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SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 70

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA i4 DE ABRIL DE 1964

DEPARTAMENTO NACIONAL REVISTA DA' PROPRIEDADE mento. _da taxa final concernente b
expedição doa respectivos certificados
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
dentro do prazo de sessenta dias EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 9 de março de 1964
Notificação;

INDUSTRIAL

MODÊLO DE UTILIDADE DEFERIDO EM FACE DO LAUDO
TÉCNICO

na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
São Paulo opoente do tkroo n.o Industrial.
142.677 - 142.729 - Cumpra as
MARCAS DEFERIDAS
exigências.

Termos:
Uma vez decorrido o prazo de reN.° 96.483 --Tela metálica disN.° 115.251 - Leopoldo Packer
curso previsto pelo artigo 14 da Lei posta sóbre aniagem - Auto Comér- Cutnpra a exigência.
n.° 4.048, de 29-12-6r e mais dez cio e Indústria Acil Ltda.
N.° 116.921 - Cassiano H. dos
dias - para eventuais juntadas de
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Santos - Cumpra a exigência.
recursos, e do mesmo não se tendo
INDEFERIDO EM FACE DO
N.° 118.103 - Leopoldo Packer
valido nenhum interessado, ficam no- LAUDO TÉCNICO
_ Cumpra a exigência.
tificados os requerentes abaixo men.N.° 126.533 - Leo Industrie Chicionados a comparecer a este DeparN.° 109.403 - Embalagem para miche Farmaceutiche S. P. A. tamento a fim de efetuarem o pagaCumpra a exigência.
mento da taxa final concernente à líquidos - Hardy de Ranieri.
expedição dos respectivos certificados
N.° 157.747 - Theophilo de AlDESISTÊNCIA DE PROCESSO
dentro do prazo de sessenta dias meida - Cumpra a exigência.
na forma do parágrafo- único do arN.° 105769 - F. Hoffmann Mapla S.A. Indústrias de Matétigo 134 do Código da Propriedade
Cie Societe Anonyme
rias Plásticas - declara a desistên- La Rocha
Industrial.
cia do pedido de Modelo de Utilida- - Cumpra aexigencist.
de de - Navo modelo de espremeN.° 108.250 - André Thomas
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
dor para frutas cítricas - n .° 113.656 Cumpra a exigência.
DEFERIDO EM FACE DO
- Anote-se a desistência e arquive-se • N.° 111.250 - Kurao Kimura LAUDO TÉCNICO
o processo.
Cumpra e exigência.
N.° 110.584 - Processo de proN.° 113.491 - Herbert Arthur
Nicolino Guimarães oreira duzir corantes reativos - J. R. declara a desistência 41 pedido de Reiner - Cumpra a exiencia.
'Geigy S. A.
Privilégio de Invenção - Nova prenN.° 118.498 - Wilson Nunes N.° 110.585 - Processo de pro- sa contínua - n.° 114.918 - Ano- Cumpra a exigência.
duzir corantes reativos - J. R. te-se a desistência e arquive-se o
N.° 120.001 - João Alfredo Max
processo.
Geigy S. A.
Sully - Cumpra a exigência.
Union Carbide Corporation - deN.° 143.052 - Aperfeiçoamentos
DIVERSOS
em eixos de máquina de fiação tex- clara a desistência do pedido de pritil e semelhantes - T. Y. M. - vilégio de invenção para Fundição
N.° 109.097 - Moisés Larrea
(Research) Limited.
de Sucata em Fôrnos Elétricos - Esesurnaga - Arquive-se o privilegio
N.° 113.288 - Aperfeiçoamentos n.° 124.086 - Anote-se a desis- de invenção.
em ou relativos a máquinas para a tência ,e arquive-se o processo.
N.° 119.660 - J. A. Vaz de
manipulação de tabaco - Mentis
Melo Arquive-se o privilegie de
The Goodyear Tire Lla Rubber invenção.
Machine Company Limited.
Company - declara a desistência do
N.° 113.624 - Processo para a pedido de Privilegio de Invenção para
N.° 120.956 - Giuseppe Gambapreparação de novos esteroides da Pneumático de superfície de rolamen- ro - arquive-se o privilégio de invenção.
série do alopreguano - Merck 8s
to reforçada - n.° 124.872 - AnoCo. Inc.
N.° 126.384 - Keishu Tekano te-se a desistência e arquive-se o Arquive-se
o privilegio de invenção.
N .° 113.747 - Processo para processo.
aquecimento de metal em meio liquiEXPEDIENTE DA SEÇÃO 135'
American Cyanarnid Company
do - dr. Felicio Sadalla,
declara a desistência do pedido de
PESQLTISAS
N.° 116.259 - Aperfeiçoamentos privilegio de Invenção para Processo
Rio, 9 de março de 1964
sobre ou relativos ao tratamento de de Polimerização - n.° 126.133 materiais celulósicos ou proteinicos Anote-se e desistência e arquive-se o
Notificação:
- Leslie Mackenzie Valentine e procPvsn,
(Man Frederick Segar,
Uma vez decorrido o prazo de reEXIGÊNCIAS
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 118.711 - Polimeros e sua
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
produção e uso - Deering Milliken
Sindicato da Indústria de Vidros dias - para eventuais juntadas
de
Research Corporation,
Cristais
Planos
(5co
s
no
Estado
e
e
recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 15.945 - Máquina fresadora de São Paulo - opoente do termo valido nenhum interesrado, ficam noautomática de encaixes - Madeira 116.989 - Cumpra a exigência.
tificados os requerentes abaixo menGermano Pisani S. A. Ind. Com .
Sindicato da Indústria de Vidros e cionados a comparecer a este Depare Exportação.
Cristais Planos e ocos no Estado de tamento a fim de- efetuarem o paga-

N.° 365.750 - Perutz - classe
28 - Otto Perutz.
N.° 427.342 - Usiminas
ciasse 2 - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. Usiminas.
N.° 427.344 - Usiminas - classe 21 - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. Usirninas - Com
exclusão de carburadores e diferenciais para veículos.
N.° 427.345 ---- Usiminas - cias.
se 16 - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A. Usiminas.
N.° 429.233 - Timoneiros classe 17 - 1146veis e Equipamentos
Timoneiros Ltda. - Com exclusão
de Metros para escritórios.
N.° 431.005 - Virginia clas•
se 43 - Indústria de Bebidas Vir..
ginia Ltda.
N.° 432.244 - Daptaral - classe 3 - American Home Products
Corporation.
N.° 432.370 - Paillard - classe
8 - Paillard S. A.
N.° 432.371 -' Bolex - classe 8
Taillard S.A.
N.° 436.390
Kinopo
classe
43 - Orlando Rizzo.
N.° 436.603 - Rival - classe 41
- Arnaldo Schasiepen.
N.° 437.435 - Dumex - classe
41 - A. S. Dumex (Dumex Ltda.)
- como marca genérica.
N.° 437.518 - Koyamicina
classe 3 - Lera Laboratórios Reunidos S. A.
N.° 437.771 - Trifacta - classe
3 - Geraldo LOis Peralva.
N. 439.468
Reprocolor
classe 8 - Estúdio Gráfico Repro.
color Ltda.
N.° 439.523 - Tigadoxin das.
se 3 - Produtos Roche Químicos
e Farmacêuticas S. A..
N n 439.562 - Fluidosol-X classe 1 - Estabelecimentos Ch.
Lorilleux S. A. (Tintas).
N.° 439.646 - Boggian - classe
21 - Boggian Auto Importadora
Ltda. - Com exclusão de alavancas de câmbio e mancais de rolamentos.
N.° 441.096 - T. Ghilardini
classe 16 - Metalúrgica T. Ghi.
raldini Ltda
.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expechenvz
destinado à publicação' nos ior.. : DEPARTAMEN FrO DE IMPRENSA NACIONAL
nais.diáriamente..até
_ às 15 horas.
DIRETOR GERAL
As reclamações pertinen- •
a a:;• :ALBERTO DE BRITO.FEREIRA
tes à inat,éria retribuída, nós , casos de írros ou omissões, deverão CHEFE DO SFRVIÇO GE PUBLICACÕES
el-iEFE DA saçao et Rg.o..çÂo
ser formuladas por escrito, á MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÀF.S
Seção de Redação, das 9 ás 17.30
horas,, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL.
após a saída dos órgãos oficiais.
SEÇÃO

. :._.

EXPJEDIEJTE

$ente de publicidade do expadtanta do Dapa;•tarnen•e n
- Os originais deverão ser
~tonal da Proprisd•de Induatrlx, do Minletérte
dactilografados e autenticados,
de Industria • Comérc..
ressalvadas, por quem de direito.
Irapitasc nas calcines Co Dcpartaratnto oe In.areasa Nacf6nal
, rasuras e emendas..
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
FuNCIONÃR1OS
assinaturas poder-se-ião tomar. REPARTIÇÕES e PARTICULARES
Capitai` e Interior:
em qualquer época, por seis meCapital e Interior:
ses ou um ano.
Semestre • • g • • Cr$
600.00 Semestre •
. Cr$
450,00
- As assinaturas vencidas Ano •
Cr$ 200,00 Ano .
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
.
prévio.
Ano . Cr$ 1.300,00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o ano erti qae jornais, devem os is-sinantes prodade de suas assinaturas, tu.' findará.
í rn renova
v a çdáe
parte superior do enderiço vão A fim .de evitar solução de1 CVOiCraant
iant te,ecedência
r2
m
a
impressas o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (34. dias.
1

Abril de 1964
.---:. As Repartições Públicas
cingir-se-ão as assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes. .
.--' A fim de possibilitar a remessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente che'que ou. bale postal, emitidos . a
7avor do Tesoureiro do Departamento 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 des.conto indiccdo, _deverá provar
Jsta condição lio aio da- assi,a:Zir.r.
:-- .0 custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 050. se do mesnic
ano: e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

•

N.° 441.455 - PerPlex - classe
21 - Werner Haase,
N.° 442.444 - Rohe - classe 8
- Rol,e Ofiicna Cine Foto Ltda.
N.° 442.761 - Torrinha - classe 21 - Comercial Torrinha de. Autornóveis Ltda.
N.° 443.156 - São Joaquim classe 8 - Industrial e Mercantil
São Joaquim Ltda.,
N.° 443.259 - Climanfenicol Laboratório Clima: S.A.
classe 3
N.° 443.984 - Somisa - classe
- Siderúrgica Oeste de Minas S.
À. Somi!a,
N.° 446.968 - Otto Deutz &asse 21 - Kloeckner Hunaboldt
Deutz AG.
N.° 446.505 - Incansável - classe: 36 São Paulo Alpargatas S.
A.
N.° 446.990 - Glucomose - classe 3 - Kobe S. A. Indústria Fara
~Cutias.
- N.° 446.992 - Diotilflux - classe 3 - Kobe S. ' A. Indústria Farmaceutica

N.° 447.158 - 1 B - classe' 21 Importadora Brasiliense S. A. Comércio e indústria - Com exclusão
de alavancas de câmbio, coroas, embreagens, pinhões e pistões.
N.° 447.160 - a 13 __ dana 31
- Importadora Bresiliense S. A.
Coniéroio e Indústria - Com exclusão de filtros.
N.° 447.162
IB - classe 34
- Importadora Brasilienss S. A.
Comércio e Indústria.
N.° 447.164 - TB - classe 39
- importadora Brasiliense S. A.
Comércio e indústria.
tria.
NP 447.165 - IB - classe 47
importadora Brasileira 111. A.
Comercio e Indústria,

N.° 447.227 - Emblemática - I prensa e Arte Ltda. - Com exclu- Sem o direito ao uso exclusivo
classe 41 - Alimentícios Paulo A. são de bolas par aenfeites, festões, da letra N e da expressão Ruhr
mostruários e suportes para vitrines. ladamente Groetzner S. A.
• N.° 448.047 - Pepsi- Cola N.° 448.908 - Cris - classe 19
N.° 447.232 - Piamar - classe
classe 43 -, Pepsi-Cola Company , - - Indústria -.de Ataduras Gessadas
15 - Ornar Claro de Oliveira.
N.° 448.122 - Raposa - , classe Cristal Ltda. N.° 447.251 - Art:cuflex --classe 7 - Falir do Brasil S. A. Equi- 46 - Suzanna Goffart N.° 448.928 - Terramarear N.° 448.265 - Casa Esperança classe
pamentos Inchrtriais - Com exclu49 - Cia. EditOra Nacional
são, de redutores st câmbios de velo- - classe 50 - Citimo Cataldo
N.° 448.931 - Bossa-Nova -,
cidades.
Na° 443.729 - Nyerocel - classe classe 23 - Max Nicolay N.° 447.260 - Shaft Mount - S. A. Coton fiai° Gávea - 448.945 - Sirta
classe
classe 8 - Falir do Brasil S. A.
N.° 448.812 - Kay-Tel - clas- 32N.°
Sirta
Serviços
de
Imprensa
Equipamentos Industriais.
se 48 - Indústria a Comércio Im- Rá dio
Televisão
LimiN.° 447.412 - Irbal - classe 6 portação e 'Exportação Kav-Tel
tada
Substituindo
publicidade por
- Irmãos Batista Ltda.
mitada N.° 447.508 - Maparobral N.° 448.814 - Do Encontro - programas em rádio e televisão -.se 41
Panificadora Do Enclasse 35 - Manufatureira de PanoN.° 448.947 - Selva - classe
Couro Brasil Ltda. - Com exclu•ão __atro Ltda. 41 - Federação das Cooperativas de
N.° 448.815 - Pássaro Azul - Produtos de Mate Santa "Catarina
de mantas e considerando as novidades em couro apenas as indicadas na classe 49 - Manufaturas ,de Brin- Ltda. 41.
quedos Pássaro Azul Ltda.
classe reivindicada.
N.° 448.966 - Redukta - clasN.° 448.847 - Sapas - classe se 48 - Wella Aktiengesllschafet N.° 447.509 - Mapacobral 36
Sapex
Indústria
de
Calçados,
classe 39 a-- ;Manufatureira de PanoCouro Brasil Ltda. - Com exclusão e Artefatos de Borracha Ltda. -H N.° 448.973 - Panorâmioa N.° 448.848 - Sapex - classe classe 42 - Antonio Neto de molduras, luvas e coberturas.
448.985 - Leerte - classe
,N." 447.510 - Mapacobral - 39 - Sapex Indústria de Calçados 41N.- 0Laerte
Elo! Oestreicher classe 28 , - Manufatureira de Pano- e Artefatos de Borracha Ltda. Com
exclusão
de
passadeira
e
tapeN.° 448.992 - Harmony - clas. - Ltda
Com exclusão
Couro Brasil
se 24 - Wrona Gasko de armações de parasois, parasois e tes N.°
448.860
Nitornan
classe
N. 0 449.130 - A - Cia. An•
pinças.
3 - Produtos Rocha Químicos e Far- tarcti:va Paulista I.B.B.C. N.° 447.517 - Wilma - classe macêuticos S. A, N.° 449.131 - A - classe 28
24 - Metalúrgica Eilma Ltda. 448.872
Sivan - classe - Cia. Antarctica Paulista I, B.
Com exclusão de fivelas, lustres, 48N.°
- Coimplax Comércio Indústria B. C. - Corri a exclusão de demais
obres de madeira, marfim ou osso, e Importação
Ltda. - Com exclu- artefatos de material plástico palhetas de pintor e quadros de quina petróleo N.° 447.798 - K.T.L. - classe são
N.° 449.132 - A - classe 31
- classe
17 - J. C. de Andrade - Com 46N.° 448.876 - Azunil
Sociedade de - 'Cia. Antarctica Paulista I. B.
exclusão de papel absorvente e pa- ProdutosRhein-Chemie
Químicos Alemães Ltda. - B. C. - Com exclusão de outros
pJl N.°
448.880
- Zene - classe 48 artigos de vedação N.° 447.799 - Pirajuí - classe - Num S. A. Artigos Para CabeN.° 449.905 - Petrolauto -a
7 - S. A. Pirajui Agro Mercantil leireiros . e Perfumarias classe 21 - Petróleos Derivados e
- Considerando-se os ancinhos reiN.° 448.904 - Jarl
em ---.
classe 42 AutomóveIs S. A. Petrolauto -.- Produtos Cosméticos Silhueta
N.° 449.991 - Sanfona - classe
N.° 447.874
Carjolo - classe mitada - Ponta Material Rodante S. A .•
- Representações Carjolo Ltda.
448.905 - Anaflez - risCom exclusão de máquinas de seN.°
Nome Civil Deferido
3 - Ed. Geistlich Sohne A.G.
passar roupa e de picar carne Fur Chernische Industrie N.°
448.836
- Jockey Club Gua'N.° 447.892 - A.I.A.
chuN.° 448.937 - Ruhr
classe 21 nabara - Jockey Ciub Guanabara
la, 25 - A.I.A. Atualidades de im- - Ruhr Stickstoff Aktiengesellschaft
- Art. 109 n.° 4.

•
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Excresci° de Propaganda Deferida !
N.° 426.629 - Princesas do Via- !
Ião - classe 33 - José Giolito
Sobrinho - Art. 121.
Nome Comercial Deferido
N.° 427.661 - Distribuidora de
Bebida sIndienópolis Ltda. tribuidora de Bebidas Indianópolis
Ltda. - Art. 109 n.° 3.
N.° 440.052 - Companhia Brasileira de Discos - Art. 109 n.° 2.
Titulo de Estabelecimentos Deferido
N.° 427.458 - Clube da Impren-1
aa 'Brasileira Clube da Imprensa
Braaleira - classe 33 - Art. 117
0 .0 1
N.° 448.566 - Edifício Presidente Wenceslau Braz - classe 33
Companhia Brasileira de Estruturas'
Cabe - Art. 117 n.° 4.
N.° 439.473 - Laboratório Nery - classes 8 - 33 - 50 -'
Nery Ea IrnAos - Art. 117 n:° I.
N.° 441.a16 - Casa Albano classe 12 - 13 - 23 - J. Cardoso Machado Filho - Art. 114.
N.° 448.837 - jackey Club Guanabara - casse 33 - Jockey Club
Guanabara - Art. 117 n.° I.
• N.° 443.837 - Jockei Club Guanabara ___ alasse 33 -- .jockei Club
Guanabara - Art. 117 n. 0 1.
N.° 448.922 - Instituto de Educação e Assistência Socai Santa Craula - classe 33 - Paulo Paulista
de UlliOa Cintra - Art. 117 n.° 1.
24.° 418.975 - Edifício Ascot
- ciasse 33 - Condomínio do Edifício Ascot - Art. 117 u.° 4.
N.° 449.144 - Refúgio Campesclasse 33 -- Mario Domintre
gues Pinto - Art. 117 n.° 4.
•
Exigências
N.° 447.395 - Lumiflex Engenharia e Comércio Ltda. - Cumpra a
exigência,
N.° 447.559 - Indústria e Comércio de Produtos Eletroguimicos Indomesa Ltda. - Cumpre • exigência.
N.° 448.809 - Importadora a Exportadora Alto Douro Ltda. - Cumpra a exigência.
. N.° 443.877 - H. Jecby - Clamara a errigênc.a.
N.° 448.879 -7 H. Jacby - Cumpra A exigência,
N.° 449.392 - Decoramarte Comércio e Representações Ltda. Cumpra a exigência, . •
Diversos
N.° 441.577 - Comércio e InViraria Pedro Saias Ltda. - Aguarde-se.
N.° 441.806 - Metalúrgica Garcia Ltda. - Aguarde-se.
Exigência*
Tarmos;
N.° 406.226 - Intergráfica Industrial Ltda. •••-•:. Cumpra a exigência.
N.° 466.246 - Aalerner Quirino
de Souza - Cumpra a exigência.
N.° 466.251 - Panificadora e
Confeitaria Dona Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 466.252 - Imóveis e Administração Paratodos Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 466.254 - Comercial Latex
Ltda. -• Cumpra a exigência.
N.° 466.255 - Adubos Promissor
S. A. Comércio e • Indústria - Cumpra • exigência.
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N.° 466.366 - Fundamento S.A. Transferência • Alteração . de Nom*
N.° 466.258 - Tacobres Comer-i
de T:tular de Processos
cio e Indústria Brasileira de Tacos' Fundações Mecânica dos Solos Obras
de Terra - Cumpra a exigência.
S. A. - Cumpra a exigência.
Ryuko S. A. Indústria Comércio
'N.° 466.367 - Fundamento S.A. e Importação - Pede para ser.anoN.° 466.259 - Irmãos Zandona Fundações
Mecânicas dos Solos - tada na marca - Pyuko - número
- Cumpra a exigência.
Obras de Terra - Cumpra a exi- 215.867 - a alteração de nome N.° 466.260 -a- Irmãos Zendona gência.
Anote-se a alteração de nome,
- Cumpra a exigência.
N.° 466.371 - Le Coin Modas
Exigência*
N.° 466.261 -7- Pedro Leon Mar- Ltda. - Cumpra a exigência.
t
tinez - Cumpra e exigência.
Casas das Lixes Masil S. A. Ns. 466.374 - 466.375 • N.° 466.262 - Luiz Antonio'To- 466.376 - 466.378 -- 466.379 - No pedido de alteração de nome da
moi - Cumpra a exigência.
466.380 - 466.381 - Erga Agro marca n.° 192.696 - Cumpra a
N.° 466.264 - Mauricio Tavares Pecuária S. A. - Cumpra a exi- exigência.
- Cumpria a exigência,
gencia.
Nacional Carbon do Brasil S. A.
N.° 466.377 - Diroma Modas Indústria e Comércio - No pedido
N.° 466.265 - P.P.P. Pinturas
Perfeitas de Prédios Ltda. --j Cum.' Ltda. - Cumpra a exigência.
de contrato de exploração da marca
pra a exigência.
n.° 239.656 - Cumpra a exigen-,
A San- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E cia.
N.° 466.266 -Marques
'
SEÇÕES
REPUBLICADO
POR
TER
telli Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 261.496 - A Retifica Mods.SAÍDO COM INCORREÇÕES
N.° 466.267 - Mario Annunzialo .!.ndústria e Comera:o S. A. to Carlezirno - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
Rio, 9 de Março de 1964
N.° 466.268 - Gama Indústria e
N.° 393.708 - Ind.' • MetaliirComércio de Materiais Para PropaNotificação
gica em Geral - Cumpaa a ezighn,
ganda Ltda. - Cumpra a exigênUma vez decorrido o prazo de ta- eia.
cia.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
478.959 - Walter Cornéicio
N.° 466.269 - Papelaria Contá- n. 0 4.048 de 29-12-61, e mais dez o N.°
Representações S. A.
Cumbil Ltda.. - Cumpra a exigência. dias - para eventuais juntadas de, pra a exigência.
N.° 466.270 - Industriai e Co- recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 630.907 - Dr. Rubens Fren.
mérc.° de aVióveis Astúcias Ltda. - valido nenhum interessado, ficam
Cumpra a exigência.
notificados os requerentes abaixo co de Mello - Cumpra a exigência.
N.° 631.000 - Companhia TêxNs. 466.27à -1, 466.276 - Plas- mencionados a comparecer a este Detirato Indústrias Reunidas de Pro- partamento a fim de efetuarem o til São Martinho - Cumpra e exiduto . sPlásticos e Cartoncar• Ltdaa pagamento da' taxa final concernente gência.
N. ° 631.090 - Alisa Cia. Im- Cumpra a exigência.
a expedição dos respectivos certificaN.° 466.279 - Maggioni to Co. dos dentro doa prazo de sessenta dias portadora de Produtos Alimentícios
S.P.A. - Cumpra a exigência.
- na forma do parágrafo único do Italianos - Cumpra a exigência.
Diversos
Na. 466.281 - 466.282 - Gale- artigo 134 134 do Sódio da Praria das Pratas, Saraiva 84 Pere:ra Li- priedade Industrial.
N.° 631.088 - latia Lucia Ia
mitada - Cumpra a exigência.
Marca* Deferidas
Cia. Ltda. - Aguarde-se.
Na. 466.289 - 466.290 - MagN. ° 616
r -ng ri taN.°
386.297
Dragão
classe
gioni 8s Co. S.P.A. - Cumpra a
ria e Móveis Ltda. - Bater Enge6
Retifica
Dragão
Ltda.
exigência..
_
N.° 445.343 - Avecaldo - clas- nharia e Móveis Ltda. - ProssigaN.° 466.298 - Sociedade de Re- se 41 - Sapal Sociedade de pro- se como registro nóvo passando a
presentações Reprinter Ltda.. - dutos 'Alimentícios Ltda. - Exceli-) contar o prazo de oposição desta daCumpra a exigência.
para caldos e sopas sob 3ualquer for- ta em diante - clichê 10 3-64:
Na. 466.300 - 466.301
/I.° 616.9:-9 - Ararobiue ma -466.302 -- 466.303 -- Narrara Traclasse 3 - Almeida Cardoso Cia.
.
N.°
444.001
Vi.ain
classe
tamentos Térmicos de Metais SoLtda. - Cumpro e exigência. Prosciedade Anônima - Cumpra a ezi- 8 - Fabrique dos Montras Vulcain siga-se como registro nôvo passando
et Studio S. A. gência.
a contar o prazo de oposição desta
N.° 403.599 - Jeca - classe data em diante - clichê publicado
N.° 466.304 - Dim,acol Repieentações Ltda. - Cumpra a exi- 41 - Hamilton Mayer dos Santas - em 12-3-64.
N.° 392.753 - Sideroil - clasRância.
N.° 632.a59 - Torrefação e MoaN.° 466.310 -- Friobrás Acessó- se 3 - Química Médica Farmacêu- gem do Café Uru Ltda. - Aguartica
Ltda.
rios Para Refrigeração - Cumpra
de-se. a exigência.
N.° 404.391 - Joafar - classe
N.° 403.602 - Darcy Ribeiro
N.° 466:317 - Leiteria Branca 1 - Joafar Importação e Comércio Aguarde-se,
Ltda. - Com exclusão de pedra poLtda. - Cumpra a exigência.
N.° 403.603 - Darey Ribeiro nk,
N.° 466.318 - Indústria e Co- ma e tines Aguarde se.
mércio de Roupas Periga Ltda.
Titulo de • Estabelecimento Deferido
N.° 418.690 - Cervejaria PortuCumpra a exigência.
gal Ltda. - Aguarde-se.
N.°
403.568
Fábrica
de
CerN.° 466.323 - Importadora e
veja Primavera - classes 42 - 43
Notificação
Distribuidora Aday L,on Ltda.
- Alberto Santos Servejeria - ArCumpra a exigência,
É
convidado
- Calçados Houquet
tigo ' 117.
s. A. _ a compar ,aer a este DeN..° 466.322 - C.aib Comercial
N.° 403.562 - Farmácia LuIl - partamento a fim ria efetuar o pae Administradora Internaciona Ide
Bens Ltda.. - Cumpra a exigência. classes 1 - 2 3 - 48 - Farmá- gamento da taxa final de marca Sano-Ped - .° 332 . 628.
Na. 466.328 - 466.329 - Ibra- cia -'Lull Ltda. - Art. 117.
N.° .404.441 - Edifício Odeon - Rot:fie:içá° de Contrato de Expiohim Jafet - Cumpra a exigência.
Ns. 466.330 - 466.331 - Mario classe 33 - Condomínio do Edifício
ração
Pereira Branco - Cumpra a exi- Odeon - Art. 117 n.° 1.
•
Outboard
Marins,
Curporation cie
gência
N.° 404.491 - TV Carioca -N.° 466.336 - Olgape Comer- elasses 32 - 33 - DC - TV Rádio Canada Co, Ltda. e Outboard Metine Belguim S. A. - Pede para
cial Importadora Ltda. - Cumpra -kS. A. - Art. 117 n.° 1.
ser anotada na *marcas - Soa Hora*
a exigência.
0. 0 194.632; Evinrude - mimeMarca* Indeferidas
N.° 466.352 - Indústria de Mano 256.679; M
(desenho) num.Akroni - classe
N.° 40:_658
deiras Gerhardt L tda". - Cumpra
no 2'69.839) - Averbem-se os conLaboratório
Louhet
de
Produtos
3
a exigência.
trato sde exploração.
N.° 466.354 - Esquadrias . de Farmacêuticos Ltda.
Madeira Brand S . A. - Cumpra
N.° 436.168 - Quick - classe EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
a exigência.
12 -' Confecções Oriente Ltda.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N.° 466.355 - Sá 8s Cia. N.° 406.134 - Oftalvix - clasCumpra a exigência •
Rio 9 de abril de 1964
Yatbist-Cal Oftálmica S. A.
se 3
Cibrasil Cia. Bra.
N.° 466.363
Frase de Propaganda Indeferida
Transferência e alteração de nome de
sileina de Financiamento Imobiliário
titular de processos
N.° 405.165 ,- Bibo é bem bom
- 'Cumpra a exigência.
Clarck Equipment Company - traria.
N.° 466.364 - Tinografia Num - classes 1 - 46 - Produtos Químicos Guarany S. A
ferência para seu nome das 'patentes ;
Ltda. - Cumpre a l exigência.
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privilégio de innúmeros: 58.992
'rençã'o.
N.° 59.238 - privilégio de invenção - Anotem-se as transferências.
transferência
Recaro .- A. G.
para seu nome da patente de numere:
63.180: privilégio de invenção
Anote-se a transferencia.
Yale 6 - Towne Inc transferência para seu nome das patentes.
N.° 59.363 - privilégio de invenção.

privilégio de InvenN.a 59.451
ção.
N.° 59.558 -- privilégio de invenção.'
N. 60.118 -- privilégio de invenção.
N.° 63.078 - privilégio de invenção.
N.o 63.131 -- privilégio de-invenção.
N 64,830 - privilégio de invenção.
N. 65.370 -à privilégio de invenção.
N. 65.763 - privilégio de invenção
- Anotem-se as transferências.
Indústria Bralin de Auto Partes Lula.
transferência para seu nome do termo: 108.400: privilégio de invenção
Anote-se a transferência.
Yolcayatna - Engineering Co. Ltd.
transferência, parcial dos direitos
no termo: 125.732: privilégio de invenção. - Anote-se a transferência parcial.
Franarn Indústria e Comércio de Máquinas e Peças Ltda. transferência
para seu nome no termo: 141.314 modelo industrial - Anote-se a transferencia.
Impulsora Mexicana Automotriz S.
A. - transferência para seu nome da
marca: Borgward número: 65.658
- Anote-se a transferência.
Impulsora Mexicana Autotnotriz S.
A. - transferência para seu nome da
inarca - Borgward número: 66.227
.--- Anote-se a transferência.
pede para ser
Móveis Lafer Ltda.
Lafer
anotada nas • marcas
mero: 164.610.
Lafer - número: 227.550.
número 237.693 .--.
Casa Lafer
titulo.
Credilafer - número: 286.074.
Credilafer número: 286.075
es alterações do nome da titular
Anotem-se as alterações de nome.
Incometal S. A. Indústria e Comércio - pede para ser anotada na marca
Incauta! -- número: 234.435 a
alteração do nome da titular '-. Anote-se a alteração de nome.
Vydavatelstvi
Stani - Hudebni
Narodni Podnik -- transferência
para seu nome da marca -- Supraphon
número: 259.427 - Anote-se a
transferência.
transferênEssência Garoni Lula.
cia para seu nome da marca: .Garonl
termo: 186.725 - Anote-se a transferência.
Maidenform, Inc. - pede para ser
anotada na marca: Maidenform - termo: 424.083 a alteração de nome'
da titular - Anote-se a alteração.
Opofarm S. A. Indústrias Farmacêuticas transferência paar seu nome
da marca Ferninox .-- termo: 465387
Anote-se a transferência.
/*MI

EXIGÊNCIAS
José Fabri 6 Filhos -- na alteração
'tle nome da patente 47.016 priviléçlo de invenção - Preste esclarecimentos.

José Fabri & Filhos - na alteração
de nome patente 66.226'- prit‘exelo de
Preste esclarecimentos.
Invenção
na
Clarice Florence Guarnieri
transferência do , tèrmo 120.515 - pra

vilégio de. invenção .-- Cumpra a exigência.
Kenzo Senda - e Ichiro Kolbuchi - na transferência do termo:
125.579: privilégio de invenção - Cumpra exigência.
Unilever Lanited na transferência
da marca: 278.392 - Cumpra a exigência.
Rossi S. A. Indústria e
Martini
Comércio de Bebidas -- na averbação de contrato da marca 281.126 -Cumpra.a exigência.
Laboratório Wesp Ltda. -- na alie:ação de 'nome da marca 275.357
Cumpra a exigência.
Irmãos Guluisian Ltda. - na transferencia da marca 292.382 Cumpra
exigência.

Diversos
National Castings Company - no
pedido de apostila na patente número:
68.528: privilégio de invenção .-Anote-se, mediante apostila, a alteração do nôvo titular para o requerente
já anotada às fls. 29.
5,T,s1g/Oe-n-

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 9 de abril de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
ri-. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais Juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do 'prazo de Sessenta Dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
MARCA DEFERIDA
Têrmo 344.033 - Alvo - ei. 46 .de Albano Vollaner S.A.
TITULO I)E ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
Taarno 344.034 - Fabrica de Velas
de Cêra Alvo - cl. 48 - de Albano
Volkmer S.A. - art. 117 n. I, do
Código.
EXIGÉNCIAS
TTêrmos:
N. 415.576 - Burigo az Cia. Cumpra a exigência.
N. 449.396- Elias Abrahão Cumpra a exigência.
N. 449.608 - Comércio de Bordados Guanabara Ltda. - Cumpra a
exigência. - Prossiga-se incluindo a
classe 11 no titulo.
' N. 449.730 - Usinas Siderúrgicas
-de Minas Gerais S.A. Usirninas Cumpra a exigência.
N. 449.'751 - Indústria e Comércio
de Móveis Cofil Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 449.933 - 449.935 - 449.938 449.939 - Siderúrgica J. Torquato
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 450.183 - Eriterion Serviços
Promocionais S.A. - Cumpra a exigência.
•
N. 450.186 --- Fama Importação
Comércio e Representações Ltda. Cumpra a exigência.
N. 450.218 - ~dm de Artefatos
de Madeira Befer Ltda. - Cumpra
a exigência.
N. 450.313 - Romago Jóias Ltda.
- Cumpra R exigência, .

Rilsan Brasileira S.A. - Oposição
N. 450.315 - Gráfica Tamoio Ltda.
ao farino 112.641 .= Privilégio de InCumpra a exigência.
N. 450.647 - Laboratório Euterá- venção de - Compagnie Française
pico Nacional S.A. - Cumpra a exi- Matieres Colorantes.
gência. - Prossiga-se na classe 28,
Sindicato da Indústria de Vidros e
Cristais e Planos e Ocos no Estado
aparias.
N. 450.695 - Inbramasi Indústrias de São Paulo - Oposição ao Varino
Brasileiras de Materiais Sintéticos Li- 113.816 - Privilégio de Invenção.
mitada - Cumpra a exigência. Marques Antunes S.A. Márailnaa
Prossiga-se substituindo-se a cl. 28 Agrícolas
- Oposição ao têrmo
pela cl. 1. 115.776 - Privilégio de Invenção N. 450.699 - Comércio e Indústria Indústria de Máquinas Agrícolas PlParati Ltda. - Cumpra a exigên- 'filar Ltda.
Máquinas Moreira S.A. - Oposicia.
N. 450.927 - J. Cardoso da Silva ção ao termo 124.510 - Privilégio de
- Cumpra a exigência. - Prossiga- Invenção - Construtora Gaúcha Lise também nas classes 8, 11, 39 - mitada.
Silotec Engenharia,Indústria e CoTítulo.
N. 450.939 - Glabra Comercial mércio S.A. - oposição ao térrno
Imobiliária e Agrícola Brasileira Li- 124.775 - Modêlo de Utilidade de Pedro Mariano Wendel e Raul
mitada - Cumpra a exigência. N. 450941 - Henrique Nartinez Martini"
Ocana - Apresente mais um exem- Máquinas Moreira S.A. - Opasi•,ão ao têrmo 124.775 - Modêlo - de
plar..
I Utilidade - de Pedro Mariano WenNs. 450.942 - 450.943 - 454.944( del e Raul Martini.
Perfumaria Rosental Ltda. Sindicato da Indústria de Vidros e
Cumpra a exigência;
Cristais Planos e Ocos no Estado de
N. 450.951 - Importadora Comér- São Paulo - Oposição ao térmo
cio e Indústria Eletrônica Romi Ltda. 134.344 - Privilégio de Invenção - Cumpra a exigência.
de Johns Manville Corporation.
N. 451.401 - Mineração Boreal Li-:
Calçados Tetéia Ltda. - Oposição
mitada - Cumpra a exigência.
ao tarrno 135.847 - Modêlo Industrial - de Confecções Cueva Santa
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO Ltda.
Camilo Ferrari S.A. Indústria e
Tann° 581.734 - Marca S. Ra- Comércio - Oaosição ao têrrno
phael-Quinquina - cl. 42 - De So- 139.557 - Modêlo Indústria] cieté Saint-Raphael - Prorrogue-se, Verbania Indústria • de Calçados Liretificando-se a data para 19 de mar- mitada.
ço de 1953, e 19 de março de 1938 Manoel Kherlaklan S.A. Indústria
Registro nacional n. 55.472, tornando Comércio de Calçados - Oposição ao
sem efeito o arquivamento de fls.
farino 139.557 - Modélo Indastrial
- de Verbania Indústria de Calçados
DIVERSOS
Ltda.
Calçados- Sarnello S.A. - Ono:sição
Biscoitos Aymoré Ltda. - Opoente
têrmo 139.557 - Modélo Indusdo têrmo 457.299 - Arquive-se, por ao
- de Verbania Indústria de
falta de cumprimento da exigência.. trial
Calçados Ltda.
Sindicato da Indústriade Vidros e
Têrmos:
Cristais Planos e Ocos no Fstado de
N. 457.299 - Fábrica de Massas e São Paulo - Oposição ao thrmo
Doces LuLsa Ltda. - Torno sem efei- 139.590 - Modelo Industrial - de
to o despacho de arquivamento de
Sociedade União de Produto
fls. para que se prossiga no anda- Supre
Resinas Para Embalagens Ltda,
mento do pedido.
Tecnotextil S.A. Acessórios Texas
N. 449.652 -- Relevo Sociedade Ti- - Oposição ao tarmo 139.629 - Mopográfica Ltda. - Prossiga-se subs- délo Industrial - de A. Brambilia
tituindo a classe 50, Pela classe 25 - S.A. e Comércio de Máquinas e
Aces.sócios Textis.
Marca "Relevo".
Sindicato da Indústria de Vidros t
N. 449.680 - Marietta do Brasil
Indústria e Comércio Ltda. - Pros- Cristais Planos e Ocos no Estasic
siga-se substituindo-se a classe 1, pe- São Paulo - Oposição ao Lês-mo
la 31, marca denominada "Perma- 139.953 - Modèlo Indusirial - de
Sociéte Anonyme Des Etablissegun".
ments Louis Reanier.
N. 449.695 - Januário de Souza
Sindicato da Indústria de Vidros e
- Prossiga-se substituindo a classe
Cristais Planos e Ocos no Estaco de
32, pela classe 33, título.
N. 450.601 - "Rei da Voz", Apa- São Paulo - Oposi ss'Srmo
rêlhos Eletro Sonoros S.A. - Pros- 139.956 - Modelo industrial - de
siga-se, excluindo a classe 35, do tia Sociéte Anonyme Etablissements Louir Regnier.
tulo.
General Electric Company - OpoN. 450.659 - Elinor Riqueria. - sição ao têrmo 140.004 - Privilégio
Prossiga-se, substituindo a classe 1, de Invenção - de Stermax S.A.
pela classe 16, marca "Equacit".
Comércio e Indústria.
N. 450.686 - Editora "Arthur NaAncora, Indústria e Comércio Ltda.
poleão" Ltda. - Prossiga-se, também - Oposição ao Vai-mo 140.278 - Mona classe 50, e prove a existenccia dêlo Industrial - de Duracour s.A.
legal da firma na insígnia.
Indústria e Comércio.
N. 450.734 - Com. Tur. - Comer- 1 Manufatura de Brinquedos Estrela
cio e Turismo Ltda. - Prossiga-se S.A. - Oposição ao têrmo 140.818
como titulo na classe 33, dénominado - Modelo Industrial - de Stephane
Jaseph Brindello.
COM TUR.
N. 450.802 - Indústria de Metais
Ocas no Estado de São Paulo Rubi Ltda. - Prossiga-se substituin- Oposição a " tarmo 140.891 - Modêdo a classe 8, pela classe 6 na marca lo Industr' - de Cla. Falem=
"Budi".
Industrial de Pernames e , Artigos de
Toucador.
A Organizaçâo Otto Pêcego Ltda.
- Oposicão ao tarmo 141.057 - MoNOTICIÁRIO
délo Industrial - de Indústrias Mecânicas Hermann Ltda,
OPOSIÇOES
A Organização Otto Pècego Ltda.
- Oposição ao t a ram 141.058 - Mo• Silotec Engenharia Indústria e Co- aêlo Industrial -"de Indústrias Memércio S.A. - Oposição ao têrmo oanicas Hermann Ltda.
123.639 -, Privilégio de Invenção Móveis Cimo S.A. - Oposição ao
de Walker Lewis Wellford Jr. e Ro- termo 141.224 - • Modélo Industrial
- de Móveis Tepennan S.A.
bert Glynn Jorgensen.
-
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Termo 142.414 -- modelo industrial para - Nova-- • original configuração ornamental aplicada a antenas multiplidirecionais para receptores de televisão requerente Pietranstonio Francesco - Clichê
publicado como sendo do termo n.°
142.814 - erradamente.
Termo 147.251 - modelo industrial para: Nevo modelo de chave requerente - Cia. Fábrica de. Botões e Artefatos de Metal - clichê
publicado como sendo do termo .. •
95.286 - erradamente.
Termo 144.343 - modelo industrial para - Fecho de segurança requerente - Cia. Fábrica de Botões e Artefatos de eMtal clichê
publicado como sendo do termo nP
erradamente.
147.251
Termo 95.206 - modelo de utilidade - Um nevo " modelo de fichário Portátil - requerente - Jesus de Los Angeles Zapata Farina.
- Um nevo modelo de fichário
RETIFICAÇÕES
portátil caracterizado pelo fato de
Têrmo 141.204 - modelo indus- conter na parte lateral direita, uma
trial para - NU° modelo de frasco alavanca, presa ao eixo central do
para bebidas - Requerente - Gran- movimento rotativo na posição que se
des Marcas Internacionais S. A. In- tambor, com o objetivo de fixar o
dústria e Comercio de Bebidas - desejar - Total para três pontos.
Pontos publicados em primeira de - O clichê publicado não pertence
80 mesmo.
abril de 1964.
Ficam os pontos abaixo mencionados retificados, por terem saldo com
Privilégio de invenção
incorrecties no Boletim
do dia 2 da
abril de 1964.
TERMO N.: 117.357
Termo 108.276 - privilegio de
De 23 de fevereiro de 1960 •
invenção - Processo de preparação
de sílica celulada - requerente Requerente: Emanuel Reidt. - EsPittsburgh Corning Corporation. Total de pontos renvindicados para tado da Guanabara.
Titulo Comando Hidráulico panove pontos.
ra turbinas de ar de alta rotação. Termo 112.721 - privilégio de Privilégio de invenção.
invenção - Dispositivo para introI°) Comando hidráulico para turduzir em fornos metalúrgicos substan- bina de ar de alta rotação, caractecias que intervem no tratamento de rizado por compreender um depósito
metais, e processo de tratamento de de caixa compressora, constando de
metais - requerente Ni- Kia Tchen.- um recipiente fechado por um diaTermo 113.246 - privilegio da fragma onde um embolo comprime o
invenção para - Aperfeiçoamentos liquido para um tubo de comunicação
em ou referentes a material plástico com a válvula; por uma válvula de
com nervuras - requerente - para passagem, constando de um corpo
fechado por uma tampa onde um
- Plastic Textile Accessories Limi- diafragma
serve de suporte para
ted.
uma haste de comando do deturaclor,
Termo 115.715 - modelo de uti- recebendo esta válvula o impulso
lidade para - Conjunto luminoso transmitido pelo liquido comprimido
para propaganda e decoração - re- do depósito, por intermédio do refequerente - Mario Pereira de Cam- rido tubo; por um anel separador dos
pos.
rolamentos e orientador no fluxo,
Termo 116.546 - modelo de uti- constando de um aro onde se localilidade para - Nevo elemento para zam., os orifícios de entrada e saida
prolongar a vida do sabonete - re- de ar, tendo como característica uma
saliência que se encaixa num sulco
querente - Enrico Bucci.
da caixa da turbina; por um suporte
Termo 116.611 - privilégio de da turbina constando de uma caixa
invenção - Nevo processo de fabri- onde o cabo é fixado em ângulo de
cação de base para_ bonecos que se 159 a 209, e um suporte para a caimantém sempre na' vertical' - para xa da turbina em linha reta em reo nome do - requerente - Lidice lação ao eixo da turbina. O aro
S. A. Indústria e Comércio de Piás, poderá funcionar entre os rolamentos
como por fora dos mesmos em enticos.
caixe apropriado ou por pressão. Termo 118.713 - privilégio de in- Total de 2 pontos.
venção - Cozimento de refratários
de cal - requerente - Harbison
Walker Refractories Company.
TÊRM O N 9 117.397
N.° 119.933 - privilégio de inDe 22 de dezembro de 1959
venção - Processo de preparação de
ácido sói-bico - requerente - SoRequerente: João Muether - São
date des Usines Chimiques Rbilne Paulo.
Poulenc.
Titulo: Novo aparelho elétrico paTermo 142.303 - modelo indus- ra cortar grama. - Modelo de utitrial - Nova configuração externa dade.
de pé para mesas de. jego de fute11 Novo aparelhamento elétrico
bol - requerente - Benedito Ro- para cortar grama, caracterizado por ter
que dos Santos.
um motor elétrico com uma face rota-

• Móveis CIMO 8,A. - oposiçao ao
termo 141.225 - Modelo Indústried:
Térm0a:
N. 141.228 - Modelo Industrial.
N. 141.606 - Modelo Industrial.
N. 141.609 - Modelo Industrial Todos do requerente Móveis Te:crman S.A.
Lojas Garbo Roupas S.A. - ()Posição ao termo 142.908 - Modelo
Industrial de - Donato Messano.
Lages Volterrana S.A. Indústria e
Comércio - Oposição ao termo
143.614 - Modeel Industrial - de
Lages VCnvit .. ET 7890 123456 666
Lages Convit S.A. Indústria e Comercie.
Lages Volterrana S.A. Indústria e
Comércio - Oposição ao termo
143.615 - Modelo Industrial - de
rnérclo.
Fiação e Tecelagem Tognato
- Oposição ao termo 145.246 - Modelo Industrial - de Lar Cia. Textil.

tiva na sua base, conjunto este suspenso
em uma armação ou deslizedor cuja
forma lembra a . dos "esquis". Total
de 2 pontos.
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são cobertos, c as mensagens doa
ditos elementos estacionários expostas

à vista quando ditos elementos estacionários estão descobertos. - Total
de 6 pontos.

TERMO N•

TÉRMO N9 119.635

De 24 de março de 196(
De 23 de maio de 1960
Requerente: Oswaldo 'Caldas de
Requerente: The Hoover Company
Carvalho Zimer - Estado da Gua- Estados Unidos da América.
nabara.
Título: Ferro a vapor. - PriviléTítulo: Um novo album de fotogio de invenção.,
grafias - Privilégio de invenção.
1. 0 ) dm ferro a vapor, caracterizado.
1. 0 ) Um novo i álbus de fotograpor 'compreender uma chapa de so•
fias, caracterizado pelo fato de ser lera, um vaporizador rápido formada
constituído por uma capa de couro na superfície superior da dita chapa
fino ou de outro material adequado, da soleira; uma cavidade virada padividida em duas partes, que 'envol- ra baixo formada na superfície invem o conjunto formando a face su- ferior da dita chapa da soleira, uma
perior e inferior da capa, provida de abertura de passagem formada na dimeios para fixar as fólhas portado- ta chapa da soleira e • estendida
ras das, fotografias a serem exoOstas. através a mesma, desde dito vapori- Total de 2 pontos.
zador rápido até dita cavidade, urna
tampa de vedação amovível para
dita cavidade. uma passagem de ydTERMO N 9 118.987
por periférica formada entre a periferia externa da dita tampa de veda. •
De 29 de abril de 1960
ção e a periferia Interna da dita cavidade, e se comunicando com a
Requerente: N. V. Philips (Jioei- ce
da dita chapa de soleira, e uma
lamperifabricken - Holanda.
pluralidade de passagens de vapor
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou tortuosas, • sob a forma de cavados
relativos a processos,.
formados na dita chapa da soleira
1 9 ) Um processo de montagem a acima da dita tampa de vedação, dimáquina de porções catado de diodos tas passagens tortuosas estando era
de cristal, caracterizado pelo fato de comunicação com dita passagem pari•
neste processo um tubo de vidro ou férica em unia de 'suas. - Total Je
10 pontos.
similar ser colocado sõbre uma peça
de suporte e centrado em um par de
tenazes; um bastão ou arame, tendo
TERMO N.° 117.312
um disco provido em sua extremidade,
ser introduzido a partir de cima no
24 de outubro de 1959
tubo e colocado com sua extremidade
chata sólare um pino deslizável na
Requerente: Felix Alfonso • Jordán
peça de suporte e provido com uma Jorge - São Paulo.
perfuração, a outra extremidade do
Titulo: NU° tipo de descascador
bastão ou arame sendo suportada de
de batatas - Modêlo de utilidade.
modo que venha a ficar substancial1.0 NOvo tipo de dezcascador
mente no centro do tubo de vidro; o
tubo e o bastão ou arame serem pos- de batatas, legumes e outros, caractos em rotação; e uma extremidade terizado por ter tuna lâmina cortando tubo ser fundida ao bastão mi te de forma abaulada e com um rasarame, enquanto que após a fusão, o go central em tôda sua extensão loa.
pino da peça de suporte é baixado gitudinal, fixada nos extremos de uma
de - uma curta distância e um gás cabo em forma de U e ai oscilante em
redutor é fornecido, através de uma' tO”no de eixos existentes nas suas experfuração deste pino, ao bulbo que tremidades. - Total de 2 pontos.
agora é vedado em um lado, Total de 10 pontos.
/
TÈRMO N.° 117,315
TÉRMO N.° 119.646
De 26 de outubro de 1959
De 20 de maio de 1960
Requerente: Isadir Freire - 1 São
Paulo.
Requerente: Jack S. Halperin
Titulo: Nós/o tipo de liquidifica.
Estados Unidos da América.
dor - Modelo de utilidade.
Titulo: Paineis Mutáveis - PriviX.° - NOvo tipo da liguidificador,
légio de invenção.
constituído por unia carcaça, sObre a
1 9 ) Um painel Mutável caracteri- qual é ajustado um copo provido da
zado por compreender uma primeira tampa, caracterizado pelo fato das
série de elementos móveis dispostos facas ficarem acopladas em forma cle
com um elemento em relação de su- hélices, imprimindo movimento rotaperposição a um elemento adjacentes tivo, ocasionando no iaterior do copo
sendo que a porção superposta de a trituração. Total de 2 pontos.
cada elemento leva indicações sendo
cada elemento da dita segunda série
• TÉRMO N.° '117.316
d:sposto entre elementos adjacentes da
dita primeira série, recursos para alde 26 de outubro de 1959
ternar dita primeira série de elementos pelo que ditos âementos estadaRequerente: Jose Antonio Abad
nários são alternativamente cobertos e
descobertos por ditos elementos mó- São Paulo.
Titulo: NOvo tipo de turbina eléveis, sendo as mensagens nos ditos
elementos móveis expostas à vista trica para lavar roupa - Privilégio
quando ditos elementos estacionários de Invenção.
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1.0 — Novo tipo de turbina elétrica para- lavei- roupas, adaptável
aos tanques, dotada de . uma base que
suporta o motor e caracterizado por
ter um rotor formado de um disco
formado de um disco circundado por
um anel liso 'e flutuante, enquanto
que o disco tem a forma de uma calota com nervuras ealientcs na sua
vás de um furo feito emn cima de
superfície externa, conjunto este que
se monta no interior do tanque atra'tias paredes laterais.
TERMO N.° 117.340
3

de 4 de novembro de 1959
Requerente: Rocco Ciprano — São
Paulo.
Titulo: Nevo tipo de bule pera fazer café a vapor — Modelo de Utilidade.
1.° . — r4ovo tipo de bule para fazer café a vapor, caracterizado por
ser formado de urna base dotada de
um funil com coador no seu Ulterior
e encimado por um recipiente "também dotado: internamente, de coador e de um tubo com ranhura na
sua parte siiperior, por onde sai go
café já preparado.
•
TERMO N.° 117.352
de 5 de novembro de 1959
"I requerente: Alfons.° Rojo Martlnez — São Paulo.
't emite: Nevo tipo de bucha para
pele:fusos — Modelo de utilidade.
1 .0 — NONO tipo de bucha para
pai efusos, caracterizado por ser formada de três tirantes lexiveis, que
se prendem, de um lado, a um anel
com 'lenges e, de outro lado, a um
simples anel, tirantes estes entre os
quais se introduz o parafuso, que os
projetará para fora e desta forma firmando o conjunto no orifício onde
fôra epticado.
TERMO N9 150.701

Dl; RIO OF:CIAL (Seção II))
•
teria' que pOssua caracteritica de 1/4 a 25 u. e uma camada de meter ai
amo/damento ao perfuramento e ra- poroso, relativamente condutora, aplitam° à ?oi;ão primitiva de vala- cada ao substrato e tendo uma espese
ção em seguida ao n o, e ainda coma sura de, 0,J3 ti a 50 u. (Total de .16
exemplo limitativo pode ser consti- pontos) .
tuído de uma camada de um material qualquer perfurável e " sôbre o
TERMO 1\15 124.104
qual tem disposto urna camada de
material 01st:cante recoberta por ou10 de novembro de 1960
tra camada de material perfunivel.
Um total de 3 pontos.
Requerente
Doutor Viciar Lerien
— Estado da , Guanabara .
TERMO .N.° 152.204
Títul —. LactobacLios aatileá gicoresiste e qiumloterápieomesistentes, simDepositada em 23 de eggisto—de ples ou em 'restaras com .antibiéticos
1963 — Invenção,.
ou quimicterápicos — Privilégio de InF.si inerente:. Esquadrias Metálicas venção.
ei raretto Ltda .
Processd de fabricação de lacrobaci.
Estabelecida em São Paulo — São lua antiblotico resistentes e quirii:OteráPaulo.
pico resistentes, simples eu em mistura
Pontos característicos de: "Nova com anele:óticos e quimioterápicos cadisposição de janela pré-montada". racter.zado pelas seguintes operações:
— Privilégio de Invenção.
res:stentes aos aptibióticos e queniote•
"Nova di;posição de janela rápicos e misturá-los com as doses corpre-rnontada", caracteriza-se especial- respondentes à .resistêncfa dos lactobamente pelo fato de ser constituída cilos.
esor uma -janela completa, reunindo
em uma só unidade, três peças disTiRMO Ne 125.025
tintas, ou sejam, o batente (1) . com
caixilhos (2) ou guilhotinas, de cor26 de ' agiisto de 1960
rer' Mi outra forma; o caixão de vedaRequerente
-C- Sebastião Alves —
ção (3) do rôlo da persiana de enSão Paulo.
g oiar, fixado no batente; e a persia'rindo Nôvo processo de protena de enrolar (4), de alumínio, maestereoscópicas — Privilégio . de ndeira ou outro material, colocada nos ção
venção.
mancais do caixão e montada nos rebaixos dos batentes do caixilho, inle Nôvo processo de projeção ésclusive com teclas as ferragens e guias tercoscópicas,* caracterizado pela' utiliprojetáveis Montados no conjunto. — zação de filmes cujos quadros se suceUm total de 2 pontos.
dem com imagens obtidas por luzes
Rio; 27.2.1964. -- Assinei e en- vindas de do'S, ângulo e defazados d
0,073 gráus. (Total
cerrei 188 laudas do expediente dês- aproximadamente
de 4 pontos).
:te Departamento. — Wilton Alvizo
Xavier — Diretor do S. Publicidade.
918.
TÉRMO N.° 112.282
TERMO Ne 119.827
31 de maio de 1960

TÉRNIO N.° 138.017
12-4-1962,
RequVente: Joã. Coppa — São

Depositada em

Pontos Característicos de; "Desenho Original Aplicável em Assento,
de Moteneats. Moticiclatas, Bicicletas, e Veículos Similares".

e I) ..Desenho original eplicáve g era
assentos de motonetas, motocicletas,
bicicletas, e veiculo] similares, coroe' terizado por mostrar de forma estilizada a f:gura dc Santo São Paulo
(1) equipado com distintivo (2) do
respectivo clube, envolvendo uma bola com o braço esquerdo (3), enquanto que com a mão X_ cita (4)
levantada indicada uma advertência,
e tendo como fundo uma fa i xa horizontal tricolor (6) enquanto que,
emoldurado a figure, inferiormente
há faixa (7). Um total de 2 pontoe.
hioarmfpluu hrdlu •taoinsldrhu

• TERMO N.° 118.825
de 25 de abril de 1960
Requerente: Industrial Santos Asovedo Ltda. — São Paulo.
Patente de Modelo Industrial.
Título: "Inédita Ornamentação
Aulioação a Cabos de Talheres • Simiiares".

3 de agesto de 1959
Requerente: Parfuns Chistlan Dior
— França.

Requerente c— N. V: Philips"GloTítulo: Novo Modelo de Frasco
eilampenfabrieken — Holanda.
para perfumes e sua embalagem MoTitulo — Aperfeiçoamentos em ou delo Indostria.
relativos a aparelhos elétricos cempre-•
endendo um comutador de voltagem —
Privilégio de Invenção.
19 — Aparéiho elétrico compreendendo um membro de comutação de
voltagem rotativo e arrestável compreendendo pinos de tomada e contactos de cumntação separados, caracter .zadoa pelo fato de que mima parte no
circular da contra-tomada do aparelho,
subseqüente ao inserimento completo,
coopera com uma elevação do a:ojamento do aparelho de modo que a rotação da tomada fêmea e do membro
comutador não é possivel com refeancia ao aparelho. — (Total de 4
pontos).

Depositada em 11 de julho de
1963.
Requerente: Jose Bonastre Rusau
— (Campinas) •— Est. S. Paulo.
Pontos característicos: "Novas disposições aplicáveis em recipientes pag a gás sob pressão".
1.0 — 'Novas disposições aplicáveis em recipientes para gás sob
pressão", caracterizado .por colocar
em qualquer ponto . da superfície do
recipiente, um setor ou superfície
que fica incorporada e fixada ao recipiente por epeelquer meio, setor este
que é constituído de um material
com propriedade intrínseca tais, de
amoldamento, que possibilite quando
do uso do recipiente, • introdução• no
TËRMO -N9 120.026
setor do uma agulha perfurada ou
tubo perfurado. de forma que urna
8 de junho de •I960
das suas extremidades penetre no interior do recipiente onde está armaRequerente — Shell Reseach Lintted
zenado o gás, e a outra extremidade — Inglaterra.
venha a ser ligada por meio de um
Titulo — Eletrodos para uso em céconduto ou diretamente ao registro lulas elétricas — Privilégio de InVenou válvula disposta no aparelho uti- ção.
lizador do gás, tal , material a titulo
19 — Um eletrodo para uso em uma
da ~pio, e Mo limitativo do in- célula elétrica, caracterizado pelo falo
vento, pode ser um disco ou arruela de compreender um substarto paroso,
de borracha, ou borracha com lona, realtivamente não condutor, tendo um
ou een plástico, enfim gualdeer ma- diãmetro médio de poro da ordem de
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• 1.20 — Novo modelo de fraco para
perfumes' e sua embalagem,- caractezado pelo fato de o frasco epresentar !loção ovalada, bases paralelas e
pianos, incorando , à face maior da
oval um motivo ornamental, dito
frasco provido de gargalo cilíndrico
evn pequena seliência circular e levendo uma tampa termina por umhemisfério cujo plano-equatorial chcese voltado para cima. Total de 3
pontos •

Pontos Característico.
1.° — Nnédita orçamentação aplicação e cabos de talheres e similares, caracterizado por ser constituída
por um conjunto de ornatos originais • característicos dispositivos na
face anterior do cabo, composto tal e
conjunti por um elemento central
e extremo contendo a representeão
de unia flor; por elementos /ateraii
de ternanhos desiguais e opostos formacios por vo/utes consecutivas com
a concavidede votada para dentro.
seguindo-se no ladoo em que se situa
• voluta 'de maior tamanho e coo
tigue à mesma. -por ornato representando uma rosa, cuja extremidade do
seu pedúnculo se projeta entre os
últimos ornatos e Interrompidos na
extremidade oposta à botse. por ressaltos voltieos para dentro, sendo
que. na face posterie e. os fr4sos
ecompanham todo o bordo. Total de
• nontos •

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Córb da Protiriedade Industrial. Da data da publicação começará a
pepeztargento
correr G prazo de ¡M edias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar &una oposições
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessáo do registro requerido
Termo n.° 620.459, de 9-12-1963
Millor Fernandes
Guanabara.

NUM

Classe 32
Almanaques anuários, álbuns impres*os. cartazes, catálogos, jornais Gamo
cais e estrangeiros, publicações impressas. revistas. , Propaganda em rádio,
televisa°, jornais, programas radiutaol.
coa, peças teatrais e cinernatovaacas
e revistas impressas
Termo n.° 620.460, de 9,12-1963
Indústria de Bebidas "Xexuá' Ltda .
Amazonas

kio

egro

Indústria Brasileira
Classe 43
Aguas gazeificadas, águas naturais,
águas artif ciais, guaranás, ret:agerantas, sodas e suco ie uva.
Termo n.o 620.461, de 9-12-1963
Cafeteira Ypiranga Ltda .
São Paulo

YP1RANGA

INDUSTRIA

BR

A SIL EIRA

C.1.4~. a.

fados ou não, indutiva móveis para es• tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacritório: Armários, armaários para ba- cos tubos de ventilação, tanques de cinzento, vigas, vigamentos. vitrós
nheiros e para roupas usadas, alinotadas, acolchoados para móveis, ban,.os,
balcões, banquetas, bandejas, domiuliaTermo n.° 620.466, de 9-12-63
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
Condoroil Tintas S. A.
para chá e café, conjuntos para cio.Guanabara
mitórios, conjuntos para sala de laiatar e sala de, visitas, conjuntos para
PRORROGACÃO
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e torinha, camas, cabides, caieiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
radio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas, de
madeira, espreguiçadeiras' guarda . roupaz, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para radio e televisào, mesinha
1141)LI1T5IA ORA ara A
para máquinas de escrever, mama paprateleiras porta-chaptus. sotas,
Classe 1
Tintas, vernizes e esmaltes
sofás-camas, travesseiros e
levisào, molduras para quadros portaTermo n.° 620.467, de ,r1 12-63
retratos, poltronas. poltronas-camas,
Gessa de Araujo Vieira
vitrines
Guanabara
Termo n.o 620.465, de 9-12-63
Condoroil Tintas S. A.
Guanabara
.

PRORROGAÇÃO

PRIMERLOIDE
.
IXDV5TILIA tRAMI2ItA

Classe I
Tintas, vernizes e esmaltes
Termo n.° 620.464, de 9-12-1963
Engenharia Assojada Ltda.
Enalda
Guanabara

Termo n.° 620 . 472, de 9-12-63
Contabilidade Ltda.
Jal
Guanabara

JAL -Contabilidad e Ltda.!
Nome civil
Termo n.° 620 . 473, de 9-12-63
Tal — Contabilidade Ltda.
,
Guanabara

EL
Classes: 32, 33 e 50
Insignia
— a
Termo n.° 620.474, de 9-12-63
Cezario Felfeli S. A. Indústria •
Comércio

SERVIÇOS DE PROTEÇÃOCeza rio Felfeli S. A.

COMPRADOR DE IMUEIS Indústria e Comércio
Classe 33
Titulo
Termo n.° 260.468, de 9-12-63
"Senasa" — Segurança Nacional de
saúde Ltda.
Guanabara

« SENASA

Nome comercial

Termo mi? 620.475 a 620.477. de
9-12-63
Emalo Siniscalchi
Guanab_va

INDÚSTRIA BRASILEIRA.

Classe 41
Para distingiiir, Alimerração para aves
Classe
33
• Termo n.° . 620.462, de 9-12-1963
• animais amêndoas, araruta alpiste,
Assistência médico cirúrgica hospitalar avelã. amido. ameixas azeites. açúcar,
Quimbrasil Química In.lustiial
mediante pagamento permanente segunBrasileira S .A.
azeitonas, aveia, atum amendoim alhos,
do plano associativo próprio
São Paulo
balas, bombons biscOitos bolachas. ha.
tatas, bananada bolos, bacalhau. ba. •
Termo n.° 620.469, de
Indústria Brasileira
nha canela, chouriço, chocolates. ca.
Dr. Logo Alvares de Castro
emalo,. coalhadas camarão. carnes carPará
Classe 16
ne de baleia, con 4eitos cacau, aereais,
Para distinguir: Materiais para construcebolas, cremes de leite, creme de mições e decorações: Argamassas. argila
lho, condimentos. crustácos chã cravo,
areia. azulejos, batentes. balaustres. bloeafé cangica. cócos. castanhas comi.
cos de .cimento, blocos para pavimentaIndústria Brasileira
abo. cangiquinha. conservas alimentf.
ção calhas. cimento. cal. era, chapas
Classe -33
cias, doces, drops, ligada trutas, fruIsolantes. cailTros. caixilhos, colunas.
Titulo de estabelecimento
Classe • I
tas secas. em caldas. cristalizadas •
as 'sara coberturas caixas d'água.
cha
p
Pigmentos Itouráfi .os
compotas: féculas, figos, fermento ta..
Termo n.° 620.470, de 9-12-63
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edifica- Inset-Lar, lintinizadora Técnica Ltda. rinha fava. farelo, fubá gomas de
rè!mo n.° 620.463, de 9 12.1963
!Ices. Dates. osatilhas pó para pudim,
•Guanabará'
ções, oremoldadas. estuque. enailsáo de
Armações de Aço Proba' S.A.
base
asfáltico,
estacas,
esquadrias.
estrupralinés.
pães. pimenta, presuntos. rol.
São Paulo
turas metálicas para construções, lame- INSET- LAR, Imunizadora
gada., peixes, pescados oanetorie. oic.
las de metal, ladrilhos. lambris, luvas
ções balanceadas. requeijão. rascas lia.
PR0RFl0G4ÇÃ0
de luncão lages. Iageotas. mataria) isoTecnica
Ltda.
.
vilho. queijos. quirera de milhe. ia.
I.F.TRAS PRETAS FUNDO AMARELO FUNDO PRETO
-SRUP sectiew ..bajeaa 01/1 2.11UO2 sainej
mascar. geléias. goiabada. gorduras.,
Nome
comercial
sas para revestimentos de paredes. magrão de bico. glacéa. glicose, baunilha,
deiras para construções, mosaicos proextrato para doces, de tomate e de carTermo ri.° 620471, de 9-12-63
cimos de base asfáltico, produtos para Inset-Lar,
Imunizadora Técnica Ltda. nes, ervilhas. ennova, flocos estentornar impermeabilizantes as argmnasdas para balas, doces e lalmentos. pe.
Guanabara
483 de cimento e cal hidráulica pedreIrtinas
granulos,• herva doce, linguais,
umsonho
gulho. produtos betuminosos. impermealinguiças, leite, lombo, leite condensado
hilizantes, 1:mudos ou sob outras formas
e em pó, legumes, lentilhas. lagosta,
para revestimentos e outros usos nas
mel,
marmelada, mortadelas, manteiga,
construções.
placas
para
papersianas,
ka RA> E UESEN110
BRANCO
mostarda, mariscos, moluscos, molhos,
vimentação Peças ornamentais de cimen:Indústria
Brasileira
margarina massas alimenticias e de
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Classe 40
tomate: melado, milho, nós-moscada,
coara forrar casas massas anti-ruidos
Classe 2
Para distinguir: Móveis em geral, de para uso nas construções parqueies. Inseticida para anun'zação de casas co- dleos comestíveis. ostras. paios. pessemetal vidro, de aço ou madeira, esto. portas, portões, pisos. soleiras para porgú, salames, semolina de trigo, sojas
marciais e residenciais
Café e cereais

Vermelho Litográfico
Quimbrasil

DIVINO

Guaiará-Cred

0-etet
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enlatadas, sucos de trtitas, salsichas.
sal, toucinho, tremoços. trigo, otrtas.
vinagre e xarque
Glasse 42
Aguardente, afiz, aperitivos, bagaceira.
batidas, branciy, bitter, cachaça, cerva.
jas, cidra, conhaque; extrato cie malte
te . mado, '-ernet; -genebra geng.oiria,
gtnger; kirsch, kummel; Licores;
maarsquinhos; nectar; pipermirn. pofl.
ches; rum, suco de trutas com álcool;
vinhos.- vodka e whisky
Classe 43 Para distinguir: água mineral artificial,
água cónica, guaraná, gasosa e refrescoa
em geral
Termo n.° 620.478, de 9-12-63
Siniscalchi
Guanabara

• EMILIO
'RESTAURAR
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.o 620.479, de 9-12-63
Empreendimentos Civis Ltda.
Zero
•
São Paulo

iERO - EMPREENDIMENTOS
CIVIS LTDA.
Nome comerciai

—
Termo ri.° 620.480, de 9-12-63
Zero •-• Empreendimentos Civis Ltda,
São Paulo

LHO
r INDúSTRIA

BRASILEIRA

DIÁRIO OFICIAL
Termo a.. 620.481, de 9-12-63
Pnládio — Importaçaa . Comércio
Ltda.
São Paulo

(Seção III)
Termo n.° 620.486, de 9-12-63
A. Gaa r. is. 6 Cia. Ltda
Guanabara

PALÁDIO

a
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Termo n.° 620.490, de 9-12-63
Imobiliária São Miguel Comércio e Re.
presentações Limitada
Guanabara

IMOBILIÁRIA SÃO MIGUEL\
Comércio e Representações Limitad—a

INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. afv.
ia, areia, azulejos, batentes. talsustres,
`olocos ' de • cimento, blocos para pavimentação,. calhas. Cimento, cal, cré.
chapas isolantes. caibros, :anilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'agua, caixas de descarga para lixo,
edificações premoldadas estuque, emul.
são de base astalnco, esta:as esquadrias, 'forros, frisos, gesso, aradas. janelas: estruturas metálicas psra constru.
ções lamelas de metal ladrilhos. Iambris. luvas de junção: iages. Motocas,
material isolante contra tra, e ca!or,
anilhas, massas para reves'ameatos de
paredes, madeiras para coastruções, mosaicos produtos de base astáltico. produtos para totrnai impermeabilizantes
a sargarnassas de cimenta, e cal tilará!.
Uca, pedregulho, peou' utos betuminosos
permeabilizantes c1,23 ou sob outras formara para revestau.snta e outros
usos nas construções. persianas, placas
para pavimentação.. peças ornamentais
ae cimente ou gesso para retos e paredes, papel para torrar '21%.k, massas
anti-ruidos para uso cus 'construções,
parquetes.. portas, portões pisos, soletras para portas, tijolos, tubos de com.
creta. telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
.• vitrõs, veheziauf
Termo n.° 620.482, de 9-12-63
Enrica Bozzetti
Guanabara
Classe 6

CASA DAS ENGRENAGENS
ENRICO ROZZETI
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 620.483, de 9-12-63
Otalicio Inácio de Araujo 6 Cia.
'Paraíba

ClasSe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia. azidelos. batentes. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação calhas cimento, cal. cre. chapas
isolantes calbros. caixilhos. colunas.
.chapas para coberturas caixas d'ágtitt.
caixas para coberturas. caixas d'água.
Nome comercial
caixas de descarga pra lixos. edificações precnoldadas estuque, emulsão de
Termo n.° 620.484, de 9-12-63
base asfáltico estacas, esquadrias, estruSoeldo Albuquerque Nobre
turas metálicas para construções, lameRio
_ Grande do Norte las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de iunção. lages. lageotas. material isolantes contra frio e calor. manilhas. massas para revestimentos de nnredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
Classe 41
tornar impermeabilizantes as argamasCafé
mn
grão,
torrado e moído
sas de cimento e cal, hidráulica. pedira
gulho produtos betuminosos, ImpermeaTermo n.° 620.485, de 9-12-63
seaajol sa.nno (jos no sop i tam -sainezmq
Indústria e Comércio Moageira S. A.
construções. persianas. placas para paRio de Janeiro
para revestimentos e outros usos nas
vimentação peças ornamentais de cimento ou gesso para rectos e paredes, papel
Para forrai Casas massas arti-ruidos
para uso nas construções. parquetes.
ra s-taa no-tões pisos, soleiras para porte tliolos tubos de concreto, telhas, tacoe
de ventilação, tanques de el.
mento, vigas, vigamentos. vitrós .
Nome comercial

OTALICIO dNÁCIO
DE ARAUJO 86 CIA.
CAFÉ SUIDO:
-

INDUSTRIA E COMÉRCIO
MOAGEIRA S. A,

MOUST55 BR.IStaq

' Classe 38
Aros para g uardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões co,
marciais, cartões indicas confetl, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares cartões em branco, cartuchos
de cartr'-na. crapas planográficas, cadernos %e lembrança, carreteis de papelão, envelopes, envólucros para charutos" de papel, encadernação de papel
ot. papelão, etiquetas, Rilhas índices.
Rilhas de celulose. guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos. papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par Narrar, paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palel higiénico. papel impermeáxel.
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel, rolos
de papel , transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de papel

Termo n.° 620.487, de 9-12-63
T.uciano Pacielle
Guanabara

Paciello' s Optical,
Classes: 8 e 33
Titulo
Termo n.o 620.488, de 9-12-63
Moraes Importação Ltda.
Piauí

'MUSA
Classe 33
Insígnia de comércio
Termo n.° 620.489, de 9-12-63
Moraes Importação Ltda.
Piauí „a

MAS A,.
Classe 33
Insígnia de comércio

Classe 33
Nome comercial
• Termos ns. 620.491 a 620.499, de
9-12-63
Leonardo Alejandro Fraga Perez, Enrique Candeia Durá, Benito Suarez Sanchez, oisé Amigo Ramos e Celestino
Pereira Cancela
• Guanabara

rAlE/GR IAS
DE ESPANA,
Classe 33
Titulo
Classe 33
• Titulo de estabelecimento
Classe 33
Título de estabelecimento
Classe 32
Sinal de propaganda
Classe 33
Orquestra espanhola de espetáculos
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 33
Orquestra espanhola de espetáculos
Classe 33
Orquestra espanhola de espetáculos
Classe 33
• Titulo de estabelecimento
Termos fls. 620.500 a 620.502, de
9-12-63
Leonardo Alejandro Fraga Perez, Enrique Candeia Durá, Benito Suarez Sanchez Iosé Amigo Ramos, e Celestino
Pereira Cancela
Guanabara

ALEGRIAS
ESPAROLÁS
Classe 32
Sinal de propaganda
Classe 33 •
Orquestra espanhoka de espetáculos
Classe 33
Orquestra espanhola de espetáculos
Têrtno n.° 620.503, de 9-12-63
Odilia Conceição Nonato
•
Guanabara

Academia de Corte e_Costuri)

JUPYARA
Titulo
Termo n.° 620.504, de 9-12-63
(Prorrogação)
Willys Motors, Inc.
Estados Unidos da Arnérica

4:"."3427"411.411""Ceeer

Classe 21
Automóveis e suas partes estruturais

Terça-feira 14
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Termm n.° 620.512, de 9-12-1963
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em Empreiteira de Concreto, Revestimentos
..
e Alvenaria
barra, em fio, chumbo em • bruto ou
Guanabara
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
"'
"
•
MPREITEIRO DE CONCRETO)
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
.••
REVESTIMENTOS
gusa embruto ou parcialmente trabaClasse 21
lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Automóveis e suas partes estruturais laminas de metal, lata em folha. latão
ALVENARIA LTDA.
em folha, latão em chapas, latão em
Termos na, 620.506 a 620.508, de
Nome Comercial
verga lhões, liga metálica, limalhas,
9-12-63
"Luz do Brasil" Indústria de Artefatos magnésio, manganês, metais não trabaTêrmo n.9 620.513, de 9-12-190
lhados ou parcialmente trabalhado, lude Metais Ltda.
Adhemar .0peliano de Almeida
tais
em
massa,
metais
estampados,
Guanabara
Guanabara
metais para solda, níquel, ouro, zinco
Classe 32
corrugado e zinco liso em %lhas
ornais, rev.stas e publicação em geral
Termos ns. 620.509 e 620.510, de
Termo n. o 620.514, de 9-12-1963
9-12-63
Mambure Cereais Ltda,
• Classe 40
Empreiteira de Concreto, Revestimentos
Paraná
Para distinguir: Móveis em geral, de
e Alvenaria Ltda.
metal, vidro, de aço ou madeira, estoGuanabara
fados ou não. Inclusive móveis para esIMAMBUREt
critório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almola.
Indústria 13rasileira)
das, acolchoados para Móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domizilia.‘11\iDÚSTRIA BRASILEIRA)
Classe 41
• res. berços, biombos, cadeiras,- carrinhos
Substancias alimentícias e seus preparapara chá e café, conjuntos para dordos. Ingredientes de alimentos.
mitórios. conjuntos para sala de janClasse 16
-Essências alimentícias
tar e sala de visitas, .conjuntos para
terraços, jardim e prala,•conjustos de Para distinguir: Materiais para construTermo n.° 620.515, de 9-12-1963
armários e gabinetes para copa e co- ções e decorações: Argamassas. argila,
1-9— aalca Rodunke Ltda.
zinha, camas, cabides, cadeiras gira- areia, azulejos. batentes. balaustres, bloParaná
cos
de
cimento,
blocos
para
pavimentatórias, cadeiras de balanço, caixa de
ção,
calhas,
cimento,
cal,
era,
chapas
rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Medanica I-Out,ffiKe
madeira, espreguiçadeiras' gfiarda-rou- chapas para coberturas caixas d'água,
caixas
para
coberturas,
caixas
d'água.
pas. estantes, mesas, mesinhas,
caixas de descarga pra lixos, edificaClasses: 6. 11, 21 e 33
usinas para rádio e televisão, mesinha ções prernoldadas, estuque, emulsão de
Titulo
para máquinas de escrever,' móveis pa- base
asfáltico, estacas, esquadrias, estrulevlsào, molduras para quadros porta- turas metálicas para construções. lameTermo n.° 620.516, de 9-12-1963
retratos, poltronas, poltronasf,cainas, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Hospital e Maternidade Santo António
prateleiras porta-chapéus, sofás,
de junção. lages, lageotas. material isoLimitada
sofás-camas, travesseiros e
lantes contra frio e calor, manilhas, masParaná
vitrines
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, moscicos, proClasse 8
Equipamentos elétricos para veiculo*. dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasHospital 'e,
- terrestres, aéreos e aquáticos, a saber: sas de cimento e cal. hidráulica, pedreAparelhos de ignição, bobinas de ignigulho.
produtos
betuminosos.
impermeação, distribuidores, interruptora., de pia- bilizantes.-liquidos ou sob outras formas
Maternidade,
finado, velas de ignição, motwes, moto to ou gesso para tectos e paredes, papel
res de arranque a arelhos timpa p .ra- para revestimentos e outros usos nas
brisas. dispositivos para enxaguar
anto---Ant'Onid
construções. persianas. placas para parabrLsas. dispositivos anticongeodores, vimentação, peças ornamentais de cimendispcsifivos de calefação, apariebo de para forrar casas, massas anti-ruidos
Classe 33
exame para deteção de defeitos na ias- para imo nas construções. parquetes,
Titulo
taiaçu? elétrica de veículos te.•••escres portas, portões, pisos, soleiras para poraéreos e aquáticas, aparelhos elétric o tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taTermo n.9 620.517, de 9-12 . 1963 de iluminação e suas partes integrantes cos tubos de ventilação, tanques de ci- Limp esas e Conservações "Pynv" Ltda.
mento, vigas, vigamentos. vitrõs
holotntes. aparelhos portáteis de 'bolo
Paraná
oftes, cavaletes para holofotes apareClasse 50
lhos reguladores para holofates, iaroia, manuais, farois de teto, lámpadas Construção de prédios, estradas, Incorpiloto faroLs de bateria, transformado- poração e administração de imóveis em
geral
res, aparelhos para carregamento de
.
baterias e suas partes integrantes, reTermo n.o 620.511, de 9-12-63
guladores automáticos, mecánicos e elé- Empreiteira de Concreto, Revestimentos
tricos, retificadores de corrente, transe Alvenaria
formadores, ampli ficadores, aquecedores
Guanabara
para motor, secadores elétricos, baterias, .acumuladores e tdas as suas peClasse 31
ças, instrumentos para exame de céluTitulo
las dos acumuladores, densímetros para
o cotrôle do ácido e da lixivia, resistênTermo n.9 620.518, de 9-12,4963
cias e chaves elétricas, instrumentos e
Protetora Contra Incêndio Ltda.
aparelhos de sinalização acústica mecâParaná
nicos, pneumáticos e elétricos. busInas,
fanfarras, comutadores de seauência de
som e chaves a botão de pressão e
indicadores de direção
Classe 5
Aça em- brutu, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze- em bruto ou
,
Nome Comercial
Classes: 16, 33 e 50

Abril de 1964 '1169
Termo n.o 620.519, de 9-12-1963
Consórcio Central de Alimentoa
.
Recife Ltda. (COCAR)
:Pernambuco

Termo n.9 620.505, Ide 9-12-63
(Prorrogação)
Willys Motors, Inc.
Estados Unidos da América

Consorcio_Cei
•4t9 Af,rnenfosdo
1
Recife Lfdcf:1
r(Cocar)'
Nome Comercial
Termo n.° 620.520, de 9 12-1963
Zampronga S.A. —• Importação
Comércio e Indústria
R.o Grande do Sul

LUZ DO BRASIL.

Zamprognst
75^
Qualidade Peici,
Menor Pre-co"'.

CONREAL

Limp_esase,'
tor1W-vaçoes

Protetora Contra
Incêndio

Classes: 1, 5, 11, 41, 42 e 50
Frase de propaganda
Termo n, 620.251, de 9-12-1963
Construtora Gutemberg Campelo S .A,
Pernambuco

Editicia Presidente
Ken -nedy•

Calsse 33
Titulo

Termo n. 9 620.522, de 9-12-1963
Samaco S.A. Madeiras Compensada,
Céu Azul
Paraná

SAMACO
I

.
• indústria

-

Br asileira

Classe 4
Madeiras de tôda espécie em bruto,
serradas, aplainadas, laminadas e
compensadas
Terra° n.9 620.253, de 9-12-1963
lupa S.A. •— Ind. 'de Artefatos
Papelão
Rio Grande do_Sul

INAPA1
re;
Classe 38
'Papel e seus arténtos, livros não
Impressos, etc. não incluldds nas
classes 16, 44 e 49
Termo n.o 620.524, de 9-12-1963
Indústria e Comércio, Mecânica Ocr,
Pagos Ltda,
Rio Grande do Sul
•

PPAGO5
c:200

•

1173 Têrça_feira 14
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Classe 7

1"è ino n.° 620,.525, de 9-12-1963

'Real Ana s..oiiiercia, eie Peças Ltda. Máquinas de sigeicultura e hort cultura

Rio Grande ao Sul

REALALFA
Classe 50
•
tOrtazes iinpee-ssos utefais de propacicies,
cneacs.s, etiquetas -sm
li,essas tatu.scs, tounn-e.s iinp.ess...s, noin tas p,oinisso,sas recibos e rótuicis
Teai no.'' 620.526, de 9-12-1963
fjiirjuiji S.A. — "Inousteia e C avers.e.
Riu Grande do Sul
P1

Furnossui S/A.

e suas ,partes integrantes. Grandes
instrumentos agricolas, inclusive t. a tures
Classe 41
Tabaco manufatufacio ou não. Artigos
para fumantes. exceto papel (classe 38)
Tèrrno n.° 620.536. de 9-12 1963
Tabacos Sul-Riogsandenses S.A.
Rio Grande do Sul

Tabacos

as

NJoie Comereial

Termo 1.1. 9 620.527, de 9-12 '963
2 1.unosát S . A. — Indústria e Comes cio
Rio G.-ande do Sul
o
t1

V1 1
Brasileirw

Te-mo n.° 620.544. de 10-12 63

Dep;siio de Bebidas "Eide" Ltda.

Nome Comercial

.
—
Termo n. o 620.537, de 9-12 '96.3
Geraldo Mello • D'Avila
Rio Grande do Sul

São Paulo

EIDE
Ind. Brasi/eira

Classe 42"
Aguardente, aniz, aperitivos, baaaceira,
batidas, brandy, binar, cachaça, cervejas, cidra, conhaque: extrato de malte
fermentado; 4ernet• genebra :jeaw birra:
Indústria Brasileira
gin gingar; kirsch, kummel. licores;
maarsquinhos; fiectar; pipernutn, ponClasse 42
ches; ruiu; sui.o as frutas coor álcool;
incluídas na classe 3
¡mijasa usipoa soquIs
Bebidas alcoól cas e fermentadas, :sã::
Termo 'n.° 623.545, de 10-12-63
Te mo n.° 620.538, de 10-12-63
Otávio de Nichils
Salvo Pane Ltda.
São Paulo
• SãO Pau lo

PARAIS°

' 7. 44 e 41
Insígnia

CiRStin: Ç.

—
Tê mos ns. 620,528 e 620 529, de
9-12,1963
.- Indústsia-se Coultrcío
Fumosul
Ru C.1. ..ande do Sul .

FUMOSSUL
Cla. s.s 'e 50
Cartazes impres.so. liteeais de propaganda, chequiss cl chã. etiquetas impressas
not:is pi.omissórias

Classe 44
Sinal de p.opaganda
— - _
Termos na. 620.530 a 620.532 de
9-12-1953
.Tabaos Sul-Riog:andenses ' S.A.
Rio Grande do Sul

TABASUL
Clasess: 6, 7, 41 e 44
Sinal de propaganda
Clasesss 6 , 7, 41 e 44

Insígnia
Classe 50
Cartazes impresso. -literais de propagais
da, cheques, clichés et quetas iinpresms_
faturas, folrinhas impressas, notas promissória, recibos e rótulos

5

SALVO PM
Ind. Brasileira

Classe 42
Aguardente, sinis. aperitivos, bagaceira
batidas, brandi', bitter, cachasa, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; çarriet; genebra 3engi5irra;
gin, gingèr; kirsch, _kurnmel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipersuitn. ponches; rum; suco is frutas scan álcool;
vinhos, vodka e whisky

Termo n.° 670.539. " de 10-12-63
- e e Lanches nibaciSa Ltda.
SãO

74.1SACOA

C12.sse 42
Sinal de propaganda
Te .-rao n." 620.546. de 10-12-63
Te.mo n." 620.50, de 10-12:63—
Comercial e Importadora M. M. "Winiatec" Indústria e Comércio de
Equipamentos Industriais Ltda.
Couros e Af .ns Lidá.
•
São PauliSão Paulo

M. M.
Brasileiro

, Ind,

•

WIMATEZ
Ind. Brasileira

Clasze 35
Couros e peles
Termo n. o 620 .541, de 10-11-63

,
Classe 6
Alavancas, bombas elétricas, mocos,
cruzetas. cadeiras, cilindros, bobinas, esTorrefação e Moagem de Café Floresta meris, exaustores para forjas, limadores a frio e a quente, prensas e
Ltda.
São Paulo

válvulas

Tenni° n.° 620.547, de 10-12-63
Casyldo Leão Paixão Lucas
São Paulo

CANTAGALO
Ind. Brasileira:

Tèrmos as. 620.533 a 620.535, de
9-12-1963 •
Tabacos Sul-Rlogranclenses S.A. .
Rio Grande do Sul

TABASUt
Indústria Brasileira
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes não
Incluídas nas classes 7. 10 e 17

DENICEILE
Ind. Brasileira

Classe 8
Bocais para telefones e telefones

Clasee 41
Café

Vendas Ltda.
São Paul:,

•

ROVEL
Ind..Brasileira

Classe 50
Casse 8
Impressos
Para distinguir uni receptáculo para
varal de roupas
Têrmo n.° 620.550. de 1042-63 ,
"Ecnilitana" Produtos Cosméticos Ltda.
Te rmo n.' 620.5-43, de 10-12-63
S:,.o Pau'
Cerealista Itobi Ltda.
São Paule
ELILITANA

Classe 50
Impressos

5/A. -

Termo n.0 620.549, de 10-12-63
Rovel Representação, Organização

•

ITOBI
Ind. Brasileira

•
Sul-Riograndenses

Indústria e Comércio

Tsno n.° 620.542. de 10-12-63
johannes Gerhardys Dortsuan
• São Paulo

-Abril de 1964

:xnd. Brasileira
Classe 48

Para distinguir artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscar. agua
de beleza. agua tacial, água cis lavanda,
água de colónia. arminho* água de
quina, agua de rosas, água de eltazeales. amorna perfumada liqmda em pó,
em pedras, para banho, trdhant-nas,
nandolinas, batons. cosinencoe para o
cabelo. pestanas. cílios e bigodes
crayons, cremes para a peie, carmins,
cheiros em pastilhas.- em tantetes. em
lentilhas, em trociscos e á pílulas,
cremes para aarbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes. dissolventes,
essencias. extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz. esmaltes rara unhas
escovas para dentes. cabeio. roupas.
dlsos "e unhas: fixadores para o cabelo.
pestanas, cílios e bigodes. iveias para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabelo.
para maquilagem, lança perfumes, loções. líquidos dentifrícios. em pasta, eia
geléia de petróleo perfumada, lápis.
sabão em creme, em elixir e em pó.
liquidos para ondulação. permanente,
lixas para unhas. laque, óleos para o
cabelo. p asta e pós para lentes. perfumes. petróleo para uso de toucador,
nastas e pó oara as unhas. pon - pons
Pata Pó de arroz, papéis perfumados
Domadas p erfumadas para o embelezamento da anis. pon-pons pó da
arroz
Termo n.° 620.551, de 10-12-63
•
Civalor Sociedade Civil de Valores
Ltda.
São P.srlo

ÇIVALOR
SOCIEDADE CIvIL
DE VALORES
Casse 33
Titulo
Termo n.0 620.552, de 10- 12 - 63
Nene Móveis e Decorações Ltda.
RI° Paulo

/1E.NE

Ind. Brasileirm
Classe 1.0
Para distinguir: Móveis em geral. de
metal vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para es-

critório. Armários, armaários para banheiros e Para roupas usadas, almofa-

das. acolchoados para móveis, bancos
balcões. banquetas. bandejas, domiciliaes. berços biombos, cadeiras. carrinhos •
Classe 19
para chá e café coniuntoa para dorAves e ovos, animais vivos e caprinos mitórios. .conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
Termo n.° 620 . 548, de 10-12-63
terraços., jardim e praia. coninstos de
Lanches Balaio Ltda.
armários e gabinetes para copa e co
São Paulo
zinha. camas cabides. cadeiras giratórias. cadeiras de balanço. caixa de
BALAIO
rádio, colchões. colchões de mola disInd. Brasileira
pensas, divisões divans. discotecas de
madeira. espreguiçadeirast guarda rouClasse 50
pas estantes, mesas, mesinhas mm."Impressos
nhas para rádio e televisão. mesinha
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Termo n. 620.564, de 10-12-63.
de beleza. água tacial. água de: lavanda.
Ceralit 5. A. Indústria c Comércio agua de colônia. arminhar. agua , da
São Paulo
São °vale
quina. agua de rosas. agua dt ettaseaias. amonia pertumada ¡Ninam, em pó,
CEREALISTA
NONEMUL
em pedras. para banho, atalhantaias.
CUPECE
Ind. Brasileira
bandolinas, batons, cohmetizos para o
cabelo, pestanaa, til:os e bigode,.
Classe.41
Classe 1
Termo n.° 620,553, de 10-12-63
Azul da prérsia, azul ultramar, alumí- crayons., cremes para a Pele, carmina.
Titulo
nio em pó para pintura, amem nítrico, cheirue em pastilhas. em moletes, era
Antonio Bernádo da Costa
Terrno
n.
620.560,
de
.10-12-63
alumen, água oxigenada, agua raz. ál- lentilhas, eia ttociscos e em prlulas.
São Paulo
Avicultura Plusegg Ltda.
cool ,para fins Industriais alvaiade. ,:remes para barbear. cremes dental.
• São Pau'o
anti-corrosivos, ácido arsênico. brilhan- depilatórios, desodorantes. ansolventea.
Z I CO
tes a óleo, broosoreto de amónio,
aaséncias. extratos. estalos de perita-mas.
PLUSSEGG •
Ind. Brasileira
Inatos, cloreto de sódio, cloreto de creme para limpeza da pele, e para base
Ind. Brasileira
amônio, cloreto dr potássio, carbonato de po de arroz, esmaltes para Unhara
Classe 32
Classe 19
de sódio, corantes para uso na indústria escovas para dentes, cabeio, roupas,
Programas radiofónicos, de televisão e
Para distinguir: Aves, pássaros e ani- mineral, creosoto para indústria, , carbo- ciaos e unhas, fixadores para o cabelo.
revistas
mais vivos, Inclusive bicho da seda, nato de inagnésia. cloreto de zinco, pestanas. cílios e bigodes. tiveias para
cloreto de cálcio, esmaltes goma-laca o cabelo, glicerina perfumada para uso
ovos eia geral
Termo na' 620.554, de 10-12-63
preparada. glicerina para aso na in- de toucador, grampos para c,
"Ernilitana" Produtos Cosrn'aticos Ltda.
cabelo,
dústria. hiposolfito de sódio, ioduteto para maquilagem, lança-perfumes. loTarrno n. 620.561, de 10-12-63
São Paulo
de amônio, idrosolfito. laza massa à ções. liquido& dentifrícios. em pasta, eia
S. Terzini
base de óleo para correção de pintu,Rs,
‘ 1 REJuvBX
São Pat110
1
geléia de petróleo perfumada, lápis,
nitrato, óleos, potássio' de sódio. pu
Ind. brasileira
sabão em creme, em elixir e em pó?
tássio para uso na indústria. secantes
líquidos para • ondulação. permanente.
Classe 18
para tintas, sais de arsêniao usados
L. P.
Perfumarias em geral: Ali-nácar, água
na indústria, sulfatos, tintas tintas a azas para unhas. !Em& óleos para o
DIESEL PEÇA:.
cabelo, pasta e pós para dentes. pariuda beleza. água racial, água de iavan.
álcool, vernizes a álcool
Ind.
Brasileira
ases, petróleo para uso de toucador,
da agua de colonia arminhos, agua de
pastas e pó para as unhas, pon-pons
Tênia) n. 620.565, de 10-12-63
quinas. gua de rosas, agua de alface.
Classe 21
para pó de arroz. papéis pertumados,
Giovanni Ricci
mas. *atonia erfumada. liquida em p6,
carnonados, e com pó de arroz. pentes,
em pedras, para banho brilhantinas, Para distinguir: Veículos e suas partes
'São Paulo
pomadas perturnadaá para o embeleza.
. bandolinas, batons. cosm`aaas para o :novela, auto-caminhões, aviões, amor
mento da cutis. pon-pons. pó de
cabeio. pestanas. cibos • bigodes cra- istegrantes, aros para bicicletas, auto
CEVA
arroz
voas, weine para limpeza da ode
Ind. Brasileiro\
•,
tecedores, alavancas de cambio. .barcos
"- Classe 46
para base de pó de arroz cremes para breques. braços para veículos, bicicle
•
Classe 11
• pele. carmins. cheiros em pastilhas, tas. carrinhos de mão e carretas, camiAlvejantes. amidos, anta água de lavaUm espremedor para legumes
cai tabletes. ern lentilha,. em toaciscos nhões, caminhonetes, carros-ambulantes.
deira, água sanitária, cera para soalhos,
Teirno n.. 620.566. de 10-12-63
e em pilulas, cremes para barbear, cre- carros-tratores, carros-berços, carros
detergentes, esponja de aço, faistoros.
Expresso Gardenia Ltda.
mes dental, depilatolos, desodorantse, tanques, carros-irrigadores." carros-carlã de aco, pomadas para calSão
dissolventes esséncias, estratos, esto- roças, carrocerias, chassis, chapas, cir•
çados, palha de aço, preparados para
to para perfumes. esmaltes para unhas, colares para veiculos, cubos de veípolir e limpar mOeiras vidros. metais
escovas para dentes. abelo. roupas. culos, carrinhos para maquinas de ese objetos. panos para polir e para limcibos e unhas, taxadrues para o cabelo. crever, corrediços para veículos.. cubos
peza. panos de esmeril e material abra.
Classe 33
pestana. cibos t bigodes. fivelas para de rodas, colmeias para radiadores de
soro empregado na limpeza de metws e
---- Transportes de passageiros
o cabelo. glicerina perfumnia para uso veiculos. desligadeiras, estribos escaobjetos, sabões em geral e saponaceos,
de toucador, grampos oara o cabelo. das rolantes, elevadores para passagei.
veias e velas a base de estearias.
Têm:no n. 620.567, de 10-12-63
geleia de petroleo perfumada, lapis pa- ros e para carga. engates para carros.
sabões 'em pó, m flocos, , esponjas de
Bolsa de Imóveis do Estado de
limpeza
ra maquilagem. lança-perfumes. loções, eixos de direção. freios, fronteiras para
São Paulo S. A.
liquidos, dentifricios em pasta. em is- velculos, guidão. locomotivas, lanchas,
São Paula
Tênmo n. 620.572, de 10-12-63
baia em creme e cm' elixir e em p& motocicletas, molas, motociclos, motoBeagá S. A. Industrial de Eletrônica
líquidos para ondulação .pc,manente, cargas, :noto timões manivelas, navios.
LA PLAGE-.
Rádio e Televisão
lixas para unhas. 'actue. óleos para o ónibus. para-choques.. para-lamas, para
PALACE HOTEL
São P..tnin
cabelo, pastas e pos para dentes, per- brisas; pedais, panteies, rodas para biGuanabara. fumes petroleos para uso de toucador, cicletas, raios para veículos, raios para
Classe 33
BEA01
pastas e pós par as urdias pon-pons bicicletas, reboques, radiadores para vet.
• Título
i ndaStri8 Brasileira
para pó de arroz, papeis perturnados, culos. rodas para veiculos, selins, tiacarminhos. e com pó de Iam pentes
torantes para veiculo* vagões.
Térmo n. 620.568, de 10-12-63
Classe 8
pomadas ertuniadas ara o embelezai:gen- velocípedes, varetas de controle de afo- Sociedade de Empreendimentos Liloru da cutisa on-ons. pó de arroz, pastas gador e acelerador troleis. troleibus, va. . Instrumentos de precisão, instrumentos
rãnebs Ltda.
científicos, aparelhos de usa conjura;
:Ientifricias. porta-pó d •arroz, portaraes de carros. toletes para- remos
São Paulo
Instrumentos t aparelhos didáticos; molperfumes. rouges, redes para o cabelo,
Termo n. 620.562, de 10-12-63
LA PLAGE- n
des de tócla a espécie: acessórios de
sais perfumados para o banho, sabões
Imobiliária Santa Helena
aparelhos elétricos (Inclusive válvulas,
e sabonetes. peituine em massa, em
PALACE,ECTEL
São Paulo
lâmpadas, tomadas. fios, soquetes, etc.);
barra, em bastões
Guaruja —
aparelhos fotográficos. cinematograticos,
Tétano n.• 620.555. de 10-12-63
máquinas talantes, etc., discos gravados
Ulisses — Turismo e Editorial Ltda.
e filmes revelados, corta circuitos elé•
• Classe 33
São Piado
tricos automáticos. fornos elétricos auTitulo
tomáticos, ventiladores, extratores, exausULISSES
tores ,evaporadores. Injetores de com..Tnd. Brasi104**
Termo n. 620.569, de 10-12-63
bustível, economizadores de combustiSociedale
de
Empreendimentos
Litovel, compressores. impulsores condoiClasse 50
zaneos Ltda.
sadores, refrigeradores, ejetores, reterImpressos
São Paula
nadores e geradores elétricas coavasores
elétricos, inversores eléticos, aqueTema) n.° 620,556, de 10-12-63
DE
cedores de água de atmentaçaca regeneBar e Lanches Tapajós Lida
EMPREENDIMENTOS
radores de gás. permutadores de calor,
São Paulo
LITORÂNEOS LTDA
reguladores de velocidade, auper-carre- •
TAPAJOS
sadores, conjuntos de . alternadores, roda
Home
civil
Ind. Brasileir,
de água. controladores
Classe 50
Termos ris. 62(1.570 e 620.571, de
Classe 50
uso
da
requerente
Papéis e impressos de
Termo n. 620.576, de 10-12-63
10-12-63
Impressos
Anar Blanes Sorlano el Cia. Ltda.
Orgave — Organização de Vendas
Taro° n. 620.563, de 10-12-63
São Paulo
Tê-mo n.° 620.557, de 10-12=63
Ltda.
Marcel Modas S. A
São Paulo
Lanches "Louzan" Ltda.
São Pata()
São Pan1.3
para máquinas de escrever. móaais pa-i
levisào. molduras para quadros N araretratos poltronas. poltronaa-carras.
prateleiras pinta-chapéus. sotas,
sotas-camas. • travesseiro* e
vitrines

Termo á. 620.558, de 10-12-63
Irmãos Tanabe Ltda.

--GARD3NI

Est.S.Paulo

socIEman

PLAST1COS-ANAR

LOWAN
Ind. Bradileirt.
C'asae 50
Imnresxra

• MARCEL
MODAS S. A4
Nome comercial

.ORGAVE

/

Classe 43
Para distinguir setigorr.de loutador e
perfumarias em geral: Almiscar. água

IND. BRASILEIRA

Classe 28
Para distinguir: Artetatoa de material
plástico e de nylon: Recipiente* fabrl.

1172 Têçça-feira 14
(Mdot de material plástico, revestiramtas -confecciónados de substâncias ',militada e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas caixas, carteiras, chapas. cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
Caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material olástico para
baterias, coadores, copos. canecas, co.
'heras, conchas. cestas para pão cesti.
nham capas para álbuns e para Urros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos. cavachos, codores para chá, descanso para
,pratos, copos e copinhos le plásticc
paar sorvetes, caixinhas de plagie°
para sorvetes, colherinhas. pa3mhas,
garfinhos de plástico para sorvetes. forminhas de plástico para sorvetes discos
de mesa, estojos, estojos para óculos.
embalagens de material plást.co embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites vara 'tataca&
veia, massas anti-ruidos. ascoacoras de
pratos. funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, fios de ceiu'ose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarni,
ções para chupetas e mamadeiras. guar
nições para porta-blocos, ,uarnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes. guarniçõe's de ma.
terial plástico para utensii.os e objetos.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
para cortinas, jarros. laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
orinóis. prendedores de roupas. miradores para mtveis, pires. pra . as paliteiros, pás de cosinha, pedras ;meies arti.
ficials, porta-pão, pulseiras para reló.
gios. Protetores para documentos. pu.
xadores de água para 'uso doméstico,
porta-copos. porta-fiqueis. porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites rodiabas. recipientes, suportes. sapo: tes' para
guardanapos, saleiros, tubas, tigelas.
tubos para ampolas. tubos pura seringas, travessas. tipos de material piás_
esmeril em pedra, em pó, em disco.
eln-, pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos
anéis, carretéis para tecelagem e 1".3rnições de material plástico para inchis.
tico, sacolas, sacos, saquinh as vusilhamen para acondicionamento. casos,
caras, colas a frio e colas não incluidos
em outras classes, para aorracha.• para
cornasses. para marcineiros. para sada.
teiros, para vidros, pasta acidava ~a
correias. pasta e pedras oara afiar
Termo n. 620.573, de 10-12-63
rrabulsi — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São

TRABULSI
ElWRESNDIMENTOS
IMOBILIARIOS IEDA,
TIL,
Nome civil
Têmio n. 610.574, de 10-12-63
rrabulsi — Empreendimentos Imobiliários Ltda.
São Pauis-

TIL

TRABULSI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Classes: 16, 33 e 50
Insignia comercial
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Ténmo a. 620.577, de 10-12-63
Maude de Miranda Fusco
São Paulo

LIVINISTER
tADLUNISTRADOE1A
DE BENS
Classe 50
Titulo
Termo n. 620.578, de 10-12-63
Artgatos de Concreto
Arcoma
Santa Maria Ltda,.
São Palito

Classe 16
Insígnia
Têrmo n.° 620.579, de 10-12-1963
Artefatos de Concreto
Arcoma
Santa Maria Ltda.
São Psulo
"-e-

SANTA MAEIA
Ind.. Brasileirrs
Classe 16
Artefatos de concreto em geral

Termo n.° 620.580, de 10-12.1963
Arcoma — Artefatos de Concreto
Santa Mar.a Ltda .
São Pau'o

ARO 011A.

Ind. Brasileira
Classe 16
Artefatos de concreto em geral
Termo n.° 620.581, de 10-12-1963
Produtos Químicos Mec Ltda.
São Paulo

MC •

Ind.. Brasileira
Classe 1
Artigos da classe .
Termo n.° 620.582, de '10-12-1963
Olaria Regina Célia Ltda.
,São Pa'i'o

REGINA CELIA

Ind. Brasil eira
Classe 16
Telhas e tijolos
Termo n.o 620.583, de 10-12-1963
Olaria Regina C.él'a Ltda.
São Paio

• OLARIA
, REGINA CELTA
- lasse 16
Titulo
Termo ri.° 620.584, de 10-12-1963
Olarla Regina Célia Ltda
São
•

• OLARIA
REGINA CELIA
LTDA.
Nome Comercial

Abril de 1964

tatos, rádios para w2om6veis, riam
Termo n.• 620.585, de 10-12-1963
Organização Imobil ária Luz Lar Ltda. receptores, rádios cujugados ou nao
com fonografos
São Paulo
LUZ LAR
Ind. Brasileir.
Classe In
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 presnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas 'para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cai, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, =pasmesbilizantes, 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
forrar casas, massas anti-ruidos
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, vitrês
Termo n.° 620.586, de 10-12-1963
Bar e Lanches Nossa Senhora do
Monte Serrat Ltda,
São Paulo
NOSSA SENHORA
DE MONTE SERRA
Ind. Brasileira

Classe 41
Cal él iquido, croquetes, pizzas e tortas
'.mo n.o 620.588, de 10-12-1963
A Esmagadora dos DomésNcos
São Pau.lo

A ESMAGADORA
DOS -DOMÉSTICOS
Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletricos e eletrônicos, partes e peças
dos mesmos: Alto-falantes, antenas,
agulhas para fonografos, aparelhos de
alta-fidelidade, amplificadores de som,
bobinas para rãdlos e televisbes, aparelhos para controle de sons, chaves de
tomadas, chaves automáticas. chaves
para antenas e fios terra. comutadores,
condensadores, aparelhos de comunica.
ção interna, discos gravados, chaves
de ondas, chaves de salavancas, chaves
elétricas, chassis para rádios, diais, aparelhos de intercomunicação, aparelhos
de frequencia modulada, fonografos, fios
para eletricidade e fios terra, aparelhos de frequencias modulada, fusiveis,
fitas magneticas, geradores automáticos,
geradores estatico e elétricos de alta
Srequencia que funcionam com válvulas,
interruptores, imans permanentes para
rádios, gravadores de fitas, gravadores
de discos, aparelhos luminosos, lampa.
das, isoladores de corrente, microfones,
mostradores de sadios, máquinas falantes, pilhas secas, pilras elétricas, plugs
pick-ups. para-raios potenciómetros, escalas de vide°, resistencias elétricas,
-aparelhos recetores de sons, rádios, te.
lays, redutores, rádio-fonografos, mos.

Térmo ri.° 620.589, de 10-12-1963
Bar e Restaurante "B.B." Ltda.
São Paulo

B. B.
frtd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 620.590, de 10-12-1963
Lanches Pérola Ltda.
.São Paulo

PEROLA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 620.591, de 10.12-1963
Depósito Aparas de Papéis Tapes Ltda.
São Paulo
TAI-1;5

Ind. Brasileira

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, conferi, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, env6lucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas,
/Olhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio, .
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par çorrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palal higiénico, papel • impermeáxel.
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, aacos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel.
Termo n.° 620.592, de 10-12-1963
Altnec Comércio e Importação Ltda.
São Paulo
ATAIRC

Ind. tsrasi/eira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico. revestimentos confeccionados de substancias
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos. bules bandeias,
bases para telefones, baldes. bacias.
bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas,

•
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•• caixas para acondicionamento de ali- Tèrmo .n.° 620.596, de 10-12-1963
Bar e Lanches Miramar Ltda.
mentos. caatas . de material plásaco
S'ão Pau'a
para baterias. coadores. copos. caneca&
colheres, conchas. cestas para pau, cesMIRAMAR
tinhas, capas para álbuns e para livroa.
orasi/eira
cálices. cestos, castigais para ve'asa
Classe 41
caixas para guarda de objet o Cartuchos.'
coadores para chá. descansa , para praBar, lanches em geral
tos, copos e ccpinhos de plásticoa para
sorvetes. caixinhas de plástico para sor- Tarai os na. 620.598 à 620.6.1, de
10-12-1963
vetes. • colherinhas. pasinhaa. garfiahos
Empreend alentos c
S .A .
de 's plásticos para sorvetes, torasinhas
Part:cipaçóes
de plástico para sorvetes, discos de
São Paulo
mesa. estojos. estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes. estojos para objetos, espumas de
aviou. esteiras, enfeites para automóORGANIZAÇIUS
vel& escoadores de pratos,„ numas mita
UNIBRÁS
vindos, formas para doces, 'fitas Lsolantes. filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições.
Classe 3a
guarnições para chupetas e mamadeiras,
Titulo de Estabeleaimento
guarnições para porta-blocos. guarniClasse 33
ções para liquidificadores e para bateTitulo de. Estabelecimento
deiras de trutas e legumes, "guarnições
Classe 33 ..
de material plástico para utensílios e
Titulo de Estabelecimento
objetos. guarnições para bolsas. garfos,
•
Classe 33
galarias para cortinas. jarros, laminados
Titulo de Estabelecimento
plásticos. lancheiras, rnantegueiras, malas. mimais. prendedores de roupas, pu-- Térmos na. 620.602 e 620.603, de
xadores para móveis, pires, pratos, pali10-12-1963
teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar- Lubarsa — Lubrificantes Bardahl S.A.
lidais. porta-pão, pulseira* para relóIndústria e Comftcla
gios. protetores para documentos. puSão Patla
xadores de água para uso doméstico,
porta-copoa. porta-n,queta, porta-notas,
porta-documentos. placas. rebites, rodanhas. recipientes. suportes, Importes para
ladrilhos e adesivas para azulejos,
peças carretéis para teca:agem e guarnições de material plástico para indústria. textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos. saleiros, • tubos, tigelas,
tubos para ampolas. tubos arara seringas. travessas. tipos de material plástico. sacolas. sacos, saquinho', vasilhames para acondicionamento. vasos .
caras. colas a trio e colas /seu snclusdas

em outras ai Rases. para borracha. 'para
curtumes, para marcineiros, para carpia.
tenros. para vidros, pasta adesiva para
correia. pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para aliar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
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Termos ns. 620.604 e' 620.605, de
10-12-1963
Lubr.ficantes Bardahl S.A.
Lubarsa
Indústria e Comércio
São Paula

cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
I preparada, glicerina para uso na indústria, hipusolfito de sódio. iodureto
de amõnio, idrosolfito, laca, massa á
base de óleo para correção de pint•iras,
nitrato. óleos, potássio de aódia
tássio para uso na induaria. secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes a álcool
Tênnos as. 620.608 e 620.609, de
10-12-1963
Lubarsa
Luhr.ficantes Bardahl S
Indústria e Comércio
São Paula

'&
Classe 47
óleos combustivela s a. óleos
lularificanses
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar. aluma
nio ern pó para pintura, 4.,:ldo nítrico.
alumen, água oxigenada. agua raz, álcool para fins industriais alvaiade,
anti-corrosivos, ácido arsênica, brilhantes a óleo.. bromoreto de asnõnio,
matos. cloreto de sódio. cloreto de
amônio, cloreto de potássio, caraortato
de sódio, corantes para uso na industria
mineral. creosoto para indústria, carbonato de magnésio. cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio ioduretc

Classe 47
Graxa óleos combustiveis e óleos
lubrificantes
Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar alumía
nio em pó para pintura, a,aoc nane°,
alumen, água oxigenada, agua raz. álcool para fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos. ácido 'arsèniet, brilhantes a óleo- bromoreto de atnanio,
matos, cloreto de sódio, cloreto tis
amônias, cloreto de potassa) carbonata
dt sódio, corantes para usa na indústria
mineral, creosoto para indústria. carbm
nato de magnasia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para aso na indústria, hiposolfito de sódio. Ioduretd
de amónio. idrosoltito, laca massa
base de óleo para correção ie pmt,icas,
nitrato, óleos, potássio de sódio. ao,
tássio para uso na indústria Ser3::tei
para tintas, sais de araênico usados
na indústria, sulfatos, tintas. tintas a
álcool, vernizes a alcool
Termos as. 620.610 a 620.613, de
10-12-1963
Lubarsa
Lubr.ficantes Bardahl S.Am
Tndústria e Comércio
São Paulo

tiraza,

de amônio. idrosollito, laca. m assa a

base de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos, potássio de sódio potássio Para uso na indús tria. sacantes
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sultatos, tintas, tintas a

álcool. .vernizes a aicool
.
Classe 47
Graxa, óleos combustíveis e óleos
Termos
ns. , 620.606 e 620.607, de
lubrificantes
10-12-1963
Classe
1
Lubarsa
Lubr.ficantes
Bardahl S.A.
Tarmo n. o 620.593, de 10-12-1963
Azul da prérsia, azul ultramar, alumíSantoro Antonio
Indústria e Coméroa"
nio em pó para pintura, ácido nítrico,
São Pau'
São ,Paala
alurnen, água oxigenada, água raz, álcool . para fins industriais, alvaiade,
ATLER
anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhanInd. Brasileira.
tes a óleo, bromoreto de amônio, bicrOClasse 34
anatos, cloreto de sódio, cloreto de
Cort nas, cortinados, passadeiras e
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
tapetes
mineral, creosoto para indústria, carboTermo n.° 620.594, de 10-12-1063
nato de magnésia, cloreto de zinco,
Novidades Shll la
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
São Paulo
preparada, glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio, iodureto
de amônias, Idrosolfito, laca, massa à
*SIM
base de óleo para correção de pinturas
Brasileirt
nitrato, óleos, potássio de sódio, potássio para uso na indústria, secantes
Classe 50
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
Impressos
álcool, vernizes a álcool
Classe 47
Graxa, óleos combusttvels e óleos
n." 620.597, de 10-12-1963
Termo
n.9
620.614,
de
10-12-1963
- lubrificantes
lb:ara: S.A. — Empreendimentos e
Lubarsa
Lubr.ficantes Bardahl S.A.
Participaçõas
Classe 1
Indústria e Comércio
São Paulo
Azul da prérsia, azul uRtamar. alumfSão Pau o,
aio em pó para pintura, ácido nítrico,
VIAJE TRANQUILO.PARA MANTER A QUADRI- alumen, água oxigenada. água raz, álcool para fins industriais, alvaiade,
LHA AFASTADA USE BARpAlli anti-corrosivos,
ácido arsênico, brilhantes a óleo, brocnoieto de amanha, bicromatos, cloreto de abai" cloreto de
amónia', cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carboClasses: 1 e 47
Insígnia Comeac,a1
nato de magnésia, cloreto de zinco,
Frase de propaganda

.1

Classe *rt
Graxa, óleos combustíveis e Ileos
lubrificantra
Classe 1
.
Azul da prérsia, azul ultramar,"alumialo era pó 'para pintura, ácido nitrico,
alurnen, água oxigenada, água raz. álcool para 'fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos, ácido arsênico, brilhantes a óleo, bromoreto de amianto. bicromatos, cloreto de sódio. cloreto de
mi:Anais. cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, carbonato de, magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para uso na In-
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dústria, hiposolfito de sódio. loduretoi- Termo a.' 620.619 ale 10-12-1963 tássio para uso na indústlia secantes
Termo n. 620.679, de 10-12-63
Se amenuo, idrosolfito, laca, massa ubarsa
aL
Lubriaicantes Bardahl S.A. para tintas, sais de arseuico- usadas
Apparecido Baptista Mendes
base de óleo para correção de pintu ras.
na indústria, sultatos, tintas, tintas a
Indústria e Comércio
São Paulo
nitrato, óleos. potássio de sódio, poálcool, vernizes a aicuol
São Paia°
tássio para uso na indústria. secames
Termo n.° 620.625, de 10-12-1963
pare tintas, sais de araénico usados
Jo: rui New Promo;ões
Publicidade
na indústria, sulfatos, tintas tintas a
CUIDADO'
Limitada
álcool. vernizes a á!cool
São Rau)
Classe 47
-Graxa, óleos combusríveis e óleos
JORNA! JE ANI1NCI0S
lubrificantes
o
Classe 1
JORNAL NEW PROMOÇOES
Azul da prérsia, azul ultramar. alurni
— PUBLICIDADE LTDA
aio em pó para pintara, acida nitrico Pode na o chegar
ao hm
alumen, água oxigenada, água raz, álClasses: 1 a a,cool para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos, ácido arsan.co, brilhanFrase de propaganda
Nome Lomerciai
Classe 32
tes a óleo. bromoreto de aclamais. bicroTítulo
matos, cloreto de sódio. coreto de Tarai° n.° 620.620, de 10-12-1963
Te
mas
os.
620.626
à
620.628,
de
T ai sarsa
Lubri‘icantes Bardahl S.A.
amónio, cloreto de potássio. carbonato
10-12-1963
Termo n. 620.631. de 10-12,63
Indústria e Comércio
dé sódio, corantes para uso az indústria
Jornal New R
-Can — Public dade Fertilin
FertlIN.antes e Inseticidas
minerai, creosoto para indústria. carbo- •
São Paliar
Lim;tada•
Ltda.
nato de magnésia, cloreto de zinco
O Ot CARONA
Sio Paulo
São raulo
cloreto de dila°. esmaltes. goma-laca
A ClARIMUNDA DE-tilf Maga
preparada, glicerina para rso na indústria, hiposolfito de sóchu. iodarei()
Classes: 1 a 47
FERTILINIZ APO
de amônio. idrosoltito. laca, massa à
Frase de propaganda
base de óleo para correção le pinturas,
Ilkia BRASILEIRA
—
nitrato, óleos, potássio de sódio po- I Teimo na 620.621, de 10-12-1963
Classe 2
tássio para uso na indústaa secantes Lubarsa
Lubriacantes Bardahl S.A.
operações e sisAdubos
e
pre
parados,
para tintas. sais de arseiarn usados
Indústria e Comércio
temas de adubação foliar ou pelas
na indústria, sulfatos, aa
ntas tintas a
Saci P all
folhas
álcool, vernizes a ataco]
Termo ma 620.632, de 10-12-63
Trmo . n.° 620.615, de 10-12-1963
Jodic Móveis e Decorações Ltda.
Lubarsa
Lubriacantes Bardahl SÃ.
São Paulo
Indústria e Comércio
São Pata.)

NAO VIAJE COM

A CL ARIMUNDA

lia

VARA SE PROTEGER DE SURPRESA

CUIDADO COM
CIARIMUNDA

Classe '50
Para distinguir e proteger o timbre da
ela esta C.2)rcompanhada
I
DESAGRADÁVEIS USE
requerente a ser usado em papéis de
j carta, papéis de ofic o, memorando, [aClasses: 1 a 47
tura, recibos, contratos, cartões de viClasses: 1 a 47
Frase de propaganda
!sitas e comerciais, envelopes, vales, duFrase de propaganda
Tèrmo n.° 620.622. de 10-12-1963 ' plicatas, notas promissórias, letras de
I câmb o, cheques, ações, apólices, debanTermo n.o 620.616, de 10-12-1963
Clave Indústria Química Ltda.
•tures, assagens aéreas, rodoviárias fermbarsa
Lubra.icantes Bardahl S.A.
São Paulo
i roviáriaa e marítimas, bilhates, folrinhas
Indústria e Comércio
e bilhetes de excursão
São Pania
Claase 32
Para distinguir: Tornais, revistas e pu.
NO DEIXE A TURMINHA BRAVA
blicações era geral albuns. programas
radiofónicos,
peças teatrais • cinematca
ISSALTA-10. USE BÁRDÁHL
gráficas, a saber: albuns, 'ciriais. publicações em geral, programas radiofóClasse 46
nicos, programas televisionandos, peças
Classes: 1 a 47
A:tigos da classe
teatrais e cinematográficas. revistas
Frase de propaganda
Classe 33
Termo n.° 620.623.. de 10-12-1963
la roaganda e ublic dada eia geral 'em
Têrmo n.° 620.617, de 10-12-1963
Etrusca — Mármores e Gran tos Ltda. Jornais,
revistas, rádio, televisão, cineLubarsa
Lubriacantes Bardahl S.A.
São Paula
mas, teatros, recintos abertos ou fecha- Indústria e Comércio
dos Intermediação de negócios, prosETRUSCA
São Paulo
pecção de mercados, .nvestimentos indrasileira
corporaçaes, loteamentos, compra e venClasse 16
da
de terrenos, organização de clubes,
Artigos da classe
clubes de campo, clubes praieiros, clubes
Termo n. 1, 620.624 de 10-12-1963 -ribeirinhos. clubes náuticos, clubes -esIndústrias Químicas "Benco" Ltda. portivos, clubes recreativos, clubes cidturals, organização de empresas, repreSão Pau'o
sentações, organização de exposição-feBENCO
ras, participações de negócios ppo conta
Ind.
Braeileira
ela pertence a "turminha brav
própira ou de terceiros, corretagens,
operações bancárias, planejamentos coClasse I
Azul da prérsia, azul ultramar. alumi- mercia:s e industriais, administração de
Classes: 1 a 47
nio orn pó para pintura, ácido nitrico, bens, condomínios, edificações e pavialumen,
água oxigenada. agua raz ál- mentações, exploração de sítios e fa• Frase de propaganda
cool para fins industriais, alvaiade. andas, orientação agrícola, promoção de
antacorrosivos, ácido arsênico brilhan- turismo, exposições e clubes de arte
Urino n.° '620.618. de 10-12-1963
Lubarsa •-• LubriSicantes Bardahl S.A. tes a óleo. brotnoreto de ~Sitio. bicroTermo n. 620.630, de 10-12-63
matos, cloreto de sódio. cloreto de Urbiplan
Indústria e Comércio
Sn Ltda. — Planejamento
amanha cloreto de potássio, carbonato
São Paulo
e Urbanização
de sódio, corantes para uso na Indústria
São Paulo
mineral, creosoto para Indústria, carbo:(1YRE SEU CARRO OfTURMINHA
nato de magnésia. cloreto el* zinco.
URBIPLAS
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
S/C. 1/21/1—
IRAVA1=1 USE
preparada. Ocarina para asa na inPLANEJA.laNTO
dústria, hiposolfito de sadio iodnreto
R tnukirrzAçIc
de amaria), idrosolfito. laca massa A
Classes: 1 a 47
base de óleo apara correção ir pintaras,
Frase de propagand
nitrato, óleos, potássio 1e 46dio. no
Nome . civil

e"DAFiç.

totk°'"
NAO DÊ CARONA

CLARIMUNDA

gRpidgli

ODIC

ND. BRAME:RA
Laisse
Para distinguir: IVIóvein em geral, de
metal vidro, de aço ou inadata. estrilados ou não. inclusive móveis para tacrftório. Armários. armaãrios para banheiros e para roupas usadas, almotadai. acolchoados para móveis, bancos
balcões. banquetas. bandejas, domiciliares. OPTÇO8. biombos. cadeiras, caranhoa
para chá e café conjuntos para tici•
mitórios. conjuntos para sala de ,antar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, fardar e praia. conjustos de
armários e gabinetes para copa e coainha, camas cabides, cadeiras gira:.
tórias. cadeiras ck . balanço, caixa de
rádio, colchões. colchões de mola, dispensas, divisões clivam discotecas de
madeira. espreguiçadeirasi guarda roupas. estantes, mesas. mesinhas mesa
nhas para rádio e televisão. mesinha'
para 'máquinas de escrever. móvel,' nalevisão, molduras para quadros portaretratos poltronas. poltronas-ramas,
prateleiras porta-chapéus. sotas,
sofás-camas. travesseiros e
vitrine*
Termo n.° 620.633, de 10-12-63
Fartilin — Fertilizantes e Inseticida?
Ltda.
São Paulo

f*ERTILINIZAR
W. BRASILEIRA
Classe 2
Adubos e preparados e sisarnas de
adubação foliar pelas folhas
Termo n.° 620.634, de 1012-63
São Rafael Tecidos e Retalhos 5, A.
São Paulo
SIO RAFAEL

Ind.

Brasileire

Classe 50
Impressos
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Termo n. 620.651, de 10-12-63
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas. estuque, emulsão de Labor Imóveis e Administração S/C
São Paulo
base asfáltico. estacas, esquadrias, estru41
turas metálicas para construções, lameLABOR
•
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
COW FIDES DE
- Ind. Brasileira
de junção. lages, lageotas. material isoMOLAS E MOVEIS
lantes contra frio e calor, manilhas. masClasse 50
ESTOFADOS
sas para revestimentos de paredes, ma- Administração de bens, compra e venda
ARTEFLEX
detraa para construções. mosaicos, prode imóveis e loteamentos
dutos de base, asfáltico, produtos para
Classe 40
Termo n. 620.652, de 10-12-63
tomar impermeabilizantes as argamasColchões e móveis
Loja Nova Holiday Ltda,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paula
gulho, produtos betuminosos. impermeaTermo n. 620.636( de 10-12-63
bilizantes. liquidos ou sob outras formas
Bar e Confeitaria Recreio Ltda.
NOVA. noup4
para revestimentos e outros . usos nas-Paraná.
Ind.. Brasileirk
construções, persianas, placas para paRECREIO
vimentação. peças ornamentais de cimenClasse 50
Ind. Brasileira
to ou gesso para tectos e paredes. papej
Impressos
para forrar casas, massas anti-ruidos
Classe 41
620.653.
de 10-12-63
n.
•
Termo
para uso nas construções. parquetes,
Sanduíches e' refeições ligeiras
Peenan
—
Artes
e
Decoração
Ltda.
portas,
portões.
pisos.
soleiras
para
por—
São Paulotas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taTermo n. 620.637. de 10-12-63
"Novifomi" — Comércio de Elementos cos tubos de ventilação, tanques de ciPEENA,N
mento, vigas, vigamentos. vitrós
de Decoração e Objetos Para Uso DoInd.. Bradleing
méstico, Industrial e de Escritório Ltda,
Termo n. 620.643, de 10-12-63
Classe 34,
São Paulo
Frigorifico Dado, Comércio, Indústria.
Cortinas, cortinados, pasadeiras,
Comissões e Participações Ltda.
NOVIFORM
tapetes
São Paulo
Ind. Brasileira
Termo n., 620.654, de. 10-12-63
Classe 11
DAC LO
Eletro-Graf Importação e Comércio
Maçanetas
Ltda.
São Paulo
Classe 41
Te-mo n. 620.638, de 10-12-63
Presunto, mortadela, linguiça, salame,
Pedreira Anchieta Ltda.
paio, manteiga, queijo e creme de leite
São Paula
ELEKTRO-CRAP
• •
Ind. .brasileira
Têmio n. 620.644, de 10-12-63
.
ANCHIETA
Comercial de Secos e Molhados Beira
Ind. Brasileira
Classe 32
D Ouro Ltda.
Classe 16
Peças cinematográficas
São Pa
Pedra britada
Termo n. 620.655. de 10-12-63
SEIRA. !POMO
Termo n. 620.639, de 10-12-63
Otávio de Nechile
Ind.
Brasileira
Renato Barella
São Paulo
São Paulo
Classe 41
PR ODUT OS
Para distinguir genéricameate produtos
C OFLrt EP+ rirF
alimentícios
Termo n.' 620.635, de 10-12-63
Irmãos Nagano Ltda.
São Paulo

N DIA1V A

DO BRASIL
Classe 2
. Titulo de estabelecimento
Termo n. 620.690, & 10-12-63
Comércio, Indústria e TransCitran
portes . Ltda.
Rio Grande do R,•/

CITRAN
Ind. Brasilelra

Termo n. 620.641. de 10-12-63
Ataliba Motta
São Paido

ATALAIA
MARCAS E
PATEnTES

?én:3o n. 620.658. de 10-12-63
Alumínio ViNgeir Ltda.
São Paulo
ALUMINIO PURO.

O PARAIZO
DOS CALÇADOS
Classe 36
Título de estabelecimento
• Termo n. 620.647, de 10-12-63
Sociedade Avícola Boavistense Ltda,
São Pa-ln

Ind. Braéileira
Classe 19
Aves e ovos, animais vivos e caprinos
Termo n. 620.648, de 10-12-63
Eletro
Lapa Ltda.
São Paulo

LAPA
Ind. Brasileira

42
Vinhos

Classe

Têrmo n. 620.656, de 10-12-63
Raphael Prado
São Paulo

gscantogo

IMOBILIMIO

ISERMA
Classe 33
Titulo
Termo n. 620.657, de 10-12-63
Esportes Atalaia Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos
ATALAIA.
Ind.
Brasileira
Têrtno
n.
620.649,
de
10-12-63
Termo n. 620.642, de 10-12-63
Comércio de Indústria
Imigração e C. I. M. I.
Companh'a Brasileira
de Materiais de Incêndios Ltda.
Classe 49
Colonização Cobrirnco
São Paula
•
São Paulo
jogos. brinquedos, artigos desportivos e
pissatempos, a saber: álbuns para reC. 1. M. I,
COBRIUCO
cohar e armar aviões. aut,móvels.
Indd Draelleira
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone.
Ind.. Braeileira
Classe 50
cos. baralhos de cartas bolas para
Impressos
todos os esportes, brinquedos em forma
Classe 16
de animais, balões de brinquedo, bilhaTermo n. 620.650, de 10-12-63
Para distinguir Materiais oara construres, brinquedos mecânicos, brinquedos
Udo Osair Jauche
ções e decorações: Argamassas • argila.
- Srío P31:1:1
em forma de instrumentos musicais,
areia, azulejos batentes. balaustres. blobrinquedos em forma de armar, brinCAlt
COSTEIRO
cos de cimento blocos p ara pavimentaquedos
de borracha com ou sem asso.
Ind. Brasileira
ção. talhas cimento. cal cre chapas
vio. carrinhos, carrocinhas, caminhões,
Isolantes caibros. caixilhos, colunas,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
Classe 41
chapas para coberturas caixas d'água.
para
esporte, cartões para 16to, tadCafé
em
grão,
torrado
e
moído
caixas para coberturas, caixas d'água.
.Classe 33
Titulo de estabelecimento

nhaa de brinquedo, .casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes 'com fdlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas' de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jeigo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte.
ganchos para pesca, guisos para crianças, ha/teres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos dá
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de loco, máscaras carne
valescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias ch. brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes piões, petecas.
plarquctas para ginástica, 'peças . de
jogos de damas. dominó e xadrez; pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
ilesas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de penca, redes para
jogos, rodas de roletas, revó b -er de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para 'brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins

Termo n. 620.645, de 10-12-63
- Irmãos Koike Ltda.
São Pau'a

BOAVISTENSE

41
a,rmartses, lagostas e pe, , xes frigoríficos
Classe
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Classe 11
Bules, bandejas, baixelas, canecas, colheres, chaleiras, caçarolas, caldeirões,
expumadeira, facas, facões, garfos. panelas e serviços de metal para chá e
café
Organização Técnica Instaladora Otil
Temi() n. 620.659, de 10-12-63
Organização Tésnica Instaladora Otil •
Ltda.
São Paula

IndnLrasizelra
Classe 50
Impressos
TAenia n.o 620.660, de 10-12-63
'Thais Modas Ltda.
São PaalTlIkIS
Ind. Brasileira\
Classe 36
Para ilibèinauir: Artigo. de vertuliice
e roupas feitas eue geral: Agasalho.,
aventais, alpercatas, salguei. blueest.
botas. botinas. 131~ 4 boinas, baba,
doures, bonés. capacetes, cartola& airi.
puçaa, asneio colei" cepa. dugelli

-e I /6 Terça-feira
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..„ tachecoS.- calcados, :ha p éus,. ..ántus.
, cintas, cOenbinações, éarptahos. ea 14,3f
de senhoras e de crianças, calções. cai;as. camisas, camisolas. camisetea. cue, tas, ceroulas. colarinhos. cueiros, es as.
„casacos. chineleis 'dotamos echa..aes:
a fantasias. tardas para mintarese co'es
,1ais traldas galochas. gravata.4 gor.. soa, jogos de 'ingeria. laque-as:' .coues:
luvas. •ligas, lenços, manaia me:as
Matess. mantas. mandrião, CT'clutilhaS: pa.;ietén palas. penhoar. pulover. pelerinas.
t Petigas . ponches. polainas. plainas; pu.
quanonos. regalos.
_Mos. perneiras

feites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeira
formões,
foices, ferro para cortar capim. ferrolhos, lacas: tacões, fechaduras, ferro co.

truta ilrasileita

Ter-1110,n." 620.662, de 10-12-63
Drogacerta Ltda.
São Paulo

iND BRASILEiRsi

1

Classe 41
'Para distinguir: Pães, bolos, biscoitos,
roscas, sanduíches, empadas, pastéis,
tortas e café
\,

Têrmo n.° 620.664, de 10-12-6'3
--llstamparia Grepa Ltda.
"s ão Paulo

tiçais, colheres para pedreiros colentes, cabides, chaves, cremones chaves
de Parafusos, conexões pare encanamento. colunas, caixas de metal para
portões. canos de metal. chaves de fenda. chave inglesa. cabeções, canecas.

copos, cachepots, centros de mesa, CDqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores distintivos, dobradiças: enxadas,
enxadões. esferas. enaates, esguichos ca.

•••n•

Termo n..9 620.672, de 10-12-63
Clave Indústria Química Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir i" Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto-

Artigos da classe
Termo n.° 620.675, de 10-12-63
Mercantil Ltda.
Marcopolo
São Paulo

6

Exportação Ltda,
São Paulo

AVIMPEX
IND. BRASILEIRA

Termo n.° 620.668, de 10-12-63
Comércio e Representações Erdos Ltda.
São Paulo
n

ERDos

Classe 46
Artigos da classt
Termo n.0 620.673, de 10-12-63
Thereza Clotilde Bertozzo
São Paulo

bit LPW
Ind.
Brasileira
Classe 36

MARC OPOLO

Ind. Brasileira
Classe 33
Exportação,, importação e representa
ções em geral

620.677, de 10-12-63
Engenharia e Construções Ltda.

Termo n.•

Selo

São Paulc
IND. BRASILEIRA

engates para carros, eixos de &seção
freios, fronteiras para veículos guidão

locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas,- navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para veículos. selins. tricicles tirantes para veículos, vagões. sttlocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus,' ~asa de
carros, toletes para carros

PRECO DO

Ind.S.Stgaellei.ra
Classe 16

Para distinguir: ,
e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto-

móveis. auto-caininhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcb-s
breques. braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, camiIND. BRASILEIRA
nhonetes. carros ambulantes, caminhões.
merelemea"
carros, tratores carros-berços, Ca rros.
tanques. carros-irrigadores, carros carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculas
Classe 1!
carrinhos para máquinas de escrever,
Ferragens. ferramentas de vida espécie, corrediços, para veículos, direção, desli.
tutelaria em geral e outros artigos de
estribos, escadas rolantes, elemetal, a saber: alicates. alavancas. ar , gadeiras,
mações. para óculos, arruelas. argolas. vadores para passageiros e para carga
aldravas, armações de metal. abridores
de latas, arame liso ou tarpudo assadeiras, açucareiros: broca, bigornas. baixelas. bandejas bacias, baldes. bcriboMeses, bules: cadinhos cadeados.Uas-

.IND. BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe

acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

• Classe

Classe 21

GREPA

DKWOLKS

DBAGOBYL
Ind. Brasileira

Ternio n;° 620.667, de 10-12-63
Avimpex
Comércio Importação e

•

VIMARANENSE 1

São Paulo

rantes para veículos. vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e

IND. BRASILEIRA

Termo ri, 620.663, de 1Q-12-63
Bar e Lanches Vimaranense Ltda.
São Paulo

Comércio e Indústria de
Malhai Ltda.

Para distinguir bronzinas e buchas aplicadas a motores

TOTAL BRONZ

PRORROGAÇÃO
INROGACERTA DA
Classes: 3 e 48
Titulo

São Paulo

Temo a.° 620.671, de 10-12-63
Dragonyl

m6Vels, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, 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 veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços. para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
reios, fronteiras para veiculos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocarg as. moto furgões.
maniVelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
rodas para veiculos, selins, tricicles. ti-

Totalbronz Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impress)S

Virmo a.° 620.666, ele 10-12-63
Auto Meca:liai DIcwolks Ltda,

muni a carvão, fruteiras, tuals," fôrmas
para ,,doces, freios para estradas de
ferro. frigideiras: ganchos. grelhas, gastos, ganchos para quadros,' gonzos para
carruagens; Insignias. litI145, lâminas, li- •
coreiros. latas de lixo, lacras machadi.
Mias, molas para portas, molas para
veuezianas. martelos, marretas, matrizes, navalhas: puas pás, pregos. para.
lusos • picões. porta-gelo, seiras porta.

, robe de -chambre roupão, sobretudos, pão. porta. jóiaspal,teiros, panelas; rolsuspensórirss, saidas de banho. sandálias, danas. ralos para pias, rebites regadoasveaters, shorts sungas. stolas, sou- res, serviços de chá e ,,a ,te; serras, serletés pala., penhoar pulovet. pelaram rotes. suchas sacarrolhas, ,esouras, talheres. talhacieiras torquezes tenazes.
vestidos
cravadeiras, telas de arame. torneiras.
Termo n.° 620.661, de 10-12-63
trincos, tubos para encanatseraos, trilhos
F- 14t riCa Bradla Ltda.
Par aportas de correr, aças tavessas,
São Paulo
turibulos: vasos vasilhames, verrumas
—
BRASILIA
Termo ri.° 620.665, de 10-12-63 •

Abril de 1964

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.

Classe 50
Para distinguir impressos em geral
Termo n.° 620.669, de 10-12-63
Lovas 6 Tecsi Ltda.
, São Paulo

nr=~0aMICIP

FRADI

IND. BRASILEIRA
[

Mr.

areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçâo, 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 função. !ages. 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, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes. liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pa-

Classe 6
vimentação, peças ornamentais de cimenPara distinguir máquinas para indústria tc ou gesso para tectos e paredes, papel
plástica a saber: prensas, moinhos. ruis- para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções. parquetes.
' turadoras e máquinas de olir
portas, portões. pisos. soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de ci
NúMERO DE HOJE: CR$ 5,00
mento, vigas, vigamentos, vitrds

