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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expedientc do Diretor Geral
EXIGÊNCIAS
Rio, •10 de abril de 1964
•
Termos:
N.° 88.629 - Frederico Antonello
- privilégio . de invenção - Apresente novos relatório' modificando o
título de invento da acôrdo com o
parecer do examinador.
Termo:
NP 111.666 - Rene Werner Steinacher - privilegio de invenção Apresente novos relatórios modificando o titulo de acôrdo com, o parecer
do examinador.
RECONSIDERAÇÃO DO
DESPACHO
Federico AntoneUo - no pedido
de reconsideração do despacho que
Indeferiu o termo 108.437 - privilégio de invenção para: Dispositivo
para a ligação e manobra de elemen-•
toa de forma ou caixa Oca para cavidade' alongadas em peças fundidas
de concreto - Reconsidero o despacho para, nos termos dos pareceres
técnicos, conceder a patente requerida, uma vez que o invento satisfaz
o' requisitos legais.
Indústria e Comercio Estainplast
Ltda. - no pedido de reconsideração
do despacho de indeferimento no
termo 114.972 - privilégio de invenção para - Aperfeiçoamentos em
tampas para frascos em geral - Em
face dos novos laudos técnicos- reconsidero o despacho que indeferiu o
pedido para efeito de conceder a patente. .;
MARCA DEFERIDA
Termo 447.717 - • Vulcânia de Romulo 86 Cia. Ltda.

el. 41 -

RECONSIDERAÇÃO DE
DESPACHOS
Fábrica de Brinquedos Lionella Limitada - recorrendo do despacho
que •indeferiu o termo 255.230 Lionella. - Tendo em vista o recurso interposto, e considerando os novos exemplares apresentados, resolvo
reconsiderar o despacho que indeferiu o pedido para conceder o registro
~ente Ora assinalar Bonecos •

N. 112.401 - Imperial Chernical
Industries Lhnited - Cumpra a exigência.
N. 112.720 - Sociéte Anonyme An•
INDUSTRIAL
dre Citroen - Cumpra a exigência.
N. 112.953 - Sarml S.A.Societe
Produtos de Toucador Land's Ltds.
figuras de animais confecionados com
Applications de Recherches Miniered
tecidos, nos termos doe exemplares - recorrendo do despacho que defe- Et4 Industrielles - Cumpra a exiriu o pedido de registro da marca: gência.
de fls. 15 - 17.
Lander - termo 425.732 - de LeisN. 113.822 - Dr. Ornar Gomes •-•
Caves do Retal() S. A.- Vitivini- der Co. Inc.
Cumpra a exigência.
cultores - recorrendo do despacho
N. 113.370 - Ente Nazonaie Duo..
que indeferiu o termo 300.893 barburi E.N.I. - Cumpra a exigênmarca Boussae - Tendo etn vista o
cia.
Divisão de Privilégios
recurso interposto, e considerando que
N. 114.386 - Unilever N.V. ,
invençãe
a requerente já á titular da marca
Cumpra a exigência.
com o mesmo nome, resolvo, de acôrN. 117.143 - American Cyanambl
EXPEDIENTE DO DIRETOR
do com a lei, reconsiderar o despaCompany -- Cumpra a exigência.
N. 119.370 - The Falk Corporation
cho que indeferiu o presente pedido
RIO, 10 DE ABRIL DE 19irs
- Cwnpra a exigência.
para efeito de conceder o registro
Notifciação:
N. 119.802 - Bernhard Theodoe
Unia vez decorrido o prazo de re- Pieper - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DO DIRETOR GEN. 120.940 - American Cyanamid
RAL REPUBLICADO POR TER curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n, 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias Company - Cumpra a exigência.
SAIDO COM INCORREÇÕES
- para eventua i s juntadas de recur- • N. 121.540 - Novo
Indust-1a1 Cor.
sos, e do mesmo não se tende vences: poration - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
nenhum interessado, ficam nOtilleaN. 121.948 - Alpha Research Corp
Jacques - Boutaud - recorrendo dos os requerentes abaixo menciona- - Cumpra' a exigência.
do despacho que deferiu o. termo dos a comparecer a êste Depatramen-i N. 122.217 - Cidifornia Researcli
a fim de efetuarem o pagamento
455.308 - Nyl Crimp - Mantenho to,
da taxa final concernentes a expedi- Corporation - Cumpra a exigência.
o despacho concessivo do registro, em ção dos respectivos certificados ráeno
N. 122.928 - The British Ortig
•face dos pareceres.
Rouses Limited - Cumpra a exigêntro do prazo de Sessenta Dias - na cia.
forma do parágrafo único do artigo
134 do Código da Propriedade Indus'=
N. 123.870 - Union Carbide CorDivisão de Marcas
trial.poration - Cumpra a exigência.
N. 123.871 - Vidros Corning BraPRIVILWIO DE INVENÇÃO'
EXPEDIENTE DO DIRETOR
sil S.A. - Cumpra a exigência.
DEFERIDO
N. 123.874 - .Pittsburgh Pinte
Rio, 10 de abril de 1964
Class Company - Ciunpra a exiTérmo 112. 52 - Método Para Pre- ela.
parar o 17 - Undecenoato do &M.aDIVERSOS
N. 123.876 1- Piti-sburgh Pista
diol - Requerente - Syntex S.A'.
Class Company Cumpra a exigênDr. Recordati Laboratório Farmacia.
EXIG 4N CIAS
cológico S. A. - no pedido de
N. J23.921 - William Vouglas MO
reconstituição do processo tt.° 155.842 • Fábrica de Tapetes São Carlos Li- Lains.Inc. - Cumpra a exigencia.
- marca: Follidiene - Preliminar- mitada - Opoente da Patente nuN. 124.098 - Schering AG. mente, reconstitua-se o processo, vol- mero 117.800 - Cumpra a exigenic. Cumpra a exigência.
tando a esta Divisão, posteriormente.
Sindicato da Indústria de Vidros e
N. 124.124 - Auto Mecânica JusCristais Planos e Ocos no Estado de sara Ltda. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
São Paulo - Opoente da Patente nuN. 124.105 - F. Iloffmann-La Ro•
DE RECURSOS
mero 119.8 1 - Cur,,••pia a exigên che & Cie. Sociéte Anonyme - Cum.
-cia. pra a exigência.
Rio, 10 de abril de 1964
Sindicato da Indústria de Vidros e N. 124.106 - Citas Pfizer & Co.
Cristais Planos e Ocos no Estado de Inc. - Cumpra a exigência.
Pucci S. A. Artefatos •de Borra- São Paulo - Opoepte da Patente núN. 124.111 - Ciba Societe Anonycha - recorrendo do despacho que mero 142.858 - Cumpra a exigên- me - Cumpra a exigência.
reconsiderou o pedido para efeito de cia.
N. 124.148 - Cooper Mc Dougail
indeferir o pedido de privilégio de
N. 68.716 - José appolinário Ro- Robertson Limited - Cumpra a exiinvenção - termo 113.027.
gência.
drigues - Cumpra a exigência.
N. 96.867 - Peter LitskanOv
Siegmund Von Marensdorff - re124.179 - J.R. Geigy S.A. -correndo do despacho que reconside- Cumpra a exigência.
Cumpia a exigência rou o pedido para indeferir o pedido
N. 124.211 - Egyesult Gyogyszer
JoSeph Ilaban N. 107.930
de privilégio de invenção 112.064. Cumpra a exigéncia. Tanszergyar - Sumpra a exigênGravações Elétricas Sertanejo S.
N. 112.096 - Inciw.--ria e Comércio cia.
A. - recorrendo do despacho que de Artefatos de Borracha e Metal
N. 124.397 - The Wellcome Foun.
declarou o pedido de caducidade da Regedor Ltda. - Cumpra a exigên• dation United - Cumpra a exigênmarca Sertanejo - número 209 .905. cia
cia.

REVISTA DA • PROPRIEDADE

1178 Quinta-feita lb
o' - As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, diàriamente. até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões. deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 as 17.30
horas, -no máximo. até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e emendas. •
- E'xoetuadas as para o • exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas Sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
imprestos o número do talão de
N. 124.409 - Laboratórios Rosnou
S.A. - Cumpra a exigência.
N'. 124.421 - The Weilcome Foundation Limited - Cumpra a exigência.
Araerican Cy•-..-namick
N. ,124.456
Company - Cumpra a exigUi raa. .
N. 124.545 - Ciba Eociete Anonyme - Cumpra a exigência.
N. 124.688 - American Cysinamid
Company - Cumpra a exigência.
N. 124.701 - The Wellcome
datlon Limited - Cumpra a exigência.
N. 124.710 - N . V. KoninklUye
Pharmacentischa Pabrieken Voorheen
Brocadesstheeraan kPliarmacia Cumpra a exigência.\
N. 124.725 - P. Hoffmann-La ROche & Ci. Soeáte - Cumpra a saigência.
.
N. 124.736 - P. Hoffmann-LaRoche & Cie Socéite - Cumpra a exi.
gência.
N. 124.727 - F. Hoffmann-Ia Rocha & Cie Socéite - Cumpra a exigência. -•.
•
N. 124.728.- R. Hoffmann-La Rocha & Cie Soceite - Cumpra a exigência.
N. 124.398 - The WeIlcome
dation Llmited - Cumpra a exigèn-
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENtO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciadas, em qual-,
IJIRETOR • GERAI. .,
quer época, pelos órgãos compe,
ALBERTO DE i.cÇro PEREIRA
tentes.
- A fim de possibilitar a reCHEM. 00 Semnço o: p uiss«cações
C MIRIM o* sacrio e. ercomcIo
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os inDIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente che.
. $E0,0 eu
que ou vale postal, emitidos a
ceeto do puirlhaidado. do okradionta do O•partamantO
Nacional' de Propriadado linduatr loa do ministério
favor do Tesoureiro do Departada Indinctria o Comarca.
mento de Imprensa Nacional.
Impresso nas oficinas co Departamento de tn-.prenea Nacional
- Os suplementos às edições
do
dos
Órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
funcionário público feCapitai e Interior:-.Capital e Interior:
deral, para fazer jus ao desSemestre .
Cr$ . 600,00 Semestre •
Cr$ 450,00 conto indicado. deverá provar
Ano . Cr$ 1.-200.00 Ano .
Cr$ 900.00 esta' Condição' no ato, da assiExterior:
Exterior:
- O custo de cada exemplar
Ano .
Cr$ 1300,00 Ano .
Cr$ 1.000,00
atrasado dos órgãos oficiais
fegistro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro- será. na venda avulsa, acrescifindará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 0.50. se do mesmc
A firn de evitar solução de cOin antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1,00.- por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.'
decorrido

EXPEDIENTE

n•n••n

RETIFICALO POR TER SAIDO
N.° 119.188 - Regie Nationale
N.° 394.201 - SR C Santa Rtit
COM INCORREÇÕES
1 des Usines Renault - Cumpra a exi- de Cassia - Francisco Sineoni - cl
gência.
46 - (com exclusão de cera para
Rio. 10 de abril de 1964
N.° 122.888 - Ramon Fernando assoalho, g para remendões e velas).
Fernandes Perez - Cumpra a exiN.° 396.162 - Barcelos - Bar e
Notificação:.
Café
gência.
- Barcelos Ltda. - cl. 43.
Urna ver aecorrido o prazo de reN.° 396.215 - A Noiva - Con.
N.° 124.829, - Cari . Zeiss - Curcurso previsto pelo artigo 14 da Lei pra a exigência.
facções A Noiva Ltda. - cl. 36.
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
N.° 396.783 .- Jornal de TransN.° 125.048 - Momento Cherrridias - para eventuais juntadas de cal Company - Cumpra a exigência. portes - Romulo Palombo
el.
recursos, e do mesmo não se tendo
32.
N.°
125
075
Stone
ês
Com"valido nenhum interessado, ficam noN.° 397.771 - Bragantina
Cumpra
tificados os ..equerentes abaixo men- pany (Depford Limited)
Ariyoshi ,TaJtagi - cl. 11.
cionado a comparecer a este Depar- a exigêr eia .
N.° 397.921 - Saci - Severino
tamento a fim de efetuarem o pagade Melo Santos - ci. 41.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Mento da taxa final concernente à
INTERFERÊNCIA
N.° 4(33.303 - Carnaval - Anexpedição dos respectivos certificados
tonio Cordeiro da Silva - d. 42.
dentro do prazo de sessenta dias Dia 10 de abril de 1964
NP 403.319 - Falcãe - Merna forma d.) parágrafo único do articantil Suissa e Comércio
Notificação:
go 134 do Código da Propriedade Industrial.
Uma vez decorrido o . prazo de re- S. A. - ci. 21.'
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
N.° 403.341 - Bandeirante PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez Salada Bandeirante Ltda. - el. 41.
DEFERIDOS
dias - para eventuais juntadas da
N.° 403.342 - Proferro - Inre2ursoa, e do mesmo não se tendo dústria
de Produtos de
Ternos:
valido nenhum interessado, ficam no- ferro Ltda. - cl. 16. 'Ferro Pro-•
N.° 113.272 - Motor com êmbolo tificados os requerentes abaixo menN.° 403.345 - Ft:assei - Frasei
em balanço, próprio em particular, cionados ,a comparecer a este Depar- Modas Ltda. - cl. 36.
tamento
a
fim
de
efeutarem
o
pagapara martelos movidos a explosão N.° 403.356 - Casa Regiani mento, da taxa final concernente à
requerente: Friedrich Séhley.
expedição dos respectivos certificados José Reggiani - cl. 36.
N. 133.82'2
Merck is Co. Inc. N.° 118.657 - Aperfeiçoamentos dentro do prazo de sessenta dias N.° 403.391 - Pombinha - MeCumpra a exigência.
em ou relativos a circuitos de ampli- na forma do parágrafo único do ar- talKrgica Preferida Ltda;
el. 48.
N. 143.434 ---* Sandoz Patents Ltda. ficação de sinais como emprego de tigo 134 do Código da Propriedade
N.°
403.407
Blekopon
Deuts- Cumpra a exigência.
transístores - Requerente - N. V. Industrial,
the Gold Und Silber Scheideanstalt
N. 143.438 -- Quigleu Company Philips' Gloeitampenfabriken.
Volmals
Roessler - ci. 1.
Inc. - Cumpra a 'exigência.
MARCAS DEFERIDAS
N.°
403.480
- ICSH - Ind. •
EXIGÊNCIAS
'Union Carbide CorN. 243.440
Com. Santa Helena Ltda. - el., 41.
poration - Cumpra a ~nela.
N.° 335.005 - Ray o Lite - The
Humberto Nobre Mendes • Joset Eletric Storage Bottery Co - ci. 8.
N. 143.444 - , Sabap Sociedade
N.° 403.669 - Club - Indústria
.Anonima Brasileira de Artefatos Grabernveger - No pedido de resN.° 374:576 - Taurus - Forjas de Chuteiras Farroupilha Ltda. Plásticos - Cumpra a exigência..
tauração da patente 42.206 el. 36.
Tatirus S. A. Ind. • Comércio
N.. 143.447 - Isidoro Oregory - légio de invenção - Mantenho a exi- el. 18.
N.° 403.671 - Semiramis Cumpra a exigência.
gência.
Theobaldo Willrich ta Cia. - el. 36.
N.° 390.605 - Arpa) - ArpaI
N. 143.450 - Medeiros & Lara LiTermos:
NP 403.712 - Glair - Celeste
Representações Ltda. - el. 6.
gaitada - Cumpra a exigência. .
N.° 391.228 - Idal - Idal Lmd. de Moraes - cl. 41.
113.155
Dynarnit
Actiert
NP
N. 143.445 - Sabap Sociedade
N.° 403.715 - Pracinha - Linde Decorações Artistica* Ltda.
Anônima Brasileira de Artefatos Gesellscgaft Volmals Alfred Nober
dolfo
Lourenço da Silva - el. 12.
el.
25.
Co.
Cumpra
a
exigência.
Plásticos - Cumpra a exigência,
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N. 407.907 - Quarteto Exeelslor - - ela. 33 - 41 -42 - 43 - (artiDIVER808
Som Iridástria e Comércio S.A. - go 117 R. 1).
Cl. 8.
N. 394.342 - 1+4aga1hlies & Jates
404.048 - Califórnia Terenapo- Ltda.
N. 407.961 - Raposa - Card().30 & lisN.
Aguarde-se,
ciA.
Califórnia
de
InvestimenVieira - el. 41.
N. 395.180 - Farmácia Eido Luis
tos - ela. 33 - 41 - 42 - 43 Ltda. - Aguarde-se.'
N. 426.776 - Plexibloc -- Indústria (art. 117 n. 1).
Mecânica Guggisberg -Ltda. - el. 6. 14. 404.049 -.Califórnia Petrõpolis N. 395.098- Helena Silveira Ws°
N. 433.501 - Cochabaznba - Cos- - Cia. Califórnia de Investimentos Severo - Aguarde-se.
tra H).
ta Penna Cia. - cl. 44.
- els. 33 - 41 - 42 - 41 - (arti- N. 393.608 - Padaria e Confeita.
N.° 404.002 - Esporte Mello go 117 n. 1).
ria Vila Real Ltda. - Aguarde-se.
N.
443.378
Anta
Juiio
011R. Puglia Filho - el. 36. - (sem
N. 404.090 - Essa Daminação de N. 395.219 - Stan i alau alontewka
vieri
el.
18.
Metais
-adireito ao uso exclusivo de palavra
LaMiDacãO de - Aguarde-se.
Essa
8.A.
N. 486.616 - Riopedrenze - Ir- Metais - eis. 5 - 16 - (art. 117
Esporte). •
mitos Miori - el. 42.
N. 396.857 - Antônio Pereira TorN. 516.173 - Matchbox - Lesney n..1).
res - Aguarde-se.
N.° 404.069 - Revista Poder LeProducts
&
Co.
Limited
cl.
49.
N.
404.213
'Pontiac
N. 397.474 - Vulcan Artefatos de
gis'ativo - Aarão Steineruch - cl.
•
.L o.nececiora de Máquinas - Borracha S.A. - Aguarde-se.
32.
ela. 6 - 7 -'21 - (art. 117'n. 1,
SINAL DE PROPAGANDA
N.° 404.070 - Revista do LegisN.. 398.478 - Arlindo Donizell -dos
Incluindo-se a classe 11).
DEFERIDO
lativo - Aarão Steinbruch - el.
N. 404.290- Baby Bar -- Frederi- Santos Barreto - Aguarde-se.
N. 402.477 - Atlas Indústria eia
32.
N. 397.064 - Mak - Ouro Mak co do Lago --- ela. 41 - 42 - 43 Ebba S. Ltda. - eis. 4, 8, 10, 13 e 5 - (ar- vogada Ltda.-- el. 33 - .art. 117 P.todUtOs Auxiliares Para Laticimos
NP 404.089 - Ebba
Ltda. - Aguarde-se.
ra 1).
A. Larninação de Metais - el. 5." tigo 121).
..
N. 402.542 - Aurellium Machado
404.096 - Café Sereia MARCAS INDEFERIDAS
INSIGNIA DEFERIDA
Lima - .Aguarde-se.
Edeard C. de 1410 - el. 41.
N. 403 077 - 14 O E Lunce.Pilmes
N. 396..609 .-Carioca - Compa- Ltda.
N.° 404.118- Lírico - Leiteria
N. 399.147 - São Cristóvão :Aguarde-se.:'
nh
ia
Carioca
de
Indústrias
Plásticas
Walter
Corna
de
Toledo
-Lanches Lírico Ltda. - ci. 42.
N.
08_
ey
atar
- José P0Yaztx0 k Clk
cl.
28.
35
e
33
.(art.
114
incluindo-se
a
• N.° 404.187 - FW J - VereiAguarde-se.
N. 403.183 - Odeon
33).
Induunas
nigte Deutsche Nickelwerke ag Vor- classe
Musicais Fábrica Ociaon N. 403.265 - Pignatarl AdminisN. 399.236 - 00FAC - COFAC Elétricas
mais Westfalisches Nickelwalzwerk Comércio
tração Indústria e Comércio S.A. e Indústria S.A. - els. 5, S.A. - cl. 32.
Fieitmann Witte 8s Co. - cl. 41. 16 e 11 -,- (art. 114 incluindo-se a Na 403.435 - Marinak - Agro Aguarde-se.
Con5trutora Mayrinck S.A. N.° 404.221 - Crisval - Crisval classe 11).
N. 403.334- Antônio Cordeiro ria
ci. 16.
S. A. Comercial Agro Industrial Silva - Aluarde-se,
N. 404.214 - Formac - Formac
el. 2.
N: 403.724 - PrOauto - !Lepra- N. 403.336 - Paitucci Spadarl ds
S.A. Fornecedora de 'Máquinas Cia. - Aguarde-se.
6, 7 e 21 - (art. 114 incluindo- seniaçõas Proauto S.A. --cla 21.
N .° 404.351 - Brasil Maravilho- ela.
403.727
Supremo
Produtos
se
a
classe
11).
N. 4103.382 - mercearia Cachoeira
so -- Indústrias Brasileiras da LaN. 407.783 - Confecções Jony - Quimicos Supremo Ltda. - cl. 1.
I Ltda. - Aguarde-se.
pis Fritz Johansen S. A. - cl. 17. Joao
Thomé & Filho - cls. 24, $6 e N. 404.003 - Príncipe Mello - R.
4e3.366 - Lute D. Fernandes
Puglia Filho - d. 36.
NP 404.352 -'Panorama do Bra- .50 - (art. 114).
- Aguarde-se.
sil - Ind. Brasileiras de Lapis Frits
N. 404.026 - Reaivit -- Laborató- N. 403.376 - Associação Brasileira
FRASE ' DE PROPAGANDA
Johansen S. A. - cl. 17 (com exrio Catarinense S.A. - el. 3.
de Criticas 'Teatrais - Aguarde-se.
DaarElaLtaA
N. .04.059 - C'erabrilho - Repre- Na. 403.460 - 403.461 - Cia. Ibi.
clusão de escalas).
aentações Modesto Ltda. - el. 46. rapuera Comércio e indústria N.° 404.353 -- Vistas do Brasil
N. 403.394 - Tudo Para as Artes N. 404.249 - 1.1agitex - alaguei Aguarde-se.
- Indústrias Brasileiras de Lapis Gálicas
da Tecnigrafica S.A. Tec- Brasileira Indústria e Comércio ,Ltda.
Frits Johansen S. A. - el. 17 - nigráfica S.A. -da. 17 e 38 - (ar-'
N. 403.165 - Menezes Costa Ind.
- el. 6.
(com exclusão de escalas), •
tigo 121).
N. 404.272 - Nymphas
Costa & e Comércio de Roupas S.A. - No Rio no Tanque e Cia. Ltda. - cl. 48.
Aguarde-se.
.N.° 404.354 - Maravilhas do Bra- naN. 404.373
o Sabão Rola Domina - Ro-1 -N. 404.355 - Triunfo - :tua For .N .403.467 - Menezes Costa Ind.
sil - Indústrias Brasileiras de Lapis la Tina
S.A. Químicas - CL. te - /ar- & Cia. - el. 23.
e Comércio _ de Roupas S.A.
Frits Johansen S. A. - el. 17.tigo 121).
N. 404-438 - Nova Etats
Jirau Aguarde-se.
N.° 404.595 - Natal - ComérKutckultian k Cia. Ltda. - -cl. ali.
Ns. 403.484 - 403.485 - Benzi'
cio • Indústria Café Natau Ltda. NOME- COMERCIAL
N. 404.498 -'Morrão Barra Velha Manei - Aguarde-se.
el. 41.
14.
403.495 - Milton de Francisco
Cassiano Gomas - cl. 42.
NP 405,111 - Plumatex - Te- 'N. 403.113 - Bazar Firenze Ltda. - N.
Aguarde-se.
404.905
Topa-Tudo
8b.o
Bazar Firenze Ltda. - (art. 109 Paulo Alpargatas S.A. - el, 39.
cidos Pluma S. A. - ci. 23.
n. 3),
Ns. 403.538 - 403.539 - Rio OráN. 405.581 - Maio - Miro Textu fica
N.° 405.112 - Pliunatex - Taci .
e Editora Ltda. - guarde-se.
N. 406.832 - Conservadora de Ele- Ltda. - cl. 23. aN. 493.717 - Indústria de Meias
dos Pluma S. A. - cl. 24.
vadores
Cruzeiro
do
Sul
Ltda.
•
N.° 405.167 - Olgum - Banver Conservadora de Elevadores Cruzeiro N. 405.520 - Santa Marta' - Sta Espuinatex S.A. Aguarde-Se.
N. 404.068 - Aarão ,Steinbruch Marta Turismo e Imóveis cl. 16.
Indústrias Químicas Ltda. - cl. 1. do Sul Ltda. - (art. 109 n. 3).
N. 405.528 - Evelplauna - Tecidos Aguardease.
Faarica
N. 405.466 - Exprinter
N. 404.081 - Soc. FlIlandal de
S.A. - cl." 4.
de Cigarros Sudan S.A. - el. 44.
TITULO DE. ESTABELECI1VIE'NTO, Pluma
N. 405.530 - Evelpluma - Tecidos Pavimentação e Obras Ltda. N. 405.502 - União - Sociedade
DEFERIDO
.Agitarde-ee.
Pluma S.A.-.cl. 10.
União de Lacticialos Ltda. - ai 41.
405.532-= Popular de Jueuia Na 404.082 - Produtos AlimentiN. 405.579 - Horsth - Verrczes N. .398.790
Bar Restaurante e - N.
Soc. Comercial Armazent Popular cios Estrela Ltda. - Aguarde-se.
Horst ..9.A. - eL 1.
Pizzaria Bar Restaurante e FazJosepia :unia Ravioli Ltda. - ela. 19 - 41 - de Juquia Ltda." - cl. 41.
N. 405.607 - Ban-Lon
N. 404.087 - Ebba S.A. Lamina.
Sons So. - c.L 23.
Bancroft
Estoril ção de Metais - Aguarde-se.
N. 405.546 - Estoril
42- 43 '-44 - 49 - (art. 117). N. 405.640 - Esporte Motor N. 404.144 - Polivolt Comércio e
N. 399.372 - Magazin Louvre -- Roupas Ltda. - ci. 36.
José Ribeiro de Melo - cl. 32.
Boaventura de Carvalho & Cia. •Ltda. N. 405.571 - Alista - Coafecçõaa Instalações Elétricas Ltda. - Aguarde-se.
N. 405.657 - Nevsaca - 13T Bab- - cia. 8 - 22 --a 23 - 24 - 25 - 26 Austil- Ltda. - cl. 36.
1. - 27-28-29-30-31-32- N. 415.404 - Ambar Bazar Am- N. 404.158 - The British Petrobltt Indüstsria Quirniea S.A. 33 - 34 -35 -a 36 - 37 - 48 - 19 bar Ltda. - cl. 13.
N. 406.106 - Mexeis - Comercio -leum Co. Limited - Aguarde-se.
•
12 I- (art.-117 n. 1).
N.
404.239
Vinicola
Brasil
e Indústria IVieicia Ltda. - ci. 6.
Rosca
N. 403.380 - Trianon Cópias He- TITULO DE ESTABELECIMENTO Ltda. - Aguarde-se.
Vulcapiso - Vuican liográficas Ltda. Trianon Cópias
N. 406.455
INDEFERIDOS
N. 404.349 - Beznardini k Cum!
Material Plástico S.A. - cl. 16.
Ileliográficas Ltda. -- els. 25 - 33
- Aguarde-se.
N. 406.486 - Santa Luzia - Car- - (art. 117 n. 1).
N. 498.149 - São Jorge - Expresso
tonagem Santa Luzia Ltda. - cl. 38.
N. 404.369 - 404.378 - Parsch dO
São Jorge Ltda. - cl. 33.
N. 406.736 - Lippi - Mecânica N. 403.452 - Auto Ronel - Auto N. 403.365 - Indústria de Artefa- Brasil Indústria e Comércio e de
R'onel
Ltda.
ais.
6
21
33 Alfredo Lippi S.A. - ci. 5.
Mangueiras Ltda.
Aguarde-se.
tos de Metal Catalina Ltda. 8 - 11 - 39 - (art. 117 n.1).
. 404.599 - Bio Mate Comerei()
N. 406.789 - bicar= - Incarma N. t.'.04.042 - Casa pexinxa - Uva de Artefatos de Metal Catalina Ltda. e rqInd.
Ltda. - Aguarde-se.
S.A. Industria e Comenla - cl. 49. Braka & Cia. Ltda. - cl. 35 -' (ar- - el. 13.
N 4.04.246 - Alvorada a- Walter N. 41)4 607 - Frigorifico Satélite
N. 406.824 - Recap - Recap Pro- tigo 117 n. 1).
N. 404.043 - Califórnia - Cia. Dal Pino e Gontran de.Bellat - Ltda. - Aguarde-se.
dutos Para Beleza Ltda. - cl. 48.
N. 404.904 - SãO Paulo , Alpargataa •
N. 406.825 - Santo Antônio.- F. Califórnia de Investimentos - cis. cl. 33.
S .A . - Aguarde-se.
33 - 41 - 42 - 43 - (art. 117
Peccicacco
cl. 19
EXIGÉNCIAS
N. 404.935 - Metal Plast Ltda. -•
1). .
•
N. 406.913 - Podnlan
Podolan n.N.
Aguarde-se.
404.044- Califórnia - Cia . Ca& Cia. -cl. 4.
N.
397.732
Johnson
-Johnson
33
N. 405.235 - Gentil de Oliveira
N. 407.480 - Kerlum Aviation - lifórnia de Investimentos - els.
U.S.A. - Satisfaça exigência.
Clayton Manufacturing Co. - el. 48. - 41-42-43 --a(art. 117 n. 1). N. 398.751 - Calçados Irmão! Li- - Aguarde-se.
N. 404.045 - Califórnia Caxambil mitada - Satisfaça exigência.
Il. 405.529 - Tecidos pluma S.A.
N. 407.545 - Amla - P.mia Re- - Cia . Califórnia de Investimentos N. 404.006 - Celso A. Ribeiro - - Aguarde-se.
frigeração e Indústria S.A. - cl. 6. - ela. 33 -- 41"- 42 - 43 - (art. Satisfaça
exigência.
N. 406.086 - Quiniloa Industrial
N. 407.825 - Jurema - Jurema 117 n. 1).
N. 406.469 - Tecelagem São Ma- Alimentleia Seabra Ltda. - Aguara
Materiais Para Construçôas . imóveis
N. 404,047 - Califórnia Cabo Frio
Ltda. - el. 16.
- Cia._ Califórnia de Investimentos theus S.A. - Satisfaça exigencia. de-se.
N. 403.719 - Japy - • Indústrias ' José João Abdalla S. A. cl. 36.
" N.o 403.996 - Haden - Hedca
Produtos Dentários Ltda. - cl; 48.
(sem direito ao uso exclusivo da le-
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(Sec:U) III) .

Abril de 1.84

- '
alteração de nome
N° 299315 l- Marca: ' Llrusulfin 447,.464
N° 402.790 •--- Fábrica- de Estopa
- Anote-se a alteração de ne..m.e.
De - 'Name; .. Lambert PharmaceutiCal União Limitada.
'.
•'
"•
'
. .
N° 402.865 -- «Cleva» Confecções .
Oriel Empreendimentos Imdp.iliários Company.
No 328.829,.-.,Marca: Patrona - ItaLanas Limitada.
''''
Transferência
Sociedade Anônima
RIO, 10 DE gAnço LE
N* 404.950 .- Carroceriás Ferrari
para seu nome da Marca: Oriel Têr- De Fábrica o. Chocolates Pattone SoLiniltada.
-' • mo número 458.890- Anote-se a ciedade 'Anônima.
NOTIFICAÇÃO
N° 356.778 -:' Marca: «Ts; --• De -. N° 408.576 - Companhia de Cimentransferência.
Fundição Tupy Sociedade Anônima. •• to Ipanema.
E' comunicado Pedro Paulo mania.•
.
,
ro, a comparecer a 'ate DepartamenEXIGENÇIAS
- N° 368.917',-- Marta: Engelco LN g 414.182 :-- -Fabrica de Ca
- rroteto, a fim de efetuar o pagamento da
De Engelco Engenharia e Indústria Li- rias Metropolitana Sociedade Anenirma.
taxa final da Patente de Priillegio
Rical Industriai e CornerCial 'Farma- mitaéa.
iNo 420.753 - Empresa Gráfica
de Invenção no 87.182.
cêutica Limitada - . Na transferência da
N' 401 ..584 - Titulo: Foto Postal Amapaense ' Sociedade Anônima. i
E' convidado General-N* 420.936 -- American 1-lume P_romarca número 261.852 Cumpra a Colombo - De Alfredo Colombo..
Com pan y , a comparecer a êste De-1 exigência.
N" 462.997 - Marca: Gennuine - clacts Corpo:at;on.
partamento, a fim de efetuar o paga,
De Indústria de. Peças 'Para Tratores
N 9- 420.940 - Companbia Brasileira
;imito da taxa final da patente dg • Super. Test' Sociedade. Anónima In- ' e Automóveis Ipetal L'mitada.
de Desenvolvimento Comércio e Indús; •
Privilégio de Invenção, n. o 105.287. dústria 'e Comércio No- pedido -de
Iria Comtra.•
.919 - « . onia Editora e
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS averbação de nome .da marca 284.617 ARQUIVAMENTO DE PROCES-' N O 420«Bani»
- Cumpra a exigência.
SOS DE MARCAS.
.tribuidora Limitada.
DE PATENTES
Ne 420.950 - João Viana Rodrigues.
Edições Studium ,Limitada - Na
Luiz Rodrigues Pará.
N. 41.186 Varreria Bouchou transferência da marca ,número 288.927 - N° 186.604
N° 421.180 --- Instargo Ar CondiNeuvesel "Verreries Souchon, NativaN° 312.721 - Pedro Bachini : So- cionado e Refrigeração Limitada.
Cumpra a exigência.
Richarme
Et
D'
Evian
Reunias.
ael
brinho.
N° 421.255
Bar e Restaurante
N. 131.586 - Homero Demetre
Pará Refrigerantes Sociedade Anô- , N9 ' 313.663 - CoMpanhia Brasileie Jean Goulias nima -Na autorização de uso da ra de 'Novidades Doceiras.
Pandels, Alexandr
Dinamarques Lim:tada.
Alexandre Demetre Pandelia e Ge
N° 421.380 -- Comercial e Importa- • •
No 325.167
Luiz Venancio Cruz.
ges Demetre Atissis - Arquivem-Se marca número 242.271 -• Cumpra a
dora
Sobral'inho Limitada.
exigência.
N° 331.039 -- Raimundo Monteiro.
OS processos.
1n19 421.447 .-- Juan Benito Arturo
N° 335.090 - Ludgero Ribeiro
Gonzalesz • Suarez.
••
NOTIFICAÇÃO
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
• portadora e Exportadora Limitada.
N° 421.452
Guiomarino
Rubens 1
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N°
350.169
=
Piscinas
Los
Angeles
-Duarte.
São convidados os requerentes abaiN° 421.527 - Citalino Francisco
.
xo mencionados a Comparecerem a este Limitada..
Rio, 10 de abril de 1964
Ca rdo'so
1•T'' 386.955
Takayuki
YamamoDepartamento afim 'de efetuarem o pa'No 421.775
Migreb Importação
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO gamento da -taxa final dos seguintes to.
Exportação Limitada.
e
DE NOME DE TITULAR DE
N° 389.598- 7-- Fragoso Pires Comérprocessos de marcas:
PROCESSOS . •
N° 421.799
Indústria de Molas
cio e Indústria Limitada.
N° 139.001 - Marca: 3 Marfas
N° 390.969
Aldenir Marques da Espirais Jas.1, Limitada.
Companhia Limitada De Indústrias- de Chocolate Lacta So- Cunha.
N. Moyses
' NT' 421.846 - Milton Ares de LaTransferência para seu nome da ciedade Anônima.
cerda,
N9 397.426
Som Indústria e Comarca São Bento .-- Número 260.707
N° 421.847 - Milton Ayres de LaN° 142.186 : - Marca:' Tirocilina
mércio Sociedade Anônima.
- Anote-se a transferência. .
-'
De
Laboratórios
Sintofarma
Limitada.
N° 402.370 -- Indústrias Reuniilas
Trans-Miles Laboratories, Ind.
• N° 421.876
Produtos
EletrôniCos
ferência para seu nome da marca MiNf 549.979 - Malta: Bauer - De Aluizio Gomes Liniitada.
Dalohm Limitada.
Anote-se
les "- Número 284.780
Lino Julio Bauer.
N° 102.663 - Wilson Bcgo 6-Com- .N° 422.106
Edison Montenegro
a transferência.
Cabral ,de VaiConcelos.
„
•
.
...190.277 ,.- Marca: Euftalmina panhia:
N" 122.137
SilVertur
Passagens
Lojas Meta Bicicletas Limitada Indústria Química e FarmacétN° 402.789 - SerV'ihouse Instala•
Transferência para seu nome do titulo tiça Schering Sociedade Anônima.
ções e AssistênCia Técnica Limitada. •e Câmbio., Limitada.
N°
422.194
Monçanense
Lanches
Número
285.443
Lojas Meta
Limitada,' • sAnote-se a transferência.
Dynamit Nobel Aktiengselischaft N° 422.437 - Ruy Pereira da SilPede pára ser antotada - na marca
va.
R-50 - Número 287.911
A 'altera-:.
N° 422.825 - Companhia Itatiaia de
Anote-se
ção do nome • da titular
Bebidas.
a alteração de nome.
N° 423.006 - Organizações Futura
DA
-Representações Publicidade "'Móveis e
Preimar, Comércio de Artigos para
Engenharia Limitada.
Escritório Limitada Transferência
N° 423,609
Recordati Laboratório
para seu nome da marca: Predilect .-Farmacologico S. P. A.
/'Ztiniero 291.684
Anote-se a transferência:'
•
•
N° 423.836 - jani. Indústria e Comércio Limitada.
Ernesto Rothschilá Sociedade Anô'Lei n. o. 4U24 - cie ZQ-12..196)
N 9 423.838 - Jasp 'I
_Mina Indústria e Comércio --- Transndústria e Co.mércio Limitada.I ferência para seu nome da marca:
Rothschild
Número 292.825 - .- AnoN° 423.843
Fian
cisco • Rubens
_ te-se a transferência.
Castelo Branco.
No 423.936 -- Cyrinen do Amaral.
Indústria e Comércio de ,Bobinas Luwmor Limitada - Transferência para
,N° 423.950 -- Indústria e Cométcio
seu nome da marra: Illerom Ciclo de Máquinas Renewal Limitada.
,.
NúMero 396.633 - Anote-se a transN° 423,972 - Bartolome Bati
ferência.
láionga
DIVULGAÇÃO N. o 858
N 9 424.060'- Casar Lav6r.
Restaurante La Gratinée Limita -dá 'Transferência para seu nome- do titulo:
, N o 424.300 - Aloysio Scottello OrLa- Gratinée - Tèrmo- n° 447.(10 -Anote-se a transferência.
N°- 424.498
Fernando Guerra de
Préço:.
80,00
Sequeira Santos.
Azecar Sociedade Anônima Indústria
N° 424.897
Peccib Trilião& tie Comércio -- Pede para ser anotada
mitada.
4.
na marca Vigu1er Têrmo número
N° 424.921 - Gelhcke 6 Compá447.079 •-• A alteração do nome da
A VENDA
Mia Limitada.
Anote-se a alteração de notitular
N° 425.653 -- Leopoldo B.Junioe.
Seção `de Vendas : Av. Rodrigues
1
N° 425.883 - Sintese EditOr
Kibon Sociedade Anônima' (Indúsial Limitada.
trias Alimentícias) - Pede para ser
Agencia I:. Ministério da Fazenda
anotada na marca Bom Beijo - Têr• N° 426.284 'TeCelagem de Seda
- •
aso número 447.463 A alteração do
e Algodão de Pernambuco ,`.3ociedade •
•
Atende-se
a
p
. . ed4dos..oelo Serviço de Reenit>61so Portal
nome da titular -- Anote-se a, alteraAnônima.
•
.
00 de nome.
N.° 426.367
Casa Fertin de Tintas e Ferragens Ltda..
•"
Kibon Sociedade Anônima (IndúsN. 246
joão Batista' da Cunha
pias Alimentícias) - Pede" para ser LM.. ger
Ribeiro.
anotada na marta Bom Betjo -r- Tett.
EXPEDIENTE DO maio() DE
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E.
EXPEDIÇÃO

aio

r,
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N.° 426,471 •-• Magazine Lrs LimiN.° 429.943 -- Walter. Alvares Vi- apostila: O presente processo tem o pratada.
eira.
zo de vigência até 19 de novembro de
_
. José Mozart dos SanN.° 429.954 •-• - Regina Caulino.
1967.
N. 426.577
Bertha Rozenblat.
N.° 429.981
tos.
N.°.477.030
Comar S. A. Ind.
Tsutoinu Mizuno.
N.° 426.654
N.° 430.029 -• Mario Cherubino.
e Com.- de Componentes Elezremicos
Antonio Tomai de
Manoel Martin Dor- Nada há que deferir em face do tèrmo:
N. 426.785
N.° 430.398
Rezende.
na.
599.500.
•
Mercantil InterameN.° 427.068
N.° 621.317 Distribuidora de MaN.° 430.501
Empreza jornalístiricana Ltda.
teriais para Construções e Ferragens
ca Brasileira S.A.
Antonio- Gonçalves.
N. 427.106
N. 430.599
Franc.sco
Matheus - Macofer Ltda. •-• Aguarde-se.
•
N.° 427.254 Recursos Mecan,icos Ribeiro.
N.° 258.897
Igasa S.A. Importação e Comércio
de Emergéncia para Elevado.-es ElevaAguarde-se.
N. 430.708
Livraria Macunaima • N.° 633.928
Ltda.
633.929 - 633.930 -Ltda.
Aguarde-se.
me Ltda.
N. 430.811 --, Torrefaão e Moagem
N.°. 633.953 - M. Areal
Cia.
Ltda.
de-Café Infante Ltda.
•
-.- Aguarde-se.
Agenor Gomes NoN. 427.303
N.° 430.942
Imóveis Gerrivá S/C
gueira.
N.° 634.038 •-• Frigorifico Wilson
N. 427:321 -• José Nicomedes Cha- Ltda. -- Arquive-se os processos.
do Brasil S.A.
Aguarde-se.
ves.
Rio, 10 de março de 1964 \
N.° 634.207 -- Manufatura de BrinN.° 427.671
João Danderfer.
quedos Etrêla S.A. - Aguarde-se.
•EXIGÊNCIAS
Dei Mar Imóveis LiN.° 428.220
N.? 631.297 --- Soerei Sociedade de
mitada.
•
Cimentos Refratários Especiais Ltda. N.° 231.588
Orsan G.M.B.H.. Aguarde-Se..
Representações MarN.° 428.240
Kommanditgesellschaft.
N.° 427.260
Ao Violão de C.)tuo
N.° 634.295
Indústrias Pegoraril
•-• Cumpra a exigência'.
N.° 428.355 •-• Harvey Simões de
Artefatos de Lã e Ferro Ltda. -N.°
414.640
Buhme
.13eitchernie
Olmenda.
Aguarde-se.
. . . .
umpia a ex gência.
• N.° 428.365 --•• Tintoria S. A. BeN.° 634.299
Indústrias Pegorari
neficiamento de Fios.
N. 451.638 -• Ind. e Com. de Cal- Artefatos de Lã e Ferro Ltda. .•-• Aguar-I
Cumpra a exi- de-se,
N.° 428.384
Lindor's Confecções çados London Ltda.
Onda.
•
Ltda. •
- N. 634.511 -- Dernétrio Peres 6
N." 525.073
Moinhos Germani
Aguarde-se.
N.° 428.394 •-• Paulo José da Silva.
S.A.
Cumpra
a
exigência.
N.° 634.516 - Laborati. Co Pau'
N.° 428.409 -• Granja
do . Lago Li•
.
mitada.
N.o 539.801 - Companhia Editora lista de 13:o/ogia S. A. - AguarN.° 428.410 •-• Sociedade Agro In- Americana S.A.-Cumpra a exigên- de-se,
dustrial de. Bonito Ltda.
cia.
Prorrogação de Processos
N.° 540.099
Augusto da RessuN. 428.667 •-• Aarão Steurnbrich.
N 405.378 - Original .
Importadora Supre- reição Silva -• Cumpra a exigência.
N. 428.745
Daimle'r Benz
N.°593.802 -- 593.803 •-• 593.804, des .-- classe 11
sag Ltda.
- Vitor Guedes Indústria e Comércio' Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
N.° 428.750
Fonseca Irmão.
registro até 23-5-1968.
N.° 428.833 -- Sociedade de Ferra- S.A.R.L.
N.° -524.927 - Fábrica PalmeiCumpra as exigências.,
.• gens Osvaldo Cruz Ltda.
ra classe 8 - Indústrias Jorge!
N.° 428.930 -• Sociedade Técnica
N.° 594.518
Laboratório Brasil Corrêa S. A. - Prorrogue-se - o rede Revestimentos e Pavimentações Li- Chimica Ltda. -- Cumpra- a exigência. gistro.
mitada .
• N. 603.230 -- jajer Wolf Sznifer
N.° 567.478 - Colárnbia - claslia Ltda.
Cumpra a exigência
N.0 428.976 -- Fábrica de Velas
N. 607.922 •-• Banco Industrial Bra- se 6 - Union Carbide Corporation
Com averbação de contrato de
kilarpol Ltda.
sileiro S.A.
-Cumpra a exigência. exploração a favor de .National CarN.° 429.004 - Artefatos de Couro.
N.° 613.284 613.286 ,•-• Delcio bon. do Brasil S. A. Indústria Colilquacior Ltda. •
de Moraes -- Cumpra as exigên- mércio - por desp. 22-5-53.
N.° 429.009 Simatec Coc. Imp. Alves
cias.
de Materiais Técnicos Científicos e CirColumbia - clasN. 613.373 -- ' Condominio da' Edi- •-• N.° 7 567.479
túrgicos e Ltda.
se. 8 -- Union Carhicte Corporation
fício
do
Nascimento
Tropical
Cumpra
N. 429.013 •-• Trad 6-Irmão Ltda. a exigência. ,
• - • Prorrogue-se o registro com aver•-• •
!:
N.° 429.088
Albert Rene Proper
bação de contrato de exploração a
I N.'613.374 •- Locadora de Oliveira favor de National Carbon do Brasil
Vignais.
Martins
Ltd.
Cumpra , a exigência S. A. Indústria e Comércio - por
N.° 429.199 .- Francisco da Rocha
N.° 6 3.377 -• Darcy de 5,01iveira
1
desp., de 22-5-1953..
Penna.
•
.
_
Martins -- Supra a exigência.
N." 429.216 - Hugo Vargas.
N.° 585525 - Amarussein N." 613.379
Indústria, Química
Alvaro de Oliveira.
N." 429.250
Organoindustrial Ltda.
classe 2
Serraria 1Viaringa Li- eia.
, N. 429.313
- 'Prorrogue-se o registro.
'
Mantiqueira
S.A.
Cumpra
a
exigên•nitada. •
N.° 599.500 - Comer - classe
N. 629.738 •-• Pianos Brasil S. A.
N." 429.322 - A. Moura da Silva.
8 - Comar S. A. Indústria e Co- Cumpra a exigência.
N.° 429.326
Bleinzo S.A. ImporN. 633.532
C.1a. Química Indus- mércio de Componentes Eletrônicos
tadora e Exportadora.
- Prorrogue-se o registro.
trial . Cil
Cumpra a exigência.
N." 429.381 - Manoel Cicios de
N.
634.033
N.° 631.496 - Já vem prontiGremio
Recreativo
Oliveira e joseAlbirsn er.1,:lt. o.
nho para colocar no colarinho -Sanitas •-• Cumpra,..a exigência.
Armarinho 1 .has
N." 429. „i t.:9,
mpa- classe 36 - Manufatura de Grava.
.
a
V•pi Ai.o.pas Li- nh:a União dos Refenadores de Açú- tas e Lenços Duplex S. A. - Pror• N." 42,.).403
car, e Café - Cumpra as exigências. rogue-se o registro retificando-se a
mitada.
para 8-8-61:-N. 929.411 - Branarg; Comercial
Cia.. data
N.° 634.353 -• J. Rabello
. N.° 633537- Lindoya - 'clas• Geral de ivir.t.7r • ais para Coa-tt .•Mes Li- Ltda. -• Cumpra a exigêência.
se 43 - Lindoiano Hotel Fontes
mitada,
N. 634.423 -• Otto Baumgart In- Radioativas Ltde. .- Prorrogue-se o
A-111"U sde- Arame dústria e Comércio 5. A. -Cumpra registro.
N. 429.420
a exigência.
Arminco IticliNr.a- e Comercio Ltda.
N.° 633.555 - Prelúdio - clasN .°634.476
634.478 -• LobaraMaio.
se 32 - EditOra Prelúdio Ltda. Cupra a exigência.
N. 429.429 - Pictro Francisco toires Longuct
,
Opoterapica Nespa Prorrogue-se o registro.
N.° 429.432 -- Empresa de Publici- N.° 634.493
• N.° '633.559 - Lipoquirnica Cumpra a exigência.
S, A.
dade Adanabtina Ltda.
classe 1 - Lipoquimica Ltda. N.° 429.493 •-• Venza Produtos QuíN.° 634.494 -• Valery Perfumes do Prorrogue-se o registro.
micos Farmacêuticos Ltda.
B ras S .A.
Cumpra a exigência.
N.° 633.686 - Talco Malmequer
José Antunes Ra- N.* 634.514 - A Novaquimica Laa - Pó antisseptico - classe 3 N.° 429.671
Cumpra
a
exigênborató,;,,s S.A.
bello.
Instituto Medicamenta Fontoura S.
N.° 429.673 -- joio Carlos Moraes cia.
A. - Prorrogue-se o registro.
Aranha.
••
N.° 633.933 - Stemag - classe
DIVERSOS
N.° 429.704 -• Depósito Cupecê Ma8 - Steatit Magnesia Aktiengesellsteriais para Construções e Indústrias
Etablissementes Vandenbroeck 6 Cia. chaft - Prorrogue-se o registro.
•
Ltda.
N. o 633.934 -- Contofix - clasN.° 403.075
Leon Greb Ler Co. Le Thermogene Sté Ame •-• Junto a marca n.• 195.490 .-- Faça-se a . seguinte se 17 - Taylorix Organisation Stiemércio e Indústria S.A.
n

e
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•

gler Hausser 81 Co. - Prorrogue se
a registro.
,
N.° 633.935 -t Corneta - classe 17 - A. W.; Faber Castell Prorrogue-se o registro.
N.° 633.936 - 'Versatil - classe 17 - Koh-I-Noor Ble:stiftfahrik
L. & Co; Hardtmuth - Prorrogue•
se J reg;stro.
N.° 634.051 - Otis - desse
8 - Otis 12 svator Company Prorrogue-se o registro.
N.° 634.251 Tapetofix - ens.
se 28 - Minnesota Mining And Manufacturing - Company - Prorrogue-se o registro.
N.° 634.252 - T-petofix - classe 1 - Minnesota Mining And Maitufacturing Company - Prorroguese. o registro.
,
N. o 634.254 - Luber-Finer classig,8
Luber Finar IncorpGiated
- }?Fia.-rogue-se o reglstro,
•
N. 0 634.289 - Int:ma - classe
2 - Ltàzzar.o S. A.- Comereul .
ciustrial_ e lmpo.tadora
Prorroguese o re2,tstro.
N. o 634.292 - O.K. - 'classe
10 - Bozzano S, A, Comercial Industrial e Importadora- - Prorroguese o registro.
N.° 634.293 - CLopax - classe 3 - Bozzario S. A. Come-ciai
Industriai e Importadora - Prorrogue-se o registro. .
N.' 634.354 - Lanol - citasse
48 - Perfuzuaria Lopes Indústria
e - Comércio S. A. - Prorritgue-se
o re 'suo •
N.° 634.427 -- Prince Matchabelli - classe 48 - Chasebrough
Pond's Inc. - Prorrogue-se o registro.
N.°634.473 - Sedibaine - cl.
3 - Jean Louis Biche( Colrre
Prorrogue-se o registro,
N.° 634.474 - Sinergluta classe 3 Etablissaments Mouneyrat - Prorrogue-se o registro,
N.° 634.475 - Solucalcine :classe 3 - Jean Luis Michel Coir.
re - Prorrogue-se, o. registro,
N.° 634.477
Titane Coirre
- classe 3 - Jean Louis Michel
Coirre
Prorrogue-sa o registro.
N.° 634.510 - Reumagen classe 3 - Demetr:o Pares & Cia.,
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
-N.° . 634.515 - Cebiopan - ciasse 3 - Labor ittório Losolin Ltda.
- Prorrogue-se o registro,
N.° 634.518 - Vi-De - ciais*
3 - Dr. A. Wander S. A. Prorrogue-se o registro.
N.° 634.519 - Calciodalari classe 3 - Instituto Sestro-Ilormotarápico Nacionui S. A, "Iscai" Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de Nome Comercial
N .° 605.603 - Transportadora
Tapin Ltda. - Transportadora Tapir Ltda. Prorrogue-se o registro.
•
634.168 - Imobiliária
N.°
ImoConstrutora Bauru S. A
biliária e Construtora Bauru S. • A.
- Prorrogue-se o registro,
N.° 634.517 - Laboratório Paulist,. de Biologia S. A. - Laboratório Paulista de Biologia S. A. Prorrogue-se o registro.
NOTICIARIO
Oposições
Gonzala Mediano Capdevila
oposição ao têrmo 113.400 vilegio de invenção; calçados Sarnenta
S. A.
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General Electric Comparte - opo- cla- ponteira do maço, sendo pelo me- (F. Hoffnnann Ia Rocha es Co. ornamental para tecidos - ambos persição ao termo 113.652 - privilegio nos uma porção terminal da baixa Aktiengsellsáaft) - 'Pontos publica- tencentes ao requerente: Sociec.ade
de invenção - de; Mofina S. A. intercalada com a cinta que envolve dos em 6 de abril de 1964. - To- Anónima Indústrias Reunidas F. MaGeneral Electric Compony - o tabaco de enchimento. - Total tal de pontos: 12 reivindicações.
tarazzo ficam retificados os locais esoposição ao termo . 113.979 - pri- para 12 pontos. - Retificado nos net; icaOes dos pontos Publicados tabelecidos para - S. Paulo e F lia!
vilegio de invenção - de: Fábrica • dias 25 de fevereiro e 3 de março
em sele de abril de 1964, por terem no Estado da Guanabara.
Nacional de Artefatos de Metal S.A. de 1964.
saído com iricorreOes
N. 147.249 moda° industrai pahaetro Indústria Wahta S. A. Termo 150.527 - privilégio de
ra: NU° modulo de fechadura. Termo
69.744
privilégio
de
inoposicao ao tel:td0 i1á.9/9
invençã, - Aparelho luminoso de
Requerente - Companhia Fábr:ca de
oe; Fábrica atração visual para publicidade - venção - Aperfeiçoamentos em OU Botões . e Artezanatos de Metal. vilegai cie ineençao
relativos
a
modelos
para
rodagem
de
fae It.taii..tos cie Metais requerente: Arco Aduai Propaganda
Total de pontos para três reivindicaSociedade Ltda. - Depositada em veículos - requerente - Wilson ções.
S. A.
Eietro Indústria Walita S. A. - 18 de março de 1963: 1 - Aparelho Costa Vieira - para total de pontos
N. 84.301 - moda() industrial para
oposição ao timo 113.98a - pri- luminoso de atração visual para pu- - duas reivindicações.
viieg-o de invençeo - de: Fábrica blicidade constituído por uma caixa
Termo 93.396 - privilégio de ia- Neivo mod'élo de ve.culo motorizado.
Nac.onat de Ar telatos oe Metais por um vidro anterior ou painel de y ençâo Cunha de inclinação va- - Cliché já publicado em 29 de noS. A. .
fundo escuro e um disco interno mo- riável para desencalhar automóveis vembro de 1956. Requerente - InnoGeneral Electric Company - vimentado por um motor, caracteri- ou qualquer outro veiculo - Reque- centi Società Generale Per L'Industria
Metal:kg ca e Mecânica, trata-se de
oposição ao- termo 113.9d1 ] zado por um painel ser provido de rente
Mario Soares Ferreira aalégio de in eençao - de; Fábrica urna série de filetes que partem de para total de pontos
duas reivin- modélo industrial e não conforme publiNacional de Artefato sde Metais um círculo central, filetes esses li- dicações.
cado em 7 de abril de 1964.
5. A.
geiramente curvos e outro eretos, inOs pontos acima mencionados foaam
Terme 108.067 - modelo de utiEietro Induserfa Walita S. l. - • tercalados por pequenos filetes.
publicados em 7 de abril - com incorTotal
para
três
pontos.
lidade:
Uma
válvula
de
vedação
de.
reções (Ano: 1964).
cle-tinao ao teme) lia - privoes.° de in vença° - de: Fábrica
Termo 109.463 - privilégio de objetos Ocos insupláveis - requerenN a caonal de 444 regatos de 'Metais invenção para - Processo de fabri- te para - Industrial Univercom LiS. A.
cação de derivados da quinolina - mitada.
Eietro Indústria Walita S A - requerente - The Wellcome FounTermo 108.576 - privilégio de
Privilégio de InvençaO
opos-çãio ao termo 113.983 - pri- dation Limuted - Pontos publicados invenção - 'Máquina para a fragvilegio de invençao - de: Vábrice em seis de abril de 1964.
mentação de grãos de trigo - regueTERMO N 9 134.841
Nacional de A, teiatos de Metais,
. rente - para Országos Gabona ÉsTermo
ri.°
157.747Modelo
de
S.A
lisztkiserleti Intézet - para número
4 de novembro de 1961
Sindicato da Indústria de Vidros utilidade de - 19 de março de 1964 de pontos reivindicados onze ponrequerente - Theopb i/o de Al• Cristais Pianos e tacos no Estado]
Requerente - João Paulo Araújo tos.
de São Paulo - oposiçoo ao termo meida - Estado da Guanabara São Paulo.
emo
109
299
privilégio
de
Pontos:
Neivo
tipo
de
suporte.
114.32
privilég.o oe inveição
invenção - Um processo de trataTtulo Nevo modélo de a(nbofada
Vidros Corning Eras,' S.A.
1 - Novo tipo de suporte, carac- mento mento continuo e : total dos térmica com aquecimento elétrico. Tintes Ypiranga S. A. - oposição ao ferino 116.359 - privilégio terizado por sua or'gincl configura- detritos urbanos - requerente - Modée:o de Utilidade.
de invenção - de; Marlette. do Bra- ção, repre-entada no desenho anexo, G erard G Papasian e Juies Villette
- N3vo mono de annolada
e que coogiste em uma placa oblon- - Para o total de Pontos: dezessete
sil Indústria a Comercio Ltda.
térinka com aquecimento elétrico em
ga
dotada
de
um
corpo
trapezoide
em reivindicações.
General Electric Company que urna resistência elétrica de espíras
unia das faces e tendo par compleepasição ao termo 117.899 . Termo 111609 - modelo de uticaractenzaviiegio da invenção - de: Whirlpool mento uma peça de cobertura. - lidade --a Aplicação de emblemas a comuns de aquecimento é
da por ser constituída por unia base
Total 4 pontos.
Corporation .
gravatas ou de gravatas com emble- 'não conemtpra de eletricidade. comande
Sociétô Temaique Pour L'UrilisaTermo 122.176 - privilegio de ma - requerente. - João Alfredo as esp'ras e de uma tampa do mesmo
tion De La Peecontrainte (5. T. inVenção Paraftroas e porcas auto Lima.
material, fixável à base, de cobertura
U. P.) (Procedes Freyaginet) - imobilizentes - requerente para das espiias que se localizam largamenTêrmos:
oposição ao termo 118.269 Nylok S. A. Ferragens e Ferra-aeno
te afastadas de tócias as margens da.
vilegi o de invenção - de; P. e,od tos - Pontos publicados em 6 : de • N. 112.968 - privilég'o de- inven- mesma base. (Total de 2 pontos).
soc. Brasileira da Protensão Ltd° . abril de 1964.
Nóvo rolartmato. apl;cável aspaQuimbrasil Química Industrial Brataalment'a em enceradeiras. Requa,ente:
Teimo
127.577
privilegio
de
sileira S. A. -- oposição ao termo
Irmãos 4.3?•lain - Três, são os pontos
TERMO 1\19 134.866
118.781
privilegio de invenção invenção afora - Um navo processo reivrndicados.
tr
ecano-físico-quimico
para
aglomera- da: Indústria e Comerei° Agri15 de setembro de 1961
N. 113.262 - privilég:o de invmbrasil 8. A Importação e Expor- ção preparação e Melhora de qualidade de minérios de forro e manga- ção: Aperfeiçoamentos em calçados tação.
Requarente -- João Pedro da Si:Z.a
Wapsa Auto Peças S. A. - opo- nes, em po ou granulado, para uso requerente: Zoppi b Barsounilon Ir- - São Paulo:
total
de
pontos
para
eras
mãos.
em
altos
fornos
e
poro
a
fabricação
sição ao termo 119.149 - priviléMoo tipo de brinquedo
Titulo
gio de invenção - de; Indústria de aços. - Requerentes - Nicolas re:vindicações.
•
•
Haralyi g ochinger e Tior 1Crometsek
Eletrônica Etevenson Ltda.
N. 113.539 - privilégio de Inven- esportivo* - Modelo de Utilidade.
Kurnerner - Pontos publicados em ção para: Preperados inseticidas e oca19 - Novo roo de brinquedo e.por• Sindicato da Indústria de
6 de abril de 1964
ricidas, em pó pa,•a aspersão. com aa- , tivo - caracterizado por se formar de•
• Cristais, Planos e ekcos - ,no *Estado de São Paulo - oposição ao
Termo 111.719 - privilégio de in- vidade intensificada. Requerente: Fer- um tabulei ,o- com um prolongam:ato
em duas extremidades opostas. nas
termo 135.935 - modelo industrial venção - • Chinelo profilático silen- benfabrieken Bayer Aktiengsellschatt.
- de: Colga-te Palmolive 'Company. ciosos - • requerehte - Sebastião
N. 113.895 - .pr:vilég..0 de inven- qua:s se. co:oca um disco que deverá
4 Manoel Ambroslo Filho S. A. Goede
pontos publicedos em 6 de ção: Processo complexo eletrolitico pa- ser jogado .om o dedo, a fim de der'Indústria e Comércio - oposição ao abri] de 1964. - Total: três pon- ra a separação de lentes. Reqwrente: rubar unt dado s- tuado no centro do
referido tabu'eiro. (Total de 2 paritermo 139.017 - modelo industrial tos.
J. R. Gel gy S. A.
- -, tos).
-- de: ThC Singer MantifacturiN
Termo 112.361 - privilegio de . N. 116.522 - privilégio de invenCOMpany.
'RO, 27 de aetembro de 1963. Assiinvenção - Um novo veículo de ção: Forno elétrico. - Requerente:
Retiticaçaes
propaganda através felhas de papel Peehicy Compagnie de- Píoduits Chi- nei e e acarrei 87 laudas cio expa ante
deste Dra-ríamento. N:Iton Alvirn
Termo 111 .849 - privilégio da para embrulhos - requerente - Edi- migues et Electrowetallurgíques.
Xavier, Dártoe . do S. de Doeumenta..
invenção - Charuto com ponteira tora Guarabú Ltda. __ pontos em
N. 117.290 - para modélo de ut li- çto.
reforçada e respectivo processo de 6 de abril de 1964 - para total de dade: Novo epo de fechadura com trafabricação - requerente: General dois pontos reivindicados.
va e garras.Requerente: Mário GoCigar Co. Inc. - estabelecido nos
Termo 112.603 - modelo, de uti- mes de Almeida.
Estado. Unidos da América do , Nor- lidade - /a8vo tipo de prendedor,
TERMO: N.° 149.142
te - Pontoe publicados em 7 de com mola para passadeiras em geral • N. 118.127 - privilégio dc invenção: Ne.vo processo para obtenção de
fevereiro de 1964 - Fica retificado requerente - Silvio Malagutti inseticida e produto resultante. Retp..ede 14 da maio rde 1963
todos os pontos que saiu -com incor- pontos publicados em 6 de abril rente para Amadeo Gapobianco e João
reções: 1 - Um charuto com pon- dis 1964.
Requerente: Gaorge Kaspar DeininDei Gaizo.
afira reformada, caracterizado por
er - Ese.todo ParrAba
compreender tabaco de enchimento,
Termo
.1113 4.40 - privilegio Xle inN. 118.775 "=1. privilégio de inven- Privilégio de Inventa:10 .
urna cinta •anotada em Oforna deste venção para - Processo para .a ore- ção: Uni d'spositiv . car; Total de 4 pontos
alago • cobeindo-o • uma ponteira pafação de 1. 4, benzodiazepino
4 nes para o nome do' requerente: Lu- • Rio 20.9t83. - Aasinel • corar r1
?dorçada constituída por uma bai- : áidos e de qui/emoliria _.- dulia Reuter.
„,
84 laudas do ;:tp2E1:2 d.te relai de Nau flarivol 4, relarço. én- aitieloa
requerente: lioraoinn La
N. 137.276 - 143.235 - desenhos pArtatnento. - Arrlta.n Ált.lm .-rrer„
colada
Glizároal na sasemseidast• Reetba Is Ci.. Rociete Ato:morna industrMe para netvo e original desenhe Diretor do S. de II icurnedteção.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acacdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação oomeçará a
correr a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições acn Departamento
Nacional da Propriedade Industrial &aldeei:jus se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
'Termo n.• 620.676, de 10-12-63
Mercantil Ltda.
Marcopolo
São Paulo

luxa=

MERCANTIL IODA
Nome ccxnercial
Termo n".0 620.678, de 10-12-63
"Yder-Som" — Rádio. e Televisão
São Paulo
.

prateieiras. porta-chapéus., sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.° 620.683, de 10-12-63
Cria-Mar- Confecções de Roupas Profissionais Ltda,
São Paulo
* tUt;K•E.N1)
.

brasileira

Termo n.° 620.687, de 10-12-63
E. Romano
São Paulo

KOSMOS.
CONTABI LI DAM
DESPACHOS
Classe 33
Titulo

Termo n.° 620.688, de 10-12-63
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestugriot Bar, Café e Restaurante "Machadinho"
Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
São Paulo
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
Classe 8
botas, botinas, blusões. boinas, bebeMAC HADIN ti°
,arellios de rádio e aparelhos de douros, bonés, capacetes. cartolas, caraInd. Brasileira
' televisão
puças. casacão, coletes, capas, chales,
Classe 50.
cachecols, calçados, chaeups, chatos,
Impressos
Teimo n.° 620.679, de 10-12-63
cintas, combinações, corpinhos, calças
— Rádio e Televisão Ltda . de senhoras e de crianças. calções, calTerrno n.' 620.690, de 10-12-63
São Paulo
ças, camisas, "camisolas, camisetas,
Kleber Representações Ltda,
DEU SOM
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiroa,
São Paulo
Ind. Brasileira
laias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, faatasiaii fardas para militares, coClasse 8
KLEBER
,arelhos de rádio e aparelhos de legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorInd. Brasileira
ros,
logos
de
lingerie,
jaquetas,
leques.
televisão
luvas, ligas, lenços, tiantós, meias,
Classe 50
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, paTermo n.9 620.682, de 10-12-63
Impressos
letós, palas, penhoar. pulover, pelerinas.
Silvicultura Oeste S. A.
peugaa, ponches, polainas, pijamas, pu. Guanabara
Termo ti.• 620.689, de 10-12-63
nho., pernetraa, quitnonos; regalos, Endoplast Inddstria e Comércio de Ebrobe de chambre, roupa°. sobfetudos, ' bulidos Plásticos e Afins Ltda.
"O E S T E".
suspensórios, saldas de banho, sandálias
,
São Paulo
sweaters, shorts sungas, atolas, sou.
•
TM as tria Brasileira
uma. 'Jack', tater, toucas, turbantes.
E NDOPLAST

TDER—SOM
Ind. Brasileira

vestidos
Classe 45
' lentes e mudas para reflorestamento,
agricultura, a horticultura e a floricultura
Termo n." 620.681, de 10-12-63
ircenfia e Carpintaria Estádio Ltda.
São Paulo

ESTKDIO
IND. BRASILEIRA
Classe 40
ra distinguir: Móveis em geral. de
tal vidgo, de aço ou madeira, estalos ou não, inclusive móveis para estório. Armários. arrnaários aara baeiros e para roupas usadas. alcnofa-. acolchoados para móveis, bancos
leões, banquetas, bandejas. domicilia. berços. biombos, cadeiras, carrinhos
ta chá e café. conjuntos para dortórios. conjuntos para sala de fane sala de visitas, conjuntos para
raços, jardim e praia, conjustoa de
aários e gabinetes para copa e co
.ha. camas, cabides, cadeiras gira.
las, cadeiras de balanço. caixa de
lio, colchões, colchões de mola. dia•sas, divisões, divans, discotecas de
deita. espreguiçadeirasi guarda-rouestantes. mesas, mezinhas, 'ma g
-asprádioetlvã.msnha
a máquinas de escrever, móveis pa.
Isão, molduras para quadros torta:tratos, poltronas, poltronas-camas,

Termo n.° 620.684, de 10-12-63
José Bergarnashl
São Paulo

Ind, Brasileira'

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico • sylon: recipientes fabricados
de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais. mi
nerais ou vegetais: armações, para óculos bules, bandeias, argolas, açucareiros, bases para telefones. -. inicies, bacias, bolsas. carteiras, chapas, cabos
para ferramentas, e utensílios. cruzetas
caixas e saquinhos para acondicionamento de alimentos, caixas de material
plástico para baterias, coadores, copos.
canecas, colheres conchas, cestos para pão cestinhas, capas para álbuns,
'cálices, cestos, castiçais para velas, cai.L1v5 Men pleASILLMA,
xas plásticas para guardar objetos des.
casso para pratos. copos e tapinhos de
Classe 42
plástico, caixinhas de plástico para sorCaninha
vetes, coiherinhas, garfinhos foi-minhas
de plástico, discos de mesa, estojos paTermo n.° 620t685, de 10-12-63
ra óculos embalagens de material plásCcsnercial Imobiliária Wagner Ltda •
tico, estojos para objetos, e...pumas de
'
São Paulo
naylon, esteiras, enfeites para automóCOMERCIAL
veis,' massas anti-ruidos, escoadores de
I MOBI LIARIA
pratos, (unis, formas pari doces fitas
WAGNER
isolantes, filmes, fios de ceitilose, fêchos
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
Nome comercial
guarnições para Iiquidificadores e para
Termo n.° 620.686. de 10-17-63
batedeiras, guarnições de material plásComércio de Calçados tico para utensílios • nble tua. galerias
M. C.- M.
Ltda.
para cortinas, laminados plásticos, lanSão Paulo
cheiras, manteguelras. malas. puxadores
para mdveis, pedras 'pomes artificiais,
M. C. M.
pulseiras para relógios, protetores para
Ind. :Brasileira,
documestos, placas, rebites, rckiinhas, recipientes, suportes, saleiros tubos, tijelas, tubos para seringas, travassas, vaClasse 36, ">"
ilhames, vasos, xícaras, colas a frio,
Calçados para homens, mulheres e
para borracha ou vidros, pasta adesiva
crianças era ' geral

PRORROGAÇÃO

pra.

para correias, pasta e pedras Para afiar.
esmèril, rebolos, adesivos para tacos,
e ladrilhos, e colas usadas, nas Indústrias
Termo n.o 620.691, de 10-12-63
Representações Fa-Sal Ltda.
São Paulo

:fitn.SAL
eira
Ind. Brasil
Classe 50
Impressos
Termo n.° 620. 692, de 10-12-63
Distribuidora Lubrificantes Cacei Ltda.
São Paulo

CACEL
'Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
?ermo n.° 620.693. de 10-12-63
Oficina de _ Refrigeração -Miralone
Ltda.
São Paulo

1n11RALONA
• 'Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.' 620.694, de 10-12-63
Rodoviário Nordestino Lida.
São Paula

N ORIESTI14 O -

Ind. Brasileira
Classe 50
, Impressos

Terrno n.o 620.695, de 10-12-63
Beneficiadora Brasileira de Chumbo
B. B. C. Ltda.
São Paulo
Be Ble

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.° 620.696, de 10-12-63
Tecejagem Suei Ltda.
São Paulo

SI LEI

Ind. orasileira
-•
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para sasfeó
,.ões em geral, para tapeçarias e para
artigos de cama e mesa: Algodão, alpao
ca, canlaa.no,- cetim, caro& casimira*,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylon paco-peco, perca.
raml, raiou, seda natural. tecido*
PlaUtluosi. tecidos impermeáveis e
/tecidos de pano couro e veludos
Termo n.° 620.697, de 10-12-63
Alfredo Beato Ferreira Filho
São Paulo

TAF'EÇARIA
14.5. I LOURDES,
Classe 34
Titulo

61,-.R.I0 OFICIAL. (Seção' III)

-.11C4 euinta_feirrt
ré.mo .n. o. 620.698. de .10-12,63
Bai e • Lanches Flor de, Pratéà Ltda.
São.-Paulo
-.

_ . • Terno n.° 620.703, de 1d-12.63
Fábrica de Sacos Montanha Ltda.
Pernambncs
s

0744W4.'"Wr4v40
1.4•4.4.4~44.**A4
>4, 4,4 c,.4)**4.4.4/4 '
TePt n.o t 'suas +

- Classe 50

Impressos

'4)*4>.
Ind. Br usilelr a

Testaio n.s 620.699; de 10;12-63 .
• João de Aguiar stão Paulo
-

AÇOUGUE BRASILUSO
,
Classe 41

Termo n..° 620.700... de 10-12-63
.Eldorado Automóveis Ltda.,
São Paulo

ELDORADO
1

IND.

BRASILEIRA/

• . Classe 21 ._
Para distinguir: Veicidos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, autoMÓVeiS. auto-caminhões,- aviões, arilos tecedores. alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veicuroa. bicicle.
tas, carrinhos de mão' e cas.etas. canai•
sabonetes. carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores sarros-berços.' carrostanques: carros-irrigadores carros, carroças, carrocerias. chassis. chaas circulares para Veículos, 'cubos de veiculos
carrinhos pára máquinas de escreveu,
-.corrediços, para veiculos, direção, desli
.gadeiras. estribos. eseadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga"
engates para carros, eixos de direção.
:ledos, fronteiras para veiculas' guidão.
locomotivas -lanchas, motociclos. rnolai,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas. para-brisas, pedais„ pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas. reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculos, selins,. tricicles tirantes para veículos- . vagõee, velocipe.
des. varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo Is° 620.701, de 10-12-63
Produtos Químicos Feliz Color Ltda .
São Paulo

RENOVATEX
IND. BRASILEIRA

JUSPER :
• Brasileira-4
Classe 21
st-má/aos da eles,*

4

.34)

,

44

CAFE FALAM +-.4.1
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f-lè+e'?

•
.

Classe 36

Aros para s "guardanapos de pape,
agluimadoss álbuns tem brana.) álbuns
para retratos e autógrafos. balões . (exceto para brinquedos),. Kiscaspara
correspondência, blocos paia cálculos,
blocos para anotações. boninas. brochis
bioco
rss n3o Impressas, caderhos de escrever, capas para doCumentos, carteiras,
papel ou papelão, cápsulas de papel
caixas -de papelão. cadernetas, cadernos. caixas -de cartão, caixas para Papelaria. cartões de visitas. cartões Co-mudas. ,cartões indices, écsafeti, cartolina. cadernos de papel melisnetrado
e em branco para desenho. cadernos
escolares, cartões em branso, cartuchos
de cartolina. chapas' planográ ficas. cadernos de lembranças. carretéá de pa.
pelão, envelopes. envólucisis para cha
ir-tos' de papel. encaderna sio de papel
ou papelão. etiquetas': fõlhaa índices.
Rilhas de , celulose. guardanapos. livros
.não 'impressos. 11Vros fiscais. livros de
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de: papel transparente: pratos papeliqhos. papéis de estanho e de alumínio.
papéis sem impressão. papéis rui branco
para impressão. papéis fantama. -menos
para forrar paredes, .apei emaço som
ou sem pauta, papel crepon papel de
seda. papel impermeável, pape: em bo'sina para impressão. papel enceradó.
pira copiar. papei para desenhos, papel s para embrulho impermeabilizado
papel para encadánar pape l para escrever. papel para imprimir papel parafina • Para embrulhos, panei celofane,
papel celulose, papel de -linho, papel
absorvente. papel para embrulhar ta.
baco. papelão,- recipientes de papel, rosetas de - papel. rótulos de papel, rolos
de papel transparente. tacos de, papel,
serpentinas: tubos postais de cartão.
tubetes 'de papel
Têrmo n.° 620.704, de 10-12-63
.Socorro Auto Peças Lida
Bahia
•

"SOCOÉRO
.APTO PEÇAS LTDA.—

,

Nome comercial'
Termo n.° 620.705, de 10-12-63
João Pereira de Souza s
•
Bahia

CASA PEREIRA,
uasse
Para distinguir:: solventes, tintas, esmal;
tes e vernizes
e
Termo ri.° 620.702, de 10-12-63
Rondon Lourenço e Felippe
• •
Tribuzzi
São Paulo

saio "n.0 620.707, de 10-12-63
Páschoal Paladini
. São Paulo
:

FLOR 'BE • PRATEE.'.
2- nde Brasileira

1-

• Abril de-1934.
,

Classe 21
Titulo
Termo ms 620.706, de 10-12-63
M. de Oliveira Guimarães
Bahia

A LOCADOwA
Classe 50
Titulo

•

a.

PASCHOSI. PALADINI
g
M

Ra Mn. Nman ual

INCHAS - ESTO) 5 PAIRO

Classe ' 41
Para distinguir:" Café em grão, 'torrado
e moído
Termo, n.° 620.708, ds.' 10-12-63
Indústria de Vassouras ."Sinhá" Ltda.
São Paulo

• SINHI.
Ind. Brasileira
Classe 29 . Para, distinguir: Escovas comuns, espanadores e vassouras de todos os tipos
Termo n.° 620.709, de 10-12-63.
Agrária e Mercantil Pomar Ltda.
São Paulo

POMAR
Ind. Brasileira

critório. Armários,. armários para banheiros' e Para roupas usadas, almoladas. acolchoados Para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domicilia.
res.' berços. biombos, cadeiras,' carrinhos
para chã e café, conjuntos- para dormitórios, conjuntos para Sala de latrias e sala de visitas, cianjuntos para
terraços, jardim e praia,- conjustos de
armários . e gabinetes para copa e cozinha; camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. (lispensas. divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçacleirasi guarda-roupas. estantes, mesas. mesinhas "mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisãos molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas camas,
'prateleiras porta-chapéus. sofás,
• sofás-camas, travesseiros e
vitrinei
Tê= on.0 620.711, de 10-12-63
Granja Nova União Ltda.'
'
São Paulo
.

NOVA UNIZO
Ind. Brasi/eir

.

*Classe 50
Cartazes impressos, literais de props
ganda, cheques, cl chês, cartões termos
plásticos de Identidade„ etiquetas impres.
sas, faturas,' folliinlys impressas, notas
promissórias, recibos e rótulos

Termo n.° 620.712, de 10-12-63
Classe 41
Avicultura Plus Egg Ltda.
Alcachofras. aletria. alho, aspargos,
São Paulo
•
açúcar, alimentos para animais amido,
'PLUS
EGG
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta.
Ind.. Brasileira .
arroz, atum, aveia, avelãs, seita. azeitonas, banha. bacalhau, batas, balas.
Classe 19
biscoitos. bantSons. bolachas baunilha;1 Para .distinguir: Aves, pássaros e anicafé cio pó e em grão..carnaraos canela i mais vivos, inclusive bicho da , seda,
em pau e em pó. cacau, carnes, cha.
ovos em geral
caramelos chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho. .creme de 'cite cremes
. Termo n." 620.713, de 10-12-63
alimentícios. croquetes. compotas. can. Kill — Fire Materiais de Proteção ao
gira. çoalhadas, castanha. ceolas.condlTrabalho Ltda,
mentos - para alimentos. colorantes,
São Paulo
chouriços. dendê. dôces, d6ces de 'fruKILL-rin
tas espinafre, essências alimentares •erri
Ind. Brasileira
padas. ervilhas.. enxovas. extraio de ramais. farinhas alimentícias tavas.
Classe 31
cuias. flocos, farelo. fermentos leilão.
figos, frios, frutas sécas, estufais e cria Para distinguir: Materiais de vedação,
talizadas. glicose, goma de 'tascar. gor artefatos de amianto paar vedação,
'Juras. grânulos grão -de bico. gelati sa. especialmente luvas para serem utilizagoiabada, geléias, herva doce, he.va das em- trabalho industriais, confecciona- mate. hortaliças.. -lagostas ting.as lei's das de amianto e outros materiais de.
condensado, leite em - pó. leg umes em
vedação
conserva, lentilhas, linguiça, ouro. masTermo n.° 620.714, de 10s"-12-63-'
sas alirnenticias. mariscos. manteisa
Sejin Empreendimentos Lida
margarina. marmelada. maca srão mass
sa de tomate, mel e melado. mate, masSão Paulo
sas para mingaus. molhas moluse"
SEJIN •
mostarda, mortadela; nós moscada go
End. Brasileira
sei: óleos comestíveis. ostras asas.
'pães.' patos, pralinés. piment& pós nara
Classe 17
pudins, plckles. peixes. presuntos pa.
Para
distingui;
máqui jas e instalações
tês.. petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins'
queijos, _ rações balanceadas para ani- para 'escritórios e desenhos era geral:
Arquivos para correspondência, almomais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
fadas para carimbos e, para tintas. abrisanduiches, salsichas, salrnes. sopas en,de cartas, arquivos. apontadores,,
dores
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
trutas: torradas, tapioca. ~aras, talha- berços para mata-bola-âo, borrachas,
rim, tremoços. tortas, tortas para ali- brochas, canetas para desenhos .' cortamento de animais e aves; torrões, touci- dores de papel, colchetes, carimbadore s,
cestos para 'papéis e correspondência.., '
cinho: vinagre
classificadores. 'Chris. coladores• canetas,
compassos, cofres, canetas tinteiros. caTermo n.° 620,710, de 10-12-63
netas esferográficas desenhad.ves. dataIndústria e Comércio. de Móveis
Belcopa Ltda.
dores com • minas. ' descansos 'tara lápis
'
São Paulo
e "canetas, esquadros. espánlas furadores. fusins. fichários. fitas Para MáquiBELCOPA
nas:, de escrever, fichas na-s arquivos.
Ind.. Brasileira.
máquinas para escrever: calcwar. ao' Classe- 40
mar. fitas 'gomadas. máqu!nas ,,para
Para distinguir: Móveis 'Sm geral, de grampear. goma arábica. gomadores.
metal vidro, de aço Ou madeira, esto- grampeadores, grampos e ganchos para
fados ou não, inclusive móveis para es- escritórios. gii, godets, instrumentos de
.
•,
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escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras.
molhadores. mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis, mapotecas. metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores,
pastas para. escritórios, com fechos de
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tinteiros, portalápis.- porta-canetas, porta-carimbos,
porta-cartas. porta-blocos, penas, pren'tas, pincéis, prendedores de papéis. per.
cevejos. réguas. stencis, separadores
para arquivos, sinetes. tintas para escrever. tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas registradoras
rermo n.o 620.715, de 10-12-63
- Importadora São Marcos Ltda.
São Paulo

depilatórios, desodorantes.' dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
crena:: para limpeza da Pele, e rara' base
de pó de arroz, esmaltes para unhas
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
dias e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas. cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidas dentifrícios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada. lápis,
sabão em creme, em elixir e em pá,
liquidas para ondulação, permanente,
lixas para unhas, leque, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes..,perfucaes, petróleo para uso de 'toucador.
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados. e com pó de arroz. pettes,
pomadas perfumadas para o embelezamento - da cutis, pon-pons, pó de
1112TOZ

J10 •MARCOS
1 NSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios. ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em pó, cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho arem ede leite, cremes
allmenticios, croquetes, compotas. cangica coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendé. doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, féculas . flocos, tareio, fermentos, feijão,
figos, frios, trutas sêcas, naturais e Cristalizadas: glicose, goma de mascar. gorduras, granulos, grão de bico, gelatina,
goiabada. geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, logro, massas alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina. marmelada, Macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. masias para • mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, na.
zes; óleos comestiveis. ostras, ovas:
pães. paios pralincs. pimenta. Os para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos. rações balanceadas para ataimais, requeijões, sal, sagn, sardinhas,
aanduiches. salsichas. salames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tamaras, talharim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
,Termo n.° 620.718, de 10-12-63
Importadora São Marcos Ltda.
São Paulo
ImPORTADORA SÃO MARCOS LTDA..

Termo n.° 620.716, de 10-12-63
I-1. Catnpi
Cia. Ltda.
São Paulo

tos, folhinhas, ecibos, notas ficais. faturas, -duplicatas, letras decaMbia, promissórias, embalagens.impressa+
Termo n.9 620.723, cie 10-12-63
Ótica RiachuelO Ltda.
São Paulo.

.

RIACHUELO
BRASILEIRA
n

Classe 8
',Aparelhos' de cinematografia, balanças
para uso eia laboratórios cinematográficos e fotográficos,- baterias elétricas
para uso "e mcinematografia e fotografia, câmaras fotográficas e cinematográficas, filmes fotográficos e cinematográficos, interruptores e demais
peças , de aparelhos cinematográficos e
fotográficos, lâmpadas de todos os tipos
para uso em fotografia e cinematografia, lentes para uso em cinematografia e fotografia, manipuladores e microfones pára uso em cinema, relógios de
precisão para uso em fotografia, secadores elétricos para filmes revelados e
cópias, barômetros, bússolas, espelhos
óticos, focalizadores para câmaras fotográficas, lanternas óticas, lentes, microscópios, obturadores para máquinas' fotográficas, óculos, vidros de aumento
e redução, termômetros; psicrónometros.
higrômetros

UIRAPURU

LMO PEÇAs AR

,Ind. Brasil eii•0
Classe 21
Veiculos e suas artes Integrantes
Tênrno n.o 620.720. de 10-12-63
Metalúrgica, Estamparia e ferramentas
"Aurora" Ltda.
São Paulo
AURORA

ind.
Classe 5
Metais trabalhados ou parcialmente tra•
balhados
Termo n.° 620.721, de 10-12-63
Comercial São Vicente Ltda.
Rio Grande do Sul
' SIO VICENTE

Ind. Brasileira

Classe 48 -

Classe 41
Cereais
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias- em geral: Almiscar. água
Termo a.° .620.722, de 10-12-63
de beleza, água facial, água de lavanda, Comércio e Representações "Estewil"
agua de colônia. arminhais água de
Ltda.
quina, água de rosas, água de alfazeSão Paulo
mas. amônia perfumada liquida. em p6.
c.a pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. costnaticos para o
cabelo. Pestanas, cílios e bigodes,
cravaria. cremes para a peie carmins.
Classe 50
cheiros em p astilhas. -em tabletes. em
lentilhas. - em trociscos e em pílulas. Envelopes, carimbos, papéis de carta
cremes para barbear, ,cremes, dental. cartões comerciais e de visitas, folhe;

ESTEWIL,

São Pulo

LOMEKA t
IND. BRASILEIRA.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 620.719, de 10-12-63
Moto Peças "AR" Comercial Latia.
São Paulo

Termo a.° 620.725, de 10-12-63 1
Inchiaaria Metalúrgica Lotneka Ltda.

•••••

Termo n.o 620.724, de 10-12-63
, Amendola C, Caetano Ltda.
São Pavio

Classe 29
Para distinguir; Vassouras, espanaaores
e escovas comuns

-

iND. BRASILEIRA
Classe 41

.

Classe 6
Para, distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos.os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras- mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramerrZas e placas para tornos, , geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturador
de ba'rro, máquina compressora, tnáqui- o
nas adatadas na coonstiução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverlzad aras., fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias. máquinas de
abrir chivetas. marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e • baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrka de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias". espuladeiras. torcedeiras,
tneadeiras, rolos e roletas, brunldores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dínamos
e receptáculos
:Termo n.° 620 . 726, de 10-12-63 .
Electrolandia Ltda. •
São Paulo

Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amendios. ameixas amendoim, araruta..
CARNE MAGICO
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
CO. BRASLE1RA
biscoitos, bombons, bolachas baunilha;
café em . pó e em grão, camarão .canela
Classe 8
em pau e em pó. cacau, carnes, chã,
Frase de propaganda
caramelos, chocolates. ' confeitos, cravo,
cereais.- cominho 'crera ede 'leite, cremes
Termo n. 9 620.727. de 10-12-63
alimenticios, croquetes, compotas, can
Thomás NicolasChryssocheris
pica coalhadas castanha, cebola. aoncli.
São Páu
lé
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê, doces, doces de fruti
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas; enxovas. extrato de to-,
mate, farinhas alimenticias; favas, fécula* flocos, farelo, fermentos, feijão,
Classe a
figos, frios, frutas sécas, naturais e crisPara distinguir e proteger composições
talizadas; glicose, goma de mascar, gov.
quknicas _utilizadas pelas indústriais texduras, grânulos, grão de bico, gelatina, tais, tintas impertneabilizantes e um pra..
herva
goiabada, geléias. herva doce.
parado quimico para 'tirar manchas de
mate, hortaliças, lagostas, linguas,
tecidos
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, -linguiça, louns, masTermo n.o 00.728, de 10-12-63
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
Thanás _Nicolas -Chryssocheris
margarina, marmelada, macarrão, 'masSão Paulo,
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. , moluscos,
,RETTER.
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos _ comestivels.. ostras, ovas;
pães, paiõs praline& pimenta, pós para
pUdins, pickles. peixes, presuntos, paClasse -47
tês petit-pois, pastilhas. Pizzas, ãudins;
queijos, rações balanceadas para ani- Para distinguir e proteger óleos de
mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas, qualquer espécie paar iluminação, aquesanduiches. salsichas, talames, sopas an cimento e lubrgicaçáo. Petróleo refina.
latadas: sorvetes. sucos de tomates e ci-2 do ou não, com ou sem istura de 6eos
frutas; torradas. tapioca. 'tâmaras, talha- minerais, animais ou vegetais, para a
rim, tremoços, tortas, tortas asara ali- Iluminação, aquecimento, lubrificação ou
mento de animais . e aves, torrões,
combustão e graxas. Produtos de óleos
toucinho e vinagre
combustíveis provenientes de petróleo

oLmo
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Té lmo nc 620.729,- de 10;12?1963
Thornás Nicolas Chryssocheria
São Paulo

SUDISET TE
,

• "Classe 36
• Para distinguir: Artigos de vestuário,
• da toda sorte, Malusivr esporte e para
crianças
• Teimo n° 620.730, de 10-12-1963
Thomás Nicolas Chryssoclanis
São Paulo
5

4

K

2

-

lbase asfáltico. estacas. esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de Metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção, lages. lageptas. material , isolantes contra frio e calor, manilha*, mas.'
sai para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos. produtos de base astáltico, produtos para
tarais impermeabilizames sa argamassas de cimento e cal, hidráulica pedregulho. produtos betuminosos, impermeas,
bilizantesa liquidas ou sob autras formas
para revestimentos e outros Usos na.s
construçõés. persianas. plazas- para pavimentação. orças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes. papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções. parqueies-.
portas. portões pisos. soleiraa vara por.
sas, tijolos, tubos de concreto, relhas. ta.
cos tubos de ventilação. tancivels de cimento. vigas, vigamentos vitrais

Classe /
Para dIstinguir e proteger composições
quimicás ualizadas pelas indústrias tex..
tele, tintas impermeabilizantes e um preTermo n° 620.736, 'de 10-12-1963
parado químico para tirar manchas de "C.omet Indústria e Comércio
placas
tecidos
e Luminosos de Plásticos Limitada"
ui
São Paulo
Termo n' 620.731, de 10-12-1963
Confecções Nazer Lanitada
•COIST
São Paulo
'Ind. brasileira
.3.
fi1

..S2P •
6-5

• (taçãu

lil)

Abril "cif- 1954

avo, t atara 'de 'campair'rai. elétrica
'cautas aediduras bus ...nos N.14ralair,
terias e'étricas. hu.a , elatrioos. caixas de
desama a. câmara.; foaor.taiiir' . e tora
gráficas. cafpainhas elétriaas chassi* de
rádios, chaves elétricas. cinernatógrafos,
cronógrafes. cronómetros, -onibustores
de 941. ciehrisetros. Cristal, de rádio
condensadores. coradeiras p .-a totografias, chaves. de alavancas, -Mive.s automaricas. capacitures de blaaueio. daiss
citares elerrOliticos. caiihradraes discos
para 'telefones. disco gravados, diais
despertadores, enceradeiras e ê tricas engenho de assar carne. espeti:os óticos,
esticadores de luvas. espelhos de pis.
ticos para eletricidade. esa-rilizadores.
amuares de incêndio. ferros elétricos de
soldar. filtros. a aparelhos Ia trames. filtros, para 41eo filmes faincloa. fogões,
fogareiros. hisiveis. faróis :orno "acessó.
rios de veiculos para sinaiizaaão e para
iluminação em ge,al. filmes revelados
fôrmas detricas. fervedores. nagortficos.
fotômetros. hos elétricos Miro, de
terferencia tmógratos. garrafas térnicas
geladeiras globos para Smo.seas. globos
para lanternas, globos re-restres para
ensino. gravadores; holototes incubadores. indicadores de. vazuo, -lastrumentos
de alarme interruptores, ,âra gadas Ir1candescentes. lâmpadas cultuas, lemes,
liquidificadores, maçaricos riar a soldar,
caldear e cortar, máquinas de '• tazer
café: mostradores para radas' moinhos
de café, transtormadores, tottadeiras. tripés para fotografias, válvulas para ri.
dios, válvulas de descarga álirulas de
redução, vacuõmetros, vadat elétricas.
válvulas de vácuo e venti'adores

Classe 8
Abaixa luzes d . elarnpião, •anairsurs
acumuladores actinõmetros, amperôme
Nzs'S
tros, amortecedores de rádio e /reguei)
42,
cia, anemómetros. aparelhas ds televi
sáo, aparêlhos para ilurnteaçào, inclusive os considerados acessório; de vei• a")'
culo*. aparelros para : anúncios mecrini.
cos. aparelhos aquecedores e medidores,
Claíse 36
Para distinguir: Camisas para romena aparêlhos cromográfIcus, aparelhos de
Termo no 620.737, de 10-12-1963
barbear elétricos, aparelhos registradoEditora Cidade Nova Lim tada
Têrmo no 620.732. de 10-12-1963
ias e medidores de distâncias. apareSão Paulo
Drr Eduardo Celestino Rodrigues
lhos para purificar água, aparèlhos de
São Paulo
sinais lampejantes. aparelhos regulado• •C I DADE NOVA
res de gás aparelhos de galvanoplastia,
EDIFICIO
aparelhos didáticos. aparelhos cinemat
ANU/1BI
- Casse 32
tográficos, aparelhos automáticos para Para distinguir: Livros impressos, foClasse 33
acender e . regular- gás. aparelhos para lhetos, boletins, almanaques, jorna.s,
Titulo
separar café, aparêlhos para aquecer
programas radiofônicos e de televisões,
edifícios, aparelhos para experimentar
peças teatrais e cinematográficas
Termo n° 620.733, de 10-12-1963
diaan3os. 'aparelhos para destruir faseDr. Eduardo Celestino Rodrigues
relhos de ótica, aparelhos pulverizado.
Terra° n° 620.738. de 10-12-1963
São Paulo
água. aparelhos geradores eletroquimiJoão Oliveira
cos. aparelhos para recepçâo. reproduEstado da Guanabara
ção de som e sônicos aparelhos automáticos eléétricos de passar. aparelhei
- Classes: 21 -- ' 33 -- 47
para espremes trutas • e legumes, apare..
Título
lbos • de alta tensão. aparelhos- de proTermo n° 620.734, de 10-12-1963
te;to contra acidente de operários.
S.I.R. --- Administração e Planeja- aparelhos afiadores d eferramentaa
mento S. C. Lim.tada
aparélhos distribuidores de sabão e de
São Paulo •
desincrustantes para instalações sanitárias. aparelhos esterilizadores, aparelhos
e
e Instrumentos' usados na enginharia.
111.41
J.*
Volo
agrimensura geodézia, aparelhos gaseiInd. brasileira
ficadores, aparelhos de análises, aparelhososonizadores, aparelhos pasteuriClasse 50
;adores. aparelhos reguladores e estabi-,
geral
Para distinguir: Impressos em

ANHEMBI

Termo n° 620.735, de 10-12-1963
Empreendimentos Sociais
Taimbras ,
e Imob liarias Brasil S. A.
São Paulo'

S I MB R A. S
Ind. Brasileira
Classa 16
Para 'distinguir: Materiais para cons.
truçõeí e decorações: argamassa, argila,
areia, Iszulelos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentaçao, Calhas, cimento, cal, cre. chapas
t.

Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
Chapas para coberturas caixas d'água.

Caixas para coberturas, caixas d'água,
'Caixas de descarga pra lixos, edificações
estugue, emulsão de

fixadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelros

pau eségandristas, .aparelhos para limpar vidros. aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos 'acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestiveis, aparelhos espargi4s' aparelhos e hist/tunantes de cálculo, aparelhos para observações sismi.
can, • aparelhos assmostatos, aparelhos
para natação, •ritonômetros, aspiradora de 'pó. aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes. amlificadores ele.
tricos, amassadeiras. antenas. batedetamplificadores . eiétricon, amassadetras,
antena:. batedeiras, balança ' amuos . e
elétrica. rarómetros bateria- de aram ,
'adra ea. oinórulcs f, 'a as batinas. 'Do
sinu cie %adução. !: sac.: aara fins cura,

Classe 32
Para d'atinguir: Ibrnal ou revista
Termo n' 620.739, de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronossol
São Paulo
O

Induatria Braelleirkt"
Classe 4
Para distinguir; Subtsâncias de origem
animal em bruto ou parc.almente preparadas, óleos em bruto, ou parcialmente
preparadas extratos oleosos, resinas naturais, pixe em b-uto :cisto e Iriso
betuminosa
•

,

• Termo n° 620.754, de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
•
"Petronossoi
São , Paulo
Classe 1
Para 'dist nguir; Como marca gamem
Substâncias e preparações quimicas Usadas nas industrias de pctróleo
•Termo n° 620.755. de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petron.ossoi
•
•
São Paulo .
Classe 47 .
Oitos de qualquer espade para ilutal.
naoo, seuecitsento . e lubrificação. Pea
tróleo refinado, se:Ui-refinado e nãorefinado. com ou sem a mistura. de
óleos minerais„ animais ou veetais,
para a iluminaçãa aquecimento lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos Combustiveia provementes de pétró/eo
Termo no 620.740, de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronossol
São. Paulo

•

rU ROR ÂS
Industria Brasileira-

Classe 4
Para distinguir; Subtsáncias de origem
animal em bruto ou parc.almente preparadas, óleos em bruto, ou parcialmente
preparadas, extratos oleosos, resinas naturais, piare em bruto. 'cisto e xisto
'
betuminoso
Termo n° 620.741, de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronossol
São Paulo •
Classe 1
Para dist ngulr: Como marca generica:
Substancias e preparações químicas usadas nas Industrias de petróleo
-Termo ri' 620.742, de 10-121963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronossal
São Paulo
Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura
óleos minerais„ animais ou vegetaii,
pára a iluminação, aquecimento, lubriticação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combusriveis proveu! . .
entes de petróleo
Termo n° 620.743, de-10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
•
"Petronossol
São Paulo

1,13BRINOSSO
Indústria
Brasileira
[
Classe 1
Para disanguir: Como marca genenca:
Substâncias- e preparações quimicas usa. das nas industrias de petróleo
Termo n° 620.744, de 10-12-1963
• Companhia Brasileira de Petróleo .
"Petronossol
São Paulo
Classe 4
Para distinguir: Subtsanclas de origem
animal em bruto ou parc almente preparadas, óleos em bruto, ou parcialmente
preparadas extratos oleosos, resinas naturals, pixe em- bruto, xisto e xisto
'betuminoso

n,.58
•1.1

4111
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Termo no 620.745, de 10-12-1963
Caminaahia airasileira de Petróko
"Petreraassof
Sâo Paulo
•

portas. portões, pisos. soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos vitrais

DURONAk

Urino no° 620.750, de 10-12-1963
Metais e Ferragens Maracatains
Um tada
São Paulo

r',,Içiet ria Brasi l 1 n1
-Classe 4
Para distinguir: Subtzâncias de origem
animal em bruto ou para atinente preparadas, óleos em bruto, ou parcialmente
preparadas. extratos oleosos, resinas natu-ais, pixe em bruto, xisto e xisto
betuminoso

MARACATINS
Indústria Brasileira

Classe 11
Termo n° 620J46, de 14-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
Ferragens e ferramentas se 'da espé.
"Petronossol
•
de. cutelaria em geral e outros artigos
São Paulo
•
de metal não incluídos em outras elasClasse 8
bites, argolas, armações de metal, abriPara distingu:r: Acumuladores, bate- bites. argolas, armações de metal, abriias elétricas, condensadores, geradores, dores de latas, arrames, lisos ou larpa.
transformadores e isoladores
dos, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas. tias
Termo ns 620.717, de 10-12-1963
:calas, bandejas, bacias, baldes, bomboCompanhia Bras:leira de Petróleo
aferes bules, colheres para pedreiros.
"Petronosot
camisas para cilindres e trilhos, cadeaSão Paulo
dos, correntea, cabides, caixas de metas
Classe 47
para ortões. colunas, chaves. creinones
Óleos de qualquer espécie para ilumi- chaves de ara ausos. conexões para ers
naçâo. actuemmento e lubrificação. Pe- canamentos, canais de metal, chaves ce
tróleo refinado, semi-refinado • no- lenda, chaves inglezas, cabeçbas canerefinado. Com ou sem a mistura de cas, copos. cachepots. centro de mesa,
óleos minerais,. animais ou vem:tais. coquetelelras. caixas para acondiciona
para ,a iluminaçâo, aquecimento. lubri- mento de alimentos, caldeirbes, caçaroficação ou combustão, e graxas. Pro- las. craleiras . cafeteiras, dobradiças,
dutos e óleos combustiveis pravenl- enxadas esferas, engates, enteites para
cates de •peteóko
arreios, de metal para automóveis, estribos. .formões, espumadeiras. foices.
Termo n° 620.748, de 10-12-1963
ferros , para cortar capim, terrolhos. laCompanhia Brasileira de Petróleo
cas. tacões, trigideiras, cilindros para
"Petronossoi
laminaçâo, ganchos, guarnições de inc
São Paulo
tal gastos, ganchos para quadros,
grumos para emendas de correias, limas.
Clz,sse 39
Para distinguir: Cárnatas de ar, pneu-- iaminas, licoreiros, latas de lixo, jarras.
machadinhas, molas para portas de cormát cos e semi pneumáticos
rer martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas pás, picaretas.
Termo n° 620.749, de 10-12-1963
pregos, picões, ponteiras, paratusos.
Indastia e Comércio Vila Casca
porcas, pratos, porta-gelo. porta-pão.
La •1101
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos
....110
JAC
roldanas. ralos para, pias. regadores
serras, serrotess. sachos, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras. torquezas, trilhos
r ilhos para elevadores, tenazes, trava.
'ares, telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portar
de correr; taças, molas para . portas,
MDUSTRIA
BRASiLLRA
vasos, vasilhames e verrumas
'
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia. azulejos. batentes, balaustres.. blocos de cimento. blocos para pavimenta
ção. calhas. cimento. cal. :re. chapas
Isolantes caibros caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas tiara coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificações oreenradadas, estuque, eracisão de
base astaltico estacas, esquadrias, estruturas meralicas p aro construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de moca lages. laaeota-s material isolantes contra frio e calor. ma:latias. massas para revestancitos de p aredes, madeiras para consteusões, mosaicos pro.
dutos de aase aslaitico, °roçados para
tornai impermeabiluailtes as argatnas.
mis de cimento e cal hidráulica pedre.
galho produtos betuminosos. unpermeabilmanteas . li q uidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
cobri: mas persianas placas para pa.
çamentasao , oeças ornamentais de cimento MI gesoa p ara teças% e paredes papei
coara f'n"'m Asas enmsas moi nados
para uso tias conarruçbes. aarquetes.

Termo n° 620.751, de 10-12-1963
Metais e Ferragens Maracatains
Lim tada
São Paulo
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado. AÇO
doce, aço- para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em tio, chumbo em bruto eu
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto. bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro era bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou parcialmen t e trabalhado, gusa temperado, gusa maleavel.
mamas de metal, lata em fóllia latão
em tôlha. latão em chapas, latão em
vergalhbes, liga metálica. amalhas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou p a r cialmente t-abalhado, metais em massa metais asaampatias
metais riam so l da nignel a. , . naco
zinco liso em 'Rilhas
corrugado

(Seção
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Termo n' 620.759, de 10-12-1963
C-ornas-sabia Brasileira de Petróleo
"Petronossoi
São Paulo

Termo n° 620.752, de 10-12-1.9(3
Pedreira São João Limitada
•
Silo Paulo

sio JOTO
g InCastria BrasileSra

r- BREr—NOS 30
T.,AP,a tria Brasil ai
ria

Classe 4 —
Para distinguir: Subtsáncias cie ornem
Classe 4
animal em bruto ou parc alinente rapaPata distinguir: Paralelepípedos, pedras
radas, óleos em bruto, ou parcialmente
em bruto, britadas e polidas, gran to em
preparadas, extratos oleosos, resinas nabruto 01.1 po1do, marmore ern lauto ou
curais, lixe em bruto, xisto e xisto
polido
betuminoso
Termo.n° 620.753, de 10-12-1963
Termo ri.° 620.760, de 10-12-196 3
Pedreira São Joao Limitada
Companhia Brasileira de Petróleo
São Paulo
"Petronossof
ai
aí:
Classe 16
São Paulo
lO
Para autinguir: Folhetas, guias moiClasse 47
rões, pa.akiepiPetioa, p lastras, blocos Oleos de qualquer espécie' para taumi-_,
de gsanito polida, padias pol:das para nação, a q uecimento e lubrificação. Pe.
construções
tróleo refinado, semi-retinado e 9ãoretinada. com au sem a mistura de
• Termo n o 620.756, de 10-12-1963
Óleos minerais„ animais ou vegetam,
Promoções e Produção de
-3P
para a iluminação aquecimento,
Propaganda Limitada
ricaça° ou combustão, e graxas. Pro.
São Paulo
autos e óleos combustiveis provensentes de petróleo
s
Termo n' 620.761, de 10-121963
•n••••••
á
Comounbia Brasileira de Petróleo
"Petronos.sol
São Paulo
Classe 1
Pa.a oi.sc aqui;': COMO marca generica:
aaasse 25
Substáriclas e preparações quimicas usa- a
Para distinguir: Arvo.es de natal, bidas nas industrias de petróleo
belots, belas , pa:a enfe tes de a.vo.es
de natal, cartas geográficas, caaaes pos
Termo n o 620.762 de 10-12-1963
tais, cartazes, dá:picas, desenhos, artisCompanhia Brasileira de Petróleo
ticos, desenhos, decalcomania para te"Petronosso"
cidos, estatuas, estatuetas., estampas,
São Paulo
wavuras, frutas de vidro, figuras de
ornaroa, aestões, fotog.af as frutas de
P1 HONOSSo
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversorios, b:ruizados. casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuClasse 1
ras, imagens, letrei:os, manequins, maquetas. obras artist cas, obras de pin- Para dist nguir: Como marca generica
tura, anéis e cartazes para decorações Substâncias e preparações químicas usa
das n is industrias de petróleo
e para exposiçao, projetos, mostruarios
de' rnercadoaias diversas e para propaTermo n° 620.763, de 10-12-263
gandas, suportes artisticos para vitriCompanhia Brasileira de Petróleo
nes, estatueLs pa:a adõrnos, e para
" ri ca ones.so"
f as artísticos, taboktas
São Paulo
Classe 4
Termo n° 620.757, de 10-12-1963
Para distivauir: SubtSáncias de taige,
3.P
Promoções e Produça'o de
animal em bruto ou para almente prepa
Propaganda Limitada
radas, óleos em bruto, ou parcialmente
São Paulo
preparadas, extratos oleosos, resinas pa
turais, pise em bruto, xisto e xisto
betuminoso
•

-

Industrie. Brasileira

r — PROVOÇÃO
P ROILJÇIO DE PROPAp.
(JANDA LTDA.
Nome—Comarcial
Termo n° 620.758. de 10-12-1963
Companhia Brasileira de Petróleo
"Petronossof
São Paulo
a

L UBI li Al
•as
ileirt
Bi
Indústria
•

Termo n° 620.764, de 10-12-1963
Com p anhia Brasileira de Petróleo
"Petronosso"
São Paulo
'

10380LUBa 15
lindástrfat Brasi l mi rs
À
Classe 1
Para . distinguir: Subtsancias de origem
animal em bruto ou parc.almente preparadas, óleos em bruto, ou parcialmente
extratos oleosos, resinas Ra .
,i
turais, pixe era bruto, listo e xisto
betuminoso

preparadas,

Termo n° 620.765, de 10-12-1963
amimar
Companhia Brasileira de Petróleo
Para distinguir: Subas:aulas ar agem
"Petronoso"
animal em bruto ou parcailmente prspaa
São Paulo
radas, ó!eos em, bruto, ou parcialmente
Classe 1
prepa-ad-s extratos oleosos, resinas na- Para Matagais: Como marca generiew
tu ais, pie em bruto, xisto e leito Substancias • preperaç6ez químicas
betuminoso
das sal ifflawmelb. Se petróleo

n••n

•
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Termo n° 620.766, de' 10-.12-1963
Inchlstria e, Comércio Vila Disca
Lim:tada
Sáo Paulo.

VILA IIERC11
„Xnatistria Brasileira'

.

Classe 16.

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

areia, azulejos, batentes. balaustres. -blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, cre, chapas
Isolantes, caibros." caixilhos, colunas,
caixas para coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificas- çbes pretnoldadas.• estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construções. lamalentes contra frio e calor, manilhas, cnas -

DIÁRIO OFICIAL

620.771, de l0-12-1963
Wintlarop Products Inc.
Estados tinidos da América
Prorrogação

Tknao a'

(Seção III)

Teimo n• 620.777, de 10-12-1963
Laboratório Lomba Limitada
• Estado cis Guanabara

Classe 3 • ;
Para distinguir: Analgésico

(Sul Brasileira

Tênno no 620.772, de 10-12-1963
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América
Prorrogação

Classe 3
Para distinguir: Ant ssético urinário

Indústria Brasileira
Classe 18
Artigos da classe

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e suas partes integrantes não incluídas nas ciasses: 7, 10 e 17

Termo n° 620.780, de 10-12-1963
Laboratoires Sauter S. A.
Suiça
Prorrogação
•

Termo n° 620.782, de 10-12-1963
Fenernar Peças e Acessórios Limitada
Rio Grande do Sul

para revestimentos de paredes, roaeiras para construções, mosaicos, proTermo n° 620.773, de 10-12-1963
dutos de base asiáltico, produtos para
, iornar' tuipermeabilizantes • as argamas- Casa José Silva — Confecções S. A.
•
Estado da GUanabara .
sas de cimento e cal. hldratilica. pedrePRORROGAÇÀO
gulho, produtos betuminosos, impermea.
, bilizantes, liquidos ou' sob outras tormas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentação, pe;as ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para ' forrar casas, massas anu-ruídoCilse' 3
para uso' nas construções, parquetes.
„Indústria Brasileiro:
Para distinguir: PFodutos armaceuticos
portas. portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas. taCla'sse 36
Termo n° 620.779, de 10-12-1963
' coa tubos de ventilação tanques de ciArtigos da' classe
Braspla S. A. Indústria e Comércio
.
mento. vigas; vigamentos, vitrós
de Matéria Plást:ca
• Termo n° 620.774, de 10-12-1963
• Termo no 620.767, de 10-12-1963 • Casa Granado, Laboratórios, Farmácias
São Paulo
Esquadrias Silva Limitada
•
e Drogarias Lim tada
São Paulo
Estada da Guanabara
8
ras

velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte da
máquinas
Termo n° 620.781, de 10-12-19n53
Sul Rrasileira de Máu'nas e Eletricidade
Limitada
Rio Grande do Sul

MENOVAN

ADATRIN

Abril 'de 19b4 •

LFENEMAR

SPARABLANC. indústria Bileira

DILVA
Indústria Brasileira
Classe 16
Para á stinguir: Batentes, balaustra.,
caibros, caixilhos, colunas, edificações
premoldadas, esquadrias, forros, friso,
estacas, grades, janelas, estruturas de
madeiras, persianas, parquetes, portas,
tacos e venez'anas

pe•

PRORROGAÇÃO

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes, exceto máquinas e motores
Têrmo no 620.783, de 1b-12-1963 •
'joga Torres Bhering e Roldão Alves
Torres
Moa, Gerais

raspa Guaranete
\045_

Endústrla Brasileira

Indústria

Brasileira

SUZETTE

Classe 6
Classe 43
Aquecedores de água de alimentação
p .1. m máquinas cie -c- .rtar-frios, bom- Para ditsinguir: Refrigerantes em geral
'los de ar para pneumáticos, bombas
Casa Grmuida, Laboratório*.
Termo n° 620.784, de 10-12-1963
para gazolina. de incêndio e elétricas,
Drogaria.
Ltda.
Farmácias •
in -e
tutoneiras, brocas elétricas burrluhos e Seven Produtos Cosméticos Limitada
Rio de Janeiro
Minis, Gerais
nsaradores-de ar, sai% lias quando p:srTermo n.° 620.768, de 10-12-1963
te
de
máquinas,
caldeiras
a
vapor,
carIndústria Braudkira
Por table Electric Tools, Inc.
buradores, carimbo de tôrno. carneiros
Estados Unidos da América
_ Classe 3
hidráulicos, cavadeiras p .1.m. coaArtigos da classe
traidores de tórno p.i.m. chumaceiras
B
ou mancais de anti-fricção. coicenr_.7
E
Termo n° 620.775, de 10-12-1963
de- dinamos - e motores, compressores.
....lasse I.
G ss José Silva —Confecções S. A:
condensadores,, eixos quando parte J•-•
Ifldú8trja Brasileira
Para distingu' ir: Ferramentas de toda
Estado da Guanabara
41
máquinas, êmbolos quando parte de
espécie, (exceto quando partes de mámáquinas, engenho de serra, engenho
quinas), ferragens e cutelaria em geral,
"
Classe 48
de cana, . engrenagens :quando parte de
equenosnrt gos de qualquer metal quanUm preparado para
máquinas, freios quando parte de má- Para distinguir:cabelo
do não de outras classes, ferramentas
quinas,
guinchos
de
fricoo,
guinchos
elétricas portateis
para caçambas de arresto, guinchos de
Ternio a' 620.785, de 10-12-1963
transorte aéreo, geradores a gazolina, Ergo S. A. — Indústria e Comércio
Termo n° 620.769, de 10-12-1963
guindastes, limadores de cano .1.m.,
Joseph E. Seagram & Sons., Inc.
Estado da Guanabara
máquinas de imrimipr, lubrificadores
Estados Unidos da América
quando arte de máquinas a vapor;
Indústria Brasileira_ máquinas de lavar roupa, máquinas de
costura, máquinas de furar , radial , e
•Na. -"-s- -4tI4P- ` •RIX57031 horizontal,
Máquinas para o fabrico e
Classe 36
acabamento de latas e outros reciprenClass e42
Artigos da classe
tes metálicos,, máquinas borracheiras e
Nome Comercial •
Para distinguir: Bebidas alcoolicas e
máquinas têxteis, máquinas de tirar
fermentadas, não medicina
Termo no 620.778, de 10-12-1963
cortiça, máquinas de limpar afiar U- Termos na. 620.786 a 620.790, de
Laboratórios Farmacêuticos V.cente CA% molas para máquinas, e
10-12-1963
máquinas
Terns n° 620.770, de 10-12-1963
Anato — Usafarma S. A.
Ergo
S.A.
--.
IndlIstria e Comércio
frigorificas,
máquinas
de
rotular,
mar
Winthrop Products Inc,
São Paulo
Guanabara
talos a vapor, moinhos e m6s não
Estados Unidos da América
agrícolas, motores de_ combustão inter•, Prorrogação
•
tri
e mo
motores
te para
pagroabi.
t
uciaá,taUs
e cos e toacicleátsa's;
quando
parte de máquinas, penteadores de teares. rolos para estradas, serras mecánicas, serras hidráulicas, serras de fita,
Indústria
Brasdeirk
Classe 6'
•
tõrnos mecânicos tôrnos de revólver.
Para distinguir: Preparados tónicos, reClasse 3
tórnos automáticos, tõrnos verticais, Máquinas e suas partes integrantes não
constituintes e fortificantes
Para distinguir: Produtos farmacêuticos turbinas, tubulações para caldeiras;
•Incluidas nas classes 7, 10 e 17
-

SHOPMATE

LÃZ

130151101

Ergo S.-A'.
indústria e Comárcte

DOTIROL

e

Um

Ergosa*
,

Classe 8
pas, tábOas de carne, toai& torneiras.
•
•Instrumentos de precisão, instrumentos tambores, tampas, suporte* de . madeira,
Nadinha, rolos, ,rosários e vaarat
cientificos, aparelhos de uso comum:
, instrumentos e aparelhos didáticos:
Classe 34
,
= Cortinas e tapetes,
moldes de tôda a espécie; acessórios de
aparelhos elétricos (..nclusive válvulas,
Termo- n.° 620.801, de 10-12-1963
lampaciasa tomadas, fios, soguetes, etc.);
Mirvaine Importação Ltda.
Apta
emus
fotográficos,
cinematográfi•
São Paulo
cos, máquinas falantes,' etc., discos
- triivados e filmes ••revelados
Classe:- 23
Tecidos em geral
Classe 3•
e'l>e
Artigos de vestuár o, de taida 'sorte,
65,
0•""
inclusive -de esporte e . para • crianças
(fraldas, cueiros, etc )
03
Classe 41
•
n"c
Substancias alimentic.as e seus preparados. Ingredientes de alimentos.
Essencias alimentícias
Classe 8
Termos as. 620.791 a 610.797. de
Relógass • eia geral
10-12-1963
Inditatria de Calçados Elbena S.A.
Termo n.9 620.802, de 10-12-1963
São Paulo
Modas Alvear Ltda.
Tintas para calçados
São Paulo
Irg À R '
• ', E L B E - 17 A
nnnn•

TndUstria Brasileira
Classe 24
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•

•

••

Cadarços e amarrilhos para aaa,agos

Classe .26
Fôrmas de made.r apara calçados
Classe 28
Fôrmas de plástico para calçados
Classe 35
Artefatos de couro a saber: arreios, bola
sai, bainhas para facas e punhais, carcapas e lombadas pua- livros.
teiras
coldres, chicotes, capas, estojos, eito
jos para armas de fogo, freios, guarnições de couro para animais de tração,
guarnições de couro para animais de
montaria, lacas de couro, malas, porta..
notas, portaadocumentos, pastas, porta,
niquela, peiegos. , rédeas, selas, selins
sacos de couro. surrões e ikons
Classe 39
Solados e saltos para calçados .
Classe 96
Pomadas, pastas e cêras para calçados
Têrmos as. 620.798 a 620.800, de
10-12-1963
Guazelli el Cia. Ltda
São Paulo

Inclátatria Brasileir,
.
_
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chaéups, chatos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas; ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. .jogos de 'ingeria, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços. mantós, meias,
maiôs, mantas: mandrião mantilhas, pa
letós, palas, penhoar. pulov. er , peler1nas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, guimónos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. atolas, soutiens, slacks talar, toucas, turbastes,
.
ternos, uniformab e vestidos
•
Tétano n.° 620.803, de' 10-12-1963

OUAZZELL'i•
'"rndústria Brasileira
Classe 17
as-•
Cofres, atattivoi, estantes
crivaninhas, taboas para desenro,
mesas para desenhos '
Classe 26
'
Artefatos de madeira em geral: Argo.
laa. algudares, armações para balcões
e para , vitrines, artefatos de madeira
para caixas, tppume. bandejas. barris,
baldes, batedores de carne, caixas, caixões, caixotes. cavaletes, cunhas, cruzetas, cilhas, caçamba., colheres, cestos
para pacs cepos para cosinha. cabos
para ferramentas, cantoneiras, engradados. estrados, esterinhas, estojos; ex.
premedeiras. - embalagens de madeira,
escada formas, gaiolas, guarnições
para porta-blocos, guarnições para cortinas, guarnições de madeiras para
utensílios .domésticos, grfos, malas de
madeira. palitos. ' pratos pipas, pinos,
puxadores. prendedores d.e roupas, pe.
desta'is monogramas, palitos, pasinhas,
garaahos e colheres para sorvetes, palitos para dentes, táboas de passar roa.

rTRANSPORTADORit
RUCEMOS LTDA.
4.

Transportadora Barcelloa Ltda.
São Paulo
a Artigos da classe .•
Urdia n.0 620.804, de 10-12-1963
Transportes Gerais
Transminas
Limitada
São 'Paulo
.9°

Termo n.9 620.805, de 10-12-1963
Editora jockey Diário Ltda.
' Guanabara

••

Classe 32
Uma rev.lsta de assuntos teatrais •

Classe 32
Uma teviata de assuntos teatral*

Termo n.° 620.806, de 10-12-1963.
EalaAra jockey Diário Ltda.
Guanabara

• Termo n.° 620.813, de 10-12-1963
Editára jockey Diário Ltda.
Guanabara
:•

REVISTA DO TEMO REVISTA DO TENTRQ
NACIONAL DE COMÉDIA •
!ARDEI.

Classe 32
Mina te aista de assa-tatos teatrais

• Classe 32
Uma revista de asst atos teatrais..

Térmo ti 620.807. de 10-12-1963
Editóra jockey Diário "tala
Guanabara

Termo n.0 620.814, de 10-12-1963
Editôra jockey Diário Ltda.
Guanabara

REVISTA DO TEATRO REVISTA . DO TEATRO
Abi PRAÇA
CACILDA BECKER.
Classe 32
Uma revista de assuntos 'teatrais

•
Classe 32
Unia rr vista de eai untos teatrais

fre'rmo n.° 620.808, de 10-12-1963
Editara jockey Diário Ltda .
. Guanabara

Termo na9 620.815, de 10-12-1963
Ronaldo Fonseca da Cruz. Gilberto
Machado Brandão
Guanabara

REVISTA DO TEATRO

DULCINA
Classe 32
.1.Ima tev.sta de e ssantos teatrais
Termo n.o 620.809, de 10-12-1963
Editôra jockey Diário Ltda.
. Guanabara

BEVISTA DO TEATRO
DINÁSTICO"
• Classe
Uma revista de ~untos teatrais
Termo n.9 620.810, de 10-12-1963
Ediróra JockeY Diário 1-9"
Guanabara

REVISTA 110 TEATRO
DE BiCSTif

1

11. BRANDO
MODAS
Classe 32
lia periódico

Tèrmo n.° 670.816, de 10-12-1963
Indústria Química e FarmacZutca
Schering S.A.
Guanabara,

°MEDRO.
Indústria Brasileira
Classe 3
Im preparado farmacêutico
•
anti-helmintico
Termo 'ti,' 620.819, de 10-12-63
Editorial Bruguera Ltda.
Guanabara

róleçào FRU- FR II

.• Classe 32
Urna reviEta de assuntos teatrais

Classe 32
Revistas, livros e publicações em gera/

Tèrrno n.° 620.811. de 10-12-1963
Edatora jockey Diário Ltda .
Guanabara
•

Térmo n.° 620.820, de 10-12-63
Scafarma
Sociedade de Ferros e Maa
I 'aleiras Ltda.
•
Guanabara

Classe 32
•
Lida tevista de assuntos vemrais
fa,

•

REVISTIk DO TEATRO REVISTA 00 TEATE
10 RIB
MESBIA

REVISTA DO TEATRO,
MAISON DE FRANCE
Nome Comercial •

'.1'ermo n.9 620.812, de 10-12-1963 Editôra jockey Diário Ltda
•
Guanabara
•

ermedv
Classe 5
Metais não trabalhados ou parcialmente'
treba/hados, usadas nas tadstrlae

Dl. RIO OFICIAL
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Timos ris 620.817 e 620.818, tit
10-12-1963
(Prorrogação)
A Renascença S.A: — Cornéráz e
Indústria
Guanabara •

Termo n.• 620.825, de 10-12-63
Casa T/upan Cereais S. A.
Guanabara

PRORROGAÇO,

Seção_III)

Abrll sie 1964

depilatórios. desodorantes. Issolventen
essências, extratos, estojos ae perfumes.
creme nara limpeza da pele, e para base
de'. pó de arroz, esmaltes para „unhas,
escavas para dentes, cabeio, roupas.
oilios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana.. riflas e bigodes, fivelas para
PRORROGAÇÃO
o cabelo. glicerina perfumada Para uso
de toncador. grampos para o cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes. , loçies. liquidas dentifricios. C93 pasta, em
'INDUSTRIA 'BRASILEIRA
geléia de petróleo perfumada.
sabão em creme, em elixir e em pó,
Classe 3
liquido. 'para, ondulação. permanente,
Um preparado farmacêutico indicado lixas para, unhas. !aqui. óleos- para o
no tratamento de infecções bacterianas cabelo, pasta e. pós para dentes.- perfis.
e concomitantes desodorizantes
mes, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. pon-pon.s
Teimo n.° 620.831, de 10-12-63
para pó de arroz, papéis perfumados,
, (Prorrogação)
carminados. e com pó de arroz. pentes.
Indústria Brasileira de Produtos
pomadas perfumadas para o embelezaQuímicos S. A.
mento da cutia. pon-pons, pó de
São Paulo
arroz
Termo n. o 620.830, de 10-12-63 (Prorrogação)
Indústria Brasileira de Produtos
Quimicos S. A.
São Paulo

CLORODRAZIN

jespRGRROGAÇÃO
.413,

Classe 41
?ubá. creme e farinha de milho
Termo n. o 620.826, de 10-12-63
Clemente Scomparin
São Paulo

CIDOSTRIA 5~n-um
4.•

Classe 17
Termo a.° 620.835, de 10-12-63
PRORROGAÇÃO
Aiquivos, máquinas de escr:Ni.o, reSul Brasileira de Máquinas e Eletricl.
gilas, prensas, móveis e Instalaç,õe, para
dade Ltda.
escriôrio (com exceção de móveis de
Ria Grande do Sul
uso doméstico), mesas para desenho
Instrumentos para desenho e cavaletes
INDUSTRIA B RASILEIRA I
para desenho
Classe 3
Classe 34
Um produto farmacêutico indicado no
Tapetes e panos de algodão lã, seda
tratamento das infecções pulmonares
natural e ralou, para assoalhas e paredes; Laóleos e oleados para assoalhos
Termo n.° 620.932, de 10-12-63
(Prorrogação)
e paredes (co mexceção da fins
Classe 28
Classe 50
Indústria Brasileira de Produtos
medicinais e cirúrgicos)
Indstria e comércio de produtos e arImpresos para uso em cheques, dupliQuímicos S. A.
,f figos manufaturados de plásticos
catas, envelopes, faturas, notas promisSão Paulo
Termo n.° 620.822, de 10-12 63
sórias,
papel de correspondência e reciTermo
n.°
620.827,
de
10-12-63
.
Bar e Café Racing Ltda.
bos. Impressos em cartazes, placas, taLivraria Universo Ltda.
São Paulo
PRORROGACÃO
bidetas e veiculas. Bilhetes impressos
São Paulo
ticos, programas circenses

NERODRAZIN
.

UNIVERSO

INDUSTRIA RRASILEIRA

indústria Brasibeh:a
Classe 42
Aguardente, afiz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; !eme; genebra gengibfrraí
gin, gingen kirsch, kummd; licores:
maarsquinhos; nectar; pipertaitn, ponches; rum: suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Termo ri. • 620.823, de ' 10-12-63
Casa Tupan Cereais S. A.
_ Guanabara
•tll•

•••

• e•

Termo n.° 620.828, de 10-12-63
Joaquim C. Guimarães
Minas Gerais
•

• Sindrornicina

•••n•4

e nsne0 AC

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções 'intestinais causacks -por germes sensíveis à neocniçina

CASA T1./PAN

CChEA.: 5. A.

K
N.

•

••n•n•••~111
LUA NUL. 148 PEL as ;• Av • fAl

Classe 41
Milho para ,pipocas,
Tereno.n.° .620.824, de 104 2,63
Madeiras e Trapiche Ltda .
Brazão
Rio de. Janeiro
PRORROGAÇÃO

ASZSRG
ellientla ~UM

Classe 42
Caseiro

INDUSTRIA BRASILEIRA'

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boletins tratamento das infecções pulmonares'
Impressos, crónicas, jornais, revistas
Tèrmo n.° 620.833, de 10-12-63 .1
peças cinematográficas, peças teatrais, Geraldo da Silva
Silveira Ltda.
e
programas
programas radiofônicos
Rio Grande do Sul
de televisão
-

Indústria
-

IP

-AP O
".„

PULMODRAZIN

Termo T.° 620.829, de 10-12-63
(Prorrogação)
João Gomes Xavier i Cia. Ltda.
São Paulo

Suibra e

Termo ti.° 620.836, de 10-12-63
Luiz Magalhães de Castro
Guanabara

Os Dinamites
Indústria Brasileira
Classe 32
Conjunto vocal, conjunto orquestral.
programa de rádio e televisão

Indústria Brasileira
Classe 41
Café
Termo n.° 620.834. de 10-12-63
Seven Produtos Cosínétic 9s Ltea,
Minas Gerais

- icovt
_ -

Indústria Brasileira

Termos as. 620.837 e 620.838, de
10-12-63
Gilberto Bezerra
.Pernambuco

1 0)

Indústria Brasiteira.
r^

e•

Classe 15
Material de . cerâmica
Classe 16
Material de construção

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
Termo n.° 620.839, de 10-12-1963
perfumarias em „gral: Aimiscar. água
Gilberto Bezerra .
de beleza água faciaL água 1, lavanda,
Pernambuco
HEMOSTAÇ
água de colónia, arminhos água de
quine. água de rosal.. água de elfaze•
mas. amônia perfumada liquida.
Inettlatr '
pó
em p edras, para banho. nrilhantinas 1 Pr edinorbras —Predial
bandolinas. batons, cosméticos para o
'
cabelo. pestanas.' cilios i . . bigodes.
Norte - brasileira.
Casse 3
cravons. cremes para a orle carmins.
Uru prepaeadc !armacèutico, Indicado c.heiros em . p astilhas em • ahieres em
no tratamento das diabetes hemorrágicas lentilhas. era trodRros e -tr. p ilutas
Classes: 15. 16 e 33
era geral
cr.mes para barbear, cremes dental.
• Titulo

pRORROGAÇÃO

ta 13raiiíe1ra

•

11

•

•

Termo n.° 620.840, de 10-12-1963
• -4- Magalhães de Castro
_Guanabara

Termo n.° 620.847, de 10-12-1963
Química Farmacêutica Leal Ltda.
Minas Ger.a

LUIZINHO
Ouírnica'„
E Seus Dinamites Farmacêutica
Classes: 3 e 33
Titulo

Indústria Brasileira
Classe 32
Conjunto vocal, coaluna) orquestral C
programa de rádio e televisão

NASSEH

Nome Comercial

PRODUTOS QL./MICOS

Waldiba

Comércio e indústria de produtos alimentidos, bem como sua importação e
transformação

PRORROGACÃO
latANYI.

PRORROGAÇAv

SALSEPTOL
Classe 3
Produto Na rmacCutico ind cado no tratamento das trz,queobroncatt es e
broncopneumonias
Termo a.° 620 .850, de 10-12-1963
r *-t-Nratoireb, Crinex S.AGuanabara

,RENOVE

X_

Classe 3
Urna especialidade farinaceutra inch-

cada

no

tratamento das mdror agias

Termo n.o 620.851, de 10-12.1953
General Motorelk do Brasil S.A.
São Taula

!Ind. Brasileira
•

Acendedor de Gás
RAPID
Classe 8
Acendedor de gab
Terra? n.o 620,856, de 10-12-1963
.1,-orges Nicolas Fara],
Guanabara

do Carro Próprio
Classes: 21 e 33
Expressão de propaganda
—
Termo n.9 620.857, de 10-12-1963
Roupas Week-end Lina.tada
Guanabara

WEEK-END
Nome comer:./
Classe 45
•
Termo n.a 620.862. de 11-12-63
Artigos de vestuário ara homens,
Indústria Niteroiense de Bebidas Ltda.
senhoras e crianças
Rio de janeiro

Indústria. Brasileira

• G. Engenharià

l tronica Ltdá
e

B ONECO DE NEVE

Ind. • Brasileira
Classe 31
Artigus da classe

ClaSscs- 8 e 32
Sinal de propaganda
Termos ns. 620.852 a 620 851, de
10-12-1963
Discos Imperial do Brasil S.A.
Guanabara

'I ermo n.' 620 846. de li)•12 -1963
Farrna,ia Vilas Boas Lt..14.
sbuanabara

Farmácia
Vilas Boas
Classes 3 e 48
Titulo

Jasse 36
Blusas, boinas, bonés, ligas, meias, sus
ensórios, calças, combinações, salas e
vestido
Termo n.) 620.861, de
Indústria Niteroiense de Bebidas Ltda.
Rio de Janeiro
•

Conta de Participação

Termo n.° 620.845, de 10.12-1963 •
çia. Brasileira Rhod aceta, Clábeca de
Raion
São Paulo

FlIBiltANYL

'INOUSTRIA BRASILEIRA!

Termo n.° 620.858, de 10-12-1963
E. G. Engenharia Eletrônica Geral
Limitada
Guanabara

Classe 22
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe

PRORROGACÃO

.a

'Indústria Brasileira

Termo n.• 620.849, de 10-12-1963
Laboratoires E. Bouteille S.A.R.L.
-Guanabara

Termos as. 620.843 e 620.844, de
10-12-1963
Cia. li'asilelra •Rhodiaceta, hábr-ca
Raion
São Paulo

Têrmo n.° 620.855, de 10-12-1963
Alexandre Somló
Guanabara

Termo n.o 620.843, de 10-12-1963
Quimica Farmacêutica Lema Ltda. _
Minas Gerais

Química Farmacêutica
LEMA LTDA,

Termo n, 620.842, de 10-12-1963
D....Autos QUITO cos Waldibel Ltda.
Guanabara

Polainas. piianas. punhos. robe d
1Classe 32
Albuns, catálogos, folhetos, Jornais, rs.- chambre, sobretudos. suspensórios, sol.
bens, tailleurs, toucas e vestido.
ças teatrais e cinematogreficas, prograternos, uniformes e vestidos
mas de televisão, programas radiofônicos, publicações em geral e revistas;
Térmo n.° 620.860, de 10-12-1963
brochuras, livros impressos, papéis de
Firmlno Haag Gerreira
música e outros papéis impressos
Guanabara
Classe 38
Albuns em branco, álbuns para discos,
cartões, livros não impressos, papel,
capas, contra-capas, rótulos e envelopes de papel ou papelão, para discos

PRORROGAÇÃO

Termo n.o 620.841, de 10.12-1963
Alfa.ataria Nasseh Ltda.
Guanabara

Classe 36
Artigos 'de vestuário,, de tôda sorte
inclusive de esporte e para crianças
(fraldas, cueiros, etc.)

Abril de 1964 1191

0FleLRL çeçao

atuinta-feira 1h

WiDOSTS IA BRASILEIRA

Classe 8
Discos gravados. discos falantes e
dv.scoa sonoros

Nome Comercial
Termo n.9 620.859. de 10-12-1963
L. B. Passos
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 42
Artigos da cla.rs

Termo n.à 620.863, de 11-12-63
Indústria Niteroiense de Bebidas Ltd..
Rio de Janeiro

POT Y
•

thltúSTRIA -BRASILEIRA

Classe 36
'
Para distinguir: Aventais, blusas. bla
sões. boinas, botas, babadouros, casa
cos. coletes. capas. chales. cachecols
calçados chapéus, cintas, combinações
corpinhos. calças, calções. camisas, ca
misetas. camisolas, cuelas. ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cuei.t.os casacão, dominós, echarpe.
frald". ,galochas, gravatas. gorros. Ia.
quetas. luvas, ligas. lenços, leque.,
mantém melas. maillots. mantas, man.
drião, malhas. p aletós. Palas. Penhoar•
pengas, puloverea ponches, pelermas,

Classe 42
Artigos da cl3ses

OIARIO

1192 Quinta-feira 16

Tèrmo a.° 620 . 869, de 11-12-1963

rnrrno n.° 620 . 864, de 11-12-63
Indústria 1Ziterolense de Bebidas Ude.
Rio de Janeiro

•

444D4à$T,t1A

OFICIAL (Seção III)

Construtora Manchester Ltda
Guanabara

'

Abril de 1964

Tênue, 32.9 620. 876, de 11-12-1963„
T. G. Silveira
R.o de Janeiro

•NASIlt11114

Termos ns. 620.887 a 620.891,
11-12-63
Franz Baumann 6 Co.
Suiça

de

ROSAM k•

\ÍIndtri

3 UM"

phydg

Artigos da classe

Classe ‘rz
Artigos da cias

Termo n. 9 620.870. de 1142-1963., Embelezadora do Lar Ltda.
Guanabara

Trmo n.9 620 .865, ik?. 1r-12-63
Indústria Niteroiense de Bzbidas Lida
Rio de Jane -a
•

Entelezadora
do Lar Ltda.,
Num -eComercial
-Termo n.9 .620.871, de 11-12-1963
Emprêsa Guanabara de InstaEGW
lações Ltda.
kmanabara
•

• Classe 41 .•
Artigos da classe

EGIL Emprêsa Guãnarara
•
de- Instalações

Ternao n.o 620.866, ,Je 11-12-63
L..clústria Niteroiense de Bebdas Ltda.
" Rio de Janeiro

Classe 8
Titulo de Estabelecimento
Termo n.o 620.872, de 11-12-1963
Otello da Silva Porto
Rio de Janeiro
f

Rerrigeraçao rodo
•

. Classe 33
Titulo de Estabelec mento
Termo ri." 620 .873, 'de 11-12-1963
Construtora Londres Ltda.
Guanabara

Classe 42
Artigos da ciasse
Termo n." 620.867, ez 11-12-63
• Indústria Niteroiense ckt Bebidas Ltda.
•
Rio de JanirJ

Edifício Londres II
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo .n.° 620.874, de 11-12-1963
Construtora Londres Ltda.
Guanabara

Edifício Londres III
Classe . 33
: Titulo de Estabelecimento

Classe 42 •
Artinos da t:lasse
Termo n.° 620.868, de 11-12-1963
Construtora Manchester Ltda.
GvInabara

Construtora
[Nianchest er Ltda.
Nom* Comerodni

Termo n.9 620.875, "de 11-12-1963
feiçoaniento Técnicb — Sociedade
Civil
Guanabara

Instituto Ipê de Preparação
e Aperfeiçoamento Técnico
Classe 33
Titulo de Estabelecimenx

ijej

Classe 26
Para distinguirõ Embalagens de madelr
•
Classe 39
Classe 36
Para distinguir: Embalagens de
Artigos da dum
borracha
Classe 38
Termo n.o 620.877, de 11-12-1983
1VIescap .— Companhia de Admini.stra- Para distinguir: • Embalagens de pape
e papelão
ç-ão e Participações
Classe 11
Amazonas
Para distinguir: Embalagens de meta
Classe 28
Para distinguir: Embalagens 1e plástic,
Termos ns. 620.896 e 620.897, de
-11-12-1963
Milton Serra da Fonseca
•
Ur:e Paula •

In lústria Bramleirs
Classe' 50
Artigos da classe
Termos ns. 620.878 a 628 280„ de
.
11-12-1963 Mate Editora Gráfica .e Fong-gra:4ca
Lim tada
Guanabara

• ARCHOTÉ

:INDÚSTRIA

.

V

Indústria Brasíteira,

Classe 44
•
Fumo em folha, em corda e em tal._
fumo picado, desfiado e migado. Imos
dicionado em latas, pacotes e guaisqw
outros recipientes adequados, charuto
cigarros. cigarrilhos e cigarros de p
•aitigos paar fumantes, a sabe.
•
piteiras, cachimbos, cachinint.s orienta
Termo n.° 620.881, de 11-12-1963
.boquilhas, carteiras. ciga
Sulrioarandense Comércio e Indústria reiras para cigarros e bolsas para_ fiem.
Limitada
• palha para cigarros
Rio de Janeiro
Classe 35
Couros e peles reparadas ou .não,
cromos, vaquetas, pelicas e a
vuem Cem 'Anos Bebei murças,
tefatos dos mesmos: Almo.radas de co'
ros, arre:os, bolsas, carteiras, caixa
Cem Anos Viveu
chicotes de couro, carneiras, capas pai
álbuns e para livros, embalagens.
Classes: 42 e 43
couro, estojos, guarnições de couro pa.
Frase de propaganda
automóveis, guarnições para porta-bl,
cos, malas, maletas, porta-notas, port.
Termos ns. 620.882 a 620.886, de chaves, porta-fiqueis, pastas, putsch.:
11-12-1963
de couro, rédeas, selins, sacos para vi
Franz Baumarin & Co
gem, Sacolas, saltos, solas e soladc
Su:ça
t.rantes para arreios e valises
Classe 8
Artigos da classe
Calsse 32
Artigos da classe
Classe 50
Aroitgs da classe

E reno-wiln2 1
Classe 38
Embalagens de papel e pi.ipemo
" Classe 26
•
Embalagens de madeira
Classe 39
Embalagens de borracha
Classe 11
Embalagens de metal
Classe 28
Embalagens de plastscos

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

Termos nz. 620.898 a 620.902, d11-12-1963
Franz Baumann E0 Co.
Suíça

rerto-euR
Classe 28
Embalagens de plásticos
Classe 38
Embalag,ens de papel e papelão
Classe 39
Embalagens de borracha
Classe 11
Embalagens de metal
Classe 26
Embalagens de madeira

