Paula
Termo n9 619.664, de 3-12-1963
•cos de cimento, blocos para pavimentk=
Máquinas, motores e suas partes Inte- Indústria e Comércio de Auto Peças ção, calhas, cimento, cal, cre, chapas
Classe 50
grantes
Para distinguir: Impressos
Janice Lim.tada
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
São Paulo
Termo Il. 619.655, de 2-12-63
Termo n° 6'19.678, de 3-12-1963
caixas para coberturas, cabras d'água.
Flávio Santim Zanatta
Bar e Lanches Bandeirantes de Pinheiros
caixas
de
descarga
pra
lixos,
edificaGuanabara
Limitada
ções premo!dadas. estuque, etnulsão de
JAhICE
São Paulo
base asfáltico. estacas. 'esquadrias, estruInd. Brasileira turas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
BANDEIRANTES
Classe 21
DE PINHEIROS
Para distinguir: Veículos e suas partes de junção. Lages. lageotas, material isoind.
Integrantes: Aros para bicicletas, auto- lantes contra frio e calor, manilhas, masmóveis, auto-caminhões, aviões, amor- sas para revestimentos de paredes, maClasse 50
tecedores, alavancas de câmbio, barcos deiras para construções, mosaicos, - oroPara distinguir: Impressos
breques, braços ara veículos, bicicle- dutos de base asfáltico, produtos para
Termo n° 619.679, de 3-12-1963
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedreIoselita Fernando dos Santos
nhonetes, carros ambulantes, caminhões. gulho. produtos betuminosos. impermeaSão Paulo
carros, tratores carros-berços, carros- bilizantes, líquidos ou sob outras formas
' LILI
tanques, carros-irrigadores, carros, car- para revestimentos e outros usos nas
A. PRINCEZINHA
roças, carrocerias, chassis, chaas cir- construções, persianas, placas para paClasse 41
DO BAIRRO
culares para veiculos. cubos de veiculos
Produtos comestíveis, tais como cereais carrinhos para máquinas de escrever, vimentação. peças ornamentais de cimente
ou
gesso
para
tectos
e
paredes,
pape]
integerais, massas, molhos, etc.
corrediços. para velculos, dire0o, desh- para forrar casas, massas and-ruídos
Classe 32
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- para uso nas construções, parquetes,
Termo n. 619.656, de 2-12-63
rrase de Propaganda
vadores para passageiros e para carga portas, portões, pisos, soleiras para porFlávio Santicn Zanatta
e.r.oates para ursos, eixos de direção. tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taGuanabara
Termo
119 619.680, de 3-12-1963
'veios, fronteiras para velcuios, guidão, cos tubos de ventilação, tanques de ciLuiz
Rocco
Promoções de Vendas
mento, vigas, vigamentos. vitrim
locomotivas. lanchas, motociclos, mglas.
L:mitada
motocicletas. motocargas, moto furgões,
Termo n9 619.671, de 3-12-1963
São Paulo
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Adelino Simões
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
São Paul"
rodas para bicicletas, raios para bicicleL11IZ ROCCO
tas, reboques, radiadores para velculos,
Classe 33
è Inas Brasileira •
FARMÁCIA
Titulo de estabelecimento
rodas para veiados, selins, tricides, tiClasse 50
rantes para velculos, vagões, veloc1peClasses: 3 e 43
Termo n° 619.657, de 3-12-1963
Para distinguir: Impressos
des, varetas de controle do afogador e
\
Título
Banco Intra S. A.
acelerador, tróleis, troleibus, varaes .de
Térmo n' 619.681, de 3-12-1963
Estado da Guanabara
carros, toletes para carros
Termo no 619.672, de 3-12-1963
"Salpici Artefatos Plásticos Limitada
'S.E.R.V.A.L." — S. A. TransINTRA
São Paulo
Termo n9 619.666, de 3.-12-1963
portes e Representações
Antonio Faverani
São Paulo
SALPIC
Título
São Paulo

Macrobiótic-iR,

Restaurante
Macrobitetieti

••••••

S.E.R.V.A.L. S/A
TR/11SPORTES
CONERC IO E
REFRESTiNTAÇw.'S

Termo n° 619.658, de 3-12-1963
Banco Infra S. A.
Estado da Guanabara
Classe 33
Insígnia

FAVERANI.
BANDEIHANTE
E BADIN/10
Ind. Brasileira

Termo n9 619.659, de 3-12-1963
Banco liara S. A.
-'Estado da Guanabara
Insígnia

Classe 32
Para distinguir: Programas radiofônicos,
de televisão e revistas

Termo n9 619.660, de 3-12-1963
Banco Intra S. A.
Estado da Guanabara
Classe 50
.
Para distinguir: Impressos
Termo no 619.661. de 3-12-1963
Indústria e Comércio de Radio
Moyster Lim.tada
São Paulo

LIOYSTER
Classe 8

Pare distinguir: Rádios e suas partes
integrantes
Termo n° 619.662, de 3-12-1963
Casa Olga de Fios. Uns e Linhas
Limitada
São Paulo
. pitu OLGA

Termo no 619.667, de 3-12-1963
Seves-lano de Melo
São Paulo

Classe 32
Para distinguir: Programas radiofesnlcos, de televisão e revistas
Termo n° 619.368, de 3-12-1963
Lavanderia Diplomata Limitada
São Paulo

DI PLOMAT..

Classe 22
Titulo

Brasileira

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 619.674, de 3-12-1963
Antonio Corre:a de Pinho
São Paulo
RELO JOARIA E
OURIVESARIA
Classes: 8 — 13
Titulo

Classe 50
Para distinguir: Impressos
Termo n° 619.669, .de 3-12-1963
Metalúrgica Rospor Indústria
Comércio Limitada
São Pauto.,

•

•Classe 50
Para . distinguir: Trapiesoca

GALICIA

PINHO

Ind. Brasiieirt.

R 0$POR

Termo n° 619.673, de 3-12-1963
Lanches Galicia Limitada
São Paulo
Ind.

DUGAL
Ind. Braaileira
DANIEL E

Ind. orasileirà,

Nome Comercial

—•

Termo n9 ,, 619.675, de 3-12-1963
Imobiliária Guaianazes Limitada
São Paulo

liTAINAUS

. 1IIR1.

'

Brasileira

Classe 50

Pffil distinguir: Insprestros

Ind. Brasileira

, Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástic7as e de nylon: Recip.entes fabricados de material plástico. •rvestistien.
tos confeccionados de substâncias uni.
mais e vegetais: Argolas. a,,ucareiros.
armações para óculos, bules bandelea,
bases para telefones, baldes, bacias.
bolsas; caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensilioa cruzetas.
caints para acondicionarnentc de alimentos, caixas de matarial pláattco

para baterias, coadores.

copos. cackecas,.

colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas. capas pare álbuns e para livrei,
cálices, cestos, castiçais para veias.
caixa* para guarda de objet,). cartuchos.
coadores para chá. descanse para pratoso copos e cepinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, pasinham. garfinhos
de plásticos para sorvetes, forminhns
de plástico para sorvetes, discos de
mess, estojos, estojos para óculos. embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escoadores de pratos. massas aatiruidos, formas para dixe*, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fedi°, para bolsas, facas," guarnições
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. emanaicem para liquidificadores e para bate493~ de frutas e liames, puaraiceas, • ,
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Termo n° 619.695, de 3-12-1963
Termo n 619.690, de 3-12-1963
de material plástico para utenallios e - Termo a° 619.685, de 3-12-1963
Zaz-Traz, Indústria e Comércio
Zaz-Traz. Indústria e Comércio de
EleMotecnica Rosa Limitada
otajetoi, guarnições para. bolsas, garfos.
São Paulo
Produtos Químicos Lira tada
Produtos Químicos Lim'tada
galerias para cortinas, jarros. laminudca
pláaticos, lancheiras, mantegueiras. maSão Paulo
São Paulo
I,
las, orin6is, prendedorea ã roupas, puROSA xadorea para móveis. pires. pratos. pali-Ind. Brasileira
teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar1:ciais, porta-pão, pulseiras para reló,
Classe 50
gios, protetores para documentos. puINDUSTRIA BRASYLEIRA.
Para distinguir: Impressos ,
xadores de água paia • uso doméstico,
porta-copos. porta-n,queis. porta-notas,
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Termo n° 619.686, de 3-12-1963
porta-documentos. placas. rebites, rodiPara distinguir: Sulfato de sodio, salaPhilastolpho de Aline da
nhas, recipientes, suportes, auparres a ara
mango, sal de frutas, talco, desinfetantes
São Paulo
ladrilhos e adesivos para azulejos,
Classe 46
e água oxigenada
peças, carreteis para teceamens e guarAlvejantes, amidos, anil, água de lavaCHEQUE
BRAZIO
.
Terzno n 619.696, de 3-12-1963
nições de material plástico paia indúsdeira, água-sanitária, cera para soalhos,
Ind. Brasileir'a.
tria text "l . colas usadas nas indústrias,
detergentes, esponja de aço, fósforos, Zaz-Traz, Indústria e Comércio da
guardan pois, saleiros. tanta ' tigelas.
Produtos Quinficos Lim tada
lixivia, lã de aço, pomadas para caltubos para ampolas. tubos para serinSão Paulo
Classe 32
çados, palha de aço, preparados para
gas, travessas, tipos de material plásPara distinguir: Cheques
. polir e limpar madeiras, vidros, metais
tico sacolas. saeos, saquinhos. vasilhae objetos, panos para polir e para Ilin
Termo n 619.687, de 3-12-1963
-mas para acondicionamento. vasos zipeza, panos de esmeril e material abracolas
nau
incluidas
Philastolpho
de
Almeala
caras, colas a trio e
sivo empregado na limpeza de metais e
1
assem outras cl isaes, para borracha, para
São Paulo
objetos, sabões em geral e saponãceos,
INDUSTRIA BRAàdLEiRA'
Zurtumes, parai marcineiroa. para carffiaClasse 50
velas e velas a base de estearias,
teiros, para -vidros. pasta adesiva para
Para distinguir: Impressos
Classe 3
sabões era pó, m flocos, esponjas de
correia, pasta e pedras pata afiar,
Para distinguáa Sulfato de sódio, aaala.
limpeza
Termo
n°
619.688,
de
3-12-1963
esmeril em pedra, em bo, em disco,
mango, sal de fruta, talco, desinfetant4
em pasta para afiar, moer e desgastar. Zaz-Traz, Indústria e Comércio de
Termo n 619.691, de 3-12-1963
e gua oxigenada
Produtos Químicos Limaacia
rebolos, adesivos para tacas, adesivos
Zaz-Traz, Indústria. e Comércio de.
. São Paulo
de calçados_
Termo
n
619.697, de 3-12-1963
tssaratas Químicos Lim tada .
Zaz-Traz. Indústria e Comércio de
São
Paulo
Termo n 619.682, de 3-12;1963
Produtos Químicos Um tacha
‘olnércio de Miudezas Coloma Ltda.
São Paula
São Paulo
. FENÕMENO - CREOL
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'Ind. Brasi/eirá

POPULAR

Classe 50
Para distinguir: Impressos

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termo n° 619.683, de 3-12-1963
'Marcenaria e Carpintaria Barile
Lira:tada
São Paulo

B.eILE
Ind. brasilei.,..
Classe 4'
Para distinguir: Móveis em', de
metal vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para as- critório. Armários, armaãrios para banheiros e para roupas usadas, almofa.
das, acolchoados para móveis, bancos.
balcões, banquetas, bandejas, domiailiarà, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de ¡antas e saia de visitas, conjuntos para
terraços. jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões. colchões de mola, atm
pensas, divisões, divans. discotecas de
madeira. espreguiçadeirasi guarda-roupas, estantes. mesas, mesinhas, MeSI*Àn as para rádio e televisão, tnesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros porta. 'retratos, poltronas, poltronasi.camas,
prateleiras porta-chapéus. sofás,
sofás-camas. travesseiros e
vitrines

•

“V("./1.15 IRA BRASILE n RA

'

BRILHOLE0
NDUSTRIA BRASILEIRA

Closse 46
Para distinguir: Cera, Risforo.s, deter
Classe .2
Para distinguir: Inseticidas, desinfetan- gentes, agua de lavadeira, anil, pasta
para calçados
tes, germicidas
—lasse 16
Termo n 619. 698, de 3-12-1963
Termo n 619.692, de 3-12-1963
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- Zaz-Traz, Indústria e Comércio de
Zaz-Traz, Indústria e Comércio
deira, agua sanitária. cera para soalhos.
Produtos Químicos Limstada
Produtos Químicos Lias I•3d7
detergentes, esponja de aço, fósforos,
/São Paulo
Sn
lixIvia, lã de aço. Pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limnUSTRIA BRASILEIRA
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
a ÓSTRIA BRASILEIRA
objetos, sabões em geral e saponáceos,
:lasse 3
velas e velas a base de • estearias,
Para distinguaa Sulfato de sódio, st
sabões em pó, m flocos, esponjas de
lamargo, sal def ruta, talco, desinfetem
limpeza
tas e agua oxigenada

o '

o

-FRANCEZA

p

Tarmo n° 619.689, de 3-12-1963
Zaz-Traz, Indústria e Comércio de
Produtos Químicos 'anilada
--- São Paulo

t...:Iosse 46

i

IRGUIM•

Termo n° 619.699, do 3-12-1963
Zaz-Traz, Indústria e Comércio sie
Produtos Químicos Lim tada
São Paulo

Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária, cera para soalhos,'
detergentes, esponja de 'aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, matou
e objetos, pancas para polir e para IL •
peza, panos de esmeril e material ai
INDUSTRIA BRASILEIRA
sivo empregado na limpeza de metais e
INDUSTRIA BRASILEIRA , objetos, sabões em geral e saponáceos,
Classe 46
velas e velas a bua de estearias,
sabões em pó, In flocos, esponjas de Para distinguir: Cera, fosforos, deter..
gentes, água de lavadeira, anil, pastai
limpeza
para calçados
Termo n° 619.694, de 3-12-1963
Classe 46
Termo- a° 619.700, de 3-12-1963
Zaz-Traz, Indústria e Comércio de
l rklutos Químicos Lim .f'aZaz-Tra Indústria e Comércio de
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaProdutos Químicos Um tuia
Silo Paulo
deira, água sanitária, cera para soalhos.
Termo n° 619.684, de 3-12-1963
São Paulo
detergentes, esponja de aço, fósforos,
Pastificio Molisana Limitada
lixívia, la de aço, pomadas pare calSão Paulo
çados, palha de aço, preparadoe para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
objetos, panos para polir e para lim.aat
INDUSTRIA E3RASILEiRi
INDUSTRIA BRASILEIRA 1
•
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
Classe 41
Classe 46
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Classe AP
Para ' distiriguaa Cera. fósforos, ,netera'
Para distinatar: Farinhas alinenticias veleis e velas a base de estearias,
da cereais, féculas, massas alimentícias sabões ern pó. in -flocoa. esponjas do Para dsitinguie: Fluidos para freios e gentes, agua de lavadeira. anil, pastas
para calçados
de bruma
,
lubriSicantes em geral
e macarrãe
s
.
,
I

LUSTROLENE

KERRY

a

'

Is 1•

a

ZAZ -TRAZ

LUSTROLE0

Térça-feira 7
Termo no 619.701, de 3-12-1963
Zaz-Traz, Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Limitada
São Paulo

HOSPITALAR
INDUSTRIA ,BRAS n LEIRA

Classe 2
Substâncias e reparações gulosices
usadas na agricultura, na horticultura
lia , veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
éguas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e pimpai ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes. fosfatos, Sormiddas, funsiçantes, fungicidas, glicose para fins
wterinários, guano, herbicidas, insatici.
das, insetifugos, larvicidas,
das, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfe tantes. papel fumegatório, pós inseticidas. paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e vete.
rinarios, raticidas, remédios para fias
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícola*,
hortictilas, sanitários e veterinários,
sulfatos. superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas &diabas
Têrmo sn° 619 .702, de 3-12-1963
Empreendimentos e PromoUrupês
ções de Negócios Limitada
sao Paulo
-

I

URUPÈS1
IND. BRASILEIRA

. -.., Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
Termo no 619.703, de 3-12-1963
Indústira Trussardi S. A.
São Paulo
CI CI LLA

Ind. brasil eirt
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuariot
e roupas feitas em geral. Agasalhos
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales
cachecols, calçados, chapeus. cintos, cin,
tas, combinações, corpinhos, salsas de
senhoras e de crianças, calções, calças.
camisolas, caminta.s cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros,. casacos, chinelos.
domino& echarpes, fantasias. fardas, para militares e colegiais, fraldas galochas, gravatas, gorros. jogos de -linpe.
rie. jaquetas leques. luvas. Nas, lenços. /Pontôo. meias. 'maids,atnantas. mandrião., mantilhas, palatos: palas, penhoo
ar, peugas, pulavas. pelerinas, ponches
polaffiaa, pijamas, p unhos, perneiras

DKRIO OFICIAL ' (Seção III)
quimonos, regalos, robe de chambre.
roupão, sobretudos, salsa, suapensorios,
salda de banho, andahas. ~cates, chor.
tea, sungas, atolas, soutiens, aluis&
tales. toucas, turbantes, ternos, niformes
e vestidos
Termo n° 619.704, de 3-12-1963
Marcel Modas S. A.
São Paulo

IVIARCEL
SNDÚSTR IA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusõea, boinas, babas
douros, bonés, capacetes, cartolas, cvapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, s cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravata& gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrilo, mantilhas. paletós, palas, penhoar, palover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimoaos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, alsorts sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 619.705, de 3-12-1963.
Alfredo Fantini
São Paulo

BAcic
Inã LAX
, brasil. eira
Classe 44
Para distinguir: Artigros para fumantes, excepto papel, cigarros, cigarrilhas,
cachimbos, charutos, Sumos em cordas,
ou picados, tabaco em pasta, p:cado,
em pó e em sedo, piteiras, rapé e tubos
de cachimbo
Têrmo n° 619.707, de 3-12-1963
Importadora Mermonta Limitada
São PaulRNONTL

Ind. Brasi lejri
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tilda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, armações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, bala
selas, bandejas, bacias, baldes, bomboMeses, bules: cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves
de parafusos, conexões para encanarn
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções, canecas.
copos, cachepots, centros de mesa, coa
queteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçamlas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores distintivos, dobradiças; enxadas,
enxadões, esferas; engates, esguichos enfeites para arreios, estribos, esferas
para 'arreios:: espurdadelrass Jformões,
foices, ferro para 'cortar capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro co..

.

muni a carvão, fruteiras, funis, filmas
para doces, freias para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelslas, garfos. ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insignias, limas, lâminas, lis
coreiros, latas de lixo, farras, machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, nutria
ses, navalhas; puas, pás, pregoe, parafusos, picões, porta-gelo, poeira portapão, porta-jólas, paliteiro, panelas; roldanas, ralos para pias, rebites. regado.
res, serviços de chá e café; serras, serrotes, suchas, sacarrolhass tesouras, ta!heras, talhadeiras, torquezes, tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças. !avessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Termo ns 619.708, de 3-12-1963
' Importadora Mermonta Limitada
São Paulo
7

SELECT 01.14R
Ind. Brasileira

Classe 11
Ferragens e tsrramentas de tOcla espécie, cutelaria ens geral e outros artigos
de meta; não incluídos em outras ciasbites, argolas, armações de metal, abrilies: Alicates, aldravas, arruelas, a rredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e ca1S, assadeiras, açucareiros, brocas, bigortes, bal.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
deres, bules, colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves cie ara susos, conexões rsara encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves in g lesas, cabeçlses, canecas, copos, cachepots, centro de Mesa,
coqueteleiras, caixas para acondiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para au tomóveis. Cltribos, formões, eintunadeiras, foices,
ferros p5ra cortar caini, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de metal, garfos, ganchos para quadros,
gamos para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de cor.
ter, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusos.
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rasteio&
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, Cavadores, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
Termo no 619.709, de 3-12-1963
Importadora Mertnonta Limitada
São Paulo

FER QLI AR
Ind. rasi eira •-q

Classe 11
Ferragens e ferramentas de to5cla aspo)
cie, cutelaria em geral e outros artigo:.
de metal não incluídos em outras clasbites, argolas, armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou farpases: . Alicates, aldrevas, 'arruelas, arres
dos, , aparelhos de chá e café; assadeiras, .açucareiros,' brocas, I bigorna., bith
zelas, .bandejas, bacias; • baldes, bombo:
nieres, , bules, colheres • para pedreiros.
camisas para cilindros 'e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal

Abril 'de .1964 i09-9,

para ortões, colunas, chaves, cremonci,i‘
chaves de ara susos, conexões para esta
canamentos, canoa de metal, chaves dsf,
fenda, chaves inglesas, cabeções, canc-;:
cas, copos, cachepots, centro de mesa,'
coqueteleiraa, caixas para acondicicmas
mento de alimentos, caldeirões, caçarolas, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engates, enfeites paras
arreios, de metal para automóveis;ess
tribos, formões, espumaddras, foicei,
ferros para cortar capim, ferrolhos, ftai
tas, facões, frigideiras, cilindros parti
laminaçao, ganchos, guarnições de mest'
tal, garfos, ganchos para quadroS
gramos para emendas de correias, fimak
laminas, licoreiros, latas de liso, fartara'
machadinhas, molas para portas de cora '
rer, martelos, marretas, matrizes, alar)
mitas, navalhas, puas, pás, plcaretaaa' pregos, picões, ponteiras, parafusofa
'porcas, pratos, porta-gê/o, porta-pãos
porta-jólas,,paliteiros, p anelas, rasfs/ok
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, aacarrolhas, te4
'ouras, talhadeiras, torquezas, trilhoe,"
trilhos para elevadores, tenazes, trava.,
dores, telas de arame, tubos para encest
namentos, trincos, trilhos para portal
de correr, taças, molas para portas,
vasos, vasilhames e verruma.,
Termo n° 619.710, de 3-12-19G3.
Importadora "SSistsbetrar Littisssite
São Paulo

NT OMET
and. brame/ira(

Classe 21
Para distinguir: Veiculo& e suas sarai
integrantes: Aros para bicicletas, autos
móveis, auto-caminhões, aviões, snors
tecedores, alavancas de cambio, lasrcog
breques, braços ara veiculos, L. ..1c1c.a
tas, carrinhos de mão e carretas,
nhonetes, carros ambulantes, camissõesx
carros, tratores carros-berços, c ''roa
tanques. carros-irrigadores. carros cor..
roças, carrocerias, chassis, chaas cr.
miares para veicules, cubos de vc

carrinhos para máquinas de esc..25..er,'
corrediços, para veiculos. direção ..leslid‘
gadeiras, estribos, escadas rolans clea)
vadores para passageiros e pars argal
engates para carros, eixos de
eçãcit.;
!trelos, fronteiras para velculoa,
locoMotivas, lanchas, motociclos, isoiass!
motocicletas, motocargas, moto Li..
manivelas, navios, ónibus, para-cito-sucos
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõessi
rodas para bicicletas, raios para bicicles?
tas, reboques, radiadores para veiculot
rodas para veiculos, selins, tricicles, 11/4
santas para veiculos, vagões, velocipes
des, varetas de controle do afogador ti
acelerador, tróleis, troleibus, varaes
carros, toletes para carros
Termo n° 619.711, de 3-12-1963
Importadora Almenara Limitada
São Paula'
.4isitVONAR4

Ind. brasileira
Classe 11

Ferragens, ferramentas de tilda eaPécis
cutelaria cai geral e °toros artigos ds
metal, a saber: alicates, alavancas, rr•
mações para óculos, arruslat. argolas
de latas, arame liso ou farpado, as ..
deiras, açucareiros: broca, &corna& h- zelas, bandejas, baeta& baldes, botai ss
aldravas, armações de metal. abridc
alares, baias: cadinhos. cadeados, c sstlçais, colheres' para pedreirua, cor e ,
tes, cabides, chaves, cremonee cht
de. parafusam., conexões para encana.
mento, colunas caixas de metal par
portões,
gha
s, vcat.tmetcabeg
al. chaves
aves mulatm
-cle
da

•
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res, cola para papel, coladores, compas- quinas, pára apontar lapis, minas para percevejos para papéis. perfuradores;
sos; cestos para correspondência, dese- grafites, minas para penas, máquinas de réguas, raspadeiras de borrões, atendia',a
para mimeógrafo, tintas e tinteiros
nhadores, datadora, estojos para dese- escrever, máquina ã de calcular, maquia
nho, estojos para canetas, ' estojos com nas de somar, máqu.nas de multiplicar,
Termo n° 619.720, de 3-12-1963
minas, esquadros, estojos para lapis, es- mata-gotas, porta-tinteiro, oprta- carimpetos, estiletes para papeis, furadores, bos, porta-lapis, porta-canetas, porta- Norbras 1 Material de Escritório S.A.
São Paulo
fitas para máquina a de escrever, graf:- cartas, prensas, prendedores de papéis
tas para lap.seiras, goma arábica, gram- percevejos para papéis, perfuradores.
Classe 3á
peadores, lapis em geral, lapiseiras, má- réguas, raspadeiras de borrões, stendls
•
Para
distinguir:
Aros para guardanapos 'quinas para apontar lapis, minas , para
para mimeógrafo, tintas e tinteiroa
de papel aglutinado, blocos para corgrafites, minas pata penas, máquinas de
respondência, blocos para cálculos, bloTêrmo n° '619.718, .de 3-12-1963
escrever, máquinas de calcular, máquicos para anotações, calços de tipogranas ' de somar, máqu.nas de multiPlicar, Norbras 1 Material de Escritório S.A.
fia de papel ou papelão, - cápsulas de
São Pa
ulo
mata-gotas, porta-tinteiro,' oprta- carimpapel, caixas de papelão, acdernetas;ta'Classe 38 •
bas, porta-lapis, porta-canetas, 'portademetas, cadernos, caixas de cartão,
Para
distinguir:
Aros
para
guardanapos
cartas, prensas, prendedores de' papéis,
percevejos para' papéis, perfuradores, de' papel aglutinado, blocos para cor- caixas para papelaria, cartões de visiréguas, raspadeiras de borrões, stenails respandência„blocos para cálculos, blo- tas ou comerciais, cartões índices, concas para anotações, calços de t:pogra- fet., envólucros para charutos de papel,
•para 'mimeógrafo, tintas e tinteiros
fia de papel ou papelão, cápsulas de envelopes, etiquetas, lollias índices, fo- Termo n°. 619.716, de- 3-12-1963
Norbraá_l Material de Escritório S.A. papcl, caixas de papelão, acdernetas, ca- lhas de celulose, livros com molas, lidernetas, cadernos, caixas de cartão. vros fiscais, mataborr'ão, ornamentos de
São Paulo
caixas ,para papelaria, cartões de visa papel transparente, papeis sem impresClasse 38
são, papelinos, papeis em,. braaco para
Para distinguir: • Aros para guardanapos taa. au comerciais, cartões índices, con- impressão, papeis fantasia, 'menos para
feta
envéducros
para
charutos
de
papel,
de papel aglutinado, blocos para correspondência; blocos para cálculo blo- envelopes, etiquetas, folhas índices, fo- Sorrar paredes; papel almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda,
cos para anotações, calço," jZie tipogra-4 lhas de celulose, livros com molas, li- papel em bobina para impressão, papel
fia de papel ou papelão": cápsulas de . vros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impres- encerado, apel higiênico, papel imper.
papel, caixas de papelão, acdernetas,
são,
papelinos, papeis em branco para meavel para copiar, papel para deseTermo n9 619.712, de 3-12-1963
desnatas, cadernos, caixas de cartão.
Farmácia e Laboratório- Homeopático caixas para papelaria, cartões de visi- Impressão, papeis fantasia, menos para nhos, papel para embrulho impermeabilizado, papel para encadernar, papel pa•Almeida Prado Limitada
tas ou comerciais, cartões índices, con-; forrar paredes, papel almaço com ou
ra impamir, papel arafiiiado para emsem
pauta,
papel
crepon,
papel
de
seda,
S'áo Paulo
feti, eavólucros para charutos de papel.
brulhos, papelão, radiantes de papel,
envelopes, etiquetas, folhas índices, fo- papel em bobina para impressão, papel rosetas de papel, rótulos de papel, tummt lhas de celulose, livros com molas, li- encerado, apel higiênico, papel imperboa-postais da cartão
vros fiscais, mataborrão, ornamentos de meável para copiar, papel para desenhos,
papel
para
embrulho
impermeabiClasse .3 ‘
papel transparente, papeis sem impresTermo n° 619.722, de 3-12-1963
Para distinguir: Um preparado tarma- são, papelinos, papeis em branco para lizado, papel para encadernar, papel pa- Fábrica de Laminas de Imbuias Selectas
teutico indicado -contra á obesidade impressão, ,papeis fantasia, menos para ra imprima papel arafinado para .em
S. A'.
forrar paredes, papel almaço com ou bruihos, -papelão, radiantes de papel,
São Paulo
Termo n° 619.713, de 3-12463
sem pauta, papel crepon, papel de seda, rosetas de papel, rótulos de papel, tuFarmácia e Laboratório Homeopático
bos postais de cartão
papel em bobina para impressão, papel
Almeida Prado Limitada
encerado, apel higiênico, papel imperTermo no 619.719, de 3-12-1963
São Paulo
/
meável para copiar, papel para deseNorbtas 1 Material de Escritório S . A.
nhos,
papel
para'
embrulho
impermeabiOfERCUS
São Paulo
lizado, papal para encadernar, papel para imprimir, papel arafinado para maiClasse 3
Para distinguir: Um preparado farina- brulhos, papelão, reciientes de papel, 1.
rosetas de papel, rótulos de' papel, tucutia° indicado contra a obesidade
bos postais de cartão .
Classe 17
Termo ,no 619.714, de 3-12-1963
Para distinguir máquinas e instalações
619.717,
de
3-12-1963
Termo
n9
,
Anataleto Grar
para escritórios e desenhos em geral:
Norbrasa Material de Escritório S . A.
São Paulo
Arquivos para corrospondência, almoSão Paulo
fadas para carimbos e para 'distas, abridores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borrão. borrachas,
Classe 50
brochas, canetas para .desenhos. cortapara distinguir: Pára ser usada em itndores de papel, colchetes, carimbadores,
Pressos, tais corno papéis de cartas, recestos para papéis e correspondència,
cibos, duplicatas, cartões de visita e
classificadores, clips, caiadores, canetas,
tapume
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, data• Termo n° 619.715, de 3-12L1963
dores com minas, descansos para lápis
Vorbrasil Material de Escritório S.A.
e canetas, esquadros, espátulas. bicadoClasse 17
São Paulo
res, fusina ficháriós, fitas para máquiPara distinguir: Artigos para escritório nas' de escrever, fichas para arquivos.
almofadas para carimbos, almOfadas pa- máquinas para escrever. calcular. e sora tintas; abridores. de cartas, arquivos. mar. fitas gomadas, máquinas • para
borrachas, berços para mataborrões, grampear, goma arábica, gomadores.
borrachas para colas, brochas para de- grampeadores, grampos e ganchos para
senhos, cofres, canetas, canetas-tinteiro, escritórios, gis. godeta instrumentos de
Cl a sse... .1.7
canetas para desenho, Cortadores de escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
Para distinguir: Artigos para escritório papel, carbonos, carimbos, carimbado- malhadora& mata-borrão, máquinas e
almofadas para carimbos, almofadas pa- res, cola' para papel, coladores, compaa apetrechos para apontar lápis. naapora tintas, abridores de, cartas; arquivos, soa, cestos para correspondência, dese- secas, metros para escritórios e para
borrachas berços para mataborrões, nhadores, datadora, estojos Para dese- desenhos, papel carbono, perfuradores,
borrachas para cola, brochas para des, nho, estojos para canetas, estojos com pastas para escritórios, com . techos de
senhos, cofres, canetas, canetas-tinteiro, minas, esquadros, estojos para lapis, es- metal, pastas, para escritórios, com fecanetas para desenhos cortadores de petos, estiletes para papeis, furadores. chos de metal. porta-tinteiros. portaPapel, carbonos, carimbos, carimbado- fitas para máquinas de escrever, grafi- lápis. porta-canetas, • porta carimbos.
res, cola para papel, coladores., compas- tes para lapiseiras, goma arábica; gram- porta-cartas, porta-blocos penas, prenClasse 17
Fara distinguir: Artigos para escritorio sos, cestos para correspondência, dese- peadores, lapis em geral, lapiseiras, má- sas, pincéis, prendedores de papéis. peralmofadas para carimbos, almofadas pa- nhadores, datadora, estojos para dese- quinas para apontar Japis, minas, para cevejos, réguas. stends, se paradores
ta tintas, abridores de cartas, arquivos, nho, estojos para canetas, estojos com grafites, minas para penas, máquinas de -para arquivos. sinete, tintas para escraves» tiralinha. tintas para carimbos.
laorrachas, ' berços para mataborrões, minas, esquadros, estojos para lapis, es- escrever, máquinas de calcular, maqui- tintas para dupliCadOres, tintas para há.'
kiorrachas para, colas, brochas para de- patos; estiletes para papais, furadores, nas de .,Somar, máquinas de multiplicar, pressão, tintas para desenhos., aparelho
banhos, cofres, canetas, canetas-tinteiro, fitas para máquinas de escrever; grafi- mata -gotas, , parta-tinteiro, oprta- carim- para tirar &pias. pastéla de tfatas,para '
tunetas„ para desenho cortadores de tes para lapiseiras, goma arábica, gram. bos, porta-lapis, porta-canetas, porta- escrever e' desenhos, máquinas • de eitpapel, ,carbonos,_ carimbo; • caritnbado-t peadores,alapis em geral, lapiseiras, met- carta:, , prensas, , pre.ndadoraa de . papéis, 1 1 - derecar, má quinaii.egistradorna •
,
G1,i

arapos, cachepots, centras de acesa, co.
eteleiras, caixas para acondicionaauto de alanentos, caldeirões, açara.
- s, chaleiras, catateirasa conchas, coadores, distintivos. dobradiças, enxadas,
enxadões. esteras. engates, esguichos enfeites para \arreio'. cambo& esferas
para arreios. espumadeiratu tormões,
foices. tarro para cortar capim.- ferrolhos, facas. tacões, techaduras, ferro co,.
cauta a carvão, truteiras, funis, fôrmas
para doces./ tre.os para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfo ganchos para quadros, gonzos para
aarruagens; iluminas, limas, laminas, 11toreiros, latas de lixo, jarras. machac116.has, molas para portas, molas para
trenezianas, martelas, marretas, matri.
zes, navalhas; puas pás, pregos, parafusos, picões, portaagèlm oseiras portapão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rol.
danas, ralos para pias, rebites, regado.
•tas, serviços de chá e ca Á; serras, seraptea, suchas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
travadeiras, tetas de arame, torneiras,
!cincos, tubos pára encanamentc.4, trilhos
par aportas de correr; casas, tavessas,
turibulor vasos, vasilhames, verrumas •

STLICA
Ind.' Brasileira

Ind. brasfflira

Ind. Brasileira

fil.,/n•••••n•-•

SOBliks
Ind.
Brasileira

1

(
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, DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
quebrachca raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residuos, textels,
seivas, talco em bruto, :tato, aloto
betuminoso e siliaato
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tiplicadoras, elevadores .:bidaáulicama
exaustores para ,Jorjas, estnerS, espg
las, máquinas sncanaterias máquina;
ensacadoras, elevadorase,n4 nroiánqa•.galass4.
esculpir, diattagmas,
Termo n9 619.728, de 3-12-1963
comando das válvulas, máquinas empl-:,
Pronsinas do Brasil S. Ai., Assistências Ihadora,. máquinas estafrciraa, eixos ale
Sondaaem Indústria e Comércio
comando, engrenagens pi sa ditos 'de
São Paulo
comando das válvulas e para eixo •de
Manivelas, máquinas de Ostcopor,
Classe 21
nas de esticar, máquinas para escatiaClasse 18 •
4u de terra, máquinas de czanção
Para
distinguir:
Veiculos
e
suas
partes
Indústria-Brasileira
Para distinguir: Materiais para coas- Integrantes: Aros para bicicletas, autoNem filtros voar' limpeza do motor,
decorações:
argamassa.
argila.
•
trações e
fitava para óleo, soles 1e 'orlas, itreska,
móveis, auto-caminhões, aviões, amorareia, azulejos, batentes. balaustres. bip. tecedores. alavancas de cambio, barcos
fezoa, fornallata para aaiacPção • furacv,i{Classe
6
.
ias forjas, forjas', inaqalnaa páamd,
faa
aos de cimento, blocos para pavimenta- breques, braços ara veiculos, bidcleçfío, calhas. cimento. cal, cre. chapas tas. carrinhos de mão e caretas, cami- Para ,distinguir: Máquinas- para indús- e centrar, fornalhas rara trataegua;
Isolantes. caibtos'. calxilhos. camas.
trias fexteois em geral, máquinas suas termicos, maquinas de f s hricar .paPa4
chapas pira coberturas caixas d'água. nhonetes, carros ambulantes, caminhões, partes Integrantes para fins industriais,. máq uinas para fabrico ao fumo.
aláciilja,
carros,
tratores
carros-berços,
carroscaixas para coberturas, caixas, d'água.
máquinas de precisão, máquinas opera.
para fabricar gelo, aticitInas para,
caixas de descarga pra lixos, edifica- tanques, carros-irrigadores, carros, car- trizes, motores e suas partes, peças pa- nas
ge-adoaas cara corrente cozi
ções presnoldadas. estuque. emulsâo de roças, casrocerlas, chassis, chaas cir- ra veiculos, alavancas, alternadares, guindastes,
anua e alternada, geradores de deana,
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- culares para veiculos, cubos de veiculos aceleradores, anéis de pistão, anéis de ci
dade, gazeiticadores de liquados cor,t
turas metálicas para construções. lama- carrinhos para máquinas de escrever,
lati de metal, ladrilhos, lambris, luvas corrediços. para veículos, direção. desli- tro-quimicos, aparelhos para recepção bustivels, guinchos, injetora para can:1
de junção. !ages, lageotas. material iso- gadeiras, estribos., escadas rolantes, ele- pistão, anéis de esféras para rolamen- buradores, máquinas iaipressão, fiors;
lantes contra frio e calor, manilhas. mas- •vadores pura passageiros e pura,carga tos, anéis de óleo, anéis para facilitar aos, industriais (fornalhas), máquina%
sas para revestimentos de paredes. ma- enpates pila carros, eixos de direção, o arranque dos motores, anéis de seg- insufladoras, máquinas limadoras, naaa,
deiras para construções., mosaicos. pro- N-eios, fronteiras para' veiculas, guidão, mento, autolubrificadores, afiastes; apa- quinas de lavar vasilhames em garaf,
dutos de base astáltico, produtos para locomotivas, lanchas, motociclos, railis, relhos mira mistura de combustiveis de máquinas para fabricação de bebiciat
tornar ampermeabilizantes as argamas- motocicletas, motocargas, moto furgões, motores a . explosão, máquinas amassa- refrigeaantes, de águas gazaifIcadoraa,
sas de cimeato e cal. hidráulica. pedre- manivelas, navios, ônibus, para-choques, deiras, máquinas amassadeiras, máqu-nas máquinas de arrolhar e tampar garragulho. produtos betuminosos. impetmea- para-lamas, para-brisas, pedais. pantões, amassadeiras de concreto e barro, má- fas, máquinas para angarratar
bilizantes, liquidos ou sob outras •fórmas rodas- para bicicletas, raios para bicicle- quinas de abrir chavetas, máquinas e líquidos, máquinas para colagem dos
para revestimentos e outros usos nas tas, reboques, radiadores pata veiculos. afiadoras para ferramentas de corte, rótulos em vasilhawes, mainnaa para
construções. persianas, placas para pa- rodas para veículos. selins, tricicles ti- máquinas para arqueação de embala fermentar e misturar :,enidas, tantas uai- •
vimentação. peças ornamentais de cimen- rantes para veiculos, vagões, velocipe- gens e volumes, máquinas 'para afiar, versais para condutos d'água de mototo ou gesso para tectos e. paredes. papel des, varetas de controle do afogador e máquinas para ajustar, máquinas para
para forrar casas, massas anti-ruidos acelerador, tróleis, troleibus, varaes de ajustar, máquinas de atarrachar, bate- res e máquinas, laminadoras a trio e.,
.a quente para aços e outsea :tatua,
para uso nas construções. parqueies.
deiras, bielas, braços, burrinhos. blocos lançadeiras, lubrificadores canta
carros, toletes para carros
portas. portões. pisos, soleiras para porde motores, bronzinas, blocos, barras, máquinas de lavar pratos e roupas,f nas.
ias. tijolos. tubos de concreto. telhas. taTermo n° 619.726, de 3-12-1963
bombas de ar comprimido, homoas lu- quinas li
xadoras, macacos a maoca,=.'
cos tubos de ventilaçáo. mugias de ciRevinil Artes Plásticas Limitada
brificantes, bombas de çirculaçã& bommento. vigas, vigamentos. altrOs
. Termo n 9 619 . 729, de 3-12..1963 _
5(1 Paulo
bas de combustível para mai-ores. bombas de água e gazraina para autorn4- Protninas do Brasil S. A., Assiste:1. •
Termo a* 619.724, de 3-12-1963
I
de
a
vais, bombas hidráulicas, bombas cenCoespa Comercial e Construtor
Sondagem Indústria e Comércio
trífugas, rotativas de .deslocamento e a
Sio
cas s1:0511110 .
Estradas Lin, tada
pistão bombas elétricas, bombas para
Silo Paulo
Fe
rragens e fer
á:atidos, para pressão hidráulica e pa.
ramentas de tecla c
ra compressões, bombas elétricas para ele, cutelaria em geral e ontros ar:
Nome Comercial
de
metal
não
incluidos
pneumáticos, brunidores para cere s.
em outras
máquinas batedeiras, máquams brunido- bites, argolas, ar mações de metal,
Tnd. nrosileira
Termo n° 619.727, de 9,12-1963
. i•
blies, argolas, a rmações
res,
máquinas
para
bordar,
máquinas
de metal, ab:iDistribuidora de Materiais Para Cohs.
de latas, arrames lisos ou farpatruçaies e Artigos San.tários Dimaco betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios, dores
dos,
aparelhos
cabeçotes, camisas, cariar de embreade chá e café,
Limitada
•
assar/tiClasse 16
gens, carter de motor, 'carteias, comu- ras, açucareiros, b r ocas, bi gornas,
'são Paulo
bal.
elas,
bandeias,
tadores,
cubos
de
placas
de
embreagens,
bacias, baldes, b oa:boPara distinguir: Material para constru,
a leres, bules, colheres
para
culatras
'de
cilindro
do
motor,
caixas
çáo e decoraçao: argamassas, a gila,
pe dreiros..
de lubrificação, carburadores cabeçotes c amisas para cilindros e trillios, cadeaareia, azulejos. batentes. balaustres bio.
do cillçalro, corOas, ca ,!eias cortantes os, correntes, rnbides,' caixas de matar"'
coa de cimento, blocos para pavimenta..
C.)
para entalhar, cardans, bombas de óleo, ara ortões. colunas, '!ave, cremonea,
çào, calhas. cimento, cal, cré. chapas
Indi.Brasileira
máquinas para cortar rloi , Camisas pa- c havei de ara'usos. c onexões para enisolantes, caibros. caixi lhos, colunas.
chapas para coberturas caixas agua,
ra cilindros e trilhos, máquinas catada c an amentos, canos de metal, chaves ae
ras, caldeiras, máquinas de costura, má- cada, chaves inglezas, cabeções
caixas de descarga p ara lixeis edifica.
c
cana-...a
Classe 4
ções premoldadas, estuque, analisa° de
quinas adaptadas nas construções e con- as, copos, ca chepotz, centro de mesa.
base asfáltieo, estacas, esquadrias, for- Substâncias e produtos de origem ani- servação de estradas, corre t.".e madeiras c oqu eteleirns, • ca ixas para aco
ndicionaros, frisos, gesso, grades, janelas. estru. mal, vegetal ou mineral, em bruto ou e carretos, máquinas para colar e moer
ento de alimentos caldeirSies, caçarala
de Junção lactes, lageotas, marcial ( ga- parcialmente preparados: Abrasivos em carta e legumes, máquinas classificado- s, craletras, cafeteiras,
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas bruto, argila refratária, asfáltico em ras, máquinas de centrar, máquinas para e oradas esferas, eng ates, do bradiças, ...
enf eites p ata
lante contra frio e calor, manahas, mas- bruto, al godão em bruto, borracha em cortar, máquinas compresso..as, carretéis, a rreios, de metal para auto
móveJa. etsa para revestimentos de paredes, ma,. bruto, bauxita, benioim, breu, cânfora. máquinas cravadeiras, carneiros hidráu- tribos, formões, espumadeirris.
foices,
rros
os para cortar capim,
deitas para construçáo. mosaicas pra. caolim, chifres, ceras de plantas, ceras licos, máquinas para fabricar canhões, 'e rr
terrolhos,
fac
'e..e alvela amas permanentes para rã. vegetais de carnauba e aricuri, crina máquinas para fabricar cigarros, máqui- as, facões, frigideiras,
dutos d base asfáltico, produtos para de cavalo crina em geral, cortiça em nas para toirar cortiça, distribuidores de la minação, ganchos. g ci lindros para
uarnioes • de meta l, garfos, g
turas • metálicas para construções. la.
gazolina dispositvos de arranque difeanchos para q uadros,
tornar imperrneabil izantes as argamas- bruto, cascas vegetais, emanto, ervas
ramos para emendas de correias, limas,
sas de cimento e J hidráulica. pedra.gu- medicinais, extratos oleosos, estonas. rencial, dispositivos de oiça° elétrica âminas,
li corelros, latas de
enxofre, 'Olhas. kbras vegetais, flores para motores. dínamos, fragas, desnata- ac
lixo,
lho, produtos betumiansos
,hadinhas, molas para p ortas • j arras,
deIras
para
manteiga.
de,fibradores
de
secas,
grafites,
goma
em
bruto,
granito
te
de cor.a cantes, líquidos ou sob outras formas
a
martelos,
marretas, matrizes, marpara revestimentos e • ou'aos usos nas em bruto, kieselghur, líquidos de plan- cana e forragem, máquinas desempalra- ltas, n
avalhas, puas. pás, p icaretas,
construções persianas pacas para pa tas, lates em bruto ou parcialmente dotas, máquinas debtilhadarat. descasca- pregos, plebes,
ponteiras, p
arafusos,
vimentação. peças ornamentais de ci- preparados. minérios metálicos meei- doras, máquina, -distribuidoras de con- arcas,
pratos,portal:01o, porta-pão,
mento ou gesso para tetos e paredes: ras em bruto ou parcialmente traba- creto e barro, espuladeiras, eixos de po rta-jólas,
p
papel vara forrar casas, massas ara- lhadas. em toras, serradas e aplainadas direção, eixos de transmissão, embrea- rold anasa ralosaliteiros, panelas, rastelos,
• p ara pias, re g adores.
nados para uso nas construções par., mica, mármores em bruto, óxido de gens,' engraxadores centrifugas para for- se mo?
serrotes, sachos, sacar:olhas, te , '
quetes, portas, portões, pisos. soleiras manganes, óleos de cascas vegetais. jas, engenhos de cana, expremedetras ao
para portas tijolos tubos de , concreto Óleos em bruto ou parcialmente prepa- para manteiga, engrenagens para man- tr uras,. talhadeiras, torquezaa trilhos,
ilhoa pesa elevadores, tenazes, travatelhas, taco. tubos de con-to, ,tubos de rados, plumbagina' em bruto, ' pó de ais, engrenagens de chemallielras,
do res, telas de arame,
y eattilaçâo, tanques, tanques de ci. moldagem para fundições, pedras bri grenagena para eixos de manivelas, entubos para elicaamentos;
trinco& trilhos pata porta!
mento, vigas, vigamentos, vitrOa vem- todas, piche' ata bruto, pedra calcária grenagens de parafusos seu fina engrede correr, taças, molas para portas,
flanas
.
plantas medicinais,' pedras eir , bruto; nagens de distribuição, enarenaaens
vasos, vasilhames e verrumas
•

Tértno n# 619.723. de 3,12.1963
Promec S. A. Indústria e Coméraio
São Paulo

• PROMECA

Ind. Brasileira

Termo a0 619.725, de 3-12,1963
Autonac S. A. Distribuidora de
5 -ntotaóveis Nacionais
São Paulo

autonac

Ind.Brasileira

PROMINAS
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Termo
jalesa. estojos. estojos para óculos, em- peças. carretéis para tecelagem e guara
619.734, de 3-12-1963
Termo n° 619.730, de 3-12-1963
Prominas do Brasil S. A.,'Assistência.rbalageas de material plástico para sor- taçõeS de material plásthe para lactais; C.G.B. Instalações Técnicas L'initada
vetes, estojos para objetos, espumas' de tria 'textil. colas usadas nas indústrias,
São Paulo
Sondagem Indústria e Comércio
nylon, esteiras, enfeites vara automó- guardanapos. saleiros, tubos, -tigelas
São Paulo •
veis. escoadores de pratos, massas anti- tubos para ampolas. tubos para serinC. 13. G.
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas artes ruidos. f,rnias para doces, fitas isolara gas, travessas. tipos . de material plás•' Classe 16
Integrantes, a saber; Aeronaves, acros- tes. filmes virgens, fios de .celulose tico, sacolas, sacos. saquinhos. vasilhatatos, aeroplanos, ;alavancas de fralda, fechos para bolsas. facas. guarnições, mes para acondicionamento, vasos, ti- Para distinguir: Materiais para consamortecedores, ambulâncias, andori- aarnições para chupetas e mamadeiras. ',atra& colas a trio e colas dão incluiciat truções e decorações: Argamassas, argi.
n h a s, assentos de veiculas, aviões, au- guarnições para porta-blocos guarni- em nutras classes. para _borracha.- p..ra la, areia, azulejos, tratantes, balaustres.
ções paraSiquidificadores e para bate- tetras. para vidros, pasta adesiva para blocos de cimento, blocos para. pay',
tomóvels; • balões, barcos, bicicletas,
correia, pasta ea,pedras para afiar.
barras de freios, barras 'de tração, bra- deiras de trutas e legumes auarnições esmeril em pedra, em . pó, em disco mentaçáo, calhas, cimento, cal; cré,
chapas isolantes. 'Caibras, caixilhos, code
material
plástico
para
utensílios
e
çadeiras de caixas.; braçadeiras de eixo,
em pasta para afiar, moer e desgastar lunas,' chapas Para coberturas, caixa,
braçadeiras + de molas,' braços de vei- objetos. guarnições para bolsas:, garfos, rebolos, adesivos para tacos, adesivos d'agua. caixas 'de descarga, para
mios; charretei, carros de . ,bagagens, ' galerias para cortinas, jarros laminados
de calçado
editicaçõea premoldadas, estuque. einul.
carretas, 'carretas de artilharia, carri- plásticos. lancheiras. mantegueiras. masão de base astáltico, estaaas. esqualas.
orinó.s.
prendedores
de
roupas.
punhos de Mão, carrinhos para pedreiros:
Termo n9 619.733, de 3-12-1963
drias, toiros,, frisos, gesso, grades. Iaxadores para móveis, pires. matos. patiLazaro Apostole Cryssafidis
-carros para carga, carros para estrada tetro& pás de cosinha. pedras pomes ar.
nelas, 'estruturas metálicas para construa
São Paulo
de ferro carros, caminhões, carrocerias, lidais. porta-pão. pulseiras para relóções, lamelas de metal, ladailhos,
carroçaaa‘carruagens carros ianques, ca- gios, protetores para documentos. pubrita luvas de junção, !ages, lagunas,
O PALACIO •
mionetas, chassis, carburadores, chapas aradores de água para uso doméstico,
material isolante contra trio e carpe,
.
DOS
,
CALÇADOS
de cabeçalho - de veiceilos, chapas cir- porta-copos. porta-n.queis. porta-notas
manilhas, massas para revestimentos de
malvas de veiculas, charneiras, coches,
paredes, madeiras para construções mo. porta-documentos. placas, rebites rodi
conexões de tope de veículos, cubos pa- nhas recipientes. suportes. s-arar.es para
saicos produtos de base astáltico,
Classe 33
ra propulsores, cubos; desligadores; ei- ladrilhos e adesivos para azulejos.
dutos para mamar anaermeabilizantes
Titulo .
xos de hélices, eixos de locomotivas, eia sargamassas de cimento e cal hidráuxos -de veiculas, embarcações, elevado-lia& pedregulho. prodatas betuminosos
res engates de borracha, engates de ferunnertneabilizantes alpaca" ou -03 'Ou. tras formas para revestimentos e outros
ro, estribos para carruagens, estribos de
usos nas construções, persiaaas, placas.
veiculas; tratos áutomáticos, freios pneupara pavimentação, peças arnaimentais
máticos, freios para estrada de ferro,
de cimento ou gesso para tetos e pare.
ferro de paralama; gaiatas; hastes de
cies, papel para forrar casas massas
veículos, hélices; iates, injetores de loanti-riados para uso nas ,onstruções,
comotivas; jogos de engrenagens, joparquetes, .portas, portões pisos, aogos de rodas, jogos de rodas para trans• Leis, Decretos, Portarias, Releiras para portas. tijolos. tubos de coa.
porte de taras; lanchas, tanchões, liteisoluç8es e Despachos de late
creto telhas, tacos, tubos de ventilação,
ras, locomotivas; molas de borracha patanques de cimento, vigas vigamentois,
risse geral, concernentea a
ra carros. molas de veículos, motocivitróa, venezianas'
cletas, motociclos, monociclos; navios;
Acro:saneies'
ónibus; painéis de armação 'de veiculo&
'rirmo n° 619.735, de 3-12-1963
para-choques, para-lamas,' pontões reFilego Industrial e Comercial de
boque; reboque para transporte, raboTecidos Limitada
triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
'
São Paulo
DIVULGAÇÃO N. TM •
cadores, .rodas para veiculas; saveiros;
. tambores de freios tendera, tilbures, tiFILEGO
rantes de carros,- tratores troles trenós,
Preço z Cd 300.00
vapores, velocipedes
Classe 23
Para disanguir: Tecidos eia geral
Termo n° 619.731, de 3-12-1963
Prominas do Brasil S. A.; Assistência.,
A VENDAS
Têrmo n° 619.736, de 3-12-1963
Sondagem Indústria . e Comércio
C.C.M.
Cia. Comercial de Madeiras
São Paulo
São Paulo
Classe 50
Enio de Veadas i Az/. Rodrigues Alves, 1
Para distingui: Cartões comerciais e
C. c,
Agencia 1 s Ministério da Fazenda
de visita, envelopes, papéis de carta, foliaras,. folhetos, 'cartazes, notas promisClasse 4
sórias, letras de-câmbios, cheques, emPara distinguir: Madeiras em bruto ou
Atende-ee a pa'didos pelo Serviço de Reemb6lso Postal
balagens impressas, recibos, dupl.catas,
parcialmente trabalhadas
1
notas fiscais, faturas e convites
--Termo n° 619.737, de 3-12-1963
Têrmo n° 619.732, de 3-12-1963
•
•Aparas de Papel Gomes Limitada
Prat — Produtos Plásticos Limitada
São Paulo
São -Paulo

LEGISLAM A[RONAUTICA

PRAT
_Ind. Brasileira
-

Classe . 28
Para distinguir: Artetatos de (mataria
plásticos e - de aviou: Recipientes tabri .
cadoz de • material plástico, revestis:ama
tos confeccionados de substâncias animais e vegetais:. Argolas. açucareiros
armações para óculos, bules, bandalas
bases para telefones, baldes. bacias
bolsas, caixas. . carteiras. atiapas cabo!
para ferramentas e utensílios 'cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos. . camas de material plástica
para baterias coadores, copos canacas
colheres. conchas. cestas para pão, cestinhas. capas para álbuns e para livros.
cálices. cestos. castiçais na. a vela.,
caixas para guarda de objetcis cartuchos,
coadores p ara chá, descansa para pratos, copos e caninhas de plástico para
sorvetes. caixinhas de plástico para sorvetes, cothennhas, pasinliss. garfinhos
de ' plásticos para sorvetes, forminhas
de plástico para sorvetes, discos de
•

pRoorrm39ÃO
Õs

A. S
DECRETO N.* 24.643 - DE 10-8-1934
DIVULGAÇÃO N.°
3* edição

GOYES

•

Classe 38
Para d:stinguir: Aparas de papel
Termo n° 619.738, de 3-12-1963
Consulube — Acessórios e
Equipamentos
São Paulo
C ON SULUBE

A VENDA

Classe 6
Para distinguir: Motores em geral e
suas partes integrantes, não inchadas
em outras classes

Ballo da., Veneless i Av. flodrigues Alves, 1
Agèneie 1: Ministério da Fazenda

Térmo nY 619.739, de 3-12-1963
Biagio Gerardo Antonio Melillo
São Paulo

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reetabólso Postai

SIGLA
Ta)., Brasileira

Preço:
I. Cr$ 25,00

•••nn•n=1ffill

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CIW5,00

Classe 46
, Para ctstinguir: Sabão

