i

n•••••••• .

,--

,,,.../........1
• ,...,...
.........a.....;.
;_ tr:,...:

,
ES-TADOS UNIDO

•

Ni'

..•

f

.
----:n

• -•--

\ '''',' \

RAS-11....
)1 13 LI O t' e: 1: ets:, 1
•n•••

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO . XXII - N.°67

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Geral

QUINTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Requerente - N. V. Philips'
REOONSIDERAÇÃ DO DESPACHO ler
G-'Ioeilampenfabrieke.
De G do abril de 1964
N.° .118.815 - Cadeira parcialmente
pneumática e particular•
Tèrme: mente rígida, redutível a pequeno
N.° 144.032 - Privilégio de in- volume, desmontável, divisível em
venção - Mecanismo de flexão e vários flutuadores, transformável
giro para cadeiras ou poltronas - em cama de campanha, caracteriRequerente - André Reinisch - zada por ser esportiva de Pés Em face do parecer da Divisão de Requerente - Mário José RodriPatente, reconsidero o despacho gues Júnior. que deferiu o ,presente pedido,
Exigências:
para efeito de determinar volte o
proceso a n6vo exame.
N.o 124.312 - J. R. Geigy S. A.
_ Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.o 124.168 - Pittsburgh Plate
Glass Company - Cumpra a 'exiDe 6 de abril de 1964
gência.
Notificação:
Sindicato da Indústria de Vidros
e Cristais, Planos e Ocos no EsUma vez decorrido o prazo de tado de São Paulo - Opoente do
recurso previsto pelo art. 14 da têrmo 111.599 - Privilégio de inLOj n.° 4.048 do 29-12-61 e mais
venção - Cumpra a exigência.
10 dias Para eventuais juntadas
N.° 95.527 - rving Caeter
de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, Irving Feldman - Cumpram a
ficam notificados as requerentes exigência.
abaixe mencionados a comparecer
N.o 103.461 - Leonel Munto• éste Departamento a fim, de efe- reanu - -Cumpra a exigência.
tuarem o Pagamento da taxa final
N.° 111.917 - The Dow Chemiconcernentes a expedição dos res- cal Company. - Cumpra a exigênpectivos certificados dentro do cia.
prazo do 60 dias na forma do paN.o 114.103 - Toshinori Korágrafo único do art. 134 do Cóbara - Cempra a exigência.
digo da Propriedade Industrial.
N.o 114.187 - Jitsuo Kobara Privilégio de invenção defe- Cumpra a .exigência.
rido:
N.o 115.829 - Francisco Salsas
Serra - Cumpra a exigência.
Termos:
N.° 116.274 - Apolonio MalaN.o 124.252 Polidisoo para testa Costa Ribeiro o Anicho
testes - Requerente Victor Lo- DAgostino - Cumpram a exigênrian.
cia.
N.o 155.355 -7- Interruptor auN.o 118.107 - Milton Gallo tomático de luzes do veículo - Cumpra a exigência.
Requerente - Murillo Fabiano AI- . N.° 119.324 - Robenshaw rulyes Lamas.
ton Controls Company -- Cumpra
-N.o 114.380 - Aperfeiçoamen- a exigência.
120.243 - Miguel Postigliotos em ou relativos a parafusos - ni N.o
- Cumpra a exigência.
Requerente - The Lamson & S08Foster Grant Co.
N.o 120.779
slons Company.
Inc. - Ciimpra a exigência.
N.o • 113.310 - AperfeiçoaRenN.o 120.978 - C. A. V. Limited
tos em ou relativos a projetores - Cumpra a exigência.
de pelfoulas cinematognáfieas
NP 124.713 - Strategio Uuy
equipados com um disposit¡vo do.
bilarme que entra em ação 'assim Metallurgical - t% Chemical Procesque, o número de voltas Obre o sos, Ltd. - Cumpra a exigência.
carretel do filme superior tiver
N.0 143.409 - Denis Jean Ladecrescido a um determinado va- eabanne - Cumpra a exigência.
.7111

0=11n

N.° 143.410 - Crafi Simão •.
Cumpra a- exigência. •
N.° 145.908 - Conrad C. 'Nom
- C an1P ra a exigência.
Ns. 116.107, 146.108, 146.109,
146.110, .146.111, 140.112, 140.113,
146.114, 146.115, 146.118, 146,117
do requerente - Cary Ramos Vaili.- Cumpra as exigência.
N.° 110.279 - Metalúrgica 8..J.
Ltda. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS
De". 0 de abril de 1964

• Alareas deferidas:

N.° 427.8:Z0 - Rio Verde - Panificadora Rio Verde Ltda.
Classe 41.
N.o 427.877 - Sá Barbosa Lanches Sá Barbosa Ltda. - Classe 41,
N.o 428.018 - Hydramar - Me- talúrgica Mar S. A. - Classe 20.
N.° 428.801 - Bosalex - Brasil Oiticica S.A. - Classe 1.
N.o 428.891 - Adefarm - Agrofarm Ltda. - Classe 41.
N.o 429.092 - Manaus Panificadora Manaus Ltda. - Classe
n.° 41.
N.o 429.095 - 102 - Bar •
Lanches 102 Ltda. - Classe 41.
N.° 433.150 --No Sag - Molas
no Sag S. A.,- Classe 21.
F - Gebr Pond
N.o 435.025
-

Classe 17.
N.° 437.292 - Gervan - Ele•

tromecanica e Comércio Gervan
Ltda. - Classe 8.
Notificação:
N.° 438.817 - Exposição Uma vez decorrido _o prazo de scar Moreira da Luz - Classe 41.
recurso previsto pelo art.- 14 da
N.o 439.502 - Superden -Lei n.° 4.048 de 29-12-61 e mais
10 dias para eventuais juntadas Grassman Espindola & Cia. Ltda.
de recursos, e do mesmo não se - Classe 10.
N.o 439.509 - Comind
tendo _valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes mid Cia. Comercial Comissaria • e
abaixo mencionados a comparecer Administradora - Classe 50.
a ôste Departamento a fim, de efeN.o 439:961 - Piratininga
tuarem o pagamento da taxa final Cirúrgica Piratiinga Ltda.
concernentes a expedição dos res- Classe 10.
'
pectivos certificados dentro do
prazo de 60 dias na forma do pa- -N.° 440.930 - Robe - Indúsrágrafo único do art. 134 do . Gó- tria Químicas Robe Ltda. - Ciasse 2.
digo da.Propriedade Industrial;
•
Marcas Deferidas:
N.o 441.097 - T Ghisaldini Mu.
Metalúrgica T Ghiraldini Ltda.
N.o 422,881 - Emblemática
Fibratarh Usina de Tambores do Classe 50.
N.o 441.229 - Grarnont - ViFibra Ltda. - Classe 26:
nícola Gramont Ltda. - Classe
N.o 422.883 - Emblemática - n.° 41.
Fibra iam Usina do Tambores de
N.o 441.749 - Estenge - EsFibra Ltda. - Classe 38. .
Longe Escritório Técnico de EngeN.° 427.698 - Irlemp - Irlernp nharia - Classe 16.
S. A. Indústria e Comércio N.° 442.323 - Vibratost - AIClasse 47 - Com exclusão de car- fred C. Toepfer S. A. Indústria-e
gás
hidracarboretos
gás
mevãci' a
Comércio - Classe 6.
tano butano e propano.
N.o 442.314 - Telatest
AI- N.o 427.703 - Irlemp - Irlemp fred C.
Toepfer S. A. Indústria
S. A. Indástria e Comércio - Comércio
- Classe 10.
Classe 21 - Com exclusão de alaN.o
442.483
- .Vibra,mot - Alvancas de cambio e-maneais de
fred C. Toepfer S. A. Indústria e
rolamentos.
N.o 427.707 - Irlomp Mamo Comércio - Classe 6.
S. 'A. Indústria e Comártio N.o. 442.749 - Wal Can - WalClasse' 39 - Com exolusão de es- terio Cavalcanti - Classe 41. .'
trados laminas de borracha para
N.° 443.161 - São Joaquim degraus listas e lançais de bor- Industrial e Mercantil São Joa- •
racha.
quim Ltda. - Claáse 6. ,
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente, até às 15 horas.
CnRETOR • GERAL
- As reclamações - pertiizenALBERTO DE BRITO FEREIRA
tes à matéria retribuída, nos ca. CHILPE CA saçÃo DE ReoAçIo
sos de erros ou omissões, deverão CHEFE Do SERVIÇO da PUBLICAÇÕES
FLORIANO GUIMARÀF.S
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
SEÇÃO
após a saida dos órgãos oficiais.

'EXPEDIENTE

Seçlle da publicidade do ex....tient. do Doparkamante
•- Os originais deverão ser
Nacional de Propriedade induiatris . do Minleteirto
dactilografados e autenticados.
da Indústria • Comarca.
ressalvadas, por quem de direito,
Impresso nes of iCinss do Depertamento de Imprensa Nacional
rasuras e emendas._
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
I
assinaturas poder-se-ão tomar,
Capital
e
Interior:
Capital e Inurior:
em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
600.00
Cr$
Semestre
....
Semestre
.
Cr$
450,00
1
•
Cr$ 1.200,00 Ano .
- As assinaturas vencidas Ano •
Cr$ '900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
•
1
prévio.
Cr$
1.300,00
Ano .
Ano .
Cr$ 1.000.00
, Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o nzês e o ano em que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na rindará.
vicknciar a respectiva renovação
parte superior do enderéço vão
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impresmsoo número do talão de continuidade no recebimento dos I trinta (30) dias.
•

N. o 4-16.925 - Tucum - TuN.o 113.161 -SoJoaqiiirn Industrial e Mercantil São Joa- cum Ind.. e . Com . Ltda. - Classe
no 21..
.quim Ltda. - . Classe 11.
NP -143.475 - Cofib - Aracaju N. 0 4 16,933 - Já Já Kibon Cia. : liarkson indústria e ComerFibras Ltda. - Classe 4.
N.° 443.1307 • Glorotécnica - cio .Kibon - Classe 41,.Clorotéculea S. A. 'Equipamentos
N.° 446.03 - Chica I3on Kibon.
para indústrias _Químicas . - Clasilarksofi Indústria e Cose G.
in(ç i'. ei o Kibon - Classe 41.
•
N. 413 .911 - EVeSa utás - Eve- . N.° 416,947' - Combistix santos Equipamento Ferroviário Ames Co. Inc. - Classe 3.
Ltda. - Classe 8.
N.° 116.960 -- 0131n - OrganiN.o 146.475 - Sopeças-- Soc.. zr. , ão Brasileira de lostalactios Gede Peças Diesel Agrícola Ltda. - rais - 01.110 - Organização BraClasse 7.
Gerais•Ltda.
8
sileirine
a:sle Instalações
c
- Oni- _
. N.o 416.532
técnica artefatos de .Metais Ltda.
PM - Josá M.
N.° 447.020
- Classe. 6. .
Holanda - Classe 16. •
N.° 416.705 -- Benfer - Benfor
N.o 417.07•1 - São Paulo Zona
Comércio. : do Ferro de Metais Li- Sul - Mario Miranda Rosa' mitada - Classe 5.
Classe 32.
N. 416.715 - Giram - Oram
S. A. Administração do Bens Tn- . N.0 447.0-84. Brasvikings 13ras .vikings S. A. Imobiliária Im.r
dast-rio e Comércio - Classe
N.° 446.72-0 - . Brus.11 - Brusl) portadora e Exportadora - ClasEl0etrical Engineering Co. Limited - se 50.
- Classe 8:
N.° 447.090 - S.oirs'Iloebuck
N.° 446.730 -- Web --British And Co.- - Classe 36 - Kerry
•
Teen.
American Toobacco Co. Limited
N.° 447.G99 - Móveis Vicenza
Classe 41.
"Francesco Sontagiuliana 'N.° 446.7 53 - Pom POni - SO- ciedade Nacional de Sucos Enla- Classe 40.
N.° 447.106 - Pripsen - The
tados Ltda. - Classe 43.
Purdue Frederick Co. Interna tioN.o 446.755 - Tu Feias - Lu- nal Inc. - Classe 3.
Classe 46.
eille. Valliero
N.o 447.290 Emblemática N. o 446:762 - Verrnikliatitz Khati-tz • S. A. Drogaria e I.,abga- Peças. Muvilop de Parabrisa Ltda.
-- Classe 11.
tório - Classe 3. •
N.o 447.308 . Brasmade N.° 446.763 - BucosSeps - In- Bramado Brasil Madeiras Comér'citistria Brasileira de Produtos' cio e Indústria Ltda. - Classe .16.
Químicos - Classe 3.
' N.° 446.773 - Nucleonica •-_ N.o 447.391 -•-• Branipo - PosCias- tos de nas'Olilla Branipo Ltda. Leandro Ribeiro de Mello.
•
•
Classe 47.
se 32.
•
•
N. 447.113 - Emblemática N.° 416.776 - Engenharia NaJoaquim Crespo Paiva - Classe
. vai - Leandro' Ribeiro 'de Mello n.o
42,
- Classe _32.
e

N.° 447.451 - Soraya - Teci-.
dos e Confopções. Anapolis S. A.
1 - Classe 23.
N.°. 417.820 - Assai - Fábrica
de Barcos e Botes Assai Ltda. Classe
N.0 447.827 - '. Bunka
Rojo
& Filhos
Classe 41.
N.o 447.811 - Indu - Bar e
Café Indo Ltda. - Classe 41.
N.o - 4-17.812 - Folgarante Atito Eletro e- Folgoranto Ltda.
Classe 8. '
N.° .117.817 - Moal - Moal Indústria Mecânica Ltda. - Classe
n .o. 21 .•
N.° 447.916 - Atizlene Comido
Classe 48.
N.o 147.939 - Floé de Redenção
- Eduardo Abreu Junior - Classe 41. • N.o 447.950 - DaWn - James
Neill & Co. Slieffield Lin-iited Classe 11.
N.0 447.086 - Neoptlson boratório , Ltda. - Classe 3.
N. 0 443.022 - Fontex'-- Importadora Fantex Ltda. - Classe
n.° 7 Considerando mecânicos
os ancinros reivindicados.
N.o 448.029 - Fontes - Importadora Vantey Ltda. - Classe
n.9 47.
N.o 4 .18:033 - Janius - Beni to Bonamo - Classe -29.
N. o 448.071 Densa - Karibe
S. A. Ind. e Comércio - Classe
n. O 12 - Com exclusão de alianças
N.o 448.076 - Floritcheli Laboratório Lutecia S. A. - Classe 48.•' • '"N.0 448.084 - Casa Verde BorrachariN ,Casa Verde Ltda. --s.
Cla g-se 39, • •
N.o 448.098 - Sincat -.Sincat
Societa indUStriale Catànese 8.• P.
A, - Classe 2.
•

Abril de 1964
'! Repartições
•
--As
Públic'às
cingir-se-ão às assinaturas ànuais
renovadas até 29 de fevereiro de _
cada ano e às iniciadas, em qualquer épocá,t pelos órgãos rompe,
tentes. •
- A fim de possibilitar a rtenzessa de valdres acompanhadds.
de esclarecimentos quanto á sua
aplicação, solicitamos usem' os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a.
lavor do Tesoureiro do Dzpartamento de Imprensa Nacional.'
- Os suplementos às .edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão 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 mcsnzc
ano, e de Cr$ 1,00, por 'ano
decorrido

• N.0 148.099 -L• Sicedison - Sicedison S. P. A. - Classe 1.
SiN.° 418.100 - Sicedison
cedison S. P. A. - Classe 2.
Lcnnotil - G.
N.0 4-18.102
D. Searle & Co. - Classe 3.
N.° 4-18.143 - Jornal da Ilha
Paulo2. Gonçalves Filguelras
Classe
N.° 448.133 - Calendário Fiscal - Arlindo da Silva 'Peanha
•
- Classe 32,
N.° 458.112 - Imprensa dos
Municípios Amyrithas Pereira
do-Amaral - Classe 32..
N.o 448.143 - Tribuna dos Mu"
nicipios - .Amynthas Pereira. dp
Amaral - Classe 32.
' N.0. 448.183 - Candango de Brasília - -Editora o Candango de
prnsflia - Classe 11.
N.° N.0 -448.189 - O Candango
- Editora o Candango de Brasília
Ltda. - Classe 32.
N.° 4-18.19 i - Orbancli

Ariel

Sartori - Classe 50.
N.0 448.105 - Fran ja Ura
In Passagens e -Turismo Ltda. Classe 50.
N.o 448.199 - Mirim - TndúsIria e Oomécio Cerex Ltda. Classe 46.
' N.o 448.203 - LB - Lambretta
do Brhsil S. A, Indústrias MCCànicas - Classe 30.
N.o 418.206 LB -Latubretta
do Brasil S." A, Indústrias Mecânicas .- Classe 49.
N.° 418.210 - I,B - Lambretta
do .,Brasil S. A, Indústrias. Mecânicas - .Classe 47.
N.o 448.219 - PirOlito - António ;Francisco Julianelli e
Salva-dor Jiilianelli - Classe .36.
•Lever
N.° 448.243 - JIF
Brothers Port Sunlight Limited •
Classe 40
•
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Título de estabelecimento de•
N.o 449.972 - Pipoquinha N.o 449.118 - Gonçalves N.o 448.253 - Cicoma - CiceClasse
feridos:
•&
Cia.
Irmãos
La
Selva
Gonçalves
Nunes
&
Cia.
Ltda.
ma Cia. ' de 'Comércio e Adminisn.° 32.
Classe 14.
N.0 428.776 - Rodoviário Anção - Classe 50.
N.°449.973 - Kid Montaria - dorinha - Américo Dias Alvos •419.119
Gonçalves'
J.
N.0
448.256
Cova
da
Iria
N.0
La Selva &
- Classes 33 e 50 - Art.. 117 núFáriea do Móveis Cova da Iria Li- Gonçalves Nunes & Cia. Ltda.. - Irmãos
no 32.
Classe 15.
mero 1.
mitada - Classe 40.
N.° 429.343 - Confeitaria ABC
Insignia deferida:
N.o 449.121 - Dois Pinguins
N.0 448.501 - PPP - Clorotée- Santinro Pampolini - Classe
rica S t A. Equipamento s para in- - Cia. Antarctica Paulista IBBC.
NP 418.340 - TOA - Institu- n. 0 41 - Art. 117 n.o 1.
-Classe 26.
d ústrias Quím i cas - Classe 38.
to Cultural Brasil Alemanha N.° 447.060 - .Apache Bar
N.o • 449.122 -1 Dois Pinguins Classe 33 - Art. 114.
-N.o 4/8.502 - PPP - ClorotécBone Bar Tia Mame Ltda. - Clasnica S. A. Equipamentos para In- - eia, Antarctica Paulista IBBC.
Expressão de propaganda de- se 41, 42, 43 e 33 - Nas clasdústrias Químicas - Classe 4.
- Classe 28.
ferida:
eraglan
Tesa
ses 33, 41, 42 e 43 art. 117 n.° 1.
T
413.633
N.o
419.123 - Dois Pinguin,s
N.° 447.790 - Bar Michel N.° 417.806 - O Princip,e 'dos
Cia. Agrícola Comercial e Cons- -• N.0
Cia. Antarctica Paulista IBBC. Postos do Serviços Onde o Fregues Emillenne Reme Josephine Bourtrutora - Classe 23.
é um Rei - Waldomar Barreto - gier - Classes 42, 41, 43 e 44 NP 448.663 - Odalisca - - Classe 31.
Art. 117 n.0 1.
Abdelnur & Cia. Ltda. - Classe
NP 449.121 - Antarctica Cia Classe 33 - Art. 121.
NP 448,337 - Ginasio Barão de
Np 418.711 - O Que é Que FalAntarctica Paulista IBBBC. n.° 40.
ta Nesta Vitrine - Paulo de Cas- Pati do Alferes - António Zenolasse 26.
NP 448.666 - Japora - Jocebio da Costa - Classe 33 - Arlin Albuquer que - . Classe 41,
N.0 449.125 - Antarctica - Cia. tro Monto -- Classe 33 - Art. 121 tigo 117 n.o 1.
N.o 448.670 - Cepeined Ce- Antarctica Paulista IBBBC. Nome
comercial
deferido:
N.° 448.338 - Ginasio Cruzeiro
peined Ltda. Comércio Publicida- Classe 28 - Com exclusão de deN.o 419.275 - Mibraro Minera- do Sul - José Carlos Ponna de e Medicamentos - Classe 50.
mais artefatos de material plás- cão Brasileira Comercial Ltda. - Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
N. o 418.695 - EGSA - Enri- tico.
Mihraco Mineração Brasileira CoN.° 448.339 - Westminster En•
que Gliiringrelli S. A. - Classe 39
N.° 449.126 - Antarctica - Cia. mercial Ltda. - Art. 109 ri o 3•
glish
- Kurt Adler - ClasN.° 418.707 - Autowag - Au- Antarctica Paulista IBBBC. N.0 .427.026 - Escritório Imo- se 33Course
- Art. 117 reo 1.
towag S. A. Ind. o Comércio de Classe 31.
biliário Clineu Rocha S. A. - EsN.° 448.595 - 'falia Bar e ResVeículos - C.1a,sse 21.
N.0 449.129 - Duhar - Cia. critório Imobiliário Cariou Rocha taurante - Azulay Badin- & Cia.
418.724
Terocel
S.
A.
N.o
Antarctica Paulista IBBC, - Clas- S. A. - Art. 109 n.0 2.
- Classes 41, 42 e 43 - Art, 117
Gotonifício Gávea - Classe 23.
31 - Com exclusão de outros
N.o 439.511 - Sanatório Bela n.o 1.
Terocel - S. A. se
N.0 418.725
artigos de vedação.
N.° 418.603 - Transportadora
Vista S. A. - Sanatório Bela VisCotonifício Gávea - Classe 36.
. N.° 449.253 - José.,Ary - elas- ta S. A. - Art. 109-11. 0 2.
Pangassi - Transportadora Pan418.726
Tyçrocel
S.
A.
•
se 2.
N.0
N. o 446.929 - Banco Figuei- gassi Ltda. - Classe 33 - ArtiCoioniftelo Gávea - Classe 23.
N.° 419.312 - Ferralium - redo S. A. - Banco Figneredo go 117 re° 1.
N.o 448.727 - Tycrocel - S. A. Langley Alloye Lim ited - Casse S. A. - Classe 33 - Art. _109 núN.° 448.761 - Renovação de
Cotonifício Gávea - Classe 36.
5.
mero 2.
Pneus Guararapes - Renovação
N.o 448.730 - Sudacel - S. A. n.o
N.° 448.510 - Cia. Celulose de Pneus Guararapet Ltda. N.° 449.316 - Tetoron - Toyo
Cotonifício Gávea - Classe 23.
Brasileira - Cia. Celulose Brasi- Classes 33 e 39 - Art. 117 n.o 1.
Rayon
Co.
Ltd.
e
Teikoku
Rayon
S. A.
N.o 418.731 - Sudacel
leira - Classe 14.
N. 0 449.921 - Bandeiras - Cia.
Co. Ltd. - Classe 28.
Cotonificio Gávea - Classe 36.
N.o 449.966 Luigi Toscht & de Empreendimentos Gerais CE,G.
418.742
Pirandrel
LaN.°
449.914
Enxertan
-.LaN.o
Cia. Ltda. - Luigi Toschi & Cia.
33 - Art..117 n.o 1.
boratórios Andrornaco S. A. - boratório Walfer Ltda. Classe Ltda. - Classe 33- Art. 109 nú- - Classe
N.° 449.922 - Edifício Silva
"n. 0 10.
Classe 3.
mero 3.
Ortiz - Cia. de Enpreendimentos
N.o 4 118.770 - Edelwa - EdiGerais CECA. - Glasse 33 - Ar1 era Edelwa Publicidade Ltda. tigo 117 n.0 1.
Classe 32.
N.o 449.923 - Edifício BarteN0 448.773 - Flagyl - Soclete
'amen Bueno - Cia. de Empreendos Usines Chimiques Rhonepudimentos Gerais CEG. - Classe 33
iene - Classe 3.
- Art. 117 n.0 1.
N.0 418.775 - Goretti - Santa
N.° 449.921 - Edifício Raposo
Maria Goretti Industriai Ltda. Tavares - Cia. de Em preendimenC/asse 8.
tos Gerais CEG, - Classe :13 N.o 448.791 - Nossa Sènhora
Art. 117 n,0 1.
da Coneeição - Cia. Agro Pejusidica
Dispõe s'ôbre a situação
N.0 449.925 - Edifício Fernão
cuária Nossa Senhora da Conceição
Dias - Cia. de Empreendimentos
da mulher casada.
- Classe 7.
Gerais CECI. - Classe33 - ArtiN.° 448.793 - Galhardo go 117 n.0 1.
Grintierme Galhardo Martinez N.° 449.961 - Edifício Sóbre o
Classe 36.
Mar - Ilubene-Dias de Almeida
N.o 448.797 - Ou Dav - Gu
- Classe 33 - Art. 117 n.° 1.
Dav Importadora Exportadora e
Exigências:
Comercial Ltda. - Classe 23.
DIVULGAÇÃO N.° 877
N.° 448.806 - Seol - Seol SoN.° 443.427 - Pizamar Lanches
ciedade de Equipamentos para oxiLtda. - Satisfaça exigência.
genin T,tda. -- Classe 6.
N.° 446.950 - Livraria Editóra;
(3'
Edição)
N.° 449.053 - Fleischmann Seleta Ltda. - Satisfaça exigêné
Standard Brands Incorporalen cia.
Classe 1.
N.° 447.823 - Trueeortadora Ex• •
Preço: Cr$ 40,00
p ortadora Transat/antiea Ltda.
N.° 449.055 - Fleischmann I Satisfaça exigència,
Standard Brands Incorporaten Classe 46. •
N.° 449.354 - Metalúrgica Pra-.
ferida
Ltda. - 'Satisfaça exigên449.104
Duagraf
DuaN.o
cia.
graf Importadora de Maerial Gráfico Ltda. - Classe 5.
Diversos:
N.o 449.105 - Duagraf DuaA VENDA t
N.o • 443.315
Succex Publicigraf Importadora de Material Grádade - Aguarde-se.
fico Ltda. - Classe 6.
N.° 446.747 - Cia. de IndúsN.o 449.106 - Duagraf - DuaSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
tria€ Gerais Obras e Terras Indu•
graf Importadora de Material Grábem - Aguarde-sei
fico Ltda. - Classe 8.
Agência 1 Ministério da Fazenda N.° 448.556 - Trade Imporia
N.o 449.107 -Duagraf - Dnadera Comércio ' e Representaçõedi
;
graf Importadora de Material GráLtda. - Aguarde-se.
fico Ltda. - Classe 38.
. Atende-se á pedidos pelo Serviço de Reembó/so.Postal
N.o 449.108
Duagraf Import.
N.0 419.117 - Gonçalves - J.
de Material Gráfico Ltda.
Gonçalves Nunes & Cia. Ltda. Aguarde-se.
Classe 8.

LEI N.° 4.121 - DE 27-8-1962
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. NTE ,pA SEÇÃO DE Condomínio do Edifício Pitágcras - estabelecida em S. Paulo - EXPEDIENTE DA' SEÇÃO DE
:41'1~NC/A E LICENÇA - -na transferência do registro nú- Brasil - Averbe-se o contrato de
PRORROGAÇÃO
mero 292.136 - Cumpra a exigên- exploração.
Eaferirier'a • Altersoão de Nome cia.
Rio, 6 de abril de 1964
de Titular de Processos

Diversos

Rio. 6 dia abril de 1964 •
Panquirnica S. A. - na alteraElociedad • Anónima Moinho Inglês ção de nome do termo 560.385 pede para mar anotada nas mar- Nada há que deferir quanto ao pe...
dido, pois a prorrogação foi requerida por Panquímica S. A.
. Indígena - número 171.274
Concentril - número 195.193
Averbação de Contrates de Patentes
Issetanto - número , 233.267 Kosmos Propaganda Ltda.
Saúde - • número 238.092
"
Prolux Indústria e Comércio de
Por despacho do Sr. Chefe da
, - as alterações do nome da titular Plásticos
Ltda.
Seção foi mandado averbar o con.- Anotem-se as alterações de nome.
SAVEP Sociedade Auxiliadora de trato
de exploração da marca - A.
Mosca 'Es 'Arrelaro - transferên- Vendas e Propaganda Ltda. P. L. - registrada sob número
cia para seu nome, da marcar Publicidade
Vera
Cruz
Ltda.
123.600 - 'constante do clichê abai•Monte Castelo --. número 269.031
Vidas no pedido de averbação de xo,
de propriedade de - American
..- Anote-se a transferência.
contrato
das
patentes:
Home Products Corporation - estaTapeçaria Real Ltda. - transfe3.656
modelo
de
utilidade
nos Estados Unidos da Amérência para seu nome do - titalo 60.494 - privilégio de invenção, belecido
rica do Norte e em favor de: LaTapeçaria Real -n.° 274.160 os
contratos
de
sua
exploração
Ayrst Ltda. - estabeleAnote-se a transferência.
Averbem-se os contratos em nome boratórios
no Brasil - Averbe-se o conQuímica Industrial Rubi Ltda. - dos requerentes acima mencionados. cido
de exploração. Anote-se, tamtransferência para seu nome da mer- Quanto ao pedido de cancelamento trato
'de averbação de conbém,
a* - Lux e-- número 274.866 - do contrato de exploração a favor de trato adebaixa
expio-0;e° a favor de:
Ferci Luminosos Ltda. - na -ateia. Produtos Farmacêuticos
Anote-se e transferência.
Protendit S. A.. - Premoldados te" 3.656 - modelo de utilidade - Ayerst do Brasil S. A, • e Biológicos
de Concreto - pede para ser ano- Anote-se • o_ cancelamento _ da averbatada na marca - Protendit - nú- ção de contrato de exploração.
mero 278.764 - a elteração do nome da titular - Anote-se a altera- EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
511P:Ploti:
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
ção de nome.
•axiecari NOME PaeOucte CORPORATtei
Civia S. A. (Administraçãe de
tionciads.
• Rio, 6 de abril de 1964
Corretagens, Incorporações)
Bens,
tABORAT ORIOS AYERST LT0a.
- pede para • ser • anotada no título
Uso Autorizado de Marcas
- Edifício Leblon - n. 0 287.002
' 1-or despacho do Sr. Chefe da
(Artigo 145 - parágrafos 1.0
- a alteração do nome de titular Seção foi mandado averbar o con2.° do Código. )
Anote-se a alteração' de nome.
trato de exploração da marca " Por despacho do Sr. Chefe da Opex O .K. - registrada sob mimaCassella Barbwerke Mainkur AkSeção
foi
manchado
averbar
o
contiengsellshaft - pede para ser anorá 199470 .- constante do clichê
tada na marca - Immedial - nú- trato de exploração da marca - abaixo; de propriedade de: The SherAmover
registrada
sob
número
mero 287.908 - .a alteração do nowin Williams Company - estabeleme da titular -... Anote-se a alteração 222.731 - constante do clichê abai- cido nos Estados Unidos da América
xo, de propriedade de - Schenley do Norte e em favor de: Sherwin
_
de nome. Evans Medical Limited - pede Industries Inc. - estabelecido nos Williams
i Company - estabelecido
para ser anotada na Marca - Mae Estados Unidos 'da América do Nor- nos Estados Unidos da América do
revan - número 291.810 - e el.. te e em favor de Seagers do Brasil Norte e em favor de - Sherwin
teração do nome da titular - Ano- S., A. Fábrica de Bebidas - esta- Williams do Brasil S. A. Tintas e
belecido em S. Paulo - Brasil - Vernizes - estabelecido em S. Paute-se a alteração de nome.
Pucci S. A. Artefatos de Bor- Averbe-se o contrato de exploração. lo - Brasil - Averbe-se o contrato
racha - pede para ser anotada na
de exploração.
marca - New-Life - termo número 396.591 ---- a . alteração do nome
aPeda • titular - Anote-se a alteração
'7K
de nome.
.
0,2.
O Er
, Wyzon Farmacêutica Ltda. -Por despacho do Sr. Chefe da
transferência para seu nome da mar- Seção, foi mandado averbar o conProprieteria
res - Neoeulfason - termo Mime- trato de exploração de marca
Co
Tia Storwin
406.628
Anote-se
a
transfeze
Kintore • - registrada sob número
Cosei:inana
•
rência.
250.415 - constante do clichê abaiStierwin - Williams
, Mec Styll 5. A. Indústria do xo, da propriedade de: Schenley Indo Brasil SIA.•
Vestuário - transferência para seu dustries, Inc. - estabelecido nos
Tintas e Vernizes
nome da marra - Mec Styll - má- Estados Unidos •da América' dó Normero do- termo: 462.718 - Anote- te e em favor de: Seagers do Brasil
Por despacho do Sr. Chefe da Sese a transferência.
3. A., Fábrica de Bebidas - esta- ção foi mandado averbar o contrato
belecido em S. Paulo - Brasil - de exploração -da marca - KemExigências
Trensport - registrada sob número
Laboratório Orbisflora Ltda. - Averbe-se o contrato de exploração. 199.471 - constante do clichê abaiaa transferência da marca número
xo, de propriedade de: The Sherwin
104.367 - Cumpra a exigência.
Williams Company - estabelecido
Obimica Merck Brasil 3. A.
nos Estados Unidos da América do
me pedido de exploração de coaNorte e em favor de - Sherwin
*ate das mercas - 268.640 -e tódas
Williams do Brasil S. . A. Tintes
a. reage - Apresente os clichês pae Vernizes - estabelecido em São
re tôdea ase marcas.
Paulo - Brasil - Averbe-se o coza-_
Fundição Bonsucesao Ltda. trato de exploração.
po..!srnsia da marca 227.118 .
• eisigencia
Indústrias Alimentícias Gerais S.
Por despacho do Sr. Chefe -da
- as rensferência da marca - Seção, foi mandado averbar o conassinumeposs
i44.867 - Cumpra a exigência.
trato de explonação da marca
•Proprietária
Indústria e Çoinercie de Bebidas Rum Carioca - registrada sob nú'lhe Shsnein • News Tb_ Peroambacena 3: A. - ns averbe- mero 184.978 '- constante do cllN Ceseionivia
eilio do contrato da marca -•-• Mime- chá abaixo, de propriedade de -êo 211.865 - Gampra a exigência. Schenley Industries Inc. - estabeSherwin WilÚsmit
Valdemar Nonato Is Cia. - na lecido nos Estados Unidos da Amédo Brasil S/A. •
artieela do registro 290.146 - rica do Norte e em favor de Seagers
Tintas • Vernizes
do Brasil S. A. Fábrica de Bebidas
= a asidnek- .

Li‘

Prorrogação de Registros

N.° 629.371 - Comodoio - classe 36 - de: Casas Lima de Roupas
S. A. - Prorrogue-se.
N.° 629374 - eratúrnia''- classe 21 -- de: Satúrnia. S. A. Acumuladores Elétricos - Prorrogue-se.
N.° 629.376 - Bueno - classe
16 - de: Comercál e Administradora Bueno S. A. - Prorrogue-se
N.° 629.379 - Ritz - cl. 40
- de: Móveis Ritz Ltda. - Prorrogue-se.
N.° 629.380 - Kapsa - classe
1 - de: D. F. Vasconcellos S. A.
Optica e Mecânica de Alta Precisão
- Prorrogue-se,
• N.° 629.382 - Brotinho - das-se 22 - de: Fábrica de Linhas Sette
S. A. - Prorrogue-se.
N:° 629.384 - Lipoquímica -'
ci. 46 - de: Lipóquímica Ltda. Prorrogue-se.
N.° 629.385 - São José - clas:
se 6 - de: Irmãos Chiela Ltda.
-. 'Prorrogue-se.
N.° 629.386 - Lepel - classe
41 - de: Socil Pro-Pecuária S. A.
Indústria e Comércio de Ferregens
- • Prorrogue-se.
N.° 629.938 - Duplex - cl.
23 - de: Lanifício Inglez S. A. -,
Prorrogue-se.
N.° 629.388 - Duplex - classe 24 - de: Lanifício Inglez • S.A.
- Prorrogue-se.
N.° 629.392 - Mignon - cl. 31
- de: Fábrica de Linhas Setta S.
A. - Prorrogue-se.
N.° 629.393 - Argofil - cl. 23
- de: Argos Industrial S. A. Prorrogue-se.
N.° 629.394 - Matoxide - cl.
1 - de: Sundeam do Brasil AntiCoirosivos S. A. Prorrogue-se e
registro.
N.° 629.508 - Saigh - classe
41 - Richard Saigh Indústria e Comércio S. A. - Prorrogue-se.
N.° 629.513 - Hudson - classe 22 - Fábrica de Linhas Setta
S. A. - - Prorrogue-se, retificandose a data para 6-8-54.
- N.e 629.515 - Superba o- classe 10 - S. A. Superba Grande
Fábrica de Artefatos de Bonracha
- Prorrogue-se.
N.° 629.516 - Albe - classe 36
- Indústria de _Meias ''Alba" S.A.
-- Prorrogue-se.
N.° 629.517 `- Auto-Lite - classe 6 - The Electric Auto-Lite Company - Prorrogue-se.
N.° 629.518 - Gunther - classe 3 - Laboratório Disf arma Ltda.
N. 0 629.525 - Colaimbia - el.
23 - Tecelagem Coliunbia S. A.
N.° 629.549 -e Anabiose - cies-se 3 - Laboratório Farmaquion Limitada.
N.° 629.559 - Penaten - classe 48 - Penaten Pharmaseutische
Rabrik Dr. Med. Riese as Co. O.
M .B H. - Prorrogue-se.
•
N.° 629.587 - Covilhã - classe 23 - Companhia Fábrica de Tecidos Covilhã - Prorrogue-se.
N.° 629.700 - Macacoa - ciasse 3 - Laboratórios Andromaco
S. A. - Prorrogue-se.
N.° 629.821 - Emblemática classe 34 ,- Tecelagem Santa Conetáncia S. A.. - Prorrogue-se

..•••
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N.° 629.832 - Não se esqueça
de mim - classe 38 - American
Greetings Corporation - Prorrogues. o registro com averbação de contrato de exploração a favor de . Offerset-Gráfica Seikel S. A.
desp . 25-3-58.
N;° 629.871 - Chã Brasil -- cl.
3- - Jayrne Pereira Martins Santos
Ltda . - Prorrogue-se retificando-se
• data rAara 29-9-54.
N.° 629.883 - Pomada Delta classe 3 - De Faria 8s Cia. Ltda .
- p rorrogue-se o registro.

N.° 630.543 Khelopaval - de exploração a favor da Cia Cood.
N.° 630.221 - Sulco - classe
1 6 - Luiz Pini Netto - Prorro- classe 3 - Maasa Falida Laborató- year de Brasil Produtos de .Borracha
gue-se.
rios Raul Leite, 5 A. - Prorro- - desp . 3-12-59.
gue-se.
N.° 630.243 - -Cidutil - classe
N.° 630.995 - São Maninho N.° 630.610 - McCalle - classe
1 5 - Cerâmica São Caetano 8. A.
cias se 34 - Companhia Têxtil São
8
McCall
Corporation
Pror- Prorrogue-se.
Maatinho -- Prorrogue-se
N.° 630.308 - Aminolumin - rogue-se.
N.° 630.996 - São Martinho N.° 630.611 - McCall's - clas- chave 22 - Companhia Têxtil São
c lasse 3 - Laboratório Fermaceutio
Internacional
S.
A.
Prorrose 32 - McCall Corporation - Martinho - Prorrogue-se.
c
Prorrogue-se.
ue-se.
• N.° 630.997 - São Maninho N.° 630.612 - Glecier clas- classe 23 - Companhia Têxtil São
• N.° 630.310 - Curcumen cl.
3 - 8. A Institutos Terapêuticos se 6 - The Glaciar Metal Compa- Maninho - Prorrogue-se.
Reunidos Labofartna - Prorrogue- ny Limited - Prorrogue-se.
N.° 630.998 - São Martinho N.° . 630.642 - Calcio-Ascorb se.
classe 37 - Companhia Têxtil São
classe
3
Laboratório
Estarei°
N.° 629.887 - Galante - cl.
N.° 630.311 - Imunosine - cl.
- Prorrogue-se o registro re- Martinho - Prorrogue-se.
41 - Casa Augusto Barbosa Cereais 3 - S. A. Institutos Terapêuticos
N.° 630.999
São Martinho tificando-se
a data para 12-9-54.
Ltda.
Prorrogue-se.
Reunidos Laborfarma - Prorrogueclasse 24 -- Companhia Têxtil São
N.°
630.847
Primus
classe
N.° 629.896 - Tecidos Santa s.).
Prvogue-se .
39 - Gráfica Primus Ltda. - Pror- Martinho
Mônica - classe 23 - Tecidos LiN.° 630.340 - Virol - classe rogue-se.
N.° 631.001 - Ts4tii São Mar..
ma S. A. - Prorrogue-se.
41 - Virol Limited - Prorroguetinho - classe 24 - Companhia
N.° 629.908 - .AValatarie Uni- se.
N.° 633.868 - "C . H . " Têxtil São Maninho - Prorrogueversal - classe 36 - Mario Costa
se •1111 Chronotechns, Zavoó l Na
cl. Vyrobu Hodin Narodni Podnik - se.
, N.° 630.341 - Neoprene
--- Prorrogue-se. Neumours
N.° 629.912 - Arrow - classe 1 -* E. I. Da Pont deProrrogue-se.
N .° 631.002 - Tatuí São Mar.
Companhia
8 - Tecalemit Lirnited - Prorro- and Company - Prorrogue-se.
classe 37
N.° 630.855 - Guri - classe' tinho N.° 630.343 - Philco - classe 49 - Hermanny Ind . e Com
gue-se o registro contrato de exploTêxtil São Mar tinho - Prorrogueração a favor de Tecalon Brasileira 8 - Philco Corporation - Prorro- S. A. - Prorrogue-se.
se.
de Autopeças Ltda. •--- desp. 12-7 gue-se o registro de averbação de
N.° 630.889 - Frevo - classe
N.° 631.003 - Tatui São Marcontrato de , exploração a favor de 48 - Perfumaria Mascotte • Ltda .í Unho de 1963.
classe 34 - Companhia
citasse 3 - The Welkome FoUnda- Philco International Corporation - - Prorrogue-se.
I/
Têxtil São Maninho - Prorroguedesp . 4-7-53. tion Limited
Prorrogue-se.
- N.° 630.890 Pasta Mentho 1- se.N.° 631.004 - Makerli - classe
Melvita
clas- classe 48 - Perfumaria Mascotte
630.347
N.° 629.915 - • Bull Dog - seN.°
36'- Manoel K heriakian S. A. In3 - Indústria Brasileira de Pro- Ltda . - Prorrogue-se.
classe 11 - Jambor Tool As Stamdústria e Comércio de Calçados .--dutos Químicos S. A. - ProrroN. o 630.911 - Dura-Bem Roupa
ping Co - Prorrogue-se
Prorrogue-se o registro.
gue-se.
Industrial
classe
36
Casas
José
N.° 629.916 - Sulfoidol - ciasN.° 630.496 - Euceina - cl. -Araujo S. A. Prorrogue-se o re- • N.° 631.028 - Lysoform cl.
se 3 - Sociéte das Marques Robin
3 - Química Farmacêutica Mauri- gistro sem direito de uso exclusivo 48 - Indústrias Quitnicas Anhembi
Prorrogue-se.
S. A. - Prorrogue-se o registro.
Villela S. A. - Prorrogue-se. da expressão Roupa Industrial.
- N.° 629.917
Emblemática - cio
N.° 631.048 - Cronocilina N.° 630.500 - Betalin - clasN.° 630.924 - Ketopar - clasciasse 18 - Etablissements Davey
classe 3 - Lab . de Biologia Cronos
se
3
Eli
Lilly
And
Company
se
3
Laboratórios
Andromaco
S.
Bickford Smith ês Cie.
Prorro- Prorrogue-se.'
Ltda. - Prorrogue-se.
A. - Prorrogue-se.
gue-se.
N . ° 631.049 - Biscoitos Dominó
N.° 630.925 - Suburbanite N.° 630.501 -- Laevostrophan
N.° 629.918 - "DBS" - classe
- classe 41 - Fábrica de Biscoitos
18 - Etablissements Davey Bick- - classe 3 - Dr. A Wander A.G. classe 39 - The Goodyear Tire
Prorrogue-se.
Príncipe Ltda .
ford Smith as Cie. - Prorrogue-se. (Dr.. A. Wander S. A.) - Pror- Rubber Company --- Prorrogue-se o
registro
com
averbação
de
contrato
I.°
631.050
Firridor
- classe
N.° 629.932 - Gebrim - elo g rogues-e.
3 - Lab. Loubet de Proc.% Farma-ias41Gebrin8sCompahicêuticos Ltda. - Prorrogue-se o reProrrogue-se.
gistro retificando-se a data para 26-7
N.° 629.933 Lídia - classe
de 1954.
41 - Gebrim 8s Companhia - Prorrogue-se.
N: 0 631.051 - Tetraiodine classe 3 - Quimiofarma Ltda . N.° 630.015 - Diamante - cl.
•
Prorrogue-se o registro
43 - Indústrias de Chocolate Lacta
clasN.° 631.052 - Grippex
S. A . - Prorrogue-se.
se 3 - Lab . Americano de Forma.
N.° 630.018 - Heitor Sampaio
coterapia 8. A - Prorrogue-se.
-- classe 3 - H. Sampaio Fernandes as Cia. Ltda. - Prorrogue-se.
•N.° 631.053 -. Tensocron - cl.
Lab . de Biologia Vronos Ltda.
3
N.° 630.026 - Fortanimal cl. 2 - Laboratório Capivarol Li- Prorrogue-se.
N.° 631.054 - Café Lattufe
mitada - Prorrogue-se.
classe 41 - Oswaldo Furtado Prota
N.° 630.027 - Petrolovo
cl.
- Prorrogue-se.
48 - Laboratório Capivara! Ltda.
DIVULGAÇÃO N9 623 •
, N.° 631.055 - Mathil - classe
Prorrogue-se retificando-se . a data
3 - Lab. Bordesina Ltda . - Prorpare 20-7-54.
rogue-se.
N.° 630.107 - Pro Agro - cl.
Tamanho médio1
EdIçfig
N.° 631.056 - Ofta Cortison
11 - Pro Agro Produtos Agrícolas
classe 3 - Quimiofarma Ltda .
Ltda .
Prorrogue-se.
Prorrogue-se.
N.° 630.108 - Agua Santa classe
N.° 631.057 - Caruzol
classe 47 - 'Pasto Agua Santa Li3 - Lab. Panfarma Ltda .
. mitada - Prorrogue-se.
Prorrogue-se.
N.° 630.116 - Contratreça N.° 631.058 , - Tecidos Abuzaid
el. 23 - Lanifício Fileppo S. A.
PREÇO: CR$ 280,00
- claase 23 - Antonio Abuzaid
Fábrica do Tecidos Belém - ProrroProrrogue-se.
gue-se.
N.° 631.059 - Cirb - classes
N.° 630.118 - Pepeltrassa - cl.
21 - 8 - 47 - Cirb S. A Co:
tnercio e Indústria - Prorrogue-se..
23 - Lanifício Fileppo S. A. Fábricas de Tecidos Belém -, ProrroN. o 631.060 - Casa Adir
A VENDAI'
gue-Se.
classes,- 12 --,23 - 35 - 36 - 37
N .° 630.124 - Christofle - cL
- Tecidos Issa Ltda . Prorro11 - Orfevrerle 'Christofle - Prorgue-se.
Seao de Vendas: Av. Rodrigues Alves, AI
rogue-se.
N.° 631.091 - União - classe
N. 0 630.124 - Christolle - cl.
41 - Companhia União 'dos Refi.
Pror11 - Orfevrerie Christofle
Agéneia It Ministério da Fazenda
nadares Açúcar e Café - Prorroguerogue-te.
•
se retificando-se a data para- 26-7-54.
- N.° 630.219 - Sulco - classe
N.° 631.092 - União - classe
46 - Lula Piai Netto - ProrroAtende-ea a pedidos pelo Serviço de ReemBédso Postal
41 - Companhia União dos Refina.
gue-se.
dores Açúcar e Café - Prorrogue.
N.° 630.220 *- Sulco -- classe
se retificando-se a data para 26-7
1 - Lula Pini Netto - Prorroguede 1954.

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
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N.° 631.281 - Simpson

48 - Antonio Alves Pinto Sirnpson

•
D1t.R10 OFICIAL (Seçãt, 111)

PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
PROPAGANDA

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E DAS SEÇÕES

NOTIFIÇAÇÃO

' São convidados os requerentes abaiRepublicado por terem saído com
xo mencionados a comparecerem a este
N? 538.405 --- ' A. Rara do Eliincorreções
Departamento a fim de efetuarem o
xir de Inhame Goulart Constitue
pagamento da taxa final dos seguipSempre um Prazer - classe: 3
Rio, 6 de março de 1964
•
tes processos:
- Laboratórios Goulart S.A. Notificação:
N. 129.484 -- marca Sytc --- de
Prorrogue-se o registro.
•-"1
Unta vez decorrido o prazo de re- Genatosan Limited.
N.0 .629.591 -- Nas Casas Olga
N.
448.646
titulo:
Auto Drive - '
previsto
peio
a
rtigo
14
da
curso
Lei
gue-se.
Compre 10 Pares e Pague &imande Auto Dr:ve Sociedade A:landim '
N.° 631,361 - Emblemática - te 9 - classe: 36 -a Jorge Caricio número 4.u4$5, de 29 de dezenago
classe 11 - Tecalemit Lirnited - do Amaral Filho e Mozart Ama- 1961 e mais dez dias - para even- portação e Comércio.
tuas junutadas de recursos, e do mesProrrogue-se.
ral - Prorrogue-se.
EXIGCNCIAS
mo nao se teimo vando nenhum inteN.° 631.363 - C.Isence - clas0
630.709
Incotersa
ressado, ficam notificados os requerense 48 - -J. lis E. Atkinson Limited N.
N. 627.673 - Indústrias Máquina
classe: 33 - 50 - Incotersa S.A. tes aba.iu mencionados a comparecer
Prorrogue-se,
D'Andrea S. A. - Cumpra a exigênN.° 631,514 - Socony - classe Indústria Comércio Engenharia a este Iiepartamento a tini d.e etetua cia.
47 - Socony Mobil Ou Company - Prorrogue-se.
rem o pagamento em taxa tina' .on•
N. 628.217 - G.K.N. Serem s
Inc. - Prorrogue-se o registro com N.° 630.840 - Cigarros Hollywo- cemente a expedição dos respectivos
contrato de. exploração a favor de od Uma Tradição do Bom Obsto certificados dentro do prazo de ses- Gasteners Limited . - Cumpra a exa
Mobil OU do Brasil (Indústria e Co- - classe: 44 - Companhia de senta dias - na to:ma do paiag,a.o gência.
desp 11-12-61. Cigarros Souza Cruz - Prorro- único do artigo 134 do Código da
mércio) Limitada
DIVERSOS
Propriedade Industrial.
N.° 631.592 Triumph - clas- gue-se O registro.
se: 5 - J.J. Sacifle & Company
N. 401.887 - Angelo RaphaeUe
PRORROGAÇÃO DE NOME COMARCAS DEFERIDAS
Limited - Prorrogue-se.
Ziccardi. -• Arquive-se o processo.
MERCIAL
Emicorda
N.o 631.664
• Pérsio Lade.ra
N. 422.796
N. 361.153 Royal Mouunted classe: 8 - Electric & Musical
Almeida. - Arquive-se o processo.
.
N.o
612.161-.
Sociedade
Brasiclasse:
42
Compann.a
ór$:s.uc:ra
Industries Limited - Prorrogueleira', do Melhoramentos Ltda. de Malta industrial e Comércio Malte.
N. 424.716 - Armázens Gerais Tuse.
Sobrasmo - *Sociedade ,Brasileira brás.
p:nambá LiMtada. - Arquive-st o
N.° 631.670 - Undetin - Clas- de Me'horamentos Ltda. SobrasN.. 390.276 - Hidrafix - classe: processo.
se: 3 - Recordati Laboratório me - Prorrogue-se.
3 - lnst trato Horsnoquimico e Biológi.N. 423.775 - Indústrias MetalúrgiFarmacológico S.P.A. Prorco S. A.
cas Rocco Ltda. - Arquive-se o pro629-373
Plástico
Plavinil
o
N.
rogue-se O registro com averbaN. 391.884 Deporubran - elas- cesso.
ção de. contrato de exploraç5.o a S.A. - Plásticos Plavinil -S.A. se: 3 - Novaquimica Laboratórios S.
•
.
Prorrogue-se.
N. 424.446 - Real Kindutek Savon
favor de Instituto Quimioterápico
A.
Pyrgus LMitada. - Arquive-se o proS.A, - despe. 54-56 retificando- 'NP 629.375 - Comercial e Ad406:200 Proteinovita - clas- cesso.
se a data para 13-8-54.
ministradora Bueno S.A. - Co- se:N.
41
- Cristóvão Colombo Lisboa.
N. 424.654' Bersan Momercial
N.° 631.710 classe 33 classe: marcial e Administradora Bueno
N. 426.692- - 1V1aplamex - clas- Importadora
Sociedade Anônima. - •
S.
A
.
Prorrogue
Se,
4A- Octávio Dias & Cia. Ltda. se: 28 - Mapla- Sociedade Anônima Arquive-se o processo.
Prorrogue-se.
Emprê.sa Jorna- Indústrias de Materiais Plásticos.
N.o 629.377
N.o 631."$14 - .Statica - clas- lística. Fisco e Constribuinte Ltda.
N. 425.143 - Manoel Maria de
N. 427.,267 •---' São Francisco do Vasconcellos
se 16 - Statica Construtora S.A. - Emprésa Jornalística Fisco e OuilOmba
e Genival de Moura Raclasse:
1
•
Usina
São
- Prorrogue-se.
Contribuinte Ltda. - Prorrogue- Francisco do Quilombo Sociedade-Ano bello. - Arquive-se o processo.
N.0 631.755 - Cognac de Alca- se.,
N. 425.4.66 - Distribuidora Indusnima:
a
trial do Sul Limitada. - Arquive-se o
trão Compõsto Xavier - ciasse:
N.o 629.389 - Fundição Bron427.272 - Nastar
classe: .24 processo.
3 - Sir James Murray do Bra- zarte Ltda. - Fundação Bron- - N.
F:ação de Lã -Nastur Ltda.
sil S.A. Produtos Farmacêuti- zarte Ltda. - Prorrogue-se:
N. 425.333 - Prtoa Comérzio TécN.' 436.666 - QuegdI -- classe: 25
cos - Prorrogue-se.
nica e Importação Sociedade Ani5i-rma
- Jayine Dias de Campos Netto.
N.o
.
629.395
Companhia
MoN.° 631.762 - Guia Bancário
- Arquive-se O processo.
N. 439.728 - Benzo-Gynoestryi do Brasil - classe: 32 -- Resina giana de Óleos Vegetais - ComN. 426.298 - Gráf:ca Parnaiba
Pereira Medeiros - Prorrogue-se. panhia Mogiana . de óleos Vege- classe: 3 Les Laboratoires Français
tais - Prorrogue se.
Limitada. -- Arquive-se o processa.
de Chimiotherapie S. A.
N.o 631..912
Oinnia - ciasN. 444.727 - Guards
classe: 44
N.o 630.043 - Casas José AraúN. 460.875 - E . T P A Es,se: 31 - Thornas Hunter Lirnited
jo
-- Casas José Araújo Carreras Limited;
critório Técnico de -Assessoramecto
- Prorrogue-se.
N. 444.734 - Meraldon. - classe: Propaganda e Administração. - Ar- Prorrogue-se.
N.o 631.956 - Cruz de Malta
23 - Montecatini Societa Generale Per quive-se o processo.
N.o
630.757
S.A.
Refinaria
- casse: 48
União Fabril Era
L'Industria Mineraria e Chimica. 'N. 461.023 - Serralhena São Salportadora S.A. (UFE) - prorro- M a,ga I es S . A . Refinaria. Considerando-se os artigos reivindicavador Limitada. - Arquive-se o 'progue-se o registro excluindo-s.e _O Magalhães - Prorrogue-se reti- dos como tecidos em peças.
Cesso.
uso da cár vemelha na Cruz cons- ficando-se a data para 18-'7-54.
595.574 - S:lvino de Lucca.
tante do clichê,
N.o 631.299 - Sociedade Co- TITULO DE ESTABELECIMENTO -.1N.
Arquive-se o processo.
DEFERIDO
N.o 631.969 - Pisótex clas- mercial j angadeiro Ltda. - So,
N. 608.230 '- Ernesto Rothschild.
se: 16 - Indústria de imperrnena ciedade Comercial Jangadeiro
N. 406.405 - Superrnacado Char- -- Arquive-se. o processo.
bilisantes Paulsen S.A. - Pror Ltda. - Prorrogue zse o registro.
rua - classe: 41-46 -- Marino Pedrorogue-se. .
N. 626.982 - Indústria e Comérc:o
PRORROGAÇÃ DE TITULO DE ao - Art. 117 a' 1.
Cafés Esclhids Ltda. - Aguarde-se.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESSA°
ESTABELECIMENTO
•
N. 627.187 - Lojas Regal Louças
MARCA INDEFERIDA
DE PROPAGANDA
Ltda. - Aguarde-se.
N . o 440.736 - O Mago das
N. 405.078 - Jovi - classe: 21 ' N.° 629.403 -' Bom Apetite Re- Chaves'- classe: 33 - 11 -7 Raul'
N. 627.580 - Organização Farmagina Moraes - classe: 41 - 42 - Gonçalves Pereira - Prorrogue- Auto Peças Jovi Ltda.
cêutica Laufer Ltda. - Aguarde-se.
43 - Companhia Swift do Bra- se o registro retificando-se a daN. 628.170 - Ângelo Manuel. TRASNFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
gol - Prorrogue-se.
ta para 9-12-52.
Aguarde-se.
DE NOME DA TITULAR DE
N.o 630.348 - Laborterapica
N.o 630.094 - Palácio das DroPROCESSOS
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
S.A Indústria Quilaica e Rir- gas - classe: 3 J. Mendes
xnacêutica - Prorrogue-se o re- Oliveira S.A. Drogaria V. Silva
Heramaxa Indústrias Brasileiras de
gistro.
N. 524:671 - Andrex - classe: 23
ProrrOgue-se O registro retifi- Materiais para Polimento Sociedade
Anónima - Transferência para hett - D'Olne Companhia de Tecidos Aucando -se a data para 13-9-54.
PRORROGAÇÃO DE SINAL DE
nome da marca: Borelli - número rora. - Prorrogue-Se o registro.
N.° 830.672* - Casa das Ence- 264.569. - Anote-se a transferência. • N. 547.032 - Gifran - classe: 23
' PROPAGANDA
radeiras - classe: 8 - 33 - SoAnderson Clayton S Co. Sociedade - Gionietti França(Companhia
N.o- 811.259 - Transimi - ciedade Martins & Oliveira Ltda.
Anônima
indústria e Comércio - Pe- imitada. - Prorrogue-se o registro.
classe: 33 - Transportadora - Prorrogue-se.
N. 627.864 -.Serigy
classe• '43
Mui Ltda. -- Prorrogue-se retifi- N.o 632.463 - Terrina de Pra- de para ser anotada na marca Acco
4)ando a data do R. 202.986 - ta - c'asse:'- 13 - 13 - 15 - - número 270.571. - a alteração - Vieira Sampaio Inciústr:a e Comérde nome. - Anote-se a:alterarão de cio Sociedade Anónima. - Prorroalie_
Igara 12-5-57.
- M. Baltar - Prn~ile-so,
nome..
se o registro.
•

Prorrogue-se.
N.° 631.295 - Aliança - classo 43 - Elias Jorge Kurl - Prorrogue-se.
N.° 631.359 - Emblemática classe 8 -,- Westinghouse Brake &
ProrroSigna! ComramY Lirnited

•
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c-Une Texti/ S. A.-indústria e
Comércio - (oposição ao termo marca Cisne - cl. 36).
612.782
Produtos Alimentícios Sandra Ltda.
(oposição ao termo 612.836 marca: Sandra - cl. 41).
Mario Boscolo - (oposição ao
termo 612.857 - moro; MB cl. 6).
Pão Kent Ltda. - (oposição ao
termo 612.981 - marca: - Café
Quentinho - cl. 41).
. Saiani Vitaliano 8s Cia. -. (oposição ao termo 613.384 - marca Cybelle - cl. 36).
A. S. Curado - (oposição ao
termo 614.330 - marca: Santista
- cl. 16).
Distribuidora Record de Serviços
de Imprensa Ltda. (oposição ao
termo 615.387 - marca - Fotoarcl. 50).
ma
Auto Union G. M. B. H. (oposição ao termo 612.222 - Titulo:
Dolcauto Paraná - cls. 11 - 21 33).
Zeiss Ikon A. G. - (oposição ao
termo 612.148 - marca: ICO ci. 11),
Olympia Werke Aktiengesellscraft
- ,(oposição ao termo 612.199 marca: Remagraf - cl. 16).
Telefunken do Brasil S. A. Indústria e Comércio - (oposição ao termo 612.414 - marca - Telessistor
cl. 8).
•
Sherwin Williams do Brasil S. A.
Tintes e Vernizes - (oposição ao
termo: 614.046 - marca: Corroias!
- cl. 1).
Plontec Planejamentos T é c ni c o
Económicos Sociedade Civil - (oposição ao termo: 614.452 - Nome
comercial - Platec Ltda. LsdKstria
e Comércio.
Companhia Usinas Nacionais (oposição ao termo 611.999 - marca: Campeão - cl. 41).
Companhia Industrial Ferro e Aço
"Cifa" - (oposição ao termo ...
612.134 - marca: Cifra - cl. 5).
Indústrias de Roupas "H. F."
Ltda. - (oposição ao terna() 615.211
- marca S. F.).
Casa Prata S. A. Importação e
Comércio (oposição ao termo
616.787 - marca Orvalho Prateado
- cl. 50)•
Casa Prata S. A. Importação e
Comércio (oposição ao termo ...
616.526 - marca: De Prata - cl.
41).
Waldemar Macedo (oposição ao
termo 615.389 - marca: Amplifoto
- cl. 50)•
Waldemar Matado - (oposição ao
termo 615.388 - marca: Amplifoto
- cl. 25).
Poly-Plastik Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. - (oposição ao
termo 616.575 - nome comercial).
Poly-Plastik Indústria e Comércio
de Plásticos Ltda. - (oposição ao
termo 616.574 - marca: Poliplas
- cl. 13).
Poly-Plastik Indústria e Comercio
de Plásticos Ltda. - (oposição ao

els
termo: 616.573 w- marcá: Polipas
- cl. 12)•
Cia. Farmacêutica 'Organon do
Brasil S. A. -- (oposição ao termo
611.778 - marca: Mensopren).
Cia. Nacional de Vidros e Molduras - (oposição ao termo 611.478
- marca: Modulart - cl. 16).
Santa Zita S. A. Comércio Administração e Participações - (oposição a °termo 614.551 - Nome comercial - Administração e Partici'anões Santa Zita S. A.).
Laboratórios Silva Araujo-Roussel
S. A. - (oposição ao termo
612.280 - marca: Hemostabil ci. 3).
Mead Johnson Endochirnica Industrio Farmacêutica S. A. - (oposição ao termo 612.278 - marca Endococcin - cl. 3).
Bozzano S. A. Comercial Industrial e Importadora - (oposição ao
termo 611.961 - marca: Tufleur
- cl. 48).
Bar Pigalle Night Club Ltda. (oposição ao termo 601.189 - Título: Pigalle - ci. 41 - 42 - 43)•
Mauro Borges Zanetti - (oposição ao termo 613.717 - marca: Treviso - cl. 36).
Comercial Mariappa S. A. (oposição ao termo 610.143 - marca Maripa - cl. 4).
Comercial Mariappa S. A. (oposição ao termo 610.144 - marca Maripa - cl. 16).
Famapa Indústria e Comércio de
Ferros Ltda. - (oposição ao termo
613.205 - Insígnia
Famap cl. 12 - 22,- 23 - 36 - 37).
•

-

-

Malhas Tecsport S. À. - (oposição ao termo 613.551 - frase de
propaganda: Telstar Festival - cl.
33 - 36).
Sivel Sociedade /mobiliária de
Vendas e Empreendimentos Ltda.
-(oposição ao termo 610.951 marca: Cifel - cl. 50).
eSbastião Cândido - (oposição ao
termo 612.599 - marca: Escol ci. 8).
Sebastião Cândido - (oposição ao
termo 612.598 - Nome comercial.
Escol S. A. Empreendimento Social de Comércio e Indústria).
Vitroflex Indústria e Comércio S.
A. - .(oposição ao termo 610.045
- marca Vitra:eis - cl. 28).
Jorge Margy - (oposição ao termo 609.979 - titulo: Presidente ci. 35 - 36).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.731 marca: Maycron - cl. 24).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
- (oposição ao termo 611.732) marca Maycron - cl. 36).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
_ (oposição ao termo 611.733 marca: Maycron
cl. 22).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
- (oposição ao termo 611.734 marca: Maycron - cl. 34).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
- (oposição ao termo 611.735 marca: Maycron - ci. 23).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.736 marca: Maycron - cl. 37).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
- (oposição ao termo 611.737 marca: Maycron - cl. 31).

PRINCTPIOS

DIREITO MERCANTIL
E

LEIS DE MARINHA
JOSÉ DA SILVA LISBOA.
VISCONDE DE CAVEI"

g
Preço: Cr$ 2.000.00

Somais A. G. - (oposição termo 612.333 - marca São Jorge
- els; 41).
Pio XII Comércio e Indústria
Ltda. - (oposição ao termo 607.840
Titulo: Restaurante Garfo de
Ouro - cls. 33 - 41 - 42 - 43
- 44).
Pio XII Comércio e Indústria Li.
609.086 - Titulo: Restaurante Galo
d'Ouro - cl. 41 - 42 - 43). Companhia de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao termo 612.221 marca - Excelence - cl. 44).
Companhia de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao termo 610.732 marca: Goldstar - cl. 44).
.
• Cromos S. A. Tintas Gráficas (oposição ao termo 616.455 - mar.
ca Crome) - cl. 1).
Leiteria Silvestre Ltda., - (oposição ao termo 614.862 - Titulo:
Leiteria Silvestre - cls. 41 - 42
- 43).
Comércio e Indústria Leme es Cia.
Ltda. - oposição ao termo 106.723
_ privilegio de invenção de Esteve*
8s Cia. Ltda.
Metalúrgica Rio S. A. ..inclintria
e Comércio - oposição ao termo n.°
110.887 - mortal() de utilidade dei
Metalúrgica Triângulo S. A.
Eletro Indústria Walita S. A. ••••
oposição ao termo 113.530 -- prio
vilégio de invenção de: General Ela.
tric Company.
E/etro Indústria Walita S. A. oposição ao termo 113.978 légio de invenção de: Fábrica Nacio.
nal de Artefatos de Metais S. A.
Eletro Indústria Walita S. A.
oposição ao termo 113.982 - privi.
légio de invenção da: Fábrica Na.
cianal de Artefatos de Metais S. A.
Metalúrgica Mauá Ltda. - oposi.
ção ao termo 138.407 - modelo in.
dustrial de: Cerâmica Sanitária Por.
celite S. A.
•

A VENDAI
11

Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembdlso Postal
liNINIff•neemem

Indústrias Reunidas Titan S. A.
- (oposição ao termo 611.738
marca: Daycron - cl. 23).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.739
marca: Daycron
cl. 36).
In4ío4rias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.740
marca: Daycron - cl. 22).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.741 marca: Daycron - cl. 34).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
- .(oposição ao termo 611.742 marca: Laycron - ci. 31).
-*Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.743
marta: Daycron - cl. 37).
Indústrias Reunidas Titan S. A.
(oposição ao termo 611.744
marca: Daycron - cl. 24).
Rádio Bandeirantes S. A.
(op osição -ao termo 615.769 - nome
comercial - Rádio Bandeirantes de
Arcoverde Ltda.).
Forjas Nacionais S. A. Fornasa
(oposição ao termo 614.888 marca: Formosa - cl. 6).
Metalúrgica Onça S. A. - (oposição ao termo 615.856 - marca;
Labo - ci. 11).
• Metalúrgica Onça S. A. - (oposição ao termo 615.860 - marca:
Lao - cl. 31).

rnitada - (oposição, ao termo

re.

Seção de Vendas: Av. Rodrlgues Alves.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o ant. 130 do C6digo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
.•
cana o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
nrmo 'n.° 619.951, de 4-12-1963
Vinícola Nascimento Ltda.
Minas Gerais.

pRoDuros roucos ‘t
,ns, BONS vInos.
NASÓIMNTO
Frase de Propaganda
Termo n.9 619.952, de 4-12-1963
Vinícola Nascimento Ltda.
Minas Gerais

•iiiNgirdfo
,. Produto da Quinta 'João
Classe 42
Insígnia
Têm) n.° 619.954, de 4-12.1963
•
Ayrton lúdica
Minas Gerais

MODAS fIEW YORK
NE W YORK MODAS
• Ind. Brasileira
Classe 36
Art:gos de vestuário de tôda sorte, inclusive para esporte e • para crianças,
roupas feitas em geral
termos na. 619.955 à 619.959, de
4-12-1963
Inuaortadora e Exportaclt,ra Hissho ro
Brasil Ltda.
São Paulo

KA','7ASAKI

Ind. Bracil.cire
Classe 6
Bombas dágua, motores dieseu e motores a explosão e gazotina
Classe 21.
Motociclet esazoot meg;
Motocicletas e motores de lanchas
• Classe 6
Bombas dagua, motores diesel, motores
•à explosão e gasolina
A

Termo n.o 619.960,-de 4-12.1963
Comércio e Importação Pereira Ltda.
Rio Grande do Sul

Tnd

MPEL
Brasileira

•

p

Ind.Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões.
carros, • tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores -carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veiculos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas, direção. deshgadeiras, estribos, escadas . rolantes, elevadores para- passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
'mios, fronteiras para veículos guidão.
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais, patões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculos, selins, incides, tirantes para veículos, vagões, velocipedes. varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carrosTèrmo n.° 619.963, de 4-12-1963
Ismael Isaac Ring
São Paulo -

Classes: 6 e 21
Sinal de Prossganda
-Classe 21
Motocicletas e motores de lanchas

, Termo n.° 619.961, de 4-12.1963
4'----ércio e Importação Peretra T kia.
Rio Grande do Sul

'CIXPZJ,Ux,
B.raslleira

Classe 2L
iaeignia Comercial
Têrmo n.° 619.964, de 4-12-1963
Bar e Restaurante El Greco Ltda.
t- São Paulo

EL ORCO

.£21(1. Brasileira
•

1

{ Metas, •sersaleca, lacas, IPmenefflo

'meches

R-0 P AR- •
Und. Brasileira
Classe 49
Carretilhas para varas de pescar

Classe 1
MMs, esmaltes, - lacas, .ven:dzes e
- guaches
'
Termo n.° 619.962, de 4-12-1963
Ismael Iszac Ring
São Paulo

INC

TZ.rmo n.o 619.965, de 4-12-1963
Ary Pardi
•
São Paulo

Classe 41
Café líquido, croquetes, coalhada,
tortas e pizzas

Termo n.° 619.966, de 4-12-1963
144brica de Toldos Dias S.A.
São Paulo

(POSTO 7
Classes: '11, 16,31 e 40
Tèrmo n.° 619.967, de 4-12-1963
Titulo de Estabelecimento
Mercantil de Cereais Ltda.
Rio Grande do Sul

.U3RCANTIL DE
(CEREAIS LTDA.•
Nome Comercial
- Termo n.9. 619.968, de 4-12-1963
Ferragens 4 Irmãos Ltd, São Paulo
:
'

4IRZos
,Incl.
Classe 50
Impressos

Termo n.° 619.969, de 4-12-1963
Ebea Produtos Quim.cos Industriais
Limitada
São Paulo

•

EBEQ

Brasileirt,

Classe 1
Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó, de zinco, de -alizarina, de amianto,
de alcatrão, minerais, vegetais, com base de 'borrach'a, eterizadas, esmaltes,,Jacas, opacas, transparentes, vitrif.cásreis,
sécas. atoxicas, inorgânicas, luminosas.
para capotas de automóveis, para -paredes, para cimento, para madeira, para
ferro, para calçados, para fazendas, para licores, ara preservar- da ferrugem.
prearados para dilu.r tintas, esmaltes
peara pinturas, para revestir metais, córes esmaltes, lacas esmaltes, ouro brilhante para pintura sôbre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, córes a álcool, de alizarina, com amianto, com base de borrachl de cêras, de alcatrão,
de zinco, brilantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vegetais-, luminosas, vitrificáveis, transparentes, opacas, secas.
para a cerveja, para I.cõres, para fazenda, ara o ferro, para cimento, para
madeira, para construção e Inorgânicas,
vernizes, mordentes, secantes, dissolventes quimicos para vernizes
• Termo n.0 619.970, de 4-12-1963
T. P. de ,Mello Publicações
São Paulo

• LIDERANÇA

End. 13rasileir
Classe 32
Revista

Termo n.° 619.971, de 4-12-1963
Elido-Gonzalez V.
São Paulo

LÁ ASUNCENA
CO/"SRCIO
TRANSPORhSt
REPRESEWA Çass

II\TORTAÇ O E
EXPORTAÇ O
Classe 33
Titulo

Termo n.° 619.972J...de 4-12-1963
Comarcio e Representações Abroselra
Paulista Ltda.
São Paulo

ARROSEIRA
PAULISTA
tnd. Brasileira'
Classe 50
Impressos
Termo n.° 619.973, de 4-121963
"Escol
Máquinas Hidráulicas Lida
Sã oPaulo

ESCO
Ind. Brasileira'
Class—e 6
Alavancas, raáqu.nas amassadeiras
concreto, máquinas para abrir chavetas,
máquinas para arqueação, máquinas
para embalagens, bombas hidrulicas,
bombas elétricas para pneumáticos, máquinas compressoras, máquinas adapta.
das na construção e reconstrução de
estradas, máquinas para cortar,, dínamos, máqu.nas encanadoras, limadoras a
frio e a quente, máquinas para lavar
pratos e roupas, máquinas secadoras,
matoreá elétricos, plainas de mesa, máquinas de tecidos de tapeçarias,
tesouras rotativas
Termo n.° 619.974, de 4-12-1963
"jotavaz" 'Comércio de Tecidos Ltda
São Paulo

JOTAVAá

Ind. brasileira
Classe 50

Impressos

•

"Tés rmos ns. 619.975 à 619.977, de
•
4-12-1963
Geraldo Lopes de 01.veim
São Paulo

RELML

Brasileira \

Classe 43
Refrescos,- sodas, sucos de frutas e xaropes, águas minerais, artificiais, água
tônica, gingerale, guaraná, água mineral
e granadina
Classe 41
•
Para distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolas gelados, balas de mascar, caraMe- loa crocoIates, cacau, confeitos,- crocantes, drops, doces de leite, simples_ e
compostos, doces de frutas -em • conservas, preparadas em massas, em calda,
em compotas e em geleias, doces gela-dos, doces de amendoas, de amendoim.

' DIÁRIO
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Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira, água sanitária,. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixívia, là de aço. pomadas para calçados, palha de aço, preparados pata
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Termo n.o 619.978, de , 4-12-1963
sabões em pó, m flocos, esponjas de
Impacto Publicidade e Promoção Ltda.
limpeza
São Paulo
Termo n.° 619.989, de 4-12-63
IMPACTO
-Indústria de Farinha de Mandioca e
lindo rasi.2.eira
Derivados Nossa Senhora Aparecida
/
Ltda.
Classe 32
São Paulo
Anúncios, boletins, boletins impressos,
crónicas, jornais e revistas

de nozes, de castanha e de frutas secobertos cora , chocolates, frutas se. cas, passadas e cristalizadas, geleias,
goma de mascar, pralines, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins, panetones,
pipocas, sorvetes, torrões, torradas
Classe 42 ..
Aguardente, brandi, b:ter, conhaque, genebra, licores, sucos de frutas com
lcool e vinhb
• can

Termo n.° 619.979, de 4-12-1963
Rssnecedora Messinense de Ferragens
Limitada
São Paulo
f 1MSSINENS
ind. idrsssileíra
Classe 50'
Impressos

NOSSA SENHORA
• APAREC IDA
1.

3rasileira

Classe 41
Farinha de mandioca
Termo n.° 619.990, de e4-12-63
"Gesiara“ —• Resíduos Testeis rssla.
São Paulo

engates para carros, eixos de diresão.
Seios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veículos, selins, tridcles, tirantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
'acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
•
carros, toletes para carros
Termo n.° 619.993, de 4-12-63
Criações Infantis Tout Petit Ltda.
• • São Paulo

TOUT PETIT
Brasileira
a Ind.

Classe 36
Para distinguir: Artigos da vestuários
e roupas feitas- em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
douro& bonés, capacetes, cartolas, carapoças, casaca°, coletes, capas. chales,
cachecols, calçados, chatups. cintos.
cintas: combinações, corpinhos. calças
de senhoras e' de crianças, calções, cal.
çai, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos- chinelos, dominas,' acharpe., fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gcir.
roa, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, - lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, suimonos, regalos,
robe de chambre, roupáb, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens. slacks, saias, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

GESIARA
Termo n.° 619 .980, de 4-12-1963
, Ind. Orasileirb
Eas-Traz — Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Lida
Classe 24 •
São Paulo
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,
• INDUSTRIA BRASILEIRA
festão. feltro para órgão, frifos, galardates, lamparinas, 'mochilas, mosqueteiClasse '46 •-•
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
Cera, fósforos, detergentes, águas de para roupas de homens e senhoras,
lavadesa, anil, pastas ara calçados panos para en 4eites de móveis, não
fazendo , parte dos mesmos, palmilhas,
Termo n.° 619.994, de 4-12-63
Termos ns.° 619.984 e 619.985, de
passamares, pavios. rédeas, rendas, re,, Ropeva- Materiais Para Construções
4-12-63
Ltda.
2-az-Traz --- Indústria e Comércio de des, sacas. sinhaninhas para vestidos,
São Paulo
telas, tampos para almofadas, não fa•
Produtos Químicos Ltda.
zendo parte de móveis, artigos estes
""
São Paulo
feitos sde algodão, cânhamo, linho, juta.
sedr raion, lã. pêlo e fibras não
incluídos em outras classes

BRILHOLENE

AMERICANO -

Terrno n.°-619.991, de 4-12-63.INDÚSTRIA BRASii FIR4 , Sol — Indústria de Artigos Para Presentes Ltda.
São Paulo
-Classe 2 •
UI?
Ind. Braeileirk
Substancias e preparações qual-imas usadas na agricultura, na korticu'tara, na
Classe 28 .
veterinária e para fins sanitários, a
saber: adubos, ácidos sanitários aduas Para distinguir: Artigos e objetos para
desinfetantes e para fins sanitários, presentes confeccionados de material
apanha-mosca e insetos (de goma e plásticos, especialmente capelinhas ornamentais
papel ou papelão). álcalis, bactericidtis,
baraticidas, carrapaticidas. crésol. cresoTermo n.° 619.992, de 4-12-63
talina, creosoto, desodorantes. desinfeAuto Mecânica Cavada! Ltd.
tantes, defumadores, exterminadores de
Sâo Paulo
pragas e hervas •daninhas, sterilizanCAVACINI
tes. embrocações para animais. duces-.
Ind. Brasileirt
tos. farinhas de ossos, fertilizantes km.
fatos. formicidas, fumigantes. fungiciClasse 21
das, glicose para fins veterinários. gua- Para distinguir: Veículos e suas partes
no. herbicidas, inseticidas, insetifugos, integrantes: Aros para bicicletas, autolarvicidas, microbicidas, medicamentos móveis, auto-caminhões, aviões, amorpara animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sa- tecedores, alavancas de cambio, barco'
nitários e desinfetantes, papel fumega- breques, braços ara veiculo& bicicletório. pós inseticidas. parasiticidas. fun- tas, carrinhos de mão e carretas, camigicidas e desinfetantes. preparações e nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
produtos inseticidas. fermiddis, desin- carros, tratores carros-berços, carros.
fetantes e veterinários, raticidas, remé- tanques, carros-irrigadorea carros, 'cardios para fins veterinários, sabões vete- roças, carrocerias, chassis, chaas cirrinários e desinfetantes, sais para fins culares para veículos, cubos de veículos
agricolas, horticulas. sanitários e vete- carrinhos para máquinas de escrever,
rinários. sulfatos, superfosfatos. vacinas corrediços, para veiculos, diredio. dedis
para aves e animais, venenos contra gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para casto
insetos. animais . e herva daninhas

ROPEVA
—
IND. BRASILEIRA.
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para uso nas construções, 'parquete'.
portas, portões, pisos, soleiras para por'
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta.'
cos tubos de ventilação, tanques de eis'
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
Temo n.o 619.995, de 4-12-63,
Kaf é Bom Ltda.
' São Paulo
s'
B O 1.1 4
•
Industria Brasi1eir3
Classe _41
Café, lanches, mate. e chocolate
Termo n.° 619.996, de 4-12-63
Odracir Onofre Ricardo
São Paulo

VANCAR
BRASILEIRA
•
Classe 21
Prelo (parte integarnte do veiculo)s
culos ferroviários, orelha de parada _para aparelhagem de tração, amoriscadores de choques, para choques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, aravanac de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola„buchas, barcos, barras de tração, barras
de direção, cabos de veiculos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veiculo& envenagens, em."
breagem, feixes de molas, hélices. molaa, motociclos, maicais de veiculoa,
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, . pistões, rodas, reboques, tambores de freios, varetas de veículos.
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas, aviões, braços para ydcubos, carros tratores, carros de tanques irrigadores, chaas circulares para
veículos, cubos d• evelculos, desligadal.
ras, fronteiras para veiculos, lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, varetas de controle do afogador e
acelerador
Termo n.° 619.997,. de 4-12-63
Vera-Wolstein Cosméticos Ltda.
aulo
Sã Paulo
O LSTEVÇIRA—

IN
'

,IND. SRASILEPA
. Classe 18
Para distinguir: Pó de arroz, talco pess
fumado, rougea batom carmin, lapis para maquilagen, óleos perfumados, óleos
para o cabelo, cremes e pomadas-para
a pele, essencias, extratos, lança-perçus
mes, papeis perfumados, água de colonia, água de quina, água de rosas, glicerina perfumada para uso de toucador.
sais esfumados, tinturas, petróleo, loções, brilhantinas, cosmeticos para a
pele e ixadores para o cabelo, pestanas
cibos • bigodes, depilatórios, desodorantes, vernizes e esmaltes para unha.,
dissolventes, amas e líquidos dentifris
dos, tijolos, pós para unhas, pentes
escovas para dentes, cabelos, aios e
unhas, grampos e fivelas para o cabelo,
lixas para unhas, ponpons, água de alfazemas, amonia perfumada, sachets,
vinagre aromático e cheiros em pot,
tilhas

Classe 16
•
Para distinguir: Materiais Para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, • luvas
de junção. lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos,. produtos de base asfáltim produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasTermo n.° 619.999, de 4-12-83—
sas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermea- Comércio de Tecidos Corres S. À.
São Paulo
bilizantes, líquidos ou sob outra; formes
para revestimentos e outros usos nas
,I
1:
construções, persianas, placas para paqnd. Th-atai/01ra'
„
vimentação. peças ornamentais de-cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
Classe 23 •
paia forrar casas, massas anu-ruídos
Artigos da clame

DROLz
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'Termos na. 620.000 e 620.001, de
4-12-63
Xenxem Boutique Ltda.
São Paulo

Dl RIO OFICIAL '
Têm» a.' 620.004, de 4-12-63
aoutique Dora Modas Ltda.
São Paulo

(bago III)
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'mungir, máquinas niveladoras de .erra.
máquinas perturadoras 'para a agricui.
tura, inquinas de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de

r DORA
¡Indo Drasileira

roçar, de semear para sultatar ue
tosquir, de triturar, de esfarelar terra
Glasse 36
;nd...erasileirs
para irrigação, para matar formigas e
Para distinguir: Artigos de vestuartos outros insetos para borrifar e pulveri
roupas feitas, em geral. Agasalhas zar desinfetantes, para adubar, para
,e
Classe 48
aventais. alpercatas, anaguas, blusas agitar e espalhar palha, para. conher
Para distinguir artigos de toucagor e botas, botinas, blusões, boinas, baba. algodão para tolher cereais, Máquinas
perfumarias em geral: Almiscar, água doures, bonés. capacetes, carolas cara- amassadoras par fins agrícolas de
cie beleza, água tacial, água de lavanda. puças, casacão. -coletes. capas, chasta cortar . árvores, para espalhar, para ca.

'

XBRXEM

agua de colônia, arminhos água de
quina.-água de rosas,. água de eltaze.
aias, anidnia perfumada liquida. em pó,
em: pedras. para banho, trilhantalas.bandolinas. batons, costnéticoa para o
cabelo, pestanas. cílios . e bigodes,
crayons. cremes para a pele, carmins.
cheiros.. em pastilhas, em tabletes, era
lentilhas, em trociscos e em pfiulas,
cremes para barbear. cremes dental.
depilatórios. desodorantes, dissolventes,
assearias extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da peie, e para base
de.. pó de arroz, esmaltes para unhas
eacóvas para dentes, cabelo, roupas.
cibos e: unhas, fixadores para o cabelo
pestanas, cilloa e bigodes, fivelas para
mabelo. glicerina perfumada para uso
totecador, grampos para e cabrita
para maquilagem, lança-perfumes, loções. liquidos dentifricios, em pasta, em
gaéla de petróleo perfumada. lápis.
taba° ele creme, em elixir e em Pó
liguidos para ondulação, permanente,
luas para unhas,, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perlu.
nies, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz pentes.
pomadas perfumadas para o embeleza.
da cutia pon-pona, nó de
arroz
•
Classe 36

sões, boinas, botas, babadouro', casa.
cos, coletes, capas. chales, cachecol',
calçados. chapéus, cintas, combinaçõéa
corpinhos, calças, calções, camisas. ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
çaa de senhoras e de crianças, colarinhos,
cedros. casacio. dominas. echarpe&
fialdas, galochas, gravatas. gorros,
(atletas, luvas, ligas. lenços, leques,
niantós, meias, maillots. mantas. watt.
&Mo. malhas, paletós. palas. penhoar,
peugat, puloveres, ponches, pelerinas,
plainas. pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tiens. tailleurs. toucas e vestidos

cachecols, calçados, chapeus. cintos. cai.
tas, combinações. corpinhos. ca .;as de
senhoras e de crianças calções, calas.
camisolas, camisetas cuecas, ceroUlas,
colarinhos, cueiros. casacos. chinelos
domines, echarpes, fantasias, tardas para militares e colegiais !ralei as. alio
ehas. gravatas, gorros, togo , sie linqerie, jaquetas leques. luvas. ¡içou lenços, mantéis. meias. maios.mantis man-

pinar, máquinas combinadas para se
mear e cuirtaar. de . desbanar, para co
suar máquinas e moinhos para torra
gens, máquinas toscadoras, ordsnado
res treeanieos. raladores mecânicos, ro- frigOri firos tOtOMC't os fios elétricos, fillos- compressores para a agricultura tros de interferência, fonógrafos, gar.
tratores agricolas, válvulas para
.temilLas gdZonletro...., geladeiras.
rnáqunas agrtcolas
globos para lâmpadas, globos para lanClasse 5
ternas, globos terrestres para ensino
Para distinguir: Abaixa lusas de faro. gravadores, holo`otes, hidrõinetros. In'
Pião. .abalours. acuai ii-tdures açu/Tome- cubadores. indicadores de vácuo, instrutros, amperometros amor: aedorss
mentos de alarme, interruptores, is9 arninação. tAcIusive os considerados ai:c-5 dores lâmpadas de cristal. lâmpaaas na- '
relhos de televisão aparelhes para nu. candescentes, lâmpadas comuns, lâmpa• sortes de veicules aparelhos para aruin- das flash, lamparinas, lactõmetros ten.

drião, mantilhas. paletos. palas. penho-

roupão. sobretudos. salsa. suspeasurios
saida de banho. andalias. swea rer, chortes, sungas', stolas. ' soutiens, macks.
tater. toucas, turbantes, ternos, n;tormst
e vestidos
-^

r ádio e frequência. anemõmetros; dpa- te.s liquidificadores, lanternas rnigicas,
CIOS IneC5rUCOS. apa : elhos aquece:dares limpadores de parabrisas, luzes trazei-

e medidores. apirelhos cramoqraticos. ras para veicules, lunetas maçaricos
a.parélhos de taarbe.ar elétricos apare para soldar, .aldear e cortar máquinas
lhos registradores e medidores de ais para ‘azer cate, marcadores de passa.

Termo n.° 620.005, de 4-12-63
Quatro Pipas Comércio de Babidafi
Lula.

.:Prcias. aparelhos Jara puri'a rar água
apa-elhos de sinalização lampejantes,
aparelhos requialores de gás, apareleus
dê galvanoplastia aparelhos didáticos
aparelhos anematogralt • os. apdrelhos

São Paulo,

QUATRO PtPAS
Ind. 2ra3i1eire.
1Á

-

automáticos para acender e regular gás
'aparelhos para separar aparelhos
para aquecer edificios, aparelhos para
ex p erimentar ..drenos, aparelfids para
destruir insetos, aparelhos náuticos • cientificos, aparelhos de ótica iparilhos
pulverizadores, aparelhos para &ideeimento de água, aparelhos geradores elereprodução de som e sônidos, aparelhos

Para distinguir: Cervejas, cognac, vinhos, aguardentes. - licores, aperitivos.
partici, whisky. kumel. vermouth. bran
dy .rum, bitter, vinho, quinado vinho
espumante, pipermint. gin punch. gene.,
bra, anis. aectar e suco de frutas com
álcool
Termo n. o 620.006, de 4-12-63
Ianza de Oliveira Pinho
Guanabara
•

deusadores, cortadeiras para fotografias,
chaves de alavancas, çhaves autoináti.
cas . capacitores de bloqueio, càpacitores
eletroliticos, calibradores, discos para
telefones, discos diais, despertadores, enceradeiras elétricas, elétricos . engenho de assar carne, espelho,
óticos. esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricidade, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferre de soldar
eletrico, filtros e aparelhos filtrantes filtros para óleo. • filmes 4alados, tegões,
fogareiros elétricos, tusivels, faróis como acessórios d? veiculOs para sinalização e ara iluminação em geral. filmes
revelados. tórmas elétricas, tervemares,

7

CAFUNÉ

Classe 33
Título de estabelecimento
Termos ns. 620.007 à 610.012, de
4-12-1963
Cia , Industrial Metalúrgica ria
Bahia' (C1MBA)
Bahia

" o n. o 620.002, de 1-12-63
Term
Serviços e Motores l'Ada.
Fona
São Paulo

automáticos elétricos de piscar apare.
lhos para elipse= frutas e .egutnes,
aparelhos de alta tensão, aparlhos de
proteção contra acidente' de ensaiado&
aparelhos afiadores de ferramentas. apa
relhos distribuidores de sabão e de
sinfetantes para instalações sanitárias.
aparelhos, esterilizadores. aparelhos e
instrumentos usados na engenharia, agri.
mensura e geodesia, aparelhos gazeifi.
cadores, aparelhos de análises, apare
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri,
zadores, aparelhos reguladores e estabilizadores de ressão e de fluxo de
gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para sinais aparelhos para escafandristas.
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e Outras pragas

andellBinjeifeir;
P
.

Casse 6
Classe 7
Caixas de câmbio, cubos de rodas, em. Máquinas e Mensilios para serem usabreagens, enegrenagens e motores
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
Termo n.° . 620.003, de 4-12-63
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca.
gsailka Industrial Eletro Metalúrgica
alem e empilhadores combinados
Ltda.
arrancadores mecanicos par agricultuSão Paulo
ra. bIatedeiras para cereais, bomnas
para adubar, ceifadeiraa, carpideiras.
SONIX ,...
ceifados para afloz, charruas para agriInd.. Brasileirão.,
cultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagaClasse 6
dores para a agricultura, escarrificadoPlotores elétricos, terminal trazeiro do rea. enchovadeiras, facas para maquimotor de partida, terminal ancora do nas agricolaa ferradeiras, gadanhos
eixo do bendix, d1namos elétricos, co- garras para arado, grades de discos
letores de arranco, carburadores, caixas cantantes. máquinas, batedeiras nara
de carnb lo, engrenagens, embreagens, alricultura.- máquinas Insetifugas. rná
funtas universais, pistes e freios •quinas vaporizadoras. máauinas

aparelhos automáticos acionados ela- introdução de modas, aparêlhos• para p1.
car. cortar -ou reduzir comestíveis, aparelhos espargidores. aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sísmicas, aparelhos termosta.
tos, aparelhos para natação, aritonômetros aspiradores de pó aerômetros
acendedores elétricos, alto-falantes, ate.
pliftcadores elétricos, amassadeiras, antenas. batedeiras, , balanças oomum e
elétrica, barômetros, baterias de acumu.
ladores, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas de indução, (exceto pa•ra tans curativos), botões de campai.
nhas elétricas, bombas medidoras, buzinas, bússolas, baterias elétricas, bules
elétricos, caixas de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, campainhas
elétricas, chassis ,de rádios, chaves elétricas, cinematógrafos, cronógrafos, aro.
nógratos, cronômetros,' combustores de
gás, cidômetros, Cristais -de rádio, coa__

gens, medidores, microscópios, mistura.
deiras máquinas talantes. mostradores
para rádios, máquinas para passar routones, máscaras contra gases, moinhos .
de café. sal, pimenta e outros temperos,
micrômetro& uiveis, óculos, objetivas
fotográficas, pilhas elétricas, pedôme.tros, pluviômetros, birennetros bisou:tetro& pistolas de lotar, lugs, trios de ta
madas, anelas de ressão, ick-ups para.
raios, propulsores, painéis de carros,
quadros distribuidores de eletricidade,
queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observação astrológicas, refrigeradores, sadios fletores. reostatus,
relógios de ponto, de pulso, de bolso
e de parede. desertadores contadores e
medidores de quantidade e voluine. radiadores, retentores de graxa e óleo recatares, ' regadores automáticos, raladores de comestíveis, registros para vapôr, gás. agua e outros liquidas quando
não considerados partes de máquinas,.
reatores para luz fluorescente, registradores: resistências elétricas, relays. sorveteiras elétricas caseiras, soquetes.
naleiros, sereias de alarme, soldadores
elétricos, toca-discos; tomadas e interruptores elétricos, cubos acústicos, torneiras, termômetros para observação
meteorológica. telescópios. .tszeimetros,
taxímetros: torradores , de cereais. trenas, transformadores, telefones, tostadeiras„..telégrafos, tripés para fotografia, válvulas para 'rádios, válvulas de
descarga, válvulas de redução, vacuômetros, velas elétricas, válvulas elétricas de vácuo e ve.ntiladares .
Classe 6
.
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, gera..
dores, plainas; máquinas de furar e cen- •
trar, tornos mecânicos, prensas anecânicas,máquinas amassadeiras, misturador
de bar
ro. máquina compressora, .máquinas adatadas na copnstrução e conser- •
vação de estradas, mineração,- corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
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las, ecalpelos. escopros, elevadores, exClasse 50
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de material, euspIdeitas de fontes, copos
abrir chavetas, marleletes, ventiladores; elétricos. cera Mamada, cêra para ia. Impresos para uso em cheques, dupll tratores, estiletes, espéculos, extirpadoexaustores para forjas, bombas centri- crustaaão e articuiação, céra colante catas, envelopes, faturas, notas promis- Tes. equanervos e equarissoires, espefugas, rotativas, de deslocamento e a cargut. cadeiras para clinica madica, co. sórias, papel de correspondência e reei. lhos para exames de boca, espigões
pistão para todos os fins arietes, cal- roas, canulas, conta-gotas. costótomos, bos. Impressos em cartazes, placas, ta- simples e duplos para pivots, eaterilideiras e turbinas, injetores para cal- calcadores, aparelhos de correção para buletas e veiculas. Bilhetes impressos zadores a álcool e elétricos para fins
dentários, extratores de espigões, esticos. programas cirzeases
()riras, válvulas e transportadores au- os deuses. cambraia hidrófila, chumaços
tampas para pçrótese, estufas para lias
tomáticos de alta e baixa pressão, nigie-uicos. cintas abdominais compresTermos ns. 610.013 a 620.018, de
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
prensas hidráulicas. martelos mecânicos sas. armários para rins hospitalares, ca.
4-12-63
vidros, estojos para instrumentos tinire máquinas 'Maldosas. máquinas opera- mas, carrinhos para transportes de em
trizes, rotativas ou cortadoras para usi- termos. drenos, dentes artificiais, denta. Cia. Industrial Metalúrgica da Bahia gico. escrotais elásticos, encostos para
"Cimbra)
nar ferro. aço e bronze, máquinas para duras. duchas vaginais, dilatadores, deenfermos, escovas higiénicas, esponjas
Bahia
Ilidi:carias de tecidos. teares, urdideiras, pressores. dedais de borracha discos pa.
para cirurgia, esparadrapos, equipo.%
encanatArias. espu l a3eiras, stortedeiras, ia tias cirincicos e protéticos. discos de
fraldas higiênicas, fundas, feltros pata
meade:ras tolos e roletas, brunidores feltro para polir dentes, descansos para
cataplasma, fios de linha para feridas.
para cereais. máquinas para fabricar
dental, funis e bacias para cuspiIndúsetriia Bbfras1311 Ael x:a fios
papel e máquinas de impressão, diluir" seringas, clinicas. escavadores, estalos
deiras, fieiras, para motores dentários
de
bolso
ara
instrumento
scirincicos,
e receptáculos
godiva, gesso, guta percha, gazets. volC lasse
discos ara searas e desgastar dentes.
Classe 10
distinguir: lm p5fessos para uso vas, gessadas, gessos para prótese, alidentaduras, 'estu'as. espàtulas. escalpe•
ta-percha para obturações, geradores
rara distinotari Móveis era geral. de loa escopros. elevadores, extratores, es- ein: cheques, luplicatas. envelopes, fa- para ',prótese, gaze antissêptica, alçai
metal vidro. de ao ou madeira, esto- dietas, espéculos. extirpanervos. agua- turas, notas promissórias, papel de COT. base, incrustações, instrumentos cirúrfados nu Mio. inclusive móveis para es• nervos. e equarissoires, espelhos para respondência e recibos. impressos em gicos para operações, instrumentos para
erirório, Armários animados para ba. exames de boca. espigões simples e da- cartazes, placas, tabuletas e veiculo& abaixar língua, afastar lábios e genaibilhetes impressos
abeireis e para roupas usadas, almofa- pios para tina dei:nanas. extratores de
vas, juntas corrediças para canetas de
Classe 10
das. acolchoados para móveis bancos espigões, estampas para prótese estufas
brocas, irrigadores, liquido para limpiala
espara
fins
cirúrgicos
e
odontológicos.
balcões, banquetas. bandeias. domicilia.
Instrumentos, máquinas, aparelhos e e polimento dos dentes, lixas,' limas
res. parcos. biombos, cadeiras. carrinhos péculos de vidros. estojos para inatru- petrechos para medicina, a arte den- para ossos, lancetas, luvas de borracha
para chá e café conjuntos para der mentos cirúrgicos escrotats elásticas, em tária a cirurgia e a higiene, aparelhos para cirurgia, lamparinas, laminadores
mitórios, conjuntos para sala de ¡ao' nicas, esponjas pare cirurgia, aspara- e instalações ho,spitalares: Amalgamas. para prótese, ligas para NaStesa. lista
tar e sala de visitas. conjuntos n ira drapos, equipas. ira:das higiénicas. fun- algodão( hidrófilo, agulhas para inje- em Mim e em disco, ligaduras de
terraços. Jardim e praia. conjustos de das, feltros, para cataplasma, tios de ções, assentos para enfermos, apare. cánhamo, massas plásticas para Ws
armários e gabinetes para copa e co linha para temidas. tios dental. tuia e lhos de pressão arterial, aparelhos de odon o agicos, máscaras para aneasssta,
unha. camas cabides, cadeiras aira bacias para cuspidei ras fieiras para mo.. diatermia, aparelhos para massagens, mesa ara operações, meias elásticas,
sósias, cadeiras de balanço, caix a de toses dentários, godava, gesso, guta per- aparelhos de raios ultra-violeta, agra- mesas para curativos martelos, mesárádio. colchões, colchões de mola dita cha. gazes. grampos para suturas, gaia. fes, anuscópios afastadores, abre-bó- rio para obturações. mandril para polipensas. divisões divans. discotecas de chos para músculos goivas, gessos para cas, abaix-linguas. aparelhos e raios X, mento, moldeirus, macas, mesas para
madeira. espre q uicadeirasi guarda rou- ) prótese, guta-percha para obturações. aparelhos para su r dez, aparelhos ade- clinicas médica e hospitalar e cirrçiiça,
pas. estantes. mesas. mesinhas mrsi 'geradores oara piotese, gaze antissépti- taotonos, .alicates, ataduras, adesivos móveis para fins cirúrgicos e °douto
nhas para rádio e televisão niasinha ca ideal base, isicrustações, instrumentos curativos, aparelhos para abaixar lia lógicos, nullos para dentaduras, olhos
para maquinas de escrever. 0, el, pa cirúrgicos para operações, instrumentos guas, afastar lábios, gengivas, agulhas artificiais, protetores para seios, pontes
lavisão, molduras para quadros porta- 'para abaixar lingua. afastar lábios e para seringac aizat:ores, alargadores móveis e pontes fixas, pontes de outaretratos poltronas, poltronas-'.-amas. gengivas, juntas corrediças para canetas de canais, alavncas para extração de percha para obturações de canais, pot
prateleiras porta-chapéus sofás,
1
.de brocas, irrigadores, liquido para lim- dentes, amalgamas para obturações, para limpesa e polimento dos dentes,
sofás-camas. travesseiros
peza e polimento dos dentes. lixas, umas amianto em fibras e em obras, ângulos porcelana para os cientes, padiolas, previtrines
para ossos, lancetas luvas de borracha para brocas para fins dentários anéis servativos, pinças anatennicas, pincala
Classe W
para
cirurgia, lamparinas, !animadores e aparelhos para fundição e encrasta- para garganta, pivots. protetores, pla:
instrumentos niámiinas aparelhos e pe- !I para prótese ligas para prótese, lixa ção, aparelhos ele tro-dentários. cirtirga cas para ossos. OS artificiais, panóis
trechos para medicina a arte dentária. em ôlha e em chaço, ligaduras de cá- cos e e letro-diagnósticos, aparelhos para para manipular emes, pós adesivos det:i-,
a Cirurgia e a higiene. aarelhos e Los. nhamo, massas plalticas para fins oann- gabinetes de clinica e prótese dentá- táduras, porta residuos para gabinetes
talações hos p italaras Amalagamas, alria, arcos para serras de ouro. arta dentários. pontas de grafites. prensUs
godão hidro'do. agulhas para Injeções. touSgicos, máscaras para anestesia me- culadores, bolsas para água quente, bis- para nuflos e para coroas, porta anistia
assentos para enfermos, aparelhos de sas para operações. meias elásticas, me- turis, braços artificiais de borracha bu- gamas, quadros alai icos, ruac
pressão arterial. aaarelhos de diatermia, sas para curatiaos. martelos, alenta-90 gias, bombas de borracha para fins dentes, retessópios, rixlas para desgast.:-.,
aparelhos para massagens. aparelhos de para obturações. mandril para canetas. cirúrgicos c protéticos, bacia para 1 rolos cirúrgicos de s'ia ou pau, apar:a
ráios ultra 1 violeta Borates. aniascópios de brocas. materiais para polimento cuspideiras. bicos para seringas de ar lhos de raio X. raios uitra-violetas.
atastadores abre-horas abaixa-linguns, rnoldeiras. macas, mesas para clinica mé- e água quente e fria, boticões, braços terrina, revestimentos para prótese. seda
aparelhos de raios X. aparelhos para dica e hospitalar e cirúrgica movris para canetas, de brosas brocas pala para sotnras, solda pai 'a pri:itese, semi.
surdez, aparelhos aclenotonos. alicates. para fins orürgans e odontologaos &il- clinica e de prótese, brotsqueiros, ban- e serras para niquiotornia. suportes
ataduras, adesivos curativos aparelhos has para dentaaaras, olhos artificiais, das de borracha, braços para mesa au- atléticos, sacos pura geio, sondas,
para abaixar língua. obstar lábios e protetores para st ica, pontes móveis e xiliares, bandejas hospitalares, cauré ringas para lavagens, seringas
gengivas. agulhas para seringas, atoni- pontes fixas, pontas de guta-percha. rios, canetas para brocas para fins dem micas, perfuradores, ruginas, aparélho's
zadores, alargadore.s de canais, alavan. para obturações de canais pós pasa liin- tários, copos para cuspideiras, cubettis, de infra vermelho, sandraaa, suspensócadeiras para dentista. ceras prepara- rios atléticos, tira-leite, tubos de borraCaS para extração de dentes. amaigm
e polimento dos dentes, porcelana das e composições de cera para uso cha para irrigadores, te rinometros, tremas para obturações, amianto em fibra., eza
para os dentes, pacaolas, preservativos, de clinica e de prótese. cimento em panos tesouras, toalhas higiénica,
e em obras ângulos para brocas. para
anatõmicas, lanceis para gargan- geral para obturações, compressores de tampões higiénicos, tiras de lixa e cefins dentários, anela e aparelhos para pinças
pivots. protetores. placas para ossos, ar, cones contraplacas, canetas para lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
fundição e encruataaao, aparelhos ele- ta,
artificiais; pauos hiniênicos, placas brotas para fins dentãrios, porcas, es. de borracha para fins protéticos,
tro-dentários. cirúrgicos e eltero-diag- PÓS
para manipular cries pós adesivos para tampadas ou não de qualquer material, nizadores, erniz isolante e ventosas
n6stico, aparelhos para gabinete de cli• dentaduras,
porra ressiduos par again- cuspideiras de fontes, copos elétricos,
Classe 6
nica e prótese dentária, arcos para serneles dentários, oontas de 9 ra`ites. ra cera laminada, cera para inscrustaçã Para distinguir: Máquinas e Suas parras de ouro. articinadores. bolsas para
-ginas,perfudo asPru- e articulação, cera colante, catgut ca- tes integreates oara tios industrims,
água quente, bisturis. baraços artificiais fios e
para coroas, porta amatgansas. deiras para clinica médica e dentária toras e suas parte: alavancas, alternade borracha. bugias bombas de borracha
para fins cirúrgicos e preteticos bacia c,uadros elétricos, ruge para dentas re- coroas, cânulos, conta-gotas, costóto- dodores, máquina amassadelras, máquicefalómetros, caretas, colheres cor- nas amassadeiras de concreto e barro,
para cupsideiras bicos para seringas de toscópios. rodas oara despaste, rolos ciar e água quente e fria. boticões, mra- rúrgicos de Ia de . pau aparelhos de ri- tantes, calcadores, aparelhos de corre- máquinas de abrir chavetas, máquinas
ços para canetas de borcas, brocas pa rias X. raios ultra violeta e diatermia ção para os dentes, cambraia hidrófila, atiadoras para ferramentas d a "artes.
ra clinica e de prtese, broquearas. ban. revestimentos para prótese, seda Para chumaços higiênicos, cintas abdaminais, arrietes, máquinas para arquesçãe de
suturas, solda para prótese, serra e ser- compressas, armários paar fins hospita- embalagens, alimentador para carburadas de borracha, braços para mesas
%filiares, bandejas hospitalares cautérios ras ara raquiotomm, supoites atlétiaos lares, camas, carrinhos para transportes dores, anéis de pistão, anéis de esteras,,
balançsa para clinica infantil. caneta., sacos para gélo, soadas, seringas para tes de enfermos, drcnos dentes arti çi- para rolamentos. anéis de óleos auto»
para brocas para fins dentários, copos lavagens, aparelhos de infra vermelho dais, dentaduras, duchas vaginais, dila- Inbrificadores. aparelhos para mistura
para cuspideiras. cubetas cadeiras pare seringas hipodarsuicas sandraca. sua- tadores, depressores, dedeiras de bor- de cornbuativeis de motores e axolosão,
dentista, ceras reatadas e composições pansórios atléticos. tira-leite. Naos de rachas, iscos para fins cirúrgicos e pro- anéis de segmento. bombas de ar comde cèra para uso de clinica e prótese. borracha para irrigadores termômetros téticos, iscas de feltro para polir der primido, bombas litbrI sicantes bielits.
cimento em geral para obturações: com- tampões h igiénico tiras de lixa e ce- tes, helenicas, escavadores, estojos de brunidores para moto-es, bronzinas,
pressores de ar, cones. contraplacas, ci. i blusa. turbinas para ar, tigelas e tiras bolso para instrumentos cirúrgicos, des- blocos de motores, bombas hidráulicas,
petas para brocas para fins dentários. de borracha, para fins protéticos. vulra• cansos para seringas discos para Sepa• bombas centrifugas, rotativas de desloar e clesgatar dentes, e.f,tafas, espátu- wamanto e a pistão, bombas elétricas.
raizados'', vetai: Isolante, ventosas
corou estampadas ou não de qualquer
111
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blocos, máquinas brunidoras, Énãquinas, pensas, divisões, divans, discotecas 'de mação, ,aparelhos para arqueação de res, marasquinhos, nectar, p permeut
cruzetas, compressores. cilindros, câm- madeira, espreguiçadeirasi guarda-rou- volumes, balanças, batedeiras, batedelponches, rum, sucos de frutas com
bios. cabeçotes, máquinas adaptadas na pas, estantes, mesas, mesinhas, mesi- crômetro, manômetros. raon&ulos, mosálcool, vinhos, vodka e whisky
nhas
para
rádio
e
televisão,
mesinha
tradores de rádio, microfones, medido.
construção e conservação de estradas,
Tèrmo n.° 620.021, de 4-12-63
córte de madeiras e carretos, máquinas para máquinas de escrever, móveis pa- rim de róseas, medidores de intervalos,
de costura, máquinas comprsssoras, má- 'avisara molduras para quadros r orla- aparelhos para medição, miras de qual. Fábrica de Cigarros Canis° S. A.
retratos, poltronas, poltronas-camas, quer graduação, niassaricos, norinógraSão Paulo
quinas classificadoras, máquinas catatos, níveis de ferro, níveis d'água para
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
doras, máquinas de centrar, máquinas
caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
sofás-camas, travesseiros e
de cortar, carburadores, cal cçotes de
observação e medida aparelhos de on.
vitrines
cilindros, cárter .de embreagem, cárter
ASTEue
dotação permanente. objeitva para amClasse
Cárter de motor, comutadores, cubos de
Indústria
Brasileira
pliadores,
misturadores
para
banheirds.
placa de embreagem culatras de cilin- Para distinguir: Artigos e aparelho/ elédro do motor, caixas de lubrificação. tricos e eletrônicos em geral: aparelhos painéis de carros. para-raios, plugs. panelas elétrics.s, panelas de pressão, pis
Classe 44
distribuidores de gazolina, dínamos, dis- titicas formando diversos aparelhos de tolas de pintura, pick-ups pilhas secas
positivos de ignição eletrici para moto- e artigos para instalações elétricas e elétricas, prumos, pantogra tos, parexne- Fumo em tolha, em corda e em rôlo,
ree, máquinas desempalhadoras, máqui- átdráulicas: conjuntos de peças óticas mos. pantáenetros, pirômetros instru. furna picado. desfiado e migado. aconnas debulhadoras, descascadaras s. dra- ótica; instalações elétricas t artigos elé- mentos de precisão. periscópios praie. dicionado em latas, pacotes e aualsquer
gas, desnatadeiras para manteiga, má- tricos e eletrônicos para automóveis; toses cinematográficos, pince-nez, apa outros recipientes adequados. charuto&
aparelhos 'e acessórios de rádios; apa.
cigarros. cigarrilhas e cigarros de naquinas encanatórias, eixos d edireção,
relhos e instrumentos didáticos; instru- relhos de refrigeração, refrigeradores lha: artigos paar fumantes, a saber:
• espuladeiras, embreagens, engraxadores mentos de precisão; Instrumentos cienréguas de aço, rádios, refletores, reato- p i teiras. cachimbos. cachimous orientais
centrífugos, máquinas ensaca doras ele- tíficos; acendedores, acendedores elé- res. relays, receptores, regadores auto- narquileh), boquilhas, carteiras, cigarvadoras, esmeris, exaustores para fór- tricos. acumuladores elétricos, apitos. de vigia, redutores, resistências elétricas reiras para cigarros e bolsas para fumo,
las, engenhos de cana, expremedeiras aspiradores de pó, aquecedores. abate registros para água, registros para ca
palha para cigarros
para manteiga, engrenagens para cre- jours, alto-talantes, antenas, acumulado- riais e comportas, receptores de sons,
malheiras, engrenagens para mancais, rei. amplificadores, anemômetros. mapa- mi para refrescos, batedeiras para aTermo n.° 620.022, de 4-12-63
engrenagens e engrenagens para eixo rômetros, assadeiras elétricas adaptado- quidos e massas, binóculos, bules elétri. Fornecedora cle Gêneros Aliinenticlos
Cervcrefru Ltda,
de manivelas, engrenagens de comando res de microscópios, agulhas para tono• estáticos, relógios, relógios de ponto e
São Paulo
das válvulas, eixos de transm.ssão, di- gratos, aquecedores de ambienta, apa- cos, businas, baterias, baterias elétricas.
reção, elevadores hidráulicos, engrena- relhos de contrôle e medida, aparelhos barômetros, bússolas, bobinas, benjaCkl(VERPRU
gens multiplicadoras, engrenagens de de expurgo de contrôle e medida, apare- mins, balcões frigorifico& aparelhos
parafusps sem fim, máquinas para fa- lhos de expurgo util:zado na limpeza e para bordar, aparelhos para banho,
Classe 41
bricar papel, filtros para limp'esa de desinfecção de sentinas, mictórios e ar quente, chuveiros eétricos, coqu€1emotores, foles de fórjas, 'rasas, filtros outros ocais. aparehos de jações para res de fitas gravadores de discos, má- Alcachofras, aletria, alho, aspargo&
para leo, máquinas para furar, guin- ligações para banheiros, aparelhos de quinas impressoras„ fotográficas iso- açúcar, alimentos para animais, amido.
dastes, geradores, geradores para cor- ar refrigerado, aparchos de ar condi- lantes elétricos, instrumentos inatemáti- aniendios. ameixas. amendoins, araruta,
rente contínua e alternada, gaseificado- cionado. aparehos de ata tensão. apare- eiras. campainhas eétricas, chaves ela arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeires de liquilos combustíveis; injetores elétricos, estufas. eshereilizadores esqua- antenas, e tios terra, bobinas para tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
dros de aço, esquadros de aurimensor, tricas, chaves automáticas, chaves para biscoitos, bombons, bolachas , baunilha:
para caldeiras, máquinas para impresrádio e televisores, chaves de alavancas.
são, laminadores a frio e a auente pa- extintores de incêndios, aparelhos para chaves de tomadas, comutadores, cafe- café em pó e em grão, camarão, canela
legumes,
aparelhos
e
expremer
frutas
sair ra aços e outros metais, lançadeiras,
teiras elétricas, compassos, câmaras fri- em pau e em pó, cacau, caoes. chã,
máquinas limadoras, máquinas para la- estereoscópios. escalas. indicadores da gorificas, caixas de descarga pare va- caramekm, chocolates, confeitos, cravo,
var roupas e pratos, mancais para bro- maré, eletrômetros de quadrantes, es. sos sanitários, aparelhos para corar cereais, cominho crera ede leite, cremes
cas motores elétricos, máquinas mistu- pectroscópios. aparelhos de contrôle e pães, cafeteiras automáticas, amaras alitnenticios. croquetes, compotas, canmedida, exaustores, estojos para filtros
radoras, moinhos para cereais, martele- com torneiras, aparelhos eletrônicos em fotográficas e cinematográficas, chassis, gica. coalhadas castanha, cebola, condites, malacates, máquinas para balharia, geral, equipamentos eletrônicos e rádio. condensadores, cistiçais, condensadores mentos para alimentos, colorantes,
nadeiras, máquinas para mosiiirento de técnicos, fogões, fornos e fogareiros elé- para vapor, colimadores, aparelhos cor- chouriços, dendê, doces, doces de fruterra, motores de combustão, molas de trico& faróis, faroletes, fios para ele- tadores de frios, cabos e condutores ele. tas, espinafre, essências alimentares, emválvulas e mancais de roletas, martelos tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- para revelação de papéis moltográf'cos, padas, ervilhas. enxovas. extrato de tomecânicos, mólas, magnétos de Ignição. ficós, ferros elétricos de engomar e pas- quinas cinematográficas, instrurnentoi' mate, 4arinhas alimenticias, favas, fémandris, máquinas operatrizes, pedais sos, ferros comuns a carvão, ferros elé- de calcular, chicotes para automóveis, cula flocos, farelo, fermentos, feijão,'
de embreagens, prensas hidráulicas, pis- tricos pare sodar. fervedores, fusíveis, cronômetros, carrilhões, aparei:á-ia de figos, frios, frutas sêcas. naturais e cristões de motores, pinhões, p r ensas. bró- filmes revelados. fôrmas eiéticas, lutos copiar. fotogn f!as. aparelhos cs"'rao. talizadas; glicose, goma de mascar, gorcas. máquinas áulverizadoras plainas de óleos para motores, aparelhos de -es aparelhos cinematográficos, apare- duras, gránulos, grão de bico, gelatina,
de mesa, politrizes, placas para tôrnos, freqüência modulada, máquinas fotográ- f,os de contróle cinernatográl."cos
goiabada, geléias, herva doce, berva
polias, receptáculos, máquinas rotativas ficas, filmes rígidos, fonógrafos. fitas cebos de coneóle de sons, apar ollius de mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
comunicação
interna,
discos
gravados
métricas,
instrumentos
físicos,
focalizaou cortadoras para usinar aço, ferro e
condensado, leite em pó, legumes em
diafragmas para fotografias. des. conserva, lentilhas, linguiça, louro, masbronze, roletas, rólás, mama:Inas de ros- dores para câmaras fotográficas, gela- diais.
b
erradores,
enceradeiras,
expremedorea
sas alimentícias, marisco; manteiga,
quear, redutores, silenciOsos, segmentos deiras, farrafas térmicas geradores auventiladores
de pistão, máquinas secadoras. serras tomáticos. geradores estáticos e eletrômargarina, Marmelada, macarrão, masmecânicas 'para serrar, máquinas sal- nicos de alta freqüenzia, que funcionam
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
com
,válvulas
para
aquecimento
por
Termo
n.°
620.019,
de
4-12-63
gadeiras de manteiga, teares, turbinas, dielétrico e indução, tuas magnéticas,
Metal Químicas sas para min/atm, molhos, moluscos,
torcedeiras, máquinas para tecidos de aparelhos para gás engana/a gi: e apa- Nichelargo •—• Idústria
mostarda, mortadela, nós moscada, noLtda.
tapeçarias, máqcinas trituradoras, má- relhos de inversão, heliográfos.
zes; óleos comestivels, ostras, ovas:
Sáo Paulo
quinas para indústria de tecidos e trans- metros, holofotes para automóveis, ia.
pães, paios, prallnés, pimenta, pós para
portadores automáticos para alta e bai- terrup toros isolador s impressores, apa.
pudins, plcldes, peixes, presuntos, paxa pressão, tesouras rotativas, tõrnos telhes de intercomácação, indicadores o
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
NICHELARCO
mecânicos e Cimos revóher. tesouras de níveis, -imana permanentes para rá.
queijos, rações balanceadas para ais!tuchos para válvulas, válvulas de mo- dios, aparelhos de gás neon, gravado. Indú s tria Brasileira„, mata, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
tores, virabrequins, ventoinhas, válvulas cos e didáticos, instrumentos limos, Isosanduiches, salsichas, salames, sopas ende descarga, transportadoras para car- ladores de corrente instrumentos de
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
'
Classe 5
gas em armazens, talhas elevadoras, calcular, instrumentos náuticos, instru- Para distinguir: Eletrodos (solda) e frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
válvulas e máquinas ventilaeloras
mentos para medida e contraia para
varetas para solda
rlm,, tremoços, tortas, tortas para alimecânicos, intermediário para filmes,
Classe 40
mento de animais e-aves, torrões,
lâmpadas, lunetas. liquidificadores, laTermo n. 9 620.020, de 4-12-63
Para distinguir: Móveis em geral, de pas, lampeões, lustres, lentes, apirelhof
toucinho e vinagre
Indústria
e
Comércio
de
Bebidas
Casa
metal, vidro, de aço ou maderra, esto- luminosos, aparelhos de luz fluorescente.
Luzitana
Ltda.
Têm° n.• 620,024, de 4-12-1963
fados ou não, inclusive móveis para es- limpadores de para-brisas, lanternas
São Paulo
Laboratório Lutécia S.A.
critório. Armários, armaários rara ba- portáteis e lanternas de aio. luzes traGuanabara
nheiros e para roupas usadas, almofa- :atrai nua velcu.oa, raicroscópios, tal
das, acolchoados para móveis, bancos, reatores para luz fluorescente, reostatos, k ZUI DEBZES
balcões, banquetas, bandejas, domicilia- registros para vapor, registros paa blde,
Indústria Brasileira
• . 7 . ..
...:;011a....
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para banheiros, aparelhos bebedouros,
para chá e café, conjuntos p, ara dor- para lavatórios e para pias, secadores
St
mitórios, conjuntos para sala de jan- para cabelos, potenciemetros, sorveteiClasse 42
tar e sala de visitas, conjuntos para ras, staaonizadores, sextantes. seladoterraços, jardim e praia, conjustos de nadores, sifões, sereias de alarme. apa- Aguardente, atila aperitivos, bagacelándústria BraaiNA
armários e gabinetes para copa e co- relho' para soldar soquetes. sinaleiros ra, batidas, brandi, bitter, cachaça, cerzinha, camas, cabides, cadeiras gira. hos automáticos para descarga de água. vejas, cidra, conhaque, extrato de malClasse 3
bórias, cadeiras de balanço, caixa de 'parche% de aanme aparehos de aque- te permentado, fernet; genebra, gengiArtigos da clame _
rádio, colchões, colchões da mola, dia- cimento central, aparelhos de carolo.- birra, gila, gingar, lcirsch, kummel, lico-
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radiofônicos, peças teatrais e cinemato. Termo n.° 620.040, de 4-12-1963
gráficas, a saber: albuns,' jornais, pu- sociedade Industrial Comercial Agroblicações em geral, programas radiofôPecuária Andrade el Filhos
nicos, programas televisiosiandos, peças
Pernambuco
teatrais e cinematográficas,. revistas
Classe 50
Cartazes impressos, literais de propaganda, cheques, cl:ches, cartões termosBra—siiãFil'
plásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, rnotas
,promissórias, recibos e rótulos
Classe 41
Classes; 6, 8, 11, 15, 17, 21, 32, 36, Arroz, açúcar, café torrado e moldo,
40 e 49
condimentos a base de urucú, doces de
Insignia
frutas secas, em calda, cristalizados e
Classes: 6, 8, 11, 15, 17, 21, 32, 36, em compobs, fécula de milho, de arroz
e de mandioca, farinhas de trigo, de
)4Titeulo49
milho e de mandioca, leite, leite em
Classes: 6, 8, 11, 15, 17, 21, 32, 36,
_ pó e doces de leite
40 e 49
Termo n.9 620.041, de 4-12-63
Frase de propaganda
Centrais de Abastecimento do Nordeste
Termo n.° 620.036, de 4-12-1963
S. A. Canesa
Pernatamco
Fábr:ca de Motores do Nordeste S.A.
Pernambuco

EMODEiOURCS.
Idja

Classe 41
'tonsommés", sopas, "bouillons" e preparados para fazer os mesmos; galinha,
carnes, temperos, açúcar, verduras, amido. Substâncias al:menticias e seus preparados. Ingredientes de alimentais.
Essências alimenticiaa
Têrino n.9 620.025, de 4-12-1963
Cia. Ltda.
J. Rabello
Guanabara

PRORROGACIÀ
-

Centrais de

Fabrica de MoTo-res"

do NoTde"-s ifit- S/A./

Nordeste
.—

Nome Comercial

rkidústria Brasileira)
Classe 37
Artigos da classe
Termo n.o 620.026, de 4-12-1963
• S.A. Fábr.ca Leite 6 Alves Industrial
de Fumos
Bahia

PRORROGAÇÂO
SATISFAZEM A TODOS
AS (IGARRILHAS "TALVIS"
FUMO SUAVE
.
Classe 44
Frase de- Propaganda
Termo n.° 620.027. de 4-12-1963
Irmãos Bambovian
$ão Paulo

Termo n.9 620 . 037, de 4-12-1963
Sociedade Industrial Comercial AgroPecuária Andrade E Filhos
Pernambuco

,SOCICAPEI

rCanesdr
Nome comercial
Termo n.° 620.042, de 4-12-63
"Canguru" Transportes em Geral e
Turismo Ltda:
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 41
Arro4.--"açúcar, café torrado e moido,
condimentos a base de uru-ú, doces de
frutas sêcas,. em calda, cristalizados e
Cm compotas, fécula de m.)ho, de ,arroz
e de mandioca, farinhas de trigo, de
milho e de mandioca, leite, leite em
pó e doces de leite
Termo n.9 620.038, de 4-12-1963
Sociedade Industrial Comercial AgroPecuária Andrade 6 Filhos
Pernambuco

CAPGURU •
InOstris: Brasileira
Classe a 50
Passagens, bilhetes e impressos em
geral
Termo n.o 620.043, de 4-12-63
"Canguru" Transportes em Geral e
Turismo Ltda,
São Paulo

•ARCO-VERDE,

Tèrmo n. o 620.045, de 4-12-63

kindüstria Brasileira'

Serafim Ramos Rodrigues
Sdo Paulo

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados
Termos na. 620.029 à 620.030, de
4-12-1963
'indústria Landnadora S.A.
Paraná

SA
IndlIstiia Brasileiro
Classe 4
Compensados de madeira de tóda
espécie
Classe 16
Portas e almo çadas para portas
Termos na. 620.031 à 620.035, de
4-12-1963
Proad6cimo S.A. Importação e
Comércio
Paraná

Termo n. o 620.039, de 4-12-1963
Sociedade Industrial Comercial AgroPecuária Andrade 8 Filhos
Pernambuco

ii)_61.154EIRQS.
,Indústria Braggeirai

Classe 41
Arroz, açudai, café torrado e moido,
condimentos a base de urucú, doces de
frutas secas, em calda,. cristalizados e
em compotas, fécula de m lho, de arroz
e de mandioca, farinhas de trigo, de
Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas e pu- milho e de mandioca, leite, leite em
p6' e doces de leite
Wiewebea asam Geral. albuns, programas
•

lém do Dever'.

-

elasse 41 Arroz, açúcar, café torrado e nuacto,
condimentos a base de urucú, doces de
frutas secas, em calda, cristalizados e
em compotas, fécula de milho, de arroz
e de mandioca, farinhas de trigo, de
milho e de mandioca, leite, leite em
pó e doces de leite

bases pára telefones, baldes. badas,
bolsas., caixas, carteiras, ch•pas, cabos
para ferramentas e utensIllos. cruzetas,
caixas . para acondicionamento de ali..
mentos, caixas de material plástica
para baterias, coadores, copus, canecas,
colheres, conchas, cestas para Pão, cel..
t.inlias, capas para álbuns e para livro*,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetoe cartuchos,
coadores para chá, descanso para pra-.
tos, copos e copinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, pasinhaa. garfinhos
de plásticos para sorvetes, turminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras. enfeites . para automóveis, escoadores de pratos, massas tptiruidos, formas para doces, fitas isolUntes, filmes virgens,.., fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições para porta-blocos. guarni.
ções para liquidificadores e para bate.
deiras de trutas e legumes. guarnições
de material plástico para utenallios
objetos. guarnições para bolsai, garfos,
galerias para cortinas, jarros. laminado.
plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, orinóis, prendedores de roupas, puxadores para miáveis. pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes arficiais, porta pão. pulseiras para reló.
glos, protetores para documentos, puo
:adores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-n,quels, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites, roctl.
nhas. recipientes, suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos .para azulejos,
peças. carretéis para tecelagem e guaraições de material plástico para inciteis.
tria extil colas usadas nas Indústrias,
guardanapos. saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seriai.
çias. travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento, vasos. ti.
caras. colas a frio e colas oào inclutdat
em outras classes. para -borracha para
curtumes. para marcineiros, pata carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
esmeril em pedra, em pó. em disco,
em pasta para afiar, .moer e desgastar,
rebolos, adesivos para tacos. adesivos
- de calçados -

WHISKY Ma
G
Título
Termo n." 620.004, de 4-12-63
General Plastic Ltda
São Paulo
"e

Classe 33
Titulo
Termo n.° '620.046, de 4.12-63
(Prorrogação)
Fábrica de Jersey Tip Top Ltda.
S ãO Paulo

• TOP
-Indliotris Brasileira

•

GENERAL PLASTIC
inaliotria. Brasileira,
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de maleita
plásticos e de nylon: Reci pientes fabricados de material plástico, nevestimea.
toa confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para óculos. bules, bandejai,

1'

Classe 36
Para distinguir: Blusa, calças, blusões,
calções, camisas e camisetas
Termo n.° 620.048, de 4-12-63
Icoplan Engenharia Ltda.
4
São Paulo

Classes: 33 e 50
— Titulo

;-—

1126 Quinta-feira

-
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Urino a.° 620.047, de 4-12-63
Injeção, algodio hidrófilo alicates,. cereais, cominho creia ede leite, cremes
Térmo n. 9 620. 059, de 4-12-1963
assa Marlene Aparelhos Elétricos Ltda. amalgamas. aparadores, aparadores pa- Alimentícios, croquetes, compotas, can- Organização Planejamento Investimento
Guanabara

l'indústria Brasileira,
Classe 8
Abajures, lustres, rádios, vitrolas, aparelhos eletro-domésticos em geral
Temos na, 620.049 a 620.051, de
4-12-63
(Prorrogação)
Indústria Metalúrgica Forjaço S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

•

Classe 21.
Paía distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para 'bicicletas, auto;
móveis, auto-caminhões, aviões, amor
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cami.
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores carros-berços, carros
tanques, carros-irrigadores, carros carroças, carrocerias, chassis. chaas circulares para veículos, cubos de ,veiculo
carrinhos para máquinas de escrever,
-corrediços. para veículos. direção, desligadeiras, estribos, escadas votantes, elevadores para passageiros e para carga
ongabes para carros, eixos de &ração.
areio., fronteiras para veículos. guidão.
locomotivas, latichas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ónibus, -para-chegues.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
rodas para veículos, selins, tricicles tirantes para velculos, vagões, velocipedez, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento. cal, cre. chapas
isolantes. caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos. edificações premoldadas. estuque. emulsão de
base asfálti:co. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construçõeá, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruídos
para USO nas construções. parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, -vigas, vigamentos, vitrôa
CI.... 10
•
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre.
bocas. adenótomos atastadores. apta.
foi, *grato. para oesos. anulas para

ra fias Médico-cirúrgicos, aparelhos para massagens, aparelhos de pressão arterial, aparelhos de diatermia, aparelhos de raios ultra-violeta, aparelhos de
raip X. aparelhos de infra-vermelho,
aparelhos surdez, assentos para eafêr.
mos, ataduras, bisturis, cadeiras para
clinica, cambraia hidrófila. canulas, cataplasaia de feltro, catgut, cêra lama
nada, eira para incrustações e - articulações. cora colante. cintas para fins clinicoa. cintas 1.,uabelicais, colheres cortantes, compressas de tecidos. costótemos. curativos ciriirgicos, caretas, dentei artificiais, dentaduras, depressores.
dilatadores, drenos, duchas vaginais.
elevadores, espartilhos, espéculos vaginais, esponjas clinicas, estufas. espátulas, escalpelos. escopros, extratores, escavadores. tios de linho para feridas,
facas, ganchos para músculas
gazes. godivas goivas, gêsso.
metros, gazes.
grampos para soturas, guta-percha, bister:metros, irrigadores, instrumentos cl.,
rargicos ara (mações ligaduras de cãnhamo. liquido e pós para limpeza e
polimento - para fins . odontológicos, lixa,
luvas e dedeiras de borracha, limas para
osaos, lancetas, massas plásticas para
fins•odontológiços. máscaras para anestesia. mesas de, operações, mesas para
curativos, Martelos, olhos artificiais,
placas para ossos. pontas de guta-percha para obturações de canais porca.
Lana, protetores para seios.- pincéis para garganta. pinças anatômicas, protetores, rolos cirürgicos de. lã de pau
rugo e rodas para desgaste dentário, retescópio. bugia, ruginas, sa fadeiraa
sandaraca. mêda e crias para saturas,
sacos para pêlo e bolsas para água
quente, sondas, seringas para lavagens
e Micções, serras, serras para raquletomia. tampões higiénicos preservati.
vos ,tira--leite, termômetros, tesouras.
toalhas higiénicas, ventosas, verniz isolante para fins odontolégicos
Térmo na 620.052, de 4-12-63
Metalúrgica Jop LidaGuanabara

ASILEIRA

toíd'alub—ãO Rio

_Navepesca
- -S/A.
.
Pesca e Indústria

Farmacia
Santo Antonio

a

Termo m 620.054, de 4-12-63
Lanja Indústrial e Exportadora Ltda.
Guanabara

LANGOL
•INWSTRIA. BRASILEIRA
. Classe 47
Óleos e lubrificantes

Termo a.° 620.057, de 4-12-1963
Casa Editora Veccri Ltda.
Guanabara

JOF
tInTDÜSTRTA

gira, coalhadas castanha, cebola. condiNortec S.A.
mentos para 'alimentos, colorantesa
Guanabara
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, çarinhas alimentícias, favas, fé
culaa flocos, farelo, fermentos, feijão
Classe 33
figos, frios, frutas sécas, naturais e crisTítulo
talizadas; glicose, goma de mascar, por.
duras, gránulos. grão de bico, gelatina.
Termo n.0 620.060, de 4-12-1963
goiabada, geléias, herva doce, herva Navepesca S.A. — Pesca e Ind:stria
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
Santa Catarina
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias. mariscos, manteiga.
margarina, - marmelada, macarrão. mas-,
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, no•
Nome Comercial
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas:
pães, paios pralinés. pimenta, pós para
Termo n.° 520,061, de 4-12-1963
pudins, pickles, peixes. presuntos. paFarmcia Santo Antonio Ltda.
tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Paraná
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanduiches, salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para aliClasse:s 2, 3, 10 e 48
meato de animais e aves, torrões,
Titulo
toucinho e vinagre
Classe 43
Urino n.° 620.062, de 4-12-1963
Bebidas não alcoólicas refrigerantes: reMacedo Ei Cia. Ltda.
trescos gaseificados ou não; águas gaParaná
seificadas: sucos de trutas integrais,
concentrados ou gaseificados: Xaropes
par bebidas refrigerantes

•

Classe' 5
Artigos da classe

ESTUDOS SUCIAIS
'

INUTSTR T A. BRASILEIRA
Classe 32
Um periódico

TETRAROME.

,Indústria Brasileira
Classe 4
Cal idratado
Termo n.° 620.063, de 4-12-63
Malhas Pussy Indústria e Comércio
• Ltda.
Rio de Janeiro

Pussv

o-

indústria Brasileira

Tércno a.° 620.053, de 4-12-63
Astroglido Pereira Duarte Silva
Guanabara

Tlertios na. 620.055 e 620.056, de
4-12-63
Finnenich Et Cie.
Sulça

Caffibra

Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
(eivemos, crónicas, jornais, revistas
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofôalcos e programas
de televisão

Termo n.o 620.058, de 4-12-1963
Classe 41
Oro
cão Planejamento Invaarmento
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Nortec S.A.
açúcar, alimentos para animais, amido,
Pernambuco
améndlos, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azei
Club cio Reate
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão canela
Classe 53
em pau e em pó cacau carnes chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
Titulo

aa:•a

Lord's

-

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bliza
sões, boinas, botas, babadouros, casas
cos. coletes, capas, chalea, cachecol*,
calçados, chapéus, cintas, combinações.
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, ca1.
ças de senhoras e de crianças, colarinho.,
cueiros, casacão, dominós, echarpea
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenos, leques,
mantéis. meias, maillots, mantas, mam.
&Mo, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelarias',
polainas. pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, Minerai, toucas e vestido.
Tarmo ti, 620.064, de 4-12-63
Antônio Hernani Almeida Lima
Pará

tOnjuni.O" Sãvonara
Classe 33
Titulo

Quinta-feira 9
Termo n.° 620.065, de 4-12-63
Sociedade. de RepresenSorenorte
tações Norte 'Ltda.
Pernambuco

oVRENORTE Sooiedaos
de Representações Norte Ltd&
Nome comercial
Termo n.° 620.066, de 4-12-63
Sorenorte — Sociedade de Representações Norte Ltda.
Pernambuco

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.° 620.069, de 4-12-63
Veplan Imobiliária Ltda.
'Guanabara

Edifícici
Presidente Kennedy
Classes: 16 e 33
Titulo
Termo n.° 620.070, de 4-12-63
R,adiva Agro-Pecuária e Industrial S.A.
São Paulo

_

Indústria Brasileira
Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo).
mecanismo para acoplamento de vet.'
culos ferroviários, orelhas de parada
para aparelhagem de traçáo, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões," alavancas, alavancas de cambio, alavancas de freios, breques, bar•
ris de freie, braçadeiras de mola. bu
chia, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos. carrocerias, chassis. carcassas, coroas, capotas,
engates para veiculos, engrenagens. embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veiculo&
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para•
choques, pistões, rodas, reboques, tambores da freios, varetas de veiculos
bicicletas, motocicittas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veiculo',
crapas circulares para veiculo', cubos
de 'veiculo', desi.gadelras. fronteiras
para veiculos, motociclo manivelas.
para-lamas, varetas de zontrole do
• afogador e acelerador

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha:
café eco pó e em grão, cantarão, canela
em pau e em pó, caca a carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
atuais. cominho, creme de leite, cremes
alizar aticios. croqua:a compotas, caragica, coa/fiadas, castanha, cebola condimentos para alimentos colozantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovais. extrato de temate, farinhas alimenticias, favas, f4cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão.
figos, frios, frutas secas, naturais e criatalizadas; glicose, g oma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, herva

Termo n.9 620.072, de 4-12-63
SchiPPer Engenharia Limitada
Guanabara

CL

-

detergentes, esponja de aço, fósforos,
lixivia„ lã de rso, pomadas para calçados, palha de aço, preparador para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para ilhapua, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponacecm,
velas • velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos, esponjas de
limpeza •
Termo n.° 620.075, de "4-12-63
Indústria de Produtos Quitnicoa
1V1iralde Lustr" Ltda,
São Paulo

„- SEL.

Indústria Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para aonstruçbas e decorações: Argamassas, argila,
areia. azulejos. batentes, balaastres, b:ocor de cimento, blocos para pavimenta-'
çao, calhas, cimento, caa c .a, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas ,d'água.
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáitico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padre.

Late, hortaliças, lagostas, línguas. leite. ulho. produtos betuminosos, imperrneacondensado, leite em pó, legumes em bilizantes. líquidos ou sob autras formas

conserva, lentilhas, linguiça. louro: mas.:
sas aliwanticias, .4 ariscos, manteiga:
margarira. rnannr iada. macarrão, massa de tomate, ia'.' • melado, mate, massem pa,a minaatoi, molhos, moluscos,
Termo n.° 620.067, de 4-12-63
Cloud — Publicidade e Repreaantações inostrda, mortadela; nós moseada, nozes; óleos comestiveis, ostraa, ovas;
Ltda. pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
Guanabara
pudinm. pieklea, peixes, presunto', patês, e petit-ols pastilhas. pizzas: pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal. &agia sardinhas,
sanduiches, salsichas, saknes. sopas en..
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
Classe 32
mento de animais e aves, tor r ões, touciPara distinguir: Slogan poutico para
cinhor vinagre
ser usado em campanhas politicas; publicidade em rádio, jornal, televisão
Termo a.° 620.071, cie 1-12-63
Cetronic Indústria e Comércio Ltda.
Tennao n.9 620.068, de 4-12-63
Guanabara
Editora Abril Ltda.
São Paulo

•

antenas, amplificadores.. anemometroa,
arnperômetros, assadeiras elétricas, adapaquecedores, abat-jours, alto-falantes,
fonografos, aquecedores de ambiente,
aparelhos de controle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
desinSecção de sestinas, raictorios e
outros locais, aparelhos de ligações para banheiros, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de ar condicionado,
aparelhos de alta tensão, aparelhos automáticos para descarga de água, aparelhos de ar refrigerado
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Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava
deira, água sanitária, cera para soalhos
detergentes, ,esponja de aço, fósforos
lixívia, lã de aço, pomadas para cal
çados, palha de aço, preparados pan
polir e limpar madeiras vidros, metal/
e objetos, panos para polir e para hm
peza, panos de esmeril e material abra,
sabões em pó., m flocos,' esponjas ch
sivo empregado na limpeza de metais •
objetos, sabões em geral e saponaceos
cantes, decapantes. descora,res,
limpeza
• Termo n. 9 620.076, de 4-12-63

n Anne Martha Boutigue Limitada

Rio Grande do Sul
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas. placas para, pavimentação. pecas ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel'
para forrar- casas. massas anti-ruidos
para uso nas construções. parquete'.
Classe 36
portas, portões, pisos. soleiras para por- Artigos de vestuário era geral, coda,
tas, tijolos, tubos de concreto. telhas, taçes e modas para senhoras
cos, vitrõs e venezianas
Termo n.° 6207077. de 4-12-63
Termo n.° 620.073, de 4-12-63
Leon Silva Crespo
Cimeira Engenharia Ltda.
.
Rio de Janeiro
Guanabara

Anne Mbrtha

r,

•afiza
,indús tria Brasileira
Classe 16
Material exclusivamente para construção e adorno de prédios, estradas, etc.,
como cimento, azulejos, telhas, portas,
janelas, etc., não incluidos em outras
classes. Papel para forrar casas
Termo n.° 620.074, de 4-12-63
Indústria de Produtos Químicos
Mirakle Lustr" Ltda.
- São Paulo

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
elétricos e eletrônicos em geral, 'aparelhos e artigos para bastalações elétricas
e hidráulicas, conjuntos de peças Óticas,
formando diversos aparelhos de ótica.
isstalações elétricas e artigos elétricos e
eletrônicos para automóveis, aparelhos
e acessorios de radios. aparelhos e insIN DUSTRIA DRASILEIRA
trumentos didáticos. instrumentos de pre
cisão,
instrumentos
cientificos,
acendeClasse 32
Classe 46
Alfains. jornais, pecas cinematográfi- dores. acendedores elétricos, acumulado.
cas, raogramas radiofónicos e de tele. res elétricos apitos— asp iradarea R p$5. A-Inalai:tas amidos, anil, água de lava
tadores de microscópio", agulhas' para deira, água sanitária, cera para soalhos.
visar, publicava, st revistas

•
Classe 32
Jornais, revistas, publicações em geral,
programas radiofônicos, peças teatrais e
cinematográficas
Tenrno n.° 620.078. de 4-12-63
Ivahy Alves do Nascimento
Rio de Janeiro

bistribuidora de Carnes
,SÃOJOANENSE LTDA.'
Classe 50
Titulo
Termo a.° 620.079, de 4-12-63
Walter Martins Pires
Rio de Janeiro
•

DistribuWora de Carnes

3uanabara Ltda.,
Classe 50
Titulo
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I
Termo n.° 620.086, de 4-12-63
Indústrias Tenteis Aziz Nades S. A.
São Paulo

• Termo n.° 620.080, de 4-12-63
ivahy Alves do Nascimento
Rio de Janeiro

Azizna
er
Brasileira

eP

'Indústria

r,144

Classe 23
Tecidos 'em geral
Termo n.° 620.087, de 4-12-63
Fruticola Bandeirantes Ltda.
São Paulo

Á 0%
71.

CARDEAL
indústria brasileira
•

Nome comercial
Têrmo n.° 620.081, de 4-12-63
Silvério Borges Pires
•
, - Rio de laneiro

Classe 41
Frutas frescas, sacas e em conservas

!Sociedade Industrial de Carnes

Termo n.° 620.088, de 4-12-63
Posto de Amortecedores Ltda.
Rio Grande : do Sul

LTD4'
- Classe 50
:Carnes e seus derivados
Tealsio n.° 620.082, de 4-12-63
Util Refrigeração Ltda.
•
Rio de Janeiro

• Posto de A mortecedores Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 620.089, de 4-12.
Paulo C. Oliveira 6 Cia.
Guanabara

Paulo C. Oliveira 8( Cia.

Têrmo n.° 620.096, de 4-12-63
José Rodrigues Outeiro
.
Guanabara
•

C
Classe 36
Título de estabelecimento

•Mercearia Brasilia

san~za

Mee oCtda::

VEPEC - Veterinária,
Pecuária, Ltdi

INDúSTRIA. BRASILEIRA

Lojas Sant'

Nane civil

Classe 33 Serviços gerais em refrigeração comercial e industrial, consertos de unidades
frigorificas, -bebedouros e aparelhos .de
ar refrigerado, bem como manutenção
dos mesmos

O N . S O LATA

. _ Classe 21
Para distinguir': Veículos e suas part
es
Termo n.° 620.097, de 4-12-63
Integrantes: Aros para bicicletas, autoSulira Svaiter
móveis, auto-caminhões, aviões, amorGuanabara
tecedores. alavancas de câmbio, barcos
breques, • braços ara veiculoa.
-tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes, caminhões.-cirros, tratores ' carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas cirClasses: 6, 8,, 9 e 40
culares para veículos, cubos de- veiculo§
Título de estabelecimento
carrinhos para- máquinas de escrever,
corrediços. para veículos direção. daliTermo n.° 620.098. de 4-12-63
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleW. dc Sduzn ti Faustino Ltda. - vadores para passageiros e para carga
Guanabara
engates para carros. eixos de direção,
4reios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
Classes: 8, 29, 41, 42, 43, 44, 46 'e . 43 para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicleTítulo de estabelecimento
tas, reboques, radiadores para veiculo:),
rodas para veículos, selins, tricicles, tiTermo" n.° 620.099, de 4-1243
Construtora Romel Ltda.
rantes para veículos. vagões, velocípe• Guanabara
des, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troletbus, varaes de
" carros, toletes para carros

* .

Termo n.0 620.090, cia 4-12-63
Veterinária, Pecuária Lida;
Vepec
Guanabara

Teano n.° 620.101, de 4-1243
Viação Conscilata Ltda.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° 620.100, de 4-12-63
Viação Itamarati Ltda.
São Paulo

ITAMARATÍ
.

INIXTSTR/A BRASILEIRA,

Termo n.o 620.102, de 4-12-63
Brasmetal — Companhia Brasileira de
Metalurgia
São Paul,'

BRASMET.A1 COMPAIDIR
BRASILEIRA DE METALURGIk
Nome comercial

Nome comercial
Termos os. 620.103 e 620.104,. de
4-12-63
Termos ns. 620.091 -a 620.093, de
João Kessler Coelho de Souza '
Classe
21
Têrmo n.° ' 620. 083, de 4-12-63
4-12-63
Guanabara
- Indústrias Têxteis Aziz Nader S. A.
Veterinária, Pecuária, Ltda. Para distinguir:
Vepec
e suas partes
São Paulo
Guanabara
moveis, auto-caminhões, aviões, amor.
istegrantes, aros para bicicletas, auto14Alt -T. D0 TURIST£
tecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicle.
Classe 31
tas, carrinhos de mão e carretas, - camiTitulo
\íNpllâTRIA'BRASILEIRA"
nhões. caminhonetes, carros-ambulantes.
Classe 1
Classe 32
Substâncias e preparações químicas usa- carros-tratores, carros-berços, carros,
Titulo
tanques, c arr os-irrigadores, carros-car.
das nas indústrias
roças, carrocerlas, chassis, chapas, cirClasse 23
Termo is.° 620.108, de 4-12-63
Classe 3
culare para veiculo!, Cubos de valTecidos em geral
Preparados farmacêuticos
John Cotton Limited
eu/os, carrinhos para máquinas de esEscóci
620.084,
de
4-12-63
nono n.9
Classe 4
Indústrias- Texteis Aziz Nader S. A. Substâncias de origem animal, vegetal crever, corrediços para veículos, cubos
ou mineral, em bruto ou parcialmente de rodas, colmeias para radiadores de
A São Paulo
veículos, desligadeiras, estribos, esca_
preparadas
das rolantes, elevadores para pasaagelroa e para carga, engates para carros,
• Temo a?' 620.094, de 4-12-63
_
Classe 44
eixos de direção, freios, fronteiras para
José Maria Sanes
ÁÜS tRÏÃT8Ãi4
velcu/os, guidão, locomotivas, lanchas, Cigarros, charutos e fumo ou tabaco
- Guanabara
para fumar
motocicletas, molas, motociclos, moto4#1
cargas,
moto
fogões,
manivelas,
navios,
Tênztos as, 620.109 e 620.110, da
Classe 23
Ónibus, para-choques, para-lamas, para
4-12-63
Tecidos em geral
brisas, pedais, pantões, rodas para bi- Willys-Overlancl do Brasil S. A..
Têrmo n.° 620.085, de 4-1241 cicletas, raios para veículos, raio( para
Indústria e Comercio
Indústrias Textis Aziz Nader S. A.
bicicletas, reboques, radiadores para voeiGuanabara
Indústria Brasileira
cubos, rodas para veículos, adini, tricicies, torantes para veículos, vagões,
Classe 48
velocipedes, varetas de controle de afoArtigo de toucador (alisador de ca- gador e acelerador, troleis, troleibus, vaClasse 6
belo)
raes de carros, toletes para remos
- Indústria Brasileira .-"'
Máquinas e suas partes integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 17

•

Ilecidos Aziz t4a-cler

-

EPE

i

CAMD R0,1\1

- 37,

Anz Nadèr
Classe 23
Tecida' eat • geral

PÂE- Ti

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

tesintegrantes,
21
C partes
Veículos e suas
neto máquinas e motores

